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ভূবমকা 
 

رور أنفسنا ومن ونستغفره ونعوذ بالله من ش ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنهُ 
َأْشَهُد َأْن َمْن يَ ْهِدِه اللَُّه َفََل ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َهاِدَي َلُه وَ  سيئات أعمالنا

 .َأمَّا بَ ْعدُ  .َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلُه َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  ََل ِإَلَه ِإَلَّ اللَّهُ 
 

আলহামেুবলল্লাহ্। আমরা কৃত্জ্ঞ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলার কারে, সত্যকথরনর 
ললখকরের কারে, র্ারা সত্যকথরনর পথচলায় নানাভারি সাহার্য করররেন ত্ারের সিার 
কারে এিং অিশ্যই সত্যকথরনর পাঠকরের কারে। আমরা আশ্া কবর ইন শ্া আল্লাহ 
আপনারা আমারের পারশ্ই থাকরিন। 
 
ইসলামবিরেষী পবিমা, বিষ্টান বমশ্নারী, বহনু্দত্বিােী ও নাবিকযিােী শ্বি মুসবলমরের 
মারে নানা লকৌশ্রল ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ করা এিং ইসলামবিরেষরক প্রচার করার লর্ 
এরজন্ডা বনরয় এবিরয় চলরে ত্ার লমাকারিলা করার জনয ললখক, পাঠক, সকরলর 
সবিয় অংশ্গ্রহন প্ররয়াজন। আমারের পরে শুধু আপনারের কারে ললখাগুরলা লপৌরে 
লেওয়া সম্ভি। বকন্তু আপনারের োবয়ত্ব হল, কত্বিয হল সাধযমত্ আপনারের বনজ বনজ 
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িলরয় এই ললখাগুরলা, রু্বিগুরলারক প্রচার করা। বিরশ্ষ করর আপনারের আত্মীয়, িনু্ধ-
িান্ধি, এিং পবরিাররর বকরশ্ার-ত্রুণরের মারে এই ললখা ও রু্বিগুরলারক প্রচার 
করা। 
 
কারণ একজন সালমান রুশ্েী, একজন ত্সবলমা নাসবররনর আিজবনার প্রচার করার 
জনয সমগ্র বিশ্ব বমবিয়া থাকরলও ত্ারের মূখবত্াপূণব ‘রু্বি’ ও অবভরর্ারির র্খন জিাি 
লেওয়া হয় ত্খন লসটা প্রচাররর জনয লকউ-ই থারক না। র্বে অবভরর্ািগুরলা শুনরত্ 
পায় লে মানুষ, বকন্তু এর জিাি হাজাররর লচরয় লিবশ্ মানুরষর কারে না লপৌোয় – 
ত্াহরল এটা আমারেরই িযথবত্া, আপনারেরই িযথবত্া। ত্াই বিরশ্ষভারি ‘সত্যকথন’ 
লপইরজর ললখাগুরলা প্রচাররর জনয আমারের সিার মরনারর্ািী হরত্ হরি। আশ্া কবর 
সিাই বিষয়বটর গুরুত্ব অনুধািন কররিন এিং সবিয়ভারি আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص 
সমথবরন অংশ্গ্রহন কররিন। বনিয় বিশ্বাসীর কারে বনজ স্ত্রী-সিান-সম্পে ও জীিরনর 
চাইরত্ও আল্লাহ ও রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص অবধক বপ্রয়। বনিয়ই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা ও 
ত্াাঁর রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص জনয আমারের জান ও মাল তু্চ্ছ। 
 
সত্যকথন সাইটঃ http://shottokothon.com/  
সত্যকথন লেইসিুকঃ https://facebook.com/shottokothon1 
ইসলাম বিররাধীরের জিািঃ https://response-to-anti-islam.com/  
 
 
 

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
http://shottokothon.com/
https://facebook.com/shottokothon1
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
4 

সূবচপত্র 
িবমক 
নং 

বিষয় িস্তু পৃষ্ঠা 

১ 
একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস [আবরে আজাে] 

বলংকঃ https://goo.gl/5Gjemk 
37 

২ 
আরজ আলী মাতু্ব্বররর আজগুবি প্রশ্নঃ 

“সি নিী আররি এরসরেন?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/w7k1ws 

43 

৩ 
স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট কররলা? হুমায়ুন আজারের সারথ করথাপকথন! 

[আবরে আজাে] 
বলংকঃ https://goo.gl/YTAsbz 

44 

৪ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ১ – “পৃবথিীরত্ এরত্া ধরমবর 
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[মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স; অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক] 
বলংকঃ https://goo.gl/RWFCjt 

৩৬ 

বশ্লা (Hail) বক আকারশ্ অিবস্থত্ লকান বশ্লাস্তুপ লথরক বনবেপ্ত 
হয় (Quran 24:43)?  

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/PWjf4B 

235 

৩৭ 
বরচািব িবকরের "ো িি বিলুযশ্ান"- এর জিাি [২য় বকবি] 

[মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স; অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক] 
বলংকঃ https://goo.gl/B4utrT 

241 

৩৮ 
“এরকই িরল সভযত্া” [ইসলাম িনাম লসকুলার বহউমযাবনজম] 

[আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/2nKzMr 

247 

৩৯ 
মুরখাশ্ উরমাচনঃ পিব-১ [পবিমা সভযত্া িনাম ইসলাম] 

[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি] 
বলংকঃ https://goo.gl/cFvNwG 

253 

৪০ 
মুহাম্মাে(স) বক সিান জরম নারীর ভূবমকার িযাপারর অজ্ঞ 

বেরলন? [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/YaTRVc 

259 

৪১ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৪ – অপ্রমাণয নাবিকত্া 

[আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/qFMTGC 

262 

৪২ 
নাবিকরের লভবিিাবজর সাত্কাহন – ২১ [বিিত্বনিাে] 

[আবরে আজাে] 
বলংকঃ https://goo.gl/nhVao2 

269 

৪৩ মুরখাশ্ উরমাচন -২ 279 
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[পেবার বিধান এিং ত্থাকবথত্ পবিমা নারী স্বাধীনত্া] 
[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি] 

বলংকঃ https://goo.gl/3E94Zm 

৪৪ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া (রাঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচার – ১ 

[বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/hdbCyk 

285 

৪৫ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া (রাঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচার – ২ 

[বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/zAuBwf 

289 

৪৬ 

পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারের অন্ধ অনুসারীরা 
ইসলামরক আিমণ করার সময় লর্ সি আগুবরমন্ট িযিহার করর 

[আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/GzUB28 

294 

৪৭ 

মুরখাশ্ উরমাচন - ৩  
[পবিমা সমারজর মবরবচকাঃ ত্থাকবথত্ নারী স্বাধীনত্ার নারম 

নারীরের লভাি করা] 
[উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি] 

বলংকঃ https://goo.gl/iFRw1g 

302 

৪৮ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 

মুবমনীন? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/6qwZLZ 

307 

৪৯ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 

মুবমনীন? - ২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/kZE98U 

311 
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৫০ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 

মুবমনীন? - ৩ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/xshAQc 

316 

৫১ 
অধবশ্ত্ক পূণব হওয়া এিং বকেু কথা [সত্যকথন] 

বলংকঃ https://goo.gl/hyGh6v 
321 

৫২ 
রু্বির আঘারত্ মুি কবর লচত্নার জট [বনলয় আরমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/yLCn63 
325 

৫৩ 
"এরকক বিজ্ঞানী এরকক কথা িরল। কারটা শুনরিা?" 

[উৎস: “হুজুর হরয়”] 
বলংকঃ https://goo.gl/oBnHTJ 

328 

৫৪ 
অমুসবলম সংখযালঘুরের প্রবত্ ইসলারমর উোরত্া  

[সত্যকথন লিস্ক] 
বলংকঃ https://bit.ly/2uFiOgH 

332 

৫৫ 
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলংকঃ https://goo.gl/kJJeom 
338 

৫৬ 
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল -২ [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলংকঃ https://goo.gl/1BxvCx 
345 

৫৭ 
মাতৃ্িরভব ২বট বশ্শুর করথাপকথন [ইংররবজ লথরক অনূবেত্] 

বলংকঃ https://goo.gl/ZnQGG3 
350 

৫৮ 
িারউইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথর এিং অনযানয -১ 

[রমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান] 
বলংকঃ https://goo.gl/yqMjKM 

352 

৫৯ 
িারউইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথর এিং অনযানয -২ 

[রমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান] 
বলংকঃ https://goo.gl/yQFQ1y 

358 

৬০ কুরআরন বক আসরলই অসমূ্পণব পাবনচরির বিিরণ আরে? 362 
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[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/8WhUUf 

৬১ 

"আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষর কারজ রািাবিত্ 
হন?" 

[ললখকঃ নাম প্রকারশ্ অবনচু্ছক] 
বলংকঃ https://goo.gl/LUXo7b 

367 

৬২ 
“কুরআন বক আসরলই সকল অমুসবলম হত্যা করর লেলরত্ 

িরল?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/gvq5vK 

369 

৬৩ 

মানুষ জান্নারত্ র্ারি নাবক জাহান্নারম র্ারি ত্া লত্া আরি লথরকই 
ত্াকবেরর ললখা; ত্াহরল মানুরষর অপরাধ কী? র্ারা অমুসবলম 

পবরিারর জমায় ত্ারের বক লোষ? র্ারের কারে কখরনা 
ইসলারমর োওয়াত্ লপৌঁরেবন ত্ারের কী হরি? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/UGSFhA 

373 

৬৪ 

অবভরর্ািঃ কুরআন িরল মহাকারশ্ লকান োাঁটল লনই; অথচ 
মহাকারশ্ ব্লাকরহারলর অবিত্ব ররয়রে। 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/xw2biR 

393 

৬৫ 
নাবিকরের অপ-বিজ্ঞানর্াত্রা [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/D1iC4B 
395 

৬৬ 

আবে বপত্া আেম (আ) বক আরবিভাষী বেরলন? ত্াহরল পৃবথিী 
জুরড় এত্ ভাষা লকন?  

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/X6mMno 

399 
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৬৭ 
অবিরত্বর উরেশ্যহীনত্া ও ননবত্কত্ার অনবিত্ব [বনলয় আরমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/xdaES2 
403 

৬৮ 
“কুরআরনর স্বাত্রযযর িযাপারর একবট োশ্ববনক পর্বারলাচনা” 

[হামজা এ. র্ত্ববর্স] 
বলংকঃ https://goo.gl/qgd3S2 

406 

৬৯ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব - ১ [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/FRVGuq 
412 

৭০ 

অবভরর্ািঃ কুরআন িরল আকাশ্ ও পৃবথিী নত্বররত্ ৬ বেন 
ললরিরে অথচ বিজ্ঞান িরল করয়ক বমবলয়ন িের ললরিরে 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/q4mCrL 

415 

৭১ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব-২ [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/x5CQJv 
418 

৭২ 

কুরিানীর জনয কারক লনওয়া হরয়বেল — ইসমাঈল (আ) নাবক 
ইসহাক (আ)?  

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/Rhkutc 

421 

৭৩ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব – ৩ [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/no5Qru 
427 

৭৪ 

“অকাটযত্া: র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – আমার 
এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলার উির আমারক এখনও পর্বি 

লকউ বেরত্ পাররবন।...” 
[ত্ানভীর আহরমে] 

বলংকঃ https://goo.gl/wWDXXa 

431 

৭৫ বজন (Jinn) বকভারি আগুরনর নত্বর হরত্ পারর ? 437 
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[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/rAziGt 

৭৬ 

সাইনবটজম (Scientism): “বিজ্ঞানই সরত্যর একমাত্র বনভবররর্ািয 
উৎস” –এই মত্িাে কত্টুকু লর্ৌবিক? 

[নাবের্ মুিাবের] 
বলংকঃ https://goo.gl/wXvEci 

442 

৭৭ 
“বত্ন িনু্ধর করথাপকথন: বথউরী অি ইরভাবলউশ্ন” 

[মুহাম্মাে লরর্াউল কবরম ভূাঁইয়া] 
বলংকঃ https://goo.gl/xcA2tm 

444 

৭৮ 
“কুরআরন বক Embryology (ভ্রুণত্ত্ত্ব) বনরয় অবিজ্ঞাবনক ত্থয 

আরে?” [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/W4T25v 

455 

৭৯ 
‘নাসখ’ –র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন, ত্রি ত্ারত্ বক ভুল 

থাকা সম্ভি? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/HKkBNz 

457 

৮০ 
“কুরআরন বক পিবত্রাবজ সম্পরকব অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?” 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/YjMzMV 

467 

৮১ 
কুরআরনর বকেু আয়াত্ বক আসরলই িকরীরত্ লখরয় লেরলবেল? 

-১ [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/u9ZpKD 

470 

৮২ 

কুরআরনর বকেু আয়াত্ বক আসরলই িকরীরত্ লখরয় লেরলবেল? 
– ২  

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/Ba6rFv 

473 
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৮৩ 
‘উপলবি’ {লর্ বিত্রকবর কখরনা লশ্ষ হরি না} [ত্ানভীর আহরমে] 

বলংকঃ https://goo.gl/4SUXoW 
477 

৮৪ 
ইসলারম োস প্রথা ১ [রহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://goo.gl/gcsQDP 
480 

৮৫ 
ইসলারম োস প্রথা ২ [রহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://goo.gl/iMzKtb 
487 

৮৬ 
নিীবজর (ملسو هيلع هللا ىلص) নিিাবহক জীিন বনরয় সমারলাচনার জিাি 

[Rain Drops] 
বলংকঃ https://goo.gl/WoPNbW 

492 

৮৭ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ১ 
“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্র মাধযরম 

ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (১ম পিব) 
[জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/DWLhLP 

494 

৮৮ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ২ 
“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্র মাধযরম 

ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (২য় পিব) 
[জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/YdJCfm 

501 

৮৯ 
ইসলারম নারী অবধকার  

[শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ] 
বলংকঃ https://bit.ly/2q0hT5u 

505 

৯০ 
শূ্কর খাওয়া লকন হারাম? 

[শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ] 
বলংকঃ https://bit.ly/2pY99fC 

511 

৯১ নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৪; 517 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://goo.gl/4SUXoW
https://goo.gl/gcsQDP
https://goo.gl/iMzKtb
https://goo.gl/WoPNbW
https://goo.gl/DWLhLP
https://goo.gl/YdJCfm
https://bit.ly/2q0hT5u
https://bit.ly/2pY99fC


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
15 

প্রাক ইসলাবমক রু্রি আররির নারীরা বক লিবশ্ স্বাধীন বেল?  
(১ম পিব) 

[জাকাবরয়া মাসুে] 
বলংকঃ https://goo.gl/WcPkva 

৯২ 
উপলবিঃ ধরমবর আিশ্যকত্া [জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/sD36N1 
523 

৯৩ 
প্রাণ রহরসযর অরিষণ [রমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/YBFXR7 
531 

৯৪ 
ইসলারম োস প্রথা ৩ [রহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://goo.gl/sBN6pZ 
545 

৯৫ 
ত্াকেীররর প্রবত্ ঈমারনর ত্াৎপর্ব 

[শ্াইখ সাবলহ আল মুনাবিে (অনূবেত্)] 
বলংকঃ https://goo.gl/ety5es 

556 

৯৬ 
The Oedipus Complex [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলংকঃ https://goo.gl/b2F2YA 
560 

৯৭ 
আল্লাহর েমাশ্ীলত্া ও নযায়বিচার [রহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://goo.gl/Jgpr2a 
571 

৯৮ 
কুরআরন লকন িার িার শ্পথ করা হরয়রে? [লহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://goo.gl/LkZ1xC 
576 

৯৯ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিাি 

– ১ [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/CjgVQc 

582 

১০০ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিাি 

– ২ [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/7kUzhP 

588 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://goo.gl/WcPkva
https://goo.gl/sD36N1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYBFXR7&h=ATP8PUBK7vIR3rs63cMitMoUVJo1ZNpUwU3N2wevcYvq_cpNnlAKT9IDFQUVHdt_hn_tvpc63Rrs-O8ZgDrgV_R6rkqFobXjGhcOeLeixnbWmihgnj-KXznkQxea1o6Ir56NiDloUr1ODRg_jPQ6O299vJTxMbIgRJGqFgv2DWFD40vj6RpSTR6fI2TEnJbtHv5yUgPNkzz0eu9QVonVQ-9kMJKKAgq6xvoIV6Wk3sgBRY3zRm0J_C72_B_S8webSm1k8xe-Ft51zQCmUlHGw7NDXYEdy_n8Eal38M6eJW1OnpA
https://goo.gl/sBN6pZ
https://goo.gl/ety5es
https://goo.gl/b2F2YA
https://goo.gl/Jgpr2a
https://goo.gl/LkZ1xC
https://goo.gl/CjgVQc
https://goo.gl/7kUzhP


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
16 

 

১০১ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিাি 

– ৩ [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/QdjJQm 

595 

১০২ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ইসরা ও বমরাজঃ ইসরার ঘটনার সত্যত্া 
কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই লস সমরয় বেল? -১ 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/yysL6C 

599 

১০৩ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৫ – অবিশ্বারসর বিশ্বাস 

[আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/bjQxt8 

606 

১০৪ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর ইসরা ও বমরাজঃ ইসরার ঘটনার সত্যত্া 
কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই লস সমরয় বেল? 

[িাবক অংশ্] 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/ma595P 

614 

১০৫ 
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর ইসরা ও বমরারজর সত্যত্া 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/VGJDQg 

619 

১০৬ 
কুরআরনর আয়াত্সংখযার বভন্নত্া বক কুরআরনর ত্রুবট? 

[লহাসাইন শ্াবকল] 
বলংকঃ https://goo.gl/cvMVF8 

623 

১০৭ 

স্রষ্টার সন্ধারন বসবরজ, পিব১: স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বাস বক 
সহজাত্(প্রাকৃবত্ক)? স্রষ্টা বক িািিত্া না লকান বিভ্রম ? 

[এরকর আহিারন- Calling to the One] 
বলংকঃ https://goo.gl/BXHsV8 

630 
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১০৮ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিাি 

– ৪ [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/mEUFkK 

632 

১০৯ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিাি 

– ৫ (রশ্ষ পিব) [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/ukRLtF 

636 

১১০ 
নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৫; প্রাক ইসলাবমক রু্রি আররির 
নারীরা বক লিবশ্ স্বাধীন বেল? (লশ্ষ পিব) [জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/DNYGsQ 

642 

১১১ 
বকিলা বনরয় র্ত্ বিভ্রাবি [নাবেস শ্াহবরয়ার] 

বলংকঃ https://goo.gl/ZSw91G 
648 

১১২ 
কুরআরন আল্লাহর নারমর লেরত্র বক আসরলই িযকরণিত্ ভুল 

আরে? [লহাসাইন শ্াবকল] 
বলংকঃ https://goo.gl/5fQxWj 

658 

১১৩ 
ইসলারম বক আরেৌ ধষবরণর শ্াবি িরল বকেু আরে? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/jxgYA6 

664 

১১৪ 
কযারমরা [ত্ানভীর আহরমে] 

বলংকঃ https://goo.gl/9DtC5N 
669 

১১৫ 
হুকুরমর বহকমাহ [ত্ানভীর আহরমে] 
বলংকঃ https://goo.gl/8BxE1U 

674 

১১৬ 
Mercy Killing [ত্ানভীর আহরমে] 
বলংকঃ https://goo.gl/z9NfT8 

677 

১১৭ 
ইেরকর ঘটনাঃ আবয়শ্া (রা) এর উপর অপিারের ঘটনা বনরয় 

ইসলাম বিররাধীরের আপবি ও ত্ার জিাি 
679 
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[বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/38cmM4 

১১৮ 
অণুিল্প – উপলবি [স্রষ্টার অবিরত্বর পরে অকাটয রু্বি] 

[জাকাবরয়া মাসুে] 
বলংকঃ https://goo.gl/vBpFnm 

687 

১১৯ 
বনউরাল লিবসস অে হবল 'লরইনবি' [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/Cft7M6 
694 

১২০ 

েবি ও মূবত্ব সম্পরকব হুমায়ুন আহরমরের একবট ললখা, 
লসকুলাররের অপপ্রচার, বকেু বিভ্রাবি এিং এর বনরসন 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/Ti3Cgo 

699 

১২১ 
অপ্রমারণযর প্রমাণ [ত্ানভীর আহরমে] 
বলংকঃ https://goo.gl/SK7Ht7 

706 

১২২ 
সযাটাবনক ভারসবস -- Satanic Verses [আবরে আজাে] 

বলংকঃ https://goo.gl/GbgZsW 
717 

১২৩ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৩ 
“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্র মাধযরম 

ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (লশ্ষ পিব) 
[জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/ZrVLna 

728 

১২৪ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৬ 
ঋতু্িত্ী নারীরা বক ইসলারম অিরহবলত্? (১ম পিব) 

[জাকাবরয়া মাসুে] 
বলংকঃ https://goo.gl/cnfyRF 

736 

১২৫ 
মুসা (আ) এর সময়কারল বেরআউরনর সহচর হামান (Haman): 

কুরআরনর ঐবত্হাবসক িণবনায় বক ভুল আরে? 
743 
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[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/2cqiXu 

১২৬ 

কুরআন কী করর স্রষ্টার িাণী হয় লর্খারন এরত্ বিবভন্ন 
প্রাথবনামূলক িাকয আরে? 
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[রমাঃ রাোত্ রহমান] 
বলংকঃ https://goo.gl/3tFFRs 

767 

১৩১ 
সমকাবম এরজন্ডাঃ বু্ল-বপ্রন্ট [আবসে আেনান] 

বলংকঃ https://goo.gl/dFYnRQ 
771 

১৩২ 
সমকাবমত্া বক আসরলই লজরনবটকযাল? [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/FdDdny 
775 

১৩৩ 
মানুষ বক জমিত্ভারি সমকাবম হয়? [আবনকা তু্িা] 

বলংকঃ https://goo.gl/XDCLxA 
778 

১৩৪ 
নারী-পুরুরষর অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্ার উৎস 

[আহরমে আবল] 
বলংকঃ https://goo.gl/b26nDP 

784 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://goo.gl/2cqiXu
https://goo.gl/gWy8Vv
https://goo.gl/5bnMZy
https://goo.gl/Dd4D7W
https://goo.gl/TefjH1
https://goo.gl/3tFFRs
https://goo.gl/dFYnRQ
https://goo.gl/FdDdny
https://goo.gl/XDCLxA
https://goo.gl/b26nDP


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
20 

১৩৫ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিিাবহক জীিন বনরয় বিবভন্ন অবভরর্ারির খণ্ডন 

[বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/jd2u4D 

795 

১৩৬ 
উপলবিঃ “সমকাবমত্া একবট ভয়ানক িযাবধ” [জাকাবরয়া মাসুে] 

বলংকঃ https://goo.gl/zwWMbM 
804 

১৩৭ 
পৃবথিীর ২৩.৫° লকারণ লহরল থাকাঃ লরাজাোররের উপর আল্লাহর 
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১৮৩ 
আল্লাহর অবিত্ব োড়া িােিাবক সি িযাখযাই লর্ৌবিক! 

[মূল: িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু; অনুিাে – সত্যকথন লিস্ক] 
বলংকঃ https://goo.gl/JBfmrJ 

1113 

১৮৪ 
'সাইরকাবসস' [রমাঃ মবশ্উর রহমান] 
বলংকঃ https://goo.gl/7ekfZv 

1115 

১৮৫ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” (১ম 

পিব) [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/GKn5LA 

1128 

১৮৬ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” (২য় 

পিব) [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/avxcVH 

1134 

১৮৭ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” (৩য় 

পিব) [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/tfkNA4 

1139 

১৮৮ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” (রশ্ষ 

পিব) [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://goo.gl/qLwUKr 

1145 

১৮৯ 
'সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বরন 'প্রকৃবত্' এিং ইসলাম' 

[মূল: িযাবনরয়ল হাবককাত্জু; অনুিাে – সত্যকথন লিস্ক] 
বলংকঃ https://goo.gl/Dg7pv4 

1154 

১৯০ 
লকমন বেরলন বত্বন? – ৪ {নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জীিরনর বিবভন্ন বেক} 

[বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/2GFGSK 

1159 

১৯১ 
সকল ইবিবনয়াররর লসরা ইবিবনয়ার [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলংকঃ https://goo.gl/kBGAwV 
1164 
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১৯২ 
বিষ্টান বমশ্নারীরের অপপ্রচারঃ লর্ লকৌশ্রল ত্ারা সরলমনা 

মুসবলমরের ধমবািবরত্ করর [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 
বলংকঃ https://goo.gl/hKsHhf 

1167 

১৯৩ 
আমার জীিন বক আমার িাোই করা? [মাহেুজ আল আবমন] 

বলংকঃ https://goo.gl/Yq6kfs 
1181 

১৯৪ 
"বিিত্বরনর লকচ্ছা কাবহনী (১ম পিব)" [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/iaED7d 
1185 

১৯৫ 
"বিিত্বরনর লকচ্ছা কাবহনী (২য় পিব)" [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://goo.gl/3shWdF 
1187 

১৯৬ 
কুরআন বক পূরিবর বকত্ািগুরলা অনুসরণ কররত্ িরল? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/oZHdTG 

1189 

১৯৭ 
আকাশ্ বক শ্ি বকেু বেরয় নত্বর? 
[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/tu2t1D 

1192 

১৯৮ 
'নাবিকরের অসত্ত্া -আররা একবট ত্াবত্ত্বক বিরেষণ' 

[আবরে আজাে] 
বলংকঃ https://goo.gl/3jMHbw 

1196 

১৯৯ 
'অনযরকম উপলবির িল্প' {সালমান োরসী(রা)} 

[জাকাবরয়া মাসুে] 
বলংকঃ https://goo.gl/dvijpt 

1201 

২০০ 
ইসলাম বক লোাঁয়ারচ লরারির অবিত্ব অস্বীকার করর? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://goo.gl/hiRHnq 

1210 

২০১ 
'পরাবজত্ মানবসকত্া'] আবসে আেনান[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2R19CJS 
1216 
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২০২ 
হররক রকম ধমবহীনত্া িা নাবিকত্া] বশ্হাি আহরমে তু্বহন[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2QZswk7 
1220 

২০৩ 
হযালীর ধূমরকতু্ ]বশ্হাি আহরমে তু্বহন[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2NOtRIL 
1226 

২০৪ 
ইসলাম পালন কী অরনক কবঠন?[নমাহেুজ আলআবম]  

বলংকঃ https://bit.ly/2J5Iw1p 
1229 

২০৫ 
একটািার বনরজর বেরক বেরর ত্াকাও... [মাহেুজ আলআবমন] 

বলংকঃ https://bit.ly/2PbISJa 
1232 

২০৬ 
এক বকংিেবির িল্প-০১] জাকাবরয়া মাসুে[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2NLtvTf 
1235 

২০৭ 

বহউমযান রাইটস অযাবিবভবট এিং পবিমারের আই ওয়াশ্ 
পরয়ন্ট   

]মুহাম্মাে সাওয়ািুল্লাহ[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2RZPol6 

1245 

২০৮ 
নামাজ-লরাজার বক আসরলই লকান পাবথবি উপকাবরত্া আরে? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2Eqz2Pw 

1247 

২০৯ 
মুসবলমরের েুরািস্থা এিং ইসলারমর সত্যত্া  

]মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2yrOfdE 

1251 

২১০ 
"জীিরনর উৎপবি সম্পরকব চূড়াি প্রশ্ন] "আবু্দল্লাহ সাঈে খান[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2ynwMmG 
1258 

২১১ 
প্রাককথন ১ [সাইে মুহাম্মাে আমীর] 
বলংকঃ https://bit.ly/2P68Cql 

1262 

২১২ 
লবজকযাল ইসলাম "নাবক" ইসলাবম লবজক? 

[মুহাম্মাে নাবেস নাওয়ার] 
1264 
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বলংকঃ https://bit.ly/2ynPpHo 

২১৩ 
িুবদ্ধ িনাম লমধা ]মাহেুজ আলআবমন[ 

বলংকঃ http://bit.do/eyVd5 
1267 

২১৪ 
নিিী োওয়াহ [আবসে আেনান] 
বলংকঃ http://bit.do/eyVez 

1270 

২১৫ 
বস্ট্রেন হবকং  

]মূল - িযাবনরয়ল হাবক্বক্বাত্জু ;অনুিাে - সত্যকথন লিস্ক[ 
বলংকঃ http://bit.do/eyVeJ 

1272 

২১৬ 
আল্লাহর সামরন আবম বক বনরজরক মুসবলম বহরসরি পবরচয় 

বেরত্ পাররিা? [বমসিাহ মাবহন] 
বলংকঃ http://bit.do/eyVeS 

1274 

২১৭ 

কুরআন বক আসরলই প্রাচীন কবি ইমরুল কারয়রসর কবিত্া 
লথরক কবপ করর ললখা? 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ http://bit.do/eyVfh 

1279 

২১৮ 
কারের জনয ররয়রে লোর্খ লথরক পবরত্রাণ? ইহুবে, বিষ্টান, 
সাবিই - এরাও বক জান্নারত্ র্ারি?[নাবেস শ্াহবরয়ার]  

বলংকঃ http://bit.do/eyVfC 

1284 

২১৯ 
আরিরির বনোরুণ অপচয়] বমসিাহ মাবহন[ 

বলংকঃ http://bit.do/eyVfZ 
1292 

২২০ 
ভারলািাসার নারম ধমবরক বিকৃত্ কররবেরলা লর্  

]বশ্হাি আহরমে তু্বহন[ 
বলংকঃ http://bit.do/eyVgK 

1296 

২২১ 
নাবিকরের অসত্ত্া -আররা একবট ত্াবত্ত্বক বিরেষণ) ২য় বকবি (

]আবরে আজাে[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2CutMb1 

1307 
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২২২ 
লিালাবমর বপির [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2Cyzicy 

1311 

২২৩ 

নারীিাে ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক 
[সত্যকথন লিস্ক; িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু-র ললখা অিলম্বরন] 

বলংকঃ https://bit.ly/2yOUEzc 
 

1315 

২২৪ 
আমরাই লত্ামারের সমাজ] মাহেুজ আলআবমন[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2CxLDOz 
1320 

২২৫ 
শ্য়ত্ানরক অখুবশ্ না লররখ আল্লাহরকও খুবশ্ রাখা: ইোনীং র্া 

করবে [বমসিাহ মাবহন] 
বলংকঃ https://bit.ly/2EARJjL 

1323 

২২৬ 
নিশ্ারখর লপাস্ট্মরটবম [Know Your Deen] 

বলংকঃ https://bit.ly/2S2iTm5 
1325 

২২৭ 
বকেু ‘নিশ্াখী বিভ্রাবি' ও এর বনরসন  
]মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2R3dE4l 

1328 

২২৮ 
সূরর্বােয় ও সূর্বাি কীভারি শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর মধয বেরয় 

সম্পন্ন হরত্ পারর? এটা বক নিজ্ঞাবনক ভুল নয়? [আহরমে আলী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2PL0SqX 

1335 

২২৯ 
অসুস্থ েুঃখবিলাস [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2R3PF54 

1343 

২৩০ 
বপত্া িযবত্ত্ ঈসা) আ (এর জম বনরয় নাবিরকর অদু্ভত্ প্রশ্ন ও 

এর জিাি [আহরমে আলী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2EASfyd 

1347 

২৩১ 
বহউমযাবনজম ও স্বাধীনত্ার র্রথচ্ছা িযিহার [লহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://bit.ly/2CuwJbK 
1355 
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২৩২ 
পুরুরষর মনিরত্ত্বর িযিরচ্ছে!!! -নােরসর প্রত্ারণা হরত্ এখনই 

সািধান লহান [আহরমে আলী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2PdQsTQ 

1359 

২৩৩ 
েৃবষ্টভবঙ্গ] মুহাম্মাে নাবেস নাওয়ার[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2Je037P 

1365 

২৩৪ 
অযান আপীল টু কমন লসে] আবরে আজাে[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2yoHqtC 
1367 

২৩৫ 
কিররর আর্ািঃ আরি ও পরর মারা র্াওয়া িযবিরা বক পাপ 

অনুর্ায়ী র্থাথব শ্াবি পারি?[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার]  
বলংকঃ https://bit.ly/2OAqtq4 

1374 

২৩৬ 
িযবভচার, নাবিকত্া ও ইসলাম!!! [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2AjNcxX 
1378 

২৩৭ 
িঙ্গীয় লসকুযলাররের মাইরয়াবপয়া [আবসে আেনান] 

বলংকঃ https://bit.ly/2PKBC3Y 
1381 

২৩৮ 
আমরা িযাকরিরটি হরল আপনারা কী! [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2P63AdJ 
1386 

২৩৯ 
মুহাম্মে  (ملسو هيلع هللا ىلص)নিুয়রত্র পূরিব লকান ধমব পালন কররত্ন? 

[নয়ন লচৌধুরী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2PeklDe 

1389 

২৪০ 
আল্লাহ লকন শ্য়ত্ান সৃবষ্ট কররলন?  
[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CYJjAQ 

1392 

২৪১ 
কযাোর র্খন উপহার - আবল িানারত্র িল্প [আবসে আেনান] 

বলংকঃ https://bit.ly/2CuE4rC 
1399 

২৪২ 
লকন ইসলাম নারীরের একাবধক বিরয়র অনুমবত্ লেয় না? 

[আহরমে আলী] 
1403 
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বলংকঃ https://bit.ly/2NRJlvA 

২৪৩ 
মুসবলমরা কী বশ্িবলঙ্গ আর লেিরেিীর পূজা করর? 

[আহরমে আলী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2q24Ujr 

1407 

২৪৪ 
আল কুরআরনর ভুল (!) লির কররত্ ইসলামবিররাধীরের িৃথা 

লচষ্টা [সাইেুর রহমান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CwrMPp 

1414 

২৪৫ 
সংবিৎ] জাকাবরয়া মাসুে[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2EwzKLm 
1416 

২৪৬ 
িান লশ্ানা [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://bit.ly/2Ja4foW 
1422 

২৪৭ 
মুসবলমরা েরল েরল বিভি, ত্াহরল ইসলাম কীভারি সত্য ধমব 

হয়? [ত্ানভীর হাসান বিন আবু্দর রবেক] 
বলংকঃ https://bit.ly/2NPVZuY 

1424 

২৪৮ 
মূবত্বপূজার রু্বিখণ্ডন!!! [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2CuF7I4 
1434 

২৪৯ 
মানুষ সৃবষ্টর বহকমত্ িা গুঢ় রহসয কী? 
[শ্ায়খ মুহাম্মাে সাবলহ আল মুনাবিে] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CUfiT1 

1446 

২৫০ 
লব্রি অযান্ড সাকবারসস [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2yRpQxP 

1452 

২৫১ 
উমার) রা (.বক আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবরর িইগুরলা পুবড়রয় 

লেলার বনরেবশ্ বেরয়বেরলন? [আবরেুল ইসলাম] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CWHFQj 

1455 

২৫২ 
একজন বিজ্ঞানীর েৃবষ্টরত্ স্রষ্টার অবিত্ব ]জাকাবরয়া মাসুে[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2NTSzr8 
1461 
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২৫৩ 
কুরআরন উিরাবধকার সম্পে িণ্টন আইরন িাবণবত্ক ভুরলর 
অবভরর্াি ও এর জিাি ]মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2CuFsup 

1466 

২৫৪ 
নেল লরাজা এিং কলাবিজ্ঞানী [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://bit.ly/2NWvq7C 
1472 

২৫৫ 
নারী পুরুষ পাথবকয ১] আবু্দল্লাহ সাঈে খান[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2PemSgI 
1474 

২৫৬ 
কুরআরনর বিস্ময় ১ ]আবু্দল্লাহ সাঈে খান[ 

বলংকঃ https://bit.ly/2R1YyMi 
1478 

২৫৭ 
বটএসবসর ভাইরাল েবি - সামবয়ক বনন্দা নয়, প্ররয়াজন মাপকাবঠ 

লচনা  [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2Oza05r 

1487 

২৫৮ 
জান্নারত্ বক আসরলই সমকাম থাকরি? [বশ্হাি আহরমে তু্বহন] 

বলংকঃ https://bit.ly/2yPoEe9 
1491 

২৫৯ 
র্ারের কারে জীিন অথবহীন [আবু্দল্লাহ সারেক] 

বলংকঃ https://bit.ly/2AjD73S 
1494 

২৬০ 
সড়রক বনরাপিার সিবরেষ্ঠ মূলনীবত্ এিং “মুবির রািা” 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2yMvjps 

1496 

২৬১ 
নাবিকত্াঃ সমাধাণ, নাবক সমসযা? [লহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://bit.ly/2q4KsP3 
1503 

২৬২ 
বনরাপে নিরীরত্ েুঘবটনা ঘরট লকন? 

[শ্াইখ আহমাে উল্লাহ মাোনী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CUgtlp 

1505 

২৬৩ 
কা’িাঃ মূবত্বপুজকরের মবন্দর, নাবক ইব্রাবহম)আ (.এর বনমবাণ 

করা ইিােত্খানা?{সত্যকথন ১৫০ এর বিিাবরত্ রূপ} 
1508 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://bit.ly/2CuFsup
https://bit.ly/2NWvq7C
https://bit.ly/2PemSgI
https://bit.ly/2R1YyMi
https://bit.ly/2Oza05r
https://bit.ly/2yPoEe9
https://bit.ly/2AjD73S
https://bit.ly/2yMvjps
https://bit.ly/2q4KsP3
https://bit.ly/2CUgtlp


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
33 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CvDTwn 

২৬৪ 

কা’িা ঘররর িযাপারর ইসলামবিররাধীরের অবভরর্ািসমূহ ও 
ত্ারের খণ্ডন {সত্যকথন ১৫১ এর বিিাবরত্ রূপ} 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2S4okRC 

1533 

২৬৫ 

হরজর রীবত্গুরলা বক আসরলই আরি লপৌিবলকরের)Pagans) 
লথরক লনয়া? {সত্যকথন ১৫২ এর বিিাবরত্ রূপ} 

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2q3YujM 

1542 

২৬৬ 

কুরিানীর জনয কারক লনওয়া হরয়বেল—ইসমাঈল)আ (.নাবক 
ইসহাক)আ(.? {সত্যকথন ৭২ এর বিিাবরত্ রূপ}  

[মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CV9f0l 

1555 

২৬৭ 
অবভরর্ািঃ অবিজ্ঞাবনক কুরআন - চাাঁরের আকৃবত্ লোট হরয় 

লখজুররর িারলর নযায় হরয় র্ায়] লশ্খ সা’েী[ 
বলংকঃ https://bit.ly/2AjTPAl 

1566 

২৬৮ 
ইসমাঈল)আ (.বক 'োসীর পুত্র' বেরলন িা কম মর্বাোিান 

বেরলন? [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CVnmTf 

1568 

২৬৯ 
জমািরিাে একবট ভ্রাি বথওবর!!! [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2EBm7ue 
1574 

২৭০ 
সি নারীরকই বক ত্ারের স্বামীর পাাঁজররর হাড় লথরক সৃবষ্ট করা 

হরয়রে? [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ https://bit.ly/2S2lPPH 

1580 

২৭১ বহনু্দধরমব নারী পশুতু্লয !!! [আহরমে আলী] 1583 
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বলংকঃ https://bit.ly/2J8kOBM 

২৭২ 
সমকামী এরজন্ডাঃ আপবন লচাখ িন্ধ করর আরেন মারন বকন্তু এই 

নয় লর্" িাবত্ লনভারনা আরে"  [আবসে আেনান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2PaURqn 

1595 

২৭৩ 
সমকাবমত্া :একবট নিজ্ঞাবনক ও ত্াবত্ত্বক অনুসন্ধান 

{সত্যকথন ১৩৬ এর বিিাবরত্ রূপ} [জাকাবরয়া মাসুে] 
বলংকঃ https://bit.ly/2EB032U 

1598 

২৭৪ 
পায়ুকামীত্া নিধত্া লপরল, 'িাইম' লকরনা নিধ হরি না? 

[সাইেুর রহমান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2AkjfgY 

1619 

২৭৫ 
লর্সি কাররণ সমকাম একবট মানবসক িযবধ এিং সমূ্পণব 

অগ্রহণরর্ািয একবট কাজ [আলী লমািো] 
বলংকঃ https://bit.ly/2NLZrqx 

1621 

২৭৬ 
আল-কুরআন ও নাবিকত্া (মুবমনরের জনয নাবসহা(  

[ত্ানভীর আহরমে] 
বলংকঃ https://bit.ly/2CWfReK 

1631 

২৭৭ বলংকঃ https://bit.ly/2PaVdNJ 1640 

২৭৮ 
ইবলয়াি, িয় ও বনরীশ্বরিাে [আবশ্ক আরমান বনলয়] 

বলংকঃ https://bit.ly/2NUh47s 
1645 

২৭৯ 
নাবিকরের কুবম্ভরাশ্রু :আবমষ ও বনরাবমষ [আবু্দল্লাহ ইউসুে] 

বলংকঃ https://bit.ly/2PGVzc5 
1653 

২৮০ 
বহনু্দরের ধমবগ্রন্থ লিে এর এক বিরাট অংশ্ হাবররয় লিরে 

[আহরমে আলী] 
বলংকঃ https://bit.ly/2EAhqRu 

1659 

২৮১ 
বহনু্দরের রাবখ িন্ধন কত্খাবন পবিত্র??? [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2S4PuYr 
1661 
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২৮২ 
সমকাবমত্া? সমাধান কী? [লহাসাইন শ্াবকল] 

বলংকঃ https://bit.ly/2S7j3cb 
1668 

২৮৩ 
আধুবনক নিবেক েশ্বনও নারীর অিস্থান [আহরমে আলী] 

বলংকঃ https://bit.ly/2J6uMTY 
1673 

২৮৪ 
বিরররিি এরভালুযশ্ন বনরয় বকেু কথা [সাইেুর রহমান] 

বলংকঃ https://bit.ly/2EAR7KW 
1676 

২৮৫ 
ধমব র্ার র্ার, অপচয় সিার [ত্ানভীর আহরমে] 

বলংকঃ https://bit.ly/2EBeiEM 
1679 

২৮৬ 
উৎসি সিার? [আবরেুল ইসলাম] 

বলংকঃ https://bit.ly/2NTWrbE 
1682 

২৮৭ 
অমুসবলম সংখযালঘুরের প্রবত্ অিশ্যই েয়ালু আচরণ কররত্ হরি 
[মূল: Islamweb; অনুিােঃ মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 

বলংকঃ https://bit.ly/2EBweiM 

1688 

২৮৮ 
বিবভন্ন লেবসরসর মরধয লজরনবটক সােৃশ্য বনরয় নাবিকরের 

বিভ্রাবি [সাইেুর রহমান] 
বলংকঃ https://bit.ly/2KMHrwo  

1690 

২৮৯ 
সালমান রুশ্বের লকারআন বনরয় বমথযাচাররর জিাি 

[আহরমে আলী] 
বলংকঃ  https://bit.ly/2AFNsaP 

1691 

২৯০ 

আল্লাহ কী করর লশ্ষ রারত্ পৃবথিীর বনকটত্ম আসমারন লনরম 
আসরত্ পাররন লর্খারন পৃবথিীর সিবত্রই লকারনা না লকারনা সময় 

লশ্ষ রাত্ থারক? [মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার] 
বলংকঃ  https://bit.ly/2JwIdg6 

1701 

২৯১ 
লকারনা নিজ্ঞাবনক িরিষণারক ধ্রুি সত্য মরন করার 

বিভ্রাবি [সাইেুর রহমান] 
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১ 
একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস 
-আবরে আজাে 
 
আবম রুরম ঢুরকই লেবখ সাবজে কবম্পউটাররর সামরন উিুাঁ হরয় িরস আরে। খটাখট বক 
লর্ন টাইপ কররে হয়রত্া। আবম জি লথরক পাবন ঢালরত্ লািলাম। প্রচন্ড রকম 
তৃ্ষ্ণাত্ব।তৃ্ষ্ণায় িুক লেরট র্ািার লজািাড়। সাবজে কবম্পউটার লথরক েৃবষ্ট সবররয় 
আমার বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘বক লর, বকেু হইরলা?’ 
. 
আবম হত্াশ্ িলায় িললাম,- ‘নাহ।’ 
. 
– ‘ত্ার মারন লত্ারক একিের ড্রপ বেরত্ই হরি?’- সাবজে বজরজ্ঞস কররলা। 
আবম িললাম,- ‘বক আর করা। আল্লাহ র্া কররন ভারলার জনযই কররন।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘লত্ারের এই এক লোষ,িুেবল? লেখবেস পুওর এযারটরন্ডরের জনয 
এক িের ড্রপ খাওয়ারচ্ছ, ত্ার মরধযও িলবেস, আল্লাহ র্া কররন ভারলার জনযই 
কররন। ভাই, এইখারন লকান ভারলাটা তু্ই পাইবল,িলরত্া?’ 

– 

সাবজে সম্পরকব বকেু িরল লনওয়া েরকার।আবম আর সাবজে রুমরমট। লস ঢাকা 
বিশ্ববিেযালরয় মাইরিা িারয়ালবজরত্ পরড়।প্রথম জীিরন খুি ধাবমবক বেরলা।নামাজ-
কালাম কররত্া।বিশ্ববিেযালরয় এরস বকভারি বকভারি লর্ন এিরনাবষ্টক হরয় পরড়। আরি 
আরি স্রষ্টার উপর লথরক বিশ্বাস হাবররয় এখন পুররাপুবর নাবিক হরয় লিরে।ধমবরক 
এখন লস আিজবনা জ্ঞান করর।ত্ার মরত্ পৃবথিীরত্ ধমব এরনরে মানুষ।আর ‘ইশ্বর’ 
ধারনাটাই এইরকম স্বাথবারিষী লকান মহরলর মবিষ্কপ্রসূত্। 
. 
সাবজরের সারথ এই মূহুরত্ব ত্রকব জড়ািার লকান ইরচ্ছ আমার লনই। বকন্তু ত্ারক 
একেম ইিরনার কররও র্াওয়া র্ায়না। 
. 
আবম িললাম,- ‘আমার সারথ লত্া এর লথরকও খারাপ বকেু হরত্ পাররত্া,বঠক না?’ 
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– ‘আরর, খারাপ হিার আর বকেু িাবক আরে বক?’ 

— ‘হয়রত্া।’ 

– ‘লর্মন?’ 

– ‘এরকমও লত্া হরত্ পাররত্া, ধর, আবম সারািের একেমই পড়াশুনা করলাম 
না।পরীোয় লেইল মারলাম।এখন লেইল কররল আমার এক িের ড্রপ লর্রত্া।হয়রত্া 
লেইরলর অপমানটা আবম বনরত্ পারত্াম না।আত্মহত্যা করর িসত্াম।’ 

সাবজে হা হা হা হা করর হাসা শুরু কররলা। িলরলা,- ‘বক বিেঘুরট বিশ্বাস বনরয় চবলস 
লর ভাই।’ 

এই িরল লস আিার হাসা শুরু কররলা।বিদ্রুপাত্মক হাবস। 
– 
রারত্ সাবজরের সারথ আমার আররা একেো ত্কব লহারলা। 
. 
লস িলরলা,- ‘আচ্ছা, লত্ারা লর্ স্রষ্টায় বিশ্বাস কবরস, বকরসর বভবিরত্?’ 

আবম িললাম,- ‘বিশ্বাস েু ধররনর। একটা লহারলা, প্রমারনর বভবিরত্ 
বিশ্বাস।অরনকটা,শ্ত্বাররারপ বিশ্বাস িলা র্ায়। অনযবট লহারলা প্রমান োড়াই বিশ্বাস।’ 

সাবজে হাসরলা। লস িলরলা,- ‘বেত্ীয় কযাটািবররক লসাজা িাঙলায় অন্ধ বিশ্বাস িরল লর 
আিুল,িুেবল?’ 

আবম ত্ার কথায় কান বেলাম না। িরল লর্রত্ লািলাম- 
. 
‘প্রমারনর বভবিরত্ লর্ বিশ্বাস, লসটা মূলত্ বিশ্বারসর মরধয পরড়না।পড়রলও, খুিই 
টযারম্পাররবর। এই বিশ্বাস এত্ই েূিবল লর্, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।’ 

সাবজে এিার নরড়চরড় িসরলা। লস িলরলা,- ‘বক রকম?’ 

আবম িললাম,- ‘এই লর্মন ধর,সূর্ব আর পৃবথিীরক বনরয় মানুরষর একবট আবেম 
লকৌতূ্হল আরে। আমরা আবেকাল লথরকই এরের বনরয় জানরত্ লচরয়বে, বঠক না?’ 

– ‘হু, বঠক।’ 

– ‘আমারের লকৌতূ্হল লমটারত্ বিজ্ঞান আপ্রাণ লচষ্টা করর লিরে, বঠক?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 
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– ‘আমরা একাট্টা বেলাম। আমরা বনভুবলভারি জানরত্ চাইত্াম লর্, সূর্ব আর পৃবথিীর 
রহসযটা আসরল বক। লসই সুিারধ, পৃবথিীর বিজ্ঞানীরা নানান সমরয় নানান ত্ত্ব 
আমারের সামরন এরনরেন। পৃবথিী আর সূর্ব বনরয় প্রথম ধারনা বেরয়বেরলন বগ্রক 
লজযাবত্র বিজ্ঞাবন টরলবম।টরলবম বক িরলবেরলা লসটা বনিয় তু্ই জাবনস?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ। লস িরলবেরলা সূর্ব পৃবথিীর চারবেরক ঘুরর।’ 

– ‘একেম ত্াই। বকন্তু বিজ্ঞান বক আজও টরলবমর বথওবররত্ িরস আরে? লনই। বকন্তু 
বক জাবনস, এই টরলবমর বথওবরটা বিজ্ঞান মহরল বটরক বেরলা পুররা ২৫০ িের। 
ভািরত্ পাবরস? ২৫০ িের পৃবথিীর মানুষ, র্ারের মরধয আিার িড় িড় বিজ্ঞাবন, 
িািার,ইবিবনয়ার বেরলা, ত্ারাও বিশ্বাস কররত্া লর্, সূর্ব পৃবথিীর চারপারশ্ লঘারর। 

এই ২৫০ িেরর ত্ারের মরধয র্ারা র্ারা মারা লিরে, ত্ারা এই বিশ্বাস বনরয়ই মারা 
লিরে লর্, সূর্ব পৃবথিীর চারবেরক লঘারর।’ 
. 
সাবজে বসিাররট ধরারলা। বসিারররটর লধাাঁয়া োড়রত্ োড়রত্ িলরলা,- ‘ত্ারত্ বক? ত্খন 
লত্া আর লটবলরস্কাপ বেরলা না, ত্াই ভুল মত্িাে বেরয়রে আর বক। পরর বনরকালাস 
লকাপারবনকাস এরস ত্ার বথওবররক ভুল প্রমান কররলা না?’ 

– ‘হযাাঁ। বকন্তু লকাপারবনকাসও একটা মিিড় ভুল করর লিরে।’ 
সাবজে প্রশ্ন কররলা,- ‘বক রকম?’ 

– ‘অদু্ভত্! এটা লত্া লত্ার জানার কথা। র্বেও লকাপারবনকাস টরলবমর বথওবরর 
বিপরীত্ বথওবর বেরয় প্রমান করর লেবখরয়বেরলন লর্, সূর্ব পৃবথিীর চারপারশ্ নয়, 
পৃবথিীই সূরর্বর চারপারশ্ লঘারর।বকন্তু, বত্বন এক জায়িায় ভুল কররন।এিং লসই 
ভুলটাও বিজ্ঞান মহরল িীরেরপব বটরক বেরলা লিাটা ৫০ িের।’ 

– ‘লকান ভুল?’ 

– ‘উবন িরলবেরলন, পৃবথিীই সূর্বরক লকন্দ্র করর লঘারর, বকন্তু সূর্ব লঘারর না। সূর্ব বস্থর। 
বকন্তু আজরকর বিজ্ঞান িরল, – নাহ, সূর্ব বস্থর নয়। সূর্বও বনরজর কেপরথ অবিরাম 
ঘূণবনরত্ অিস্থায়।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘লসটা বঠক িরলবেস। বকন্তু বিজ্ঞারনর এটাই বনয়ম লর্, এটা প্রবত্বনয়ত্ 
পবরিবত্বত্ হরি। এখারন লশ্ষ িা োইনাল িরল বকেুই লনই।’ 
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– ‘একেম ত্াই। বিজ্ঞারন লশ্ষ/োইনাল িরল বকেু লনই। একটা নিজ্ঞাবনক বথওবর ২ 
লসরকন্ডও লটরক না, আিার আররকটা ২০০ িেরও বটরক র্ায়। ত্াই, প্রমান িা েবলল 
বেরয় র্া বিশ্বাস করা হয় ত্ারক আমরা বিশ্বাস িবলনা।এটারক আমরা িড়রজার চুবি 
িলরত্ পাবর। চুবিটা এরকম,- ‘লত্ামায় ত্রত্ােণ বিশ্বাস কররিা, র্ত্েণ লত্ামার লচরয় 
অরথনবটক বকেু আমারের সামরন না আসরে।’ 
. 
সাবজে আিার নরড়চরড় িসরলা। লস বকেুটা একমত্ হরয়রে িরল মরন হরচ্ছ। 
. 
আবম িললাম,- ‘ধমব িা সৃবষ্টকত্বার ধারনা/অবিত্ব হরচ্ছ বঠক এর বিপরীত্। েযাখ, 
বিশ্বাস আর অবিশ্বারসর মধযকার এই িূঢ় পাথবকয আরে িরলই আমারের ধমবগ্ররন্থর 
শুরুরত্ই বিশ্বারসর কথা িলা আরে। িলা আরে- ‘এটা ত্ারের জনয র্ারা বিশ্বাস করর।’ 
(সূরা িাকারা:০২)। 
. 
র্বে বিজ্ঞারন লশ্ষ িা োইনাল বকেু থাকরত্া, ত্াহরল হয়রত্া ধমবগ্ররন্থর শুরুরত্ 
বিশ্বারসর িেরল বিজ্ঞারনর কথাই িলা হরত্া। হয়রত্া িলা হরত্া,- ‘এটা ত্ারের জনযই 
র্ারা বিজ্ঞানমনষ্ক।’ 

বকন্তু লর্ বিজ্ঞান সো পবরিত্বনশ্ীল, লর্ বিজ্ঞারনর বনরজর উপর বনরজরই বিশ্বাস লনই, 
ত্ারক বকভারি অনযরা বিশ্বাস কররি?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘বকন্তু র্ারক লেবখনা, র্ার পরে লকান প্রমান লনই, ত্ারক বক করর 
আমরা বিশ্বাস কররত্ পাবর?’ 

– ‘সৃবষ্টকত্বার পরে অরনক প্রমান আরে, বকন্তু লসটা বিজ্ঞান পুররাপুবর বেরত্ 
পাররনা।এটা বিজ্ঞারনর সীমািদ্ধত্া, সৃবষ্টকত্বার নয়।বিজ্ঞান অরনক বকেুরই উির বেরত্ 
পাররনা। বলষ্ট কররত্ লিরল অরনক লম্বা একটা বলষ্ট করা র্ারি।’ 
. 
সাবজে রাবি রাবি িলায় িলরলা,- ‘োইজলারমা কবরস আমার সারথ?’ 

আবম হাসরত্ লািলাম। িললাম,- ‘আচ্ছা লশ্ান, িলবে। লত্ার লপ্রবমকার নাম বমতু্ না?’ 

– ‘এইখারন লপ্রবমকার িযাপার আসরে লকরনা?’ 

– ‘আরর িল না আরি।’ 
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– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘বকেু মরন কবরস না। কথার কথা িলবে। ধর, আবম বমতু্রক ধষবণ করলাম। রিাি 
অিস্থায় বমতু্ ত্ার লিরি পরড় আরে। আররা ধর, তু্ই লকানভারি িযাপারটা লজরন 
লিবেস।’ 

– ‘হু।’ 

– ‘এখন বিজ্ঞান বেরয় িযাখযা কর লেবখ, বমতু্রক ধষবণ করায় লকরনা আমার শ্াবি হওয়া 
েরকার?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘বিবটকযাল লকারয়িান। এটারক বিজ্ঞান বেরয় বকভারি  
িযাখযা কররিা?’ 

– ‘হা হা হা। আরিই িরলবে। এমন অরনক িযাপার আরে, র্ার উির বিজ্ঞারন লনই।’ 

– ‘বকন্তু এর সারথ স্রষ্টায় বিশ্বারসর সম্পকব বক?’ 

– ‘সম্পকব আরে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, লর্টা আমরা, মারন মানুরষরা, 
আমারের ইবন্দ্রয় গ্রাহয প্রমানাবে বেরয় প্রমান কররত্ পাররিা না। স্রষ্টা লকান লটবলরষ্কারপ 
ধরা পরড়ন না।উনারক অণুিীেণর্য বেরয়ও খুাঁরজ লির করা র্ায়না। উনারক জাষ্ট 
‘বিশ্বাস করর বনরত্ হয়।’ 
. 
সাবজে এিার ১৮০ বিবগ্র এরঙ্গরল লিাঁরক িসরলা। লস িলরলা,- ‘ধুর! বকসি িাল োল 
িুোবল। র্া লেবখনা, ত্ারক বিশ্বাস করর লনরিা?’ 

আবম িললাম,- ‘হযাাঁ। পৃবথিীরত্ অবিশ্বাসী িরল লকউই লনই। সিাই বিশ্বাসী। সিাই 
এমন বকেু না বকেুরত্ বঠক বিশ্বাস করর, র্া ত্ারা আরেৌ লেরখবন িা লেখার লকান 
সুরর্ািও লনই।বকন্তু এটা বনরয় ত্ারা প্রশ্ন তু্রল না। ত্ারা বনবিবরে ত্ারত্ বিশ্বাস করর 
র্ায়। তু্ইও লসরকম।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘আবম? পািল হরয়বেস? আবম না লেরখ লকান বকেুরত্ই বিশ্বাস কবরনা, 
কররিাও না।’ 

– ‘তু্ই কবরস।এিং, এটা বনরয় লত্ার মরধয লকানবেন লকান প্রশ্ন জারি বন।এিং, 
আজরক এই আরলাচনা না কররল হয়রত্া জািরত্াও না।’ 
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. 
লস আমার বেরক ত্াবকরয় রইরলা। িললাম,- ‘জানরত্ চাস?’ 

– ‘হু।’ 

– ‘আিার িলবে, বকেু মরন কবরস না। রু্বির খাবত্রর িলবে।’ 

– ‘িল।’ 

– ‘আচ্ছা, লত্ার িািা-মা’র বমলরনই লর্ লত্ার জম হরয়রে, লসটা তু্ই লেরখবেবল? 
িা,এই মূহুরত্ব লকান এবভরিে আরে লত্ার কারে? হরত্ পারর লত্ার মা লত্ার িািা োড়া 
অনয কাররা সারথ নেবহক সম্পকব করররে লত্ার জরমর আরি। হরত্ পারর, তু্ই ঐ 
িযবিরই নজি বিয়ার েল।তু্ই এটা লেবখস বন। 
. 
বকন্তু লকানবেনও বক লত্ার মা’লক এটা বনরয় প্রশ্ন কররবেবল? কবরস বন। লসই লোটরিলা 
লথরক র্ারক িািা বহরসরি লেরখ আসবেস, এখরনা ত্ারক িািা িাকবেস। র্ারক ভাই 
বহরসরি লজরন আসবেস, ত্ারক ভাই।রিানরক লিান। 
. 
তু্ই না লেরখই এসরি বিশ্বাস কবরস না? লকানবেন জানরত্ লচরয়বেস তু্ই এখন র্ারক 
িািা িাকবেস, তু্ই আসরলই ত্ার ঔরসজাত্ বকনা? জানরত্ চাস বন। বিশ্বাস করর 
লিবেস।এখরনা করবেস। ভবিষযরত্ও করবি। স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বাসটাও বঠক এমনই 
লর।এটারক প্রশ্ন করা র্ায়না। সরন্দহ করা র্ায়না। এটারক হৃেরয়র িভীরর ধারন 
কররত্ হয়। এটার নামই বিশ্বাস।’ 
– 

সাবজে উরঠ িাইরর চরল লিরলা। ভািলাম, লস আমার কথায় কষ্ট লপরয়রে হয়রত্া। 

পরররবেন লভারর আবম র্খন েজররর নামারজর জনয অরূ্ কররত্ র্ারিা, লেখলাম, 
আমার পারশ্ সাবজে এরস োাঁবড়রয়রে।আবম ত্ার মুরখর বেরক ত্াকালাম।রস আমার 
চাহবনর প্রশ্নটা িুেরত্ লপরররে। লস িলরলা,- ‘নামাজ পড়রত্ উরঠবে।’ 
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২ 
আরজ আলী মাতু্ব্বররর আজগুবি প্রশ্নঃ “সি নিী আররি 
এরসরেন?”  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 
িাংলারেরশ্ নাবিকত্ািারের অনযত্ম পুররাধা হরচ্ছন আরজ আলী মাতু্ব্বর। লপশ্ায় 
চাষী এই ললাকবটর সুত্ীক্ষ্ণ(?) ললখনী োরা প্রভাবিত্ হরয় নাবক এই লেরশ্র অরনক 
মুিমনা ত্ারের নাবিক হিার পরথ অনুরপ্ররণা লপরয়রেন। ত্রি ত্ার সি লথরক 
বিখযাত্(অথিা কুখযাত্) িইবট পরড় আবম িুেরত্ লপররবে ত্ার জ্ঞারনর (বনম্ন)রলরভল 
সম্পরকব। আররা িুেরত্ লপররবে র্ারা ত্ার মারনর একজন ললখরকর ললখা পরড় নাবিক 
হরত্ উেুদ্ধ হয়, ত্ারা কী মারনর "বিজ্ঞানমনষ্ক"। আরজ আলী ত্ার লসই িইরত্ ইসলাম 
সম্পরকব বিবভন্ন ধারণাবভবিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন করররেন র্ার একবট হরচ্ছ—
"লোবধক নিীর প্রায় সিাই লকন আরি লেরশ্ জমগ্রহণ কররলন?" 

[আরজ আলী মাতু্ব্বর রচনাসমগ্র-১, 'সরত্যর সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪] 
. 
অথচ কুরআন ও হাবেরস লকাথাও এই ধররণর বকেু িলা হয়বন। িরং িলা হরয়রে—
পৃবথিীর সি জাবত্র বনকট নিী-রাসুল লপ্ররণ করা হরয়রে। [রেখুন—কুরআন সুরা 
ইউনুস ১০:৪৭,সুরা রা’ে ১৩:৭, সুরা বহজর ১৫:১০, সুরা নাহল ১৬:৩৬] 
. 
লর্ই কথাবট কুরআন-হাবেস লকাথাও িলা লনই, লসবট বনরজ লথরক িাবনরয় সমূ্পণব 
ধারণার িশ্িত্বী হরয় ইসলারমর বিরুরদ্ধ এই প্রশ্নবট করররেন িাংলার এই কীবত্বমান(?) 
চাষী। এবট লত্া একবট নমুনা, এমন আররা অরনক আজগুবি প্রশ্ন পাওয়া র্ারি আরজ 
আলীর িইরত্। 
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৩ 
স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট কররলা? হুমায়ুন আজারের সারথ 
করথাপকথন!  
-আবরে আজাে 

 
লযাম্পরপারষ্টর অেষ্ট আরলায় একজন িয়স্ক ললারকর োয়ামূবত্ব আমারের েৃবষ্টরিাচর 
হরলা।িারয় লমাটা একবট শ্াল জড়ারনা। লপৌরষর শ্ীত্। ললাকটা হালকা কাাঁপরেও। 
– 
আমরা খুলনা লথরক বেরবেলাম। আবম আর সাবজে। 
. 
লষ্টশ্ান মাষ্টাররর রুরমর পারশ্র একবট লিবিরত্ ললাকটা আাঁটসাাঁট হরয় িরস আরে। 
. 
লষ্টশ্ারন এরকম করত্া ললাকই লত্া িরস থারক।ত্াই লসবেরক আমার বিরশ্ষ লকান 
লকৌতু্হল বেরলা না।বকন্তু সাবজেরক লেখলাম লসবেরক এবিরয় লিরলা। 
. 
ললাকটার কারে বিরয়ই সাবজে ধপাস করর িরস পড়রলা।আবম েূর লথরক লখয়াল 
করলাম, ললাকটার সারথ সাবজে লহরস লহরস কথাও িলরে। 
আির্ব! খুলনার লষ্টশ্ান।এখারন সাবজরের পবরবচত্ ললাক লকাথা লথরক এরলা? ত্াোড়া, 
ললাকবটরক লেরখ বিরশ্ষ লকউ িরলও মরন হরচ্ছ না। মরন হরচ্ছ লকান িাোম 
বিরিত্া।িাোম বিবি লশ্রষ প্রবত্বেন ওই জায়িায় িরসই রাত্ কাবটরয় লেয়। 
. 
আমারের রারত্র লিন। এখন িারজ রাত্ েু’লটা।এই সমরয় সাবজরের সারথ কাররা লেখা 
করার কথা থাকরল ত্া লত্া আবম জানত্ামই। অদু্ভত্! 
– 
আবম আররকটু এবিরয় লিলাম। একটু অগ্রসর হরত্ই লেখলাম, ভদ্ররলারকর হারত্ 
একবট িইও আরে।েূর লথরক আবম িুেরত্ পাবর বন। 
সাবজে আমারক ইশ্ারা বেরয় িাকরলা। আবম লিলাম। 
ললাকটার লচহারাটা লিশ্ লচনা লচনা লািরে,বকন্তু সবঠক মরন কররত্ পারবে না। 
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. 
সাবজে িলরলা,- ‘এইখারন লিাস।ইবন হরচ্ছন হুমায়ুন সযার।’ 
হুমায়ুন সযার? এই নারম লকান হুমায়ুন সযাররক লত্া আবম বচবন না।সাবজেরক বজরজ্ঞস 
কররত্ র্ারিা লর্ লকান হুমায়ুন সযার, অমবন সাবজে আিার িলরলা,- ‘হুমায়ুন আজােরক 
বচবনস না? ইবন আর বক।’ 
. 
এরপর লস ললাকটার বেরক বেরর িলরলা,- ‘সযার, এ হরলা আমার িনু্ধ, আবরে।’ 

ললাকটা আমার বেরক ত্াকারলা না। সাবজরের বেরক ত্াবকরয় আরে।রঠাাঁরট মৃেু হাবস। 
আমার ত্খরনা লঘার কাটরেই না। বক হরচ্ছ এসি? আবমও ধপাস করর সাবজরের পারশ্ 
িরস লিলাম। 
– 
সাবজে আর হুমায়ুন আজাে নারমর ললাকটার মরধয আলাপ হরচ্ছ।এমনভারি কথা 
িলরে, লর্ন ত্ারা পরের পরেররক অরনক আরি লথরকই বচরন। 
. 
ললাকটা সাবজেরক িলরে,- ‘লত্ারক করত্া করর িরলবে, আমার ললখা ‘আমার অবিশ্বাস’ 
িইটা ভারলামরত্া পড়রত্। পরড়বেবল?’ 

সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ সযার। পরড়বে লত্া।’ 

– ‘ত্াহরল আিার আবিক হরয় লিবল লকরনা? বনিয় লকান ত্যােরড়র োাঁরে পরড়বেস? 
লক লস? নাম িল? লপেরন লর্ আরে, বক জাবন নাম?’ 

– ‘আবরে……’ 

– ‘হযাাঁ, এই ত্যােরড়র োাঁরে পরড়বেস িুবে? োাঁড়া, ত্ারক আবম মজা লেখাবচ্ছ……..’ 

এই িরল ললাকটা িসা লথরক উঠরত্ লিরলা। 

সাবজে লজারর িরল উঠরলা,- ‘না না সযার। ও বকচু্ছ জারন না।’ 

– ‘ত্াহরল?’ 

– ‘আসরল সযার, িলরত্ সংরকাচ লিাধ কররলও সত্য এটাই লর্, নাবিকত্ার উপর 
আপবন লর্সি লবজক লেবখরয়রেন, লসগুরলা এত্টাই েূিবল লর্, নাবিকত্ার উপর আবম 
লিবশ্বেন ঈমান রাখরত্ পাবর বন।’ 
. 
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এইটুকু িরল সাবজে মাথা বনাঁচু করর লেলরলা। 
. 
ললাকটার লচহারাটা মূহুরত্বই রুে ভাি ধারন কররলা। িলরলা,- ‘ত্ার মারন িলরত্ 
চাইবেস, তু্ই এখন আমার লচরয়ও িড় পবন্ডত্ হরয় লিবেস? আমার লচরয়ও লিবশ্ পরড় 
লেরলবেস? লিবশ্ িুরে লেরলবেস?’ 
সাবজে ত্খনও মাথা বনাঁচু করর আরে। 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘র্াক লি! একটা বসিাররট খারিা। মযাচ লনই। লত্ার কারে আরে?’ 
. 
– ‘বি সযার।’- এই িরল সাবজে িযাি খুরল একবট মযাচ লির করর ললাকটার হারত্ 
বেরলা।সাবজে বসিাররট খায় না। ত্রি, প্ররয়াজনীয় বজবনসগুরলা ত্ার িযারি থারক 
সিসময়। 
– 
ললাকটা বসিাররট ধরারলা। করয়কটা লজারর লজারর টান বেরয় েুাঁস করর একমুখ লধাাঁয়া 
োড়রলা।রধাাঁয়াগুরলা মূহুরত্বই কুনু্ডবল আকারর লষ্টশ্ান মাষ্টাররর ঘররর লরবলং লিরয় উরঠ 
লর্রত্ লািরলা উপররর বেরক।আবম লসবেরক ত্াবকরয় আবে। 
– 
ললাকটার কাবশ্ উরঠ লিরলা। কাশ্রত্ কাশ্রত্ ললাকটা িসা থারক উরঠ পড়রলা। এই 
মূহুরত্ব উনার বসিাররট খাওয়ার আর সম্ভিত্ ইরচ্ছ লনই। ললাকটা বসিারররটর 
টুকররাবটরক বনরচ লেরল পা বেরয় একবট ঘষা বেরলা। অমবন বসিারররটর িলি 
টুকররাবট লথাঁত্রল লিরলা। 
. 
সাবজরের বেরক বেরর ললাকটা িলরলা,- ‘ত্াহরল এখন বিশ্বাস কবরস লর্ স্রষ্টা িরল 
লকউ আরে?’ 
সাবজে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
– ‘স্রষ্টা এই বিশ্বরলাক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃবষ্ট করররে িরল বিশ্বাস কবরস লত্া?’ 
আিাররা সাবজে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
এিার ললাকটা একটা অদু্ভত্ ভয়ঙ্কররকম হাবস বেরলা।এই হাবস এত্টাই বিেঘুরট বেরলা 
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লর্ আমার িা েমেম কররত্ লািরলা। 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘ত্াহরল িল লেবখ, স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট কররলা?’ 
এই প্রশ্নবট করর ললাকবট আিার লসই বিেঘুরট হাবসটা হাসরলা। িা েমেরম। 
সাবজে িলরলা,- ‘সযার, িাই লিবেবনশ্ন, স্রষ্টার লকান সৃবষ্টকত্বা থাকরত্ পারর না।র্বে 
িবল X-ই সৃবষ্টকত্বারক সৃবষ্ট করররে, ত্ৎেণাৎ আিার প্রশ্ন উঠরি, ত্াহরল X- এর 
সৃবষ্টকত্বা লক? র্বে িবল Y, ত্াহরল আিার প্রশ্ন উঠরি, Y এর সৃবষ্টকত্বা লক? এভারিই 
চলরত্ থাকরি। লকান সমাধারন র্াওয়া র্ারি না।’ 
ললাকবট িলরলা,- ‘সমাধান আরে।’ 
. 
– ‘বক লসটা?’ 
. 
– ‘লমরন লনওয়া লর্- স্রষ্টা নাই,িযস!’- এইটুকু িরল ললাকবট আিার হাবস বেরলা। হা হা 
হা হা। 
. 
সাবজে আপবি জানারলা। িলরলা,- ‘আপবন ভুল, সযার।’ 
. 
ললাকবট লচাখ কপারল তু্রল িলরলা,- ‘বক? আবম? আবম ভুল?’ 
. 
– ‘বি সযার।’ 
. 
– ‘ত্াহরল িল লেবখ, স্রষ্টারক লক সৃবষ্ট কররলা? উির লে।রেবখ করত্া িড় জ্ঞারনর 
জাহাজ হরয়বেস তু্ই।’ 
. 
আবম িুেরত্ পারলাম এই ললাক সাবজেরক রু্বির িযাড়াকরল লেলার লচষ্টা কররে। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘সযার, িত্ শ্ত্াব্দীরত্ও বিজ্ঞাবনরা ভািরত্ন, এই মহাবিশ্ব অনিকাল 
ধরর আরে।মারন, এটার লকান শুরু লনই।ত্ারা আররা ভািরত্া, এটার লকান লশ্ষও 
নাই।ত্াই ত্ারা িলরত্া- লর্রহতু্ এটার শুরু-রশ্ষ বকেুই নাই, সুত্রাং, এটার জনয 
একটা সৃবষ্টকত্বারও েরকার নাই। বকন্তু থারমবািাইনাবমরের ত্াপ ও িবত্র সূত্রগুরলা 
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আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারনা লত্া পুররাপুবরভারি ভযাবনশ্ হয়ই,সারথ পোথববিজ্ঞারনও 
ঘরট র্ায় একটা বিপ্লি।থারমবািাইনাবমরের ত্াপ ও িবত্র বেত্ীয় সূত্র িলরে- ‘এই 
মহাবিশ্ব িমািত্ ও বনরিবচ্ছন্ন উিাপ অবিত্ব লথরক পর্বায়িরম উিাপহীন অবিরত্বর 
বেরক লধরয় র্ারচ্ছ।বকন্তু এই সূত্রটারক উরটারথরক প্ররয়াি কখরনাই সম্ভি নয়। 
. 
অথবাৎ, কম উিাপ অবিত্ব লথরক এটারক লিবশ্ উিাপ অবিরত্বর বেরক বনরয় র্াওয়া 
আরেৌ সম্ভি নয়।এই ধারনা লথরক প্রমান হয়, মহাবিশ্ব বচরিন নয়।এটা অনিকাল 
ধরর এভারি লনই।এটার একটা বনবেবষ্ট শুরু আরে।থারমবািাইনাবমরের সূত্র আররা িরল, 
– এভারি চলরত্ চলরত্ একসময় মহাবিরশ্বর সকল শ্বি বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি।আর 
মহাবিশ্ব ধ্বংস হরি।’ 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘উেেেে! আসরেন নিজ্ঞাবনক লমু্প। সহজ করর িল িযাটা।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘সযার, একটা িরম কবের কাপ লটবিরল রাখা হরল, লসটা সমরয়র 
সারথ সারথ আরি আরি ত্াপ হারারত্ হারারত্ ঠান্ডা হরত্ই থাকরি।বকন্তু লসটা লটবিরল 
রাখার পর লর্ পবরমাণ িরম বেরলা, সমরয়র সারথ সারথ লসটা আররা লিবশ্ িরম হরয় 
উঠরি- এটা অসম্ভি।এটা লকিল ঠান্ডাই হরত্ থাকরি। একটা পর্বারয় বিরয় লেখা র্ারি, 
কবের কাপটা সমি ত্াপ হাবররয় এরকিারর ঠান্ডা হরয় লিরে। এটাই হরচ্ছ 
থারমবািাইনাবমরের সূত্র।’ 
. 
– ‘হুম,লত্া?’ 
. 
– ‘এর লথরক প্রমান হয়, মহাবিরশ্বর একটা শুরু আরে। মহাবিরশ্বর লর্ একটা শুরু 
আরে- ত্ারও প্রমান বিজ্ঞাবনরা লপরয়রে। মহাবিশ্ব সৃবষ্ট ত্রত্বর উপর এ র্ািৎ 
র্রত্াগুরলা বথওবর বিজ্ঞাবনমহরল এরসরে, ত্ার মরধয সিরচরয় গ্রহণরর্ািয, প্রমারনর বেক 
লথরক সিরচরয় শ্বিশ্ালী বথওবর হরলা- বিি িযাং বথওবর।বিি িযাং বথওবর িলরে- 
মহাবিরশ্বর জম হরয়রে একবট বিরফাররণর েরল।ত্াহরল সযার, এটা এখন বনবিত্ লর্, 
মহাবিরশ্বর একবট শুরু আরে।’ 
ললাকটা হযাাঁ সূচক মাথা নাড়রলা। 
. 
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সাবজে আিার িলরত্ শুরু কররলা,- সযার, আমরা সহজ সমীকরণ পদ্ধবত্রত্ লেখরিা 
স্রষ্টারক সৃবষ্টর প্ররয়াজন আরে বকনা, মারন স্রষ্টার সৃবষ্টকত্বা থাকরত্ পারর বকনা। 
. 
সকল সৃবষ্টর একটা বনবেবষ্ট শুরু আরে এিং লশ্ষ আরে………… ধবর, এটা সমীকরণ ১। 
. 
মহাবিশ্ব একবট সৃবষ্ট……….. এটা সমীকরণ ২। 
. 
এখন সমীকরণ ১ আর ২ লথরক পাই- 
সকল সৃবষ্টর শুরু এিং লশ্ষ আরে।মহাবিশ্ব একবট সৃবষ্ট,ত্াই এটারও একটা শুরু এিং 
লশ্ষ আরে। 
. 
. 
ত্াহরল, আমরা লেখলাম- উপররর েুবট শ্ত্ব পরের বমরল লিরলা,এিং ত্ারত্ 
থারমবািাইনাবমরের ত্াপ ও িবত্র সূরত্রর লকান িযাঘাত্ ঘরট বন। 
– ‘হু’ 
– ‘আমার তৃ্ত্ীয় সমীকরণ হরচ্ছ- ‘স্রষ্টা সিবকেু সৃবষ্ট করররেন।’ 
ত্াহরল লখয়াল করুন, আমার প্রথম শ্রত্বর সারথ বকন্তু তৃ্ত্ীয় শ্ত্ব মযাচ হরচ্ছ না। 
. 
আমার প্রথম শ্ত্ব বেরলা- সকল সৃবষ্টর শুরু আর লশ্ষ আরে।বকন্তু তৃ্ত্ীয় শ্রত্ব কথা 
িলবে স্রষ্টা বনরয়।বত্বন সৃবষ্ট নন, বত্বন স্রষ্টা।ত্াই এখারন প্রথম শ্ত্ব খারট না।সারথ, 
ত্াপ ও িবত্র সূত্রবটও এখারন আর খাটরে না।ত্ার মারন, স্রষ্টার শুরুও লনই, লশ্ষও 
নাই।অথবাৎ, ত্ারক নতু্ন করর সৃবষ্টরও প্ররয়াজন নাই।ত্ার মারন স্রষ্টার আররকজন স্রষ্টা 
থাকারও প্ররয়াজন নাই। বত্বন অনাবে, অনি।’এইটুকু িরল সাবজে থামরলা।  
. 
হুমায়ুন আজাে নারমর ললাকবট কপারলর ভাাঁজ েীঘব করর িলরলন,- ‘বক ভংচং িুোবল 
এগুলা? বকসি সমীকরণ টমীকরণ? এসি বক? লসাজা সাপ্টা িল। 
. 
আমারক অঙ্ক বশ্খাবচ্ছস? Laws Of Causality সম্পরকব ধারনা আরে? Laws Of 
Causality মরত্, সিবকেুর লপেরন একটা Cause িা কারণ থারক। লসই সূত্র মরত্, 
স্রষ্টার লপেরনও একটা কারণ থাকরত্ হরি।’ 
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সাবজে িলরলা,- ‘সযার, উরিবজত্ হরিন না বপ্লজ।আবম আপনারক অঙ্ক বশ্খারত্ র্ারিা 
লকান সাহরস? আবম শুধু আমার মরত্া িযাপারবট িযাখযা কররবে।’ 
. 
– ‘কচু কররবেস তু্ই। Laws Of Causality বেরয় িযাখযা কর। ‘- ললাকটা উচ্চস্বরর 
িলরলা। 

. 

– ‘সযার, Laws Of Causality িলিৎ হয় ত্খনই, র্খন লথরক Time, Space এিং 
Matter জম লাভ করর, বঠক না? কারন, আইনষ্টাইরনর বথওবর অে বররলবটবভবটও 
স্বীকার করর লর্- Time বজবনসটা বনরজই Space আর Matter এর সারথ 
কারনরিি।Cause এর ধারনা ত্খনই আসরি, র্খন Time-Space-Matter এই 
িযাপারগুলা নত্বর হরি।ত্াহরল, বর্বনই এই Time-Space-Matter এর স্রষ্টা, ত্ারক বক 
করর আমরা Time-Space-Matter এর িাটখারারত্ িবসরয় Laws Of Causality 
বেরয় বিচার কররিা,সযার? এটা লত্া লবজক বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।’ 

. 

ললাকটা চুপ করর আরে। বকেু হয়রত্া িলরত্ র্াবচ্ছরলা। এরমরধযই আিার সাবজে 
িলরলা,- ‘সযার, আপবন Laws Of Causality’র লর্ সংজ্ঞা বেরয়রেন, লসটা ভুল।’ 
. 
ললাকটা আিার লররি লিরলা। লররিরমরি অবিশ্মবা হরয় িলরলা,- ‘এই লোকরা! আবম 
ভুল িরলবে মারন বক? তু্ই বক িলরত্ চাস আবম বিজ্ঞান িুবে না?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘না না সযার, একেম ত্া িবলবন। আমার ভুল হরয়রে।আসরল, িলা 
উবচত্ বেরলা লর্- Laws Of Causality’র সংজ্ঞা িলরত্ বিরয় আপবন লোট্ট একটা 
বজবনস বমস করররেন।’ 
. 
ললাকটার লচহারা এিার একটু স্বাভাবিক হরলা।িলরলা,- ‘বক বমস কররবে?’ 
– ‘আপবন িরলরেন, Laws Of Causality মরত্, সিবকেুরই একবট Cause 
থারক।আসরল এটা সযার লসরকম নয়। Laws Of Causality হরচ্ছ- Everything 
which has a beginning has a cause.. অথবাৎ, এমন সিবকেু, লর্গুরলার একটা 
বনবেবষ্ট শুরু আরে- লকিল ত্ারেরই Cause থারক।স্রষ্টার লকান শুরু লনই, ত্াই স্রষ্টারক 
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Laws Of Causality বেরয় মাপাটা রু্বি এিং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।’ 
. 
ললাকটার মুখ বকেুটা িম্ভীর হরয় লিরলা। িলরলা,- ‘তু্ই বক লভরিবেস, এরকম ভাবর 
ভাবর বকেু শ্ব্দ িযিহার করর কথা িলরলই আবম লত্ার রু্বি লমরন বনরিা? অসম্ভি।’ 
. 
সাবজে এিার মুচবক হাসরলা। লহরস িলরলা,- ‘সযার, আপনার হারত্ একবট িই লেখবে। 
ঐটা বক িই?’ 
. 
– ‘ এটা আমার ললখা িই- ‘আমার অবিশ্বাস।’ 

– ‘সযার, অইটা আমারক বেরিন একটু?’ 

– ‘এই লন,ধর।’ 

সাবজে িইটা হারত্ বনরয় উটারলা। উটারত্ উটারত্ িলরলা,- ‘সযার, এই িইরয়র 
লকান লাইরন আপবন আরেন?’ 
. 
ললাকটা ভুরু কুাঁচরক িলরলা,- ‘মারন?’ 

– ‘িলবে, এই িইরয়র লকান অধযারয়র, লকান পৃষ্টায়, লকান লাইরন আপবন আরেন?’ 

– ‘তু্ই অদু্ভত্ কথা িলবেস। আবম িইরয় থাকরিা লকরনা?’ 

– ‘লকরনা থাকরিন না? আপবন এর স্রষ্টা না?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘এই িইটা কাবল আর কািজ বেরয় নত্বর। আপবনও বক কাবল আর কািজ বেরয় 
নত্বর সযার?’ 

– ‘খুিই ষু্টবপবিবট টাইপ প্রশ্ন। আবম এই িইরয়র স্রষ্টা। এই িই নত্বরর সংজ্ঞা বেরয় বক 
আমারক িযাখযা করা র্ারি?’ 
. 
সাবজে আিার লহরস বেরলা। িলরলা,- ‘না সযার।এই িই নত্বরর লর্ সংজ্ঞা, লস সংজ্ঞা 
বেরয় লমারটও আপনারক িযাখযা করা র্ারি না। বঠক লসভারি, এই মহাবিশ্ব বর্বন নত্বর 
করররেন, ত্ারকও ত্ার সৃবষ্টর Time-Space-Matter-Cause এসি বেরয় িযাখযা করা 
র্ারি না। 
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. 
আপবন কাবল, কলম িা কািরজর নত্বর নন, ত্ার উরধ্বব।বকন্তু আপবন Time-Space-
Matter-Cause এর উরধ্বব নন। আপনারক এগুরলা বেরয় িযাখযা করাই র্ায়।বকন্তু 
সৃবষ্টকত্বা হরচ্ছন এমন একজন,বর্বন বনরজই Time-Space-Matter-Cause এর 
সৃবষ্টকত্বা।ত্াই ত্ারক Time-Space-Matter-Cause বেরয় পবরমাপ করা র্ারি 
না।অথবাৎ, বত্বন এসরির উরধ্বব। 
অথবাৎ, ত্ার লকান Time-Space-Matter-Cause নাই। অথবাৎ, ত্ার লকান শুরু-রশ্ষ 
নাই। অথবাৎ, ত্ার লকান সৃবষ্টকত্বা নাই।’ 
. 
ললাকটা উরঠ োাঁড়ারলা।উরঠ োাঁড়ারত্ োাঁড়ারত্ িলরলা- ‘ভারলা লব্রইনওয়াশ্ি! ভারলা 
লব্রইনওয়াশ্ি! আমরা বক এমন ত্রুণ প্রজম লচরয়বেলাম? হায়! আমরা বক এমন 
ত্রুণ প্রজম লচরয়বেলাম?’ 
. 
এটা িলরত্ িলরত্ ললাকটা হাাঁটা ধররলা। লেখরত্ লেখরত্ই উবন লষ্টশ্ারন মানুরষর 
বভরড়র মরধয হাবররয় লিরলন। 
– 
বঠক লসই মূহুরত্বই আমার ঘুম লভরঙ লিরলা। ঘুম ভাঙার পর আবম বকেুেণ বেম লমরর 
বেলাম।ঘবড়রত্ সময় লেখলাম।রাত্ লেড়টা িারজ।সাবজরের বিোনার বেরক ত্াকালাম। 
লেখলাম, লস বিোনায় শুরয় শুরয় িই পড়রে।আবম উরঠ ত্ার কারে লিলাম। বিরয় 
লেখলাম লস লর্ িইটা পড়রে, লসটার নাম- ‘আমার অবিশ্বাস। িইরয়র ললখক- হুমায়ুন 
আজাে। 
. 
সাবজে িই লথরক মুখ তু্রল আমার বেরক ত্াকারলা।ত্ার লঠাাঁরটর লকাণায় একবট অদু্ভত্ 
হাবস। 
আবম বিরাট একটা শ্ক লখলাম। নাহ! এটা হরত্ পারর না। 
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৪ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ১ – “পৃবথিীরত্ এরত্া 
ধরমবর মারে লকান ধমববট সবঠক? 

-আবসে আেনান 
 
নাবিক, অরজ্ঞয়িােী এিং সংশ্য়িােীরের বকেু লরবিরমইি ‘রু্বি’ থারক। র্খন স্রষ্টা, 
পরকাল ও স্রষ্টার আনুিরত্যর আিশ্কযত্ার কথা িলা হয় ত্ৎেণাৎ এই মুখস্থ 
উিরগুরলা ত্ারা লপশ্ কররন, এিং লমােম জিাি বেরয় প্রবত্পেরক লা-জওয়াি করা 
লিরে এটা লভরি পবরতৃ্বপ্ত অনুভি কররন। এোড়া র্ারা বিশ্বাস রারখন বকন্তু বিশ্বাস 
সম্পরকব লত্মন একটা জ্ঞান রারখন না, ত্ারের মরন সংশ্য় সৃবষ্ট কররত্ও নাবিকরা 
এসি লরবিরমইি “রু্বি” িযিহার কররন।  
. 
এরকম মুখস্থ “রু্বি”-র সংখযা সীবমত্ হওয়ারত্ লেখা র্ায় ঘুররবেরর একই “রু্বি” 
বিবভন্ন আবঙ্গরক সামরন আসরে। এরকম একবট “রু্বি” হল – সম্ভািয উিররর 
সংখযাবধকয ও পারেবরক ভারি সাংঘবষবক হিার “রু্বি”। শুনরত্ র্রত্া জবটল মরন হয় 
আসরল িািরি বিষয়টা ত্রত্াটা জবটল না। সাধারণত্ এই “রু্বি” প্রশ্ন আকারর 
উপস্থাপন করা হয়। লর্মন -  
. 
পৃবথিীরত্ এরত্া ধরমবর মারে লকান ধমববট সবঠক? প্রবত্বট ধমব বনজ বনজ স্রষ্টার কথা 
িরল, প্রবত্বট ধরমবর অনুসারীরা োবি করর একমাত্র ত্ারের ধমবই সবঠক, একমাত্র 
ত্ারের ধমব অনুসরণ কররই মুবি পাওয়া র্ারি। এর মারে আপনার ধমব লর্ সবঠক ত্ার 
প্রমান বক?  
. 
নাবিকরের এই রু্বিবটর লেরত্র বনররপেভারি এিং আিবরকভারি র্বে লকান সাধারণ 
িুবদ্ধবিরিচনাসম্পন্ন িযবি বচিা কররন ত্াহরল ত্ার মরন বেত্ীয় আররকবট প্ররশ্নর উেয় 
হিার করা (ত্রি এরেরত্র বচিার লেরত্র বকেুটা বনররপে হওয়া এিং স্রষ্টার প্ররশ্নর 
উির লখাজার িযাপারর আিবরক হওয়া আিশ্যক)।  
. 
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প্রশ্নবট হল, এই প্ররশ্নর মাধযরম প্রশ্নকারীর উরেশ্য বক? প্রশ্নকারী বক এই প্ররশ্নর 
মাধযরম ঐ বিষয়গুরলার উির খুজরত্ সরচষ্ট লর্ প্রশ্নগুরলা বনরয় ধমব আরলাচনা করর? 
অথিা লর্ প্রশ্নগুরলার উির বনরয় আবিক ও নাবিকরের মত্পাথবকয? স্রষ্টা, স্রষ্টার 
আনুিত্য, সৃবষ্টর সূচনা, মানি অবিরত্র লেয, মৃতু্য, পরকাল, ননবত্কত্া, ভারলা ও মন্দ 
– ইত্যাবে বিষয়গুরলার সারথ সংবেষ্ট উির লখাজার লরেয বক এ প্রশ্ন করা হরচ্ছ? নাবক 
এটা বক কথার বপরঠ িলা একবট কথা – একবট লররটাবরকাল রু্বি?  
. 
প্রশ্নটা আররা লেবসবেক ভারি কবর। লর্ই রু্বি িা প্রশ্নটা নাবিকরা উত্থাপন কররেন 
লসটা বক আরেৌ সত্যরক লখাজার সারথ সম্পবকবত্? নাবক লসটা একটা বনবেবষ্ট লপ্রোপরট, 
বনবেবষ্ট একটা করথাপকথরন প্রবত্পরের বিরুরদ্ধ িযিহার করার জনয নত্বর করা একবট 
রু্বি? সহজ ভাষায় এই প্ররশ্নর লপেরন উরেশ্য িা intent বক সরত্যর অরিষণ নাবক 
ত্রকব লজত্া?  
. 
আপবন র্বে লেয কররন ত্াহরল লেখরিন প্রশ্নকারী ইবত্মরধযই ত্ার প্ররশ্নর মাধযরম 
সম্ভািয সি উিররক ভুল সািযি করর িরস আরেন। এ প্রশ্নটা এমনভারি নত্বর করা 
র্ারত্ করর সম্ভািয লর্রকান উিররক গ্রহণ না করার জাবস্ট্বেরকশ্ান নত্বর করা র্ায়। 
আপবন লর্ উিরই বেন না লকন লস িলরি – “তু্বম এটা িলরো বকন্তু আররকজন লত্া 
আররকটা িলরি। লত্া আবম লত্ামারের কার কথা শুনরিা।”  
. 
অথবাৎ উির লখাজাটা আরেৌ প্রশ্নকারীর উরেশ্য না। লস আসরল আপবন বক উির 
লেরিন ত্া শুনরত্, বকংিা আপনার উির সবঠক বক না ত্া পরীো করর লেখরত্ও 
আগ্রহী না। িরং ত্ার উরেশ্য হল সম্ভািয উিরগুরলার সংখযাবধকয এিং 
পারেবরকভারি সাংঘবষবক হিার বিষয়বট উত্থাপন করর সম্ভািয সকল উির সম্পরকব 
সংশ্য় সৃবষ্ট করা।  
. 
ধরুন আপবন একজন নাবিক। একজন ধরমব বিশ্বাসী ললাক – লসটা লর্রকান ধমব হরত্ 
পারর – আপনারক এরস প্রশ্ন কররলা আপবন ঈশ্বরর বিশ্বাস কররন না লকন? অথিা 
ধরুন আপনারক প্রশ্ন করা হল - আপবন বক বিশ্বাস কররন?  
. 
এরেরত্র ধরমব বিশ্বাসী ললাকরক উপররর প্রশ্ন করর আপবন ভযািাচযাকা খাইরয় বেরত্ 
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পাররিন – “লকান ঈশ্বরর বিশ্বাস কররিা? লকান ধরমব বিশ্বাস কররিা? এ প্রশ্নগুরলার 
সবঠক উির বক? সবঠক উির বকভারি লির কররিা, র্খন সিাই িলরে ত্ার উিরই 
সবঠক?”  
. 
এটুুুকু িরল ধরমব বিশ্বাসী ললাকটারক ভযািাচযাকা খাইরয় লেওয়ার পর অবধকাংশ্ লেরত্র 
নাবিকরা িরল – “অত্এি ধমব-টমব এগুরলা মানুষ বনরজর প্ররয়াজরন সৃবষ্ট করররেন, 
আর মানুষরক বনয়যন করার জনয এখন এগুরলা িযিহৃত্ হরচ্ছ। আল্লাহ-ঈশ্বর-ভিিান 
এসি বকেু লনই, সি মানুরষর িানারনা...” ইত্যাবে।  
. 
প্রশ্ন হল লর্ প্রশ্ন লথরক এই আরলাচনার শুরু লসই প্রশ্ন লথরক বক লর্ৌবিকভারি এই 
উপসংহারর লপৌঁোরনা র্ায়? অরনক ধমব থাকা, এিং এ ধমবগুরলার িিিয সাংঘবষবক 
হওয়া বক সিধরমবর ভুল হিার প্রমান?  
. 
আরলাচনা সম্ভিত্ একটু লিবশ্ ত্াবত্ত্বক হরয় র্ারচ্ছ, আবম একটা উোহরণ বেরয় 
বজবনষটা লিাোরনার লচষ্টা কবর।  
. 
. 
মরন করুন সমুদ্রপারড়র একবট শ্হর। ধরুন হাজার িের আরির কথা। একবেন 
সকারল শ্হরিাসী আবিষ্কার কররলা একবট লোট্ট লনৌকা নসকরত্ এরস বভরড়রে। 
লনৌকারত্ অরচত্ন েুবট প্রাণী। একজন মূমুষুব িযবি এিং ত্ার িুরক আনুমাবনক েয় 
মারসর একবট বশ্শু। ললাকজন ত্ারেররক এরন হাসপাত্ারল ভবত্ব করার বকেুেন পরই 
ললাকবট মারা লিরলন। ত্রি মৃতু্যর আরি বকেু সমরয়র জনয জ্ঞান বেরর লপরয় বকেু 
ত্থয জাবনরয় লিরলন। বশ্শুবটর মা ত্ারের সারথই জাহারজ বেরলন। জাহাজিুবি হওয়ারত্ 
বত্বন এিং ত্ার সিান জাহারজর অনযানয র্াত্রীরের কাে লথরক বিবচ্ছন্ন হরয় লিরেন। 
বত্বন শ্হররর ললারকরের প্রবত্জ্ঞা করারলন ত্ার সিানরক লেরখ রাখার এিং সিারনর 
মা আসরল ত্ার কারে সিানবট তু্রল লেিার। শ্হররর ললাকজন আর লকান ত্থয 
ললাকবটর কাে লথরক জানার আরিই লস মারা লিল।  
. 
ধরা র্াক, এক িের পর এক জাহারজ লচরপ একশ্ জন মবহলা হাবজর হরলন এিং 
সকরলই লসই বশ্শুবটর মাতৃ্রত্বর োবি করর িসরলা। একশ্ জরনর একশ্ জনই বনরজর 
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োবিরক আত্মবিশ্বারসর সারথ সত্য িরল প্রচার কররত্ থাকরলা। বনরজর োবির স্বপরে 
বিবভন্ন রু্বি-প্রমান উপস্থাপন কররলা। শ্হররর ললাকজন পড়রলা মহাসমসযায়। বক করা 
র্ায় ত্া বঠক করার জনয এক রুদ্ধোর নিঠক িাকা হল।  
. 
নিঠরক শ্হররর লময়র োাঁবড়রয় িলরলন – উপবস্থত্ ললাকসকল! আসুন লেখা র্াক 
আমরা এখন পর্বি বনবিত্ ভারি বক জাবন। আমরা জাবন -  
. 
ক) একশ্ জরনর প্ররত্যরকরই এ বশ্শুর মা হওয়া সম্ভি না। র্বে একজরনর োবি 
সবঠক হয় ত্াহরল অিধাবরত্ ভারি িাবক ৯৯ জরনর োবি ভুল।  
. 
খ) এই একশ্ জরনর মরধয আসরলই এ বশ্শুর মা উপবস্থত্ আরে – লকিলমাত্র ত্ারের 
োবির বভবিরত্ এ িযাপারর বনবিত্ হওয়া সম্ভি না।  
. 
ি) এই একরশ্াজরনর মারে বশ্শুবটর প্রকৃত্ মা উপবস্থত্ লনই- এটাও বনবিত্ ভারি 
িলা র্ায় না।  
. 
ঘ) লকান িযবি প্রকৃত্পরে এ বশ্শুবটর মা, লসটাও বনেক োবির বভবিরত্ বনবিত্ হওয়া 
সম্ভি না।  
. 
ঙ) র্বে বশ্শুবটর প্রকৃত্ মা এই একশ্ জরনর মারে উপবস্থত্ থারক ত্াহরল এটা 
আিশ্যক লর্ ৯৯% োবিকারী এখারন বমথযা িলরে। আর র্বে বশ্শুবটর মা এখারন 
উপবস্থত্ না থারক ত্াহরল এখারন ১০০% োবিকারীই বমথযা িলরে।  
. 
লহ শ্হরিাসী আপনারা িলুন আমরা বকভারি এ সমসযার সমাধান কররত্ পাবর?  
. 
লময়ররর কথার পর লনরম আসরলা বপনপত্ন নীরিত্া। বমবনট খারনক সিাই লর্ন 
িভীর বচিায় আচ্ছন্ন হরয় থাকরলা। ত্ারপর এক বশ্শু োবড়রয় িলরলা, আবম জাবন এ 
সমসযার সমাধান বক -  
. 
লর্রহতু্ সিাই িলরে ত্ার োবিই সবঠক, লর্রহতু্ প্ররত্যরকর োবি অনযানযরের োবির 
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সারথ সাংঘবষবক এিং লর্রহতু্ এখারন কমপরে ৯৯% োবিোর বমথযািােী - অত্এি 
েষ্টভারি প্রমান হয় লর্ এই বশ্শুবটর আসরল লকান মা-ই লনই। আমরা ধরর লনরিা 
লনৌকায় লচরপ আসা লসই িযবিও বমথযা িরলরে এিং মাতৃ্রত্বর োবিকারীরাও সিাই 
বমথযা িলরে। আর আমরা বিশ্বাস কররিা এই বশ্শুবটর লকান মা লনই, এিং ত্ার লকান 
বপত্াও লনই। বপত্া ও মাত্া োড়াই এ বশ্শু এরসরে। আর লর্রহতু্ বশ্শুবটর লকান মা 
লনই, বপত্াও লনই, ত্াই লসই িযবির কারে আমরা লর্ প্রবত্জ্ঞা কররবেলাম এটা 
মানরত্ও আমরা আর িাধয লনই।  
. 
এই বশ্শুবটর কথারক বক লর্ৌবিক? হরত্ পারর লস অিুে, পািল, প্রবত্িন্ধী। অথিা লস 
সবঠক উির খুজরত্ই চায় না। বকন্তু ত্ারক বক আরেৌ সত্যারিষী িলা র্ায়?  
. 
নাবিকরের “রু্বিবট” এিং রু্বির বভবিরত্ লেওয়া ত্ারের উপসংহার হল এই বশ্শুর 
কথার মরত্া। লর্রহতু্ সিাই বনরজরক বঠক োবি কররে, লর্রহতু্ অরনরক োবি কররে -
ত্াই সি ধমবই বনবিত্ভারি ভুল এিং লকান স্রষ্টা লনই!  
. 
ধরমবর সংখযাবধকয এিং ধমবগুরলার িিিয পারেবরক সাংঘবষবক হওয়া প্রবত্বট ধরমবর 
ভুল হিার প্রমান না। র্বেও এটা অিধাবরত্ লর্ সিগুরলা ধমব সবঠক হরত্ পাররন না। 
একই ভারি অরনকগুরলা ধমব থাকা, প্রবত্বট ধরমবর বিবভন্ন িিিয থাকা স্রষ্টার অনবিরত্বর 
প্রমান না।  
. 
র্বে সমুদ্রপারড়র শ্হররর মানুষ আসরলই সমসযার সমাধান কররত্ চায় ত্রি ত্ারেররক 
হয় মাতৃ্রত্বর োবিকারীরা বক বক েবলল-প্রমান উত্থাপন করররে ত্া পরীো কররত্ 
হরি। অথিা অনয লকান পদ্ধবত্রত্ বশ্শুবটর মাতৃ্পবরচয় সম্পরকব ত্ারের বনবিত্ হরত্ 
হরি। সমসযা লিশ্ জবটল, ত্াই ধরর বনলাম এই বশ্শুর মা লনই, িািা লনই – এটা 
লকান সমাধান না। ত্াই নাবিকরা র্া িরল ত্া না লকান প্রমান, না লকান সবঠক উির। 
িরং ত্ারা প্রমানহীন, লর্ৌবিকত্াহীন আররকবট োবি, আররকবট বিবলে বসরস্ট্ম িা 
ধমববিশ্বাস বনরয় আরসন। আর ত্া হলঃ লকান স্রষ্টা লনই, অত্এি স্রষ্টারক মানার 
প্ররয়াজনও লনই।  
. 
বকন্তু লর্খারন ত্ারা ভাওত্ািাবজ কররন, িুরে বকংিা না িুরে, ত্া হল – েুবনয়ার সি 
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ধমবরক র্বে ত্ারা ভুল প্রমান কররনও (রর্টা ত্ারা কররত্ পাররন না) ত্িুও বকন্তু স্রষ্টার 
অনবিত্ব – স্রষ্টা লনই – এটা প্রমাবণত্ হয় না। সুত্রাং লকান ধমব লকন ভুল িা প্ররত্যক 
ধরমবর ভুল হিার ৯৯% সম্ভািনা আরে – এধররণর কথা না িরল ত্ারের উবচৎ এটা 
প্রমান করর লেখারনা লর্ স্রষ্টা লনই। বকন্তু ত্ারা এই কাজটা কররন না। ত্ারা িরং 
আরলাচনারক িাইভাটব কররন িা বভন্নখারত্ প্রিাবহত্ কররন, এিং কথার মারপযাাঁচ এিং 
লররটাবরকাল রু্বি বেরয় সংশ্য় সৃবষ্টর লচষ্টা কররন। বকন্তু অপররর োবির িযাপারর 
সংশ্য় সৃবষ্ট ত্ারের োবির পরে প্রমান না।  
. 
অথবাৎ নাবিকরের অিস্থানটা হল এই – ত্ারা বিশ্বাস কররন স্রষ্টা লনই। বকন্তু ত্ারা 
ত্ারের এই োবির পরে প্রমান উত্থাপন কররত্ পাররন না। ত্ারা স্রষ্টা আরে এই 
োবিরক ভুলও প্রমান কররত্ পাররন না, এিং মহাবিরশ্বর উৎস ও সূচনার কারন 
বহরসরিও লকান সরিাষজনক উির ত্ারা বেরত্ পাররন না। িরং ত্ারা একটা 
স্ট্যাবটবস্ট্কাল পরয়রন্ট ত্কবটা বনরয় র্ািার লচষ্টা কররন। ত্ারা িলরত্ চান – র্বে 
অরনক ধমব থারক আর এর মরধয শুধু একবট ধমবই সবঠক হরত্ পারর, ত্াহরল 
স্ট্যাবটবস্ট্কাবল একজন নাবিরকর অবিশ্বাস ত্রত্াটাই লর্ৌবিক র্রত্াটা একজন 
বিশ্বাসীর বিশ্বাস। েুরটারই ভুল হিার সম্ভািনা সমান। [ত্ারের এই অিস্থারনর মারেও 
একটা ভুল আরে, ত্রি লসই আরলাচনারত্ এখন র্াবচ্ছ না।] 
. 
সমসযাটা হল লকান চারয়র আড্ডায়, বকংিা ত্কববিত্রকবর লেরত্র এধররনর আগুবরমরন্টর 
িযিহার হয়রত্া একজন নাবিরকর পবর্শ্ানরক অপররর সামরন জাবস্ট্োই করার লেরত্র 
কার্বকর, বকন্তু মূল বিষরয় – অথবাৎ স্রষ্টার অবিত্ব এিং স্রষ্টার সারথ সৃবষ্টর সম্পরকবর 
বিষরয় - পরে বকংিা বিপরে, লকান বকেুই এ ধররণর আগুবরমন্ট লথরক পাওয়া র্ায় 
না। আপবন র্বে েুবনয়ার সি ধমবরক ভুল প্রমাবণত্ কররনও ত্াও বকন্তু এই লমৌবলক 
প্রশ্নগুরলার জিাি লেওয়া হয় না।  
. 
এই স্ট্যাবটবস্ট্কাল পরয়ন্টটা এমন সি প্ররশ্নর লেরত্রই প্ররর্াজয লর্ প্ররশ্নর সবঠক উির 
একবট। কারন লর্রকান প্ররশ্নর একবট মাত্র উির সবঠক হিার অথব অিশ্যই অনয সকল 
উির ভুল। ধরুন একবট কাাঁরচর জারর বনবেবষ্ট সংখযক বিবভন্ন আকার ও ররঙর লোট 
লোট রািাররর িল আরে। আপবন র্বে জারবট এক নজর লেবখরয় ত্ারপর মানুষরক 
প্রশ্ন কররন – িলুন লত্া এখারন কয়বট িল আরে?  
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. 
ত্াহরল এ প্ররশ্নর সম্ভািয উিররর সংখযা অসীম। র্বে ১০০০ জনরক প্রশ্ন কররন হয়রত্া 
১০০০টা বভন্ন বভন্ন উির পারিন। বকন্তু ত্ার অথব বক এ প্ররশ্নর লকান সবঠক উির 
লনই? অিশ্যই না। অিশ্যই একবট বনবেবষ্ট সংখযক িল লসই জারর থাকরি, এই সংখযা 
িেলারি না। অিশ্যই সবঠক উির একবটই হরি এিং ত্া োড়া িাবক সি উির ভুল 
হরি। সম্ভািয উিররর সংখযাবধকয ও ত্ারের পারেবরক সাংঘবষবক হওয়া প্রমান করর 
না লর্, সবঠক উির লনই.[1]  
. 
ধরমবর অনুসরণ, ধমবীয় অনুশ্াসন পালন এগুরলা স্রষ্টায় বিশ্বারসর পরিত্বী ধাপ। 
আিশ্যক প্রথম ধাপরক এবড়রয় বিরয় ত্রকব লজত্া বকংিা বনরজর অিস্থানরক জাবস্ট্োই 
করার লচষ্টা িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই হরত্ পারর বকন্তু বনবিত্ভারিই সরত্যর অরিষণ না। 
একজন সত্যারিষী িযবি বর্বন সংশ্রয় আরেন বত্বন প্রথরম এই প্রথম ধারপর মীমাংসা 
করার লচষ্টা কররিন। আর একজন কযাবরয়ার নাবিক িা লপশ্াোর নাবিক িুবদ্ধিৃবিক 
হাত্সাোইরয়র মাধযরম ত্রকব লজত্ার লচষ্টা কররি।  
. 
সুত্রাং র্বে লকান নাবিক পরিত্বীরত্ এই প্রশ্ন আপনার সামরন উপস্থাপন কররন 
ত্াহরল র্বে লকউ ত্রকব বজত্রত্ চান ত্াহরল ত্ারক িলুন – 

র্বে আবম ধরর লনই েুবনয়ার সি ধমবই ভুল, ত্িুও লত্া সি ধরমবর ভুল হওয়া লত্ামার 
বিশ্বাসরক (নাবিকত্ার বিশ্বাস – স্রষ্টা লনই, পরকাল লনই, স্রষ্টার প্রবত্ সৃবষ্টর 
োয়িদ্ধত্াও লনই) সত্য প্রমান করর না। ত্াই ত্ারের ভুল লত্ামার পরে প্রমান না। িরং 
তু্বম লত্ামার োবির পরে প্রমান লপশ্ কররা। আর র্বে তু্বম লসটা না পাররা ত্াহরল 
অন্ধ বিশ্বাসী আর অন্ধ অবিশ্বাসী লত্ামার মরধয পাথবকয বক?  
. 
আর ত্াই র্বে আসরলই লকউ সত্যারিষী হন ত্াহরল এসি মুখস্থ প্রশ্ন িাে বেরয় ত্ার 
উবচত্ বভন্ন একবট প্ররশ্নর উির লখাাঁজা। লররটাবরকাল কুত্কব লেরড় মূল বিষরয় প্রশ্ন 
করা, লশ্কড় লথরক শুরু করা। প্রশ্নবট হল –  
. 
এই মহাবিরশ্বর অবরবজন বক? পৃবথিী, লসৌরজিত্, োয়াপথ নীহাবরকা লথরক শুরু করর 
ইরলক্ট্রন, লপ্রাটন পর্বি - মযারিা লস্কল লথরক শুরু করর নযারনা লস্কল পর্বি – এসি 
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বকেু বক বনজ লথরক সৃবষ্ট হরয়রে? নাবক এগুরলা নাবক এগুরলা সিসময় বেল এিং 
সিসময় থাকরি? নাবক এগুরলা বনবেবষ্ট এক পর্বারয় শুরু হরয়রে এিং বনবেবষ্ট সময় পর 
বিলীন হরয় র্ারি – আর এর পুররাটাই হরি স্বয়ংবিয়ভারি? নাবক এসি বকেুর একজন 
স্রষ্টা আরেন? 

 
েুটরনাটঃ 

[1] নাবিকরা িলরত্ পাররন এই উোহরণ নত্বর করা হরয়রে বপত্ামাত্া োড়া বশ্শু জমারত্ পারর না 
এই প্রমাবনত্ িািিত্ার উপর বভবি করর। জাররর উোহররনও জাররর মরধয িল আরে আরি এটা 
বঠক করর লেওয়া হরয়রে। বকন্তু স্রষ্টা আরে লসটা একইভারি প্রমাবণত্ না। ত্াই এবট একবট False 
Analogy.  
. 
লসই লেরত্র উির হরি, এবট False Analogy না, কারন এ লথরক ঈশ্বররর অবিত্ব প্রমারনর লচষ্টা 
করা হরচ্ছ না। বশ্শুর জনয লর্রহতু্ বপত্ামাত্া থাকা আিশ্যক, ত্াই অিশ্যই মহাবিরশ্বর একজন স্রষ্টা 
থাকা আিশ্যক – এই রু্বি এখারন লেওয়া হরচ্ছ না। এখারন শুধু িলা হরচ্ছ োবিোর অরনক হওয়া, 
বকংিা অবধকাংশ্ িা সকল োবিকারীর োবির বমথযা হওয়াও প্রমান করর না লর্ বশ্শুবট বপত্ামাত্া োড়া 
জরমরে।সম্ভািয উির অরনক হওয়া প্রমান করর না লর্ জারর কয়বট িল আরে এই প্ররশ্নর লকান 
সবঠক উির লনই। একইভারি অরনক ধমব থাকা এিং ত্ারের িিিয পারেবরকভারি সাংঘবষবক 
হওয়াও লকান ভারিই প্রমান করর না লর্ স্রষ্টা লনই। স্রষ্টার অবিরত্বর প্রশ্নটা লকান বনবেবষ্ট ধরমবর সবঠক 
িা লিবঠক হিার উপর বনভবরশ্ীল না লকান ভারি সংরু্িও না।  
.  
িরং আমরা এটাই িলবে লর্ ধরমবর সংখযা, ধরমবর িিিয, ত্ারের পারেবরক সংঘাত্ ইত্যাবে লেরড় 
মূল আরলাচনায় আসুন। অরহতু্ক পাবন লঘালা করা িাে বেরয়, মূল প্ররশ্নর মীমাংসা করুন, একজন িা 
একাবধক স্রষ্টা আরেন বক না, লসই আরলাচনায় আসুন।  
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৫  
অবিশ্বাস লথরক ইসলামঃ একবট অনযরকম পাথররর িল্প  

-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকির 

 

 

অবিশ্বাস লথরক ইসলামঃ একবট অনযরকম পাথররর িল্প 
. 
হযারী পটার র্খন পড়ত্াম লিাগ্রারস, মূল বভরলইন লভারেমরটবর বেরলাসোরস লস্ট্ারনর 
লপেরন েুরট চলায় কিবেন িুাঁে হরয় বেলাম! লসই “বেরলাসোরস লস্ট্ান” র্া িেরল 
বেরত্ পারর, িেরল লেয়। লিব লভারেমটব এর পর আররা একজরনর সারথ পবরচয় হয় 
লর্ হরনয হরয় বেরলাসোরস লস্ট্ান খুাঁরজ লিড়ারত্া, ত্াাঁর মারক ওপাররর জিত্ লথরক 
বেবররয় আনরি িরল। বক লসই েৃঢ় প্রবত্জ্ঞা, বক লসই মরনািল!! বক কবঠন রু্দ্ধই না 
লসই ১২ িেররর িাচ্চাবট করররে ত্াাঁর প্রাণবপ্রয় আমু্ম আর আেররর লোট্ট ভাইটার 
হাবররয় র্াওয়া শ্রীর বেবররয় আনরত্। লসই আিবরকত্া আর পাহাড় সমান েৃঢ় 
প্রবত্জ্ঞার সামরন মরণরকও লস লকয়ার কররবন। Full Metal Alchemist 
Brotherhood এর এিরভিার র্ারা লেরখরে ত্ারাই জারন “সবত্যকাররর খুাঁরজ 
লিড়ারনা” কারক িরল। 
. 
িাপুসগুপুস করর আবম িই লখত্াম লসই লোট্টরিলা লথরক। সিাই লখলা লেখরত্া, আবম 
িই লখত্াম। িনু্ধরা আড্ডা বেরত্া, আবম িই পান করত্াম। িনু্ধরা বটবভরত্ িুাঁে হরয় 
থাকরত্া, আবম িইরয় িুরি হাাঁসোাঁস করত্াম। িই বেরলা আমার প্রথম লপ্রম, প্রথম 
ভারলািাসা। বপ্রয় খািার, পানীয়, িাবলশ্, জিত্ সিই বেরলা আমার িইময়। এমন 
লকান িই বেরলা না র্া আবম পড়ত্াম না। ইন্টার পাশ্ করার পর হুমায়ুন আজারের 
“আমার অবিশ্বাস” িইবট লিলার পর লপরট খুি িযাস েমব করর। খুি পাবন লখরয়, লরস্ট্ 
বনরয় লপরটর িযাস েূর হরলা, বকন্তু মাথায় বঠক বঠক িযাবিক হরয় লিরলা। 
. 
স্রষ্টা বক সবত্যই আরেন? নাবক সি মানুরষর িানারনা িালিরপা? হুম্ম? ধমব-টমব বক 
আসরল িানারনা বকেু হাসযকর “বরচুয়াল” না? সমারজর িরড় লত্ালা সংস্কারভীতু্ মন 
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িরল ওরঠ, “না না, িাে োও লত্া ওসি োলতু্ কথা। ওসি ভািরত্ লনই।” রু্বি িরল, 
“না না লত্া কররো, বভবি আরে এই বিশ্বারসর? ভীতু্ কাপুরুষ লকাথাকার?” লমজাজ 
খাট্টা হরয় লিরলা। বক করা র্ায়? বক করা র্ায়? পাবর লত্া খাবল একটাই কাজ। পড়া। 
লত্া, শুরু হরয় লিরলা আরবক। 
. 
পড়রত্ পড়রত্ আরজ আলী মাতু্ব্বর লথরক িািবান্ড রারসল, কুরআরনর অনুিাে লথরক 
শুরু করর লিে-িীত্া-িাইরিল বকচু্ছ িাে থাকরলা না। একটাই লেয, লর্টা সবত্য 
লসটারক খুাঁরজ লির কররিা, শুধু লসটাই মানরিা। সরত্যর সারথ লকান আপস চলরি না, 
চলরত্ পারর না। ধমবগ্রন্থগুরলার অনুিাে পরড় বনরজরক প্রশ্ন করলাম, ত্াহরল এত্বেন 
সি োলতু্ বিশ্বাস লমরন এরসবে? হায় হায়! িন্ধ কররা এসি। লকন বমলাে পরড়া? 
নামাজ লকন পরড়া? মাজারর র্াও লকন? মুসবলমই র্বে হও ত্াহরল পাাঁচ ওয়াি নামাজ 
লকন পরড়া না? বনরজরক মুসবলম িরলা বক িুরে? লেি-রেিীর পুজা কররো ভারলা কথা, 
লজরন িুরে কররো লত্া?  
. 
ঘরর-িাইরর, িনু্ধ-সহপাবঠ, ঈে-পুজায় সিখারন সিাইরক িাবলরয় মারত্াম। লকউ বকচু্ছ 
জানরত্া না। উির বেরত্ পাররত্ানা লকউ। সব্বাই হই-হই করর উঠরত্া “মাইরালামু-
কাইট্টালামু” লশ্াররিাল তু্রল। সাবটববেরকটধারী লিকুরির েলরক বচরন লিলাম, বচরন 
লিলাম হাসযকর জ্ঞান অজবরনর বসরস্ট্মটারক আর লসই বসরস্ট্ম লথরক বিজবিজ কররত্ 
কররত্ লিবররয় আসা অন্ধ লমরুেন্ডহীনরের। অন্ধবিশ্বাস আর এন্টাররটইনরমরন্টর 
(রখলা, মুবভ, বটবভ, লিইমস ইত্যাবের) লনশ্ায় িুাঁে হরয় থাকা একটা েবয়ষু্ণ সমাজ 
আবিষ্কার করর অরনকবেন অ-রন-কবেন হত্াশ্ায় ভুরিবে,আর ত্ামাক পুরড় োই 
কররবে। 
. 
হত্াশ্া ধীরর ধীরর ঘৃণারত্ আর ঘৃণা লথরক আরি আরি লিরড় উঠরলা অহংকার। খুি 
পড়ত্াম, আর সিাইরক লর্খারনই লপত্াম ধুরয় বেত্াম । এরেিারর বব্লবচং পাউিার বেরয় 
িরল, এবসি বেরয় েলরস বিিণব-রংহীন িাবনরয় লেরড় বেত্াম। ভাবসববটর সু্ট্রিন্ট হরল 
লত্া কথাই লনই। চূড়াি ওয়াশ্ বেত্াম। বময়া ভাবসববটরত্ পরড়া! নামাজ পরড়া, পুজা 
কররা, লকন কররো, বক কররো না িুরেই করিা, চলিা আর সমারজ বিয়া ভাি বনিা 
লর্ “খুি বশ্বেত্ হইবে লিা” ত্া হরি না। অসহয লািরত্া এই বসরস্ট্ম আর মানুরষর 
অবিরাম ভন্ডামী। এখরনা লারি। 
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. 
এভারি অনাসব লসরকন্ড ইয়ার এোম পার হরয় লিরলা। পড়া বকন্তু থারমবন। সারথ রু্ি 
হরয়রে ইন্টাররনট কারনকশ্ান। ধুবমরয় চলরে িকুরমন্টাবর লেখা। এর মারেই একবেন 
Atheism and Theism বনরয় এক ললকচার লেখা হরয় লিরলা। বিস্ট্ান প্ররেসর এত্ 
এত্ সুন্দর করর লবজক বেরয় সি বকেু লিাোরলন লর্ নরড়চরড় িসলাম। ভািনার 
বনিরঙ্গ পুকুরর অরনকবেন পরর ত্ীব্র বঢরলর আঘাত্! এইিার Theism এর লবজরকর 
বপরে লািলাম বনউিাল মাইন্ড বনরয়ই। এর সারথ একারিবমক স্ট্াবি লহল্প করবেরলা 
ইরভাবলউশ্ান বনরয় ভুল ধারণাগুরলার েরজায় আঘাত্ কররত্। সংশ্য়িােী মন িারিার 
িরল উঠরত্ চাইরলা, স্রষ্টা বক সবত্যই আরেন ত্াহরল? আর অহংকারী মন িারিার ত্ার 
টুাঁবট লচরপ ধরবেরলা। 
. 
বক লর্ কষ্ট এই বনউিাবল বচিা করা! বক লর্ র্যণা এই একা একা মানবসক রু্দ্ধ কররত্ 
থাকা। এি এি অসহায় লািা লসই অনুভূবত্ আর োাঁরত্ োাঁত্ লচরপ রু্দ্ধ করর র্াওয়া। 
লকউ পারশ্ লনই। লকউ না। িারিার শুধু অহংকারী মন “ধমব ভুল, স্রষ্টা ভুল” িরল 
বচৎকার করর ওরঠ আর িরল, “লশ্ান, তু্বম র্া জারনা ত্াই বঠক। আররা ভারলা করর 
Atheism বনরয় স্ট্াবি কররা, কররত্ই থারকা। এইসি সংস্কার, োলতু্ সংস্কার।”  
. 
বেনরাত্ মাথায় খাবল আগুবরমন্ট আর কাউন্টার আগুবরমন্ট ঘুররত্া। স্রষ্টা লর্ লনই লসটাই 
িা কনোমব কবর বক বেরয়? সারয়বন্টস্ট্রা বক িরলন? Macro-Evolutionist 
Scientist রা লত্া এই িযাপারর বকেু অপ্রমাবণত্ ধারণা কপবচরয় Chaos-Agent লের 
উরস্ক লেয়। এই বথওবরগুরলা বথওবরই শুধু। হারত্ কলরম কাজ করর, অিজারভবশ্ারন 
লররখ লরজাট পাওয়ার জায়িা এটা নয়। িাবক থাকরলা েশ্বন। শুধু ভািনা বেরয়, থট 
এেরপবররমন্ট করর লর্ কি অসাম বজবনস লির হরয় আরস ত্া সিাই জারন। সায়রের 
শুরুটাও লত্া েশ্বন লথরকই। শুরু হরলা েশ্বন রু্দ্ধ। 
. 
পড়রত্ পড়রত্ একটা উপলবির শুরু হরলা। আবম আসরল বকেুই জাবন না, বকচু্ছ না। 
অহংকার লভরঙ্গ গুাঁরড়া গুাঁরড়া হরয় লিরলা। েশ্বন আর কমন লসরের রু্রদ্ধ নাবিকযিাে 
হার মানরলা। আমরা লকান বকেু লেরখ, ভারলাভারি অিজাভব করর, িারিার লেরখ 
ত্ারপর একটা বিবসশ্ারন র্খন আবস ত্খন লসটারক সারয়বন্টবেক অিসারভবশ্ান িবল। 
এরেরত্র আমরা আমারের কমনরসে আর ইবন্দ্রয়লি জ্ঞানরকই কারজ লািাই।  
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. 
ধরুন আপনারক আমার এন্ড্ররয়ি লোনটা লেখালাম। ত্ারপর িললাম আমার এন্ড্ররয়িটা 
লসৌবে আররির মরুভূবমরত্ কুবড়রয় লপরয়বে। এত্ িাবল আর লত্ল এি এি বমবলয়ন 
বমবলয়ন িেরর েরড়া হাওয়া আর জরল, ত্ারপ আর নশ্রত্য, িরের আঘারত্ প্রথরম 
ধীরর ধীরর বসবলকন আর প্লাবস্ট্ক, ত্ারপর আররা বমবলয়ন বমবলয়ন িেরর অনযানয 
পাটবস, িযাটারী ইত্যাবেরত্ বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ হরত্ হরত্ আজরকর এই টাচস্ক্রীণি-
এন্ড্ররয়রি Evolved হরয়রে। Samsung ললখাটা লর্ লখাোই করা লেখরেন, লসটাও 
এভারিই এরসরে ভাই। বিশ্বাস কররন ভাই। আপনার েুবট পারয় পবড় ভাই, প্লীজ 
বিশ্বাস কররন। আপবন বিশ্বাস কররিননা। লকন? লকন কররিননা? কারণ, আপনার 
অিজারভবশ্ান িরল এটা Absolutely Impossible. ত্াই না?  
. 
একটা জড় পোথব লথরক আররকটা জড় পোথব এভারি নত্বর হওয়ার োবিরক আপবন 
ইম্পবসিল িলরেন, রু্বিসঙ্গত্ প্রমাণ চাইরেন আমার োবির, ভারলা ভারলা, গুি গুি। 
এইরত্া সারয়বন্টবেক মাইন্ড। লর্খারন একটা জড় (িাবল, লত্ল ইত্যাবে) লথরক আররকটা 
জড়ই (রমািাইল) নত্বর হরত্ পারর না, অসম্ভি, লসখারন জড় লথরক একটা লকারষর মত্ 
অসাম অিবানাইজি আিার বররপ্রাবিউবসিল অিবাবনক বিভাইস বনরজ বনরজ এমবন এমবন 
নত্বর হরত্ পারর? সম্ভি?  
. 
আপবন িুবদ্ধমান হরল অলররিী েুইবেরক মাথা লনরড় “না, না” িলরেন, আর অন্ধ 
বিত্াবকবক হরল কাউন্টার আগুবরমন্ট হাত্ড়ারনা শুরু করররেন। বপ্রয় অন্ধ বিত্াবকবক, 
আপবন আপনার অন্ধকূরপ হাত্ড়ারত্ থাকুন আজীিন, ভাি বনরয় বনরজ র্া জারনন 
ত্ারকই শুধু সত্য িরল লমরন র্ান িলার লজারর আর অহংরিারধ, বনরজর লিালকধাাঁধায়। 
ত্ত্েরণ আমরা আররকটু আরলাবকত্ হরয় বনই, লকমন? 
. 
লর্রহতু্ এরিা সবেবস্ট্রকরটি একটা বজবনস এভারি বনরজ বনরজ হরয় লর্রত্ পারর না, 
অনবিত্ব লথরক অবিরত্ব আসরত্ পারর না, ত্ার মারন আমারের কমন অিজারভবশ্ান 
অনুর্ায়ী এর একজন স্রষ্টা আরেন। এই েুবনয়া, প্রাণজিরত্র মারে এি অিবার আর 
বিজাইন, অিবার লমরন চলা বিশ্াল ইউবনভাসব লথরক শুরু করর লোট্ট ইরলক্ট্রন-রপ্রাটন 
সিবকেু একজন অসাম অপাবথবি ইরন্টবলরজন্ট বিজাইনাররর বেরকই ইবন্ডরকট কররে 
অবিরাম। কারজই স্রষ্টা আরে, থাকরত্ই হরি।  
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. 
আিার িাই বিেট একজরনর লিবশ্ স্রষ্টা থাকা অসম্ভি। েশ্বন, রু্বি আর বনউিাল 
কমন লসে খাটারলই িুো র্ায় একজরনর লিবশ্ স্রষ্টা থাকরল এই এত্ সুন্দর Order 
আর Natural Law থাকরত্া না, Chaos এ ভরর থাকরত্া পুররা ইউবনভাসব। বকন্তু ত্া 
লত্া না! সি লত্া বক সুন্দর বসরটম আর অিবার লমরন চলরে। স্রষ্টা ত্াহরল একজনই। 
বত্বন অপাবথবি। সৃবষ্টর লকান গুণািলী ত্াাঁর লনই, থাকরত্ পারর না। কারণ, র্বে থারক 
ত্াহরল ত্ারক সৃষ্ট হরত্ হরি। ত্ারক লর্ সৃবষ্ট কররি ত্ারক ত্াহরল আররকজন সৃবষ্ট 
কররত্ হরি, ত্ারক আিার আররকজন… এভারি চলরত্ই থাকরি অসীম পর্বি। এর 
লকান লশ্ষ লনই। 
. 
ইবজ করার জরনয একটা এোম্পল বেই। মরন করুন, আপবন একজন িাক ড্রাইভার। 
িাবড়র ইবিন রািায় হঠাৎ বিিরড় লিরলা। লঠরল লঠরলই আধা মাইল েূররর িযারররজ 
বনরত্ হরি। ধাো লেয়া েরকার। একজনরক িাকরলন। 
. 
বত্বন িলরলন, “লহারে লিবি। লনা প্রিরলরমা। আবম ধাো বেমু, ত্রি র্বে আমার 
আররকজন লেন্ড রাবজ হয় ত্ারপর বেমু, নইরল না।” 
ত্াাঁর লেন্ডরক িলরলন িযাপারটা। 
. 
লসই লেন্ডও উির বেরলা, “লহারে লিবি। লনা প্রিরলরমা। আবম ধাো বেমু, ত্রি র্বে 
আমার আররকজন লেন্ড রাবজ হয় ত্ারপর বেমু, নইরল না”। 
ত্াাঁর লেন্ডরকও খুাঁরজ লির করর বরকুরয়স্ট্ কররলন। লসও একই কথা জানারলা। ত্াাঁর 
আররকটা লেন্ড রাবজ হরল বত্বন ধাো বেরিন। 
. 
এভারি র্বে চলরত্ই থারক, চলরত্ই থারক, লেরন্ডর সংখযা শুধু িাড়রত্ই  
থাকরি অসীম পর্বি। ধাো আর লেয়া হরি না। িাবড়ও আর লকানবেন আধমাইল 
েূররর িযারররজ র্ারি না। Right? 
. 
এভারি স্রষ্টাও র্বে আররকজন স্রষ্টা োরা, লসই স্রষ্টাও আররকজন স্রষ্টা োরা নত্বর হরত্ 
হয় ত্াহরল ত্া অসীম পর্বি চলরত্ই থাকরি, কারজই বকেুই আর সৃবষ্ট হরিনা, সৃবষ্টর 
মারে ইরন্টবলরজন্ট বিজাইরনর োপ পাওয়া লত্া সুেূর অিাচল। 
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. 
বকন্তু সৃবষ্ট লর্রহতু্ আরে, ত্ারত্ স্রষ্টার ইরন্টবলরজরের োপও পাওয়া র্ায় লখয়াল 
কররলই, ত্ার মারন স্রষ্টাও আরে। বকন্তু লসই স্রষ্টা আমারের এই লাইরে লেখা লকান 
বকেুর মত্ই না। কারণ, র্বে লকান বকেুর মত্ হয় ত্াহরল ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ হরি 
আররকটা ইরন্টবলরজে োরা, ত্ারক আিার আররকজন োরা, এভারি অসীম পর্বি 
চলরত্ই থাকরি, েরল আমরা আর লকান সৃবষ্টই লেখরিা না। বকন্তু, সৃবষ্টরত্া আরে। ত্ার 
মারন হরলা, স্রষ্টা আরে, ত্রি লসই স্রষ্টা আমারের লেখা লকানবকেুর মত্ না, লকান সৃবষ্টর 
মত্ না। কারণ, আমরা আমারের ইবন্দ্রয়লি জ্ঞারনর িাইরর ভািরত্ পাবর না।  
. 
ত্ারক হরত্ হরি Self-sustaining, Powerful and Intelligent. কারণ, বত্বন 
কাররা মুখারপেী হরত্ পাররন না। Self-fulfilling না হরল ত্ারক লক Fulfill কররি? 
বত্বন কাররা লথরক জম লননবন (কাররা কাে লথরক জম বনরল জমোত্ারক লক জম 
বেরলা এরকম প্রশ্ন আিার অসীম পর্বি চলরত্ থাকরি) কাউরক জমও লেনবন। একজন 
স্রষ্টার এই গুণগুরলা থাকরত্ হরি। 
. 
স্রষ্টারত্া ত্াহরল মানুষরক পথ লেখারনার জরনয অরনক ধমবগ্রন্থ পাবঠরয়রেন শুরনবে। 
লসগুরলা র্াচাই করর লেবখ লকানটা স্রষ্টারক বঠকভারি িণবণা করর। আরশ্ পারশ্ পাওয়া 
ধমবগুরলারকই টারিবট করা র্াক। 
. 
বহনু্দধমবঃ ধমবগ্ররন্থর মারে আরে লিে ও িীত্া। এখারন আরে অিত্ারিাে। অিত্ারিাে 
অনুর্ায়ী স্রস্ট্া বনরজরকই মানুষরুরপ েুবনয়ারত্ পাঠান। মানুষ লসলে সারস্ট্ইবনং না, 
ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ হয়। একজন স্রষ্টা একই সারথ সৃষ্ট আিার স্রষ্টা েুরটাই হরত্ পাররন না 
রু্বি অনুর্ায়ীই। কারজই এই ধমব লকান রু্ি িা কারল সবত্যকাররর পথপ্রেশ্বক বহরসরি 
র্বে স্রস্ট্ার কারে লথরক এরস থারক, ত্িুও এটা গ্রহণরর্ািয না। কারণ, এখারন ঘাপলা 
ঢুরক লিরে বশ্ওর। এটা বনঃসরন্দরহ Nullified. 
. 
িীস্ট্ানধমবঃ মূল ধমবগ্রন্থ িাইরিল। এরের আিার েুই ভাি। একভাি অনুর্ায়ী স্রষ্টার 
সিান হরচ্ছ র্ীশু (িা ঈসা নিী)। 
. 
র্ীশু মানুষ বেরলন। লবজক অনুর্ায়ী স্রষ্টার সিান মানুষ হরত্ পারর না। কারণ, মানুষ 
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লসলে সারস্ট্ইবনং না, ত্ারক সৃবষ্ট হরত্ হয়। একজন স্রষ্টা একই সারথ সৃষ্ট আিার স্রষ্টা 
েুরটাই হরত্ পাররন না রু্বি অনুর্ায়ীই। এোড়াও, ইবত্হাস িরল এরা বনরজরাই 
লভাটাভুবটর মাধযরম িাইরিল লক ইরচ্ছমরত্া িেরল বনরয়রে। িাইরিরলর িেলারনার 
কাজ করয়কজন করায় এর নানান রকম এবিশ্ান পাওয়া র্ায়। কারজই এই ধমব লকান 
রু্ি িা কারল সবত্যকাররর িাইরিে বহরসরি র্বে স্রষ্টার কারে লথরক এরসও থারক, 
ত্িুও এটা আর গ্রহণরর্ািয না। কারণ, এখারনও ঘাপলা ঢুরক লিরে বশ্ওর। এটাও 
বনঃসরন্দরহ Nullified. 
. 
লিৌদ্ধধমবঃ এটা বনরয় খুি লিবশ্ পড়ারশ্ানা কবরবন। র্া পরড়বে মরন হরয়রে এটা একটা 
েশ্বন মাত্র। এই ধমব স্রস্ট্ারত্ই বিশ্বাস করর না। এটারত্া এমরনই িাে র্ারি। 
. 
ইসলামঃ মূল ধমবগ্রন্থ আল-কুরআন। এবট অনুর্ায়ী স্রষ্টা একজন। এবট িরল স্রষ্টার 
আকার কল্পনা করা র্ায়না। বত্বন Self-sustaining. ত্ারক লকউ জম লেয়বন, বত্বনও 
কাউরক জম লেনবন। এটা সিকটা লবজকরক Fulfill কররে। এোড়াও এটা মানুরষর 
সৃবষ্টর শুরু লথরক মানুরষর কারে আসা অনযানয Revelation এর কথা িণবনা করর, 
ত্ারপররা মানুরষর অনয বেরক েুরট র্াওয়া, ভুল উপাসয (বর্শু, েূিবা, কালী, মাজার 
ইত্যাবে) বনিবাচন, ভুরল িুরি র্াওয়ার ইবত্হাস িণবনা করর। এটা এই োবিও করর লর্ 
এটা জিরত্র ধ্বংস পর্বি অবিকৃত্ থাকরি। এই োিীর পর ১৪০০ িের পার হরয় 
লিরে, এখরনা একবট অের এবেক ওবেক হয়বন। আর এর িাত্বািাহক লর্বেন লশ্ষ 
হরির ভাষণ বেরয়রেন লসইবেন এই কুরআরনই আল্লাহ োইনাল লঘাষণা বেরয় 
বেরয়রেন, 
. 
"আজ আবম লত্ামারের জনয লত্ামারের েীনরক পূণবাঙ্গ করর বেলাম, লত্ামারের প্রবত্ 
আমার বনআমাত্ পূণব করর বেলাম এিং ইসলামরক লত্ামারের েীন বহরসরি কিূল করর 
বনলাম।" [সূরা মায়ইো, আয়াত্ ৩]  
. 
এই োইনাল বরবভরলশ্ান আল-কুরআরনর মাধযরমই মহান স্রষ্টা একমাত্র জ্ঞান অজবন 
করর র্াচাই িাোই করর এই পথ গ্রহণ করার আহিান জানান েুবনয়ার সি মানুষরক, 
প্ররত্যকটা মানুষরক। এই পরথর নাম শ্াবি িা ইসলাম। এই শ্াবির পথরক, এই 
একমাত্র বটরক থাকা সবত্যকার পথরক লর্সি মানুষ খুাঁরজ, লজরন, লমরন চরলন ত্ারের 
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মুসবলম িরল। কারজই একজন মানুষ মুসবলম হরত্ হরল ত্ারক অিশ্যই স্রষ্টা আর ত্াাঁর 
িাত্বািাহরকর (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) কথা পরড়, িুরে, লজরন, লমরন চলরত্ হরি।  
. 
এখারন লকান শ্টবকাট লনই। জমসূরত্র নারমর আরি একখানা “লমাহাম্মে” থাকরলই লস 
মুসবলম হরয় র্ারি না। এইখারন (ইসলাবমক) জ্ঞানাজবনরক এিং লসই অনুর্ায়ী 
জীিনধারণরক িাধযত্ামূলক করা হরয়রে। র্ারা বনরজরক পবরপূণবভারি আল্লাহর কারে 
আত্মসমপবণ করর চলরি, ত্ারাই মুসবলম। 
. 
সি সত্য লজরন শুরনও লর্সি মানুষ সমারজর ভরয়, অহংকারর, বনর্বাত্রনর ভরয় ইত্যাবে 
নানা রকম কাররণ এক স্রষ্টার পাঠারনা এই জীিনিযিস্থা বিশ্বাস করর না, বিশ্বাস 
কররলও মারন না, বিররাধীত্া করর আর অবিশ্বাসী ত্ারের চাইরত্ এই ভন্ডরের শ্াবি 
হরি আররা ভয়ািহ। এখারন বিচাররক করা হরয়রে সূক্ষ্ম হরত্ সূক্ষ্মত্র। বনখুাঁত্ হরত্ 
বনখুাঁত্ত্র। কারজই এটাই হরচ্ছ সবঠক পথ। 
. 
আমার এই পরথ র্াত্রা শুরু হরলা। আবম আমার বেরলাসোরস লস্ট্ানটা খুাঁরজ লপরয়বে। 
ইসলাম নারমর লসই পরশ্ পাথর বট আমারক িেরল বেরয়রে একজন লসানাবল 
মুসবলরম। সবত্যকার মুসবলরম। এখন শুধু পথটা ধরর লহাঁরট র্াওয়ার লচষ্টা কররত্ থাকা, 
বনরজরক পূণব করার লচষ্টা কররত্ থাকা, মানুষরক সত্যটা জানারনার লচষ্টা কররত্ থাকা। 
. 
অরনক কথারত্া িললাম। ইসলারম আসার পর লসই হই-হই করর মাররত্ আসা 
মানুষগুরলারক, সমাজরক র্খন হাবসমুরখ িলরত্ লিলাম, জানারত্ লিলাম সরত্যর কথা, 
লিাোরত্ লিলাম, লসই ত্ারা এরপর বক কররলা জারনন? থাক, আজ না। এই বিশ্াল 
ভন্ড আর করারপ্টি সমারজর কথা, লসই Gotham City’র িল্প আররকবেন কররিা 
ইনশ্া আল্লাহ। 
. 
আপবন র্বে এই েুবনয়ার লকান মানুষ হরয় থারকন, ত্াহরল আপনারকও লসই সুমহান 
সরত্যর পরথ স্বািত্ম, স্বািত্ম ইসলারমর পরথ, স্বািত্ম েুবনয়ার চাকবচকয, প্রেশ্বনী, 
অেীলত্া আর লিালাবম লথরক মুবির পরথ, স্বািত্ম মানিত্ার পরথ। 
. 
স্বািত্ম স্রষ্টার বনরজর লেখারনা সরত্যর পরথ। 
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৬  
আল্লাহ বক এমন বকেু িানারত্ পাররিন, লর্টা বত্বন তু্লরত্ 
পাররি না?  

-আবরে আজাে 

 

 

েুবটর বেরন সারাবেন রুরম িরস থাকা োড়া আমার আর লকান কাজ থারকনা।সপ্তারহর 
এই বেনবট অনয সিার কারে ঈরের মরত্া মরন হরলও, আমার কারে এই বেনবট খুিই 
বিরবিকর।ক্লাশ্,কযাম্পাস,আড্ডা এসি বিবমত্ হরয় র্ায়। 
. 
এই বেনবট আবম রুরম শুরয়-িরস-ঘুবমরয় কাবটরয় বেরলও, সাবজে এই বেরনর পুররাটা 
সময় লাইরব্রবররত্ কাবটরয় লেয়। লাইরব্রবররত্ ঘুরর ঘুরর নানান বিষরয়র উপর িই বনরয় 
আরস। 
. 
আজ সকারলও লস লিবররয়রে লাইরব্রবরর উরেরশ্য।বেররি জুমা’র আরি।হারত্ থাকরি 
একিাো লমাটা লমাটা িই। 
. 
িাসায় আবম একা। ভািলাম একটু ঘুরমারিা। কাল অরনক রাত্ পর্বি িরস িরস 
এযাসাইনরমণ্ট লরবি কররবে।রচাখেুরটা জিা েুরলর মরত্া টকটরক লাল হরয় 
আরে।আবম হাাঁই তু্লরত্ তু্লরত্ লর্ই ঘুরমারত্ র্ারিা, অমবন েরজার বেক লথরক লকউ 
একজরনর কাাঁবশ্র শ্ব্দ কারন এরলা। 
. 
ঘাাঁড় ঘুবররয় লসবেরক ত্াকারত্ই লেখলাম, একরজাড়া িড় িড় লচাখ চশ্মার বভত্র বেরয় 
আমার বেরক ত্াবকরয় আরে।আিারিাড়া লচাখ িুবলরয় বনলাম। পররন শ্াটব-পযাণ্ট। লচারখ 
লমাটা কারলা লেরমর চশ্মা।ললাকটার লচহারায় সত্যবজৎ রারয়র বিখযাত্ ‘লেলুো’ 
চবররত্রর বকেুটা ভাি আরে।রলাকটা আমার লচাখারচাবখ হরত্ই বেক করর লহরস 
বেরলা।এরপর িলরলা,- ‘এটা বক সাবজরের িাসা?’ 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
70 

প্রশ্নটা আমার িারয় লািরলা। সাবজে বক িাইরর সিাইরক এটারক বনরজর একার িাসা 
িরল লিড়ায় নাবক? এই িাসার র্া ভাড়া, ত্া সাবজে আর আবম সমান ভাি করর 
পবররশ্াধ কবর।ত্াহরল,রু্বিমরত্ িাসাটা লত্া আমারও। 
. 
ললাকটা র্রত্াটা উৎসাহ বনরয় প্রশ্নটা করররে, ত্ার বেগুণ উৎসাহ বনরয় আবম িললাম,- 
‘এটা সাবজে আর আমার েুজরনরই িাসা।’ 
ললাকটা আমার উির শুরন আিাররা বেক করর লহরস বেরলা। 
. 
ত্ত্েরন ললাকটা লভত্রর চরল এরসরে। 
. 
সাবজেরক খুাঁজরত্ এরকম প্রায়ই অরনরকই আরস।সাবজে রাজনীবত্ না কররলও, 
নানারকম লস্বচ্ছারসিী মূলক সংিঠরনর সারথ রু্ি আরে। 
ললাকটা আমার বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘সাবজে মরন হয় ঘরর লনই, না?’ 
. 
আবম হাাঁই তু্লরত্ তু্লরত্ িললাম,- ‘বি না। িই আনরত্ লিরে। অরপো করুন, চরল 
আসরি।’ 
. 
ললাকটারক সাবজরের লচয়ারটা লটরন িসরত্ বেলাম।বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামার নাম?’ 

– ‘আবরে।’ 

– ‘লকাথায় পরড়া?’ 

– ‘ঢাবি লত্।’ 

– ‘লকান বিপাটবরমণ্ট?’ 

– ‘লজরনবটক ইবিবনয়াবরং’ 

ললাকটা খুি করর আমার প্রশ্ংসা কররলা।এরপর িলরলা,- ‘আবম প্রথরম লভরিবেলাম 
তু্বমই সাবজে।’ 

ললাকটার কথা শুরন আমার ে নাম্বার হাাঁইটা মূহুরত্বই মুখ লথরক িারয়ি হরয় লিরলা। 
িযাপার বক? এই ললাক বক সাবজে লক বচরন না? 

আবম িললাম,- ‘আপবন সাবজরের পবরবচত্ নন?’ 
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– ‘না।’ 

– ‘ত্াহরল?’ 

ললাকটা একটু ইত্িত্ লিাধ কররলা মরন হরচ্ছ।এরপর িলরলা,- ‘আসরল আবম একবট 
প্রশ্ন বনরয় এরসবে সাবজরের কারে। প্রশ্নবট আমারক কররবেরলা একজন নাবিক।আবম 
আসরল কাররা কারে এটার লকান সরিাষজনক উির পাইবন,ত্াই।’ 
. 
আবম মরন মরন িললাম,- ‘িািা সাবজে, তু্বম লত্া লেবখ এখন সরিবটস িরন 
লিরো।পািবলক প্ররশ্নর উির খুাঁজরত্ লত্ামার োরস্থ হয়।’ 
. 
ললাকটার লচহারায় একবট িম্ভীর ভাি আরে।রেখরলই মরন হয় এই ললাক অরনক বকেু 
জারন,লিারে।বকন্তু বক এমন প্রশ্ন, লর্টার লকান লেয়ার এোর উবন পারচ্ছন না? 
লকৌতু্হল িাড়রলা। 
. 
আবম মুরখ এমন একবট ভাি আনলাম, লর্ন আবমও সাবজরের লচরয় লকান অংরশ্ কম 
নই।িরং, ত্াররচরয় করয়ক কাবঠ সররশ্। এরপর িললাম,- ‘আচ্ছা, বক লসই প্রশ্ন?’ 
. 
ললাকটা আমার অবভনরয় বিভ্রাি হরলা।হয়রত্া ভািরলা,আবম সবত্যই ভারলা লকান উির 
বেরত্ পাররিা। 
. 
িলরলা,- ‘খুিই বিবটকযাল প্রশ্ন। স্রষ্টা সম্পবকবত্।’ 
. 
আবম মরন মরন ত্খন প্রায়ই ললরজরিািরর অিস্থা।বকন্তু মুরখ িললাম,- ‘প্রশ্ন লর্ খুিই 
বিবটকযাল,লসটা লত্া িুরেবে। নইরল ঢাকা শ্হররর এই জযাম-টযাম মাবড়রয় লকউ এত্ 
কষ্ট করর এখারন আরস?’ 
. 
আমার কথায় ললাকটা আিাররা বিভ্রাি হরলা এিং আমারক ভরসা কররলা। এরপর 
িলরলা,- ‘ আরিই িরল বনই, প্ররশ্নর উির ‘হযাাঁ/না হরত্ হরি। 

– ‘আপবন আরি প্রশ্ন করুন,ত্ারপর উির বক হরি লেখা র্ারি।’- আবম িললাম। 
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– ‘প্রশ্নটা হরচ্ছ- স্রষ্টা বক এমন লকানবকেু িানারত্ পাররি, লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পাররি 
না?’ 

আবম িললাম,- ‘আরর, এরত্া খুিই সহজ প্রশ্ন। হযাাঁ িরল বেরলই লত্া হয়।লযাটা চুরক 
র্ায়।’ 

ললাকটা হাসরলা। মরন হরলা, আমার সম্পরকব উনার ধারনা পারট লিরে।এই মূহুরত্ব 
উবন আমারক িরিট, মাথারমাটা টাইপ বকেু ভািরেন হয়রত্া। 
আবম িললাম,- ‘হাসরলন লকন? ভুল িরলবে?’ 

ললাকটা বকেু না িরল আিার হাসরলা। এিার ললাকটার হাবস লেরখ আবম বনরজই 
বিভ্রাি হরয় লিলাম। প্রশ্নটা আিার মরন কররত্ লািলাম। 
. 
স্রষ্টা বক এমন লকানবকেু িানারত্ পাররি, লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পাররি না???? 
উির র্বে হযাাঁ হয়, ত্াহরল ধরর বনবচ্ছ লর্, স্রষ্টা বজবনসটা িানারত্ পাররলও,লসটা তু্লরত্ 
পাররি না। আরর, এটা বকভারি সম্ভি? স্রষ্টা পারর না এমন লকান কাজ আরে নাবক 
আিার? আর, একটা বজবনস উঠারনা বক এমন কবঠন কাজ লর্ স্রষ্টা লসটা পাররি না? 
. 
আিার বচিা কররত্ লািলাম। উির র্বে ‘না’ হয়, ত্াহরল ধরর বনবচ্ছ লর্- স্রষ্টা 
বজবনসটা উঠারত্ পাররলও িানারত্ পাররি না। 
. 
ও আল্লাহ! বক বিপে! স্রষ্টা িানারত্ পাররি না? এটা বকভারি সম্ভি? হযাাঁ িলরলও 
আটরক র্াবচ্ছ, না িলরলও আটরক র্াবচ্ছ। 
. 
ললাকটা আমার লচহারার অবস্থরত্া ধরর লেরলরে।মুচবক মুচবক হাসরত্ শুরু 
কররলা।আবম ভািবে লত্া, ভািবেই। 
. 
এর একটু পরর সাবজে এরলা। লস আসার পরর ললাকটার সারথ ত্ার প্রাথবমক আলাপ 
লশ্ষ হরলা।এর মারে ললাকটা সাবজেরক িরল বেরয়রে লর্, আবম প্রশ্নটার পযাাঁরচ বক 
রকম নাকাবনচুিাবন লখলাম,লসটা।সাবজেও আমার বেরক ত্াবকরয় বকেুেণ লহরস বনরলা। 
. 
এরপর সাবজে ত্ার খারট িসরলা।হারত্ একবট কািরজর লটাঙার মরধয িুট ভাজা।িাইরর 
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লথরক বকরন এরনরে। লস িুরটর লটাঙাটা ললাকটার বেরক ধরর িলরলা,- ‘বনন, এখরনা 
িরম আরে।’ 
. 
ললাকটা প্রত্যাখযান কররত্ লচরয়ও কররলা না।রকন কররলা না লক জারন। 
ললাকটা এিার সাবজেরক ত্ার প্রশ্নবট সম্পরকব িলরলা। প্রশ্নবট হরলা- 
‘স্রষ্টা বক এমন বকেু িানারত্ পাররি, লর্টা স্রষ্টা বনরজ তু্লরত্ পাররি না?’ 
. 
এইটুকু িরল ললাকটা এিার প্রশ্নবটরক লভরঙ িুবেরয় বেরলা। বল ল ল ো ,- ‘লেরখা, এই 
প্ররশ্নর উিরর র্বে ‘হযাাঁ’ িরলা, ত্াহরল তু্বম ধরর বনচ্ছ লর্, স্রষ্টা বজবনসবট িানারত্ 
পাররলও,তু্লরত্ পাররি না। বকন্তু আমরা জাবন স্রষ্টা সিবশ্বিমান। বকন্তু র্বে স্রষ্টা 
বজবনসটা তু্লরত্ না পারর, বত্বন বক আর সিবশ্বিমান থারকন? থারকন না। 
. 
র্বে এই প্ররশ্নর উিরর তু্বম ‘না’ িরলা, ত্াহরল তু্বম স্বীকার কররো লর্, লসরকম লকান 
বজবনস স্রষ্টা িানারত্ পাররি না লর্টা বত্বন তু্লরত্ পাররিন।এখারনও স্রষ্টার 
‘সিবশ্বিমান’ গুণবট প্রশ্নবিদ্ধ। এই অিস্থায় লত্ামার উির বক হরি?’ 
. 
সাবজে ললাকবটর প্রশ্নবট মন বেরয় শুনরলা।প্রশ্ন শুরন ত্ার মরধয লত্মন লকান ভাি লেয 
কবরবন।নরমাল। 
লস িলরলা,- ‘লেখুন সবজি ভাই, আমরা কথা িলরিা লবজক বেরয়,িুেরত্ লপরররেন?।’ 
. 
এরমরধয সাবজে ললাকবটর নামও লজরন লিরে। বকন্তু এই িরয়ািৃদ্ধ ললাকবটরক লস 
‘আরঙ্কল’ বকংিা ঢাকা শ্হররর নতু্ন রীবত্ অনুর্ায়ী ‘মামা’ না লিরক ‘ভাই’ লকন 
িাকরলা িুেলাম না। 
. 
ললাকবট মাথা নাড়রলা।সাবজে িলরলা,- ‘লর্ মূহুরত্ব আমরা রু্বির শ্ত্ব ভাঙরিা, বঠক 
লসই মূহুরত্ব রু্বি আর রু্বি থাকরি না।রর্টা ত্খন হরি কু-রু্বি। ইংররবজরত্ িরল- 
logical fallacy. লসটা ত্খন আত্মবিররারধর জম লেরি, িুরেরেন?’ 

– ‘হযাাঁ।’- ললাকটা িলরলা। 
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– ‘আপবন প্রশ্ন করররেন স্রষ্টার শ্বি বনরয়। ত্ার মারন, প্রাথবমকভারি আপবন ধরর 
বনরলন লর্, একজন স্রষ্টা আরেন, রাইট?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘এখন স্রষ্টার একবট অনযত্ম গুণ হরলা- বত্বন অসীম, বঠক না?’ 

– ‘হযাাঁ, বঠক।’ 

– ‘এখন আপবন িরলরেন, স্রষ্টা এমনবকেু িানারত্ পাররি বকনা, লর্টা স্রষ্টা তু্লরত্ 
পাররি না। লেখুন, আপবন বনরজই িরলরেন, এমনবকেু, আই বমন something, 
রাইট?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘আপবন ‘এমনবকেু’ িরল আসরল বজবনসটার একটা আকৃবত্, লশ্ইপ,আকার 
িুবেরয়রেন, ত্াই না? র্খনই something িযিহার করররেন, ত্খন মরন মরন লসটার 
একটা লশ্ইপ আমরা বচিা কবর, কবর না?’ 

– ‘হযাাঁ, কবর।’ 

– ‘আমরা লত্া এমন বকেুরকই লশ্ইপ িা আকার বেরত্ পাবর, লর্টা আসরল সসীম, 
বঠক?’ 

– ‘হযাাঁ, বঠক।’ 

– ‘ত্াহরল এিার আপনার প্ররশ্ন বেরর র্ান। আপবন ধরর বনরলন লর্ স্রষ্টা আরে।স্রষ্টা 
থাকরল বত্বন অিশ্যই অসীম।এরপর আপবন ত্ারক এমন বকেু িানারত্ িলরেন লর্টা 
সসীম।রর্টার বনবেবষ্ট একটা মাত্রা আরে,আকার আরে,আয়ত্ন আরে। বঠক না?’ 

– ‘হযাাঁ।’ 

– ‘পরর শ্ত্ব বেরলন, বত্বন লসটা তু্লরত্ পাররি না।রেখুন,আপনার প্ররশ্ন লবজকটাই 
বঠক লনই। একজন অসীম সত্বা একবট সসীম বজবনস তু্লরত্ পাররি না, এটা লত্া 
পুররাটাই লবজরকর িাইররর প্রশ্ন। খুিই হাসযকর না? আবম র্বে িবল, উসাইন লিাট 
লকানবেনও লেৌঁরড় ৩ বমটার অবত্িম কররত্ পাররি না, এটা বক হাসযকর ধররনর রু্বি 
নয়?’ 
. 
সবজি নারমর ললাকটা এিার বকেু িলরলন না। চুপ করর আরেন। 
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সাবজে উরঠ োাঁড়ারলা। এরমরধযই িুট ভাজা লশ্ষ হরয় লিরে।রস িইরয়র ত্ারক বকেু 
িই লররখ আিার এরস বনরজর জায়িায় িসরলা। এরপর আিার িলরত্ শুরু কররলা- 
. 
‘এই প্রশ্নবট করর মূলত্ আপবন স্রষ্টার ‘সিবশ্বিমান’ গুণটারক প্রশ্নবিদ্ধ করর প্রমান 
কররত্ চাইরেন লর্, আসরল স্রষ্টা লনই। 
. 
আপবন ‘সিবশ্বিমান’ টামববট বেরয় িুোরচ্ছন লর্, স্রষ্টা মারনই এমন এক সত্বা, বর্বন র্া 
ইচ্ছা ত্াই কররত্ পাররন, রাইট?’ 
. 
ললাকবট িলরলন,- ‘হযাাঁ। স্রষ্টা মারনই লত্া এমন লকউ, বর্বন র্খন র্া ইচ্ছা, ত্াই কররত্ 
পাররন।’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘আসরল সিবশ্বিমান মারন এই না লর্, বত্বন র্খন র্া 
ইচ্ছা ত্াই কররত্ পাররন।সিবশ্বিমান মারন হরলা- বত্বন বনয়রমর মরধয লথরকই সিবকেু 
কররত্ পাররন।বনয়রমর িাইরর বিরয় বত্বন বকেু কররত্ পাররন না। 
. 
কররত্ পাররন না িলাটা বঠক নয়, িলা উবচত্ বত্বন কররন না।  
. 
এর মারন এই না লর্- বত্বন সিবশ্বিমান নন িা বত্বন স্রষ্টা নন। 
. 
এর মারন হরলা এই- বকেু বজবনস বত্বন কররন না, এটাও বকন্তু ত্ার স্রষ্টা হিার 
গুণািবল। স্রষ্টা হরচ্ছন সকল বনয়রমর বনয়যক।এখন বত্বন বনরজই র্বে বনয়রমর 
িাইররর হন- িযাপারবট ত্খন িািলষ্টযান্ড হরয় র্ায়। ত্ার বকেু নিবশ্ষ্টয আরে।বত্বন লসই 
নিবশ্ষ্টগুরলা অবত্িম কররন না।রসগুরলা হরলা ত্ার লমারাবলবট।এগুরলা আরে িরলই 
বত্বন স্রষ্টা, নাহরল বত্বন স্রষ্টা থাকরত্ন না।’ 
. 
সাবজরের কথায় এিার আবম বকেুটা অিাক হলাম।আ ম ি ম ি লে স করল ো ি - ‘স্রষ্টা 
এমন বক কাজ থাকরত্ পারর?’ 
. 
সাবজে আমার বেরক বেররলা। বেরর িলরলা,- ‘স্রষ্টা বক বমথযা কথা িলরত্ পারর? 
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ওয়াো ভঙ্গ কররত্ পারর? ঘুমারত্ পারর? লখরত্ পারর?’ 
. 
আবম িললাম,- ‘আসরলই লত্া।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘এগুরলা স্রষ্টা পাররন না িা কররন না।কারন, এগুলা স্রষ্টার গুরণর 
সারথ কন্ট্রাবিিবর।বকন্তু এগুরলা কররন না িরল বক বত্বন সিবশ্বিমান নন? না। বত্বন 
এগুরলা কররন না,কারন, এগুলা ত্ার লমারাবলবটর সারথ র্ায় না।’ 
. 
এিার ললাকবট প্রশ্ন কররলা,- ‘বকন্তু এমন বজবনস বত্বন িানারত্ পাররিন না লকন, লর্টা 
বত্বন তু্লরত্ পাররিন না?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘কারন, স্রষ্টা র্বে এমন বজবনস িানান, লর্টা বত্বন তু্লরত্ পাররিন না- 
ত্াহরল বজবনসটারক অিশ্যই স্রষ্টার লচরয়ও লিবশ্ শ্বিশ্ালী হরত্ হরি। 
. 
স্রষ্টা লর্ মূহুরত্ব এরকম বজবনস িানারিন, লসই মূহুরত্বই বত্বন স্রষ্টা হিার অবধকার 
হারারিন।ত্খন স্রষ্টা হরয় র্ারি ত্াররচরয় লিবশ্ শ্বিশ্ালী ওই বজবনসবট।বকন্তু এটা লত্া 
স্রষ্টার নীবত্ বিরুদ্ধ। বত্বন এটা বকভারি কররিন?’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘ত্াহরল এমন বজবনস বক থাকা উবচত্ নয় লর্টা স্রষ্টা িানারত্ 
পাররলও তু্লরত্ পাররি না?’ 
. 
– ‘এমন বজবনস অিশ্যই থাকরত্ পারর, ত্রি লর্টা থাকা উবচত্ নয়, ত্া হরলা- এমন 
প্রশ্ন।’ 

– ‘লকরনা?’ 

এিার সাবজে িলরলা,- ‘র্বে আবম আপনারক বজরজ্ঞস কবর, নীল ররঙর স্বাে লকমন? 
বক িলরিন? িা, ৯ সংখযাবটর ওজন করত্া বমবলগ্রাম, বক িলরিন?’ 

ললাকটা ভযািাচযাকা লখরলা মরন হরলা। িলরলা,- ‘নীল ররঙর আিার স্বাে বক? ৯ 
সংখযাবটর ওজনই হরি বক করর?’ 
. 
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সাবজে হাসরলা। িলরলা,- ‘নীল ররঙর স্বাে বকংিা ৯ সংখযাবটর ওজন আরে বক লনই 
ত্া পররর িযাপার।থাকরত্ও পারর, নাও থাকরত্ পারর।ত্রি, লর্টা থাকা উবচত্ নয় 
লসটা হরলা নীল রঙ এিং ৯ সংখযা বনরয় এই ধররনর প্রশ্ন।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘োইনাবল আপনারক একবট প্রশ্ন কবর। আপনার কারে েুবট অপশ্ান। 
হয় ‘হযাাঁ’ িলরিন, নয়রত্া- ‘না’।আবম আিাররা িলবে, হয় হযাাঁ িলরিন, নয়রত্া- না।’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘আচ্ছা।’ 
. 
– ‘আপবন বক আপনার িউরক লপটারনা িন্ধ করররেন?’ 
. 
ললাকবট বকেুেন চুপ লমরর বেরলা।এরপর িলরলা,- ‘হযাাঁ।’ 
. 
এরপর সাবজে িলরলা,- ‘ত্ার মারন আপবন একসময় িউ লপটারত্ন?’ 
. 
ললাকটা লচাখ িড় িড় করর িলরলা,- আরর, না না।’ 
. 
এিার সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ’ নাহরল বক? না?’ 
. 
ললাকটা এিার ‘না’ িলরলা।’ 
. 
সাবজে হাসরত্ লািরলা। িলরলা- ‘ত্ার মারন আপবন এখরনা িউ লপটান?’ 
. 
ললাকটা এিার লররি লিরলা। িলরলা,- ‘আপবন োউল প্রশ্ন কররেন।আবম লকানবেন িউ 
লপটায়বন।এটা আমার নীবত্ বিরুদ্ধ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘আপবনও স্রষ্টারক বনরয় একবট োউল প্রশ্ন করররেন। এটা স্রষ্টার নীবত্ 
বিরুদ্ধ। 
. 
আমার প্ররশ্নর উিরর আপবন র্বে হযাাঁ িরলন, ত্াহরল স্বীকার করর বনরচ্ছন লর্- আপবন 
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একসময় িউ লপটারত্ন।র্বে ‘না’ িরলন, ত্াহরল স্বীকার করর বনরচ্ছন 
. 
– আপবন এখরনা িউ লপটান। আপবন না ‘হযাাঁ’ িলরত্ পাররেন, না পাররেন ‘না’ 
িলরত্।বকন্তু, আেরত্ আপবন িউ লপটান না।এটা আপনার নীবত্ বিরুদ্ধ। 
. 
সুত্রাং, এমত্ািস্থায় আপনারক এরকম প্রশ্ন করাই উবচত্ না।এটা লবজকযাল েযালাবসর 
মরধয পরড় র্ায়। বঠক লসরকম স্রষ্টারক বঘররও এরকম প্রশ্ন থাকা উবচত্ নয়।কারন, 
এই প্রশ্নবট বনরজই বনরজর আত্মবিররাধ। 
. 
নীল ররঙর স্বাে লকমন, িা ৯ সংখযাবটর ওজন করত্া বমবলগ্রাম- এরকম প্রশ্ন লর্মন 
লবজকযাল েযালাবস এিং এই ধররনর প্রশ্ন লর্মন থাকা উবচত্ নয়, লত্মবন, ‘স্রষ্টা 
এমনবকেু িানারত্ পাররি বকনা লর্টা স্রষ্টা উঠারত্ পাররি না’- এটাও একটা লবজকযাল 
েযালাবস। কু-রু্বি। এরকম প্রশ্নও থাকা উবচত্ নয়। 
. 
লসবেন ললাকবট খুি শ্কি হরলন। লভরিবেরলন হয়রত্া সাবজে এই প্রশ্নবট শুরনই 
বিিিাবজ খারি।বকন্তু লিচারারক এরকম লধালাই কররি িুেরত্ পাররবন। লসবেন উনার 
লচহারাটা হরয়বেরলা লেখার মরত্া।িউ লপটাবনর লবজকটা মরন হয় উনার খুি িারয় 
ললরিরে।  
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৭  
ঈসা (আ) এর মা মবরয়ম (আ) বক আসরলই ‘হারুরনর 
লিান’?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

 
আল কুরআরন মহান আল্লাহ লকিল একজন নারীর নাম সরাসবর উরল্লখ করররেন। 
বত্বন হরচ্ছন মবরয়ম (আ.)। অেীলত্া ও িযবভচারর পবরপূণব সমারজ লথরকও বর্বন 
পবিত্রত্ার সারথ লিাঁরচ থাকরত্ন। আল্লাহ ত্া’আলা ত্াাঁরক পুরষৃ্কত্ কররবেরলন। লকান 
পুরুরষর েশ্ব োড়াই বত্বন জম বেরয়বেরলন ঈসা (আ.)রক। অরলৌবকক উপারয় ঈসা 
(আ.) এর এই জমরক মহান আল্লাহ পুররা মানিজাবত্র কারে একবট বনেশ্বন বহরসরি 
উপস্থাপন করররেন। 1 
বকন্তু শুধু নারীর মাধযরম সৃবষ্টর িযাপারটা লত্া মানুষ সহরজ লমরন বনরত্ পারর না। ত্াই 
মবরয়ম (আ.) এর উপর অপিাে লেয়া শুরু হরলা।  
 
 কুরআনুল কাবররম িলা হরয়রেঃ 

 

ا (٧٢) افَِري ً۬ٔ َمۡريَُملَقَۡدِجۡئتَِشۡيـ ً۬ٔ ـٰ قَالُواْيَ  ۖ  فَأَتَۡتبِهِۦقَۡوَمَهاتَۡحِملُهُ ۥ 

ا (٧٢)  ِكبَِغي ً۬ٔ َوَماَكانَۡتأُمُّ ُرونََماَكانَأَبُوِكٱۡمَرأََسۡوء ً۬ٔ ـٰ ٰٓأُۡختََه ـٰ  يَ

অথবঃ ত্ারপর লস[মবরয়ম(আ.)] ত্াাঁরক[ঈসা(আ.)] লকারল বনরয় বনজ সম্প্রোরয়র বনকট 

এরলা। ত্ারা িলল, “লহ মবরয়ম! তু্বম লত্া এক অদু্ভত্ কাণ্ড করররো! লহ হারুরনর 

লিান! লত্ামার িািা লত্া খারাপ ললাক বেল না। আর লত্ামার মা-ও বেল না 

িযবভচাবরণী’। ” 2 

 

                                            
1  আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২১  
2  আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২৭-২৮ 
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বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা অবভরর্াি করর লর্—কুরআরন িবণবত্ ঐবত্হাবসক 
ত্থযগুরলারত্ ভুল আরে[নাউরু্বিল্লাহ]। ত্ারের োবিঃ সুরা মারইয়ারমর ২৮ নং আয়ারত্ 
ঈসা(আ.) এর মা মবরয়ম(আ.)রক “লহ হারুরনর লিান” িরল সরম্বাধন করা হরয়রে। 
িাইরিরল িবণবত্ আরে লর্ মুসা(আ.) ও হারুন(আ.) এর লিারনর নামও মবরয়ম। 3 
কারজই কুরআরন এই েুই মবরয়মরক বমবলরয় লেলা হরয়রে এিং ভুল ত্থয লেওয়া 
হরয়রে[নাউরু্বিল্লাহ]। 
  
এই প্রশ্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর রু্রির বিষ্টানরাও তু্লরত্া। এিং স্বয়ং নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উির বেরয় 
লিরেন। 
  
“মুিীরা বিন শুিা (রা) লথরক িবণবত্। তি তি  ব লে ি , রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক নাজরারনর 
বেরক পাঠান। ত্ারা আমারক িলল, ‘লত্ামরা বক কুরআরন এ িাকয পড় না—   ُأْختَ  يَا 
 ? [লহ হারুরনর লিান”;  সুরা মারইয়ারমর ২৮নং আয়াত্“] َهاُرونَ 
  অথচ মুসা ও ঈসার মারে কত্ কারলর িযিধান ?’  
আবম ত্ারের এ প্ররশ্নর কী উির লেি জানত্াম না। ত্াই নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)-এর কারে বেরর 
এরস ত্াাঁরক এ কথা জানালাম। 
 বত্বন িলরলনঃ  ‘তু্বম বক ত্ারেররক এ সংিাে বেরত্ পাররল না লর্,  ত্ারা পূিবিত্বী 
নিী ও পূণযিান ললাকরের নারম ত্ারের নাম রাখত্।‘ ” 4  
 
অথবাৎ মবরয়ম(আ.)রক “হারুরনর লিান” িলার অথব এই নয় লর্ বত্বন মুসা(আ.) এর 
সময়কার মানুষ হারুন(আ.) এর লিান। লস রু্রি িনী ইস্রাঈরলর ললাকজন নিী-রাসুল 
ও পূণযিান মানুরষর নারম সিানরের নামকরণ করত্। কারজই হারুন নারম অরনক 
মানুষ বেল। 
  

                                            
3  িাইরিল, র্াত্রাপুিক(Exodus) ১৫:২০ দ্রষ্টিয 
 
4  বত্রবমর্ী, অধযায় ৪৭(কুরআন ত্ােবসর অধযায়), হাবেস ৩১৫৫; সহীহ(োরুস সালাম); সহীহ 
মুসবলরমও অনুরূপ হাবেস িবণবত্ আরে 
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এরপররও র্বে বিষ্টান বমশ্নারীরা ত্ারের এই ভ্রাি রু্বি লেখারনা চাবলরয় লর্রত্ চায়, 
ত্াহরল আমরা িলি— িাইরিরল িবণবত্ হরয়রে লর্ মবরয়রমর স্বামীর 5 নাম 
ইউসুে(Joseph)। 6 এই ইউসুরের িািার নাম ইয়াকুি। 7 আিার, নিী ইউসুে(আ.) 
[prophet Joseph] এর িািার নামও বেল ইয়াকুি(আ.) [prophet Jacob]। 8 অথচ 
নিী ইউসুে(আ.) িাস কররত্ন মবরয়রমর হাজার িের পূরিব। নিী ইউসুে(আ.) বেরলন 
ইয়াকুি(আ.)[ইস্রাঈল] এর ১২ পুরত্রর একজন; লর্ই ১২ পুরত্রর িংশ্ধররা িনী 
ইস্রাঈরলর ১২ জাবত্। মবরয়ম(আ.) ও ত্াাঁর পবরিারিিব সিাই এই িনী ইস্রাঈল িংরশ্র 
মানুষ। এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, হাজার িের সময়কারলর িযিধারন িাস করা ২ জন 
আলাো মানুরষর নাম ইউসুে, আিার উভরয়রই িািার নাম ইয়াকুি।  িাইরিল 
ললখরকরা বক ত্াহরল মবরয়রমর স্বামীর সারথ নিী ইউসুে(আ.)রক বমবলরয় লেরলরে? 
  
বিষ্টান বমশ্নারীরা এর জিারি অিশ্যই িলরিন—আরর এই ইউসুে লত্া লসই ইউসুে 
না। 
 লসকারল িনী ইস্রাঈরলর ললাকজন নিীরের নারম বনরজরের নাম রাখত্। মাত্া লমরী িা 
মবরয়রমর স্বামীর নাম নিী ইউসুরের নামানুসারর রাখা হরয়রে ... ইত্যাবে ইত্যাবে। 
[নাবিক-মুিমনারাও লকানকারল এ বনরয় প্রশ্ন তু্লরি না।]  
এ কথা িলা োড়া আসরল ত্ারের আর লকান উপায় লনই।  
  
বিষ্টান প্রচারক ও নাবিক-মুিমনারের ত্াই িবল— বেমুখী নীবত্ পবরহার করুন। 
লসই সারথ মুসবলমরেরও উবচত্ এ িযাপারর সরচত্ন হওয়া এিং এমন প্ররশ্নর সমু্মবখন 
হরল োাঁত্ভাঙা জিাি লেওয়া। বর্বন আসমান ও জমীরনর প্রভু, বত্বন মানিজাবত্র শুরু 
লথরক লশ্ষ পর্বি সিবকেুর িযাপাররই সমযক অিবহত্। ত্াাঁর বকত্ারি অিশ্যই লকান 
ঐবত্হাবসক ভুল থাকরত্ পারর না। লর্ লকান ভুল লথরক মহান আল্লাহ ত্া’আলা ঊরধ্বব।  
 

                                            
5  আল কুরআরন মবরয়রমর(আ.) লকান স্বামীর কথা িলা লনই 
6  িাইরিল, মবথ(Matthew) ১:১৬ ও লুক(Luke) ২:৫ দ্রষ্টিয 
7  িাইরিল, মবথ ১:১৫-১৬ দ্রষ্টিয 
8  িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ৩৭:২; ১ িংশ্ািলী(1 Chronicles) ২:২ দ্রষ্টিয 
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“ত্ারা র্া িরল ত্া হরত্ আল্লাহ পবিত্র, মহান।” 9 
 
 
  

  

                                            
9  আল কুরআন, আস-সােোত্ ৩৭:১৫৯ 
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৮  
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ২  
“বকন্তু লত্ামার ধমব লত্া উিরাবধকার সূরত্র পাওয়া”  

-আবসে আেনান 
 
 

নাবিক ও সংশ্য়িােীরের আররকবট িহুল িযিহৃত্ রু্বি হল উিরাবধকারসূরত্র ধমববিশ্বাস 
লাভ করার “রু্বি”। “রু্বিটা” অরনকটা এরকম –  
. 
“ধমব লত্া জমসূরত্র পাওয়া। বহনু্দর ঘরর জরম আজ লর্ বহনু্দ পূজা পালন করর, লস র্বে 
বিষ্টারনর ঘরর জম বনত্ ত্াহরল বিসমাস পালন কররত্া। মুসবলরমর ঘরর জমারল এই 
একই ললাক নামার্ পড়রত্া। িযবির জমই ত্ার ধমববিশ্বাসরক বনধবাবরত্ করর লেয়। 
সিাই বনজ বনজ ধমবরকই বঠক মরন করর...”  
. 
মূলত্ এটাই হল এই “রু্বির” ভাষয। এইটুকু িলার পর নাবিকরা ত্ারের ধরািাাঁধা 
মুখস্থ কথায় চরল র্ায়। সি ধমবই বমথযা। স্রষ্টা িরল আসরল বকেু লনই। বিশ্বাসীরা 
আসরল লিাকা। কাল্পবনক বিশ্বাস বনরয় থারক...ইত্যাবে।  
. 
িবকে, িাউস, হযাবরস লথরক শুরু করর আরজ আবল মাতু্ব্বর এিং লেইসিুরকর 
বিবভন্ন লপারষ্ট এরলরমরলা করমন্ট করর বনরজর প্রবত্ভার প্রমান রাখরত্ চাওয়া উঠবত্ 
নাবিক – সিাই বিবভন্ন ভারি এই “রু্বিবট” িযিহার করর।  
. 
নাবিকরের অনযানয “রু্বি”গুরলার মরত্া এই “রু্বিবটরও” লেয হল একাবধক 
অপ্রাসবঙ্গক বিষয়রক একবত্রত্ করর ইরচ্ছমরত্া একটা উপসংহার োাঁড় করারনা এিং 
নাবিকরের অনযানয “রু্বির” মরত্া এই রু্বিও লকান বকেুরক সবঠক িা ভুল িরল প্রমান 
করর না।  
. 
র্বে আমরা ধারপ ধারপ বিষয়টা বনরয় বচিা কবর ত্াহরল এরেরত্র নাবিকরের িিিয 
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হল বনম্নরূপঃ  
. 
১) আপবন ধরমব বিশ্বাস কররন  
২) আপনার এই বিশ্বাস উিরাবধকারসূরত্র (িা পবরিার লথরক পাওয়া) পাওয়া  
৩) অত্এি আপনার ধমববিশ্বাস ভুল  
. 
বকন্তু র্বে আপবন আসরল রু্বির অনুসরণ কররন ত্াহরল লেখরিন ২ লথরক লকানভারিই 
বকন্তু ৩ নং ধারপ লপৌোরনা র্ায় না। লর্মন উিরাবধকার সূরত্র পাওয়া সিবকেুই বক 
ভুল? পবরিার লথরক আমরা েুইরয়র নামত্া িা িণবমালা বশ্বখ - এগুরলা বক ভুল?  
. 
হরত্ পারর পবরিার লথরক আমরা র্া বকেু বশ্বখ ত্ার বকেু বকেু ভুল। হরত্ পারর লর্ 
পবরিার লথরক আমরা র্া বকেু বশ্বখ ত্ার অবধকাংশ্ই ভুল। বকন্তু পবরিার লথরক আমরা 
র্া বকেুই বশ্বখ ত্ার সিই আিশ্যকভারি (necessarily) ভুল - এমন বক িলা র্ায়?  
. 
অিশ্যই না।  
. 
লকান বিশ্বাস একজন মানুষ বঠক লকান উৎস (source) লথরক অজবন কররে ত্া বক 
লসই বিশ্বারসর সবঠক িা ভুল হওয়ারক বনধবারন করর লেয়? অথবাৎ আবম একটা বিশ্বাস 
বকভারি অজবন কররবে ত্ার সারথ আমার বিশ্বাস সবঠক িা ভুল হিার সম্পকব বক? 
আমার বিশ্বাস এর উৎস আর আমার আমার বিশ্বারসর সবঠক িা ভুল হওয়া – এেুবট 
েুরটা আলাো বিষয়।  
. 
ধরুন ঢাকার লকান এক িবির লকান এক খুপবর ঘরর লকান এক মা ত্ার ৭ িের 
িরয়সই িাচ্চারক িলরেন – জারনা পৃবথবিরত্ এমন বকেু জায়িা আরে লর্খারন 
শ্ীত্কারল আকাশ্ লথরক োনা োনা তু্ষার পরড়?  
. 
ধরর বনন িবিবনিাসী এই মারয়র সিান ত্ার মারয়র এই কথাবট বিশ্বাস করর বনল। 
এিং সারাজীিরন একিারও লচারখর সামরন তু্ষারপাত্ না লেখরলও লস এই কথারক 
সারাজীিন সত্য িরল বিশ্বাস কররলা।  
. 
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এ লথরক বক প্রমাবণত্ হয় ত্ার এই বিশ্বাস ভুল, লর্রহতু্ লস পবরিার লথরক এই বিশ্বাস 
লপরয়রে? পৃবথিীর লকান লকান জায়িায় তু্ষারপাত্ হয় – এই বিষয়বটর সবঠক হওয়া 
িা না হওয়ার সারথ বক আরেৌ লকান উৎস লথরক বিশ্বাসটা আসরে ত্ার লকান সম্পরকব 
আরে?  
. 
আচ্ছা, র্বে রু্িক িয়রস পবরিার লথরক পাওয়া এই বিশ্বাসরক এই লেরলটা অস্বীকার 
করর – কারন এটা উিরাবধকার সূরত্র পাওয়া বিশ্বাস – ত্াহরল বক পৃবথবিরত্ তু্ষারপাত্ 
িন্ধ হরয় র্ারি?  
. 
ইন েযাি লকান বকেু বক আপবন লর্ৌবিক কাররন বিশ্বাস কররন নাবক অন্ধভারি বিশ্বাস 
করর লসটা বেরয়ও বকন্তু লসই বিশ্বারসর সত্য িা বমথযা হওয়ারক প্রমান করা র্ায় না। 
র্বে লকান সত্যরক আবম অন্ধভারি বিশ্বাস কবর ত্াহরল বক লসই সত্য বমথযা হরয় র্ারি?  
. 
ধরুন একজন জমান্ধ িযবিরক িলা হল - িারের পাত্া সিুজ। র্বে ললাকবট এই 
কথাবট বিশ্বাস করর ত্াহরল আেবরক ভারিই ত্ার বিশ্বাস একবট অন্ধ বিশ্বাস। বকন্তু 
ত্ার মারন বক এই বিশ্বাস ভুল? ললাকবট অন্ধভারি বিশ্বাস কররে ত্াই িরল বক িারের 
পাত্া সিুজ এটা বমথযা হরয় র্ারি?  
. 
লকারনা একজন মানুষ লকান উৎস লথরক একবট বিশ্বাস পারচ্ছ এ লথরক সরিবাচ্চ ঐ 
িযবির বিশ্বারসর ধরন সম্পরকব লকান মিিয করা লর্রত্ পারর। বকন্তু ঐ বিশ্বারসর বঠক 
হওয়া িা না হওয়ার সারথ লকান উৎস লথরক বিশ্বাসটা আসরে ত্ার লকান সম্পকব লনই। 
এ সিবকেুই উি িযবির বিশ্বারসর ধররনর সারথ সম্পবকবত্ বকন্তু লকান বকেুই ঐ 
বিশ্বারসর সবঠক হওয়া িা না হওয়ার পরে িা বিপরে প্রমাণ না।  
. 
নাবিকরা বঠক এই বজবনসটাই োবি কররেন। ত্ারের এই রু্বিরক র্বে লেবসবেক 
লথরক লজনাররল েরমব আনা হয় ত্াহরল আমরা পাইঃ  
. 
১) একজন িযবি বিশ্বাস করর “ক” - এর অবিত্ব আরে 
২) এই বিশ্বাস লস লপরয়রে উৎস “খ” লথরক  
৩) ত্ার মারন “ক” এর অবিত্ব লনই 
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. 
র্বে আমরা ৩-রক সত্য প্রমাণ কররত্ চাই ত্াহরল আমারের হয় “ক” এর অনবিত্বরক 
প্রমান কররত্ হরি, অথিা “ক” এর অবিরত্বর বিরুরদ্ধ লকান প্রমাণ আনরত্ হরি। বকন্তু 
লর্ৌবিকভারি ২নং ধাপ লথরক ৩নং ধারপ র্ািার লকান পথ লনই। 
. 
এরেরত্র েুবট অপ্রাসবঙ্গক বিষয়রক – লকারনা বিশ্বাস িা োবির উৎস (origin or 
source of belief/claim) এিং বিশ্বারসর সবঠক হওয়া (whether the 
belief/claim is true or false) – একবত্রত্ করা হরচ্ছ। এবট একবট িহুল িযিহৃত্ 
লবজকাল েযালাবস এিং এটা এরত্াটাই িহুল িযিহৃত্ লর্ এই ধররনর েযালাবসর 
আলাো একটা নাম আরে – Fallacy of origins.  
. 
বকভারি একজন মানুষ “স্রষ্টা লনই” – এই োবি প্রমান করার জনয এই রু্বি িযিহার 
কররত্ পারর ত্া বঠক লিাধিময না। বকভারি একজন মানুষ – “লত্ামার ধমব ভুল, কারন 
তু্বম পবরিার লথরক লত্ামার ধমববিশ্বাস লপরয়রো” – এই রু্বি সুস্থ মবিরস্ক বিশ্বাস 
কররত্ পারর এটাও বঠক লিাধিময না। সম্ভিত্ নাবিকরা এই কথার মাধযরম 
বনরজরেররক “লেশ্াল” প্রমান কররত্ চান। 
.  
“লেরখা সিাই পবরিাররর বিশ্বাস গ্রহন করররে, বকন্তু আবম পবরিাররর বিশ্বাস ত্যাি 
কররবে” – এই জাত্ীয় বকেু লভরি হয়রত্া ত্ারা বনরজরের বিরশ্ষাবয়ত্ মরন কররত্ 
চান। বকন্তু িািিত্া হল, বঠক লর্ইভারি পবরিার লথরক পাওয়ার কাররন লকান বিশ্বাস 
বমথযা হরয় র্ায় না, বঠক লত্মবনভারি পবরিাররর বিশ্বাস ত্যাি করার মারনই 
অরটামযাবটকাবল সত্যরক খুাঁরজ পাওয়া না।  
. 
পবরিার লথরক পাওয়া বিশ্বাস িা ত্থয ভুলও হরত্ পারর বঠকও হরত্ পারর। বকন্তু বনেক 
পবরিার লথরক পাওয়া – এটাই লকান বকেুর ভুল িা সবঠক হিার িযাপারর প্রমান না। 
নাবিকরা র্বে িলরত্ চায় স্রষ্টা লনই – ত্াহরল ত্ারের এ বিষরয় প্রমাণ উপস্থাপন 
কররত্ হরি। লকউ লকান বকেু লকন বিশ্বাস করর, বকভারি বিশ্বাস করর, বকভারি লস 
এই বিশ্বাস অজবন কররলা - স্রষ্টার অনবিত্ব প্রমাণ করার লেরত্র এগুরলা অপ্রাসবঙ্গক।  
. 
একইভারি র্বে নাবিকরা োবি করর অমুক ধমব ভুল ত্াহরল ত্ারেররক লসই োবির 
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পরে প্রমাণ আনরত্ হরি। বকন্তু নাবিকরা রু্বির কথা খুি করর িলরলও, রু্বি-রু্বি 
লখলরত্ চাইরলও সবত্যকার ভারি রু্বির িযিহার ত্ারা কররত্ পারর না। আর ত্ারা ধমব 
বিশ্বারসর িযাপারর িারিার প্রমারণর কথা িলরলও বনরজরের োবির পরে িলা চরল 
কখরনাই প্রমাণ উপস্থাপন করর না। িত্ প্রায় এক শ্ত্াব্দীরত্ নাবিকত্ায় বিবভন্ন 
ধররনর পবরিত্বন এরসরে, বকন্তু এই নিবশ্ষ্টযবট অপবরিবত্বত্ আরে। নাবিকরা ত্ারের 
োবির পে লকান রু্বি লপশ্ করর না, বকন্তু বনরজরের োবিরক (“স্রষ্টা লনই”) লর্ৌবিক 
িরল োবি করর। 
. 
ত্ারা বিশ্বারসর সমারলাচনায় িারিার অন্ধবিশ্বারসর কথা আরন বকন্তু ত্ারা বনরজরাই 
অন্ধভারি একবট অপ্রমাবণত্, অবিজ্ঞাবনক এিং অরর্ৌবিক বিশ্বাস লালন করর। আর 
সিরচরয় বিবচত্র িযাপার হল রু্বি-প্রমাণ-বিজ্ঞারনর স্তুবত্ িাওয়া এই নাবিকরের 
ত্থাকবথত্ “রু্বি”গুরলা হত্াশ্াজনক রকরমর বশ্শুসুলভ এিং লমাটা োরির িুবদ্ধিৃবিক 
হাত্সাোই োড়া বকেুই না। নাবিকরের সমি আগুবরমন্ট নত্বর করা মানুরষর মরধয 
সংশ্য় নত্বর করা, মানুষরক ভযািাচযাকা খাইরয় লেওয়া, মানুরষর মরধয আরিিময় 
প্রবত্বিয়া সৃবষ্টর জনয – বকন্তু বনজ অিস্থারনর সমথবরন লকান বনররট লর্ৌবিক িা 
সারয়বন্টবেক আরলাচনা ত্ারের কথায় লনই। আির্বজনক বিষয় হল এই লজাড়াত্াবল 
লেওয়া কুরু্বি উপস্থাপন করর ত্ারা বনরজরের “িুবদ্ধমিার বশ্খরর আররাহনকারী” 
জাত্ীয় বকেু মরন করর এিং অিলীলায় সিাইরক আিমণ করর র্ায়। আিার এরাই 
মানুষরক মানিত্ার কথা লশ্খারত্ চায়।  
. 
ত্াই িারিার ভাঙ্গা লটরপর মরত্া এই লবজকাল েযালাবসটা বরবপট করর র্াওয়া িাঙ্গালী 
“মুিমনা”, নাবিক, ইসলামবিরেষী, “সুশ্ীল”-রের জনয আমার একটা পাটা প্রশ্ন 
আরে।  
. 
আমরা জাবন ৭১ সারলর রু্রদ্ধ েুরটা পে বেল। (র্বেও অরনরক িরল পে বেল ৩বট 
বকন্তু আমরা আপাত্ত্ েুবটই ধরর লনই)  
. 
এই েুরটা পরের মরধয লকান পেবট সবঠক বেল? 

প্রায় বনবিত্ভারিই জিাি আসরি – িাঙ্গালীরা সবঠক অিস্থারন বেল। 
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বকন্তু একই প্রশ্ন র্বে লকান পািািী িা পাবকিানীরক করা হয় ত্রি লস জিাি লেরি – 
“পািািীরা সবঠক অিস্থারন বেল। িাঙ্গালীরা িাোর বেল।”  
. 
আমরা িাঙ্গালী হিার কাররন আমরা বিশ্বাস করবে ৭১ এর রু্রদ্ধ িাঙ্গালীরাই সবঠক 
অিস্থারন বেল। র্বে আমরা পািািী হত্াম ত্াহরল আমরাই িলত্াম - িাঙ্গালীরা িাোর, 
পািািী আবমবও সবঠক অিস্থারন বেল।  
. 
৭১ এর রু্দ্ধ সম্পরকব আমারের অিস্থান িাঙ্গালী বহরসরি জাত্ীয়ত্া সূরত্র পাওয়া একবট 
বিশ্বাস।  
. 
এখন প্রশ্ন হল, মুসবলম পবরিাররর জমগ্রহন করর লকউ মুসবলম হওয়ার কাররন র্বে 
ইসলাম ধমব ভুল হয়, ত্াহরল বনিয় এটাও িলা র্ায় লর্ জাত্ীয়ত্ার কাররন ৭১ এর 
িযাপারর িাঙ্গালী বহরসরি আমরা লর্ উপসংহার বেবচ্ছ ত্াও ভুল? অথবাৎ িাঙ্গালী হিার 
কাররন িাঙ্গালীরের অিস্থান সবঠক বেল িরল আমরা লর্ মত্ বেবচ্ছ লসটাও ভুল?  
. 
একইভারি পািািী হিার কাররন পািািীরের অিস্থান সবঠক বেল িরল পািািীরা লর্ 
উির লেরি লসটাও ভুল। সুত্রাং এই রু্রদ্ধ আসরল লকান পেই সবঠক বেল না। েুই 
পেই ভুল বেল। পাবকিাবন আবমব র্বে রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহন করর মানিত্াবিররাধী অপরাধ 
করর ত্াহরল িাঙ্গালীরাও রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহন করর অপরাধ করররে।  
. 
এই উপসংহার বক লকান “মুিমনা”, “সুশ্ীল”, নাবিক লমরন লনরি? 
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৯ 
িুবদ্ধমান সিাঃ সৃবষ্টকত্বার অবিরত্বর প্রমাণ!  
-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকির 

 

লিািরনামাঃ 
. 
১০০ িের আরির একটা েরটা সামরন তু্রল ধরা হরলা। লিািররর েরটা িরল মরন 
হরচ্ছ। েূরর আউট অে লোকারস একটা লিায়াল ঘর, এিং অরনকগুরলা িরুও লেখা 
র্ারচ্ছ। ত্ারত্ই অিশ্য প্রমাবণত্ হরয় র্ায় না লর্ এটা লিািররর েরটা। লর্রহতু্ এটা 
অত্ীরত্র ঘটনা, এিং ঘটনাটা ঘটার সমরয় আবম লসখারন বেলাম না, লসরহতু্ আবম 
বনবিত্ভারি িলরত্ পাবর না লর্ এটা “লিাির”। এরেরত্র এখন লর্ উপািগুরলা (Data) 
আমার কারে আরে ত্ার উপর বভবি কররই আমারক অত্ীরত্র লসই ঘটনার িযাপারর 
বসদ্ধারি আসরত্ হরি। 
. 
আমার সারাজীিরনর (২৫ িেররর) পর্বরিেণ লথরক লর্ পবরমাণ উপাি আমার মাথায় 
জরড়া হরয়রে, ত্া লথরক আবম িুেরত্ পারবে লর্ এটা হাাঁস বকংিা বিড়ারলর বিষ্ঠা হরত্ই 
পারর না। হাবত্র হওয়াও সম্ভি না। এটা মযাচ িাে, কবম্পউটার, মানুষ বকংিা টচব 
লাইরটর েবিও না আবম বনবিত্। কারণ, এরত্াবেরনর পর্বরিেণ এিং অবভজ্ঞত্ার সারথ 
বমলরে না। ত্রি হযাাঁ, ষাাঁরড়র হরত্ পারর। আিার েূরর লর্রহতু্ লিায়াল ঘর আর িরু 
লেখা র্ারচ্ছ ত্াহরল ওই িরুগুরলারও হরত্ পারর। ত্রি রঙ, আকার-আকৃবত্ লেরখ 
এইটুকু বনবিত্ লর্ এটা িরু জাত্ীয় লকান অসভয প্রাণীরই কুকমব! 
. 
এই বসদ্ধারি আসরত্ আমার অত্ীরত্ উপবস্থত্ থাকরত্ হয়বন। োাঁবড়রয় োাঁবড়রয় ঘটনাটা 
পর্বরিেণও কররত্ হয়বন। ঘটনাটা লর্রহতু্ অত্ীরত্র, েরল আবম বনরজ এেরপবররমন্ট 
এিং পর্বরিেণ কবরবন, এিং ত্া সম্ভিও নয়। শুধুমাত্র উপাি এিং অবভজ্ঞত্ার উপরর 
বভবি করর বসদ্ধারি আসার এই সারয়েটারক িলা হয় Historical Science, আবম র্ার 
িাংলা কররবে “ইবত্হারসর বিজ্ঞান”। এই বিজ্ঞারন শুধু Effect (লিাির) লেরখই ত্ার 
লপেরনর আসল Cause টা (িরু জাত্ীয় প্রাণী) কী বেরলা লসই িযাপারর বসদ্ধারি চরল 
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আসা র্ায়। 
. 
এটাই বনয়ম। 
. 
আপনার বত্নটা ঘটনাঃ 
. 
১ম ঘটনাঃ 
. 
আপনার লোরন লাস্ট্ লর্ লমরসজটা এরসবেরলা লসটা পরড় বক মরন হরয়বেরলা? 
লমরসজটারত্া পরড় িুেরত্ লপররবেরলন, নাবক? এটারত্া বনবিত্ লর্ লমরসজটা আপনারক 
এমন একজন পাবঠরয়রে লর্ পড়রত্ এিং বলখরত্ জারন। জারন বকভারি লমরসজ 
পাঠারত্ হয়। পুররা প্রবিয়াটার লপেরন একটা িুবদ্ধমান সত্ত্বার অবিত্ব ররয়রে এই 
িযাপারর বনিয়ই আপনার লকান সরন্দহ লনই! আপবন িুবদ্ধমান হরল সরন্দহ থাকার কথা 
না আর বক! লহরহরহঃ 
. 
অথচ লমরসজটা একটা ইাঁেুর বলরখরে বকনা আপবন ত্া লেরখন বন। আপবন লসখারন 
বেরলন না। পর্বরিেণও কররনবন। ত্িুও আপবন বনবিত্ এটার (effect) লপেরন লকান 
িুবদ্ধমিারক (cause) থাকরত্ই হরি। 
. 
এিার বেত্ীয়ঃ 
. 
আবম র্বে কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ বচৎকার কররত্ কররত্ িলা োবটরয় বেনরাত্ িলরত্ থাবক- 
. 
“Angry Birds” লিইমসটার লপেরন লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার হাত্ লনই, সমরয়র সারথ 
সারথ প্রকৃবত্রত্ এরলারমরলাভারি (random) বনরজ বনরজই এটা নত্রী হরয় লিরে। শুধু 
ত্াই না, লর্ এন্ড্ররয়ি লোরন লিইমসটা চলরে লসটা সযামসাং লকাম্পানী িানায়বন। িরং 
লসটাও প্রকৃবত্রত্ বমবলয়ন বমবলয়ন িের থাকার েরল নত্রী হরয় লিরে। এমনবক এর 
িারয় লখাোই করা সযামসাং কথাটাও এইভারিই এরসরে। 
. 
আবম আপনারক হাজার রু্বি বেরয় িুোরলও আপবন এটা লমরন লনরিন না। আমারক 
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পািল ভািরিন, বঠক? কারণ, আপবন জারনন সামানয সযামসাং শ্ব্দটাও লোরনর িারয় 
লখাোই হরয় র্াওয়া সম্ভি নয়। বমবলয়ন বমবলয়ন িেররও না। অসম্ভি। এন্ড্ররয়ি লোন 
বনরজ বনরজ নত্রী হরয় র্াওয়ারত্া অরনক অরনক েূররর কথা। 
. 
আর লিইমসটার লপেরন লর্ হাজার হাজার লাইরনর লপ্রাগ্রাবমং লকাি ললখা হরয়রে 
লপ্রাগ্রাবমং এর ভাষা বেরয়, এিং লসটা লর্ অিত্পরে একজন েে িুবদ্ধমান লপ্রাগ্রামার 
োড়া হওয়া লকানবেনও সম্ভি না, এটা আপবন ভারলাভারিই জারনন। আবম র্ত্ই আউল 
োউল রু্বি বেই, লপ্রািাবিবলবটর অংক করষ আপনারক লেখাই, আপবন লর্ টলরিন না 
লসটা আবম বনবিত্। 
. 
অথচ লোন বকংিা লিইমসটা প্রস্তুত্ হরয়রে অরনক আরি। অত্ীরত্। আপবন লেরখনবন 
এটা বকভারি প্রস্তুত্ হরয়রে। ত্িুও আপবন অবভজ্ঞত্া লথরক বনবিত্ জারনন এই লোন 
আর লিইমরসর (effect) লপেরন অরনকগুরলা িুবদ্ধমিার পবরেম (cause) জবড়ত্। 
. 
৩ নং িল্পঃ 
. 
আমার বিড়ালটারক কী-রিারিবর উপরর লেরড় লেয়ায় লস ত্ার উপর বকেুেণ 
এরলারমরলা লেৌড়ারলা। খটাখট করর অরনক বকেু টাইপ হরয় লিরলা খুরল রাখা 
মাইরিাসেট ওয়ারিবর োইলটারত্। বিড়ালটারক নাবমরয় োইলটারক “Random” নারম 
লসইভ করলাম। এিার আবম বিড়াল বনরয় একটা রচনা বলখলাম টাইপ করর। 
োইলটারক “Essay” নারম লসইভ করলাম। েুইটা োইরলরই সাইজ হরলা 50 KB. 
. 
এরপর আপনারক ঘাড় ধরর এরন আমার কবম্পউটাররর সামরন িবসরয় োইল েুরটা 
লেবখরয়, মাথায় বপিল লঠবকরয় িললাম, “বঠক করর িল িযাটা, লকান োইলটা আবম 
টাইপ কররবে? এখারন একটা আমার টাইপ করা, আররকটা আমার বিড়ারলর।” 
. 
কাাঁপা কাাঁপা হারত্ োইল েুরটা ওরপন কররই আপবন িুরে র্ারিন “Essay” োইলটা 
আমার টাইপ করা। লকরনা? কারণ, আপবন লেখরত্ পারচ্ছন লর্ এখারন প্রবত্টা অের 
সাবজরয় অথবপূণব শ্ব্দ ললখা হরয়রে। শ্ব্দগুরলারক সাবজরয় িাকয সাজারনা হরয়রে। 
িাকযগুরলা এমনভারি বিনযি লর্ লসগুরলা এক একটা অথবরিাধক অনুরচ্ছে নত্রী 
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করররে। সিগুরলা অনুরচ্ছে বমরল একটা রচনা নত্রী করররে। এটা লকানভারিই আমার 
বিড়ারলর পরে করা সম্ভি না। এরকম সাজারনা গুোরনা রচনার বনিয়ই লকান 
িুবদ্ধমিার হাত্ ররয়রে। লর্রহতু্ এখারন অপশ্ান মাত্র েুইটাঃ আবম আর আমার বিড়াল, 
লসরহতু্ এটা বনবিত্ লর্ রচনাটা আমারই ললখা। 
. 
বঠক? 
. 
টাইপ হওয়ার সময় আপবন লসখারন বেরলন না। ঘটনাটা অত্ীরত্ ঘরটরে। পর্বরিেণ না 
কররও “Essay” োইলটার (effect) লপেরন লর্ বিড়ালটার জায়িায় আমার অিস্থানই 
(cause) লিবশ্ রু্বিরু্ি, এটা আপন বকভারি জারনন? আপনার এরত্াবেরনর পর্বরিেণ 
এিং অবভজ্ঞত্া লথরক। 
. 
লিশ্রত্া বত্নটা ঘটনা একটানা পরড় লেলরলন। এিার একটা বসদ্ধারি আসা র্াক। বক 
িরলন? 
. 
বসদ্ধািঃ 
. 
লমরসজ, লিইমস, বকংিা োইলটারত্ আসরল বক বেরলা? 

বেরলা Information। 
. 
ইনেরমবশ্ান িা ত্থয আরে বকভারি িুেলাম? িুেলাম কারণ, প্ররত্যক লেরত্রই প্রবত্টা 
ঘটনাই অথবপূণব উপাি এিং জ্ঞান িহন করবেরলা। ত্থয িহন করবেরলা। এিং 
আমারের অবভজ্ঞত্া লথরক আমরা সিসমরয়ই জাবন লর্রকান অথবপূণব ইনেররমশ্ান িা 
ত্রথযর লপেরন িুবদ্ধমিার উপবস্থবত্ থাকরত্ই হরি। 
. 
উপররর অংশ্টুকু Science। এই সারয়ে আমার লাইরে সরাসবর প্রভাি লেলরত্ পারর 
র্বে আমরা ভাবি, এিং এর লপেরনর েশ্বনটুকু উপলবি কররত্ পাবর। 
. 
একটু বিজ্ঞান আর লপেরনর েশ্বনঃ 
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. 
র্বে আমরা বনরজরের বেরক, বনরজরের চারপারশ্র জিরত্র বেরক ত্াকাই, ভাবি, 
ত্াহরল আমরা অিাক হরয় র্ারিা। আমরা জাবন লর্, প্রবত্টা প্রাণীর একেম িাঠবনক 
একক হরচ্ছ লকাষ। লসই লকারষর বনউবক্লয়ারসর লভত্রর থাকা DNA লত্ A, T, G, C 
নারমর চারটা অের বেরয় সাজারনা আমারের পুররা শ্রীর লকমন হরি ত্ার িযাপারর 
ত্থয। আবজি না? 
. 
এই বি এন এ লত্ই ললখা আরে আমার নাক লকমন হরি, কান লকমন হরি, লচারখর 
রঙ লকমন হরি, চুল বক লকাাঁকড়ারনা হরি, নাবক লসাজা! এই লর্ আমার এরত্া জবটল 
মবিস্ক লথরক শুরু করর জবটল হৃেবপন্ড, লচাখ, েুসেুস, বকিনী এসি বকন্তু র্াত্রা শুরু 
করররে আমার আবু্ব আর আমু্মর েুইটা লোট্ট লকারষর fertilization লথরক। এই 
লকাষগুরলারত্ বেরলা বি এন এ, র্ারত্ ললখা Genetic Code অনুর্ায়ী পরিত্বীরত্ বটসুয 
এিং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুরলা নত্রী হরয়রে। লসই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুরলা একবত্রত্ হরয় এক একটা 
বসরস্ট্ম নত্রী করররে (রর্মন নাভবাস বসরস্ট্ম, িাইরজবস্ট্ভ বসরস্ট্ম, ইউবরনারী 
বসরস্ট্ম ইত্যাবে)। সিগুরলা বসরস্ট্ম আিার একসারথ কাজ করার েরলই নত্রী হরয়রে 
আমার পুররা শ্রীর। লর্ শ্রীরটা িযিহার করর আবম এখন বলখবে, আর আপবন 
পড়রেন। 
. 
এই লর্ বি এন এ লত্ Genetic Code ললখা আরে, লর্টা আমার শ্রীররর িঠন লকমন 
হরি না হরি ত্ার পুররাটাই বঠক করর বেরচ্ছ এটা বক প্রথম লকাষটারত্ এমবন এমবন 
চরল এরসরে? অথবরিাধক একটা লমরসজ, একটা লপ্রাগ্রাবমং লকাি এিং একটা লিাোরনা 
রচনা বনরজ বনরজ আসরত্ পারর না এটা আপবন জারনন। বি এন এ বকন্তু লপ্রাগ্রাবমং 
লকারির মরত্াই Genetic Code িহন করর। িহন করর অথবপূণব লমরসজ, লর্ লমরসজ 
িরল লেয় একটা শ্রীর বকভারি রবচত্ হরি। 
. 
একটা প্রাণীর শ্রীর লত্া অরনক অরনক জবটল িযাপার। লসটার কথা িাে বেরয় র্বে 
ত্ার লভত্রর থাকা বি এন এর ভাষা, সিা এিং অথবিহত্ার বেরক ত্াকাই ত্াহরল এই 
িযাপারর আর লকান সরন্দহ থারক না লর্ এর লপেরন একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বা 
(Intelligence) ররয়রেন। 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
94 

লসই িুবদ্ধমান সত্ত্বা বকন্তু বনরজরক সিবকেুর স্রষ্টা োিী করর আররা একটা লমরসজ 
পাবঠরয়রেন আমারের মযানুয়াল বহরসরি। চলার পথ বহরসরি। জীিনরক র্াপরনর 
সিবরেষ্ঠ পদ্ধবত্ বহরসরি। লসই পদ্ধবত্ লর্ শুধু বথওবরবটকযাল না, প্রযাকবটকযালও, 
লসটারও প্রমাণ বেরয়রেন ত্াাঁর িাত্বািাহরকর ملسو هيلع هللا ىلص মাধযরম। 
. 
আচ্ছা, এিার বনরজরক একটা প্রশ্ন কবর। 
. 
আমরা লসই লমরসজ অনুর্ায়ী পুররা জীিনটারক র্াপন করবেরত্া? 
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১০  
‘কুরআন বক মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর িানারনা গ্রন্থ?’  
-আবরে আজাে 
 

 

বিরাট আবলশ্ান একবট িাবড়। লমাঘল আমরলর সম্রারটরা লর্রকম িাবড় িানারত্া, 
অরনকটাই লসরকম। িাবড়র সামরন েৃবষ্টনন্দন একবট েুরলর িািান। েুরলর িািারনর 
মারে লোট লোট কৃবত্রম েণবা আরে। এই িাবড়র মাবলরকর রুবচরিারধর প্রশ্ংসা কররত্ই 
হয়। েিাট ঢাকা শ্হররর মরধয এবট লর্ন এক টুকররা স্বিবখন্ড। 
. 
বকন্তু অিাক করা িযাপার হরলা, িািারনর লকাথাও লাল ররঙর লকান েুল লনই।এত্িড় 
িািানিাবড়, অথচ, লকাথাও একবট লিালারপর চারা পর্বি লনই। বিস্মরয়র িযাপার লত্া 
িরটই। 
– 

আমরা এরসবে সাবজরের এক েূর সম্পরকবর খালুর িাসায়। ঢাকা শ্হরর িড় িড় িযিসা 
আরে।বিরেরশ্ও বনরজর িযিসা-িাবণরজযর শ্াখা-প্রশ্াখা েবড়রয়রেন। লেরল-রমরয়রের 
লকউ লন্ডন, লকউ কানািা আর লকউ সুইজারলযান্ড থারক। ভদ্ররলাক উনার স্ত্রীরক বনরয় 
ঢাকারত্ই ররয় লিরেন লকিল বশ্করড়র টারন। 
. 
ত্রি, ঢাকায় বনরজর িাবড়খানারক লর্ভারি নত্বর করররেন, লিাোর উপায় লনই লর্ এবট 
ঢাকার লকান িাবড় নাবক মরস্কার লকান বভ আই বপ ভিন। 
আমারক এবেক-রসবেক ত্াকারত্ লেরখ সাবজে প্রশ্ন কররলা,- ‘এভারি লচাররর মরত্া 
এবেক-ওবেক ত্াকাবচ্ছস লকরনা?’ 
. 
আবম ভযািারচকা খাওয়ার মরত্া করর িললাম,- ‘না, আসরল লত্ার খালুরক বনরয় 
ভািবে।’ 

– ‘উনারক বনরয় ভািার বক আরে?’ 

আবম িললাম,- ‘অসুস্থ মানুষরের বনরয় ভািরত্ হয়।এটাও একপ্রকার মানিত্া, িুেবল?’ 
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সাবজে আমার বেরক িড় িড় লচাখ করর ত্াবকরয় িলরলা,- ‘অসুস্থ মারন? লক অসুস্থ?’ 

– ‘লত্ার খালু।’ 

– ‘লত্ারক লক িলরলা উবন অসুস্থ?’ 
আবম োাঁড়ালাম। িললাম,- ‘তু্ই এত্বকেু লখয়াল কবরস, এটা কবরস বন?’ 

– ‘লকানটা? 

– ‘লত্ার খালুর িািারনর লকাথাও বকন্তু লাল ররঙর লকান েুলিাে লনই। প্রায় সি ররঙর 
েুলিাে আরে, লাল োড়া।এমনবক, লিালারপর একবট চারাও লনই।’ 

– ‘লত্া?’ 

– ‘লত্া আর বক? বত্বন হয়রত্া কালার ব্লাইন্ড। লেরশ্বেকবল, লরি কালার ব্লাইন্ড।’ 

সাবজে বকেু িলরলা না। হয়রত্া লস এটা বনরয় আর লকান কথা িলরত্ চারচ্ছ না, 
অথিা, আমার রু্বিরত্ লস হার লমরনরে। 
– 

সাবজে কবলংরিল িাজারলা। 
. 
ঘররর েরজা খুরল বেরলা একবট লত্র-রচৌে িের িরয়সী লেরল। সম্ভিত্ কারজর লেরল। 
আমরা লভত্রর ঢুকলাম। লেরলবট িলরলা,- ‘আপনারা এখারন িসুন।আবম কাকারক 
লিরক বেবচ্ছ।’ 
. 
লেরলটা একেম শুদ্ধ িাংলায় কথা িলরে। িাবড়র মাবলকরক সযার িা মাবলক না িরল 
কাকা িলরে।সম্ভিত্, উনার লকান িরীি আত্মীরয়র লেরল হরি হয়রত্া। র্ারের খুি 
লিবশ্ টাকা-পয়সা হয়, ত্ারা গ্রাম লথরক িবরি আত্মীয়রের িাসার কারজর চাকবর বেরয় 
েয়া করর। 
. 
লেরলটা ভদ্ররলাকরক িাকার জনয বসাঁবড় লিরয় উপরর উরঠ লিরলা।ঘররর লভত্রটা আররা 
চমৎকার। নানান ধররনর োবম োবম মারিবল পাথর বেরয় লেওয়াল সাজারনা। 
. 
েু’ত্লার লকান এক রুম লথরক রিীন্দ্রনারথর িারনর সুর লভরস আসরে,- ‘র্বে লত্ার 
িাক শুরন লকউ না আরস, ত্রি একলা চরলা লর……’ 
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আবম সাবজেরক িললাম,- ‘বক লর, লত্ার এরকম লমাঘলাই ষ্টাইরলর একটা খালু আরে, 
লকানবেন িলবল না লর্?’ 
. 
সাবজে রসকষহীন লচহারায় িলরলা,- ‘লমাঘলাই ষ্টাইরলর খালু লত্া, ত্াই িলা হয়বন।’ 
– ‘লত্ার খালুর নাম বক?’ 
– ‘এম.এম. আবল।’ 
. 
ভদ্ররলারকর নামটাও উনার িাবড়র মরত্াই িাম্ভীর্বপূণব। আবম বজরজ্ঞস করলাম,- ‘এম. 
এম. আবল মারন বক?’ 
. 
সাবজে আমার বেরক ত্াকারলা। িলরলা,- ‘লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল।’ 
ভদ্ররলারকর িাবড় আর ঐশ্বরর্বর সারথ নামটা একেম র্ারচ্ছ না। এইজরনয হয়রত্া 
লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল নামটারক শ্টবকাট করর এম.এম. আবল করর বনরয়রেন। 
– 
. 
ভদ্ররলাক আমারের সামরনর লসাোয় পারয়র উপর পা তু্রল িসরলন। মধযিয়স্ক। 
লচহারায় িাধবরকযর লকান োপ লনই। চুল লপরকরে, ত্রি কলপ করায় ত্া ভারলামরত্া 
লিাো র্ারচ্ছ না। 
. 
বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামারের মরধয সাবজে লক?’ 

আবম ললাকটার প্রশ্ন শুরন অিাক হলাম খুি। সাবজরের খালু, অথচ সাবজেরক বচরন না। 
এটা বক রকম কথা? 
সাবজে িলরলা,- ‘বি, আবম।’ 

– ‘হুম, I guessed that’- ললাকটা িলরলা। আররা িলরলা,- ‘লত্ামার কথা লিশ্ 
শুরনবে, ত্াই লত্ামার সারথ আলাপ করার ইরচ্ছ জািরলা।’ 
আমারের লকউ বকেু িললাম না। চুপ করর আবে। 
. 
ললাকটা আিার িলরলা,- ‘প্রথরম আমার সম্পরকব েরকাবর বকেু কথা িরল বনই। আমার 
পবরচয় লত্া তু্বম জারনাই,সাবজে। লর্টা জারনা না, লসটা হরলা,- বিশ্ববিেযালয় জীিন 
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লথরক আবম একজন অবিশ্বাসী। খাাঁবট িাংলায় নাবিক। হুমায়ুন আজােরক লত্া লচরনা, 
ত্াই না? আমরা একই িযারচর বেলাম। আবম নাবিক হরলও আমার লেরলরমরয়রা 
লকউই নাবিক নয়।রস র্ারহাক, এটা বনরয় আমার মাথািযথা লনই।আবম িযবিস্বাধীনত্ায় 
বিশ্বাসী।’ 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, আবম এসি জাবন।’ 
. 
ললাকটা অিাক হিার ভান করর িলরলা,- ‘জারনা? লভবর গুি। লক্লভার িয়।’ 

– ‘খালু, আমারক লিরক পাবঠরয়রেন লকরনা ত্া িলুন।’ 

– ‘ওরয়ট! ত্াড়াহুরড়া বকরসর?’- ললাকটা িলরলা। 
এরমরধযই কারজর লেরলটা লি লত্ করর চা বনরয় এরলা। 
আমরা চারয়র কারপ চুমুক বেলাম। ললাকটারক একবট আলাো কারপ করর চা লেওয়া 
হরলা। লসটা চা নাবক কবে, বঠক লিাো র্ারচ্ছ না। 
. 
ললাকবট িলরলা,- ‘সাবজে, আবম মরন কবর, লত্ামারের ধমবগ্রন্থ, আই বমন আল লকারান, 
লসটা লকান ঐশ্ী গ্রন্থ নয়। এটা মুহাম্মরের বনরজর ললখা একবট িই।মুহাম্মে করররে 
বক, এটারক জাষ্ট স্রষ্টার িাণী িরল চাবলরয় বেরয়রে।’ 
. 
এইটুকু িরল ললাকটা আমারের েু’জরনর বেরক ত্াকারলা। হয়রত্া লিাোর লচষ্টা কররলা 
আমারের বরএযাকশ্ান বক হয়। 
. 
আমরা বকেু িলার আরিই ললাকবট আিার িলরলা, – ‘হয়রত্া িলরি, মুহাম্মে বলখরত্-
পড়রত্ জানরত্া না। লস বকভারি এরকম একবট গ্রন্থ বলখরি? ওরয়ল! এবট খুিই ললইম 
লবজক। মুহাম্মে বলখরত্ পড়রত্ না জানরল বক হরি, ত্ার েরলায়াররের অরনরক 
বলখরত্-পড়রত্ পাররত্া।উচ্চ বশ্বেত্ বেরলা। ত্ারা করররে কাজটা।মুহাম্মরের 
ইশ্ারায়।’ 
. 
সাবজে ত্ার কারপ লশ্ষ চুমুক বেরলা। ত্খনও লস চুপচাপ। 
ললাকটা িলরলা,- ‘বকেু মরন না কররল আবম একবট বসিাররট ধরারত্ পাবর? অিশ্য, 
কাজবট বঠক হরি না জাবন।’ 
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আবম িললাম,- ‘বশ্ওর!’ 
এত্েণ পরর ললাকবট আমার বেরক ভারলামরত্া ত্াকারলা। একবট মুচবক হাবস বেরয় 
িলরলা,- ‘Thank You…’ 
– 

সাবজে িলরলা,- ‘খালু, আপবন খুিই লবজকযাল কথা িরলরেন। লকারান মুহাম্মে সাঃ 
এর বনরজর িানারনা হরত্ও পারর। কারন, লকারান লর্ লেররিা বনরয় আসরত্া িরল 
োবি করা হয়, লসই বজব্রাঈল আঃ লক মুহাম্মে সাঃ োড়া লকউই লকানবেন লেরখবন।’ 

ললাকটা িরল উঠরলা,- ‘এোিবল, মাই সান।’ 
– ‘ত্াহরল, লকারানরক আমরা লটষ্ট কররত্ পাবর, বক িরলন খালু?’ 
– ‘হযাাঁ হযাাঁ, করা র্ায়…….’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘লকারান মুহাম্মে সাঃ এর িানারনা বক না, ত্া িুেরত্ হরল আমারের 
ধরর বনরত্ হরি লর্, মুহাম্মে সাঃ স্রষ্টার লকান েূত্ নন। বত্বন খুিই সাধারন, অবশ্বেত্ 
একজন প্রাচীন মানুষ।’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘সবত্যকার অরথবই মুহাম্মে অসাধারণ লকান ললাক বেরলা না। স্রষ্টার 
েূত্ লত্া পুররাটাই ভূয়া।’ 
সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘ত্াহরল এটাই ধরর বনই?’ 
. 
– ‘হুম’- ললাকটার সম্মবত্। 
. 
সাবজে িলরত্ লািরলা,- ‘খালু, ইবত্হাস লথরক আমরা জানরত্ পাবর, হজরত্ ঈউসুে 
আঃ এর জম হরয়বেরলা িত্বমান বেবলবিরন। ঈউসুে আঃ বেরলন হজরত্ ঈয়াকুি আঃ 
এর কবনষ্ঠত্ম পুত্র। ঈয়াকুি আঃ এর কারে ঈউসুে আঃ বেরলন প্রাণাবধক বপ্রয়।বকন্তু, 
ঈয়াকুি আঃ এর এই ভারলািাসা ঈউসুে আঃ এর জনয কাল হরলা। ত্ার ভাইরয়রা 
ষড়র্য করর ঈউসুে আঃ লক কূরপ বনরেপ করর লেয়।  
. 
এরপর, বকেু িবণকেল কূপ লথরক ঈউসুে আঃ লক উদ্ধার করর ত্ারক বমশ্রর বনরয় 
আরস। বত্বন বমশ্ররর রাজ পবরিারর িড় হন। ইবত্হাস মরত্, এবট ঘরট- বিষ্টপূিব 
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চতু্েবশ্ শ্ত্রকর আরমনরহারটরপর রাজত্বকারলর আররা বত্ন’শ্ িের পূরিব। খালু, এই 
বিষরয় আপনার লকান বেমত্ আরে?’ 
. 
ললাকটা িলরলা,- ‘নাহ। বকন্তু, এগুরলা বেরয় তু্বম বক লিাোরত্ চাও?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, ইবত্হাস লথরক আমরা আররা জানরত্ পাবর, বিষ্টপূিব চতু্েবশ্ 
শ্ত্রক চতু্থব আরমনরহারটরপর আরি লর্সকল শ্াসরকরা বমশ্ররক শ্াসন করররে, 
ত্ারের সিাইরকই ‘রাজা’ িরল িাকা হরত্া। বকন্তু, বিষ্টপূিব চতু্থব শ্ত্রক চতু্থব 
আরমনরহারটরপর পরর লর্সকল শ্াসরকরা বমশ্ররক শ্াসন কররবেরলা, ত্ারের সিাইরক 
‘লেরাঊন’ িরল িাকা হরত্া।  
. 
ঈউসুে আঃ বমশ্ররক শ্াসন কররবেরলন বিষ্টপূিব চতু্েবশ্ শ্ত্রকর চতু্থব 
আরমনরহারটরপর আরি।আর, মূসা আঃ বমশ্রর জমলাভ কররবেরলন চতু্থব 
আরমনরহারটরপর কমপরে আররা েু’লশ্া িের পরর।অথবাৎ, মূসা আঃ র্খন বমশ্রর 
জমগ্রহন কররন, ত্খন বমশ্ররর শ্াসকরের আর ‘রাজা’ িলা হরত্া না, ‘লেরাঊন’ িলা 
হরত্া।’ 

– ‘হুম, লত্া?’ 

– ‘বকন্তু খালু, লকারারন ঈউসুে আঃ এিং মূসা আঃ েুইজরনর কথাই আরে। অিাক 
করা িযাপার হরচ্ছ, লকারান ঈউসুে আঃ এর লিলায় শ্াসকরের লেরত্র ‘রাজা’ শ্ব্দ 
িযিহার কররলও, একই লেরশ্র, মূসা আঃ এর সময়কার শ্াসকরের লিলায় িযিহার 
করররে ‘বেরাঊন’ শ্ব্দবট। িলুন লত্া খালু, মরুভূবমর িালুরত্ উট চরারনা িালক 
মুহাম্মে সাঃ ইবত্হারসর এই পাঠ লকাথায় লপরলন? বত্বন বকভারি জানরত্ন লর্, ঈউসুে 
আঃ এর সমরয়র শ্াসকরের ‘রাজা’ িলা হরত্া, মূসা আঃ সময়কার শ্াসকরের 
‘লেরাঊন’? এিং, বঠক লসই মরত্া শ্ব্দ িযিহার করর ত্ারের পবরচয় লেওয়া হরলা?’ 

মহব্বত্ আবল নারমর ভদ্ররলাকবট লহা লহা লহা করর হাসরত্ লািরলা। িলরলা,- ‘মূসা 
আর ঈউসুরের কাবহনী লত্া িাইরিরলও বেরলা। মুহাম্মে লসখান লথরক কবপ করররে, 
বসম্পল।’ 
. 
সাবজে মুচবক লহরস িলরলা,- ‘খালু, অযাস এ মযাটার অে েযাি, িাইরিল এই জায়িায় 
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চরম একবট ভুল করররে। িাইরিল ঈউসুে আঃ এিং মূসা আঃ েুজরনর সময়কার 
শ্াসকরের জনযই ‘লেরাঊন’ শ্ব্দ িযিহার করররে, র্া ঐবত্হাবসক ভুল। আপবন চাইরল 
আবম আপনারক িাইরিরলর ওে লটষ্টারমণ্ট লথরক প্রমান লেখারত্ পাবর।’ 
. 
ললাকটা বকেুই িলরলা না। চুপ করর আরে। সম্ভিত্, উনার প্রমান েরকার হরচ্ছ না। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘লর্ ভুল িাইরিল করররে, লস ভুল অবশ্বেত্ আররির িালক মুহাম্মে 
সাঃ এরস বঠক করর বেরলা, ত্া বকভারি সম্ভি, র্বে না বত্বন লকান লপ্রবরত্ েূত্ না 
লহান, আর, লকারান লকান ঐবশ্ গ্রন্থ না হয়?’ 
. 
ললাকবট চুপ করর আরে। এরমরধযই বত্নবট বসিাররট লখরয় লশ্ষ করররে। নতু্ন 
আররকবট ধরারত্ ধরারত্ িলরলা,- ‘হুম, বকেুটা লর্ৌবিক।’ 
. 
সাবজে আিার িলরত্ লািরলা,- 
‘খালু, আর রহমান নারম লকারারন একবট সূরা আরে। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়ারত্ 
িলা হরচ্ছ,- 

‘লহ িীন ও মানুষ! লত্ামরা র্বে আসমান ও জবমরনর সীমানায় প্ররিশ্ কররত্ পাররা, 
ত্রি কররা। র্বেও লত্ামরা ত্া পাররিনা প্রিল শ্বি োড়া’ 
. 
মজার িযাপার হরলা, এই আয়াত্বট মহাকাশ্ ভ্রমণ বনরয়। বচিা করুন, আজ লথরক 
১৪০০ িের আরির আররির ললাক, র্ারের কারে র্ানিাহন িলরত্ লকিল বেরলা উট 
আর িাধা, বঠক লসই সমরয় িরস মুহাম্মে সাঃ মহাকাশ্ ভ্রমণ বনরয় কথা িলরে, ভািা 
র্ায়? 
. 
লস র্ারহাক, আয়াত্বটরত্ িলা হরলা,- ‘র্বে পাররা আসমান ও জবমরনর সীমানায় প্ররিশ্ 
কররত্, ত্রি কররা’ , 
এবট একবট কবন্ডশ্নাল (শ্ত্বিাচক) িাকয। এই িারকয শ্ত্ব লেওয়ার জনয If (র্বে) 
িযিহার করা হরয়রে। 
. 
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খালু, আপবন র্বে এযারাবিক বিকশ্নাবর লেরখন, ত্াহরল লেখরিন, আরবিরত্ ‘র্বে’ 
শ্রব্দর জনয েুবট শ্ব্দ আরে। একবট হরলা ‘লাও’, অনযবট হরলা ‘ইন’। েুরটার অথবই 
‘র্বে।’ বকন্তু, এই েুরটার মরধয একবট সুক্ষ্ম পাথবকয আরে। পাথবকযবট হরলা- আরবিরত্ 
শ্ত্বিাচক িারকয ‘লাও’ ত্খনই িযিহার করা হয়, র্খন লসই শ্ত্ব লকানভারিই পূরণ 
সম্ভি হরি না। বকন্তু, শ্ত্বিাচক িারকয ‘র্বে’ শ্রব্দর জনয র্খন ‘ইন’ িযিহার করা হয়, 
ত্খন বনিয় এই শ্ত্বটা পূরণ সম্ভি। 
. 
আির্বজনক িযাপার, লকারারন সূরা আর রহমারনর ৩৩ নম্বর আয়াত্বটরত্ ‘লাও’ 
িযিহার না করর ‘ইন’ িযিহার করা হরয়রে। মারন, লকান একবেন িীন এিং মানুরষরা 
মহাকাশ্ ভ্রমরণ সেল হরিই।আজরক বক মানুষ মহাকাশ্ জয় কররবন? মানুষ চাাঁরে 
র্ায়বন? মঙ্গরল র্ারচ্ছ না? 
. 
লেখুন, ১৪০০ িের আরি র্খন মানুরষর ধারনা বেরলা একবট ষাাঁড় ত্ার েুই বশ্ংরয়র 
মরধয পৃবথিীরক বনরয় োাঁবড়রয় আরে, বঠক ত্খন লকারান লঘাষণা কররে, মহাকাশ্ 
ভ্রমরণর কথা। সারথ িরলও বেরচ্ছ, একবেন ত্া আমরা পাররিা। আররির বনরের 
মুহাম্মে সাঃ বকভারি এই কথা িলরত্ পারর?’ 
– 

এম.এম. আবল ওররে লমাহাম্মে মহব্বত্ আবল নারমর এই ভদ্ররলারকর লচহারা লথরক 
‘আবম নাবিক, আবম এরকিারর বনভুবল’ টাইপ ভািটা এরকিারর উধাও হরয় লিরলা। 
এখন ত্ারক রু্দ্ধাহত্ এক ক্লাি নসবনরকর মরত্ান লেখারচ্ছ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘খালু, খুি অল্প পবরমাণ িললাম। এরকম আররা শ্ খারনক রু্বি বেরত্ 
পাররিা, র্া বেরয় প্রমান করর লেওয়া র্ায়, লকারান মুহাম্মে সাঃ এর নকল করর ললখা 
লকান বকত্াি নয়, এবট স্রষ্টার পে লথরক আসা একবট ঐবশ্ গ্রন্থ। র্বে িরলন, মুহাম্মে 
সাঃ বনরজর প্রভাি বিিাররর জনয এই বকত্াি বলরখরে, আপনারক িলরত্ হয়, এই 
বকত্ারির জনযই মুহাম্মে সাঃ লক িরণ কররত্ হরয়রে অিণবনীয় কষ্ট, র্যণা। 
. 
এই বকত্ারির িাণী প্রচার কররত্ বিরয়ই বত্বন স্বরেশ্ োড়া হরয়বেরলন।ত্ারক িলা 
হরয়বেরলা, বত্বন র্া প্রচার কররেন ত্া লথরক বিরত্ হরল ত্ারক মোর রাজত্ব লেওয়া 
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হরি। বত্বন ত্া গ্রহন কররন বন। খালু, বনরজর ভারলা লত্া পািলও িুরে। মুহাম্মে সাঃ 
িুেরলা না লকরনা? এসিই বক প্রমান কররনা লকারারনর ঐবশ্ সত্যত্া?’ 
– 

ললাকটা লকান কথাই িলরেনা। বসিারররটর পযারকরট আর লকান বসিাররট লনই। 
. 
আমরা উরঠ োাঁড়ালাম। লির হরত্ র্ারিা, অমবন সাবজে ঘাাঁড় বেবররয় ললাকটারক িলরলা, 
– ‘খালু, একবট লোট প্রশ্ন বেরলা।’ 
– ‘িরলা।’ 

– ‘আপনার িািারন লাল ররঙর লকান েুল িাে লনই। লকরনা?’ 

ললাকবট িলরলা,- ‘আবম লরি কালার ব্লাইন্ড। লাল রঙ লেবখ না।’ 

সাবজে আমার বেরক বেররলা। অিাক েৃবষ্টরত্ আমার বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘লজযাবত্ষী 
আবরে আজাে, ইউ আর কাররি।’ 
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১১ 
‘সকল প্রশ্ংসা লকরনা স্রষ্টার?’  
-আবরে আজাে 
 

 

ক্লারশ্ নতু্ন একজন সযার এরসরেন।নাম- মবেজুর রহমান। 
. 
হযাংলা-পাত্লা িড়ন।িাত্াস আসরলই লর্রনা ঢরল পড়রি মত্ন অিস্থা 
শ্রীররর।ভদ্ররলারকর লচহারার লচরয় লচাখ েুবট অস্বাভাবিক রকম িড়।রেখরলই মরন হয় 
লর্ন িড় িড় সাইরজর েুবট জলপাই, লকউ লখাোই করর িবসরয় বেরয়রে। 
. 
ভদ্ররলাক খুিই ভারলা মানুষ।উনার সমসযা একবটই- ক্লারস উবন র্রত্াটা না িারয়ালবজ 
পড়ান, ত্াররচরয় লিবশ্ েশ্বন চচবা কররন।ধমব লকাথা লথরক আসরলা, বঠক করি লথরক 
মানুষ ধাবমবক হওয়া শুরু কররলা, ‘ধমব আেরত্ বক’ আর, ‘বক নয়’ ত্ার িল্প কররন। 
– 

আজরক উনার চতু্থব ক্লাশ্। পড়ারিন Analytical techniques & bio-
informatics। চতু্থব লসবমষ্টারর এটা পড়ারনা হয়। 

সযার এরস প্রথরম িলরলন,- ‘Good morning, guys….’ 

সিাই সমস্বরর িলরলা,- ‘Good morning, sir…’ 

এরপর সযার বজরজ্ঞস কররলন,- ‘সিাই লকমন আরো? ‘ 

সযাররর আররা একবট ভারলা বেক হরলা- উবন ক্লারশ্ এরল এভারিই সিার কুশ্লাবে 
বজরজ্ঞস কররন।সাধারণত্ হায়ার ললরভরল লর্টা সি বশ্েক কররন না। ত্ারা লরািরটর 
মরত্া ক্লারশ্ আরসন,র্রযর মরত্া করর ললকচারটা পবড়রয় লিবররয় র্ান।রসবেক লথরক 
মবেজুর রহমান নারমর এই ভদ্ররলাক অরনকটা অনযরকম। 
. 
আিাররা সিাই সমস্বরর উির বেরলা।বকন্তু লিালমাল িাাঁধরলা এক জায়িায়। বশ্োথবীরের 
মরধয করয়কজন উির বেরয়রে এভারি- ‘আলহামেুবলল্লাহ ভারলা।’ 
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সযার কপারলর ভাাঁজ একটু েীঘব করর িলরলন,- ‘আলহামেুবলল্লাহ্ ভারলা িরলরো লক 
লক?’ 

অদু্ভত্ প্রশ্ন। সিাই থত্মত্ লখরলা। 

একটু আরিই িরলবে সযার একটু অনযরকম। প্রাইমাবর ললরভরলর বটচাররের মরত্া 
ক্লারশ্ এরস বিকট বচৎকার করর Good Morning িরলন, সিাই লকমন আরে জানরত্ 
চান।এখন ‘আলহামেুবলল্লাহ্’ িলার জনয বক প্রাইমাবর ললরভরলর বশ্েকরের মরত্া লিত্ 
বেরয় বপটারিন নাবক? 
. 
সাবজরের ত্খন ত্ার প্রাইমাবর সু্করলর বশ্েক িািুল চন্দ্র োরশ্র কথা মরন পরড় 
লিরলা।এই ললাকটা ক্লারশ্ লকউ েুরটার লিবশ্ হাাঁবচ বেরলই লিত্ বেরয় আচ্ছামত্ন 
বপটারত্ন। উনার কথা হরলা- ‘হাাঁবচর সরিবাচ্চ পবরমাণ হরি েু’বট। েু’বটর লিবশ্ হাাঁবচ 
লেওয়া মারন ইরচ্ছ কররই লিয়ােবি করা।’ 
. 
র্ারহাক, িািুল চরন্দ্রর পাঠ লত্া করিই চুরকরে, এিার এই ললারকর হারত্ই নাবপটুবন 
খাওয়া লারি। 
. 
ক্লারশ্র সিবরমাট সাত্জন োাঁড়ারলা। এরা সিাই ‘আলহামেুবলল্লাহ্ ভারলা’ িরলরে। এরা 
হরচ্ছ- রাবকি, আেনান, জুনারয়ে, সাবকি, মবরয়ম,বরত্া এিং সাবজে। 
. 
সযার সিার লচহারাটা একটু ভারলামরত্া পরখ করর বনরলন। এরপর বপক করর লহরস 
বেরয় িলরলন,- ‘িরসা।’ 
. 
সিাই িসরলা। আজরক আর মরন হয় এযাকারিবমক পড়াশুনা হরিনা। েশ্বরনর ত্াবত্বক 
আলাপ হরি। 
. 
বঠক ত্াই হরলা। মবেজুর রহমান সযার আেনানরক োাঁড় করারলা। িলরলন,- ‘তু্বমও 
িরলবেরল লসটা, না?’ 
. 
– ‘বি সযার।’- আেনান উির বেরলা। 
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সযার িলরলন,- ‘আলহামেুবলল্লাহ্’র অথব বক জারনা?’ 

আেনান মরন হয় একটু ভয় পারচ্ছ। লস লঢাাঁক বিলরত্ বিলরত্ িলরলা,- ‘বি সযার, 
আলহামেুবলল্লাহ্ অথব হরলা- সকল প্রশ্ংসা লকিবল আল্লাহর।’ 

সযার িলরলন,- ‘ সকল প্রশ্ংসা লকিবল আল্লাহর।’ 

সযার এই িাকযবট েু’িার উচ্চারণ কররলন।এরপর আেনারনর বেরক ত্াবকরয় িলরলন,- 
‘িরসা।’ 

আেনান িসরলা। এিার সযার বরত্ারক োাঁড় করারলন। সযার বরত্ার কারে বজরজ্ঞস 
কররলন,- ‘আচ্ছা, পৃবথিীরত্ চুবর-িাকাবত্ আরে?’ 

বরত্া িলরলা,- ‘আরে।’ 

– ‘খুন-খারাবি, রাহাজাবন, ধষবণ?’ 

— ‘বি,আরে।’ 

– ‘কথা বেরয় কথা না রাখা, মানুষরক ঠকারনা,ললাভ-লালসা এসি?’ 

– ‘বি, আরে।’ 

– ‘এগুরলা বক প্রশ্ংসারর্ািয?’ 

– ‘না।’ 

‘ত্াহরল মানুষ একবট ভারলা কাজ করার পর ত্ার সি প্রশ্ংসা র্বে আল্লাহর হয়, মানুষ 
র্খন চুবর-িাকাবত্ করর, ললাক ঠকায়, খুন-খারাবি করর,ধষবণ করর, ত্খন সি মরন্দর 
লিবিট আল্লাহরক লেওয়া হয়না লকরনা? উবন প্রশ্ংসার ভাি পারিন, বকন্তু েূনবারমর ভাি 
বনরিন না, ত্া লকমন হরয় লিরলা না?’ 
. 
বরত্া মাথা বনাঁচু করর চুপ করর আরে।সযার িলরলন,- ‘এখারনই ধরমবর লভবিিাবজ। 
ইশ্বর সি ভারলাটা িুরেন, বকন্তু মন্দটা লথরক বনরজরক গুবটরয় বনরয়রেন। আেরত্, ইশ্বর 
িরল লকউ লনই।র্বে থাকরত্া, ত্াহরল বত্বন এরকম একরচাখা হরত্ন না। িান্দার ভারলা 
কারজর লিবিটটা বনরজ বনরয় বনরিন, বকন্তু িান্দার মন্দ কারজর লিলায় িলরিন- ‘উহু, 
অইটা লথরক আবম পবিত্র। অইটা লত্ামার ভাি।’ 
. 
সযাররর কথা শুরন ক্লারশ্ লর্ ক’জন নাবিক আরে, ত্ারা হাত্ ত্াবল লেওয়া শুরু 
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কররলা। সাবজরের পারশ্ লর্ নাবিকটা িরসরে, লস লত্া িরলই িসরলা,- 
. 
‘মবেজ সযার হরলন আমারের িাঙলার লপ্লরটা।’ 

সযার িরলই র্ারচ্ছন ধমব আর স্রষ্টার অসারত্া বনরয়। 
– 

এিার সাবজে োাঁড়ারলা। সযাররর কথার মারে লস িলরলা,- ‘সযার, সৃবষ্টকত্বা একরচাখা 
নন। বত্বন মানুরষর ভারলা কারজর লিবিট লনন না। বত্বন ত্রত্াটুকুই লনন, র্রত্াটুকু 
বত্বন পারিন।ইশ্বর আরেন।’ 
. 
সযার সাবজরের বেরক একটু ভারলামরত্া ত্াকারলন।িলরলন,- ‘বশ্ওর?’ 

– ‘বি।’ 

– ‘ত্াহরল মানুরষর মন্দ কারজর জনয লক োয়ী?’ 

– ‘মানুষই োয়ী।- সাবজে িলরলা। 

– ‘ভারলা কারজর জনয?’ 

– ‘ত্াও মানুষ।’ 

সযার এিার বচৎকার করর িলরলন,- ‘এোিবল, এটাই িলরত্ চাবচ্ছ। ভারলা/মন্দ এসি 
মানুরষরই কাজ।রসা, এর সি লিবিটই মানুরষর।এখারন স্রষ্টার লকান হাত্ লনই। লসা, 
বত্বন এখান লথরক না প্রশ্ংসা লপরত্ পাররন, না বত্রস্কার।রসাজা কথায়, স্রষ্টা িলরত্ 
লকউই লনই।’ 
. 
ক্লারশ্ বপনপত্ন বনরিত্া। সাবজে িলরলা,- ‘মানুরষর ভারলা কারজর জনয স্রষ্টা অিশ্যই 
প্রশ্ংসা পারিন, কারন, মানুষরক স্রষ্টা ভারলা কাজ করার জনয েুবট হাত্ বেরয়রেন, 
ভারলা বজবনস লেখার জনয েুবট লচাখ বেরয়রেন, বচিা করার জনয মবিষ্ক বেরয়রেন, েুবট 
পা বেরয়রেন। এসিবকেুই স্রষ্টার োন।ত্াই ভারলা কারজর জনয বত্বন অিশ্যই প্রশ্ংসা 
পারিন।’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘এই গুরলা বেরয় লত্া মানুষ খারাপ কাজও করর, ত্খন?’ 

– ‘এর োয় স্রষ্টার নয়।’ 
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– ‘হা হা হা হা। তু্বম খুি মজার মানুষ লেখবে।হা হা হা হা।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘সযার, স্রষ্টা মানুষরক একবট স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন।এটা বেরয় লস 
বনরজই বনরজর কাজ বঠক করর লনয়। লস বক ভারলা কররি, না মন্দ।’ 
. 
সযার বত্রস্কাররর সুরর িলরলন, – ‘ধমবীয় বকত্ািাবের কথা িাে োও,মযান। কাম টু েয 
পরয়ণ্ট এন্ড বি লবজকযাল।’ 
. 
সাবজে িলরলা, – ‘সযার, আবম বক উোহরণ বেরয় লিাোরত্ পাবর িযাপারটা?’ 

– ‘অিশ্যই।’- সযার িলরলন। 

সাবজে িলরত্ শুরু কররলা- 
. 
‘ধরুন, খুি িভীর সািরর একবট জাহাজ িুরি লিরলা। ধরুন, লসটা িামুবিা িায়াঙ্গাল। 
এখন লকান িুিুবরই লসখারন িুি বেরয় জাহারজর মানুষগুরলারক উদ্ধার কররত্ পাররে 
না।িামুবিা িায়াঙ্গারল লত্া নয়ই। এই মূহুরত্ব ধরুন লসখারন আপনার আবিভবাি ঘটরলা। 
আপবন সিাইরক িলরলন,- ‘আবম এমন একবট র্য িাবনরয় বেরত্ পাবর, লর্টা িারয় 
লাবিরয় লর্রকান মানুষ খুি সহরজই িুরি র্াওয়া জাহারজর মানুষগুরলারক উদ্ধার কররত্ 
পাররি।িুিুবরর লকানরকম েবত্ হরি না।’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘হুম, লত্া?’ 

– ‘ধরুন, আপবন র্যবট ত্ৎেণাৎ িানারলন, এিং একজন িুিুবর লসই র্য িারয় 
লাবিরয় সািরর লনরম পড়রলা িুরি র্াওয়া মানুষগুরলারক উদ্ধার কররত্।’ 

ক্লারশ্ ত্খন একেম বপনপত্ন বনরিত্া। সিাই মুগ্ধ লোত্া।কাররা লচারখর পলকই 
লর্রনা পড়রেনা। 

সাবজে িরল লর্রত্ লািরলা- 
‘ধরুন, িুিুবরটা িুি বেরয় িুরি র্াওয়া জাহারজ চরল লিরলা। লসখারন বিরয় লস লেখরলা, 
মানুষগুরলা হাাঁসপাশ্ কররে।রস এরক এরক সিাইরক একবট করর অবেরজরনর 
বসবলন্ডার বেরয় বেরলা। এিং ত্ারের একজন একজন করর উদ্ধার কররত্ লািরলা।’ 

সযার িলরলন,- ‘হুম।’ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
109 

– ‘ধরুন, সি র্াত্রীরক উদ্ধার করা লশ্ষ।িাবক আরে মাত্র একজন। িুিুবরটা র্খন লশ্ষ 
ললাকটারক উদ্ধার কররত্ লিরলা, ত্খন িুিুবরটা লেখরলা- এই ললাকটারক লস আরি 
লথরকই বচরন।’ 

এত্টুকু িরল সাবজে সযাররর কারে প্রশ্ন কররলা,- ‘সযার, এরকম বক হরত্ পাররনা?’ 

সযার িলরলন,- ‘অিশ্যই হরত্ পারর। ললাকটা িুিুবরর আত্মীয় িা পবরবচত্ হরয় লর্রত্ই 
পারর। অস্বাভাবিক বকেু নয়।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘বি। িুিুবরটা ললাকটারক বচনরত্ পাররলা। লস লেখরলা,- এটা হরচ্ছ 
ত্ার চরম শ্ত্রু।এই ললারকর সারথ ত্ার েীঘব বেরনর বিররাধ চলরে।এরকম হরত্ 
পাররনা,সযার? 

– ‘হযাাঁ, হরত্ পারর।’ 

সাবজে িলরলা,- ‘ধরুন, িুিুবরর মরধয িযবিিত্ বহংসারিাধ লজরি উঠরলা।রস 
শ্ত্রুত্ািশ্ঃত্ বঠক কররলা লর্, এই ললাকটারক লস িাাঁচারিনা। কারন, ললাকটা ত্ার 
েীঘববেরনর শ্ত্রু। লস একটা চরম সুরর্াি লপরলা এিং প্রবত্রশ্াধ পরায়ন হরয় উঠরলা। 
ধরুন, িুিুবর অই ললাকটারক অবেরজরনর বসবলন্ডার লত্া বেরলাই না, উরটা উরঠ আসার 
সময় ললাকটারক লপরট একটা লজারর লাবথ বেরয় আসরলা।’ 
. 
ক্লারশ্ ত্খনও বপনপত্ন বনরিত্া। সিাই সাবজরের বেরক একেৃরষ্ট ত্াবকরয় আরে। 
. 
সযার িলরলন,- ‘লত্া, ত্ারত্ বক প্রমান হয়,সাবজে?’ 
. 
সাবজে সযাররর বেরক বেররলা। বেরর িলরলা,- ‘Let me finish my beloved sir….’ 

– ‘Okey, you are permitted. carry on’- সযার িলরলন। 

সাবজে এিার সযাররক প্রশ্ন কররলা,- ‘সযার, িলুন লত্া, এই লর্, এত্গুরলা িুরি র্াওয়া 
ললাকরক িুিুবরটা উদ্ধার করর আনরলা, এর জনয আপবন বক লকান লিবিট পারিন?’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘অিশ্যই আবম লিবিট পারিা। কারন, আবম র্বে অই বিরশ্ষ র্যবট না 
িাবনরয় বেত্াম, ত্াহরল লত্া এই ললাকগুরলার লকউই িাাঁচরত্া না।’ 
. 
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সাবজে িলরলা,- ‘একেম বঠক সযার। আপবন অিশ্যই এরজনয লিবিট পারিন।বকন্তু, 
আমার পরিত্বী প্রশ্ন হরচ্ছ- ‘িুিুবরটা সিাইরক উদ্ধার কররলও, একজন ললাকরক লস 
শ্ত্রুত্া িশ্ঃত্ উদ্ধার না করর মৃতু্যকূরপ লেরল লররখ এরসরে। আসার সময় ত্ার লপরট 
একবট লজারর লাবথও বেরয় এরসরে। বঠক?’ 
. 
– ‘হুম।’ 

– ‘এখন সযার, িুিুবরর এরহন অনযারয়র জনয বক আপবন োয়ী হরিন? িুিুবরর এই 
অনযারয়র ভািটা বক সমানভারি আপবনও ভাি করর লনরিন?’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘অিশ্যই না। ওর লোরষর ভাি আবম লকরনা লনরিা? আবম লত্া ত্ারক 
এরকম অনযায় কাজ কররত্ িবলবন।রসটা লস বনরজ করররে।সুত্রাং, এর পুররা োয় 
ত্ার।’ 
. 
সাবজে এিার হাসরলা। লহরস লস িলরলা,- ‘সযার, বঠক একইভারি, আল্লাহ ত্া’য়ালা 
মানুষরক সৃবষ্ট করররেন ভারলা কাজ করার জনয। আপবন লর্রকম িুিুবররক একটা 
বিরশ্ষ র্য িাবনরয় বেরয়রেন, লসরকম সৃবষ্টকত্বাও মানুষরক অনুগ্রহ করর 
হাত্,পা,লচাখ,নাক,কান,মুখ,মবিষ্ক এসি বেরয় বেরয়রেন। সারথ বেরয়রেন একবট স্বাধীন 
ইচ্ছাশ্বি।এখন এসি িযিহার করর লস র্বে লকান ভারলা কাজ করর, ত্ার লিবিট 
স্রষ্টাও পারিন, লর্রকম বিরশ্ষ র্যবট িাবনরয় আপবন লিবিট পারচ্ছন।আিার, লস র্বে 
এগুরলা িযিহার করর লকান খারাপ কাজ করর, িবহবত্ কাজ করর, ত্াহরল এর োয়ভার 
স্রষ্টা লনরিন না।রর্রকম, িুিুবরর অই অনযারয়র োয় আপনার উপর িত্বায় না। আবম 
বক লিাোরত্ লপররবে,সযার?’ 
. 
ক্লারশ্ এত্েণ ধরর বপনপত্ন বনরিত্া বিরাজ করবেরলা। এিার ক্লারশ্র সকল 
আবিরকরা বমরল একসারথ লজারর লজারর হাত্ ত্াবল লেওয়া শুরু কররলা। 
. 
সযাররর জিারির আশ্ায় সাবজে সযাররর বেরক ত্াবকরয় আরে। সযার িলরলন,- ‘হুম। 
আই িট েয পরয়ণ্ট।’- এই িরল সযার লসবেরনর মরত্া ক্লাশ্ লশ্ষ করর চরল র্ান। 
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১২  
ইহুবেরা বক আসরলই উজাইর (Ezra) -লক আল্লাহর পুত্র 
িরল বিশ্বাস করর?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: ইহুবেরা (Jews) সমূ্পণবরূরপ এরকশ্বরিােী থাকা সরত্ত্বও কুরআন বকরসর 

বভবিরত্ োবি করর ত্ারা িহু ঈশ্বরর বিশ্বাসী (Quran 9:30)? 
  

 উিরঃ আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
َفُروا يُ َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اللَِّه َوقَاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه َذِلَك قَ ْوُلُهْم بَِأفْ َواِهِهْم  يَن ََ ِِ ََ الَّ َضاِهُئوَن قَ ْو

 اللَُّه أَنَّى يُ ْؤَفُكونَ ِمْن قَ ْبُل قَاتَ َلُهُم 

অথবঃ ইহুেীরা িরল “উজাইর আল্লাহর পুত্র” এিং বিষ্টানরা িরল “মাসীহ[ঈসা(আ)/বর্শু] 

আল্লাহর পুত্র”। এ হরচ্ছ ত্ারের মুরখর কথা। ওরা লত্া ত্ারের মত্ই কথা িরল র্ারা 

ত্ারের পূরিব কাবের হরয়রে। আল্লাহ এরের ধ্বংস করুন, এরা লকান উরটা পরথ চরল 

র্ারচ্ছ! 10 

 

ইহুবে ত্থা ইস্রারয়ল জাবত্র ইবত্হাস িহু ঈশ্বররর উপাসনা ও মূবত্বপুজা োরা পবরপূণব। 

ত্ারের বনরজরের ধমবগ্রন্থই এর সােয লেয়।  

নিী মুসা(আ)[prophet Moses] ইস্রারয়লীয়রের লেরড় তু্র পাহারড় র্াওয়ামাত্রই ত্ারা 

িরুর িােুররর মূবত্বপুজা শুরু কররবেল। এ জনয ঈশ্বররর শ্াবিরত্ ত্ারের িহু ললাক 

বনহত্ হয়। 11 লশ্ষ পর্বি মুসা(আ) ত্াাঁরেররক আিার মূবত্বপুজা লথরক লেরান। 

                                            
10  আল কুরআন, ত্াওিাহ ৯:৩০ 
11  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এর র্াত্রাপুিক(Exodus) ৩২:১-৯ দ্রষ্টিয 
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ইহুবেরের বকত্ািমরত্ ত্ারের একজন নিী সুলাইমান(আ)[Solomon] স্বয়ং লশ্ষ িয়রস 

মূবত্বপুজক হরয় র্ান এিং লেি-রেিীর মবন্দর িানান! 12 (নাউরু্বিল্লাহ) 

 

নিী োউে(আ)[David] এিং সুলাইমান(আ)[Solomon] এর পর পরই ইস্রারয়লীয়রের 

রাজয ২ভারি ভাি হরয় র্ায়, ইহুো(Judah/Southern Kingdom) এিং 

ইস্রারয়ল(Northern Kingdom) এই েুই রারজয। প্রথরম ইস্রারয়ল রারজযর মানুরষরা 

মূবত্বপুজা শুরু করর, েরল ঐশ্ববরক শ্াবি আরস, আবসবরয়া সাম্রাজয ত্ারের আিমণ 

করর োরস পবরণত্ করর। পরর ইহুো রারজযর ললারকরা মূবত্বপুজায় বলপ্ত হয় এিং 

িযাবিরলাবনয়ানরা ত্ারের আিমন করর োরস পবরণত্ করর। লসসি এলাকায় নিীরের 

োওয়ারত্ ইহুবেরা আিার একত্মিােী ধরমব বেরর আরস। পরর পারসযসম্রাট 

সাইরাস(Cyrus) ইহুবেরের মুি কররন এিং আিার বেবলবিরন লর্রত্ লেন। িাইরিরলর 

পুরাত্ন বনয়রমর(Old Testament) এর প্রায় অরধবক অংশ্ জুরড় এইসি ইবত্হাস 

অরনক বিিাবরত্ িণবণা করা আরে। 

 

ইহুবেরের মূবত্বপুজা ও িহু ঈশ্বররর উপাসনার আররা অরনক বিিরণ িাইরিরল আরে—

িায়াল লেিত্ার উপাসনাকারী ইস্রারয়লীয়রের ত্ারের নিী কতৃ্বক হত্যা করার ঘটনা, 13 

নিী বর্শ্াইয়(Isaiah) এর রু্রি ইহুবেরের মূবত্বপুজা এিং নিী কতৃ্বক ত্ারের 

একত্বিারে(ইসলাম) বেরর আসার আহ্বান, 14 নিী ইয়ারবময়া(বর্রবময়) কতৃ্বক 

লসসমরয়র মূবত্বপুজক ইহুবেরের একত্বিারে বেরর আসিার আহ্বান, 15 নিী 

বহজবকল(বর্বহরষ্কল) এর ঘটনা। 16  

 

                                            
12  িাইরিল, ১ রাজািলী(1 Kings) ১১:১-১০ দ্রষ্টিয 
কুরআন এই জাত্ীয় কথা অস্বীকার করর; কুরআন অনুর্ায়ী লকান নিী পাপী বেরলন না; কুরআন সরাসবর িরল লর্ 
সুলাইমান(আ) কুেরী কররনবন। লেখুন িাকারাহ ২:১০২। 
13  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এর ২ রাজািলী(2 Kings) ১০ম অধযায় দ্রষ্টিয 
14  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এর িাইরিল, বর্শ্াইয়(Isaiah)  ২:৫-৯ দ্রষ্টিয 
15  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এর বর্রবময়(Jeremiah) ৩২:২৮-৩৫ দ্রষ্টিয 
16  বিষ্টান িাইরিল/ইহুবে ত্ানাখ(Tanakh) এর বর্বহরষ্কল(Ezekiel) ২০:৩১ দ্রষ্টিয 
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ইহুবেরের বনজ ধমবগ্রন্থ এ িযাপারর র্া িরল ত্ার একটা উোহরণঃ— 

 

“মািুে ত্াাঁর সমি নিী ও েশ্বকরের মধয বেরয় ইসরাইল ও এহুোরক এই িরল 

সািধান কররবেরলন, “লত্ামরা লত্ামারের খারাপ পথ লথরক লেররা এিং সমি শ্রীয়ত্ 

র্া আবম লত্ামারের পূিবপুরুষরের পালরনর জনয বেরয়বেলাম আর আমার লিালামরের, 

অথবাৎ নিীরের মধয বেরয় লত্ামারের জাবনরয়বেলাম লত্ামরা লসই অনুসারর আমার সমি 

হুকুম ও বনয়ম পালন কর।” বকন্তু ত্ারা লসই কথায় কান লেয় বন। ত্ারের পূিবপুরুরষরা 

র্ারা ত্ারের মািুে আল্লাহ্ র উপর ভরসা করত্ না, ত্ারের মত্ই ত্ারা একগুাঁরয়বম 

করত্। 

 ত্ারা ত্াাঁর সি বনয়ম, ত্ারের পূিবপুরুষরের জনয স্থাপন করা ত্াাঁর িযিস্থা এিং ত্ারের 

কারে ত্াাঁর লেওয়া সািধান িাণী মানরত্ অস্বীকার কররবেল। ত্ারা অসার মূবত্বর পূজা 

করর বনরজরাও অসার হরয় পরড়বেল। মািুে র্ারের মত্ চলরত্ িবন-ইসরাইলরের 

বনরষধ কররবেরলন ত্ারা ত্ারের চারপারশ্র লসই জাবত্গুরলার মত্ই চলত্। ত্ারা 

ত্ারের মািুে আল্লাহ্ র সমি হুকুম ত্যাি করর বনরজরের জনয োাঁরচ লেরল েু’টা 

িােুররর মূবত্ব এিং একটা আরশ্রা-খুাঁবট নত্রী করর বনরয়বেল। ত্ারা আকারশ্র 

ত্ারাগুরলার পূজা করত্ এিং িা’ল লেিত্ার লসিা করত্। 

 বনরজর লেরলরমরয়রের ত্ারা আগুরন পুবড়রয় িবল বেত্। ত্ারা লিাণাপড়ার ও লেণ 

লেরখ ভবিষযরত্র কথা িলিার অভযাস করত্ এিং মািুরের লচারখ র্া খারাপ লসই সি 

কাজ করিার জনয বনরজরের বিবকরয় বেরয় মািুেরক রাবিরয় তু্রলবেল। 

 কারজই ইসরাইরলর ললাকরের উপর মািুে রাি হরয় ত্াাঁর সামরন লথরক ত্াাঁরের েূর 

করর বেরলন। িাকী বেল লকিল এহুো-রিাষ্ঠী, 

 বকন্তু এহুো-রিাষ্ঠীও ত্ারের মািুে আল্লাহ্ র হুকুম মত্ না চরল ইসরাইল র্া করত্ 

ত্ারাও ত্া-ই কররত্ লািল। 
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 লসইজনয মািুে সমি িবন-ইসরাইলরেরই িাবত্ল করর বেরলন। বত্বন ত্ারের করষ্ট 

লেলরলন এিং লুরটরারের হারত্ তু্রল বেরলন, আর লশ্রষ বনরজর সামরন লথরক ত্ারের 

েূর করর বেরলন।” 17 

 

ইহুবে ত্থা ইস্রারয়ল জাবত্র বনজ ধমবগ্রন্থই সােয বেরচ্ছ লর্ ত্ারের ইবত্হাস 

লপৌিবলকত্া আর িহু লেিত্ার পুজায় ভরা। কারজই চট করর নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 

সমরয় “ইহুবেরা সমূ্পণবরূরপ এরকশ্বরিােী বেল” িরল লেওয়াটা একটু কবঠন নিবক। 

 

চলুন এখন আমরা লেবখ আমরা লকান লপ্রোপরট িা লকান ঘটনার লপ্রবেরত্ আরলাচয 

আয়াত্বট[সুরা ত্াওিাহ ৯:৩০] নাবজল হরয়বেল। 

 

সাল্লাম ইিন বমশ্কাম, নু’মান ইিন আওো, শ্াস ইিন কায়স ও মারলক ইিনুস সাইে 

রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে এরস িলল, আমরা বকভারি আপনার অনুসরণ কররত্ পাবর, 

অথচ আপবন আমারের বকিলা ত্যাি করররেন, আপবন উজাইররক আল্লাহর পুত্র িরল 

লমরন লনন না? ত্খন আল্লাহ ত্াআ’লা এ আয়াত্ নাবজল কররন। 18 

 

সুত্রাং আমরা ঐবত্হাবসক বিিরণ পাবচ্ছ লর্ ইহুবেরা আসরলই উজাইররক আল্লাহর 

পুত্র িলত্। 

 

সুরা ত্াওিাহ এর ৩০নং আয়ারত্র ত্ােবসরর ইমাম কুরতু্িী(র) িরলনঃ “  “ইহুেীরা 

িরল” এই কথাবট একবট সাধারণ লেরত্র িযিহৃত্ হরয়রে র্বেও এর মারন সুবনবেবষ্ট, 

কারণ সি ইহুবে এমনবট[উজাইর আল্লাহর পুত্র]  িলত্ না। এটা লত্া আল্লাহর ঐ 

িিরিযর মত্ “র্ারেররক ললারকরা িরলরে লর্, ...” (আবল ইমরান ৩:১৭৩) অথচ সি 

                                            
17  িাইরিল,২ িােশ্াহনামা/২ রাজািলী(2 Kings) ১৭:১৩-২০ (বকত্ািুল লমাকােস অনুিাে) 
18  ত্ািারী, বসরাত্ ইিন বহশ্াম ১/৫৭০ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 

115 

ললাক ত্া িরলবন। ” 19 িলা হয়ঃ ইহুেীরের লথরক র্া িবণবত্ হরয়রে ত্ার িিা হরচ্ছ - 

সাল্লাম ইিন বমশ্কাম, নু’মান বিন আিু আওো, শ্াস ইিন কায়স ও মারলক ইিনুস 

সাইে। ত্ারা এটা [অথবাৎ উজাইর আল্লাহর পুত্র] নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলবেল। আন-নাক্বাশ্ 

িরলনঃ ইহুবেরের মরধয এরূপ িরল থারক এমন লকউ অিবশ্ষ্ট লনই, িরং ত্ারা বিলুপ্ত 

হরয় বিরয়রে। বকন্তু, র্খন লকান একজন এবট িরল, ত্খন ত্ার বেরক মরনারর্াি বনিদ্ধ 

করা হয় র্ত্েন না িিরিযর কের্বত্া পুররা লিাষ্ঠীর উপর আররাপ হয়। লর্রহতু্ ত্ারের 

মারে িিার খযাবত্-প্রবসবদ্ধ ররয়রে। লকননা খযাবত্মান-প্রবসদ্ধ িযাবিরের কথা সিসময়ই 

ললাকরের মারে প্রচবলত্-প্রখযাত্ হয় এিং এরক িযিহার করর রু্বি-প্রমাণ লেয়া হয়। 

সুত্রাং এখান লথরকই এবট (িলা) শুদ্ধ হরচ্ছ লর্, "লিাষ্ঠী ত্ার খযাবত্মান িযাবিরের 

(অনুরূপ) কথা িরল থারক"। 

ইমাম শ্াওকানী(র) এর োত্হুল কাবেররও অনুরূপ মত্ িযি করা হরয়রে। 

 

বজ. বি. বনউিাই ত্াাঁর “আ বহস্ট্বর অে েয বজউস অে এরাবিয়া” গ্ররন্থ উরল্লখ 

করররেন, “আমরা সহরজই ধররত্ পাবর লর্ বহজারজর[মো-মেীনা] ইহুবেরা, র্ারা বকনা 

সুেষ্টভারিই লমারাকািার সারথ সংবেষ্ট বিবভন্ন মরবম ভািধারায় আিাি বেল, 

উজাইররক লসই স্থান বেরয়বেল। এর কারণ বেল ত্ার বকত্ারির অনুিারের বিিরণ, 

ত্ার ধাবমবকত্া। এিং বিরশ্ষত্, ঈশ্বররর অনুরলখক বহসারি ত্ারক হরনাক(Enoch) এর 

সারথ তু্লনা করা হত্। এ োরা ঈশ্বররর পুত্ররের একজনরকও লিাোয়।এিং 

বনঃসরন্দরহ বত্বন ধমবীয় লনত্ারের সকল নিবশ্ষ্টয িহন কররত্ন(কুরআন ৯:৩১এ িবণবত্ 

‘আহিার’), র্ারক ইহুবেরা িন্দনা করত্।” 20 

ইমাম কুরতু্িী(র) ও ইমাম শ্াওকানী(র) এর ত্ােবসর লথরক আমরা িুেরত্ পারবে লর্ 

আরলাচয আয়ারত্ সকল ইহুবে সম্পরকব এটা িলা হয়বন লর্ ত্ারা উজাইররক আল্লাহর 

পুত্র োবি করর। িত্বমানকারলও ইহুবে বেকবাগুরলার মরধয এমন বিশ্বাস লেখরত্ পাওয়া 
                                            
19  সুরা আবল ইমরারনর ১৭৩ নং আয়াত্—“র্ারেররক ললারকরা িরলরে লর্, লত্ামারের সারথ লমাকারিলা করার জনয 
ললারকরা সমারিশ্ করররে িহু সাজ-সরিাম; ত্ারের ভয় কর। ...” -- এ আয়ারত্ ‘ললারকরা’ কথাবট িযিহার হরয়রে। বকন্তু 
এখারন এ োরা আররির সকল ললাকরক লিাোরনা হয়বন িরং অল্প বকেু মুনাবেরকর কথা িলা হরয়রে। 
20  G. D. Newby, A History Of The Jews Of Arabia, 1988, University Of South Carolina Press, p. 61 
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র্ায় না। ত্রি বিবভন্ন ঐবত্হাবসক বিিরণ লথরক আমরা বনবিত্ হরত্ পাবর লর্ নিী 

মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সমরয় আররির ইহুবেরা[র্ারা বেল ইরয়রমনী(Yemenite) েলীয় 

ইহুবে] উজাইররক আল্লাহর পুু্ত্র িরল অবভহীত্ করত্। ইহুবেরের িহু ঈশ্বররর 

উপাসনার ইবত্হাস, ঐবত্হাবসক বিিরণ ইত্যাবে উরপো করর র্ারা এরপররও 

কুরআনরক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ চান, ত্ারের উরেযরশ্য িলি—লস সময়কার স্থানীয় 

ইহুবেরের এমন গুরুত্বপূণব একবট ধমবীয় বিশ্বারসর িযাপারর র্বে কুরআন আসরলই 

মারাত্মক ভুল লকান ত্থয বেত্, ত্াহরল মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর অরনক সাহািীরই লসটা লচারখ 

পড়ত্। মেীনািাসী সাহািীরের ইহুবেরের ধমবীয় বিশ্বাস খুি ভারলা কররই জানা বেল 

লকননা মেীনায় ত্খন প্রচুর ইহুবে িাস করত্। কুরআন র্বে সবত্যই ইহুবেরের 

বিশ্বারসর িযাপারর এমন ভুল ত্থয বেত্, ত্াহরল সাহািীরা িুেরত্ন লর্ কুরআন বমথযা। 

ত্াহরল ত্াাঁরের অরনরকই ইসলাম ত্যাি কররত্ন। বকন্তু ত্াাঁরা আরেৌ এমন বকেু 

কররনবন। িরং নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ও কুরআরনর উপর বিশ্বারস অটল বেরলন। এ লথরক 

সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাণ হয় লর্ কুরআন লমারটও লকান ভুল ত্থয লেয়বন এিং 

ইসলামবিররাধীরের অবভরর্ারির লকান সত্যত্া লনই। 
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১৩ 
কুরআন বক সূরর্বর পাবনর বনরচ িুরি র্াওয়ার কথা িরল?’  
-আবরে আজাে 

 

সাবজরের খুি মন খারাপ।আবম রুরম ঢুরক লেখলাম লস ত্ার খারটর উপর শ্িমুখ করর 
িরস আরে। 

আবম িললাম,- ‘ক্লাশ্ লথরক করি এবল?’ 

লস লকান উির বেরলা না। আবম কাাঁধ লথরক সারড় েশ্ লকবজ ওজরনর িযািবট নাবমরয় 
রাখলাম লটবিরলর উপর। ত্ার বেরক বেরর িললাম,- ‘বক হরয়রে লর? মুরখর অিস্থা লত্া 
লনপচুরনর উপগ্রহ িাইটরনর মরত্া করর লররখবেস।’ 

লস িলরলা,- ‘িাইটন লেখরত্ বক রকম?’ 

– ‘আবম শুরনবে িাইটন লেখরত্ নাবক িাঙলা পাাঁরচর মরত্া।’ 
আবম জাবন, সাবজে এেুবন একটা লোটখারটা ললকচার শুরু কররি। লস আমারক 
িাইটরনর অিস্থান, আকার-আকৃবত্, িাইটরনর ভূ-পৃরষ্ট নাইরিারজন, কািবন িাই 
অোইরির পবরমাণ, সূর্ব আর লনপচুন লথরক িাইটরনর েূরত্ব করত্া- ত্ার র্থার্থ 
বিিরণ এিং ত্থযাবে বেরয় প্রমান করর লেখারি লর্, িাইটন লেখরত্ লমারটও িাঙলা 
পাাঁরচর মরত্া নয়। 
. 
এই মূহুরত্ব ত্ার ললকচার িা িকিকাবন, লকানটাই লশ্ানার আমার ইরচ্ছ লনই।ত্াই, লর্ 
কররই লহাক, ত্ারক দ্রুত্ থাবমরয় বেরত্ হরি। আবম আিার িললাম,- ‘ক্লারশ্ 
বিরয়বেবল?’ 
– ‘হু’ 
– ‘লকান সমসযা হরয়রে নাবক? মন খারাপ? ‘ 
. 
লস আিার চুপ লমরর লিরলা।এই হরলা একটা সমসযা।সাবজে লর্টা িলরত্ চাইরি না, 
পৃবথিী র্বে ওলট-পালট হরয়ও র্ায়, ত্িু লস মুখ খুরল লসটা কাউরক িলরি না। 
. 
লস িলরলা,- ‘বকরচরন র্া। ভাত্ িবসরয়বে। লেরখ আয় বক অিস্থা।’ 
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আবম আকাশ্ লথরক পড়ার মরত্া করর িললাম,- ‘ভাত্ িবসরয়বেস মারন? িুয়া আরস 
বন?’ 
– ‘না।’ 
– ‘লকরনা?’ 
– ‘অসুস্থ িলরলা।’ 
– ‘ত্াহরল আজ খারিা বক?’ 
. 
সাবজে জানালা বেরয় িাইরর ত্াকারলা।লসবেরক ত্াবকরয়ই িলরলা,- ‘ভাত্ িবসরয়বে। 
করল র্রথষ্ট পবরমারণ পাবন আরে। পাবন বেরয় ভাত্ বিলা হরি।’ 
বসবরয়াস সময়গুরলারত্ও ত্ার এরকম রবসকত্া আমার এরকিাররই ভারলা লারি না। 
. 
অিত্যা বকরচরনর বেরক হাাঁটা ধরলাম। 
লর্টা লভরিবে বঠক লসটা নয়।ভাত্ িসারনার পাশ্াপাবশ্ লস বিম লসদ্ধ করর 
লররখরে।আমার লপেন লপেন সাবজেও আসরলা। এরস ভাত্ নাবমরয় কড়াইরত্ লত্ল, 
লত্রল বকেু লপাঁয়াজ কুাঁবচ, হালকা গুরড়া মবরচ, এক বচমবট নুন বেরয় বকেুেণ নাড়াচাড়া 
করর, ত্ারত্ বিম েুরটা লেরড় বেরলা। পারশ্ আবম পর্বরিেরকর মরত্া োাঁবড়রয় োাঁবড়রয় 
সি লেখবে। মরন হরচ্ছ, সাবজে লকান রান্না প্রবত্রর্াবিত্ার প্রবত্রর্াবি, আর আবম বচে 
জাবষ্টস।  
. 
অল্প বকেুেণ পররই বিম েুরটার িণব লালরচ হরয় উঠরলা। মােরক হালকা ভাাঁজরল 
লর্রকম লেখায়, লসরকম। সুন্দর একবট লপাাঁড়া িন্ধও লিবররয়রে। 
আবম মুচবক লহরস িললাম,- ‘খারমাখা িুয়া লররখ এত্গুরলা টাকা অপচয় কবর 
প্রবত্মারস। অথচ, ভুিন বিখযাত্ িুয়া আমার রুরমই আরে। হা হা হা।’ 
. 
সাবজে আমার বেরক বেরর আমার কান মরল বেরয় িলরলা,- ‘সাহস লত্া কম না লত্ার? 
আমারক িুয়া িবলস?’ 
আবম িললাম,- ‘ওই লেখ, পুাঁরড় র্ারচ্ছ।’ 
সাবজে লসবেরক বেররত্ই আবম বেলাম এক লভাাঁ লেৌঁড়! 
– 
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লিাসল লসরর, নামাজ পরড়, লখরয়-রেরয় উঠলাম। রুবটন অনুর্ায়ী, সাবজে এখন 
ঘুরমারি। রারত্র লর্ িাড়বত্ অংশ্টা লস িই পরড় কাটায়, লসটা েুপুর লিলা ঘুবমরয় 
পুবষরয় লনয়। 
. 
আমার আজরক কাজ লনই। চাইরলই ঘুররত্ লিররারত্ পাবর।বকন্তু িাইরর র্া লরাে! সাহস 
হবচ্ছরলা না। 
এরমরধযই সাবজে ঘুবমরয় পরড়রে। 
বকন্তু আমার মরনর মরধয একবট কচকচাবন ররয় লিরলা। সাবজেরক এরকম মন খারাপ 
অিস্থায় আবম আরি কখরনা লেবখ বন। লকন ত্ার মন খারাপ লস িযাপারর জানরত্ না 
পাররল শ্াবি পাবচ্ছ না। বকন্তু সাবজেরক বজরজ্ঞস করর লাভ লনই। লস লকানবেনও 
িলরি না।ভািবে বক করা র্ায়? 
. 
ত্খন মরন পড়রলা ত্ার লসই বিখযাত্ (আমার মরত্) িারয়বরটার কথা, লর্টারত্ লস ত্ার 
জীিরনর সি গুরুত্বপূণব ঘটনাগুরলা হুিহু বলরখ রারখ।আজরক ত্ার মন খারারপর 
িযাপারবটও বনিয় লস তু্রল লররখরে। 
ত্ার লটবিরলর ড্রয়ার খুরল ত্ার িারয়বরটা বনরয় উটারত্ লািলাম। 
মাোমাবেরত্ এরস লপরয় লিলাম মূল ঘটনাটা।রর্রকম ললখা আরে, লসভারিই তু্রল 
ধরবে- 
. 
০৭/০৫/১৪ 
‘মবেজুর রহমান সযার। এই ভদ্ররলাক ক্লারশ্ আমারক উনার শ্ত্রু মরন কররন। বঠক 
শ্ত্রু না, প্রবত্েন্দ্বী িলা র্ায়। 
আমারক বনরয় উনার সমসযা হরলা- উবন উটাপাটা কথািাত্বা িরল, ক্লারশ্র লেরল-
লমরয়রের মরন ধমব, ধমবীয় বকত্াি, আল্লাহ, রাসূল ইত্যাবে 
বনরয় সরন্দহ ঢুবকরয় লেিার লচষ্টা কররন।বকন্তু, আবম প্রবত্িারই উনার এরহন কারজর 
প্রবত্িাে কবর।উনার রু্বির িীপবররত্ রু্বি বেই। এমনও হরয়রে, রু্বিরত্ আমার কারে 
পরাবজত্ হরয় উবন ক্লাশ্ লথরকও চরল বিরয়বেরলন করয়কিার। 
. 
এই কাররন এই িামপবন্থ ললাকটা আমারক উনার চেুশূ্ল মরন কররন। 
লস র্াকরি! আজরকর কথা িবল। 
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. 
আজরক ক্লারশ্ এরসই ভদ্ররলাক আমারক খুাঁরজ লির কররলন। িুেরত্ লপররবে, নতু্ন 
লকান উবেলা খুাঁরজ লপরয়রে আমারক ঘারয়ল করার। 
ক্লারশ্ আসার আরি মরন হয় পান লখরয়বেরলন। লঠাাঁরটর এক লকাণায় চুন ললরি আরে। 
. 
আমারক োাঁড় কবররয় িড় িড় লচাখ করর িলরলন,- ‘িািা আইনষ্টাইন, বক খির?’ 
. 
ভদ্ররলাক আমারক ত্াবচ্ছলয করর ‘আইনষ্টাইন’ িরল িারকন। আমারক আইনষ্টাইন 
িাকরত্ লেরখ উনার অনয শ্ািররেিৃন্দিণ হাসাহাবস শুরু কররলা। 
. 
আবম বকেু না িরল চুপ করর আবে। বত্বন আিার িলরলন,- ‘লশ্ান িািা আইনষ্টাইন, 
তু্বম লত্া অরনক বিজ্ঞান জারনা, িরলা লত্া লেবখ, সূর্ব বক পাবনরত্ িুরি র্ায়?’ 
. 
ক্লাশ্ বিবমত্ হরয় লিরলা। সিাই চুপচাপ। 
আবম মাথা তু্রল সযাররর বেরক ত্াকালাম। িললাম,- ‘বি না সযার। সূর্ব কখরনাই 
পাবনরত্ িুরি না।’ 
সযার অিাক হওয়ার ভবঙ্গরত্ িলরলন,- ‘ িুরি না? বঠক লত্া?’ 
– ‘বি সযার।’ 
– ‘ত্াহরল সূর্বাি আর সূরর্বােয় লকন হয় িািা? বিজ্ঞান বক িরল?’ 
. 
আবম িললাম, – ‘সযার, সূর্বরক লকন্দ্র করর পৃবথিী ঘুরর।সূর্বরক লকন্দ্র করর লঘারার 
সময়, পৃবথিী লিালারধবর লর্ অংশ্টা সূরর্বর বেরক মুখ করর থারক, লস অংরশ্ ত্খন 
সূরর্বােয় হয়, বেন থারক। বঠক একইভারি, পৃবথিী লিালারধবর লর্ অংশ্টা ত্খন সূরর্বর 
িীপবরত্ বেরক মুখ করর থারক, ত্ারত্ ত্খন সূর্বাি হয়, রাত্ নারম।আেরত্, সূর্বাি িা 
সূরর্বােয় িরল বকেু লনই।সূর্ব অিও র্ায় না। উবেত্ও হয়না। পৃবথিীর ঘূণবরনর কাররন 
আমারের এমনবট মরন হয়।’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘িাহ! সুন্দর িযাখযা।’ 
উবন আমার বেরক েুাঁরক এরস িলরলন,- ‘ত্া িািা, এই িযাপারটার উপর লত্ামার আস্থা 
আরে লত্া? সূর্ব পাবনরত্ িুরি-টুরি র্াওয়া লত্ বিশ্বাস-বটশ্বাস কররা বক?’ 
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পুররা ক্লারশ্ ত্খনও বপনপত্ন বনরিত্া। 
. 
আবম িললাম,- ‘না সযার। সূরর্বর পাবনরত্ িুরি র্াওয়া-টাওয়া লত্ আবম বিশ্বাস কবরনা।’ 
এরপর সযার িলরলন,- ‘লিশ্! ত্াহরল ধরর বনলাম, আজ লথরক তু্বম আর লকারআরন 
বিশ্বাস কররা না।’ 
. 
সযাররর কথা শুরন আবম খাবনকটা অিাক হলাম।পুররা ক্লাশ্ও সম্ভিত্ আমার মরত্াই 
হত্িাক।সযার মুচবক লহরস িলরলন,- ‘লত্ামারের ধমবীয় বকত্াি, লর্টারক আিার 
বিজ্ঞানময় িরল োবি কররা লত্ামরা, লসই লকারআরন আরে, সূর্ব নাবক পাবনরত্ িুরি 
র্ায়। হা হা হা।’ 
. 
আবম সযাররর মুরখর বেরক লচরয় আবে। সযার িলরলন, – ‘বক বিশ্বাস হরচ্ছ না লত্া? 
োাঁড়াও, পরড় লশ্ানাই।’ 
. 
এইটুক িরল সযার লকারআরনর সূরা কাহারের ৮৬ নাম্বার আয়াত্বট পরড় লশ্ানারলন- 
. 
‘(চলরত্ চলরত্) এমবনভারি বত্বন (জুলকারনাঈন) সূরর্বর অিিমরনর জায়িায় বিরয় 
লপৌঁেুরলন, লসখারন বিরয় বত্বন সূর্বরক (সািররর) কারলা পাবনরত্ িুরি লর্রত্ 
লেখরলন।ত্ার পারশ্ বত্বন একবট জাবত্রকও (িাস কররত্) লেখরলন, আবম িললাম, লহ 
জুলকারনাঈন! (এরা আপনার অধীনি),আপবন ইচ্ছা কররল (ত্ারের) শ্াবি বেরত্ 
পাররন, অথিা ত্ারের আপবন সেয়ভারিও গ্রহণ কররত্ পাররন।’ 
. 
এরপর িলরলন,- ‘লেরখা, লত্ামারের বিজ্ঞানময় ধমবীয় বকত্াি িলরে লর্, সূর্ব নাবক 
সািররর কারলা পাবনরত্ িুরি র্ায়। হা হা হা। বিজ্ঞানময় বকত্াি িরল কথা।’ 
. 
ক্লারশ্র লকউ লকউ, র্ারা সযাররর মরত্াই নাবিক, ত্ারা লহা লহা করর লহরস উঠরলা। 
আবম বকেুই িললাম না।চুপ করর বেলাম।’ 
– 
এইটুকুই ললখা। আির্ব! সাবজে মবেজুর রহমান নারমর এই ভদ্ররলারকর কথার লকান 
প্রবত্িাে কররলা না? লস লত্া এরকম করর না সাধারণত্। ত্াহরল বক…….? আমার 
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মরন নানা ধররনর প্রশ্ন উাঁবকেুাঁবক বেরত্ লািরলা লসবেন। 
– 

এর চারমাস পররর কথা। 
. 
হঠাৎ একবেন সন্ধযায় সাবজে আমারক এরস িলরলা,- ‘আিাবমকাল বিপাটবরমণ্ট লথরক 
টুযরর র্াবচ্ছ। তু্ইও সারথ র্াবচ্ছস।’ 
আবম িললাম, – ‘আবম? পািল নাবক? লত্ারের বিপাটবরমন্ট টুযরর আবম বকভারি র্ারিা?’ 
. 
– ‘লস ভািনাটা আমার। তু্রক র্া িললাম, জাষ্ট ত্া শুরন র্া।’ 
. 
পরবেন সকাল লিলা লিরুলাম।ত্ার লেন্ডরের সারথ আমার পবরচয় কবররয় বেরলা 
সাবজে।সযারররাও আরেন। মবেজুর রহমান নারমর ভদ্ররলাকবটর সারথও লেখা হরলা। 
বিরাট লিাাঁেওয়ালা। এই ললারকর পূিবপুরুষ সম্ভিত্ বব্রবটশ্রের বপয়রনর কাজ কররত্া। 
. 
র্ারহাক, আমরা র্াবচ্ছ িবরশ্ারলর কুয়াকাটা। 
লপৌঁোরত্ পাো চারঘণ্টা লািরলা। 
সারাবেন অরনক ঘুরাঘুবর করলাম। সযারগুরলারক লিশ্ িনু্ধিৎসল মরন হরলা। 
. 
ঘবড়রত্ সময় ত্খন পাাঁচটা লিরজ পাঁবচশ্ বমবনট। আমরা সমুরদ্রর কাোকাবে লহারটরল 
আবে।আমারের সারথ মবেজুর রহমান সযারও আরেন। 
. 
বত্বন সিার উরেরশ্য িলরলন,- ‘িাইজ, বি লরবি! আমরা এখন কুয়াকাটার বিখযাত্ 
সূর্বাি লেখরিা।রত্ামরা বনিয় জারনা, এবট েবেণ এবশ্য়ার একমাত্র সমুদ্র নসকত্, 
লর্খান লথরক সূরর্বােয় আর সূর্বাি েুরটাই লেখা র্ায়।’ 
. 
আমরা সিাই প্রস্তুত্ বেলাম আরি লথরকই। লিরুরত্ র্ারিা, বঠক ত্খবন সাবজে িরল 
িসরলা,- ‘সযার, আপবন সূর্বাি লেখরিন?’ 
. 
সযার িলরলন,- ‘Why not! How can I miss such an amazing moment?’ 
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সাবজে িলরলা,- ‘সযার, আপবন বিজ্ঞারনর মানুষ হরয় খুি অবিজ্ঞাবনক কথা িলরেন। 
এমন একবট বজবনস আপবন বক করর লেখরিন িলরেন, লর্টা আেরত্ ঘরটই না।’ 
. 
এিার আমরা সিাই অিাক হলাম। লর্ র্ার লচয়ার লটরন িরস পড়লাম। সাবজে োাঁবড়রয় 
আরে। 
. 
সযার কপারলর ভাাঁজ েীঘব করর িলরলন,- ‘What do u want to mean?’ 
সাবজে হাসরলা। লহরস িলরলা,- ‘সযার, খুিই লসাজা। আপবন িলরেন, আপবন আমারের 
বনরয় সূর্বাি লেখরিন। বকন্তু সযার লেখুন, বিজ্ঞান িুরে এমন ললাক মাত্রই জারন, সূর্ব 
আসরল অি র্ায়না। পৃবথিী লিালারধবর লর্ অংশ্ সূরর্বর িীপবরত্ মুরখ অিস্থান কররত্ 
শুরু করর, লস অংশ্টা আরি আরি অন্ধকারর লোঁরয় র্ায় লকিল। বকন্তু সূর্ব ত্ার 
কেপরথই থারক।উরঠও না, িুরিও না। ত্াহরল সযার, সূর্বাি কথাটা লত্া ভুল, ত্াই 
না?’ 
. 
এিার আবম িুরে লিবে আসল িযাপার। মজা লনওয়ার জনয অরপো করবে। 
মবেজুর রহমান নারমর ললাকটা একরাশ্ বিরবি বনরয় িলরলা,- 

‘লেরখা সাবজে, সূর্ব লর্ উবেত্ হয়না আর অি র্ায়না, ত্া আবম জাবন। বকন্তু, এখান 
লথরক োাঁড়ারল আমারের বক মরন হয়? মরন হয়, সূর্বটা লর্রনা আরি আরি পাবনর বনরচ 
িুরি র্ারচ্ছ। এটাই আমারের চমবচেুর সাধারণ পর্বরিেণ েমত্া। ত্াই, আমরা এটারক 
বসম্পবল, ‘সূর্বাি’ নাম বেরয়বে।িলার সুবিরধর জনযও এটারক ‘সূর্বাি’ িলাটা রু্বিরু্ি। 

লেরখা, র্বে আবম িলত্াম,- ‘লেরলরা, একটুপর পৃবথিী লিালারধবর লর্ অংরশ্ 
িাংলারেরশ্র অিস্থান, লস অংশ্টা সূরর্বর বঠক িীপবরত্ বেরক মুখ বনরত্ চরলরে। 
ত্ারমারন, এখারন এেুবন আাঁধার ঘবনরয় সন্ধযা নামরি।আমারের সামরন লথরক সূর্বটা 
লুবকরয় র্ারি।চরলা, আমরা লসই েৃশ্যটা অিরলাকন করর আবস’, আবম র্বে এরকম 
িলত্াম, িযাপারটা বঠক বিেঘুরট লশ্ানারত্া। ভাষা ত্ার মাধুর্বত্া হারারত্া।শ্রুবত্মধুরত্া 
হারারত্া। এখন আবম এক শ্রব্দই িুবেরয় বেরত্ পারবে আবম বক িলরত্ চাবচ্ছ, লসটা।’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। লস িলরলা,- ‘সযার, আপবন একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান 
পরড়ন, বিজ্ঞান পড়ান। আপবন আপনার সাধারন চমবচেু বেরয় লেখরত্ পান লর্- সূর্বটা 
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িুরি র্ারচ্ছ পাবনর বনরচ। এই িযাপারটারক আপবন সুন্দর করর লিাোরনার জনয র্বে 
‘সূর্বাি’ নাম বেরত্ পাররন, ত্াহরল সূরা কাহারে জুলকারনাঈন নারমর ললাকবট এরকম 
একবট সাির পারড় এরস র্খন লেখরলা- সূর্বটা পাবনর বনরচ ত্বলরয় র্ারচ্ছ, লসই 
ঘটনারক র্বে আল্লাহ ত্া’য়ালা সিাইরক সহরজ িুোরনার জনয, সহজরিাধয করার জনয, 
ভাষার শ্রুবত্মধুরত্া ধরর রাখার জনয, কুবল লথরক মজুর, মাবে লথরক কাবজ, ব্লিার 
লথরক বিজ্ঞাবন,িািার লথরক ইবিবনয়ার, োত্র লথরক বশ্েক, সিাইরক সহরজ িুোরনার 
জনয র্বে িরলন-  
. 
‘‘(চলরত্ চলরত্) এমবনভারি বত্বন (জুলকারনাঈন) র্খন সূরর্বর অিিমরনর জায়িায় 
বিরয় লপৌঁেুরলন, লসখারন বিরয় বত্বন সূর্বরক (সািররর) কারলা পাবনরত্ িুরি লর্রত্ 
লেখরলন’, 
. 
ত্খন লকরনা সযার িযাপারটা অবিজ্ঞাবনক হরি? লকারান িরলনা লর্, সূর্ব পাবনর বনরচ 
িুরি লিরে। লকারান এখারন বঠক লসটাই িরলরে, লর্টা জুলকারনাঈন লেরখরে, এিং 
িুরেরে। আপবন আমারের সূর্বাি লেখারিন িলরেন মারন এই না লর্- আপবন িলরত্ 
চারচ্ছন সূর্বটা আসরলই িুরি র্ায়।আপবন লসটাই লিাোরত্ চারচ্ছন, লর্টা আমরা 
িাবহযকভারি লেবখ।ত্াহরল, একই িযাপার আপবন পাররল, লকারান লকন পাররি না 
সযার? 
. 
আপনারা কথায় কথায় িরলন,- ‘The Sun rises in the east & sets in the 
west’ এগুলা নাবক Universal Truth.. 
বকভারি এগুরলা বচরিন সত্য হয় সযার, লর্খারন সূরর্বর সারথ উঠা-িুিার লকান সম্পকবই 
নাই? 

বকন্তু এগুরলা আপনারের কারে অবিজ্ঞাবনক নয়। আপনারা কথায় কথায় সূরর্বােয়, 
সূর্বারির কথা িরলন। অথচ, লসইম কথা লকারান িলরলই আপনারা বচৎকার করর িরল 
উরঠন- লকারান অবিজ্ঞাবনক। লকন সযার?’ 
. 
সাবজে একনািারড় এত্সি কথা িরল লিরলা। সযাররর মুখটা বকেুটা পানরস লেখা 
লিরলা। বত্বন িলরলন,- ‘েীঘব চারমাস ধরর, এরকম সুরর্ারির অরপো করবেরল তু্বম, 
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বম. আইনষ্টাইন?’ 
. 
আমরা সিাই লহরস বেলাম। 
সাবজেও মুচবক হাসরলা। িড় অদু্ভত্ লস হাবস।। 
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১৪  
ভুবমকম্প আর প্রিল ঘূবণবেড় হিার মূল কারণ বক কারের 
িা অবিশ্বাসীরের ভয়ভীবত্ প্রেশ্বন িা ত্ারের বনধন করা?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: ভুবমকম্প আর প্রিল ঘূবণবেড় হিার মূল কারণ বক কারের িা 
অিশ্বাসীরের ভয়ভীবত্ প্রেশ্বন িা ত্ারের বনধন করা? (Quran 16:45, 29:37,17:68) 
? ত্রি মুসবলম লেশ্গুরলারত্ এত্ ভুবমকম্প সংঘবটত্ হয় লকন? 
  
 

#উিরঃ  কুরআন মাবজরে িলা হরয়রেঃ 
  
“র্ারা কুচি করর, ত্ারা বক এ বিষরয় ভয় করর না লর্, আল্লাহ ত্ারেররক ভূিরভব 
বিলীন করর লেরিন বকংিা ত্ারের কারে এমন জায়িা লথরক আর্াি আসরি র্া ত্ারের 
ধারণাত্ীত্।”  
(কুরআন, নাহল ১৬:৪৫) 
  
“ আবম মােইয়ানিাসীরের প্রবত্ ত্ারের ভাই শুআইিরক লপ্ররণ কররবে। লস িলল, লহ 
আমার সম্প্রোয় লত্ামরা আল্লাহর ইিােত্ কর, লশ্ষ বেিরসর আশ্া রারখা এিং 
পৃবথিীরত্ অনথব সৃবষ্ট কররা না। বকন্তু ত্ারা ত্াাঁরক বমথযািােী িলল; অত্ঃপর ত্ারা 
ভূবমকম্প োরা আিাি হল এিং বনরজরের িৃরহ উপুর হরয় পরড় রইল।“ 
(কুরআন, আনকািুত্ ২৯:৩৬-৩৭) 
  
“লত্ামরা বক এ বিষরয় বনবিি ররয়ে লর্, বত্বন লত্ামারেররক স্থলভারি লকাথাও ভূিভবস্থ 
কররিন না। অথিা লত্ামারের উপর প্রির িষবণকারী ঘুবণবেড় লপ্ররণ কররিন না, ত্খন 
লত্ামরা বনরজরের জরনয লকান কমববিধায়ক পারি না।” 
(কুরআন, িনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭:৬৮) 
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এখারন সুরা নাহরলর ৪৫নং আয়ারত্ অবিশ্বাসীরেররক আল্লাহর শ্াবির িযাপারর সত্কব 
করা হরচ্ছ। সুরা আনকািুরত্র ৩৭নং আয়ারত্ একবট প্রাচীন জাবত্র কথা িলা হরচ্ছ 
র্ারা ত্ারের নিীরক বমথযা প্রবত্পন্ন করার জনয আল্লাহর শ্াবির সমু্মখীন হরয়বেল। সুরা 
িনী ইস্রাঈরলর ৬৮ নং আয়ারত্ও অবিশ্বাসীরেররক আল্লাহর শ্াবির িযাপারর সত্কব 
করা হরচ্ছ। 
  
আমরা র্বে প্রসঙ্গসহ আরলাচয আয়াত্গুরলা পবড়, ত্াহরল লেখি লর্ এখারন লকান 
জায়িায় ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় ইত্যাবের মূল কাররণর িযাপারর বকেুই িলা হয়বন। 
িরং এই আয়াত্গুরলারত্ অনয প্রসরঙ্গ আরলাচনা করা হরয়রে, ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় 
ইত্যাবের কারণ লত্া েূররর প্রসঙ্গ, এখারন ২বট আয়ারত্ অবিশ্বাসীরেররক আল্লাহর 
শ্াবির িযাপারর সত্কব করা হরয়রে। আর অপর আয়ারত্ একবট প্রাচীন জাবত্র ধ্বংরসর 
ইবত্হাস িণবণা করা হরয়রে। ভুবমকম্প, প্রিল ঘূবণবেড় ইত্যাবের মূল কারণ কারেররের 
বনধন করা— এমন কথা এসি জায়িায় িলা হয়বন। িলা হরয়রে লর্ এগুরলার োরা 
আল্লাহ মানুষরক শ্াবি বেরত্ পাররন।  
  
কুরআরনর মূল প্রসঙ্গ লথরক েূরর সরর বিরয় সমূ্পণব বভন্ন আররকবট প্রসঙ্গ বনরয় এরস 
বমথযা অবভরর্াি নত্বর করার একবট িলি উোহরণ এবট।  
  
অবভরর্ািকারীরা প্রশ্ন তু্রলরেনঃ “ত্রি মুসবলম লেশ্গুরলারত্ এত্ ভুবমকম্প সংঘবটত্ 
হয় লকন?” 
  
১৯০০ সাল লথরক এই পর্বি র্ত্গুরলা শ্বিশ্ালী ভূবমকম্প হরয়রে ত্ার মরধয মুসবলম 
লেশ্ বেল মাত্র একবট, ইরন্দারনবশ্য়া! 
লেখুন- http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php 

  
লর্খারনই লটকটবনক লপ্লরটর সংঘষব হয়, লসখারনই ভুবমকম্প হয়। লসখারন মুসলমান 
থাকুক আর না থাকুক, বকেুই র্ায় আরস না। আজরক র্বে সি মুসলমান লসখান লথরক 
সরর র্ায় এিং বহনু্দরা বিরয় লসখারন থাকা শুরু করর, ত্খন ভুবমকম্পটাও লসখান 
লথরক সরর র্ারি না। আল্লাহ ত্াাঁর িানারনা মহাবিরশ্বর বনয়ম, পোথব বিজ্ঞারনর আইন 
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মুসবলমরের জনয আলাো করর নত্বর কররন বন। 
  
একটা বিষয় আপনারক মাথায় রাখরত্ হরি- আল্লাহ্ র্বে মুসবলম লেশ্গুরলারক সিরকম 
প্রাকৃবত্ক েুরর্বাি লথরক িাাঁবচরয় রাখরত্ন ত্াহরল কারও লকান সরন্দহ থাকরত্া না 
আল্লাহর সম্পরকব। ত্খন আর পরীো িরল বকেু থাকরত্া না। 
  
এ োড়া পবিত্র কুরআন িা হাবেরস লমারটও এ কথা িলা হয়বন লর্ মুসবলমরের েুবনয়ার 
জীিরন লকান পরীো করা হরি না িা বিপে লেয়া হরি না। িরং উরটাবটই কুরআন ও 
হাবেরস িলা আরে। 
  
“ মানুষ বক মরন করর লর্, ত্ারা একথা িরলই অিযাহবত্ লপরয় র্ারি লর্, “আমরা 
বিশ্বাস কবর”; এিং ত্ারেররক পরীো করা হরি না? আবম ত্ারেররকও পরীো কররবে, 
র্ারা ত্ারের পূরিব বেল। আল্লাহ অিশ্যই লজরন লনরিন র্ারা সত্যিােী এিং বনিয়ই 
লজরন লনরিন বমথুযকরেররক।” 
(কুরআন, আনকািুত্ ২৯:২-৩) 
  
" এিং অিশ্যই আবম লত্ামারেররক পরীো করি বকেুটা ভয়, েুধা, মাল ও জারনর 
েবত্ ও েল-েসল বিনরষ্টর মাধযরম। ত্রি সুসংিাে োও নধর্বযশ্ীলরের। র্খন ত্ারা 
বিপরে পবত্ত্ হয়, ত্খন িরল – “বনিয়ই আমরা সিাই আল্লাহর জনয এিং আমরা 
সিাই ত্াাঁরই কারে বেরর র্ারিা।” ত্ারাই হরচ্ছ লস সমি ললাক, র্ারের প্রবত্ আল্লাহর 
অেুরি অনুগ্রহ ও রহমত্ ররয়রে এিং এসি ললাকই সুপথপ্রাপ্ত। " 
(কুরআন, িাকারাহ ২:১৫৫-১৫৭) 
  
েুবনয়ার জীিরনর কষ্ট ও েুরভবাি মুবমনরের জনয চূড়ািভারি কলযাণ বনরয় আরস। 
  
"বনিয় করষ্টর সারথ স্ববি ররয়রে।অিশ্যই করষ্টর সারথ স্ববি ররয়রে।" 
(কুরআন, ইনবশ্রাহ ৩৪:৫-৬) 
  
আিেুল্লাহ ইিন মুহাম্মে (র)..........আিু সাঈে খুেরী ও আিূ হুরায়রা (রা) লথরক িবনবত্ 
লর্, নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ মুসবলম িযবির উপর লর্ সকল র্াত্না, লরাি িযাবধ, উরেি-
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উৎকন্ঠা, েুবিিা, কষ্ট ও লপররশ্ানী আপবত্ত্ হয়, এমনবক লর্ কাাঁটা ত্ার লেরহ বিদ্ধ 
হয়, এ সরির োরা আল্লাহ ত্ার গুনাহসমূহ েমা করর লেন। 
[সহীহুল িুখারী, হাবেস : ৫৬৪২, অধযায়: লরািী। অনুরচ্ছে: লরারির কাফাোরা ও 
েবত্পূরণ]  
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১৫  
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৩  
নাবিকত্ার অিািি প্রিািনা  
-আবসে আেনান 
 
 

২০০ বট মারিবল বনন। প্রবত্বটর িারয় ১, ২, ৩... এভারি একবট করর সংখযা বলখুন। একটা িড় লটবিল 
বনন। লটবিরল ২০০বট মারিবল সাইরর্র িত্ব করুন। প্রবত্বট িরত্বর জনয একবট করর সংখযা অযাসাইন 
করুন। 
.  
এখন আপনার কারে ১-২০০ ললখা ২০০বট মারিবল এিং লটবিরল ২০০বট িত্ব আরে। মারিবলগুরলারক 
লটবিরল েুরড় বেন। প্রবত্বট মারিবরলর লকান না লকান িরত্ব পড়ার সম্ভািযত্া কত্? আর প্রবত্বট মারিবল 
িরত্ব পড়রি এিং মারিবরলর িারয় লর্ নাম্বারবট ললখা লসই নাম্বাররর িরত্বই পড়রি (অথবাৎ ১ ললখা 
মারিবল পড়রি ১ ললখা িরত্ব, ২ ললখা মারিবল পড়রি ২ ললখা িরত্ব – এভারি ২০০ পর্বি) – এর 
সম্ভািযত্া কত্?  
. 
আচ্ছা র্বে আপবন ২০০ িার এই কাজটা কররন, অথবাৎ মারিবল েুরড় লেন, ত্াহরল েুইশ্িারই এই 
ভারি সবঠক নাম্বাররর িরত্ব সবঠক নাম্বাররর মারিবল পড়ার সম্ভািযত্া কত্?  
. 
বহরসিটা কররত্ থাকুন। ত্ত্েরণ আসুন অবিশ্বারসর বিশ্বাস বনরয় বকেুটা আরলাচনা করা র্াক। 
. 
হািল লটবলরস্কারপর লিইটার বভবিরত্ ধারণা করা হয় েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব (িা মহাবিরশ্বর র্রত্াটুকু 
আমরা লেখরত্ সেম হরয়বে) িযালাবের সংখযা ২০০ বিবলয়ন। (র্বেও সাম্প্রবত্ক বকেু িরিষণা 
অনুর্ায়ী সংখযাটা আররা েশ্গুণ লিবশ্ হরত্ পারর[1]) নাসার ভাষযমরত্ বমবিওরয় িযালােীরত্ গ্ররহর 
সংখযা ১০০ বিবলয়ন। আর েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব গ্ররহর সংখযা হল কারও মরত্ ১ অিবলয়ন = ১ এর পর 
২৭বট শূ্নয, আর কারও মরত্ ১ লসবপ্টবলয়ন = ১ এর পর ২৪বট শূ্নয । (ত্রি মহাবিরশ্ব িযালােীর 
সংখযা র্বে ২০০ বিবলয়রনর জায়িায় ২০০০ বিবলয়ন হয় ত্াহরল গ্ররহর সংখযা আরও িৃবদ্ধ পারি।) 
. 
ষারটর েশ্রক ধারণা করা হত্, লকান গ্ররহ প্রারণর অবিত্ব থাকার জনয শুধু েুবট গুরুত্বপূণব বজবনরসর 
প্ররয়াজনঃ  
. 
১) সবঠক ধররনর নেত্র (star), এিং  
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২) লসই সবঠক ধররনর নেত্র লথরক সবঠক েূররত্ব অিবস্থত্ একবট গ্রহ।  
. 
সবঠক ধররনর নেত্র িলার কারন হল লর্ লকান ধররনর নেত্র হরলই ত্া প্রারণর জনয সহায়ক হরি 
না। আর সবঠক েূরত্ব িলার কারন হল, প্রারণর জনয গ্ররহর ত্াপমাত্রা একবট বনবেবষ্ট লরইরির মরধয 
থাকরত্ হরি। ত্াই র্বে লকান গ্রহ, নেরত্রর খুি লিবশ্ কারে িা খুি লিবশ্ েূরর হয় ত্াহরল লসই 
গ্ররহর ত্াপমাত্রা প্রারণর জনয সহায়ক হরি না। অথবাৎ লকান গ্ররহ প্রারণর অবিত্ব থাকার জনয এই েুবট 
চলরকর (variable) বনবেবষ্ট (অথিা বনবেবষ্ট লরইরির মরধয) মান থাকা আিশ্যক।  
. 
এটা বেল ষারটর েশ্রকর ধারণা। অযারিানমার কালব সযাইিান ১৯৬৬ প্রথম এই ধারনার কথা লঘাষণা 
কররন। সযাইিান এিং ত্ার বরসাচব বটম বহরসি করর লেরখবেরলন এই েুরটা পযারাবমটার অনুর্ায়ী 
মহাবিরশ্বর সি নেরত্রর (Star) মরধয ০.০০১% নেরত্রর পরে প্রারণর জনয সহায়ক হওয়া সম্ভি। 
সযাইিারনর ভাষায় –  
. 
“মহাবিরশ্ব গ্রহ আরে ১ অকবটবলয়রনর মরত্া – অথবাৎ এরকর পর ২৪বট শূ্নয। সুত্রাং প্রারণর জনয 
সহায়ক গ্ররহর সংখযা হওয়া উবচৎ ১ লসপবটবলয়রনর মরত্া – অথবাৎ ১ এর পর ২১বট শূ্নয[2]।” 
. 
পরিত্বী প্রায় অধব শ্ত্রক প্রারণর অবিরত্বর জনয আিশ্যক এরকম আররা েুইশ্বট পযারাবমটার/চলক 
খুাঁরজ লপরয়রেন বিজ্ঞানীরা । অথবাৎ সযাইিারনর োবিমরত্া ২বট নয়, িরং লকান গ্ররহ প্রারণর অবিরত্বর 
জনয ২০০বটর মত্ চলরকর সুবনবেবষ্ট মান থাকা আিশ্যক। 
. 
এরকম বকেু পযারাবমটাররর উোহরণ লেওয়া র্াক। লর্রকান োয়াপথ িা িযালাবে প্রারণর জনয সহায়ক 
হরি না। িযালাোবটরক একবট োইরাল িযালাবে হরত্ হরি (রর্মন বমবিওরয় িযালাবে)। 
িযালাবেবটরক একবট বনবেবষ্ট আকাররর হরত্ হরি, ত্ার চাইরত্ িড় বকংিা লোট হরল হরি না। 
িযালাবেবটরক একবট বনবেবষ্ট িয়রসর হরত্ হরি। 
. 
সযাইিারনর েুরটা পযারাবমটাররর সারথ শুধু এই নতু্ন পযারাবমটারগুরলা িসািার পরই বহরসি লথরক 
মহাবিরশ্বর লমাট িযালাবের প্রায় ৯০ শ্ত্াংশ্রক িাে বেরত্ হয়।  
. 
এোড়া শুধু বনবেবষ্ট ধররনর িযালাবেরত্ সবঠক ধররনর নেত্র হরলই হরি না, লসই নেত্ররক ঐ 
োইরাল িযালাবের সবঠক অিরল অিবস্থত্ হরত্ হরি। নেরত্রর আকার একবট বনবেবষ্ট লরইরির মরধয 
হরত্ হরি, ত্ার ভর একবট বনবেবষ্ট লরইরির মরধয হরত্ হরি। শুধু ত্াই না, প্রারণর জনয সহায়ক হরত্ 
লিরল একবট বনবেবষ্ট ধররনর লসৌরজিত্ লািরি, বনবেবষ্ট ধররনর গ্রহ লািরি, বনবেবষ্ট ধররনর উপগ্রহ 
লািরি, ঐ গ্ররহর আরশ্পারশ্র গ্রহগুরলারক বকেু বনবেবষ্ট নিবশ্ষ্টযসম্পন্ন হরত্ হরি। এভারি বলস্ট্ লম্বা 
হরত্ই থারক। 
. 
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এরকম আররা বকেু পযারাবমটাররর জনয লেখরত্ পাররন – 
http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-on-earth-june-
2004 
http://www.konkyo.org/English/DoesLifeExistOnAnyOtherPlanetInThe
UniverseAnotherLookAtSETI 
. 
মরন রাখরিন সযাইিারনর মাত্র েুরটা পযারাবমটাররর কাররন মহাবিরশ্বর সি নেরত্রর 
(Star) মরধয প্রারণর জনয সহায়ক হওয়া সম্ভি এমন নেরত্রর সংখযা লনরম এরসবেরল 
০.০০১% -এ। েুরশ্াটা পযারাবমটাররর জনয বহরসিটা বক হরি?  
. 
অযারিাবেবর্বসস্ট্ িঃ বহউ ররসর বহরসি অনুর্ায়ী ৩২বট পযারাবমটার জনয, অথবাৎ লকান 
একবট গ্ররহর ৩২ বট পযারাবমটার পূণব করার সম্ভািনা হল ১/১ লিরিকবসবলয়ন [১ 
লিরিকবসবলয়ন = ১ এর পর ৪২বট শূ্নয]।অিশ্যই িঃ ররসর বহরসি সম্পরকব আপবি 
লত্ালা লর্রত্ পারর। কারন লকান বনবেবষ্ট পযারাবমটাররর জনয ত্ার এবস্ট্রমশ্ারনর হয়রত্া 
অনযানয বিজ্ঞানীরের সারথ বমলরি না। বকেু পযারাবমটাররর লেরত্র হয়রত্া অনযানয 
বিজ্ঞানীরা সম্ভািযত্ার মানরক বভন্ন ভারি ধররিন।  
. 
বকন্তু ত্ারত্ও এই সত্যটা িেলায় না লর্ এই মহাবিরশ্বর লকান একবট গ্ররহ প্রারণর 
বিকারশ্র জনয (জবটল ও িুবদ্ধমান প্রারণর কথা িােই বেলাম) বিস্ময়কর ধররনর 
সুবনবেবষ্ট লপ্রোপরটর প্ররয়াজন। কাকত্ালীয়ভারি সবঠক বসরকারয়রে এরকর এরকর পর 
এক েুঘবটনার মাধযরম এরকম একবট েলােল পাওয়া লিরে - লর্রকান সাধারন 
িুবদ্ধসম্পন্ন মানুরষর এটা বিশ্বাস কররত্ ভারলা রকরমর কষ্ট কররত্ হরি। 
. 
র্রত্াই সময় র্ারচ্ছ, এরলরমরলা বিরফারণ এিং মহাবিরশ্বর random বিিত্বরনর িেরল 
বিজ্ঞানীর িরং মহাবিরশ্বর মারে একবট োইন বটউবনং (fine tuning) লেয কররেন। 
র্ার েরল পৃবথিীরত্ জবটল ও িুবদ্ধসম্পন্ন প্রারণর বিকাশ্ সম্ভি হরয়রে। এখারন শুধুমাত্র 
মহাবিরশ্বর লকান একবট গ্ররহর প্রারণর জনয সহায়ক হিার জনয প্ররয়াজনীয় োইন 
বটউবনং সম্পরকব অত্যি সংবেপ্ত আরলাচনা করা হরয়রে। বকন্তু মহাবিরশ্বর অবিরত্বর 
জনয প্ররয়াজনীয় োইন বটউবনং এর িল্পটা আররা অরনক, অরনক বিস্ময়কর। বকন্তু 
লসটা আররক বেরনর জনয লত্ালা থাক।  
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. 
িলা র্ায় একজন মানুষরক একটা বিরশ্ষ ধররনর ইন্ডবক্ট্ররনশ্ারনর মরধয বেরয় লর্রত্ 
হরি সাধারন বিরিচনারিাধরক উরপো করর এমন অবত্প্রাকৃত্ এিং সবত্য কথা িলরত্, 
অরলৌবকক এরকর পর এক েুঘবটনা randomly ঘরটরে এমনটা বিশ্বাস করার জনয। 
. 
আর নাবিকত্ার প্রিািনা বঠক এটাই। ত্ারের িিিয হল এরকর পর এক সুবনবেবষ্ট 
েুঘবটনার েরল নেিিরম এই সুবনবেবষ্ট েলােল এরসরে।  
. 
আমারের প্রথম প্ররশ্ন লেরত্ র্াওয়া র্াক। এই উোহররনর লেরত্র র্বে আবম আপনারক 
িবল েুইরশ্া িার মারিবল েুরড় লেিার পর েুইরশ্ািারই সবঠক নাম্বাররর িরত্ব সবঠক 
নাম্বাররর মারিবল পড়রি, এিং এটাই স্বাভাবিক- ত্াহরল বক আপবন বিশ্বাস কররিন?  
. 
অিশ্যই না। কারন স্বাভাবিক ভারি কখরনাই এমনটা ঘরট না। আমরা – অথবাৎ 
মানিজাবত্- কখরনাই এমনটা ঘটরত্ লেবখ না, লেবখ বন।  
. 
র্বে আপবন সারয়বন্টবেক লমথরির কথা বচিা কররন ত্াহরল প্রথরম পর্বরিেরনর 
বভবিরত্ হাইরপাবথবসস নত্বর করা হরি। আর ত্ারপর লসই হাইরপাবথবসসরক পরীো 
(Experiment) কররত্ হরি । লকান হাইরপাবথবসস িা ধারণার সত্য হিার জনয 
অিশ্যই পরীোয় পর্বরিেণীয় উপািরক (Observable Data) আপনার 
হাইরপাবথবসরসর সারথ মযাচ কররত্ হরি, এিং এই পরীোরক পুনরািৃবি করর একই 
েলােল আনরত্ পাররত্ হরি (results of the experiment must be 
repeatable)। 
.  
এখন বচিা করর লেখুন নেিিরম এরকর পর এক েুঘবটনার মাধযরম োইন বটউনি 
মহাবিরশ্ব একবট োইন বটউনি গ্ররহ জবটল ও িুবদ্ধমান প্রারণর উৎপবি সংিাি 
হাইরপাবথবসস িা ধারণা বক আমারের পরিবেনীয় উপাি িা Observable Data োরা 
সমবথবত্? এই হাইরপাবথবসস বক আরেৌ পরীো করা সম্ভি? লকান এেরপবররমরন্টর 
মাধযরম সত্যায়ন করা সম্ভি? লসই পরীোর েলােরলর বক পুনরািৃবি করা সম্ভি? 
. 
পবরষ্কারভারিই বনেক েুঘবটনািশ্ত্ এই মহাবিরশ্বর সৃবষ্ট এিং এরকর পর এক েুঘবটনার 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
134 

মাধযরম by chance প্রারণর উদ্ভি ও বিকারশ্র িযাপারর নাবিকরের প্রিািনা এই 
প্রিািনা একবট হাইরপাবথবসস োড়া আর বকেুই না। এিং লিশ্ েুিবল হাইরপাবথবসস। 
বকন্তু নাবিকরা এই েুিবল হাইরপাবথবসসরক িািি সত্য বহরসরি বিশ্বাস করর। র্বেও 
ত্ারের এই বিশ্বারসর স্বপরে লকান প্রমাণ লনই, এিং সাধারণ বিরিচনারিারধর সারথ 
এই বিশ্বাস সাংঘবষবক।  
. 
শুধু ত্াই না ত্ারা এই অবিজ্ঞাবনক ও অরর্ৌবিক বিশ্বাসরক বিজ্ঞানসম্মত্ িরলও প্রচার 
করর, এিং ত্ারের এই অরর্ৌবিক বিশ্বাসরক িুবদ্ধিৃবির বশ্খর মরন করর আত্মবিভ্ররম 
লভারিন।  
.  
আর র্খন ত্ারেররক িলা হয় ত্ারের এই বিশ্বারসর স্বপরে রু্বি লপশ্ করার ত্খন 
ত্ারা লকন অনযরের বিশ্বাস ভুল ত্া প্রমারন িযি হরয় পরড়ন। আর এক কথায় এটাই 
নাবিকত্ার সিরচরয় িড় এিং সেল িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই।  
. 
ত্ারা সেলভারি অনয বিশ্বাসগুরলারক আিমণ করার মাধযরম ত্ারের বনরজরের 
বিশ্বারসর পরে লকান প্রমাণ লপশ্ করার োবয়ত্ব এবড়রয় লর্রত্ সেম হরয়রে, এিং 
বনরজরের অরর্ৌবিক এিং মযাবজকাল বিবলে বসরস্ট্মরক লর্ৌবিকত্া ও বিজ্ঞানমনস্কত্ার 
লপাশ্াক পবড়রয় বনরত্ সেম হরয়রে। আর এটা কররত্ ত্ারা সেম হরয়রে বনজ ধরমবর 
প্রবত্ ধমব বিশ্বাসীরের রেণাত্মক মরনাভারির কাররন।  
. 
র্বে আবম োবি কবর আবম সবঠক ত্াহরল িাবক সিাইরক ভুল প্রমাণ করা আমার পরে 
প্রমাণ না। র্ত্েণ পর্বি আবম আমার োবির পরে অকাটয প্রমাণ না আনরত্ পারবে 
ত্ত্েণ আমার োবি সবঠক প্রমাবণত্ হয় না। র্বেও অনয সিার োবি ভুল হয়। 
. 
আবিকরের এই বিষয়বট উপলবি করা উবচৎ লর্ নাবিকরের আিশ্যক োবয়ত্ব ত্ারের 
প্রিািনারক সত্য প্রমাণ করা। বিশ্বাসীরের োবয়ত্ব না ত্ারের বিশ্বারসর িযাপারর 
নাবিকরের উত্থাবপত্ প্ররশ্নর জিাি লেওয়া। নাবিকরা বনত্যনতু্ন নকশ্া কররি আর 
বিশ্বাসীরা মনরর্াি বেরয়, সময় িযয় করর ত্ারের অসংলি কথািাত্বা, লবজকাল 
েযালাবস, বলঙু্গইবস্ট্ক পযারািরের উির লেরি - এটার লকান মারনই হয় না।  
. 
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র্বে নাবিকরা আসরলই ত্ারের বিশ্বারসর িযাপারর বসবরয়াস হয় ত্াহরল অিশ্যই 
ত্ারেররক ত্ারের োবির স্বপরে প্রমাণ লপশ্ কররত্ হরি। র্বে ত্ারা ত্া না পারর 
ত্াহরল ত্ারেররক অেমত্া স্বীকার করর বনরত্ হরি। র্বে ত্ারা লকানটাই না করর এিং 
লজার করর বনরজরের অরর্ৌবিক, অবিজ্ঞাবনক, মযাবজকাল বিবলে বসরস্ট্মরক সত্য িরল 
চাবলরয় বেরত্ চায় ত্াহরল ত্ারের িালকসুলভ নুযইরসেরক, নুযইরসে বহরসরিই িণয 
করা হরি।  
. 
আর ত্াই নাবিকরের আমরা িবল – র্বে লত্ামরা সত্যিােী হও ত্রি প্রমাণ উপবস্থত্ 
কর। 

 
[1] https://www.spacetelescope.org/news... 
[2] সযাইিান ভুল করররেন। ১ অিবলয়ন = ১ এর পর ২৭বট শূ্নয, ১ লসবপ্টবলয়ন = ১ এর পর ২৪বট 
শূ্নয, ১ লসেবটবলয়ন = ১ এর পর ২১বট শূ্নয। 
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১৬  
কুরআরন বিজ্ঞান- কাকত্ালীয় না িািিত্া?  

-আবরে আজাে 
 
 

লেিাশ্ীষ িলরলা, – ‘ধমবগ্রন্থগুরলার মরধয বিজ্ঞান লখাাঁজা আর আমাজন জঙ্গরলর লরি 
ইবন্ডয়ানরের মরধয সভযত্া লখাাঁজা একই িযাপার। েুইটাই হাসযকর। হা হা হা হা।’ 
. 
ওর কথায় অনযরা খুি বেপ্ত হরয় উঠরলা। সাবকি িলরলা, – ‘লেখ লেিাশ্ীষ, অনয 
ধমবগ্রন্থগুরলার িযাপারর জাবন না, ত্রি আল লকারারন এমন অরনক নিজ্ঞাবনক েযাি 
বনরয় িলা আরে র্া বিজ্ঞান অবত্ সম্প্রবত্ই জানরত্ লপরররে।’ 
. 
লেিাশ্ীষ বিদ্রুরপর সুরর িলরলা, – ‘হযাাঁ। এইজনযই লত্া মুসলমানরের লকউই লনারিল 
পায়না বিজ্ঞারন। সি অই ইহুবে-বিষ্ঠানরাই লমরর লেয়। এখন আিার িবলস না লর্ন 
অইসি ইহুবে-বিষ্ঠানগুলা লকারান পরড়ই এসি লির কররে। হা হা হা। পাবরসও ভাই 
লত্ারা। হা হা হা।’ 
. 
রাবকি িলরলা,- ‘লনারিল লাভ করার উরেরশ্য লত্া লকারান নাবজল হয়বন, লকারান 
এরসরে একবট িাইিিুক বহরসরি।মানুষরক মুিাকী িানারত্।’ 
– ‘হুম, লত্া?’- লেিাশ্ীরষর প্রশ্ন। 
. 
রাবকি বকেু একটা িলরত্ র্াবচ্ছরলা। বঠক লসসময় সাবজে িরল উঠরলা,- ‘আবম 
লেিাশ্ীরষর সারথ একমত্। আমারের উবচত্ না ধমবগ্রন্থগুরলার মরধয বিজ্ঞান লখাাঁজা।’ 
. 
সাবজরের কথা শুরন আমরা সিাই ‘থ’ হরয় লিলাম। লকাথায় লস লেিাশ্ীষরক রু্বি আর 
প্রমান বেরয় একহাত্ লনরি ত্া না, উরটা লস লেিাশ্ীরষর পরেই সাোই কররে। 
. 
সাবজে আিার িলরত্ লািরলা,- ‘আররা বক্লয়ারবল, বিজ্ঞান বেরয় ধমবগ্রন্থগুরলারক র্াচাই 
করা বঠক না। কারণ, ধমবগ্রন্থগুরলা ইউবনক।পাটারনার সুরর্াি লনই।বকন্তু বিজ্ঞান 
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প্রবত্বনয়ত্ই পাটায়। বিজ্ঞান এরত্াই েলনাময়ী লর্, পৃবথিীর ইবত্হারসর সিরচ লসরা 
বিজ্ঞাবন, সযার আলিাটব আইনষ্টাইনরকও ত্ার লেওয়া মত্ তু্রল বনরয় ভুল স্বীকার 
কররত্ হরয়রে।’ 
. 
লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘মারন? তু্ই বক িলরত্ চাস?’ 
. 
সাবজে মুচবক হাসরলা। িলরলা,- ‘লোি, আবম লত্া লত্ারকই বিরেন্ড করবে। িলবে লর্, 
ধমবগ্ররন্থ বিজ্ঞান লখাাঁজা আর ত্া বেরয় ধমবগ্রন্থরক জাজ করা করাটা লিাকাবম। আচ্ছা িাে 
লে। লেিাশ্ীষ, লশ্েবপয়াররর রচনা লত্ার কা.রে লকমন লারি লর?’ 

আবম একটু অিাক হলাম। এই আরলাচনায় আিার লশ্েবপয়ার লকারত্থরক এরস 
পড়রলা? র্ারহাক, কাবহনী লকানবেরক লমাড় লনয় লেখার জনয অরপো করা োড়া উপায় 
লনই। 
. 
লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘ভারলা লারি। লকরনা?’ 
– ‘হযামরলট পরড়বেস?’ 
– ‘হযাাঁ।’ 
– ‘পরড় বনিয় কান্না লপরয়রে?’ 
. 
লেিাশ্ীষ িাাঁকা লচারখ সাবজরের বেরক ত্াকারলা।সাবজে িলরলা,- ‘আরর িািা, এটা লত্া 
লকান লরামাবন্টক রচনা না লর্ এটা পরড় মজা লপরয়বেস বকনা বজরজ্ঞস কররিা। এটা 
একটা করুণ রসবভবিক রচনা। এটা পরড় মন খারাপ হরি, কান্না পারি এটাই 
স্বাভাবিক, ত্াই না?’ 
লেিাশ্ীষ বকচু্ছ িলরলা না। 
. 
সাবজে আিার িলরলা,- ‘লশ্েবপয়াররর A Mid Summer Night’s Dream 
পরড়বেস? বকংিা, Comedy Of Errors?’ 
– ‘হযাাঁ। 
– ‘Comedy Of Errors পরড় বনিই লহরস কুবটকুবট হরয়বেস, ত্াই না? ‘হাহাহাহা।’ 
. 
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লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘হযাাঁ। মজার রচনা।’ 
সাবজে িলরলা,- ‘লত্ারক লশ্েবপয়াররর আররকবট নাটরকর নাম িবল। হয়রত্া পরড় 
থাকবি। নাটরকর নাম হরচ্ছ ‘Henry The Fourth’. ধারনা করা হয়, লশ্েবপয়ার এই 
নাটকবট বলরখবেরলন ১৫৯৭ সারলর বেরক এিং লসবট বপ্রন্ট হয় ১৬০৫ সারলর বেরক।’ 
– ‘লত্া?’ 
– ‘আরর িািা, িলরত্ লে। লসই নাটরকর একপর্বারয় লমৌমাবেরের বনরয় োরুন বকেু 
কথা আরে। লশ্েবপয়ার লেবখরয়রেন, পুরুষ লমৌমাবেরের একজন রাজা থারক। রাজাটা 
বনধবাবরত্ হয় পুরুষ লমৌমাবেরের লভত্র লথরকই। রাজা িযত্ীত্, অনযানয লমৌমাবেরা হরলা 
নসবনক লমৌমাবে। এই নসবনক লমৌমাবেরের কাজ হরলা লমৌোক বনমবান, মধু সংগ্রহ 
লথরক শুরু করর সি। রাজার বনরেবশ্মরত্া, নসবনক লমৌমাবেরা ত্ারের প্রাত্যবহক কাজ 
লশ্ষ করর বেরনর একবট বনবেবষ্ট সমরয় রাজা লমৌমাবের কারে জিািবেবহ করর। 
অরনকটা প্রাচীন রু্রির রাজা িােশ্াহরের শ্াসরনর মরত্া আর বক।’ 
. 
আমরা সিাই লশ্েবপয়াররর িল্প শুনবে। কাররা মুরখ লকান কথা লনই। 
. 
সাবজে আিার শুরু কররলা- 
‘বচিা কর, লশ্েবপয়াররর আমরলও মানুষজরনর বিশ্বাস বেরলা লর্, লমৌমাবে েু প্রকার। 
স্ত্রী লমৌমাবে আর পুরুষ লমৌমাবে। স্ত্রী লমৌমাবে খাবল সিান উৎপােন করর, আর 
িােিাবক কাজকমব করর পুরুষ লমৌমাবেরা।’ 
. 
সাবকি িলরলা,- ‘লত্মনটা লত্া আমরাও বিশ্বাস কবর। এিং, এটাই লত্া স্বাভাবিক,ত্াই 
না?’ 
– ‘হা হা হা। এরকমটাই হওয়া স্বাভাবিক বেরলা, বকন্তু লমৌমাবের জীিনচি অনযানয 
কীট পত্রঙ্গর তু্লনায় একেম আলাো।’ 
– ‘বক রকম?’- রাবকরির প্রশ্ন। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘১৯৭৩ সারল অবিয়ান বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch ‘Physiology of 
Medicine’ বিষরয় সেল িরিষণার জনয বচবকৎবিজ্ঞারন লনারিল পুরষ্কার 
লপরয়রেন।ত্ার িরিষণার বিষয় বেল ‘লমৌমাবের জীিনচি’।অথবাৎ, লমৌমাবেরা বকভারি 
ত্ারের জীিন বনিবাহ করর। 
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. 
এই িরিষণা চালারত্ বিরয় বত্বন এমন সি আিজবজনক বজবনস সামরন বনরয় এরলন, 
র্া লশ্েবপয়াররর সময়কার পুররা বিশ্বাসরক পারট বেরলা। বত্বন েরটাগ্রাবে এিং 
অনযানয নিজ্ঞাবনক পদ্ধবত্ অিলম্বন করর করর লেবখরয়রেন লর্, লমৌমাবে েুই প্রকার নয়, 
লমৌমাবে আসরল বত্ন প্রকার। 
প্রথমটা হরলা, পুরুষ লমৌমাবে। 
বেত্ীয়বট হরলা স্ত্রী লমৌমাবে। এই লমৌমাবেরের িলা হয় Queen Bee. এরা শুধু সিান 
উৎপােন করা োড়া আর লকান কাজ করর না। এই েুই প্রকার োড়াও আররা 
একপ্রকার লমৌমাবে আরে। বলঙ্গরভরে এরাও স্ত্রী লমৌমাবে ত্রি একটু বভন্ন।’ 
. 
– ‘বক রকম?’- লেিাশ্ীষ প্রশ্ন কররলা। 
‘আমরা জাবন, পুরুষ লমৌমাবেরাই লমৌচাক বনমবান লথরক শুরু করর মধু সংগ্রহ সি করর 
থারক বকন্তু এই ধারনা ভুল। পুরুষ লমৌমাবে শুধু একবটই কাজ করর, আর ত্া হরলা 
লকিল রানী লমৌমাবেরের প্রজনন প্রবিয়ায় সহায়ত্া করা। মারন, সিান উৎপােরন 
সহায়ত্া করা। এই কাজ োড়া পুরুষ লমৌমাবের আর লকান কাজ লনই।’ 
– ‘ত্াহরল লমৌচাক বনমবান লথরক শুরু করর িাবক কাজ কারা করর?’- রাবকি বজরজ্ঞস 
কররলা। 
– ‘হযাাঁ। তৃ্ত্ীয় প্রকাররর লমৌমাবেরাই িাে িাবক সি কাজ করর থারক। বলঙ্গরভরে এরাও 
স্ত্রী লমৌমাবে, বকন্তু প্রাকৃবত্কভারি এরা সিান জমোরন অেম।রসাজা কথায়, এরের 
িন্ধযা িলা র্ায়।’ 
. 
আবম িললাম,- ‘ও আচ্ছা।’ 
. 
সাবজে আিার িলরত্ লািরলা,- ‘বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এই বিরশ্ষ লেণীর স্ত্রী 
লমৌমাবেরের নাম বেরয়রেন Worker Bee িা কমবী লমৌমাবে। এরা Queen Bee ত্থা 
রানী লমৌমাবের লথরক আলাো একবট বেরকই।রসটা হরলা রানী লমৌমাবের কাজ হরলা 
সিান উৎপােন, আর কমবী লমৌমাবের কাজ সিান জম লেওয়া োড়া অনযসি।’ 
সাবকি িলরলা,- ‘িাহ, োরুন লত্া। এরা বক প্রাকৃবত্কভারিই সিান জমোরন অেম 
হরয় থারক?’ 
. 
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– ‘হযাাঁ।’ 
– ‘আররা, মজার িযাপার আরে। বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch আররা প্রমান করররেন 
লর্, এইসি কমবী লমৌমাবেরা র্খন েুল লথরক রস সংগ্ররহ লির হয়, ত্খন ত্ারা খুি 
অদু্ভত্ একবট কাজ করর।রসটা হরলা, ধর, লকান কমবী লমৌমাবে লকান এক জায়িায় 
েুরলর উেযারনর সন্ধান লপরলা লর্খান লথরক রস সংগ্রহ করা র্ারি। ত্খন অই 
লমৌমাবেবট ত্ার অনযানয সঙ্গীরের এই েুরলর উেযান সম্পরকব খির লেয়। 
. 
লমৌমাবেবট বঠক লসভারিই িরল, লর্ভারি লর্ পথ বেরয় লস অই উেযারন বিরয়বেরলা।মারন, 
এোি লর্ পরথ লস এই উেযারনর সন্ধান পায়, লস পরথর কথাই অনযরের িরল।আর, 
অনযানয লমৌমাবেরাও বঠক ত্ার িাত্রল লেওয়া পথ অনুসরণ কররই লস উেযারন লপৌঁরে। 
একটুও লহররের কররনা।বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এই ভাবর অদু্ভত্ বজবনসটার নাম 
লররখরে ‘Waggle Dance’.. 
. 
আবম িললাম,- ‘লভবর ইন্টাররবষ্টং……’ 
সাবজে িলরলা,- ‘লমাোকথা, Karl Von-Frisch প্রমান করররেন লর্, স্ত্রী লমৌমাবে েু 
প্রকাররর। রানী লমৌমাবে আর কমবী লমৌমাবে। েুই প্রকাররর কাজ সমূ্পণব আলাো।আর, 
পুরুষ লমৌমাবে লমৌচাক বনমবান, মধু সংগ্রহ এসি করর না। এসি করর কমবী স্ত্রী 
লমৌমাবেরাই।’ 
এই পুররা বজবনসটার উপর Karl Von-Frisch একবট িইও বলরখরেন। িইবটর নাম- 
‘The Dancing Bees’. এই বজবনসগুলা প্রমান করর বত্বন ১৯৭৩ সারল 
বচবকৎসাবিজ্ঞারন লনারিল পুরষ্কার পান। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে থামরলা। লেিাশ্ীষ িলরলা,- ‘এরত্াবকেু িলার উরেশ্য বক?’ 
. 
সাবজে ত্ার বেরক ত্াকারলা। এরপর িলরলা,- ‘লর্ বজবনসটা ১৯৭৩ সারল বিজ্ঞান 
প্রমান করররে, লসই বজবনসটা ১৫০০ িের আরি লকারান িরল লররখরে।’ 
লেিাশ্ীষ সাবজরের বেরক লচাখ িড় িড় করর ত্াকারলা। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘লকারান লর্রহতু্ আরবি ভাষায় নাবজল হরয়রে, আমারের আরবি 
িযাকরণ অনুসারর ত্ার অথব িুেরত্ হরি। িাংলা বকংিা ইংররবজ লকানটারত্ই পুংবলঙ্গ 
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এিং স্ত্রীবলরঙ্গর জনয আলাো আলাো বিয়া (Verb) িযিহৃত্ হয় না। 
. 
লর্মন ইংবলরশ্ পুংবলরঙ্গর জনয আমরা িবল, He does the work, আিার স্ত্রী বলরঙ্গর 
জনযও িবল, She does the work.. 
. 
লখয়াল কররা, েুরটা িারকয লজন্ডার পারট লিরলও বিয়া পারটবন। পুংবলরঙ্গর জনয লর্মন 
does, স্ত্রীবলরঙ্গর জনযও does. বকন্তু আরবিরত্ লসরকম নয়। আরবিরত্ লজন্ডাররভরে 
বিয়ার রূপ পারট র্ায়।’ 
. 
আমরা মরনারর্ািী লোত্ার মরত্া শুনবে। 
. 
লস িরল র্ারচ্ছ- 
‘লকারারন লমৌমাবের নারমই একবট সূরা আরে। নাম সূরা আন-নাহল। এই সূরার ৬৮ 
নাম্বার আয়ারত্ আরে- ‘(লহ মুহাম্মে) আপনার রি লমৌমাবেরক আরেশ্ বেরয়রেন লর্, 
লমৌচাক িাবনরয় নাও পাহারড়,িৃরে এিং মানুষ লর্ িৃহ বনমবান করর, ত্ারত্।’ 
. 
লখয়াল কর, এখারন সিান জমোরনর কথা িলা হরচ্ছ না বকন্তু। লমৌচাক বনমবারনর কথা 
িলা হরচ্ছ। 
Karl Von-Frisch আমারের জাবনরয়রেন, লমৌচাক বনমবারনর কাজ করর থারক স্ত্রী কমবী 
লমৌমাবে।এখন আমারের লেখরত্ হরি লকারান লকান লমৌমাবেরক এই বনরেবশ্ বেরচ্ছ।স্ত্রী 
লমৌমাবেরক? নাবক, পুরুষ লমৌমাবেরক। 
. 
র্বে পুরুষ লমৌমাবেরক এইই বনরেবশ্ লেয়, ত্াহরল ধরর বনরত্ হরি, আধুবনক বিজ্ঞান 
অনুসারর লকারান ভুল। আরবি িযাকররণ, পুরুষ লমৌমাবেরক লমৌচাক বনমবান কারজর 
বনরেবশ্ বেরত্ লর্ বিয়া িযিহৃত্ হয় ত্া হরলা ‘ইিাবখজ’ আর স্ত্রী লমৌমাবের লেরত্র 
িযিহৃত্ হয় ‘ইিাবখবজ’। 
অত্যি আিজবনক িযাপার হরচ্ছ, লকারান এই আয়ারত্ ‘লমৌমাবেরক বনরেবশ্ বেরত্ 
‘ইিাবখজ’ িযিহার না করর, ‘ইিাবখবজ’ িযিহার করররে।মারন, এই বনরেবশ্টা লকারান 
বনঃসরন্দরহ স্ত্রী লমৌমাবেরকই বেরচ্ছ, পুরুষ লমৌমাবেরক নয়। 
. 
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িলরত্া লেিাশ্ীষ, এই সুক্ষ্ম নিজ্ঞাবনক িযাপারবট মুহাম্মে সাঃ ১৫০০ িের আরি লকান 
মাইরিারস্কাপ বেরয় পর্বরিেণ করররেন? এমনবক, লশ্েবপয়াররর সময়কারলও লর্খারন 
এটা বনরয় ভুল ধারনা প্রচবলত্ বেরলা?’ 
লেিাশ্ীষ চুপ করর আরে। সাবজে আিার িলরত্ লািরলা,- ‘শুধু এই আয়াত্ নয়, এর 
পররর আয়ারত্ আরে ‘অত্:পর, লচাষন করর নাও প্ররত্যক েুল লথরক,এিং চল স্বীয় 
ররির সহজ-সরল পরথ’। 
. 
লচাষণ িা পান করার লেরত্র আরবিরত্ পুংবলরঙ্গর জনয িযিহৃত্ হয় ‘কু্বল’ শ্ব্দ, এিং 
স্ত্রীবলরঙ্গর জনয িযিহৃত্ হয় ‘কু্ববল’। লকারান এখারন ‘কু্বল’ িযিহার না করর ‘কু্ববল’ 
িযিহার করররে। ‘সহজ সরল পরথ’ চলার বনরেবরশ্র লেরত্র পুংবলরঙ্গর জনয িযিহৃত্ 
শ্ব্দ ‘ঊসলুক’, এিং স্ত্রীবলরঙ্গর জনয িযিহৃত্ হয় ‘ঊসলুবক’। মজার িযাপার, লকারান 
‘ঊসলুক’ িযিহার না করর, ‘ঊসলুবক’ বিয়া িযিহার করররে।মারন, বনরেবশ্টা পুরুষ 
লমৌমাবের জনয নয়, স্ত্রী লমৌমাবের জনয। 
. 
আররা মজার িযাপার, এই আয়ারত্ লকারান লমৌমাবেরক একবট ‘সহজ সরল’ পরথ চলার 
বনরেবশ্ বেরচ্ছ।আচ্ছা, লমৌমাবের বক পরকারল জিািবেবহত্ার লকান োয় আরে? পাপ 
পূরণযর? লনই। ত্াহরল ত্ারের লকরনা সহজ সরল পরথ চলার বনরেবশ্ লেওয়া হরলা? 
. 
লখয়াল কর, বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch লমৌমাবেরের িযাপারর লর্ আির্বজনক 
িযাপারবট লেয করররেন, ত্া হরলা- ত্ারা বঠক লর্ পরথ লকান েুরলর উেযারনর সন্ধান 
পায়, বঠক একই পরথর,একই রািা অনযরের িাত্রল লেয়।রকান লহররের করর না। 
অনযরাও বঠক লস পথ অনুসরণ করর উেযারন লপৌঁরে।এটাই ত্ারের জনয সহজ-সরল 
পথ।বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch এটার নাম বেরয়রেন ‘Waggle Dance’. লকারানও 
বক বঠক একই কথা িলরে না? 
. 
লেিাশ্ীষ, এখন লত্ারক র্বে প্রশ্ন কবর, লকারান বক এই বজবনসগুরলা বিজ্ঞাবন Karl 
Von-Frisch এর লথরক নকল করররে? 
লত্ার উির হরি ‘না।’ কারন, বত্বন এসি প্রমান করররেন মাত্র লসবেন। ১৯৭৩ সারল। 
লকারান নাবজল হরয়রে আজ লথরক ১৫০০ িের আরি। প্রাবত্ষ্ঠাবনক বশ্োবিহীন 
বনরের মুহাম্মে সাঃ এই নিজ্ঞাবনক িযাপারগুরলা বঠক লকাথায় লপরলন? লকারান লকরনা 
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এই বনরেবশ্গুরলা পুরুষ লমৌমাবেরক বেরলা না? লকরনা স্ত্রী লমৌমাবেরক বেরলা? 
. 
র্বে এই লকারান সুপার নযাচারাল লকান শ্বি, বর্বনই এই লমৌমাবের সৃবষ্টকত্বা, বর্বনই 
লমৌমাবেরের এই জীিনচরির জনয উপরু্ি করর সৃবষ্ট করররেন ত্ার বনকট লথরক না 
আরস, ত্াহরল ১৫০০ িের আরি আররির মরুভূবমরত্ িরস লক এটা িলরত্ পারর? 
. 
লর্ বজবনস ১৯৭৩ সারল আবিষ্কার করর বিজ্ঞাবন Karl Von-Frisch লনারিল লপরলন, 
ত্া লকারারন িহু শ্ত্াব্দী আরিই িলা আরে।কই, মুসবলমরা বক োবি করররে Karl 
Von-Frisch লকারান লথরক নকল করররে? করর বন। মুসবলমরা বক ত্ার লনারিল 
পুরষ্কারর ভাি িসারত্ লিরে? না, র্ায় বন।কারন এর লকানটাই লকারারনর উরেশ্য নয়। 
. 
আমরা বিজ্ঞান বেরয় লকারানরক বিচার কবর না, িরং, বেনরশ্রষ, বিজ্ঞানই লকারারনর 
সারথ এরস কাাঁরধ কাাঁধ বমলায়। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে লথরম লিরলা। লেিাশ্ীষ বকেুই িলরে না। সাবকি আর রাবকরির 
লচহারাটা ত্খন লেখার মরত্া। ত্ারা খুিই উৎেুল্ল এিং লখাশ্রমজাবজ একটা লচহারায় 
লেিাশ্ীরষর বেরক ত্াবকরয় আরে। লর্ন ত্ারা িলরত্ চাইরে- ‘লে লে িযাটা। পাররল 
এিার লকান উির লে…………’ 
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১৭ 
"আল-কুরআন কী?” (What is Qur'an)  
-এরকর আহ্বারন - Calling to the One 

 

আল-কু্বর'আন - আল েুরক্বান। সত্য ও বমথযার পাথবকযকারী। বক্বয়ামত্ পর্বি মানি 
জাবত্র জনয বেকবনরেবশ্না। লসই বকত্াি, লসই মহাগ্রন্থ র্ার মাধযরম আল্লাহ রাবু্বল 
ইর্র্াহ আমারের প্রবত্ ত্াাঁর বন’আমত্ সমূ্পণব করররেন, আমারের েীনরক পূণব 
করররেন। এটা হল লসই বকত্াি র্ার কাররন সমগ্র আরি, সমগ্র বিশ্ব রাহমাতু্লবলল 
আলাবমন মুহাম্মাে ইিন আবু্দল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص বিররাবধত্া করররে। এটা হল লসই বকত্াি র্া 
মানি জাবত্রক ত্াওবহরের মাপকাবঠরত্ পৃথক করররে, হক্ব ও িাবত্লরক সুেষ্ট 
করররে। এটা হল লসই বকত্াি র্া মানবিবত্হারসর িবত্পথ িেরল বেরয়রে। এটা হল 
লসই বকত্াি র্া আল্লাহ্ র ইচ্ছায় আপনার ও আমার মুবির চাবি।  
. 
আর এটা হল লসই বকত্াি র্ার চযারলি লমাকারিলায় ওররয়ন্টাবলস্ট্, নাবিক ও মুশ্বরক 
আরজা িযথব। আর ত্াই এই বকত্ারির িযাপারর ত্ারের আরিাশ্টাও সিরচরয় লিবশ্। 
একাররন ত্ারা িমািত্ চাবলরয় র্ায় এই কু্বর'আরনর িযাপারর নানা ধররনর বমরথয 
প্রচারণা। আর অজ্ঞত্ার কাররন অরনক মুসবলম ভাইরিান এরত্ বিভ্রাি হরয় র্ান।  
. 
এই বিভ্রাবিরত্ লথরক িাাঁচার উপায় হল েীন সম্পরকব 'ইলম অজবন করা। নাবিকরের, 
ইসলামবিরেষীরের রু্বিখন্ডরনর চাইরত্ও প্রকৃত্পরে এ কাজবট লিবশ্ গুরুত্বপূণব। বকন্তু 
েুঃখজনকভারি েীন বনরয় ত্রকব আমারের র্রত্াটা আগ্রহ লেখা র্ায়, েীন সম্পরকব 
জানার ও েীনরক পালরনর লেরত্র অরত্াটা আগ্রহ আমরা লেখাই না। আিার অরনক 
সময় লেখা র্ায় জানার ইরচ্ছ থাকা সরত্ত্বও আমরা িুেরত্ পাবর না বঠক লকান জায়িা 
লথরক শুরু করা উবচৎ। আর বঠক এ েুিবলত্ার সুরর্াি লনয় নাবিক-ইসলামবিরেষী ও 
ওবররয়ন্টাবলস্ট্রা।  
. 
ত্াই এ শুধুমাত্র রু্বিখন্ডনই, সত্যকথরনর পে লথরক আমরা সাধযমত্ লচষ্টা কররিা 
আমারের মারে বিেযমান এ অজ্ঞানত্া ও েুিবলত্ারক েূর করার - ইন শ্া আল্লাহ। লসই 
প্ররচষ্টার অংশ্ বহরসরি আজ আমরা আপনারের জনয উপস্থাপন করবে এরকর আহ্বারন-
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Calling to The One কতৃ্বক প্রকাবশ্ত্ বভবিও* - "আল-কু্বর'আন কী? (What is 
Qur'an)। ইন শ্া আল্লাহ ৬ বমবনরটর এই লোট্ট বভবিওবট আমারের অরনক 
কনবেউশ্ান েূর কররত্ সেম হরি।  

. 

বভবিওবটর ইউবটউি বলংকঃ https://youtu.be/nSHED-pmfeE 
বভবিওবটর বলবখত্ িােবিরপ্টর জনয 
লেখুনঃ https://www.facebook.com/971473962974903/videos/1030917580363874/ 
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১৮ 
সাহািী উিাই বিন কা’ি(রা) এর কুরআরন বক আসরলই 
েুইবট অবত্বরি সুরা বেল?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

প্রখযাত্ সাহািী উিাই বিন কা’ি(রা) এর মুসহারের{বলবপিদ্ধ পূণব কুরআন} সুরাসংখযা 
বনরয় প্রশ্ন লত্ারল লেশ্-বিরেরশ্র বিষ্টান বমশ্নারী, ত্ারের বমবিয়া ইভানরজবলস্ট্, 
নাবিক-মুিমনা এিং বিরেশ্ী ওবররয়ন্টাবলস্ট্রা।ত্ারা বিরামহীনভারি প্রচারণা চাবলরয় 
র্ারচ্ছ লর্—সাহািী উিাই বিন কা’ি(রা) এর িযবিিত্ মুসহারে ১১৬বট সুরা বেল-অথবাৎ 
েুইবট ‘অবত্বরি’ সুরা বেল।এ োরা ত্ার প্রমাণ কররত্ চায় লর্ িত্বমান কুরআরনর 
সারথ সাহািীরের কুরআরন সুরাসংখযায় লিবশ্-কম বেল।এভারি ত্ারা উসমান(রা) কতৃ্বক 
সংকবলত্ কুরআরনর গ্রহণরর্ািযত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ চায়। অথবাৎ কুরআন নাবক 
র্থাথবরূরপ সংরেণ করা হয়বন।এর এরহন প্রশ্ন লত্ালার অথব হরচ্ছ ইসলামরকই 
প্রশ্নবিদ্ধ করা। 
  
এরহন োবি লত্ালার জনয ইসলামবিররাধীরা বনরম্নর িণবণাবট িযিহার করর— 
  
“এিং উিাই(রা) এর মুসহারে বেল ১১৬বট(সুরা/অধযায়) এিং লশ্ষ লথরক বত্বন 
বলবপিদ্ধ কররন সুরা হােে এিং খাল’। ” 
[আল ইত্কান, জালালুবেন সুয়ুবত্, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬] 
উরল্লখয, ‘সুরা’ শ্রব্দর অথব অধযায়। 
উিাই(রা) ত্াাঁর মুসহারে লর্ অবত্বরি অংশ্টুকু বলবপিদ্ধ কররবেরলন, ত্াও জালালুবেন 
সুয়ুবত্(র) িণবণা করররেনঃ 

  يَْفُجُركَ  َمنْ  َونَتُْركُ  َونَْخلَعُ  نُْكفُُركَ  َوَل  َعلَْيكَ  َونُثْنِي َونَْستَْغِفُركَ  نَْستَِعينُكَ  إِنَّا اللَُّهمَّ 
 إِنَّ  َعذَابَكَ  َونَْخَشى َرْحَمتَكَ  نَْرُجو َونَْحِفدُ  نَْسعَى َوإِلَْيكَ  َونَْسُجدُ  نَُصل ِي َولَكَ  نَْعبُدُ  إِيَّاكَ  اللَُّهمَّ 

ُمْلَحق   بِاْلُكفَّارِ  َعذَابَكَ  . 

অথবঃ লহ আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কারেই সাহার্য চাই, শুধু আপনার কারেই েমা 
চাই, আপনার গুণিান কবর, আপনার অকৃত্জ্ঞ হই না, আর র্ারা আপনার অিাধয 
ত্ারের লথরক আলাো ও বিবচ্ছন্ন হই। লহ আল্লাহ, আমরা শুধু আপনারই ইিােত্ কবর, 
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শুধু আপনার বনকট প্রাথবনা কবর, শুধু আপনার প্রবত্ নত্ হই(বসজোহ কবর), আপনার 
বেরক ধাবিত্ হই।আর আমরা আপনার কবঠন শ্াবিরক ভয় কবর, আপনার েয়ার আশ্া 
রাবখ।বনিয়ই আপনার শ্াবি লত্া অবিশ্বাসীরের জনয বনধবাবরত্। 
[আল ইত্কান, জালালুবেন সুয়ুবত্ ১/২২৭] 
  
লকান লকান লরওয়ারয়রত্ সামানয বকেু শ্রব্দর পাথবকয লেখা র্ায়। 
জালালুবেন সুয়ুবত্(র) এরকম অরনক লরওয়ারয়ত্ িণবণা করররেন র্ারত্ উরল্লখ আরে লর্ 
সাহািী(রা)িণ নামারজ এই “সুরা”েয় পাঠ করররেন। লর্ শ্ব্দগুরলারক কুরআরনর সুরার 
সারথ বমবলরয় অপপ্রচার চালারনা হরচ্ছ, লসগুরলা প্রকৃত্পরে বজব্রাঈল(আ) কতৃ্বক 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)রক লশ্খারনা লোয়া। 
  
ইমাম িাইহাকী(র) িণবণা করররেনঃ 

 
َرئِيُل فََأْوَمأَ ِإلَْيِه َأِن  َنا َرُسوَُ اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدُعو َعَلى ُمَضَر ِإْذ َجاَءُه َجب ْ : " ابَ ي ْ ََ ْسُكْت َفَسَكَت، فَ َقا

َعْثَك َسبَّ  ابًا }لَيْ يَا ُمَحمَُّد ِإنَّ اللَه َلْم يَ ب ْ َِ َعْثَك َع َس َلَك ِمَن اْْلَْمِر َشْيٌء َأْو ابًا َوََل َلعَّانًا، َوِإنََّما بَ َعَثَك رَْحَمًة، َوَلْم يَ ب ْ
بَ ُهْم فَِإن َُّهْم ظَاِلُموَن{ ]آَ عمران:   ِِ ا اْلُقُنوَت: اللُهمَّ ِإنَّا َنْسَتعِ 821يَ ُتوَب َعَلْيِهْم َأْو يُ َع َِ  ... ُنكَ ي[ ثُمَّ َعلََّمُه َه

 

“র্খন রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) মুোর লিারত্রর বিরুরদ্ধ লোয়া করবেরলন, বজব্রাঈল(আ) ত্াাঁর বনকট 
আসরলন এিং ত্াাঁরক থামরত্ ইবঙ্গত্ কররলন, ত্াই বত্বন লথরম লিরলন।এরপর 
বজব্রাঈল(আ) িলরলন, “লহ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص), আল্লাহ আপনারক অিমূলযায়ন কররত্ িা লোষ 
বেরত্ পাঠানবন িরং বত্বন আপনারক এক েয়াস্বরূপ পাবঠরয়রেন।আর বত্বন আপনারক 
আর্াি আনিার জনযও পাঠানবন।  
. 
{এরপর িলরলন} “বত্বন(আল্লাহ) ত্ারেররক েমা কররিন বকংিা শ্াবি লেরিন এটা 
আপনার বসদ্ধাি নয়, আর বনিয়ই ত্ারা লত্া জাবলম।”(আবল ইমরান ৩:১২৮)  
  
এরপর বত্বন ত্াাঁরক কুনুত্বট বশ্ো বেরলনঃ “লহ আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কারেই 
সাহার্য চাই,... ...”। ” 
(সুনানুল কুিরা, ইমাম িাইহাকী, হাবেস নং ৩১৪২) 
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আনাস(রা)রক আব্বান বিন আিু আয়াশ্ এ কুনুরত্র িযাপারর বজরজ্ঞস কররল বত্বন 
উির লেনঃ 

 
السََّماء من إِلَّ  أَْنَزلَتَا إِن َوالله  

 

অথবঃ আল্লাহর শ্পথ, এগুরলা লত্া আসমান লথরক নাবজল হরয়রে। 
(েুররর মানসুর(োরুল বেকর, নিরুত্ লথরক প্রকাবশ্ত্),জালালুবেন সুয়ুবত্, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা 
৬৯৫) 
  
অত্এি আমরা লেখলাম লর্, নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন জাবলম মুোর সম্প্রোরয়র বিরুরদ্ধ 
লোয়া করবেরলন, ত্খন লেররশ্ত্া বজব্রাঈল(আ) এরস ত্াাঁরক স্মরণ কবররয় লেন লর্ 
আল্লাহ ত্াাঁরক েয়াস্বরূপ লপ্ররণ করররেন। এরপর বত্বন ত্াাঁরক লসই কুনুত্বট(নামারজ 
পাঠ করা লোয়া) বশ্বখরয় লেন।জালালুবেন সুয়ুবত্(র) ত্াাঁর আল ইত্কারনর বিবভন্ন 
িণবণায়{লেখুন আল ইত্কান ১/২২৭-২২৮} উমার(রা), উিাই(রা) এিং আিু মুসা(রা) 
ত্াাঁরের নামারজ লসই কুনুত্ পাঠ করররেন িরল বিিরণ উরল্লখ করররেন। র্বেও 
নামারজ লর্ লকান লোয়া করা র্ায়, বকন্তু লর্রহতু্ বজব্রাঈল(আ) সরাসবর এরস 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক ঐ কুনুত্ বশ্বখরয়রেন, সাহািী(রা)িণও নামারজ লসই কুনুত্বট পড়রত্ 
পেন্দ কররত্ন, অরনক সাহািী লথরক এর বিিরণ পাওয়া র্ায়।আমরা লেরখবে বকভারি 
কুরআন নাবজরলর সারথ সােৃশ্যপূণব উপারয় িাকযগুরলা বজব্রাঈল(আ) এর োরা 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক লশ্খারনা হরয়রে।এ কাররণ সুন্নাহরপ্রমী সাহািীিণ নামারজ লস 
িাকযগুরলা কুনুত্ বহসারি পড়রত্ ভারলািাসরত্ন। এই কুনুত্বট বিত্র নামারজ পড়া 
হয়।  
  
েজরর কুনুত্ পড়িার বিিরণও পাওয়া র্ায়।সাহািীিণ লর্ভারি নামাজ পড়রত্ন, 
িত্বমান মুসবলমরাও হুিহু লসভারিই নামাজ পরড়ন। িত্বমান মুসবলমরাও নামারজ কুনুত্ 
পাঠ করর থারকন।ইসলামবিররাধীরা লর্ এই শ্ব্দগুরলারক “হাবররয় র্াওয়া সুরা” িরল 
প্রত্বষ্ঠত্ কররত্ চায়, এর োরা এই ত্রত্ত্বর অসারত্াই প্রমাবণত্ হয়। 
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ওবররয়ন্টাবলস্ট্, বিষ্টান বমশ্নারী এরা িলরত্ চায় লর্—িত্বমারন মুসবলমরা লর্ কুরআন 
পরড়, ত্া খবলো উসমান বিন আেোন(রা) কতৃ্বক সংকবলত্ হরয়রে এিং লসই 
কুরআরনর সারথ লসই সময়কার অথবাৎ প্রথম রু্রির মুসবলমরের কুরআরনর সারথ 
পাথবকয বেল।বত্বন শুধুমাত্র েমত্ার প্ররয়াি োরা লস্বচ্ছাচারীভারি কুরআন সংকলন 
করররেন, অনযানয মুসবলমরের সারথ বমল লররখ সংকলন কররনবন। এর প্রমাণ বহসারি 
ত্ারা উিাই(রা) এর মুসহােসংিাি লরওয়ারয়ত্ এিং সাহািীরের নামারজ কুনুত্ 
পড়িার লরওয়াত্গুরলা অপিযাখযা কররত্ হয়।  
  
বকন্তু ত্ারের এই িারজ ত্ত্ত্ব সহরজই অসার প্রমাণ করা র্ায় লকননা উিাই(রা) এিং 
অনযানয সাহািীরের লকউ কখরনা এই োবি কররনবন লর্ ঐ িাকযগুরলা কুরআরনর 
অংশ্। উসমান(রা) এর র্বে কুরআন লথরক লকান িাকয সরারনার ইচ্ছা আসরলই 
থাকরত্া(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াহরল বত্বন বনরজই লকন লসই িাকযগুরলা নামারজ পাঠ 
কররত্ন? উিাই(রা) এর মুসহারের লর্ অবত্বরি অংশ্গুরলা উসমান(রা) কুরআন 
লথরক িাে বেরয়রেন িরল ইসলামবিররাধীরা অবভরর্াি লত্ারল, উসমান(রা) স্বয়ং লসই 
িাকযগুরলা নামারজ পাঠ কররত্ন। এিং অনয সকল সাহািীর মত্ই ত্া কুনুত্ বহসারি 
পাঠ কররত্ন; কুরআরনর অংশ্ বহসারি নয়। লকান িাকয র্বে ত্াাঁর িাে লেিারই ইচ্ছা 
থাকরত্া, ত্াহরল বত্বন বনরজ লকন নামারজ লসই িাকযগুরলাই পাঠ কররিন?? 
  
“হুসাইন বিন আিেুর রহমান িণবণা কররনঃ বত্বন উসমান বজয়ারের বপেরন নামাজ 
আু্োয় করররেন। নামারজর পরর বত্বন ত্াাঁরক িরলন লর্, বত্বন লসই িাকযগুরলা োরা 
কুনুত্ পরড়রেন।অত্ঃপর িরলন, উমার বিন খািাি(রা) এিং উসমান বিন 
আেোন(রা)ও এভারিই ত্া আোয় কররত্ন” 
(মুসান্নাে ইিন আবি শ্াইিাহ, হাবেস নং ৭০৩২) 
  
বিররাধীরা এিার হয়রত্া িলরি—ত্াহরল উিাই বিন কা’ি(রা) লকন ত্াাঁর মুসহারে 
অবত্বরি ‘সুরা’ েুইবট বলবপিদ্ধ কররবেরলন, র্বে ত্া কুরআরনর অংশ্ না হয়? 
  
এ বিষরয় প্রথরমই লর্বট িলিঃ ‘সুরা’ শ্রব্দর অথব অধযায়। উিাই(রা) এর িযবিিত্ 
মুসহােবটরত্ লমাট অধযায় িা লসকশ্ন বেল ১১৬বট। বকন্তু এর মারন এই নয় লর্ ত্ার 
সকল অধযায় িা সুরা কুরআরনর অংশ্। 
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মুহাম্মাে আিেুল আবজম আল জুরকানী(র) এ িযাপারর উরল্লখ করররেনঃ “লর্ সকল 
সাহািীর এক িা ত্ার অবধক িযবিিত্ কবপ বেল, ত্াাঁরা লস সমি কবপরত্ এমন বকেুও 
উরল্লখ কররত্ন র্া কুরআরনর অংশ্ বেল না।ত্ারের বলবপিদ্ধ এই অবত্বরি অংরশ্র 
মরধয উরল্লখরর্ািয হরচ্ছ কুরআরনর লর্ অংশ্গুরলা লিাো কবঠন হত্ লসগুরলার 
িযাখযা(ত্ােবসর) বকংিা লোয়া, লর্গুরলা অরনকটা কুরআরনর লোয়ার মত্ই বেল।রসই 
লোয়াগুরলা নামারজ কুনুত্ বহসারি পড়া হত্।এিং ত্াাঁরা জানরত্ন এগুরলা কুরআরনর 
অংশ্ নয়।রলখার সরিারমর অভারির জনয ত্ারা এমনবট কররত্ন।এিং ত্ারা শুধুমাত্র 
বনরজরের পড়িার জনয কুরআন বলখরত্ন কারজই এগুরলা লিাো ত্াাঁরের জনয সহজ 
বেল এিং কুরআরনর সারথ বমরশ্ র্ািার ভয় বেল না।” 
(মানাবহল আল ইরোন বে উলুমুল কুরআন(োরুল কুতু্ি আল আরাবি, নিরুত্ লথরক 
প্রকাবশ্ত্), পৃষ্ঠা ২২২) 
  
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এগুরলার োরা কুনুত্ পড়রত্ন এিং উমার(রা), আলী(রা) এিং অনযানয 
সাহািীরের(রাবেয়াল্লাহু আনহুম)রক বশ্বখরয়রেন। ত্াাঁরা সিাই এগুরলার োরা নামারজ 
আল্লাহর বনকট লোয়া কররত্ন।মুসবলমিণ ত্া শুরনরেন এিং ত্াাঁরের লথরক িণবণা 
করররেন এিং বকত্ািসমূরহ উরল্লখ করররেন। 
(আল কুরআন ওয়া নাক্বে মাত্া’ইন আর রুহিান(োরুল কালাম,োরমস্ক লথরক 
প্রকাবশ্ত্), পৃষ্ঠা ২৭৭) 

 
 عن عطاء أن عثمان بن عفان لما نسخ

عب، فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد  القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بنَ 
 يكتب ومعه سعيد بن العاص يعربه، فهِا المصحف على قراءة أبي وزيد

 

আত্া(র) লথরক িবণবত্; র্খন কুরআন মুসহারে বলবপিদ্ধ করা হরি, উসমান বিন 
আেোন(রা) উিাই(রা) এর বনকট লপ্ররণ কররলন। অত্এি বত্বন র্াবয়ে বিন 
সাবিত্(রা) এর বনকট িণবণা কররলন এিং র্াবয়ে বলবপিদ্ধ কররলন এিং ত্ারাঁ সারথ 
বেরলন সাঈে বিন আস(র), প্রকাশ্ করার জনয।অত্এি এবট উিাই ও র্াবয়রের বকরাত্ 
অনুর্ায়ী মুসহাে। 
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(কানজুল উম্মাল, খণ্ড ২, হাবেস ৪৭৮৯)  
  
এই বিিররণর োরা সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্, িত্বমারন আমরা ১১৪সুরার লর্ 
মুসহাে পাঠ কবর, ত্া স্বয়ং উিাই(রা) িবণবত্ বেল এিং ত্াাঁর বকরাত্ও বভন্ন বকেু বেল 
না। েরল সামানযত্ম সরন্দরহরও আর অিকাশ্ থাকরলা না লর্ ত্াাঁর বলবখত্ িযবিিত্ 
কুরআরন িত্বমান কুরআরনর লথরক লিবশ্ বকেু বেল না র্ারক বত্বন কুরআরনর অংশ্ 
িরল িণয কররত্ন।  

 
এিং আল্লাহ সিবাবধক উিম জারনন। 
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১৯ 
‘শূ্ণযস্থান লথরক স্রষ্টার েূরত্ব’  
-আবরে আজাে 
 
 

সাবজরের কারে একবট লমইল এরসরে সকালরিলা। লমইলবট পাবঠরয়রে ত্ার নাবিক িনু্ধ 
বিপ্লি ধর। বিপ্লি ো’লক আবমও বচবন। সো হাসয এই ললাকটার সারথ মারে মারেই 
বট.এস.বসরত্ লেখা হরত্া।রেখা হরলই উবন একবট হাবস বেরয় বজরজ্ঞস কররত্ন,- ‘তু্ই 
বক এখরনা রারত্র লিলা ভূত্ লেবখস?’ 
. 
বিপ্লি ো মরন হয় হাবসবট প্রস্তুত্ কররই রাখরত্া।রেখা হওয়া মাত্রই প্রেশ্বন। বিপ্লি 
ো’লক বচনত্াম সাবজরের মাধযরম। সাবজে আর বিপ্লি ো একই বিপাটবরমরণ্টর। বিপ্লি 
ো সাবজরের লচরয় েু িযাচ বসবনয়র। 
. 
সাবজে বিশ্ববিেযালরয় এরস লর্ প্রথরম নাবিক হরয় বিরয়বেরলা, ত্ার পুররা লিবিটটাই 
বিপ্লি ো’র। বিপ্লি ো ত্ারক বিবভন্ন নাবিক, এযািরনাবষ্টকরের িই-টই পবড়রয় নাবিক 
িাবনরয় লেরলবেরলা। সাবজে এখন আর নাবিক লনই। 
. 
আবম ক্লাশ্ লশ্রষ রুরম ঢুরক লেখলাম সাবজে িরািররর মরত্াই কবম্পউটার 
গুত্ারচ্ছ।আমারক লেখামাত্রই িলরলা,- ‘লত্ার োওয়াত্ আরে।’ 
– ‘লকাথায়?’- আবম বজরজ্ঞস করলাম। 
সাবজে িলরলা,- ‘বিপ্লি ো লেখা কররত্ িরলরেন।’ 
. 
আমার সারথ উনার লকান ললনরেন লনই।আমারক এভারি লেখা কররত্ িলার লহতু্ বক 
িুেলাম না।সাবজে িলরলা,- ‘ঘািরড় লিবল নাবক? লত্ারক একা না, সারথ আমারকও।’ 
. 
এই িরল সাবজে বিপ্লি ো’র লমইলবট ওরপন করর লেখারলা।রমইলবট হুিহু এরকম- 
. 
‘সাবজে, 
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. 
আবম লত্ামারক একজন প্রিবত্শ্ীল, উোরমন সম্পন্ন, মুরিামনা ভািত্াম।পড়াশুনা করর 
তু্বম কবথত্ ধমবীয় লিাাঁড়াবম আর অন্ধ বিশ্বাস লথরক লিবররয় এরসবেরল।বকন্তু তু্বম লর্ 
আিার লসই অন্ধ বিশ্বারসর জিরত্ বেরর র্ারি- লসটা কল্পনাও কবরবন আবম।আজ 
বিরকরল িাসায় এরসা। লত্ামার সারথ আলাপ আরে।’ 
. 
আমরা খাওয়া-োওয়া করর, েুপুররর নামাজ পরড় বিপ্লি ো’র সারথ লেখা করার জনয 
লির হলাম।বিপ্লি ো আরি থাকরত্ন িনানী, এখন থারকন কাাঁটািন। জযাম-টযাম 
কাবটরয় আমরা র্খন বিপ্লি ো’র িাসায় লপৌঁবে, ত্খন আসররর ওয়াি হরয় 
লিরে।বিপ্লি ো’র সারথ হযান্ডরশ্ক করর আমরা িসলাম না। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘োো, আলাপ একটু পরর হরি। আসররর নামাজটা পরড় আবস 
আরি।’ 
. 
বিপ্লি ো না কররলন না।আমরা লিবররয় লিলাম।পাশ্ববিত্বী মসবজরে আসররর নামাজ 
পরড় িযাক করলাম উনার িাসায়। 
. 
বিপ্লি ো ইরত্ামরধযই কবে নত্বর করর লররখরেন।খুিই উন্নত্মারনর কবে।কবের িন্ধটা 
পুররা ঘরময় েবড়রয় পড়রলা মূহুরত্বই। 
. 
সাবজে কবে হারত্ বনরত্ বনরত্ আমারক উরেশ্য করর িলরলা,- ‘জাবনস, বিপ্লি ো’র 
এই কবে বিশ্ববিখযাত্।ভূ-মধয সািরীয় অিরলর কবে।এইটা কানািা োড়া আর লকাথাও 
পাওয়া র্ায় না। বিপ্লি ো কানািা লথরক অিবার কবররয় আরনন।’ 
. 
কবের কারপ চুমুক বেরয় মরন হরলা আসরলই সবত্য।এত্ ভারলা কবে হরত্ পারর-ভািাই 
র্ায় না। 
. 
সাবজে এিার বিপ্লি ো’র বেরক ত্াবকরয় িলরলা,- ‘আলাপ শুরু লহাক।’ 
. 
বিপ্লি ো’র মুরখ সো হাসয ভািটা আজরক লনই। উনার পরম বশ্রষযর এরকম 
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অধঃপত্রন সম্ভিত্ উনার মন বকেুটা বিষন্ন। বত্বন িলরলন,- ‘লত্ামার বসদ্ধারির প্রবত্ 
আমার র্রথষ্ট েদ্ধা আরে। ত্রি, লত্ামারক একবট বিষরয় িলার জনযই আসরত্ িরলবে। 
হয়রত্া তু্বম িযাপারবট লজরন থাকরি-ত্িুও।’ 
সাবজে কবের কারপ চুমুক বেরয় িলরলা,- ‘জানা বিষয়টাও আপনার মুখ লথরক শুনরল 
মরন হয় নতু্ন জানবে। আবম আপনারক করত্াটা পেন্দ কবর ত্া লত্া আপবন জারননই।’ 
. 
বিপ্লি ো লকান ভূবমকায় লিরলন না।সরাসবর িলরলন,- ‘ওই লর্, লত্ামার সৃবষ্টকত্বা, 
উনার িযাপারর িলরত্ চাই। তু্বম বিজ্ঞারনর োত্র, তু্বম হয়রত্া এ িযাপারর জারনা। 
সম্প্রবত্ বিজ্ঞান প্রমান করররে, এই মহাবিশ্ব সৃবষ্টরত্ সৃবষ্টকত্বার লকান েরকার 
লনই।মহাবিশ্ব সৃবষ্ট হরয়রে শুনয লথরকই। 
. 
আরি লত্ামরা,মারন বিশ্বাসীরা িলরত্, একটা সামানয সুাঁচও র্খন লকান কাবরির োড়া 
এমবন এমবন নত্বর হরত্ পাররনা, ত্াহরল এই লিাটা মহাবিশ্ব বকভারি নত্বর হরি 
আপনাআপবন? বকন্তু বিজ্ঞান এখন িলরে, এই মহাবিশ্ব শুনয লথরক আপনাআপবনই 
নত্বর হরয়রে।কাররা সাহার্য োড়াই।’ 
এই কথাগুরলা বিপ্লি ো এক নািারড় িরল লিরলন।মরন হরয়রে বত্বন লকান বনঃশ্বাসই 
লনন বন এত্েণ। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘অদু্ভত্ লত্া। ত্াহরল লত্া আমারক আিার নাবিক হরয় লর্রত্ হরি 
লেখবে। হা হা হা হা।’ 
. 
সাবজে চমৎকার একটা হাবস বেরলা। সাবজে এইভারি হাসরত্ পারর, ত্া আবম আজই 
প্রথম লেখলাম। বিপ্লি ো লসবেরক মরনারর্াি বেরয়রেন িরল মরন হরলা না। 
. 
উবন লমাটামুবট একটা ললকচার শুরু করররেন।আবম আর সাবজে খুি মরনারর্াবি োরত্রর 
মরত্া উনার নিজ্ঞাবনক কথািাত্বা শুনবেলাম। বত্বন র্া লিাোরলন, িা িলরলন, ত্ার সার 
সংরেপ এরকম।- 
. 
‘পোথব বিজ্ঞারন নতু্ন বেিরির উরমাচন করররে লকায়াণ্টাম লমকাবনে। এই লকায়ান্টাম 
লমকাবনরে একবট বথওবর আরে, লসবট হরলা- ‘লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান। এই লকায়ান্টাম 
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িযাকচুরয়শ্ারনর মূল কথা হরলা,- ‘মহাবিরশ্ব পরম শুনয স্থান িরল আেরত্ বকেু লনই। 
মারন, আমরা লর্টারক ‘Nothing’ িরল এত্বেন লজরন এরসবে, বিজ্ঞান িলরে, আেরত্ 
‘Nothing’ িলরত্ বকেুই লনই।প্রকৃবত্ শূ্নয স্থান পেন্দ কররনা। ত্াই, র্খনই লকান 
শুনযস্থান (Nothing) নত্বর হয়, লসখারন এক লসরকরন্ডর বিবলয়ন ভারির এক ভাি 
সমরয়র মরধয কণা এিং প্রবত্কণা (Matter & anti-matter) নত্বর হরচ্ছ, এিং 
একবটর সারথ অনযবটর ঘষবরণ ধ্বংস হরয় র্ারচ্ছ। 
. 
লত্ামরা জারনা লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারনর ধারনা লকাথা হরত্ এরসরে?’ 
. 
আবম িললাম,- ‘না।’ 
. 
বিপ্লি ো আিার িলরত্ শুরু কররলন,- ‘ এই ধারনা এরসরে হাইরজনিারিবর বিখযাত্ 
‘অবনিয়ত্া নীবত্’ লথরক। হাইরজনিারিবর লসই বিখযাত্ সূত্রটা লত্ামরা জারনা বনিয়?’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ। হাইরজনিািব িরলরেন, আমরা কখনও একবট কণার অিস্থান 
এিং এর ভররিরির সবঠক পবরমাণ একসারথ একুররইটবল জানরত্ পাররিা না। র্বে 
অিস্থান সবঠকভারি জানরত্ পাবর, ত্াহরল এর ভররিরির মরধয িলে থাকরি।আিার 
র্বে ভররিি সবঠকভারি জানরত্ পাবর, ত্াহরল এর অিস্থারনর মরধয িলে থাকরি।েুরটা 
একইসারথ সবঠকভারি জানা কখরনাই সম্ভি না। এইটা লর্ সম্ভি না, এটা বিজ্ঞারনর 
অসারত্া না, আসরল এটা হরলা কণার ধমব িা নিবশ্ষ্টয। ‘ 
. 
বিপ্লি ো িলরলন,- ‘এোিবল। একেম ত্াই।হাইরজনিারিবর এই নীবত্রক শ্বি আর 
সমরয়র লেরত্র িযিহার করা র্ায়।হাইরজনিারিবর এই নীবত্ র্বে সবত্য হয়, ত্াহরল 
মহাবিরশ্ব ‘শূ্নযস্থান’ িরল বকেু থাকরত্ পাররনা। র্বে থারক, ত্াহরল ত্ার অিস্থান ও 
ভররিি েুরটাই শূ্নয চরল আরস, র্া হাইরজনিারিবর নীবত্ বিরুদ্ধ।’ 
. 
এইটুকু িরল বিপ্লি ো একটু থামরলা। কবের পট লথরক কবে ঢালরত্ ঢালরত্ 
িলরলন,- ‘িুেরত্রো লত্ামরা?’ 
. 
সাবজে িুেরে বকনা জাবননা, ত্রি আমার কারে িযাপারবট েূরিবাধয মরন হরলও, বিপ্লি 
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ো’র উপস্থাপন ভবঙ্গমা লসটারক অরনকটাই প্রািল করর তু্লরে।ভারলা লািরে। 
. 
বিপ্লি ো কবেরত্ চুমুক বেরলন। এরপর আিার িলরত্ শুরু কররলন,- ‘ত্াহরল লত্ামরা 
িরলা না, লর্ বিি িযাং এর আরি লত্া বকেুই বেরলা না।না সময়, না শ্বি, না 
অনযবকেু।ত্াহরল বিি িযাং এর বিরফারনবট হরলা বকভারি? এর জনয বনিয় লকান শ্বি 
েরকার? লকান িাবহযক িল েরকার,ত্াই না? এইটা িরল লত্ামরা স্রষ্টার ধারনারক 
জারয়জ কররত্।রত্ামরা িলরত্, এই িাবহযক িলটা এরসরে স্রষ্টার কাে লথরক। বকন্তু 
লেরখা, বিজ্ঞান িলরে, এইখারন স্রষ্টার লকান হাত্ লনই। বিি িযাং হিার জনয লর্ শ্বি 
েরকার বেরলা, লসটা এরসরে এই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান লথরক।সুত্রাং, মহাবিশ্ব 
নত্বররত্ স্রষ্টার অবিত্বরক বিজ্ঞান িাইররি ‘না’ িরল বেরয়রে।আর, লত্ামরা এখরনা স্রষ্টা 
স্রষ্টা করর লকাথায় লর্ পরড় আরো।’ 
. 
এত্টুকু িরল বিপ্লি ো’র লচাখমুখ েলমবলরয় উঠরলা। মরন হরচ্ছ, উবন লর্ উরেরশ্য 
আমারের লিরকরেন ত্া সেল হরয় লিরে। আমরা হয়রত্া উনার বিজ্ঞারনর উপর এই 
জ্ঞানিভব ললকচার শুরন এেুবন নাবিকত্ার উপর ঈমান বনরয় আসরিা। 
. 
র্ারহাক, ইরত্ামরধয সাবজে েু কাপ কবে বিরল লেরলরে। নতু্ন এক কাপ ঢালরত্ 
ঢালরত্ লস িলরলা,- ‘এই িযাপারর বষ্টরেন হবকংরয়র িই আরে।নাম- ‘The grand 
design’। এটা আবম পরড়বে।’ 
. 
সাবজরের কথা শুরন বিপ্লি ো’লক খুি খুবশ্ মরন হরলা।বত্বন িলরলন,- ‘িাহ, তু্বম 
ত্াহরল পড়াশুনা ষ্টপ কররাবন? লিশ্ লিশ্! পড়াশুনা কররি।রিবশ্ লিবশ্ পড়রি।’ 
. 
সাবজে হাসরলা। লহরস লস িলরলা, – ‘বকন্তু োো, এই িযাপারর আমার কনবেউশ্ান 
আরে।’ 
. 
– ‘লকান িযাপারর?’- বিপ্লি ো’র প্রশ্ন। 
. 
– ‘বষ্টরেন হবকং আর বলওনািব ললাবেরনার িই The grand design এর িযাপারর।’ 
. 
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বিপ্লি ো একটু থত্মত্ লখরলা মরন হরলা। ি ল ে হ য় উ ম ে  ি ল ে  ি ল ে  বল ল ে - 
লেখবে লখাোর উপর লখাোবিবর কররে। 
. 
বত্বন িলরলন,- ‘বক্লয়ার কররা।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- আবম েুইটা বেক লথরকই এটার িযাখযা কররিা।বিজ্ঞান এিং ধমব। র্বে 
অনুমবত্ লেন।’ 
. 
– ‘অিশ্যই।’- বিপ্লি ো িলরলন। 
. 
আবম মুগ্ধ লোত্া। গুরু এিং এে-বশ্রষযর ত্কব জরম উরঠরে। 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘প্রথম কথা হরচ্ছ, বষ্টরেন হবকংরয়র এই বথওবরটা এখরনা ‘বথওবর’, 
লসটা ‘েযাি’ নয়।এই িযাপারর প্রথম কথা িরলন বিজ্ঞাবন লররে িাউস।বত্বন এইটা 
বনরয় একবট বিশ্াল সাইরজর িই বলরখবেরলন।িইটার নাম বেরলা- ‘A Universe 
from nothing’। 
. 
অরনক পরর, এখন বষ্টরেন এটা বনরয় উনার The grand design এ কথা িরলরেন। 
উনার এই িইটা প্রকাশ্ হিার পর বস এন এরনর এক সাংিাবেক হবকংরক বজরজ্ঞস 
কররবেরলা,- ‘আপবন বক ইশ্বরর বিশ্বাস কররন?’ 
. 
হবকং িরলবেরলা,- ‘ইশ্বর থাকরলও থাকরত্ পারর, ত্রি, মহাবিশ্ব নত্বররত্ ত্ার প্ররয়াজন 
লনই।’ 
. 
বিপ্লি ো িলরলা,- ‘লসটাই।উবন লিাোরলন লর্, ইশ্বর মূলত্ ধাবমবকরের একবট 
অকার্বকর বিশ্বাস।’ 
. 
– ‘হবকং বক িুবেরয়রেন জাবননা, বকন্তু হবকংরয়র ঐ িইবট অসমূ্পণব।বকেু িলে আরে।’ 
. 
বিপ্লি ো কবের কাপ রাখরত্ রাখরত্ িলরলন,- ‘িলে? মারন?’ 
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. 
– ‘োাঁড়ান, িলবে। িলে মারন, উবন বকেু বিষয় িইরত্ বক্লয়ার কররন বন। লর্রহতু্ এটা 
বিজ্ঞান মহরল প্রমাবনত্ সত্য নয়, ত্াই এটা বিজ্ঞান মহরল প্রচুর বিত্বকবত্ হরয়রে। 
. 
উনার িইরত্ লর্ িলেগুরলা আরে, লসগুরলা বসবরয়াবল িলবে। 
. 
িলে নাম্বার ০১ 
হবকং িরলরেন, শূ্নয লথরকই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারনর মাধযরম িস্তু কণা নত্বর 
হরয়রে,এিং লসটা মহাকষব িরলর মাধযরম বনউিালাইজ হরয়রে। 
এখারন প্রশ্ন হরলা,- ‘শূ্নয িলরত্ হবকং বক একেম Nothing (লকানবকেুই লনই) 
িুবেরয়রেন, নাবক Quantum Vaccum (িস্তুর অনুপবস্থবত্) িুবেরয়রেন লসটা বক্লয়ার 
কররন বন।হবকং িরলরেন, শূ্নযস্থারন িস্তু কণার মারে লকায়াণ্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরত্ 
হরল লসখারন মহাকষব িল প্ররয়াজন। 
. 
বকন্তু ঐ শূ্নযস্থারন (র্খন সময় আর স্থানও নত্বর হয়বন) বঠক লকাথা লথরক এিং 
বকভারি মহাকষব িল এরলা, ত্ার লকান িযাখযা হবকং লেয় বন। 
. 
িলে নাম্বার- ০২ 
হবকং ত্ার িইরত্ িরলরেন, মহাবিশ্ব নত্বর হরয়রে একেম শূ্নয লথরক, লকায়ান্টাম 
িযাকচুরয়শ্ারনর মাধযরম। ত্খন ‘সময়’ (Time) এর আচরন আজরকর সমরয়র মরত্া 
বেরলা না। ত্খন সমরয়র আচরন বেরলা ‘স্থান’ (Space) এর মরত্া। কারন, এই 
িযাকচুরয়শ্ান হিার জনয প্রাথবমকভারি সমরয়র েরকার বেরলা না, স্থারনর েরকার 
বেরলা। 
. 
বকন্তু হবকং ত্ার িইরত্ এই কথা িরলন বন লর্,লর্ সময় (Time) মহাবিরশ্বর একেম 
শুরুরত্ ‘স্থান’ এর মরত্া আচরন করররে, লসই ‘সময়’ পরিত্বীরত্ বঠক করি আর কখন 
লথরক আিার Time এর মরত্া আচরন শুরু কররলা এিং লকরনা?’ 
আবম বিপ্লি ো’র মুরখর বেরক ত্াকালাম। ত্ার লচহারার উৎেুল্ল ভািটা চরল লিরে। 
. 
সাবজে িরল র্ারচ্ছ- 
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. 
িলে নাম্বার- ০৩ 
পোথববিেযার লর্ সূত্র লমরন লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরয় মহাবিশ্ব নত্বর হরলা, ত্খন 
শূ্নযািস্থায় পোথববিেযার এই সূত্রগুরলা িলিৎ থারক বক করর? এইটার িযাখযা হবকং 
লেয়বন। 
. 
িলে নাম্বার – ০৪ 
আপবন িরলরেন, প্রকৃবত্ শূ্নযস্থান পেন্দ কররনা। ত্াই, শূ্নযস্থান পূরণ কররত্ আপনা 
আপবন লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান হরয় মহাবিশ্ব নত্বর হরয়রে। আমার 
. 
প্রশ্ন হরলা- লর্খারন আপবন শূ্নযস্থান বনরয় কথা িলরেন, র্খম সময় বেরলা না,স্থান 
বেরলা না, ত্খন আপবন প্রকৃবত্ লকাথায় লপরলন?’ 
সাবজে হবকংরয়র িইরয়র পাাঁচ নাম্বার িলরের কথা িলরত্ র্াবচ্ছরলা। ত্ারক থাবমরয় 
বেরয় বিপ্লি ো িলরলন,- ‘ওরক ওরক। িুেলাম। আবম িলবে না লর্ এই বজবনসটা 
এরকিারর সবত্য। এটা বনরয় ত্কব-বিত্কব হরি।আরলাচনা-সমারলাচনা হরি।আররা 
পরীো-নীবরো হরি।ত্ারপর বিসাইি হরি লর্ এটা বঠক না ভুল।’ 
. 
সাবজরের কারে বিপ্লি ো’র এরকম লমৌন পরাজয় আমারক খুি তৃ্বপ্ত বেরলা।মরন মরন 
িললাম,- ‘ইরয়স সাবজে, ইউ কযান।’ 
. 
সাবজে িলরলা,- ‘হযাাঁ, লস পরীো চলরত্ থাকুক। র্বে লকানবেন এই বথওবর সবত্যও 
হরয় র্ায়, ত্াহরল আমারক িাক বেরয়ন না োো। কারন, আবম লকারান বেরয়ই প্রমান 
করর বেরত্ পাররিা।’ 
. 
সাবজরের এই কথা শুরন আমার লহাঁচবক উরঠ লিরলা। বক িরল লর? এত্েন লর্টারক 
িলেপূণব িরলরে, লসটারক আিার লকারান বেরয় প্রমান কররি িলরে? কযামরন বক?’ 
. 
বিপ্লি ো’ও িুেরলা না। বত্বন বজরজ্ঞস কররলন,- ‘বক রকম?’ 
. 
সাবজে হাসরলা। িলরলা,- ‘শূ্নয লথরকই মহাবিশ্ব সৃবষ্টর কথা আল লকারারন িলা আরে 
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োো।’ 
আবম আররা অিাক। বক িরল এই লেরল? 
. 
লস িলরলা,- ‘আবম িলবে না লর্ লকারান লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারনর কথাই িরলরে। 
লকারান র্ার কাে লথরক এরসরে, বত্বন ত্ার সৃবষ্ট জিরত্র সৃবষ্টর িযাখযা বেরয়রেন।এখন 
লসটা বিি িযাং আসরলও পাটারি না, লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ান বথওবর আসরলও 
পাটারি না। একই থাকরি।’ 
বিপ্লি ো িলরলা,- ‘লকারারন বক আরে িলরল লর্ন?’ 
– ‘সূরা িাকারার ১১৭ নাম্বার আয়ারত্ আরে- 
. 
‘বর্বন আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিীরক অনবিত্ব হরত্ অবিরত্ব আনায়ন কররন (এখারন মূল 
শ্ব্দ ‘িাবেয়ুয’/Originator- লসখান লথরকই অবিত্ব-অনবিরত্বর ধারনা) এিং র্খন বত্বন 
বকেু করিার জনয বসদ্ধাি গ্রহণ কররন ত্খন শুধু িরলন হও, আর ত্া হরয় র্ায়।’ 
. 
‘Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only 
to say when He wills a thing, “Be,” and it is’…. 
. 
লেখুন, আবম আিাররা িলবে, আবম এটা িলবে না লর্, আল্লাহ ত্া’লা এখারন লকায়ান্টাম 
িযাকচুরয়শ্ারনর কথাই িরলরেন। বত্বন ত্ার সৃবষ্টর কথা িরলরেন। 
. 
বত্বন ‘অনবিত্ব’ (Nothing) লথরক ‘অবিরত্ব’ (Something) এ এরনরেন।এমন না লর্, 
আল্লাহ প্রথরম মহাবিরশ্বর োে িানারলন। ত্ারপর ত্ারত্ সূর্ব, চাাঁে, িযালাবে এগুলা 
একটা একটা িবসরয় বেরয়রেন। বত্বন লকিল বনরেবশ্ বেরয়রেন। 
. 
হবকংও একই কথা িলরে। বকন্তু ত্ারা িলরে এটা এমবন এমবন হরয় লিরে, শূ্নয 
লথরকই। আল্লাহ িলরেন, না, এমবন হয়বন। আবম র্খন বনরেবশ্ কররবে ‘হও’ (কুন), 
ত্খন ত্া হরয় লিরলা। 
. 
হবকং িযাখযা বেরত্ পাররে না এই লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারনর জনয মহাকষব িল লকাথা 
লথরক এরলা, ‘সময়’ লকন, বকভারি ‘স্থান ‘হরলা, পরর আিার লসটা ‘সময়’ হরলা। 
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. 
বকন্তু আমারের স্রষ্টা িযাখযা বেরয়রেন। বত্বন িরলরেন ‘হরত্’, আর ত্া হরয় লিরলা। 
. 
ধরুন একটা মযাবজবশ্য়ান মযাবজক লেখারচ্ছ। মযাবজবশ্য়ান িরস আরে লষ্টরজর এক 
লকাণায়।বকন্তু লস ত্ার লচারখর ইশ্ারায় মযাবজক লেখারচ্ছ।েশ্বক লেখরে, খাবল লটবিরলর 
উপরর হঠাৎ একটা কিুত্র নত্বর হরয় লিল,এিং লসটা উরড়ও লিরলা। 
. 
েশ্বক বক িলরি এটা লকায়ান্টাম িযাকচুরয়শ্ারনর মাধযরম হরয় লিরে? না, িলরি না। 
. 
এর লপেরন মযাবজবশ্য়ারনর কারসাবজ আরে।রস লষ্টরজর এক লকাণা লথরক লচাখ বেরয় 
ইশ্ারা করররে িরলই এটা হরয়রে। 
. 
স্রষ্টাও লসরকম।বত্বন শুধু িরলরেন, ‘হও’, আর মহাবিশ্ব আপনা আপবনই হরয় 
লিরলা।….. 
. 
আপনারের লসই শূ্নযস্থান লথরক স্রষ্টার েূরত্ব লকিল ঐ ‘হও’ পর্বিই। 
. 
মািবররির আজান পড়রত্ শুরু করররে। বিপ্লি ো’লক অরনকটাই হত্াশ্ লেখলাম। 
আমরা িললাম,- ‘আজ ত্াহরল উবঠ?’ 
. 
উবন একটা বনঃশ্বাস লেরড় িলরলন,- ‘এরসা।’ 
. 
আমরা লিবররয় পড়লাম। আবম অিাক হরয় সাবজরের বেরক ত্াবকরয় আবে। লক িলরি 
এই লেরলটা িত্ ে’মাস আরিও নাবিক বেরলা। বনরজর গুরুরকই বক রকম কুরপাকাত্ 
করর বেরয় আসরলা।রকারারনর সূরা িাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াত্বট করত্া হাজার িার 
পরড়বে, বকন্তু এভারি লকানবেন ভাবিবন।আজরক এটা সাবজে র্খন বিপ্লি ো লক 
িুোরচ্ছ, মরন হরচ্ছ আজরকই নতু্ন শুনবে এই আয়ারত্র কথা। িিব হরত্ লািরলা 
আমার। 
 
[বিঃদ্রঃ লনাটঃ সাবজে এখারন শূ্নয লথরক মহাবিশ্ব নত্বরর বিররাবধত্া কররবন। হবকংরয়র িইরত্ লর্ 
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িযাপ আরে, ত্া-ই িরলরে। হবকংরয়র িইটা বিজ্ঞাবন মহরলও অরনক বিত্বকবত্। সমারলাচক 
বিজ্ঞাবনরের পরয়ন্টগুরলাই সাবজে উরল্লখ করররে শুধু] 
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২০ 
হুর আল আইন ও িািলস্ট্যান্ডািব  
-আবরে আজাে 
 
 

েৃশ্যপট - ০১ 
------------------- 

- 'িুেরলন ভাই? িনু্ধ োড়া লাইে ইমপবসিল।' 
-- 'বি ভাই। আমারের নিী আেম আঃ ও জান্নারত্ একা একা থাকরত্ পাররন বন। িনু্ধ 
োড়া উনার লাইেও ইমপবসিল বেরলা।ত্াই আল্লাহ ত্া'লা অনুগ্রহ করর উনার জনয 
হাওয়া আঃ লক িনু্ধ বহরসরি সৃবষ্ট করর িনু্ধর িযিস্থা কররবেরলন। আমারের মৃতু্যর 
পররর জীিরনও র্ারত্ আমরা একাকী অনুভি না কবর, এরজরনয জান্নারত্ আল্লাহ ত্া'লা 
হুররর িযিস্থা করর লররখরেন িনু্ধ বহরসরি।' 
-- 'ধুর! সিখারন বময়া ধরমবর পযাাঁচাল পারড়ন কযা?' 
- 'ভাই, আবমও লত্া িনু্ধর কথাই িললাম। িনু্ধ োড়া লাইে ইমপবসিল। লসটা েুবনয়া 
আর জান্নাত্, েুই খারনই।' 
- 
েৃশ্যপট - ০২ 
------------------- 

- 'ভাঈয়া, পেবাহীন, লিিানা মবহলার সারথ একাকী সময় কাটারত্, ঘুররত্ আল্লাহ বনরষধ 
করররেন।' 

-- 'কযারনা?' 

- 'কারন, এরত্ করর শ্য়ত্ান মরনর মরধয কু-প্রিাি ঢুবকরয় মানুষরক বিপরথ লেলার 
ধান্ধায় থারক। নারী-পুরুষ এমবনরত্ই পরের-পরেররর প্রবত্ আকবষবত্ হয়। শ্য়ত্ান 
এটারকই কারজ লািায়।' 

- 'আচ্ছা বময়া, আপনারা েু'জন লেরল-রমরয়রক একসারথ লেখরল লসে োড়া আর বকেু 
ভািরত্ পাররন না? ভািরত্ পাররন না, ত্ারা েু'জন লসে লিইসি বররলশ্ান োড়াই খুি 
ভারলা িনু্ধ? একাকীরত্বর সাথী? এমন ভারলা িনু্ধ, র্ার সারথ লসে োড়াই হারত্ হাত্ 
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লররখ, র্ার লচারখ লচাখ লররখ হাজার িেররর পথ পাবড় লেওয়া র্ায়? খাবল বক মাথায় 
লসে ঘুরর নাবক?' 

- 'না ভাই।রসে ঘুররি লকরনা? বকন্তু শ্য়ত্ারনর লত্া আর বিশ্বাস নাই। লস হারত্ হাত্ 
রাখারত্ বিরয় না জাবন এই হাত্ করত্ােূরর বনয়া র্ায়। র্ারহাক, আল্লাহ আমারের 
িরলরেন, েুবনয়ারত্ আমরা এসি অশ্ালীন সম্পকবগুরলা লথরক মুি থাকরল, পরকারল 
বত্বন আমারের প্ররত্যকরক হুর বেরি, র্ারের লসৌন্দরর্বর সারথ েুবনয়ার লকানবকেুর 
তু্লনা চরল না।' 

-- 'হাহাহাহা। মুহাম্মরের জান্নারত্র হুররর কথা িলরেন? ত্া ভাই, জান্নাত্ বক 
মুবমনরের জনয লসে লপ্লইস নাবক? এিগুলা হুর এরককজরনর জনয।' 

- 'ভাই, আপনারা জান্নাবত্ িযবি আর হুররর মারে লসে োড়া আর বকেু বক ভািরত্ 
পাররন না? 
ভািরত্ পাররন না, জান্নাবত্ িযবি আর হুরররা লসে লিইসি বররলশ্ান োড়াই খুি 
ভারলা িনু্ধ? একাকীরত্বর সাথী? এমন ভারলা িনু্ধ, র্ারের সারথ লসে োড়াই হারত্ হাত্ 
লররখ, লচারখ লচাখ লররখ অনিকাল পাবড় লেওয়া র্ায়? খাবল বক মাথায় লসে ঘুরর 
নাবক?' 

- ' না, ইরয়, মারন............. 
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২১  
একবট অসম্ভািয করথাপকথন  

-সত্যকথন লিস্ক 

 

একবট অসম্ভািয করথাপকথন 
. 
মুসবলমঃ আচ্ছা তু্বম বকরস বিশ্বাস কর? 
নাবিকঃ আবম লকারনা বকেুরত্ বিশ্বাস কবর না। আবম লকারনা ধরমব বিশ্বাস কবর না। 
আবম বিজ্ঞান মাবন। র্া প্রমাণ করা র্ায় আবম লসটা বিশ্বাস কবর। 
. 
মুসবলমঃ আচ্ছা ত্ার মারন বক তু্বম লকান বকেুই বিশ্বাস কররা না? 

নাবিকঃ লকন বিশ্বাস কররিা? লকান ধমব বিশ্বাস কররিা? এই লর্ লত্ামার ধরমব 
বজহারের কথা আরে, এটা একটা আধুবনক মানুষ বকভারি লমরন বনরত্ পারর? ত্ারপর 
ধর লত্ামার ধরমব আরে... 
. 
মুসবলমঃ োাঁড়াও, োাঁড়াও...তু্বম সম্ভিত্ আমার প্রশ্নটা িুেরত্ পাররা বন। তু্বম লকন 
আমার ধরমব বিশ্বাস কররা না আবম লসটা বজরজ্ঞস কবর বন। আবম বজরজ্ঞস কররবে তু্বম 
বক লকারনা বকেুরত্ই বিশ্বাস কররা না? 

নাবিকঃ হযা। আবম লকান বকেুই বিশ্বাস কবর না। র্া বিজ্ঞারনর মাধযরম প্রমাণ করা র্ায় 
আবম শুধু লসটাই মাবন। এটাই আমার নীবত্। 
. 
মুসবলমঃ তু্বম বক বিশ্বাস কররা স্রষ্টা লনই? 

নাবিকঃহযা আবম বিশ্বাস কবর লকারনা স্রষ্টা লনই। 

মুসবলমঃ এটা বক একটা বিশ্বাস না? 

নাবিকঃ উমম...না... 

মুসবলমঃ ত্াহরল স্রষ্টা লনই – এটার প্রমাণ োও।  
. 
নাবিকঃ(বকেুেন বচিা করর) আবম প্রমাণ বেরত্ পারবে না। আবম বকন্তু এটাও িলবে না 
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লর্ কাররা কারে এমন লকান প্রমাণ লনই। হয়রত্া আরে, লর্রহতু্ বিজ্ঞারনর এরত্া উন্নবত্ 
হরয়রে। ত্রি আমার জানা লনই। এমরনা হরত্ পারর এখন না থাকরলও লকান এক 
সমরয় এমন প্রমাণ পাওয়া লর্রত্ পারর... 

মুসবলমঃ বঠক আরে। খুি ভারলা কথা। বকন্তু তু্বম লত্া একটু আরিই িলরল র্া 
প্রমাবণত্ তু্বম শুধু লসটাই মারনা। আিার তু্বম বনরজই িলরো তু্বম লকান প্রমাণ বেরত্ 
পাররো না। ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ তু্বম লকান প্রমাণ োড়াই োবি কররো লর্ স্রষ্টা লনই। 
ত্াহরল বক এটা একটা বিশ্বাস না? 

নাবিকঃ (চুপ) 
. 
মুসবলমঃ ত্াহরল বক িলা র্ায় লর্ স্রষ্টা আরে বক লনই ত্া তু্বম বনবিত্ ভারি জারনা না? 
কারন তু্বম র্বে িরলা তু্বম প্রমাণ োড়াই বিশ্বাস কররা ত্াহরল লত্া তু্বম বনরজই 
লত্ামার নীবত্ লঙ্ঘন কররো 

নাবিকঃ হযা, হযা। আবম আসরল জাবন না। হয়রত্ািা স্রষ্টা আরে হয়রত্ািা স্রষ্টা লনই। 
আবম স্রষ্টারক গুরুত্বপূণব মরন কবর না।  
. 
মুসবলমঃ বঠক আরে। স্রষ্টারক বনরয় নাহয় খাবনক পরর কথা িলা র্ারি। আবম আরি 
লত্ামার িযাপারটা একটু িুেরত্ চাবচ্ছ। লেরখা তু্বম র্বে িরলা স্রষ্টা আরে বক লনই এটা 
তু্বম জারনা না – ত্াহরল বকন্তু আর লত্ামারক নাবিক িা Atheist িলা র্ায় না। িরং 
তু্বম আসরল একজন agnostic িা অরজ্ঞয়িােী। 

নাবিকঃ েুটার মরধয পাথবকয বক? 
. 
মুসবলমঃপাথবকয হল একজন নাবিক (atheist) একটা োবি িা claim করর। ত্ার 
োবি হল – স্রষ্টার অবিত্ব লনই। র্বে তু্বম লকান োবি কররা, ত্াহরল লসই োবিরক 
প্রমাণ করার োবয়ত্ব লত্ামার। লত্ামারক প্রমাণ বেরত্ হরি লর্ স্রষ্টা লনই। বকন্তু নাবিকরা 
লকান গ্রহনরর্ািয প্রমাণ লেওয়া লত্া েূররর কথা লকান সম্ভািয প্রমাণ উপস্থাপনও কররত্ 
পারর না। সাধারণত্ ত্ারের কথািাত্বা বিবভন্ন ধরমবর প্রবত্ আিমণ করার মারেই 
সীমািদ্ধ থারক। ত্ারা লিবশ্রভাি সময়ই অরনযর অিস্থারনর সমারলাচনা করর, বকন্তু 
কখরনাই বনরজর অিস্থারনর পরে লকান প্রমাণ লেয় না।  
. 
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নাবিকঃ ওরক, ত্াহরল একজন agnostic বক িরল? 
. 
মুসবলমঃ একজন agnostic িা অরজ্ঞয়িােী লকান োবি করর না। লস িরল – একজন 
স্রষ্টা আরেন বক না, এটা আবম জাবন না। লর্রহতু্ লস লকান োবি কররে না, ত্াই ত্ারক 
লকান প্রমাণও বেরত্ হরচ্ছ ন। 
. 
নাবিকঃ রাইট। হযা, আবম একজন agnostic 

মুসবলমঃ ওরক। ত্াহরল তু্বম লকান ধররণর agnostic? 

নাবিকঃ মারন? 

মুসবলমঃ লেরখা অরজ্ঞয়িােীরের মরধয েুরটা ধারা আরে। লকউ িরল – আবম বকেু 
বনবিত্ ভারি জাবন না। আিার লকউ িরল- লকান বকেু বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি না। 
এটারক অযাকচুয়াবল সংশ্য়িাে িলা র্ায়। 

আররকেল আরে র্ারা িরল স্রষ্টা আরেন বক লনই এটা বনরয় বচিা িা কথা িলার লকান 
প্ররয়াজন লনই। অবভয়াসবল তু্ু্বম বত্ন নাম্বার কযাটািবররত্ পড়রো না, লর্রহতু্ ধমব, স্রষ্টা 
এগুরলা বনরয় লত্ামার অরনক বকেু িলার আরে। লত্া প্রথম েুই েরলর মরধয তু্বম লকান 
েরল?  
. 
নাবিকঃ বেত্ীয়টা। লকান বকেু বনবিত্ভারি জানা সম্ভি না। 

মুসবলমঃ বকন্তু তু্বম র্বে িল লকান বকেু বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি না ত্াহরল তু্বম 
বকভারি বনবিত্ভারি িল আমার বিশ্বাস ভুল? আর র্বে লকান বকেু সম্পরকব বনবিত্ 
ভারি জানা না র্ায় ত্াহরল – এই কথাটা লর্ সবঠক এটা তু্বম বকভারি বনবিত্ হরি?  
. 
নাবিকঃ িুেরত্ পারবে না, লত্ামার কথার মারন বক? 
. 
মুসবলমঃ মারন হল, তু্বম বকভারি বনবিত্ভারি জানরল লকান বকেু সম্পরকব বনবিত্ 
ভারি জানা সম্ভি না? িযাপারটা বক সাংঘবষবক হরয় লিল না? আর তু্বম র্বে সংশ্য়িােী 
হও ত্াহরল তু্বম বকভারি লত্ামার সংশ্রয়র িযাপারর সংশ্য়হীন হও? বনিয় লত্ামার 
সংশ্রয়র িযাপাররও লত্ামার সংশ্য় থাকার কথা? বকন্তু সংশ্রয়র িযাপারর সবন্দহান 
হিার অথব লত্া বনিয়ত্ার বেরক র্াওয়া, ত্াই না? 
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. 
নাবিকঃ (বকেুেন চুপ করর লথরক) বঠক আরে। হয়রত্া বনবিত্ ভারি জানা সম্ভি, 
হয়রত্া না, বকন্তু স্রষ্টা আরেন বক না আবম জাবন না।  
. 
মুসবলমঃ গুি। ত্াহরল তু্বম স্বীকার কররা লর্ আসরল তু্বম জারনা না। এটা লিশ্ ভারলা 
একটা অিস্থান। এত্েণ তু্বম বনরজরক োড়া িাবক সিবকেু বনরয় কথা িলবেরল। 
এত্েরণ তু্বম মূল জায়িায় নজর বেরচ্ছা। ত্াহরল এখন প্রশ্ন হল, স্রষ্টা লর্ আরেন এটা 
তু্বম লকন জারনা না? 
. 
নাবিকঃ আবম জাবন না, হয়রত্া আবম বিষয়টা বনরয় র্রথষ্ট বচিা কবর বন। হয়রত্া আবম 
র্রথষ্ট প্রমাণ পাই বন? 
. 
মুসবলমঃ র্বে লত্ামারক প্রমাণ লেখারনা হয় ত্াহরল বক তু্বম ত্া লেখরত্ ও বিরিচনা 
কররত্ রাবজ হরি? 
. 
নাবিক (নাবক agnostic?)ুঃ হযা 
….. 

লশ্ষপর্বি আবিক এিং নাবিক েুজরনই বিশ্বারসর জায়িা লথরকই ত্কব করর। পাথবকয 
হল এক পে স্বীকার করর, আররকপে স্বীকার করর না। বকন্তু ঐ িযবি কখরনাই 
সরত্যর সন্ধান পািার আশ্াও কররত্ পারর না, লর্ ত্ার বিশ্বাস (অবিশ্বারসর) 
িািিত্ারক স্বীকার কররত্ রাবজ না।  
. 
এই করথাপকথনটা আনলাইকবল কারন সাধারণ নাবিকরা লর্ৌবিকভারি বচিা করর না। 
ত্ারা অন্ধভারি ত্ারের বিশ্বাস আাঁকরড় থারক, বনজ বিশ্বারসর পরে লকান প্রমাণ লেয় না 
এিং ত্ারা কখরনা প্ররশ্নর জিাি লেয় না। র্বে কখরনা জিাি লেয়ও ত্খন িাংলা প্রথম 
পরত্রর মরত্া জিাি লেয়। আকারর বিশ্াল, সািরস্ট্রের বেক লথরক শূ্নয এিং কখরনাই 
টু ো পরয়ন্ট না। র্বেও ত্ারা আশ্া করর অনয সিাই ত্ারেররক প্রমাণ বেরত্ িাধয, 
এিং ত্ারের প্ররশ্নর জিাি বেরত্ িাধয, ত্ারা লর্ভারি চায় লসভারিই উির বেরত্ িাধয।  
. 
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সহজ ভারি িলরল এই করথাপকথনটা িা এই বচিার লিনটা অনুসররণর জনয বচিার 
লর্ পবরপেত্া িা মযাবচউবরবট েরকার লসটা অবধকাংশ্ নাবিকরের মরধয অনুেবস্থত্। 
আর লর্রহতু্ ত্ারা অন্ধ অবিশ্বারসর অিস্থান লথরক কথা িরল ত্াই ত্ারা এ বিষরয় 
লকান রু্বি বকংিা প্রমাণ বিরিচনা কররত্ও রাবজ না  
. 
ত্িুও পরিত্বীরত্ লকান হামিড়া লিারের নাবিরকর সারথ লেখা হরল (অিশ্য ত্ারের 
অবধকাংশ্ই হামিড়া) ত্ারক এই প্রশ্নগুরলা কররত্ পাররন। িাংলা প্রথম পত্র জাত্ীয় 
কথািাত্বা আর িরু রচনা জাত্ীয় অপ্রাসবঙ্গক কথার লস্রারত্ িাাঁধ বেরয় কথা চাবলরয় র্বে 
মাোমাবে পর্বি কথা চাবলরয় বনরত্ পাররন ত্াহরল ইন শ্া আল্লাহ হামিড়া নাবিরকর 
হামিড়া ভাি আর থাকরি না। 
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২২ 
"একজন অযান্টবন বিউরয়র িল্প"  

-সত্যকথন লিস্ক 
 
 

প্রায় ৫০ িের ধরর নাবিকত্ার প্রচার চাবলরয় র্ািার পর ২০০৪ সারল পৃবথিীর 
লনতৃ্ত্বস্থানীয় এিং সুপবরবচত্ নাবিক অযান্টবন বিউ এই বসদ্ধারি উপনীত্ হন লর্, 
অিশ্যই এ মহাবিরশ্বর একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন। 
জীিনভর োশ্ববনক অনুসন্ধারনর পর, এিং একজন নাবিক বহরসরি বনরজর প্রায় সমূ্পণব 
জীিন কাটারনার পর লশ্ষপর্বি অযান্টবন বিউ এই উপসংহারর লপৌরোন লর্ সকল 
রু্বিপ্রমাণ একজন স্রষ্টার অবিরত্বর বেরকই বনরেবশ্ করর। 
. 
জীিরনর লিশ্ীরভাি সময় ধররই নাবিকত্ায় োশ্ববনক িীরপুরুষ বহরসরি পবরবচত্ বিউ 
র্খন ত্ার এই উপসংহার লঘাষণা কররলন ত্খন ত্াড়াহুরড়া করর অনযানয নাবিকরা 
ত্ারক জরাগ্রস্থ, ভীমরবত্রত্ পাওয়া িুরড়া িরল প্রমারনর জনয উরঠপরড় লািরলা। ত্ারা 
প্রমাণ কররত্ িযি হরয় লিল লশ্ষিয়রস বিরয় বিউ বকেু বিষ্টানরের েরা প্রভাবিত্ হরয় 
বনরজর মত্ িেরলরেন।  
. 
বিউ এই অবভরর্াি অস্বীকার কররলন এিং নাবিকত্া লথরক আবিকত্ার বেরক ত্াাঁর 
এই োশ্ববনক র্াত্রা িনবনা করর একবট িই বলখরলন, There Is A God, How The 
World's Most Notorious Atheist Changed His Mind।  
. 
লকান রু্বি ও প্রমারনর লপ্রবেরত্ বত্বন এই বসদ্ধারি লপৌেুরলন এই িইরত্ বিউ ত্া 
িযাখযা কররলন।  
. 
"এখন আবম বিশ্বাস কবর এক অসীম িুবদ্ধমিা এই মহাবিশ্বরক অনবিত্ব লথরক অবিরত্ব 
আনয়ন করররেন। আবম বিশ্বাস কবর লর্ সুোবত্সুে বনয়মগুরলা োরা এই মহাবিশ্ব 
পবরচাবলত্ হয় লসগুরলার মাধযরম একজন স্রষ্টার ইচ্ছা ও অবিত্ব প্রবত্ভাত্ হয়। আবম 
বিশ্বাস কবর জীিন এিং জীিন ধারার উৎস ঐশ্ববরক।" [১] 
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. 
অযান্টবন বিউ আমারের বিশ্ববিেযালয়গুরলারত্ সমাজত্াবযকরের পাঠচরি খুাঁরজ পাওয়া 
লস্রারত্র সারথ িাাঁ ভাষারনা বনরাবমষ নাবিক বকংিা সামওয়যার ইন ব্লি িা মুিমনারত্ 
ইংররবজ লথরক অনুিাে করর “মুিবচিার” পত্াকা উড়ারনা িাবলিাজ শ্ব্দসযাসী জাত্ীয় 
নাবিক বেরলন না। খুি অল্প িয়রস নাবিকত্ার উপর একবট ললখা প্রকাশ্ বিউ করর 
োশ্ববনক অঙ্গরন হইচই লেরল বেরয়বেরলন। ১৯৫০ সারল প্রকাবশ্ত্ Theology and 
Falsification নারমর এই লপপারবট িত্ পিাশ্ িেরর িারিার পুনমুবদ্রণ করা হরয়রে। 
বিউরয়র এই ললখা োশ্ববনক অঙ্গরন িযাপক প্রভাি লেরলবেল এিং বিউরয়র জনয 
এরনবেল একজন তু্রখাড় োশ্ববনক বহরসরি বিশ্বরজাড়া খযাবত্।  
. 
পুররা কযাবরয়ার জুরড়ই একারিবমক জিরত্র সরিবাচ্চ পর্বারয় বেল বিউরয়র অিস্থান। 
একপর্বারয় বত্বন অেরোিব ইউবনভাবসববটর একজন প্ররেসর বহরসরিও োবয়ত্বরত্ 
বেরলন। ত্রি অবধকাংশ্ নাবিকরের মরধয উপবস্থত্ একবট নিবশ্ষ্টয লথক বিউ মুি 
বেরলন। অবধকাংশ্ নাবিক বনরজর নাবিকত্ার বেরক র্াত্রার প্রাথবমক পর্বারয় বিজ্ঞান, 
েশ্ন, রু্বি বনরয় সামানয ঘাাঁটাঘাাঁবট করর। বকন্তু নাবিকত্ার বিশ্বারস সমূ্পণবভারি প্ররিশ্ 
করার সিবরশ্ষ নিজ্ঞাবনক আবিষ্কার, এিং োশ্ববনক রু্বিত্কব সম্পরকব ত্ারা বচিা করা 
িন্ধ করর লেয়, অথিা শুধুমাত্র বনরজরের সংকীণব অবিশ্বারসর বিশ্বারসর ললে বেরয় 
সিবকেুরক বিচার করর।  
. 
এই জায়িাটারত্ বিউ বেরলন আলাো। বিউরয়র একবট েুলবভ গুণ বেল, "প্রমাণাবে 
লর্বেরক বনরয় র্ায় ত্ার অনুসরণ করা"র নীবত্র কথা বত্বন িাবক নাবিকরের মরত্া শুধু 
মুরখ োবি কররত্ন না, িরং সবত্যকার ভারিই এই নীবত্র অনুসরণ কররত্ন। 
. 
বিউরয়র বনরজর ভাষায় - 
. 
"এমনবক বিি িযাং ত্ত্ত্ব বকংিা োইন-বটউবনং ত্ত্ত্ব প্রকারশ্র িহুপূরিবই আমার অনযত্ম 
লসরা েুইবট ধমবত্ত্ত্ব বিররাধী িই প্রকাবশ্ত্ হরয়বেরলা। বকন্তু আবশ্র েশ্রকর শুরুর 
বেরক আবমএই বিষয়গুরলা বনরয় পুনরায় বচিাভািনা শুরু কররত্ িাধয হলাম । আবম 
এই কথা স্বীকার কররবেলাম লর্ সমসামবয়ক মহাজািবত্ক আবিষ্কারগুরলার কাররন 
নাবিকরা বিব্রত্ হরত্ িাধয। কারন থমাস অযাকুইনাস েশ্রনবর মাধযরম লর্বট প্রমাণ 
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কররত্ পারর বন ["মহাবিরশ্বর একবট শুরু আরে] ত্া মহাবিশ্বত্ত্ত্ববিেরা নিজ্ঞাবনকভারি 
প্রমাণ কররত্ শুরু কররলন।” [২] 
.  
আর এ কাররনই লশ্ষপর্বি আধুবনক বিজ্ঞারনর অগ্রিবত্ই এিং নতু্ন আবিষ্কার ত্ারক 
এই বসদ্ধারি উপনীত্ হরত্ সাহার্য করর লর্ - একজন িুবদ্ধমান সিাই এই মহাবিরশ্বর 
উদ্ভািন এিং বিজাইন করররেন। বত্বন লেখরলন লর্ বিি িযাং ত্ত্ত্বানুসারর ধারণা করা 
হয় মহাবিশ্ব আনুমাবনক লত্র বিবলয়ন িের আরি সৃবষ্ট হরয়রে। র্বে এরক সবঠক িরল 
ধরর লনওয়া হয় ত্াহরল আমরা িত্বমারন জবটল পর্বারয়র জীি এিং জীিবিবচত্র 
[complex life & complexity of life] লেবখ, বিিত্বরনর মাধযরম ত্ারত্ উপনীত্ 
হিার মরত্া র্রথষ্ট সময় পাওয়া র্ায় না। এোড়া, মাইরিা িারয়ালবজ এিং বিএনএ এর 
িযাপারর আধুবনক বিজ্ঞারনর বিবভন্ন আবিস্কার ত্ারক এই বসদ্ধারি আরি িাধয করর লর্, 
এসি বকেুর লপেরন অিশ্যই একবট িুবদ্ধমান সত্ত্বা আরে। 
. 
২০০৭ সারল লিনজাবমন উইকাররর সারথ সাোৎকারর বিউ িরলবেরলন - 
. 
"আমার সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস করার লপেরন কাজ করররে আইনস্ট্াইন সহ আররা িহু 
বিখযাত্ বিজ্ঞানীরের মরত্র সারথ িমিধবমান একাত্মত্া র্া আবম অনুভি করবেলাম। 
আইনস্ট্াইন সহ আররা অরনক বিজ্ঞানী ত্ারের সুেেবশ্বত্ার কাররন এই মত্ িযি 
কররবেরলন লর্ এই মহাবিরশ্বর অিবনববহত্ এিং সুসংহত্ জবটলত্ার (integrated 
complexity) লপেরন একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বার ভূবমকা আিশ্যক। এোড়া আবম বনরজ 
িযবিিত্ এই উপসংহারর লপৌরেবেলাম লর্ জীিন ও জীিবিবচত্র – র্া মহাবিরশ্বর 
চাইরত্ও লিবশ্ জবটল – শুধুমাত্র একবট িুবদ্ধমান উৎরসর োরাই িযাখযা করা র্ায়। [৩]  
. 
নাবিকরা সিসময় োবি করর শুধু সাধারণ অবশ্বেত্, অজ্ঞ ললারকরা র্ারা লকান 
বচিাভািনা করর না ত্ারাই ধরমব বিশ্বাস করর। বকন্তু অযান্টবন বিউ নাবিকরের সি রু্বি 
জানরত্ন। এমনবক িত্বমারন নাবিকরা লর্সি রু্বি িযিহার করর এর অরনকগুরলা বত্বন 
বনরজই োাঁড় কবররয়বেরলন। নাবিকত্ার পরে বত্বন ৩০বটর মরত্া িই বলরখবেরলন। 
বকন্তু লর্রহতু্ বত্বন অন্ধ অবিশ্বাসী বেরলন না ত্াই লশ্ষপর্বি বত্বন লসই উপসংহারর 
লপৌরেবেরলন সি রু্বি ও প্রমাণ লর্ বেরক বনরেবশ্ করবেল। আর ত্াই বত্বন স্বীকার 
করর বনরয়বেল, এ মহবিরশ্বর একজন স্রষ্টা থাকা আিশ্যক। 
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.  
একজন নাবিক বহরসরি অযান্টবন বিউরয়র োশ্ববনক পথ পবরিমার সিরচরয় ইউবনক 
নিবশ্ষ্টয হল প্রমাণ ও রু্বির অনুসররণর িযাপারর ত্ার স্ববেচ্ছা, র্া অনযানয নাবিকরের 
লেরত্র অবধকাংশ্ সময়ই অনুপবস্থত্। র্খন বিউরয়র পাশ্াপাবশ্ আপবন একজন িবকে, 
হযাবরস বকংিা লিরনটরক োড় করারিন ত্খন ত্ারের আত্বরকবন্দ্রক, উগ্র, অপবরপে 
এিং েিড়ারট রূপ খুি সহরজই ধরা পড়রি।  
. 
. 
২০১০ সারল অযান্টবন বিউ মারা র্ান। একজন আবিক বহরসরি বকন্তু লকান বনবেবষ্ট 
ধরমবর অনুসারী না হরয়। আর এখারন সিরচরয় গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট। আমরা সত্যকথরনর 
পাঠকরের জনয, বকংিা নাবিকরের জনয অযান্টবন বিউরক আবিকত্ার স্বপরে লকান 
প্রমাণ বহরসরি উপবস্থত্ করবে না। আমরা এই কাররন অযান্টবন বিউরয়র িল্প 
আপনারের সারথ লশ্য়ার করবে কারন নাবিক এিং মুসবলম – েুই পরের জনযই এরত্ 
বশ্েণীয় বিষয় আরে।  
. 
নাবিকরের জনয বশ্েণীয় বিষয়বট ইবত্মরধয আরলাবচত্ হরয়রে – আর ত্া হল 
অবিশ্বারসর অন্ধ বিশ্বাস িাে বেরয় বিশুদ্ধ ভারি স্রষ্টার অবিত্ব বিষরয় বচিার স্ববেচ্ছার 
বিষয়বট।  
. 
আর মুসবলমরের জনয বশ্েণীয় বিষয়বট হল আবিক হওয়া লশ্ষপর্বি আমারের লেয 
না। নাবিকরের ত্রকব পরাবজত্ করাও আমারের উরেশ্য না। র্বেও আমরা স্বীকার কবর 
এ কাজটা আনন্দোয়ক। আমারের উরেশ্য ঈমান ও বিশুদ্ধ ত্াওবহে অজবন করা। 
আবিক হওয়া মারন লহোরয়ত্ পাওয়া না। এ হল শুধু িািিত্ারক স্বীকার করর লনওয়া। 
আমারের কাজ হল িািিত্ারক স্বীকার করার পর আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলার 
আনুিত্য করা।  
. 
অরনক সমরয়ই লেখা আবিক-নাবিক বিত্কব, কম্পাররবটভ বরবলবজরয়ন বনরয় আরলাচনা 
ইত্যাবে বনরয় আমরা এরত্াটাই িযি হরয় পবড় লর্ আমরা আমারের ঈমারনর বেরক 
আমারের ত্াওবহরের বিশ্বারসর বেরক অমনরর্ািী হরয় পবড়। িুবদ্ধ আপনারক একটা 
পর্বায় পর্বি এবিরয় বেরি, লর্মন অযান্টবন বিউরয়র লেরত্র ত্া ত্ারক সত্য পর্বি লপৌরে 
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বেরয়বেল। বকন্তু এটুকুই র্রথষ্ট না। সত্য পর্বি লপৌোরনার পর আমারের োবয়ত্ব লশ্ষ 
না, িরং আমারের মূল োবয়ত্ব শুরু।  
. 
আমারের মূল োবয়ত্ব হল সত্যরক খুাঁরজ পািার পর ত্ার অনুসরণ করা। লশ্ানা ও 
মানা। কারন র্খন আপবন িুেরিন মহাবিরশ্বর একজন স্রষ্টা আরে, র্খন আপবন 
উপলবি কররিন আপনার একজন স্রষ্টা আরে, ত্খন আপবন এও িুেরিন লর্ এই 
স্রষ্টার প্রবত্ আপনার োবয়ত্ব আরে।  
বনিয় আসমানসমূহ ও র্মীরনর সৃবষ্টকত্বা, এই সুবিশ্াল মহাবিশ্ব ও এই অবিশ্বাসয 
জবটল ও নিবচত্রময় জীিরনর সৃবষ্টকত্বা বনরথবক আপনারক, আমারক, এই সিবকেুরক 
সৃবষ্ট কররন বন।  
. 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা িরলন –  
. 
লহ বিশ্বাস স্থাপনকারীিণ! লত্ামরা আল্লাহরক ভয় কর লর্মনভারি করা উবচৎ এিং 
লত্ামরা মুসবলম না হরয় মৃতু্য িরণ কররানা।  
[আরল ইমরান, ১০২] 
. 
বনিয় লহোরয়ত্ লকিলমাত্র আল্লাহ 'আর্র্া ওয়া জাল -এর পে লথরকই। 

 
১। There Is A God, page 88 
২। There Is A God, page 135. 
৩। Dr. Benjamin Wiker: Exclusive Flew Interview, 30 October 2007 
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২৩ 
"সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে (রা) বক আসরলই ৩বট 
সুরারক কুরআরনর অংশ্ িরল মানরত্ন না?" [প্রথম পিব] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

কুরআন সংকলন ও সংরেণরক প্রশ্নবিদ্ধ করর বিষ্টান বমশ্নারী, নাবিক-মুিমনা ও 
ইসলাম বিরেষী প্রাচযবিেরা লর্সি অবভরর্াি করর, ত্ার মরধয অনযত্ম হরচ্ছ—প্রখযাত্ 
সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর মুসহারে(বলবপিদ্ধ পূণব কুরআন) ১১১বট সুরা 
বেল। বত্বন সুরার প্রচবলত্ কুরআরনর ৩বট সুরা অিভুবি কররনবন। অত্এি আিেুল্লাহ 
ইিন মাসউে(রা)এই ৩বট সুরারক কুরআরনর অংশ্ বহসারি মানরত্ন না এিং ত্াাঁর 
কুরআন বেল উসমান(রা) কতৃ্বক সংকবলত্ কুরআন ত্থা িত্বমারন প্রচবলত্ কুরআন 
লথরক বভন্ন!!! ---এই হরচ্ছ ত্ারের অবভরর্াি। 
  
এই প্রিরন্ধ ইসলামবিরেষীরের োবির লপাস্ট্মরটবম করর ত্ারের ভ্রাি অবভরর্ারির স্বরূপ 
উরমাচন করা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
  
জালালুবেন সুয়ুবত্(র)এর উলুমুল কুরআন সম্পবকবত্ বিখযাত্ গ্রন্থ ‘আল ইত্কান’ এ 
একবট লরওয়ারয়ত্ আরে র্ারত্ িলা হরয়রে লর্ আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর 
মুসহারে বত্নবট সুরা বেল না। র্থাঃ সুরা োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন(সুরা োলাক ও 
সুরা নাস) অথবাৎ ১,১১৩ ও ১১৪নং সুরা। [১] 
  
এই ললখায় প্রকৃত্ সত্য উরমাচরনর জনয সুরা োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন(সুরা োলাক 
ও নাস) এর িযাপারর সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর অিস্থান পৃথক 
পৃথকভারি েবলল-প্রমাণসহ আরলাচনা করা হরি। 
  
সুরা োবত্হার িযাপারর ইিন মাসউে(রা) এর অিস্থানঃ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
176 

 
‘োবত্হা’ মারন হরচ্ছ সূচনা, ভূবমকা বকংিা সূত্রপাত্ করা। এর পুররা নাম “োবত্হাতু্ল 
বকত্াি” িা বকত্ারির(অথবাৎ কুরআরনর) সূচনা। সুরা োবত্হার বিষয়বট এমন লর্ এই 
সুরার অবিরত্বর িযাপারর মুসবলম উম্মাহর সরন্দরহর েূরত্ম সম্ভািনাও লনই। প্রবত্বেরনর 
৫ ওয়াি সলারত্র প্ররত্যক রাকারত্ই এই সুরাবট আিশ্যকীয়ভারি পড়রত্ হয়। 
সলাত্(নামাজ) আোয়কারী মুসবলমমাত্রই এরক আল কুরআরনর অংশ্ বহসারি জারনন। 
সুরা োবত্হার অবিরত্বর স্বীকৃবত্ বেরচ্ছ স্বয়ং কুরআনঃ 
  
সুরা োবত্হার অবিরত্বর স্বীকৃবত্ বেরচ্ছ স্বয়ং কুরআনঃ 

اْلعَِظيمَ  َواْلقُْرآنَ  ثَانِياْلمَ  ِمنَ  َسْبعًا آتَْينَاكَ  َولَقَدْ   
“ আবম লত্ামারক[মুহাম্মাে(স)] সাত্বট িার িার পবঠত্িয আয়াত্ এিং মহান কুরআন 
বেরয়বে।” (কুরআন, বহজর ১৫:৮৭) 
  
এখারন ‘সাত্বট িার িার পবঠত্িয আয়াত্’ োরা সুরা োবত্হারক বনরেবশ্ করা হরচ্ছ। 
  
ইিন জাবরর ত্ািারী(র)-রক উদৃ্ধত্ করর জালালুবেন সুয়ুবত্(র) বনরম্নাি লরওয়ারয়ত্বট 
িণবণা কররনঃ 

 
 عن ابن مسعود في قوله: }ولقد آتيناك سبعا من المثاني{ قاَ: فاتحة الكتاب

 

ইিন মাসউে(রা) লথরক আল্লাহর িাণীর িযাপারর িবণবত্ আরে, “ আবম 
লত্ামারক[মুহাম্মাে(স)] সাত্বট িার িার পবঠত্িয আয়াত্ এিং মহান কুরআন বেরয়বে।” 
বত্বন িরলনঃ এ হরচ্ছ োবত্হাতু্ল বকত্াি(সুরা োবত্হা)। [২] 
  
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্ স্বয়ং আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) কুরআরনর আয়াত্ বহসারি 
সুরা োবত্হার কথা কুরআন লথরক িণবণা কররেন। এই বিিরণ লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি 
প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্, সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) সুরা োবত্হারক কুরআরনর 
অংশ্ িরল বিশ্বাস কররত্ন, বঠক লর্ভারি অনয সকল মুসবলম বিশ্বাস করত্। 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
177 

ইিন মাসউে(রা) লকন সুরা োবত্হারক ত্াাঁর মুসহারে অিভুবি কররলন না? : 
  
ইিন মাসউে(রা) র্বে সুরা োবত্হারক কুরআরনর অংশ্ িরলই বিশ্বাস কররত্ন, ত্াহরল 
লকন বত্বন এরক ত্াাঁর মুসহারে অিভুবি কররলন না? ত্াাঁর বনজ িিরিযই এই প্ররশ্নর 
উির পাওয়া র্ায়। 
 

আিু িকর আল আনিারী(মৃতু্য ৩০৪ বহজরী) উরল্লখ করররেন, িবণবত্ আরে লর্— 

 
ل سورة. قاَ  تبتها لكتبتها معَ  قيل لعبد الله بن مسعود: لم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قاَ: لوَ 

عة سبيلها أن تفتتح  ل َر طها، بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها، فقاَ: اختصرت بإسقاأبو بكر: يعني أنَ 
 ووثقت بحفظ المسلمين لها

 

 

আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা)রক বজরজ্ঞস করা হরয়বেল লকন বত্বন সুরা োবত্হারক ত্াাঁর 
মুসহারে উরল্লখ কররনবন। বত্বন জিারি িরলবেরলন, “র্বে বলবপিদ্ধ করত্ামই, ত্াহরল 
আবম এরক প্ররত্যক সুরার আরি বলবপিদ্ধ করত্াম।” 
  
আিু িকর আল আনিারী এই কথার িযাখযায় িরলন, প্ররত্যক রাকাত্(নামারজ) শুরু হয় 
সুরা োবত্হার োরা এিং এর পরর অনয সুরা বত্লাওয়াত্ করা হয়। ইিন মাসউে(রা) 
এর িিিয বেল বঠক এই িিরিযর নযায়ঃ “আবম সংবেপ্তত্ার জনয এরক িাে বেরয়বে 
এিং মুসবলমরের োরা এর সংরেরণর িযাপারর আস্থা রাখবে।” [৩] 
  
এর মাধযরম লিাো র্ারচ্ছ লর্, লকান একবট অংশ্ মুসহারে উরল্লখ করার অথব এই নয় 
লর্ এবটরক বত্বন কুরআরনর অংশ্ িরল মরন কররন না। এবট একবট অত্যি গুরুত্বপূণব 
পরয়ন্ট র্া পাঠকরের মরন রাখিার জনয অনুররাধ করা হরচ্ছ। 
  
মুয়াওবয়র্াত্াইন (সুরা োলাক ও নাস) এর িযাপারর ইিন মাসউে(রা) এর অিস্থানঃ 
  
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লর্ সুরা োলাক ও সুরা নাসরক কুরআরনর অংশ্ িরল 
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বিশ্বাস কররত্ন— এই কথার লপেরন লিশ্ বকেু শ্বিশ্ালী প্রমাণ ররয়রে। 
  
১। স্বয়ং ইিন মাসউে(রা) লথরক মুয়াওবয়র্াত্াইন এর বিিরণঃ 
  
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক সুরা োলাক ও সুরা নাস এর মর্বাোর িণবণা পাওয়া 
র্ায়। 

المعوذتين اآلخرة في بهما الله يبلغكم السورتين من استكثروا: قال مسعود ابن عن  

ইিন মাসউে(রা) লথরক িবণবত্ঃ “েুইবট সুরা লিবশ্ করর পরড়া, আল্লাহ এর জনয 
আবখরারত্ লত্ামারের মর্বাো িাবড়রয় লেরিন। আর ত্ারা হরচ্ছঃ আল 
মুয়াওবয়র্াত্াইন(সুরা োলাক ও সুরা নাস)।” [৪] 
. 
এটা কী করর সম্ভি হরত্ পারর লর্ আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) সুরা োলাক ও সুরা 
নারসর মর্বাো িণবণা কররিন, অথচ এই সুরােয়রক কুরআরনর অংশ্ িরল মরন কররিন 
না ত্থা এরের অবিত্ব অস্বীকার কররিন? সুিহানাল্লাহ; ইসলামবিররাধীরের অবভরর্ারির 
অসারত্া এই লরওয়ারয়রত্র োরা েষ্টভারি েুরট উঠরে। 
  
২। ইিন মাসউে(রা) লথরক িবণবত্ সকল বকরারত্ মুয়াওবয়র্াত্াইন এর উপবস্থবত্ঃ 
  
প্রাচীন রু্ি লথরকই কুরআন সংরেরণর প্রধানত্ম মাধযম বেল হাবেজিরণর সৃ্মবত্। 
আল্লাহ ত্া’আলা বপ্রয় নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলনঃ 

 
تابا َل يغسله الماء  وأنزلت عليكَ 

 

“আবম লত্ামার উপর বকত্াি নাবজল কররবে র্া পাবন োরা ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়” [৫] 
{{ পাবন োরা লসই বজবনস ধুরয় র্াওয়া সম্ভি র্া কািরজর উপর কাবল োরা ললখা হয়। 
র্া সৃ্মবত্রত্ সংরবেত্ থারক, ত্ার পরে ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়।}} 
মুসবলম বকরাত্ বিরশ্ষজ্ঞিণ সিসমরয়ই কুরআনরক অবিবচ্ছন্ন িণবণািম োরা বহোজত্ 
করররেন র্া স্বয়ং রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। মুত্াওয়াবত্র বকরাত্গুরলা কুরআরনর 
সংরবেত্ থাকিার একবট িড় প্রমাণ। 
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সকল মুত্াওয়াবত্র বকরারত্র মরধযই সুরা োলাক ও সুরা নাস বিেযমান(এিং অিশ্যই 
সুরা োবত্হাও লসগুরলারত্ ররয়রে।)। এই বকরাত্গুরলার মরধয চারবট বকরাত্ ররয়রে, 
লর্গুরলার িণবণািম আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। 
  
বনরম্ন আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক িণবণাকৃত্ বকরাত্গুরলার িযাপারর সংবেপ্তভারি 
আরলাকপাত্ করা হল। 
  
ক) আবসম এর বকরাত্ঃ এর িণবণািম বর্র লথরক আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। 

 
উরল্লখয লর্, উি আবসম(মৃতু্য ১২৮ বহজরী) এিং বর্র(মৃতু্য ৮৩ বহজরী) মুসনাে 
আহমাে এর িণবণাকারীরের অিভুবি। এই িণবণাকারীিণ লথরক এমন বিিরণ পাওয়া 
র্ায় র্ারত্ িলা হরয়রে লর্ ইিন মাসউে(রা) ত্াাঁর মুসহারে সুইবট সুরা(োলাক ও নাস) 
উরল্লখ কররনবন। অথচ ত্াাঁরের লথরকই আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর সূরত্র লর্ 
বকরাত্ িবণবত্ হরয়রে, ত্ারত্ সুরা োলাক ও সুরা নাস বিেযমান, আলহামেুবলল্লাহ। 
অত্এি স্বয়ং িণবণাকারীিণ লথরক প্রমাবণত্ হল লর্, মুসহারে উরল্লখ না কররলও 
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এই সুরােয়রক কুরআরনর অংশ্ বহসারি বত্লাওয়াত্ 
কররত্ন। [৬] 
  
খ) হামজা এর বকরাত্ঃ এর িণবণািম আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর সূরত্র নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৭] 
  
ি) আল বকসাই এর বকরাত্ঃ এর িণবণািমও আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৮] 
  
ঘ) খালাে এর বকরাত্ঃ এর িণবণািমও আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) লথরক 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌঁরেরে। [৯] 
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এই মুত্াওয়াবত্র বকরাত্গুরলার িণবািরমর মরধয আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) ররয়রেন 
এিং বকরাত্গুরলার প্ররত্যকবটরত্ সুরা োবত্হা, সুরা োলাক ও সুরা নাস ররয়রে, 
আলহামেুবলল্লাহ। এর েরল সামানযত্ম সরন্দরহরও আর অিকাশ্ রইরলা না লর্ঃ 
সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) সুরা োবত্হা, সুরা োলাক ও সুরা নাসরক আল 
কুরআরনর অংশ্ বহসারি বত্লাওয়াত্ কররত্ন। 

 

 
ত্থযসূত্রঃ 

[১] আস সুয়ুবত্, আল ইত্কান বে উলুবমল কুরআন,(কায়ররাঃ আল হাইয়া আল বমসবরয়যাহ, ১৯৭৪) 
খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭  
[২] আস সুয়ুবত্, েুরর মানসুর বে ত্ােবসর বিল মাসুর, (নিরুত্ঃ োরুল বেকর) খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৪ 
[৩] কুরতু্িী, জাবম বল আহকাম আল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৫(কায়ররাঃ োরুল কুতু্ি আল 
বমসবরয়যাহ, ১৯৬৪) 
[৪] আলী আল মুিাকী, কানজুল উম্মাল, (নিরুত্ঃ আর বরসালাহ পািবলরকশ্ে, ১৯৮১) হাবেস নং 
২৭৪৩ 
[৫] মুসবলম, আস সহীহ, (বরয়ােঃ মাকত্ািা োরুস সালাম, ২০০৭) হাবেস ৭২০৭ 
[৬] আল জার্রী, আন নাশ্র বে বকরাআত্ আল ‘আশ্ার, (কায়ররাঃ মাকত্ািা আত্ বত্জাবরয়াহ আল 
কুিরা) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫ 
[৭] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫ 
[৮] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২ 
[৯] প্রাগুি; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫ 
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২৪ 
"সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে (রা) বক আসরলই ৩বট 
সুরারক কুরআরনর অংশ্ িরল মানরত্ন না?" [বেত্ীয় পিব] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

বকেু বিপরীত্ িণবণা সম্পরকব আরলাচনাঃ  
  
এিার আমরা বকেু লরওয়ারয়রত্র পর্বারলাচনা করি লর্গুরলা িযিহার করর 
ইসলামবিররাবধরা অপপ্রচার চালায়। 
  
িণবণা ১: 
আিোহ এিং আবসম বর্র লথরক িণবণা করররেন, বত্বন িরলনঃ 

 
 قلت ْلبي: إن أخاك يحكهما من المصحف، قيل لسفيان: ابن مسعود؟ فلم ينكر

 

“আবম উিাই(রা)রক িরলবে, “আপনার ভাই ইিন মাসউে(রা) লসগুরলারক(সুরা োলাক 
ও নাস) ত্াাঁর মুসহাে লথরক মুরে লেরলরেন”, এিং বত্বন এরত্ লকান আপবি কররলন 
না।” [১০] 
  
বিভ্রাবি অপরনােনঃ 
  
আমরা এই িণবণাবটরত্ লেখবে লর্, ইিন মাসউে(রা) সুরাগুরলা মুরে লেরলরেন শুরনও 
কুরআরনর আবলম সাহািী উিাই বিন কা’ি(রা) লকান আপবি িা প্রবত্িাে কররেন না। 
অথচ ইসলারমর একবট সুপ্রবত্বষ্ঠত্ আবকো হরচ্ছঃ লকউ র্বে কুরআরনর একবট 
আয়াত্ও অস্বীকার করর, ত্াহরল লস ইসলাম লথরক লির হরয় র্ায় এিং কাবের বহসারি 
পবরিবণত্ হয়। অত্এি ইিন মাসউে(রা) র্বে আসরলই সুরােয়রক কুরআরনর অংশ্ 
বহসারি মানরত্ অস্বীকার কররত্ন, ত্াহরল উিাই(রা) অিশ্যই লকান না লকান প্রবত্বিয়া 
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লেখারত্ন। অথচ বত্বন লত্মন বকেুই কররনবন।  
  
এ লথরক সুপষ্টভারি প্রবত্ভাত্ হরচ্ছ লর্ঃ উিাই(রা) এটা িুেরত্ লপররবেরলন লর্ ইিন 
মাসউে(রা) উি সুরােয়রক কুরআরনর অংশ্ বহসারি মানরত্ অস্বীকার কররেন না। 
শুধুমাত্র বনজ মুসহারে উরল্লখ কররনবন মাত্র। 
আররকবট গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট হরচ্ছঃ লর্ আবসম ও বর্র এই লরওয়ারয়রত্র িণবণাকারী, 
ত্াাঁরা স্বয়ং আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর সূরত্র িবণবত্ বকরাত্ লথরক সুরা োলাক ও 
সুরা নাস পাঠ করররেন। 
  
িণবণা ২: 

 
ان عبد الله،  : إنهما ل” عن عبد الرحمن بن يزيد، قاَ:َ  تاب يستا ميحك المعوذتين من مصاحفه، ويقَو نَ 

 “ الله
 

আবু্দর রহমান বিন ইয়াবজে িণবণা করররেনঃ ইিন মাসউে(রা) মুয়াওবয়র্াত্াইন(সুরা 
োলাক ও সুরা নাস)রক ত্াাঁর মুসহাে লথরক মুরে লেরলরেন এিং িরলরেন এগুরলা 
কুরআরনর অংশ্ নয়। [১১] 
  
একই বিিরণ ইমাম ত্ািারানী(র) এর মু’জামুল কাবিররও এরসরে।[১২] 
  
বিভ্রাবি অপরনােনঃ 
. 
এই িণবণাবট সত্য হরত্ পারর না লকননা এবট একবট শ্াজ িা বিবচ্ছন্ন িণবনা র্া শুধুমাত্র 
আবু্দর রহমান বিন ইয়াবজে িণবণা করররেন। হাবেস শ্ারস্ত্র মুত্াওয়াবত্ররর বিপরীরত্ 
বিবচ্ছন্ন িণবণা োরা লকান বিষয় প্রমাবণত্ হয় না।এমনবক ঐ িণবণার সনে সহীহ 
হরলও। এরেরত্র এরক মু’আল্লাল িা ত্রুবটপূণব িণবণা িরল।[১৩] 
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বিপরীত্ িণবণাগুরলা সম্পরকব উলামািরণর অবভমত্ঃ 
  
ইমাম নিিী(র) িরলনঃ 

 
فر وما نقل عن ابن مسعود  أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاَ 

 .باطل ليس بصحيح
 

“এ িযাপারর মুসবলমিরণর ইজমা ররয়রে লর্ মুয়াওবয়র্াত্াইন ও সুরা োবত্হা 
কুরআরনর অংশ্ এিং লর্ ত্া অস্বীকার করর লস কাবের হরয় র্ায়।আর এ িযাপারর 
ইিন মাসউে(রা) লথরক র্া িবণবত্ আরে ত্া বমথযা এিং সহীহ নয়।”[১৪] 
  
আিু হােস ইিন আবেল আল হাম্বালী(র) বলরখরেনঃ 

 
اذب باطل  هِا المِهب عن ابن مسعود نقلَ 

 

“ইিন মাসউে(রা) এর লথরক িবণবত্ এই অবভমত্বট বমথযা ও িারনায়াট।”[১৫] 
  
আল বখোজী(র) িরলনঃ 

 
 وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من أن  الفاتحة والمعو ذتين ليست من القرآن َل أصل له

 

“আর, ইিন মাসউে(রা) লথরক সুরা োবত্হা ও মুয়াওবয়র্াত্াইন কুরআরনর অংশ্ নয় 
মরমব র্া িবণবত্ হরয়রে ত্ার লকান বভবি লনই।”[১৬] 
. 
এোড়া ইমাম ইিন হাজম(র) লথরকও অনুরূপ িবণবত্ আরে।[১৭] 
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ইমাম সুয়ুবত্(র) আিু িকর আল িাবকলানী(র) লথরক উদৃ্ধত্ করররেনঃ 

 
لم يصح عنه أنها ليست من القرآن وَل حفظ عنه. إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها َل جحدا 

انت ا لسنة عنده أَل يكتب في المصحف إَل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه لكونها قرآنا ْلنهَ 
تب ذلك وَل سمعه أمر به  .ولم يجدهَ 

 

“এবট লমারটও ত্াাঁর{ইিন মাসউে(রা)} লথরক প্রমাবণত্ নয় লর্ এই সুরােয় কুরআরনর 
অংশ্ নয়। কুরআরনর অংশ্ বহসারি অস্বীকার করর বত্বন এই সুরােয়রক ত্াাঁর মুসহাে 
লথরক লমারেনবন িা িাে লেনবন। ত্াাঁর বনকট বিষয়বট এরূপ বেল লর্, বত্বন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর বনরেবশ্ িযবত্ত্ বকেুই মুসহারে বলখরত্ন না।এিং বত্বন এ িযাপারর বকেু বলবখত্ 
পানবন িা এ িযাপারর লকান বনরেবশ্ লশ্ারননবন। ”[১৮] 
  

অত্এি, উপবরউি আরলাচনা ও েবলল-প্রমাণ োরা সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্ঃ 
সাহািী আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা) এর বিরুরদ্ধ ৩বট সুরারক(োবত্হা, োলাক ও নাস) 
কুরআরনর অংশ্ বহসারি না মানার লর্ অবভরর্াি লত্ালা হয় ত্া লথরক বত্বন সমূ্পণব মুি 
এিং এই সম্মাবনত্ সাহািী অনয সকল মুসবলরমর নযায় একই কুরআন পাঠ কররত্ন। 
লসই সারথ উসমান(রা) কতৃ্বক সংকবলত্ কুরআরনর বিরুরদ্ধ ইসলামবিরেষীরের 
অবভরর্ািও বমথযা প্রমাবণত্ হল। 
  
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১০] আহমাে বিন হাম্বাল, আল মুসনাে, (নিরুত্ঃ আর বরসালাহ পািবলরকশ্নস, ২০০১) হাবেস নং 
২১১৮৯ 
[১১] আহমাে বিন হাম্বাল, আল মুসনাে, হাবেস নং ২১১৮৮ 
[১২] আত্ ত্ািারানী, মু’জামুল কাবির, (কায়ররাঃ মাকত্ািা ইিন ত্াইবময়া, ১৯৯৪) হাবেস নং ৯১৫০ 
[১৩] মু’আল্লাল িা ত্রুবটপূণব িণবণার িযাপারর জানরত্ লেখরত্ পাররনঃ Ibn as-Salah, An 
Introduction to the Science of Hadith, Translated by Dr. Eerik Dickinson 
(Berkshire: Garnet Publishing Ltd., 2006) page 57 & 67 
[১৪] আস সুয়ুবত্, আল ইত্কান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১ 
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[১৫] ইিন আবেল আল হাম্বালী, আল িাি বে উলুমুল বকত্াি, (নিরুত্ঃ োরুল কুতু্ি আল 
ইলবময়যাহ, ১৯৯৮) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯ 
[১৬] আল বখোজী, ইনায়া আল কাবর্ ওয়া বকোয়া আর রাবজ ‘আলা ত্ােবসরুল িাইর্াওবয়, (নিরুত্, 
োরুস সের) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯ 
[১৭] ইিন হাজম, আল মুহাল্লা(বিরুত্ঃ োরুল বেকর) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২ 
[১৮] আস সুয়ুবত্, আল ইত্কান, (কায়ররা: হাইয়া আল বমসবরয়যাহ, ১৯৭৪) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১ 
  
সহায়ক ওরয়িসাইট- 
http://www.icraa.org/ 
http://www.letmeturnthetables.com/ 
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২৫ 
"রকন" ও "বকভারি"  

-লমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান 
 

 

িড়ই বপকুবলয়ার েুবট প্রশ্ন। 
একটার উির হরলা "কারণ"। অনযটার হরলা "প্ররসস" িা "প্রবিয়া"। 
. 
আধুবনক রু্রির নিয মিাররট মুসবলমরা িা আটবস,কমাসব,সাবহত্য প্রভৃবত্ িযাকগ্রাউরন্ডর 
"তু্রখাড় বিজ্ঞানী"রা র্খন শুধুমাত্র বিজ্ঞারনরই আরলারক সিবকেুরক আরলাবকত্ করর 
লেরল িযাখযা কররত্ র্ায়,ত্খন ত্ারা ভুরল র্ায় লর্ বিজ্ঞান বজবনসটা োাঁবড়রয়ই আরে 
মূলত্ পর্বরিেরণর ওপরর। আর প্রকৃত্পরে লিাটা বিশ্বব্রহ্মারণ্ডর লকিলমাত্র অত্ীি েুদ্র 
অংশ্ পর্বরিেরণর মাধযরম প্রাপ্ত। র্ার কাররন বকেু বিজ্ঞানীরা লত্া িরলন লর্ এই 
বিশ্বজিত্ হরলা অসীম,আর বকেু িরলন ত্া এখন পর্বি মহাবিরশ্বর র্া পর্বরিেণ করা 
হরয়রে সমূ্পণব মহাবিশ্ব ত্ার আরও ২০গুণ লিবশ্। 
. 
কারজই পর্বরিেণ লনই,লত্া এই "বিরশ্ষ জ্ঞান"-এর লকামরড় লজারও খুাঁজরত্ লিরল 
লেখা র্ারি লনই। 
. 
এরই েরল লেখা র্ায় লর্ িাঘ,লপাঁচা প্রভৃবত্র মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা কররত্ লির 
হওয়া এই প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয়,লকান একটা ঘটনা বক কাররণ ঘরট বিপুল 
নিজ্ঞাবনক জ্ঞারনর বভবিরত্ ত্ার িযাখযা বেরত্ বিরয় "রকন" ও "বকভারি"-এর মরধয 
ললরজ-রিািরর পাবকরয় এরকিারর িীভৎস এক পবরবস্থবত্র জম লেয়,র্া ত্ারা বনরজরাও 
জারন না;িা জানরলও হয়রত্া আরি করর লচরপ র্ায়,আল্লাহ ভাল জারনন। 
. 
লর্মন উোহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা হরলা - িৃবষ্ট লকন হয়?  
. 
এরের িযাপারর একটা কথা িলাই িাহুলয,লর্ এরা বকেু জানুক আর নাই জানুক;পাবন্ডত্য 
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জাবহর করার লেরত্র সিার আরি িলা িাবড়রয় েুরট আরস।ত্া লকউ এরের কারে জিাি 
চাক িা না-ই চাক। 
. 
িৃবষ্ট লকন হয়-জিারি লেখা র্ারি কথার তু্িবড় েুরট লিরে। এর মরধয েু-একটা কথার 
মরমবাদ্ধার করা সম্ভি হরল লিাো র্ারি,লর্ ত্ারা িলার লচষ্টা কররে -  
. 
"সূরর্বর ত্ারপ পাবন উপরর উরঠ,উরঠ বনম্নত্াপমাত্রায় জরম,ত্ারপর ওজরনর ভারর বনরচ 
লনরম আরস" ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
বকন্তু িাত্াস র্ত্ উিপ্ত হয় ত্ত্ই হালকা হরয় উপরর উঠরত্ থারক, অথবাৎ িায়ুমন্ডরলর 
উপররর বেরক থারক হালকা উিপ্ত িাত্াস। বনরচ ভারী তু্লনামূলকভারি শ্ীত্ল িাত্াস। 
ত্াহরল উিপ্ত িাত্াস ঠান্ডা হয় কীভারি,িা এসরির মরধয বশ্বশ্রাঙ্ক নামক িস্তুর কাজই 
িা কী - এসি বকেু এরেররক বজরজ্ঞস না করাই উিম হরি আল্লাহু 'আলাম।  
. 
কারণ এরেররক িৃবষ্ট হিার কারণ বজরজ্ঞস করায় আপবন অলররিী উির লপরয়রেন িৃবষ্ট 
হিার প্ররসস িা প্রবিয়া সম্পরকব।  
. 
আিার লর্মন ভূবমকম্প। 
. 
সিার আরি লেৌঁরড় এরস জ্ঞারনর পসরা খুরল িরস িলরি,"লটকরটাবনক লপ্লরট লপ্লরট 
সংঘরষবর কাররণ মাবট লকাঁরপ উরঠরে। এখারন অনয বকেু মরন করার অিকাশ্ লনই। 
ওসি মধযরু্িীয় বচিাভািনা"। 
. 
েলােল একই‚ঘুররবেরর আিারও লসই "বের লপহরল লস"। 
. 
মারন িযাপারটা অরনকটা এরকম লর্,আপনার লকান এক িনু্ধরক হঠাৎ কেিাজারর 
ঘুররত্ লেরখ আপবন বজরজ্ঞস কররলন "এখারন লকন?" 

আর লস উিরর িলরলা "কেিাজারর আসার িারস চরড়বে,িাস এখারন এরস নাবমরয় 
বেরয়রে,ত্াই এখারন"। 
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. 
বকন্তু না‚এরেরত্র লর্রকান সুস্থ মবিরষ্কর মানুষই থাবমরয় বেরয় িলরিন -  
. 
"না না,কেিাজারর র্ািার এটা লত্া লকান কারণ হরত্ পারর না;এটারত্া লস িযবি 
বকভারি এখারন এরসরে ত্া িলা হরলা। কারণ লত্া হরি হয়রত্া লিড়ারনা,িা 
আত্মীয়স্বজরনর সারথ লেখা করা িা অনয বকেু"। 
. 
আসল িযাপারটা বঠক এই জায়িায়। 
. 
িৃবষ্ট িা ভূবমকম্প-এরেররক আপবন একটু িলার লজার িাবড়রয় িলুন লর্ প্ররসস না, এ 
িযাপারগুরলার কারন সম্পরকব িলরত্। লেখরিন বিজ্ঞানমনস্করা লশ্ালমারের মত্ বপেরল 
র্ািার ধান্দায় আরে। 
. 
বিশ্বজিত্ সৃবষ্টর কারণ বজরজ্ঞস করার পর বিং িযাং-এর মুখস্থ িুবল কপচারনা শুরু 
কররল হালকা করর একটা োবড় বেরয় িলুন - 
বকভারি না,লকন সৃবষ্ট হরয়রে ত্া িলরত্। লেখরিন বিজ্ঞানীরা বনিুপ। 
. 
লকন জরমরে? এ প্রশ্ন এরেররক বজরজ্ঞস কররলও লেখা র্ারি শুিাণু আর বিম্বাণুর 
বনরষরকর কাবহনী শুরু করররে। লকন মারা র্ারি? বজরজ্ঞস কররল লেখা র্ারি 
লব্রইনরিি হিার িুবল আওড়ারচ্ছ। 
. 
আসরল এরা সিসময়ই কনবেউশ্রন থারক;এরের জীিনটা চরলও কনবেউশ্রন,লশ্ষও 
হয় কনবেউশ্রন। 
. 
এরাই শ্াইত্বারনর অনযত্ম হাবত্য়ার;ত্ার বনরজর েল ভারী করার জনয,মহান আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীরনর কারে করর আসা ত্ার অবভশ্প্ত ওয়াো পূররণর জনয। 
. 
. 
কারজই বচিা করুন,মানবসক োসত্ব লথরক মুি হউন। 
জানুন লর্ বিশ্বজিরত্র সৃবষ্ট লকান অযাবেরিন্ট নয়,িা মাবলকুল মুলরকর লকান 
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িীড়ারকৌতু্ক নয়। 
. 
■আকাশ্ ও পৃবথিী এিং এত্েুভরয়র মরধয র্া বকেু আরে,ত্া আবম িীড়াচ্ছরল সৃবষ্ট 
কবর বন। 
-সূরাহ আল আবম্বয়া,১৬ 
. 
জানুন লর্ আপনার জম িা মৃতু্য আপনার জনয পরীো‚কখরনাই কারণহীন িা 
উরেশ্যহীন নয়। 
. 
■পূণযময় বত্বন র্াাঁর হারত্ রাজত্ব,এিং বত্বন সিবকেুর উপর েমত্াশ্ালী। 
■বর্বন সৃবষ্ট করররেন মরণ ও জীিন,র্ারত্ লত্ামারেররক পরীো কররন-রক লত্ামারের 
মরধয করমব লেষ্ঠ।এিং বত্বনই সিবশ্বিমান,েমাময়। 
-সূরাহ আল মুলক,১ ও ২ 
. 
বচিা করুন… 
■…এভারিই আল্লাহ লত্ামারের জরনয বনরেবশ্ সুেষ্টরূরপ িণবনা কররন,র্ারত্ লত্ামরা 
বচিা কররা। 
-সূরাহ আল িাক্বারা,২১৯ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…এমবনভারি আল্লাহ ত্া'আলা লত্ামারের জরনয বনেশ্বনসমূহ িণবনা কররন-র্ারত্ 
লত্ামরা বচিাভািনা কররা। 
-সূরাহ আল িাক্বারা,২৬৬ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আপবন িরল বেন:"অন্ধ ও চেুমান বক সমান হরত্ পারর?লত্ামরা বক বচিা কররা 
না?" 
-সূরাহ আল আনআম,৫০ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আমার পালনকত্বাই প্ররত্যক িস্তুরক স্বীয় জ্ঞান োরা লিষ্টন করর আরেন।লত্ামরা বক 
বচিা কররা না? 
-সূরাহ আল আনআম,৮০ এর লশ্ষাংশ্ 
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. 
■…বনিয়ই আবম প্রমাণাবে বিিাবরত্ভারি িণবনা করর বেরয়বে ত্ারের জনয,র্ারা বচিা 
করর। 
-সূরাহ আল আনআম,৯৮ এর লশ্ষাংশ্  
. 
■…ইবনই আল্লাহ,লত্ামারের রি;কারজই লকিলমাত্র ত্াাঁরই ইিাোত্ কররা।রত্ামরা বক 
বকেুই বচিা কররা না? 
-সূরাহ ইউনুস,৩ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই ভূমণ্ডলরক বিিৃত্ করররেন,এিং ত্ারত্ স্থাপন করররেন সুেৃঢ় পাহাড়-পিবত্ ও 
নেনেী এিং প্ররত্যক েরলর মরধয েুবট করর প্রকার সৃবষ্ট করররেন।বত্বন বেনরক রাবত্র 
োরা আিৃত্ কররন।এরত্ ত্ারের জনয বনেশ্বন ররয়রে,র্ারা বচিা করর। 

■এিং র্মীরন বিবভন্ন শ্সযরেত্র ররয়রে-একবট অপরবটর সারথ সংলি এিং আঙুররর 
িািান আরে আর শ্সয ও খজুবর ররয়রে-একবটর মূল অপরবটর সারথ বমবলত্ এিং 
কত্ক বমবলত্ নয়।এগুরলারক একই পাবন োর লসচ করা হয়।আর আবম স্বারে 
একবটরক অপরবটর চাইরত্ উৎ কৃষ্টত্র করর লেই।বনিয়ই,এগুরলার মরধয বনেশ্বন আরে 
ত্ারের জনয র্ারা বচিা করর। 
-সূরাহ আর রা'ে,৩ ও ৪ 
. 
■…আল্লাহ মানুরষর জনয েৃষ্টাি িণবনা কররন,র্ারত্ ত্ারা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ ইিরাহীম,২৫ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■এটা (কু্বরআন) মানুরষর জনয একবট সংিােনামা এিং র্ারত্ এত্োরা ভীত্ হয় এিং 
র্ারত্ লজরন লনয় লর্ উপাসয বত্বনই-একক;এিং র্ারত্ িুবদ্ধমারনরা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ ইিরাহীম,৫২ 
. 
■লত্ামারের জরনয পৃবথিীরত্ লর্সি রং-রিররঙর িস্তু েবড়রয় বেরেরয়ন,লসগুরলারত্ 
বনেশ্বন ররয়রে ত্ারের জরনয র্ারা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ আন নাহল,১৩ 
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. 
■বর্বন সৃবষ্ট কররন,বত্বন বক ত্ার সমতু্লয লর্ সৃবষ্ট কররত্ পারর না?লত্ামরা বক ত্রি 
বচিা কররি না? 
-সূরাহ আন নাহল,১৭ 
. 
■আবম এই কু্বরআনরক নানাভারি িুবেরয়বে,র্ারত্ ত্ারা বচিা করর।অথচ এরত্ ত্ারের 
লকিল বিমুখীত্াই িৃবদ্ধ পায়। 
-সূরাহ আল ইসরা,৪১ 
. 
■ত্ারা বক এই কালাম সম্পরকব বচিাভািনা করর না?… 
-সূরাহ আল মু'বমনূন,৬৮ এর প্রথমাংশ্ 
. 
■…িলুন:"র্ারা জারন এিং র্ারা জারন না,ত্ারা বক সমান হরত্ পারর?"বচিাভািনা 
লকিল ত্ারাই করর,র্ারা িুবদ্ধমান। 
-সূরাহ আর্-রু্মার,৯ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই লত্ামারেররক ত্াাঁর বনেবশ্নািলী লেখান এিং লত্ামারের জরনয আকাশ্ লথরক 
নাবর্ল কররন রুর্ী।বচিাভািনা ত্ারাই করর,র্ারা আল্লাহর বেরক ঋজু থারক। 
-সূরাহ িাবের,১৩ 
. 
■ত্ারা বক কু্বরআন সম্পরকব িভীরভারি বচিা করর না,না ত্ারের অির ত্ালািদ্ধ? 
-সূরাহ মুহাম্মাে,২৪ 
. 
■র্বে আবম এই কু্বরআন পাহারড়র উপর অিত্ীণব করত্াম,ত্রি তু্বম লেখরত্ লর্,পাহাড় 
বিনীত্ হরয় আল্লাহ ত্া'আলার ভরয় বিেীণব হরয় লিরে।আবম এসি েৃষ্টাি মানুরষর জরনয 
িণবনা কবর,র্ারত্ ত্ারা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ আল হাশ্র,২১ 
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২৬ 
"বিজ্ঞানমনস্কত্া"  

-আবরে আজাে 

 

'আবম ভাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ।চােুষ প্রমাণ সহ লচারখ না লেখা অিবধ আবম 
লকানবকেুই বিশ্বাস কবর না।' 
-- 'ত্াই নাবক?' 
- 'হযাাঁ, একেম।' 
. 
-- 'ত্া ভাই, আপবন বিিত্বনিারে বিশ্বাস কররন?' 
- 'অিশ্যই। এটা লত্া প্রমাবণত্ সত্য।' 
-- 'বিিত্বনিাে িরল, বিবলয়ন বিবলয়ন িের আরি একবট একরকাষী িযাকরটবরয়া লথরক 
বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ পৃবথিীরত্ সকল প্রাণীর উদ্ভি ঘরটরে। অথবাৎ, লসই একবট 
িযাকরটবরয়া লথরকই িাঘ, ভালু্লক, সাপ, কচ্ছপ, খচ্চর, ইাঁেুর, মশ্া, হাবত্,নীলবত্বম 
লথরক িানর-বশ্ম্পাবি হরয় মানুষ এরসরে।' 
- 'হযাাঁ। লত্া?' 
. 
- 'বকন্তু আমার প্রশ্ন হরচ্ছ, আপবন লত্া লচারখ না লেখা অিবধ লকানবকেুই আিার বিশ্বাস 
কররন না। আপবন আজ পর্বি লকান বশ্ম্পাবিরক বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ মানুরষ রূপাির 
হরত্ লেরখরেন?' 
- 'না, আসরল.........সি লর্ লচারখ লেরখই বিশ্বাস কবর বঠক ত্া নয়। বিজ্ঞানীরা িরলরেন 
এমনবটই হরয়রে। ত্ারা বনিই এবট িরিষণা করর িরলরেন। ত্াই ত্ারের কথায় লত্া 
বিশ্বাস করাই র্ায়, ত্াই না?' 
. 
- 'ও আচ্ছা। ত্াই িরলন। বকন্তু বিজ্ঞান লত্া আজ পর্বি এমন লকান প্রমাণ লেখারত্ই 
পাররলা না লর্খারন একবট প্রাণী সমরয়র িযিধারন সমূ্পণব আররকবট প্রানীরত্ পবরণত্ 
হরয় লিরে, এরকম। লর্টারক মযারিা ইরভালুশ্ান িরল আর বক! 
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এমনবক, বিিত্বনিােী বিজ্ঞানী বরচািব ললনবস্ক ই.রকালাই িযাকরটবরয়ার উপরর 
লযািররটবররত্ েীঘব ২৪ িের একটানা বমউরটশ্ন ঘবটরয় পরীো করররেন। আশ্া 
বেরলা- বমউরটশ্রনর েরল লকান একসময় এই িযাকরটবরয়া অনয একবট প্রজাবত্রত্ 
রূপািবরত্ হরি। বমউরটশ্ন ঘবটরয় িযাকরটবরয়ারক অনয প্রজাবত্রত্ রূপািবরত্ করার 
জনয ২৪ িের খুি র্রথষ্ট সময়। কারন, িযাকরটবরয়ার বররপ্রািাকশ্ান সিরচ দ্রুত্ হয়।  
. 
বকন্তু আশ্ার মরধয গুরড় িাবল বেরয় লেখা লিরলা, ২৪ িের বমউরটশ্ন ঘটারনার পররও 
লযাঙরা, িযাকা-ত্যারা,থযাত্লা িযাকরটবরয়া োড়া আর বকেুই পাওয়া র্ায় নাই। অথবাৎ, 
ই.রকালাই িযাকরটবরয়া ২৪ িের পররও িযাকরটবরয়াই লথরক লিরে। অনয লকান 
প্রজাবত্রত্ রূপািবরত্ হরয় র্ায় বন।' 
. 
- 'লেখুন, বিিত্বন খুি ললা প্ররসস। ধরুন, আপনারক র্বে আমাজন িরনর লরি 
ইবন্ডয়ানরের মরধয লররখ আসা হয়, সমরয়র বিিত্বরন, পাবরপাবশ্ববক অিস্থার সারথ ত্াল 
বমলারত্ বমলারত্ আপবন একসময় লরি ইবন্ডয়ানরের মরত্া কাাঁচা মাংশ্ লখরত্ অভযি 
হরয় র্ারিন। আপনার এই কাাঁচা মাংশ্ লখরয় বটরক র্াওয়ারক িরল 'নযাচারাল 
বসরলকশ্ান।' এভারিই বিিত্বন কাজ করর। লোট লোট বসম্পটম গুরলা, আই বমন 
মাইরিা ইরভালুশ্ান গুরলা আরি আরি, সমরয়র পবরিমায় একবেন িৃহৎ বিিত্বন ত্থা 
মযারিা ইরভাবলউশ্ন ঘবটরয় লেরল। লোট লোট বিিত্বনগুরলা লেরখই আমরা িুেরত্ 
পাবর লর্ িড় বিিত্বনও সম্ভি।' 
. 
- 'আমাজন জঙরল আবম হয়রত্া সমরয়র পবরিমায় লরি ইবন্ডয়ানরের সারথ কাাঁচা 
মাংশ্ খাওয়া শুরু কররিা। বকন্তু লসটা লকানভারিই প্রমান করর না লর্, আবম লকান 
একবেন লরি ইবন্ডয়ান লথরক নীলবত্বম লত্ পবরণত্ হরয় সমুদ্র ভ্রমরণ লির হরিা।' 

- 'আপবন ভাই আসরল বিজ্ঞান িুরেনইই না।' 
- 'আচ্ছা,, ধরর বনলাম লর্,পবররিরশ্র সারথ খাপ খাওয়ারত্ লর্ লোট লোট পবরিত্বন 
গুরলা হয়, লসগুরলাই প্রমাণ করর লর্- এভারি অরনক সময় বেরল একবেন একবট প্রানী 
সমূ্পণব অনয আররকবট প্রাণীরত্ রূপািবরত্ হরি, বঠক আরে?' 
. 
- 'এই লত্া লাইরন আসরেন।' 
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- 'আচ্ছা, পররর প্রশ্ন। িলুন লত্া, লকউ র্খন লপ্রিনযান্ট হয়, ত্ার মরধয ত্খন লকান 
প্রাথবমক লেণগুরলা লেখা র্ায়?' 
- 'এই লর্মন- িবম িবম ভাি, মাথা ধরা, মাথা ঘুরা, শ্রীর েূিবল েূিবল লািা এইসি।' 
. 
- 'আচ্ছা লিশ্। ধরুন, কাল সকারল উরঠ লেখরলন লর্ আপনার িবম িবম ভাি লািরে, 
মাথাও ঘুররে লভাাঁ লভাাঁ করর। সারথ শ্রীরটাও খুি েূিবল। ত্াহরল, এই লোট লোট 
লেণগুরলা লেরখ আমরা বক ধরর বনরত্ পাবর লর্ আপবন অেূর ভবিষযরত্ লকান একবেন 
সবত্য সবত্যই লপ্রিনযান্ট হরয় র্ারিন?' 
. 
- 'আবম বকভারি লপ্রিনযান্ট হরিা?' 
- 'লকন? এই লর্, লোট লোট লেণ, বসম্পটম এইসিই লত্া প্রমান করার জনয র্রথষ্ট 
লর্ আপবন লকান একবেন লপ্রিনযান্ট হরয় র্ারিন, লর্মন করর লোট লোট পবরিত্বনগুরলা 
প্রমাণ করর লর্ আবম একবেন লরি ইবন্ডয়ান লথরক নীল বত্বম হরয় র্ারিা।' 

- 'না, আসরল, ইরয়...... মারন....... ধুররা, আপবন বিজ্ঞারনর 'ি' ও িুরেন না বময়া। 
কাঠরমাল্লা লকানহারনর।' 
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২৭  
“কখরনাই লত্ামরা ত্া পাররি না” 

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

এরকক রু্রি মানি সভযত্ার এরককবট বেক উৎকষবত্া লাভ করর। লর্মনঃ মুসা(আঃ) 
এর রু্রি জােুবিেযা বেল উৎকষবত্ার শ্ীরষব। আল্লাহত্ায়ালা মুসা(আঃ) লক মুবর্র্া বহরসরি 
এমন এক লাবঠ বেরয়বেরলন র্া বেরয় বত্বন লস সমরয়র লসরা লসরা জােুকররের 
পরাবজত্ কররবেরলন। ঈসা(আঃ) এর রু্ি বেল বচবকৎসা বিজ্ঞারন লরামানরের লসরা 
রু্ি। আল্লাহত্ায়ালা ঈসা(আঃ) লক এমন বকেু বেরয়বেরলন লর্টা ত্ার সমরয় লকউই 
কররত্ সেম বেল না। আল্লাহর ইচ্ছায় ঈসা (আঃ) মৃত্রক জীবিত্ কররত্ন,কুষ্ঠ 
লরািীরের সুস্থ কররত্ন। 
. 
ঈসা(আঃ) এর পর আরস মুহম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কথা। বত্বন এমন সমরয় জমগ্রহণ কররন 
র্খন আরি সভযত্া সাবহরত্যর বিচারর বেল লেষ্ঠ। কবিত্াই বেল ত্ারের বনরজরের 
আরিি,ভালিাসা,বহংসা,লিাধ এমনবক অেীল লর্ৌনত্া প্রকারশ্র একমাত্র মাধযম। 
আল্লাহত্ায়ালা লস সময় মুহম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) লক বরসালারত্র মর্বাো োন কররলন আর পুররা 
মানজাবত্র উরেরশ্য চযারলি েুরড় বেরলন - 
. 
“আবম আমার িান্দার প্রবত্ র্া অিত্ীণব কররবে, ত্ারত্ লত্ামারের লকান সরন্দহ থাকরল, 
লত্ামরা এর অনুরুপ একবট সূরা বনরয় আস।” 
[সূরা আল িাকারা ২;২৩] 
. 
ত্ারপর এটাও িরল বেরলন- 
. 
“এিং লত্ামরা র্বে সত্যিােী হও, ত্াহরল আল্লাহ্ িযত্ীত্ লত্ামারের সকল 
সাহার্যকারীরক আহ্বান কর। র্বে ত্া না পার, এিং কখরনাই লত্ামরা ত্া পাররি না। 
ত্াহরল লসই আগুন লক ভয় কর, অবিশ্বাসীরের জনয র্া প্রস্তুত্ করর রাখা হরয়রে, মানুষ 
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এিং পাথর হরি র্ার িালানী।” [২;২৩-২৪] 
. 
প্রায় ১৪০০ িের পুরারনা চযারলি! অরনরকর ধারণা আরিরা লত্া এখন শুধু মুসবলম, 
ত্াই এখন আর এই চযারলি খারট না। অরনরকই জারনন না, আরিরের মরধয এখরনা 
ররয়রে প্রায় ১৪ বমবলয়ন আরি খৃষ্টান,এোড়া ররয়রে অরনক নাবিক-এিরনাবস্ট্ক। ত্ারা 
লকউই এই চযারলি এর সামরন িলার মত্ লত্মন বকেু বনরয় আসরত্ পাররনবন। র্ারা 
লচষ্টা করররেন ত্ারা শুধু হাবসর লখারাকই রু্বিরয়রেন।  
. 
১৯৯৯ সারল আবনস সররাস নারম এক খৃষ্টান এরভিাবলস্ট্ কুরআরনর মত্ একটা িই 
রচনার োিী বনরয় আরসন। রচনা কররন একটা িই-“আল েুরকানুল হক” িা “The 
true Furqan” । শুধু লর্ িইরয়র নাম 'েুরকান' কুরআন লথরক কবপ ত্াই ই নয় িরং 
অরনক সূরা কুরআন লথরক িাইররি কবপ-রপস্ট্ করা হরয়রে, শুধু শ্ব্দগুরলা একটু 
এবেক,লসবেক করা হরয়রে। আর আমরা জাবন আল্লাহত্ায়ালা কুরআরন র্থার্থ শ্ব্দ-
চয়ন কররেন। ত্াই শ্রব্দর এবেক-রসবেক করর বত্বন লর্ জিাবখচুবড় িাবনরয়রেন, ত্া 
ত্াাঁর িইরয়র মান নাবমরয়রে অরনক নীরচ। 
. 
আর ত্ারক খুি একটা লোষ লেয়া র্ায় না। কারণ, আরিী সাবহরত্যর লসরা সমরয় র্ারা 
লসরা বেরলন, ত্ারাই এই চযারলি লমাকারিলায় িযথব হরয়বেরলন। লর্মনঃ ওয়াবলে ইিন 
মুবিরা, আররির অনযত্ম লসরা ভাষাবিে ও িুবদ্ধজীবি, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ বিরিট 
কররত্ র্ান এিং সমূ্পণব নািানািুে হরয় কুরাইশ্রের উরেরশ্য িরলন - 
. 
“আবম বক িলি? লত্ামারের মরধয লকউই কািয এরত্াটা ভারলা জারনা না, র্ত্টা আবম 
জাবন, না লত্ামারের মরধয লকউ আমার সারথ ভাষা িঠন ও অলংকররণর লেরত্র 
প্রবত্রর্াবিত্ায় পাররি। ত্ারপররও আবম িলবে, আল্লাহর কসম, মুহম্মরের কথার সারথ 
আবম র্া জাবন ত্ার লকান বকেুরই সােৃশ্য লনই আর আবম আল্লাহর কসম করর িলবে 
লস র্া িরল ত্া খুিই মাধুর্বপূণব।” 
. 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রধান শ্ত্রু আিু জাহল কুরআন সম্পরকব িরল, “ িনু হাবশ্ম র্া বকেু 
করররে আমরা ত্ারের সারথ প্রবত্রর্াবিত্া কররবে।বকন্তু এখন ত্ারা এমন বকেু বনরয় 
এরসরে(কুরআন) র্ার সারথ আমরা কখরনাই পারি না।” 
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. 
ভন্ড নিী মুসাইবলমা আল-কার্র্াি- এর কথা লক না জারন! লস োিী কররবেল ত্ার 
কারেও বজিরাইল(আঃ) ওহী বনরয় আরসন, র্া কুরআরনর মত্ই পবিত্র। লস কুরআরনর 
লিশ্ করয়কবট সূরার অনুরূপ সূরা নত্রীর লচষ্টা করর।রর্মনঃ সূরা-েীল কবপ করর 
একটা সূরা নত্রীর লচষ্টা করর। 
. 

]١:١٠١[ اْلِفيلِ  بِأَْصَحابِ  َربُّكَ  فَعَلَ  َكْيفَ  تَرَ  أَلَمْ   
আপবন বক লেরখনবন আপনার পালনকত্বা হিীিাবহনীর সারথ বকরূপ িযিহার করররেন? 

]٧:٠١١[ تَْضِليل   فِي َكْيدَُهمْ  يَْجعَلْ  أَلَمْ   
বত্বন বক ত্ারের চিাি নসযাৎ করর লেনবন? 

]٣:١٠١[ أَبَابِيلَ  َطْيًرا َعلَْيِهمْ  َوأَْرَسلَ   
বত্বন ত্ারের উপর লপ্ররণ করররেন োাঁরক োাঁরক পাখী, 

يل   ِم ن بِِحَجاَرة   تَْرِميِهم ]٤:١٠١[ ِسِج   
র্ারা ত্ারের উপর পাথররর কংকর বনরেপ করবেল। 

أْ  َكعَْصف   فََجعَلَُهمْ  ]١:١٠١[ ُكول  مَّ  
অত্ঃপর বত্বন ত্ারেররক ভবেত্ তৃ্ণসেৃশ্ করর লেন। 
. 
. 
এর অনুরূরপ মুসাইবলমা লর্ সূরাবট িানায়, ত্া হরচ্ছ- 
 الفيل
হাবত্।(আল-েীল) 

الفيل ما  
হাবত্ বক? (মাল েীল?) 

الفيل ما أدراك وما  
তু্বম বক জারনা হাবত্ বক? ( ওয়া মা আেরকা মাল েীল?) 

طويل والخرطوم وبيل ذنب له  
এর প্রশ্ি েুই কান এিং লম্বা একটা নাক আরে। (লাহু জানািুন ওয়াবিল, ওয়া 
খুরতু্মুন ত্াওইল) 
. 
. 
...... 
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হাসযকর এক লচষ্টা ত্ারত্ লকান সরন্দহ লনই, না আরে মাথা,না আরে মুনু্ড। ত্ার উপর 
প্রথম বত্নবট আয়াত্ কুরআরনর সূরা আল-কাবরয়া লক কবপ করার লচষ্টা করা হরয়রে 
(আল কাবরয়াতু্,মাল কাবরয়া,ওয়ামা আেরাকা মাল কাবরয়া)। 
. 
আমর ইিনুল আসরক(রাঃ) মুসাইবলমার কারে পাঠারনা হরয়বেল র্ারত্ লস ত্ওিা করর। 
মুসাইবলমার কারে লিরল লস আমর ইিনুল আসরক বজরজ্ঞস করর-  
. 
“লত্ামার িনু্ধর কারে বক নতু্ন লকান ওহী এরসরে।?” 
আমর ইিনুল আস উির লেন, “একবট লোট ত্রি র্থার্থ সূরা ত্াাঁর উপর নাবর্ল 
হরয়রে। 
. 
মুসাইবলমা বজরজ্ঞস করর, “বক লসটা?” 
আমর ইিনুল আস ত্খন সূরা আসর বত্লওয়াত্ কররন- 
. 
 َواْلعَْصرِ  -
কসম রু্রির (সমরয়র), 

نَسانَ  إِنَّ  ُخْسر   لَِفي اْْلِ  
বনিয় মানুষ েবত্গ্রি; 

اِلَحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  إِلَّ  ْبرِ  تََواَصْواوَ  بِاْلَحِق   َوتََواَصْوا الصَّ بِالصَّ  
বকন্তু ত্ারা নয়, র্ারা বিশ্বাস স্থাপন করর ও সৎকমব করর এিং পরেররক ত্াকীে করর 
সরত্যর এিং ত্াকীে করর সিররর। 
. 
. 
বত্লওয়াত্ শুরন মুসাইবলমা বকেুেণ চুপ করর ভারি। ত্ারপর িরলন, আমার কারেও 
অনুরূপ সূরা নাবর্ল হরয়রে।ত্ারপর লস বত্লয়াত্ করর, 

، برو يا وبر يا  
লহ জংলী ইেুর! লহ জংলী ইেুর! ।(ইয়া ওয়ািারু,ইয়া ওয়ািারু) 

وصدر أذنان أنت إنما نقز  
তু্বম লত্া েুইটা কান আর িে োড়া বকেুই না।(ইন্নামা আনত্া আর্নানী ওয়া সােরুন ) 

بقر حفز وسائرك ،  
আর সিই লত্া লত্ামার নিণয।(ওয়াসাইরুকা হাকরুন িাকরুন)।  
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. 
মুসাইবলমা এরপর আমর ইিনুল আস(রাঃ) লক বজরজ্ঞস করর, “লকমন হরয়রে (আমার 
সূরা)?” 
. 
আমর(রাঃ) জিাি লেন, “আমায় আর বক বজরজ্ঞস করে? লর্খারন তু্বম বনরজই জারনা 
এর সিই বমথযা।” 
. 
আমরা অরনরকই সত্য অস্বীকারর মুসাইবলমা লথরক কম এবিরয় না। জীিরনর লকান 
এক পর্বারয় এরস আিু জাহরলর মত্ আমরা সত্য বকেুটা হরলও বচনরত্ পাবর। বকন্তু 
িাাঁধা লেয় আমারের ইরিা,েমত্ার োপট আর বনরজরক মুি ভািার অহংকার। 
. 
পূিবিত্বী রু্রির মানুষরের ঈসা(আঃ) বকংিা মুসা(আঃ) এর মুবর্র্ারক অস্বীকার করার 
একটা এেবকউজ বেল। কারণ, ত্ারের বমরাকল ত্ারের েুবনয়া ত্যারির পর পরিত্বী 
মানুরষর কারে লস্রে একটা িরল্পর মত্ বেল। বকন্তু মুহম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বমরাকল সমূ্পণব 
আলাো। বত্বন বকয়ামত্ পর্বি এমন এক জীিি বনেশ্বন বনরয় এরসরেন র্া 
অিেৃবষ্টসম্পন্ন লর্ লকান মানুষই িুেরত্ পাররি। 
. 
র্ারা ১৪০০ িের ধরর কুরআরনর একটা চযারলিই লমাকারিলা কররত্ পারর না অথচ 
কুরআনরক অলীক রূপকথা িলরত্ চায়, ত্ারের জনয আমরা লকিল করুণাই কররত্ 
পাবর। :) 
. 
“আবম লকারআরন এমন বিষয় নাবর্ল কবর র্া লরারির সুবচবকৎসা এিং মুবমরনর জনয 
রহমত্। জাবলমরের লত্া এরত্ শুধু েবত্ই িৃবদ্ধ পায়।” [১৭:৮২] 
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২৮ 
কুর’আরন বক েুই রকম কথা িলা আরে? আকাশ্ ও জবমন 
সৃবষ্ট ৬ বেরন না ৮ বেরন?  

-সাোত্ (সোলাপ ব্লি) 
 

ইসলামবিরেষী ইংররবজ সাইট লথরক ললখা অনুিাে করর অবভবজৎ রায় ত্ার একবট 
ললখায় কুর’আরনর পরেরবিররাধীত্ার অবভরর্াি আরন এই িরল লর্, কুর’আরনর বকেু 
আয়ারত্ আকাশ্ ও জবমন সৃবষ্ট হরয়রে েয় বেরন অথচ সুরা েুসবসলারত্র ৯-১২ নং 
আয়ারত্ বহসাি কররল লেখা র্ায় সংখযাটা ৮ বেন। 
. 
(আল-কুরআরন পরেরবিররাবধত্ার অবভরর্াি ও ত্ার জিাি) 
. 
অবভরর্াি-১: আকাশ্ ও পৃবথিী সৃবষ্ট েয় বেরন না আট বেরন? 
. 
১.১ কুরআরনর লিশ্ বকেু আয়ারত্(৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮, ৫৭:৪) 
িলা হরয়রে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট করররেন েয় বেরন। 
. 
. 
১.২ বকন্তু ৪১:৯-১২ নং আয়াত্ অনুসারর লেখা র্ায় আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট করররেন আট 
বেরন। 
. 
. 

অবভরর্ারির জিাি: 

আনুষবঙ্গক পাঠ: 

১টা িত্ব খুাঁড়রত্ একজন েবমরকর ১ ঘন্টা লািরল, ৩টা িত্ব খুাঁড়রত্ ৩ জন েবমরকর 
কয় ঘন্টা লািরি? িবণরত্ র্ারা কাাঁচা, ত্ারা িলরি ৩ ঘন্টা। র্ারা িবণত্ লমাটামুবট িুরে 
ত্ারা হয়ত্ িলরি ১ ঘন্টা। র্ারা আররকটু লিবশ্ িুরে ত্ারা িলরি প্রেি ত্রথযর 
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বভবিরত্ প্রশ্নটার উির লেওয়া সম্ভি না। কারণ এখারন বিবভন্ন রকরমর লকস হরত্ 
পারর। 
. 
লকস ১: 
. 
৩ জন েবমক একসারথ কাজ শুরু করল লসরেরত্র সময় লািরি ১ ঘন্টা । 
. 
১।।১।।১ = ১ 
. 
লকস ২: 
. 
২ জন েবমক একসারথ কাজ শুরু করল। ত্ারের কাজ লশ্ষ হল। অত্:পর ৩য় েবমক 
কাজ শুরু করল। এরেরত্র সময় লািরি ২ ঘন্টা। 
. 
(১।।১)+১=১+১=২ 
. 
লকস ৩: 
. 
১ম েবমক কাজ লশ্ষ করল। অত্:পর ২য় েবমক কাজ শুরু করল। 
. 
২য় েবমক কাজ লশ্ষ করল। অত্:পর ৩য় েবমক কাজ শুরু করল। 
. 
এরেরত্র সময় লািরি ৩ ঘন্টা। 
. 
১+১+১=৩ 
. 
এ ধররণর লকস হরত্ পারর অিবণত্। কারজই এ প্ররশ্নর উির লেিার আরি জানরত্ 
হরি লক কখন কাজ শুরু করল। ত্থয পািার সারথই ১+১+১=৩ বহসাি করা র্ারি না।] 
. 
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. 

১.১ এর আয়াত্সমূহ: (প্রাসবঙ্গক অংশ্) 

 
৭:৫৪ বত্বন নরভামন্ডল ও ভূমন্ডলরক েয় বেরন সৃবষ্ট করররেন 
. 
১০:৩ বনিয়ই লত্ামারের পালনকত্বা আল্লাহ বর্বন নত্রী করররেন আসমান ও র্মীনরক 
েয় বেরন 
. 
১১:৭ বত্বনই আসমান ও র্মীন েয় বেরন নত্রী করররেন 
. 
২৫:৫৯ বত্বন নরভামন্ডল, ভূমন্ডল ও এত্েুভরয়র অিিবত্বী সিবকেু েয়বেরন সৃবস্ট্ 
করররেন 
. 
৩২:৪ আল্লাহ বর্বন নরভামন্ডল, ভুমন্ডল ও এত্েুভরয়র মধযিত্বী সিবকেু েয় বেরন সৃবষ্ট 
করররেন 
. 
৫০:৩৮ আবম নরভামন্ডল, ভূমন্ডল ও এত্েুভরয়র মধযিত্বী সিবকেু েয়বেরন সৃবষ্ট কররবে 
. 
৫৭:৪ বত্বন নরভামন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃবষ্ট করররেন েয়বেরন 
. 
. 

বিরেষণ: 
. 
নরভামন্ডল ও ভূমন্ডল সৃবষ্ট করা হরয়রে লমাট েয় বেরন। 
. 
আিার, নরভামন্ডল, ভুমন্ডল ও এত্েুভরয়র মধযিত্বী সিবকেু সৃবষ্ট করা হরয়রে েয় 
বেরন। 
. 
গুরুত্বপূণব পরয়ন্ট হরচ্ছ, 
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. 
এত্েুভরয়র মধযিত্বী সিবকেুরক সৃবষ্ট কররত্ লকান আলাো সময় লনওয়া হয় নাই। 
নরভামণ্ডল/আকাশ্ এিং ভূমণ্ডল/পৃবথিী সৃবষ্টর সারথ সারথ সমািরালভারি এত্েুভরয়র 
মধযিত্বী সিবকেুরক সৃবষ্ট করা হয়। 

অথবাৎ ৬ বেরনর মরধয পৃবথিী এিং আকাশ্ সৃবষ্টকারল সমািরালভারি অনযানয সৃবষ্টও 
হরয়রে। 
. 
. 

১.২ এর আয়াত্সমূহ: 
. 
৪১:৯ িলুন, লত্ামরা বক লস সিারক অস্বীকার কর বর্বন পৃবথিী সৃবষ্ট করররেন েু’বেরন 
এিং লত্ামরা বক ত্াাঁর সমকে স্থীর কর? বত্বন লত্া সমগ্র বিরশ্বর পালনকত্বা। 
. 
৪১:১০ ( ََوَجعَل ) বত্বন পৃবথিীরত্ উপবরভারি অটল পিবত্মালা স্থাপন করররেন, ত্ারত্ 
কলযাণ বনবহত্ লররখরেন এিং চার বেরনর মরধয ত্ারত্ ত্ার খারেযর িযিস্থা করররেন-
পূণব হল বজজ্ঞাসুরের জরনয। 
. 
৪১:১১ ( اْستََوى ثُمَّ   )অত্ঃপর বত্বন আকারশ্র বেরক মরনারর্াি বেরলন র্া বেল ধুম্রকুি, 
অত্ঃপর বত্বন ত্ারক ও পৃবথিীরক িলরলন, লত্ামরা উভরয় আস ইচ্ছায় অথিা 
অবনচ্ছায়। ত্ারা িলল, আমরা লস্বচ্ছায় আসলাম। 
. 
৪১:১২ ( َّفَقََضاُهن)অত্ঃপর বত্বন আকাশ্মন্ডলীরক েু’বেরন সপ্ত আকাশ্ করর বেরলন এিং 
প্ররত্যক আকারশ্ ত্ার আরেশ্ লপ্ররণ কররলন। আবম বনকটিত্বী আকাশ্রক প্রেীপমালা 
োরা সুরশ্াবভত্ ও সংরবেত্ কররবে। এটা পরািমশ্ালী সিবজ্ঞ আল্লাহর িযিস্থাপনা। 
. 
. 

লেযণীয়: 
. 
১১ এিং ১২ নম্বর আয়ারত্র শুরুরত্ ‘অত্ঃপর’ শ্ব্দ আরে (আরিীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’)। 
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. 
বকন্তু ১০ নম্বর আয়ারত্র শুরুরত্ লকান ‘এর পর’ /‘আররা’/’অত্:পর’/’ত্ারপর’ এ 
জাত্ীয় লকান শ্ব্দ(আরিীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’) লনই। 
. 

বিরেষণ: 
. 
৯ নম্বর আয়ারত্র কাজ ত্থা পৃবথিী সৃবষ্টর জনয ললরিরে ২ বেন। 
. 
১০ নম্বর আয়ারত্র অনযানয কারজর জনয সময় ললরিরে ৪ বেন। বকন্তু ১০ নম্বর 
আয়ারত্র শুরুরত্ লর্রহতু্ ‘এর পর’ /’আররা’/’অত্:পর’/’ত্ারপর’ এ জাত্ীয় লকান 
শ্ব্দ(আরিীরত্ ‘সুম্মা’ িা ‘ো’) লনই, কারজই এই কাজ লর্ পৃবথিীর সৃবষ্ট লশ্ষ হিার পর 
শুরু হরয়রে এমন লকান ত্থয এখারন লনই, িরং এই কাজ কখন শুরু হরয়রে ত্া 
এখারন িলা লনই। 
. 
১১ নং আয়ারত্র বনরেবশ্ লেওয়া হয় ১০ নং আয়ারত্র অনযানয কারজর পর (আয়ারত্র 
শুরু হরয়রে ‘অত্:পর’ বেরয়), এখারন লকান কাজ নাই, লকান সমরয়র প্ররয়াজনও হয় 
নাই, উরল্লখও লনই। 
. 
১২ নম্বর আয়ারত্র কাজ ত্থা আকাশ্ সৃবষ্টর জনয ললরিরে ২ বেন। এই কাজ শুরু 
হরয়রে ১১ নং আয়ারত্র বনরেবরশ্র পর (আয়ারত্র শুরু হরয়রে ‘অত্:পর’ বেরয়) ত্থা 
১০ নম্বর আয়ারত্র অনযানয কাজ (র্থা খারেযর িযিস্থা) লশ্ষ হিার পরপরই। 
. 
এক নজরর আয়াত্ ৪বট হরত্ প্রাপ্ত ত্থয: 
. 
পৃবথিী সৃবষ্টরত্ িযবয়ত্ সময়= ২বেন 
. 
অনযানয কারজ িযবয়ত্ সময়= ৪ বেন 
. 
আকাশ্ সৃবষ্টরত্ িযবয়ত্ সময়= ২ বেন 
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. 
আকাশ্ সৃবষ্ট শুরু হয় অনযানয কারজর পরর এটা িলা থাকরলও অনযানয কাজ লর্ পৃবথিী 
সৃবষ্ট লশ্ষ হিার পর শুরু হরয়রে এমন লকান ত্থয এখারন লনই। 
. 
কারজই এই আয়াত্গুরলা লথরক র্ারা বহসাি কররন লর্ মহাবিশ্ব সৃবষ্ট কররত্ (২+৪+২) 
িা ৮ বেন ললরিরে, ত্ারা আনুষবঙ্গক পারঠর িবণরত্ কাাঁচারের মরত্াই বহরসি কররন। 
সমািরালভারি লর্ একাবধক কাজ হরত্ পারর এটা লর্ন ত্ারের ধারণারত্ই আরস নাই। 
. 
প্রথরম লর্রহতু্ পৃবথিী সৃবষ্টর কথা িলা হরয়রে কারজই পৃবথিী সৃবষ্টরত্ ললরিরে প্রথম ২ 
বেন। 
. 
লশ্রষ লর্রহতু্ আকাশ্ সৃবষ্টর কথা িলা হরয়রে কারজই আকাশ্ সৃবষ্টরত্ ললরিরে লশ্রষর 
২ বেন। 
. 
আর ১০ নং আয়ারত্র অনযানয কাজ (র্থা খারেযর িযিস্থা) সম্পাবেত্ হরয়রে আকাশ্ 
সৃবষ্টর আরির ৪ বেরন 
. 

েলােল: 
. 
১.১ এর আয়াত্গুরলা হরত্ আমরা লজরনবে: 
. 
মহাবিশ্ব সৃবষ্টরত্ লমাট সময় ললরিে ৬ বেন এিং একাবধক কাজ সমািরারলও ঘরটরে। 
কারজই আমরা িলরত্ পাবর, পৃবথিী সৃবষ্টর সারথ অনযানয কাজ ও সমািরারল সম্পাবেত্ 
হরত্ থারক। ২য় বেরন পৃবথিী সৃবষ্ট লশ্ষ হয়, ৪থব বেরন অনযানয কাজ লশ্ষ হয়, লশ্রষর 
২ বেরন আকাশ্ সৃবষ্ট লশ্ষ হয়। এভারি পৃবথিী সৃবষ্টর শুরু হরত্ আকাশ্ সৃবষ্টর লশ্ষ 
পর্বি লমাট ৬ বেনই লারি। 
. 
সুত্রাং, এখারন পরেরবিররাবধত্ার অবভরর্াি এরকিাররই অরর্ৌবিক। 
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২৯ 
S.E.T.I এিং বিএনএ  

-সত্যকথন লিস্ক 

 

মজার একটা িল্প িবল। এইবলরয়ন িা বভন গ্ররহর প্রানী বনরয় অযারমবরকানরের 
আগ্ররহর কথা সিারই। নানা বটবভ বসবরয়াল, মুবভ, সাইে বেকশ্ান িই এমনবক 
হযারলাউইরনর লপাশ্ারকও এইবলরয়নরের উপবস্থবত্। ত্রি এখারনই লশ্ষ না। 
অযারমবরকানরা এইবলরয়নরের বনরয় এরত্াটাই েযাবসরনরটি লর্ ত্ারা রীবত্মরত্া বিবলয়ন 
বিবলয়ন িলার খরচ করর মহাবিরশ্ব এইবলরয়নরের খুাঁরজ লিড়ায়। 
. 
আর এইবলরয়নরের লখাজ করার এই কাজটা লর্ সংস্থাটা করর লসটা হল S.E.T.I 
Institute [Search for Extraterrestrial Intelligence]। S.E.T.I লথরক অরনক 
ধররণর কাজ করা হরলও ত্ারের মূল কাজ হল মহাবিরশ্বর অনয লকাথাও লকান িুবদ্ধমান 
প্রারণর অবিত্ব আরে বক না টা খুরজ লির করার লচষ্টা করা।  
. 
বকন্তু মহাবিরশ্বর লকান এক লকাণায় লকাণ এক িুবদ্ধমান প্রানী র্বে লথরকও থারক 
ত্াহরল পৃবথিীরত্ িরস বকভারি আপবন ত্া লির কররিন? এই সমসযার সমাধারনর 
লসবটর বিজ্ঞানীরা একটা সুন্দর সমাধান লির কররলন।  
. 
র্বে কাোমাবটর উপর বেরয় আপবন লহরট র্ান ত্াহরল লর্মন মাবটরত্ আপনার পারয়র 
োপ পড়রি. লর্ই োরপর বেরক ত্াকারল লিাো র্ারি লকউ একজন এখান বেরয় লহরট 
লিরে। কারন কাাঁোর িুরক বনরজ বনরজ মানুরষর পারয়র োরপর আকৃবত্র িত্ব নত্বর 
হরয় র্ায় না। অথবাৎ আপবন র্খন লসখারন উপবস্থত্ থাকরিন না, ত্খনও আপনার 
উপবস্থবত্র বনেশ্বন লসখারন লথরক র্ারি। এরেরত্র কাাঁোর উপর নত্বর হয়া পারয়র 
োরপর মাধযরম। 
. 
একইভারি িুবদ্ধমিারও বকেু বনেশ্বন আরে। লর্মন আপবন র্বে মহাবিরশ্বর লকান প্রারি 
লিত্ার ত্রঙ্গ, এে-রর, ত্বড়ৎ চুম্বকীয় রবি – এধররনর বকেু অবিত্ব লেখা র্ায় ত্াহরল 
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ধারণা করা লর্রত্ পারর লকান িুবদ্ধমান প্রানীর কাররন এগুরলা আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ। 
আিার িুবদ্ধর একবট লমৌবলক নিবশ্ষ্টয হল পযাটাণব লররকািবনশ্ান। লর্মন আবম র্বে 
একটা লেয়ারল ০,১,১,২,৩,৫,৮,১৩,___ এরকম বলরখ লররখ র্াই এিং পররর বেন এরস 
লেবখ শূ্নযস্থারন ২১ ললখা আরে। ত্াহরল আবম ধরর লনি লকান িুবদ্ধমান প্রানী এটা 
করররে।  
. 
আবম এমন একটা নাম্বার বসবরর্ বলরখবে লর্খারন প্রবত্বট সংখযা হল ত্ারের আরির েুবট 
সংখযার লর্ািেল। এই বসবরজ সমূ্পণব কররত্ হরল অিশ্যই প্রথরম বসবরজবটরক িুেরত্ 
হরি এিং ত্ারপর এরক পূণব করা র্ারি। এটা হল পযাটানব বচনরত্ পারার একটা 
উোহরণ। সুধু িুবদ্ধমান প্রানীরাই পযাটাণব বচনরত্ পারর।  
. 
বভন গ্রহরনর িুবদ্ধমিার লখাাঁরজ লসবট বিবভন্ন ধররণর পযাটানব, লকাি, এগুরলার িযিহার 
করর, এিং মহাবিরশ্ব এই ধররণর পযাটানব িা লকারির লখাজ করর। েশ্রকর পর েশ্ক 
লসবট মহাবিশ্ব িুবদ্ধমান প্রাণীর লখাজ করর লিড়ারচ্ছ। বনরজরা লকাি, পযাটানব পাঠারচ্ছ। 
লকাি, পযাটানব খুজরে। বকন্তু েলােল শূ্নয। 
. 
বকন্তু সম্প্রবত্ বিজ্ঞানী ভ্লাবেবমর আই. িারিাক ও মযাবেম এ. মাকুকভ এক অদু্ভত্ এিং 
অসাধারন কাজ করর িসরলন। বু মি িত্ত ো র অ মিত্ব ম ে েন ল য় র ি ে য য ে 

লত্ নত্বর করা হরয়ে, ত্ারা বঠক কররলন সাম্প্রবত্ক িরিষণার েরল বি.এন.এ. এর লর্ 
লিইটাগুরলা পাওয়া লিরে, লসগুরলার উপর ঐ িাইরটবরয়া িা বননবায়ক গুরলা প্ররয়াি 
করার। সহজ ভাষায় মহািরশ্বর বেরক ত্াবকরয় িুবদ্ধমিার লর্ বনেশ্বন লখাজা হবচ্ছরলা, 
ত্ারা বঠক কররলন বিএনএ-র মরধয ত্া লখাজার। 
. 
েলােল? “WOW!!!!” [১] 
. 
ত্ারা লেখরলন বি.এন.এ –লত্ লর্ পযাটানব বিেযমান ত্া লকিল মাত্র িুবদ্ধমান সত্ত্বা োরাই 
সৃবষ্ট সম্ভি। আর লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার েরল বনেক এরলরমরলা বিিত্বন (undirected 
natural selection by means of random mutation) িা র যান্ডম ভারি এমন 
পযাটানব নত্বর হিার সম্ভািনা ১/১ বিবলয়রনর লচরয়ও কম।  
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
208 

এ লথরক এটাই েষ্টভারি প্রত্ীয়মান হয় লর্ বিএনএ – বিবেপ্ত িা এরলরমরলাভারি সৃষ্ট 
না। িরং একজন অবত্ িুবদ্ধমান সত্ত্বার সুোবত্সুে নকশ্ার েল।  
. 
অযারিািারয়ালবজস্ট্ ভ্লাবেবমর আই. িারিাক ও মযাবেম এ. মাকুকভ ত্ারের এই 
িরিষণার েলােল প্রকাশ্ কররন Icarus [২] নারমর প্রথম সাবরর peer-reviewed 
জানবারল। এই জানবালবট peer-reviwed হিার কাররন অনযানয বিরশ্ষজ্ঞরের োরা 
পুনঃপবঠত্ হিার পর, ত্ারের িরিষনার পদ্ধবত্ ও উপসংহার বিরেবষত্ হিার পর, 
ত্ারের সম্মবত্িরমই এই িরিষণাপত্রবট জানবারল প্রকাবশ্ত্ হরয়রে।  
. 
আপবন িা আবম হয়রত্া এই অসাধারন খিরটা সম্পরকব বিরশ্ষ বকেু জাবন না, কারন 
স্বাভাবিকভারি আমরা এই ধররনর জানবারলর লখাজখির রাবখ না। আর লমইেবিম 
বমবিয়া আপনারক এই খির গুরলা লেরি না কারন লমইেবিম বমবিয়া জীিরনর উৎস 
সম্পরকব একবট মযারটবরয়াবলবস্ট্ক িা িস্তুিােী িযাখযারক সত্য বহরসরি প্রচার কররত্ িদ্ধ 
পবরকর। আর নাবিকরা লত্া অিশ্যই এধররনর বিষয়গুরলা লচরপ র্ারি, কারন প্রথমত্ 
ত্ারা বনরজরা বিজ্ঞানমনস্কত্ার োবি কররলও লিবশ্রভািই লত্মন একটা বিজ্ঞান লিারে 
না। আর বেত্ীয়ত্ ত্ারা সৎ ভারি বিত্কব করর না। ত্ারের বিত্রকব উরেশ্য থারক সত্য-
বমথযা, িাবলিালাজ সি বকেু বমবলরয় লর্রকান মূরলয ত্রকব লজত্া।  
. 
বকন্তু আপবন বনরজ একটু িযাপারটা একটু লভরি লেখুন। এরত্াবেন ধরর মহাবিরশ্বর 
বেরক, িুবদ্ধমিার লখারজ শুনযত্ায় েৃবষ্ট বনিদ্ধ করর রাখার পর, র্খন আমারের সিার 
মারে থাকা বিএনএ – এিং লজরনবটক লকারির বেরক ত্াকারনা হল, র্খন লসখারন 
িুবদ্ধমিার বনেশ্বন এখন িুবদ্ধমান সত্ত্বার বসিরনচার লখাজা হল ত্খন লসখারন ত্া পাওয়া 
লিল র্া এরত্ািের শুনযত্ায় পাওয়া র্ায় বন।  
. 
একই সারথ এটাও প্রমাণ হল অবনয়বযত্, এরলরমরলা বিিত্বন, natural selection 
by means of randaom variation - এই লকান বকেু বেরয় বিএনএ এিং 
লজরনবটক লকারির এই জবটলত্ারক িযাখযা করা র্ায় না। ত্াহরল লকান লসই মহান সত্ত্বা 
বর্বন এই অবত্সুে সৃবষ্ট করররেন?  
. 
ত্ারা সত্যিােী হরল এ রকম একটা কালাম ত্ারা বনরয় আসুক না লকন। 
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ত্ারা বক স্রষ্টা িযত্ীত্ সৃবষ্ট হরয়রে, না ত্ারা বনরজরাই স্রষ্টা? নাবক ত্ারা আসমান ও 
র্মীন সৃবষ্ট করররে? আসরল ত্ারা বনবিত্ বিশ্বাসী নয়। 
লত্ামার ররির ভান্ডার বক ত্ারের বনকট ররয়রে, না ত্ারা এ সমুেরয়র বনয়িা? নাবক 
ত্ারের কারে, বসাঁবড় আরে র্ারত্ ত্ারা (আকারশ্ উরঠ র্ায় আর লিাপন কথা) শুরন 
থারক? থাকরল ত্ারের (রসই) লোত্া েষ্ট প্রমাণ হাবজর করুক। [সূরা আত্-তূ্র, ৩৪-
৩৮]

 
 
১) The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code. Vladimir I. shCherbak, 
Maxim A. Makukovb 

http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0019103513000791 

অযািিারির বকেু অংশ্ উদৃ্ধত্ করা হলঃ আমরা এখারন লেখাবচ্ছ এই পাবথবি লকাি [অথবাৎ বিএনএর 
লজরনবটক লকাি] বক সুে, সুবনবেবষ্ট সুবিনযিত্া প্রকাশ্ কররে। আমরা র্ারক লকান িুবদ্ধমিা লথরক 
উৎসাবরত্ Informational Signal িবল এই লকাি ত্ার সকল নিবশ্ষ্টয পূরন করর। এই লকারির 
সাধারণ বিনযাস লথরক একই সাংরকবত্ক ভাষার িাবণবত্ক ও বচত্রবলবপ আকাররর রূপ প্রকাশ্ পায়। 
সুে, বনবেবষ্ট ও বনয়মানুি এই পযাটানবগুরলা লথরক মরন হয় এগুরলা সুবনবেবষ্ট লবজক এিং নন-বিবভয়াল 
কবম্পউবটং এর েলােল লকান sochastic (অথবাৎ random) প্রবিয়ার েলােল না। বিএনএ –এর 
জবটলত্া বনেক নেিিরম ও বিিত্বন প্রবকয়ার মাধযরম সৃষ্ট এই নাল হাইরপাবথবসসবট প্রত্যাখযাত্ কারন 
এরত্ P এর মান আরস ১/১০^(১৩) এর লচরয়ও লোট। [(the null hypothesis that they are 
due to chance coupled with presumable evolutionary pathways is rejected with 
P-value < 10 (exp) –13] 
. 
বিএনএ এিং লজরনবটক লকারি এমন বকেু নিবশ্ষ্টয বিেযমান ও সহরজই প্রবত্ভাত্ হয় র্া অপ্রাকৃত্। 
লর্মন the symbol of zero, the privileged decimal syntax and semantical 
symmetries. এোড়া এই সংরকত্ লথরক ত্থয সংগ্ররহর জনয সহজ রু্বি বনভবর বকন্তু abstract 
operations এর প্ররয়াজন। লর্ কাররন লকান ভারিই এই পযাটানবগুরলা ধারপ ধারপ প্রাকৃবত্ক উৎস 
লথরক উৎসাবরত্ এমন িলা র্ায় না।  
. 
২) Icarus Issue available online March 6, 2013. 
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Icarus_(journal) 
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৩০  
ইসলাম বক েিক লনয়ারক বনবষদ্ধ করর?  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

েিক (adoption) লনয়া বনিয়ই একবট মানিীয় গুণ। সিান না হওয়া সরত্ত্বও 
আজীিন কাউরক সিারনর মত্ পালন কররত্ হরল অিশ্যই অরনক বিশ্ান হৃেরয়র 
অবধকারী হরত্ হয়। ত্রি েিক প্রধানত্ েুই প্রকাররর হরত্ পাররঃ  
. 
i) কাউরক বনরজর সিান বহরসরি েিক লনয়া। লসরেরত্র, বশ্শুবট বপত্া-মাত্ার পবরচয় 
বহরসরি লর্ ঘরর প্রবত্পাবলত্ হরচ্ছ, লস ঘররর পবরচয় গ্রহণ করর। 
. 
ii) আররক প্রকাররর েিক হরচ্ছ, কাউরক প্রবত্পালন করা বকন্তু বশ্শুবট লর্ ঘরর 
প্রবত্পাবলত্ হরচ্ছ ত্ারের পবরচয় গ্রহণ করর না। 
. 
অরনরক ধারণা করর থারকন ইসলারম েিক লনয়া হারাম। প্রকৃত্পরে, ইসলারম লকিল 
প্রথম প্রকাররর েিকরকই হারাম করররে, বেত্ীয় প্রকাররর েিক ইসলারম সমূ্পণব 
নিধ[১]। আল্লাহ প্রথম প্রকাররর েিক সম্পরকব িরলন- 
. 
““আল্লাহ লকান মানুরষর মরধয েুবট হৃেয় স্থাপন কররনবন। লত্ামারের স্ত্রীিণ র্ারের 
সারথ লত্ামরা বর্হার কর, ত্ারেররক লত্ামারের জননী কররনবন এিং লত্ামারের 
লপাষযপুত্ররেররক লত্ামারের পুত্র কররনবন। এগুরলা লত্ামারের মুরখর কথা মাত্র। আল্লাহ 
নযায় কথা িরলন এিং পথ প্রেশ্বন কররন।” [২] 
. 
আল্লাহ খুি সুন্দরভারি আমারের উপমা বেরয় লিাোরচ্ছন; লর্ভারি মানুরষর মরধয েুইটা 
মন থাকরত্ পারর না, বঠক একইভারি একবট লেরলর েুইবট বপত্া হওয়া অসম্ভি। এটা 
আমারের মুরখর কথা মাত্র এিং আমারের মরনর সারথ ত্ার লকান সংরর্াি লনই। 
লত্মবনভারি,র্বে বনরজরের স্ত্রীরক মারয়র সারথ তু্লনা কবর(বর্হার), ত্রি ত্ারা আমারের 
মা হরয় র্ায় না, স্ত্রীই থারক।[৩]  
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. 
ত্াই আল্লাহত্ায়ালা কাররা বপতৃ্-পবরচয় জানা থাকরল ত্ারক ত্ার বপতৃ্পবরচরয়ই িাকার 
বনরেবশ্ বেরয়রেনঃ 
. 
“লত্ামরা ত্ারেররক ত্ারের বপতৃ্পবরচরয় িাক। এটাই আল্লাহর কারে নযায়সঙ্গত্। র্বে 
লত্ামরা ত্ারের বপতৃ্-পবরচয় না জান, ত্রি ত্ারা লত্ামারের ধমবীয় ভাই ও িনু্ধরূরপ 
িণয হরি। এ িযাপারর লত্ামারের লকান বিচুযবত্ হরল ত্ারত্ লত্ামারের লকান লিানাহ 
লনই, ত্রি ইচ্ছাকৃত্ হরল বভন্ন কথা। আল্লাহ েমাশ্ীল, পরম েয়ালু। ” [৪]  
. 
অরনরকই প্রশ্ন তু্লরত্ পাররন, বপত্ার পবরচয় িহন কররল এমন বক সমসযা? প্রকৃত্ 
িযাপার হরচ্ছ, ইসলাম লেিরক লেি িরল। ত্াই সুেষ্টভারি লঘাষণা করা হরয়রে, 
বপত্ার পবরচয় িহন কররলই লকউ বপত্া হরয় র্ায় না। এ কাররণ একই ঘরর 
প্রবত্পাবলত্ হরলও লর্ লেরল বকংিা লমরয়রক েিক লনয়া হরয়রে ত্ার অবভভািরকর র্বে 
লকান সিান থারক ত্রি লস ত্ারের ভাই-রিান বহরসরি িণয হরি না। এরেরত্র, বিপরীত্ 
বলরঙ্গর হরল ত্ারা িায়রর মাহরাম(র্ারের সারথ বিরয় নিধ) িরল সািযি হরি।  
. 
ত্রি, এরেরত্র িযবত্িম হরচ্ছ, র্বে লকান মবহলা লকান বশ্শুরক প্রথম েুই িেররর মরধয 
পাাঁচ িা ত্ার লিশ্ীিার িুরকর েুধ পান করান, ত্রি লস ত্ার সিারনর ভাই-রিান িরল 
িণয হরি[৫]। আল্লাহ িরলন -  
. 
“লত্ামারের জরনয হারাম করা হরয়রে লত্ামারের মাত্া, লত্ামারের কনযা, লত্ামারের 
লিান, লত্ামারের েুেু, লত্ামারের খালা, ভ্রাতৃ্কণযা; ভবিনীকণযা লত্ামারের লস মাত্া, 
র্ারা লত্ামারেররক িনযপান কবররয়রে, লত্ামারের েুধ-রিান।”[৬] 
. 
পািরত্যর লোস্ট্ার পযাররবন্টং বসরস্ট্ম লেরখ অরনরক ইসলারমর এই বিধানটারক 
িাড়ািাবড় িলরত্ চান।র্বেও ত্ারা মুদ্রার অপর বপঠটা কখরনাই িরলন না। পবরসংখযান 
অনুসারর, লখাে রু্িরারজযই প্রবত্ িের ২০০০-২৫০০ অবভরর্াি পাওয়া র্ায় লোস্ট্ার 
অবভভািকরের বিরুরদ্ধ র্ারা বকনা ত্ারের েিককৃত্ বশ্শুরের শ্ারীবরকভারি লাবিত্ 
করররেন। লাবিত্ বশ্শুরের মরধয ৬০ ভাি লমরয় আর ত্ারের িড় িয়স মাত্র নয়! [৭]  
. 
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র্ারা ঢালাওভারি “ইসলারম েিক প্রথা লনই” এই কথা িলরত্ চান, ত্ারা অিশ্যই 
ইসলামরক ভুলভারি উপস্থাপন কররন। কারণ, আবম বেত্ীয় প্রকাররর লর্ েিরকর কথা 
িরলবে, ত্ারত্ ইসলামী শ্রীয়ারত্ লকান িাাঁধা লনই। িরং আশ্া করা র্ায়, র্ারা লকান 
অসহায় বশ্শুর আেয়োত্া হরিন, আল্লাহত্ায়ালা ত্ারের পরকারল উিম প্রবত্োন 
বেরিন। 
আর আল্লাহত্ায়ালাই লত্া সরিবািম পুরষ্কারোত্া।  

 

[১] IslamQA-Adoption is of two types – forbidden and prescribed 
: https://islamqa.info/en/10010 
[২] আল কুরআন; সূরা আল আহর্াি, আয়াত্ঃ৪ 
[৩] ত্ােসীর ইিরন কাবসর, ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৬  
[৪] আল কুরআন; সূরা আল আহর্াি, আয়াত্ঃ ৫  
[৫] IslamQA-He found a baby and adopted him – what is the 
ruling?- https://islamqa.info/en/33020 
[৬] আল কুরআন;সূরা আন-বনসা- আয়াত্ঃ২৩ 
[৭] Major study reveals true scale of abuse of children living in care-
http://www.independent.co.uk/…/major-study-reveals-true-sca… 
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৩১  
বপ্রয় ললজ!  
-মুহাম্মাে লত্ায়াহা আকির 
 

 

আমারক র্বে লকউ বজরজ্ঞস করর িরস, ‘ভাই, লকান ললজবট আপনার সিরচ’ বপ্রয়?’। 

আবম নাক-মুখ বখাঁরচ বনবেবধায় িরল লেরিা, ‘িযাকরটবরয়ার ললজ’। লকন? কারণ, ধরার 
িুরক এত্ সহজ-সরল সুন্দরত্ম ললজ আর বেত্ীয়বট লনই। আর সহজ-সররলর 
পাশ্াপাবশ্ লসৌন্দরর্বর প্রবত্ ভারলািাসা মানুরষর বচরিন। হুাঁহুাঁ িািা! থাকরত্ই হরি। 

আবম র্বেও আের করর িযাকরটবরয়ার ললজ িলবে, বিজ্ঞানীরা বকন্তু এটারক ললজ 
িরলননা। সিবকেুরত্ কবঠন কবঠন নাম না বেরল িযাপারটা লিাধহয় বঠক বিজ্ঞান বিজ্ঞান 
লারিনা। ত্াই বিজ্ঞানীরা এরক “িযারজলা” (একিচরন িযারজলাম) িরল আমারের মরত্া 
অঘামঘারের োাঁত্ ভাঙ্গার পথ লখাাঁরজন। িযারজলা আর ললজ লর্রহতু্ একই িযাপার, 
ত্াই আমরা এরক িযাকরটবরয়ার ললজ িরলই িাকরিা। লেবখ লক বক কররত্ পারর! 

আমরা কমরিবশ্ সিাই জাবন িযাকরটবরয়া এক ধররণর জীিাণু। এরা লেখরত্ লকমন? 
িযাকরটবরয়া লেখরত্ লিালিাপু বকউট হরত্ পারর, ললাহার ররির মরত্া লসাজা হরত্ 
পারর আিার সারপর মরত্া সবপবলাকারও হরত্ পারর। [১] 
[লেখুন েবি ১] 
. 
এরের মারে বকেু িযাকরটবরয়ার ললজ (আসরল িযারজলা) থারক। কাররা একপারশ্ 
একটা ললজ থারক, কাররা িা একগুচ্ছ। কাররা কাররা েুইপারশ্ই ললজগুচ্ছ থারক আিার 
লকউ লকউ এমন আরে লর্ সারা শ্রীর জুরড়ই ত্ীব্র ললরজর ঘনঘটা। আণুিীেবণক এই 
িযাকরটবরয়ার সুক্ষ্ম ললজগুরলা লেখরত্ অরনকটা চুরলর মরত্া। আর এটারত্া সিাই 
জাবনই লর্ আমরা বমবলয়ন বমবলয়ন লকাষ বেরয় নত্রী হরলও, িযাকরটবরয়া শুধু 
একটামাত্র লকাষ বেরয় নত্রী। লত্া লসই লকারষর লেয়াল লভে করর এই ললজ(গুরলা) 
লির হরয় আরস আর এরাই িযাকরটবরয়ারক নড়াচড়া কররত্, সাাঁত্ার লকরট সুবিধাজনক 
জায়িায় লর্রত্ সাহার্য করর। [২] 
[লেখুন েবি ২] 
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. 
এই ললজ িড়ই মজার, িড়ই ইন্টাররবস্ট্ং। কত্ মজার িযাপার লর্ এই ললরজর মারে 
লুকারনা আরে, ত্ার বকেুটা আজ এখারন পকরপকর করার লচষ্টা কররিা। 
. 
খুি ভারলাভারি লেখরল লেখা র্ায়, িযাকরটবরয়ার লকাষ লভে করর লিবররয় আসা এই 
ললজ আসরল চািুরকর মরত্া। পবররিশ্ লথরক পাওয়া নানান রকম কযাবমরকল 
বসিনযারল সাড়া বেরয় এই ললজ করর বক, লমাটররর মরত্া সাাঁইসাাঁই করর ঘুরর ঘুরর 
িযাকরটবরয়ারক বঠক জায়িামরত্া বনরয় র্ায়। 
[লেখুন েবি ৩] 
. 
এরকম একটা সাধারণ িযাকরটবরয়ার ললজ চবল্লশ্টারও লিবশ্ বিবভন্ন রকরমর লপ্রাবটন 
একবত্রত্ হরয় নত্রী হয়। ভািা র্ায়? লপ্রাবটন বনরজই এক অবত্ জবটল আণুিীেবণক 
বজবনস। একেম সবঠক সাইরজর, সবঠক সিা আর সবঠক িঠরনর না হরল, বঠকভারি 
লোবেং িা ভাাঁজ না হরল লপ্রাবটন বনরজই ত্ার কাজ কররত্ পাররনা, অচল আর 
বচৎপটাং হরয় পরড় থারক। শুধু ত্াই নয়, কখরনা কখরনা ভূল িঠরনর, ভূল লোবেং িা 
ভাাঁরজর লপ্রাবটন জীিরেরহর ভয়ংকর অসুরখর কারণ হয়, এমনবক একটা ভূল িঠরনর 
লপ্রাবটন মানুষ এিং বিবভন্ন প্রাবণর জীিননারশ্র কারণও হরয় োাঁড়ায়। [৩]  
. 
লর্খারন বঠকঠাক মরত্া একটা লপ্রাবটন নত্রী হওয়াও লিশ্ জবটল আর সুক্ষ্ম একটা 
িযাপার, লসখারন চবল্লশ্টারও লিশ্ী বঠকঠাক লপ্রাবটন একবত্রত্ হয়, আিার একবত্রত্ হরয় 
একটা অথবপূণব লমাটররর মত্ োংশ্ানাল ললজ নত্রী করর। িযাপারটা লকমন জাবন মাথা 
ঘুবররয় লেয়ার মরত্া! 
. 
মানুষ লর্ লমাটর বিজাইন করর লসই লমাটরর অরনকগুরলা বজবনস একসারথ কাজ করর। 
বিশ্াল হযাপা িলা র্ায়। লসই লমাটরর লরাটর থাকরত্ হয়, স্ট্যাটর থাকরত্ হয়, ড্রাইভ 
শ্যােট থাকরত্ হয়, িুবশ্ং, ইউবনভাসবাল জরয়ন্ট থাকরত্ হয়, প্ররপলার থাকরত্ হয়।  
. 
মজার িযাপার হরলা বিরয়, িযাকরটবরয়ার ললরজর িঠরনও ভারলাভারি লখয়াল কররল 
লরাটর, স্ট্যাটর, ড্রাইভ শ্যােট, প্ররপলার, ইউবনভাসবাল জরয়ন্ট ইত্যাবে পাটবসগুরলা খুাঁরজ 
পাওয়া র্ায়, লর্গুরলা একবত্রত্ হরয় কাজ করর, আর ললজটারক হুিহু মানুরষর িানারনা 
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লমাটররর মত্ কাজ কররত্, িাাঁই িাাঁই করর ঘুররত্ সাহার্য করর। [৪] আমারের লেখা 
ইরলবক্ট্রকযাল লমাটর লর্রকম, িযাকরটবরয়ার ললজও (িযারজলা) লসরকম ত্রি অবত্ 
আণুিীেবণক একটা লমাটর। র্খন িযাকরটবরয়ার লকারষর লভত্ররর পেবা বেরয় পবজবটভ 
চারজবর হাইরড্রারজন আয়ন র্ায় ত্খন লসটা ললরজর ঘূণবরণর শ্বি লর্ািায়, বঠক লর্ভারি 
বিেুযৎ প্রিাহ ইরলকবিক লমাটররক লঘারায়। [৫, ৬] র্ত্ই এই সহজ সরল ললজ বনরয় 
িরিষণা চলরে, ত্ত্ই এর র্াবযক নিবশ্ষ্টযগুরলা এরক এরক লির হরয় আসরে। [৭, ৮, 
৯, ১০] 

একটা ইরলবিকযাল লমাটর হরচ্ছ মানুরষর িুবদ্ধমিা লথরক নত্রী হওয়া বিজাইরনর 
এরকিারর বনখুাঁত্ উোহরণ। একটা লমাটররর বিবভন্ন পাটবস লেখরলই লিাো র্ায় এর 
প্ররত্যকটা অংরশ্র লপেরনর বনখুাঁত্ বচিাভািনা আর অসাধারণ প্লযাবনং। আসরল আমার 
কারে একটা লমাটর হরচ্ছ একটা আটব, বশ্ল্প। থ্রী-বি আটব িা ত্ার লচরয়ও লিবশ্ বকেু 
িলা র্ায়। লর্ই থ্রী-বি আটবটা একটা অননয মাস্ট্ারপীস, একটা অসাধারণ িুবদ্ধমিার 
বচহ্ন বহরসরি বনরজরক প্রকাশ্ করর।  
. 
এই মাস্ট্ারপীরসর মারে থাকা এত্গুরলা উপাোরনর প্ররত্যকটা এরকিারর সুবনবেবষ্টভারি 
পরেররর সারথ বমথবস্ক্রয়া করর আর কার্বকরী হয়, ঘুররত্ থারক। এরকিারর প্ররত্যকটা 
পাটবস ত্ার বনরজর জায়িারত্ বঠকভারি এিং বঠক সমরয় থাকরলই লকিল একটা র্য 
চলরত্ পারর। একটা অংশ্ও র্বে এবেক ওবেক হয় ত্াহরল পুররা লমবশ্নটাই অরকরজা 
হরয় র্ায়। ত্াই খুি সািধারন বঠক অংশ্টা বঠকভারি নত্রী হরত্ হয়, সবঠক জায়িায় 
থাকার জরনয বনখুাঁত্ আর সুক্ষ্মভারি প্লযাবনং কররত্ হয়, সিবকেু অরশ্ষ র্ত্ন বনরয় িুবদ্ধ 
খাাঁবটরয় বিজাইন কররত্ হয়। সি র্যপাবত্ই পোথববিেযা আর রসায়নবিেযার সূত্রগুরলা 
লমরন চলরত্ িাধয।  
. 
মজার িযাপার হরচ্ছ পোথববিেযা আর রসায়নবিেযার সি সূত্র বমরলও বকন্তু একটা র্য 
নত্রী করর লেলরত্ পাররনা, কেরণা না। র্ত্েণ না লকউ একজন এরস সিবকেু বনরয় 
িভীরভারি লভরি, প্লযান করর একটা বনখুাঁত্ বিজাইন কররে, সিবকেু বঠকঠাকভারি 
নত্রী কররে, এিং বঠকভারি একটার পারশ্ একটা িবসরয় এটারক চালু কররে ত্ত্েণ 
পর্বি একটা লমবশ্ন নত্রী হয়না। 
. 
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“একটা িাবড়র ইবিন লকারত্থরক এরলা” এই প্রশ্নটারক প্রাকৃবত্ক বনয়মকানুন িা 
সূত্রািলী বেরয় লকানভারিই িযাখযা করা র্ায়না। লমাটর খুিই অসাধারণ আর খুিই 
জবটল একটা র্য এিং এর প্রবত্টা নিবশ্ষ্টযই এমন ইউবনক লর্ একজন িুবদ্ধমান 
বিজাইনার োড়া একটা লমাটর নত্রী হওয়া সম্ভি না। এটা িুেরত্ ররকট সারয়বন্টস্ট্ 
হরত্ হয়না, কমনরসে থাকরলই চরল। 
. 
ইন্টাররবস্ট্ং িযাপার হরচ্ছ, লমাটর আর র্যপাবত্ শুধুমাত্র িাবড়র ইবিরনর হুরির বনরচই 
ঢাকা থারকনা। জীরির লকারষর লভত্রর ঢুকরলই লেখা র্ায়, এটা নানান রকম 
র্যপাবত্রত্ ঠাসা এক অদু্ভত্ কমবিযি নিরী। বিংশ্ শ্ত্াব্দীর লশ্ষবেরক িারয়ারকবমবির 
অগ্রর্াত্রা এমন পর্বারয় বিরয় লঠরকরে লর্, আজ আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ জীরির লভত্ররর 
অবধকাংশ্ িারয়া-কযাবমরকল বসরস্ট্ম এরকিারর মবলবকউলার ললরভরলর লমবশ্ন 
বহরসরিই কাজ করর। হযাাঁ, এরকিারর লমবশ্রনর মরত্াই! আররা মজার িযাপার হরচ্ছ, 
এই লমবশ্নগুরলার মারে থাকা লিশ্ বকেু িারয়া-মবলবকউলার লমাটর অদু্ভত্ভারিই 
মানুরষর নত্রী করা ইবিরনর বিজাইরনর সারথ বমরল র্ায়। র্বেও, এই িারয়া-
লমবশ্নগুরলা মানুরষর নত্রী র্যপাবত্র লচরয় আররা অরনক অরনক লিবশ্ সুক্ষ্ম আর 
বিজাইরনর বেক লথরকও অসাধারণ। [১১] 
. 
আজ পর্বি জীি-রকারষর লভত্রর আমারের আবিস্কার করা িারয়া-রমবশ্নগুরলার 
অবত্সুক্ষ্ম আর অত্যি জবটল িঠন, েুেবাি কার্বেমত্া, আর অসাধারণ বিজাইরনর 
ননপূনযত্া িারিার ধাো বেরয় মরন কবররয় লেয় একজন সুবপবরয়র বিজ্ঞানীর কথা, 
একজন অসাধারণ আবকবরটরির কথা, একজন ইবিবনয়াররের গ্রান্ডমাস্ট্াররর কথা এিং 
একজন সুপারস্মাটব িারয়ালবজরস্ট্র কথা। 
. 
বক অদূ্ভত্! বক অসাধারণ! অরলৌবককত্ার েরকার লনই, লকান বমরাকল ঘরট র্াওয়ারও 
েরকার লনই। শুধুমাত্র একটা সাধারণ িযাকরটবরয়ার একটা সাধারণ ললরজর অসাধারণ 
লোলার জ্ঞানই সরচত্ন মানুরষর উদ্ধত্, অহংকারী মাথারক একজন অসাধারণ সত্ত্বার 
সামরন েদ্ধায় আর বিনরয় নত্ করর মাবটরত্ লুবটরয় লেয়ার জরনয র্রথষ্ট। 
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৩২ 
'লকারআন, আকাশ্, োে এিং অবভবজৎ রারয়র বমথযাচার'  
-আবরে আজাে 

 
 

মবেজুর রহমান সযার সাবজরের বেরক এক অদু্ভত্ েৃবষ্টরত্ ত্াবকরয় আরেন। ত্াকারনার 
ভবঙ্গ এরকম,- 'িাো! আজরক লত্ামারক লপরয়বে!! আজ লত্ামার িাররাটা র্বে না 
িাবজরয়বে, আমার নামও মবেজ না।' 
সাবজে মাথা বনাঁচু করর ক্লারশ্র িাইরর োাঁবড়রয় আরে। বিশ্ বমবনট লেবর করর লেরলরে 
ক্লারশ্ আসরত্। বিশ্ববিেযালরয় বিশ্ বমবনট লেবর করর ক্লারশ্ আসা এমন লকান গুরুত্র 
পাপ কাজ নয় লর্ এরজনয ত্ার বেরক এভারি ত্াকারত্ হরি। 
সাবজে সবিনরয় িলরলা,- 'সযার, আসরিা?' 
মবেজুর রহমান সযার অত্যি গুরুিম্ভীর িলায় িলরলন,- 'হু'। 
এমনভারি িলরলন, লর্ন সাবজেরক েু চার কথা শুবনরয় েরজা লথরক লখবেরয় পাবঠরয় 
বেরত্ পাররলই উনার িা জুরড়ায়। 
সাবজে ক্লাশ্ রুরম এরস িসরলা। ললকচাররর লিশ্ অরধবকটা লশ্ষ হরয় লিরে। মবেজুর 
রহমান সযার আর পাাঁচ বমবনট ললকচার বেরয় ক্লাশ্ সমাপ্ত কররলন। 

সাবজরের কপারল লর্ আজ খুিই খারাবপ আরে লসটা লস প্রথম লথরকই িুেরত্ 
লপরররে। 
মবেজুর রহমান সযার সাবজেরক োাঁড় করারলন। 
খুি স্বাভাবিক লচহারায়, হাবস হাবস মুখ করর িলরলন,- 'সাবজে, লকমন আরো?' 
সাবজে প্রায় ভূত্ লেখার মরত্া চমরক উঠরলা। এই মূহুরত্ব লস র্বে সবত্য সবত্যই 
িুমুররর েুল অথিা লঘাড়ার বিম জাত্ীয় বকেু লেখরত্া, হয়রত্া এত্টা চমকারত্া না। 
বমরাকল বজবনসটায় ত্ার বিশ্বাস আরে, ত্রি মবেজুর রহমান সযাররর এই আচরণ ত্ার 
কারে ত্াররচরয়ও লিবশ্ বকেু মরন হরচ্ছ। 
এই ভদ্ররলাক এত্ সুন্দর করর,এরকম হাবসমুখ বনরয় কাররা সারথ কথা িলরত্ পারর, 
এটাই এত্বেন একটা রহসয বেরলা। 
সাবজে বনরজরক খাবনকটা সামরল বনরয় িলরলা,- 'বি সযার, ভারলা আবে 
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আলহামেুবলল্লাহ্। আপবন লকমন আরেন?' 
বত্বন আিারও একবট মুচবক হাবস বেরলন। সাবজে পুনঃরায় অিাক হরলা। মরন হরচ্ছ 
লস লকান বেিাস্বরে বিরভার আরে। 
স্বরের একটা িাইরটবরয়া হরচ্ছ, স্বরে লিবশ্রভাি সময় লনরিবটভ বজবনসরক পবজবটভ 
আর পবজবটভ বজবনসরক লনরিবটভ ভারি লেখা র্ায়।মবেজুর রহমান সযাররক বনরয় ত্ার 
মাত্রাবত্বরি লনরিবটভ বচিা লথরকই হয়রত্া এরকম হরচ্ছ। একটুপরর লস হয়রত্া 
লেখরি, এই ভদ্ররলাক ত্ার বেরক রাবি রাবি লচহারায় ত্াবকরয় আরে এিং িলরে,- 
'এযাই লেরল? এত্ লেবর করর ক্লারশ্ লকরনা এরসরো? তু্বম জারনা আবম লত্ামার নারম 
িীন সযাররর কারে কমরপ্লইন করর বেরত্ পাবর? আর লকানবেন র্বে লেবর 
করররো...............' 
সাবজরের বচিায় লেে পড়রলা। ত্ার সামরন োাঁড়ারনা হালকা-পাত্লা িড়রনর মবেজুর 
রহমান নারমর ভদ্ররলাকবট িলরলন,- 'আবমও খুি ভারলা আবে।' 
ভদ্ররলারকর মুরখ হাবসর লরখাটা ত্খনও েষ্ট। 

মবেজুর রহমান সযার সাবজেরক িলরলন,- 'আচ্ছা িািা আইনষ্টাইন, তু্বম বক বিশ্বাস 
কররা আকাশ্ িরল বকেু আরে?' 
সাবজে এিার বনবিত্ হরলা লর্ এটা লকান স্বেেৃশ্য নয়। মবেজুর রহমান সযার 
ত্াবচ্ছলযভরর সাবজেরক 'আইনষ্টাইন' িরল িারক। সাবজেরক র্খন আইনষ্টাইন িরল, 
ত্খন ক্লারশ্র অরনরক খলখল করর লহরস উরঠ। এই মূহুরত্ব সাবজে একবট চাপা হাবসর 
শ্ব্দ শুনরত্ পারচ্ছ। ত্াহরল এটা লকান স্বেেৃশ্য নয়।িািি। 
সাবজে িলরলা,- 'বি সযার, বিশ্বাস কবর।' 
ভদ্ররলাক আররকবট মুচবক হাবস বেরলন। উবন আজরক হাসরত্ হাসরত্ বেন পার করর 
লেিার পণ করররেন বকনা লক জারন। 
বত্বন িলরলন,- 'িািা আইনষ্টাইন, আেরত্ আকাশ্ িরল বকেুই লনই।আমরা লর্টারক 
আকাশ্ িবল, লসটা হরচ্ছ আমারের েৃবষ্টর প্রািসীমা। মাথার উপরর নীল রঙা লর্ 
বজবনসবট লেখরত্ পাও, লসটারক মূলত্ িায়ুমন্ডরলর কাররণই নীল লেখায়। চাাঁরে 
িায়ুমন্ডল লনই িরল চাাঁরে আকাশ্রক কারলা লেখায়। িুেরত্ লপরররেন মহামবত্ 
আইনষ্টাইন?' 
সযাররর কথা শুরন ক্লারশ্র বকেু অংশ্ আিার হাসাহাবস শুরু কররলা। 
সযার আিার িলরলন,- 'ত্াহরল িুেরল লত্া আকাশ্ িরল লর্ বকেুই নাই?' 
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সাবজে বকেুই িলরলা না। চুপ করর আরে। 
সযার িলরলন,- 'িত্রারত্ হরয়রে বক জারনা? লনট সাচব বেরয় একবট ব্লি সাইরটর 
বঠকানা লপলাম। মুিমনা ব্লি নারম। অবভবজৎ নারম এক ব্লিাররর ললখা লপলাম 
লসখারন। খুি ভারলা বলরখ লেখলাম। র্ারহাক, অবভবজৎ নারমর এই ললাকটা লকারারনর 
বকেু িাণী উদৃ্ধত্ করর লেখারলা করত্া উদ্ভট এইসি বজবনস। লসখারন আকাশ্ বনরয় বক 
িলা আরে শুনরত্ চাও?' 
সাবজে এিাররা বকেু িলরলা না। চুপ করর আরে। 
সযার িলরলন,- 'লকারারন িলা আরে- ' 

'আর আমরা আকাশ্রক কররবে সুরবেত্ োে। অথচ, ত্ারা আমারের বনেশ্বনািলী 
লথরক মুখ বেবররয় রারখ।' 
'And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, 
are turning away - Al Ambia- 32' 
লেখরল লত্া িািা আইনষ্টাইন, লত্ামারের আল্লাহ িরলরে, আকাশ্ নাবক সুরবেত্ োে। 
ত্া িািা, এই োরে র্ািার লকান বসাঁবড়র সন্ধান লকারারন আরে বক? হা হা হা হা।' 
চুপ করর থাকরত্ পাররল লিশ্ হরত্া। বকন্তু এই ললাকবটর মাত্রাবত্বরি িাড়ািাবড়রত্ 
সাবজে মুখ খুলরত্ িাধয হরলা। 
লস িলরলা,- 'সযার, আপনার লসই ব্লিার অবভবজৎ আর আপনার প্রথম ভুল হরচ্ছ, 
আকাশ্ বনরয় আপনারের েু'জরনর ধারনা লমারটও বক্লয়ার না।' 
- 'ও, ত্াই নাবক? ত্া আকাশ্ বনরয় বক্লয়ার ধারনাবট বক িরলা শুবন?'- অিজ্ঞা ভরর 
ললাকবটর প্রশ্ন। 
সাবজে িলরলা,- 'সযার, আকাশ্ বনরয় ইংররবজ অেরোিব বিকশ্নাবররত্ িলা আরে,- 
'The region of the atmosphere and outer space seen from the earth', 
অথবাৎ, পৃবথিীপৃষ্ঠ লথরক িায়ুমন্ডরলর এিং ত্ার িাইরর র্া বকেু লেখা র্ায়, লসটাই 
আকাশ্। 
আকাশ্ বনরয় আররা বক্লয়ারবল িলা আরে উইবকবপবিয়ারত্। আপবন লনট লঘাঁরট মুিমনা 
ব্লি অিবধ লর্রত্ লপরররেন, আররকটু এবিরয় উইবকবপবিয়া অিবধ লিরলই পাররত্ন। 
র্ারহাক, আকাশ্ বনরয় উইবকবপবিয়া লত্ িলা আরে,- 'The 
sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of 
the Earth, including the atmosphere and outer space', অথবাৎ, পৃবথিীর 
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ভূ-পৃরষ্টর উপরর র্া বকেু আরে, ত্ার সিই আকারশ্র অিিবত্। এর মরধয িায়ুমন্ডল 
এিং ত্ার িাইররর সিবকেুও আকারশ্র মরধয পরড়'। 
- 'হু, লত্া?' 
- ' এটা হরচ্ছ আকারশ্র সাধারন ধারনা। এখন আপনার লসই আয়ারত্ বেরর আবস। 
আপবন লকারান লথরক উরল্লখ করররেন,- 
'আর আমরা আকাশ্রক কররবে সুরবেত্ োে। অথচ, ত্ারা আমারের বনেশ্বনািলী 
লথরক মুখ বেবররয় রারখ।' 
আপবন িরলরেন, আকাশ্ বকভারি োে হয়, ত্াই না? 
সযার, বিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ িরস বিজ্ঞান জানা বকেু ললাক র্বে এরকম প্রশ্ন করর, ত্াহরল 
আমারের উবচত্ বিজ্ঞান চচবা িাে বেরয় গুহার জীিনর্াপরন বেরর র্াওয়া।' 
- 'What do u mean?' 
- 'িলবে সযার। বিংশ্ শ্ত্াব্দীর মাোমাবে সমরয় বিজ্ঞাবনরা পৃবথিীর উপবরভারি লর্ 
িায়ুমন্ডল আরে, ত্ারত্ বকেু িররর সন্ধান লপরয়রেন।আমারের পৃবথিীর িায়ুমন্ডল এসি 
পুরু ির োরা িবঠত্।এই িরগুরলা হরচ্ছ- 
১/ িরপাবফয়ার 

২/ িারটাবফয়ার 

৩/ লমরসাবফয়ার 

৪/ থারমবাবফয়ার 

৫/ এরোবফয়ার। 
এই প্ররত্যকবট িররর আলাো আলাো কাজ ররয়রে। আপবন বক জারনন, বিজ্ঞাবন Sir 
Venn Allen প্রমান করর লেবখরয়রেন, আমারের পৃবথিীর ভূ-পৃরষ্টর চারবেরক একবট 
শ্বিশ্ালী Magnetic Field আরে। এই মযািরনবটক বেে আমারের পৃবথিীপৃরষ্ঠর 
চারবেরক একবট লিরটর মরত্া িলয় সৃবষ্ট করর লররখরে। বিজ্ঞাবন সযার Venn Allen 
এর নারম এই বজবনসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt... 
এই লিট চারপারশ্ বঘরর লররখরে আমারের িায়ুমন্ডলরক। আমারের িায়ুমন্ডরলর বেত্ীয় 
িরবটর নাম হরচ্ছ 'িারটাবফয়ার।' এই িররর মরধয আরে এক জােুকবর উপ-ির। এই 
উপ-িররর নাম হরলা 'ওরজান ির।' 
এই ওরজান িররর কারজর কথায় পরর আসবে। আরি একটু সূরর্বর কথা িবল। সূরর্ব 
প্রবত্ লসরকরন্ড লর্ বিরফারণগুরলা হয়, ত্া আমারের বচিা-কল্পনারও িাইরর। এই 
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বিরফারণগুরলার েুদ্র একবট বিরফাররণর লত্জবস্ক্রয়ত্া এমন লর্, ত্া জাপারনর 
বহররাবশ্মায় লর্ এযাটবমক লিামা লেলা হরয়বেরলা, লসরকম েশ্ হাজার বিবলয়ন 
এযাটবমক লিামার সমান। বচিা করুন সযার, লসই বিরফারণগুরলার একটু আাঁচ র্বে 
পৃবথিীরত্ লারি, পৃবথিীর বক অিস্থা হরত্ পারর? 
এখারনই লশ্ষ নয়। মহাকারশ্ প্রবত্ লসরকরন্ড বনবেপ্ত হয় মারাত্মক লত্জবস্ক্রয় উিাবপন্ড। 
এগুরলার একবট আঘারত্ লণ্ডভণ্ড হরয় র্ারি পৃবথিী। 
আপবন জারনন আমারের এই পৃবথিীরক এরকম বিপরের হাত্ লথরক লকান বজবনসটা 
রো করর? লসটা হরচ্ছ আমারের পৃবথিীর িায়ুমন্ডল।আররা লেরশ্বেকবল িলরত্ লিরল 
িলরত্ হয়, 'ওরজান ির।' 
শুধু ত্াই নয়, সূর্ব লথরক লর্ েবত্কর অবত্রিগুবন রবশ্ন আর িামা রবি পৃবথিীর বেরক 
লধরয় আরস, লসগুরলা র্বে পৃবথিীরত্ প্ররিশ্ কররত্ পাররত্া, ত্াহরল পৃবথিীরত্ লকান 
প্রাণীই লিাঁরচ থাকরত্ পাররত্া না। এই অবত্ লিগুবন রবির েরল মানুরষর শ্রীরর লেখা 
বেরত্া চমব কযাোর। উবদ্ভরের সারলাকসংরেষন হরত্া না।আপবন জারনন, সূর্ব লথরক 
পৃবথিীর বেরক লধাঁরয় আসা এসি 
েবত্কর বজবনসরক লকান বজবনসটা আটরক লেয়? পৃবথিীরত্ ঢুকরত্ লেয় না? লসটা 
হরলা িায়ুমন্ডরলর ওরজান ির। এই ওরজান ির এসি েবত্কর উপাোনরক স্কযাবনং 
করর পৃবথিীরত্ প্ররিরশ্ িাাঁধা লেয়। 
মজার িযাপার বক জারনন? এই ওরজান ির সূর্ব লথরক আসা লকিল লসসি 
উপাোনরকই পৃবথিীরত্ প্ররিশ্ কররত্ লেয়, লর্গুরলা পৃবথিীরত্ প্রারণর জনয সহায়ক। 
লর্মন, লিত্ার ত্রঙ্গ আর সূরর্বর উপকাবর রবি। এখারনই লশ্ষ নয়। পৃবথিীর অভযিরর 
বিবভন্ন প্রবিয়ায় লর্ ত্াপমাত্রার সৃবষ্ট হয়, ত্ার সিটাই র্বে মহাকারশ্ বিবলন হরয় 
লর্রত্া, ত্াহরল রারত্র লিলা পুররা পৃবথিী ঠান্ডা িররে পবরণত্ হরয় লর্রত্া। মানুষ আর 
উবদ্ভে িাাঁচরত্ই পাররত্া না। বকন্তু, ওরজান ির সি কািবন িাই অোইিরক মহাকারশ্ 
বেরর লর্রত্ লেয় না। বকেু কািবন িাই অোইিরক লস ধরর রারখ র্ারত্ পৃবথিী ত্াপ 
হাবররয় এরকিারর ঠান্ডা িরে শ্ীলত্ না হরয় পরড়।বিজ্ঞাবনরা এটারক 'গ্রীন হাউস' 
িরল। 
সযার, িায়ুমন্ডরলর ওরজান িররর এই লর্ েমুবলা, কাজ, এটা বক আমারের পৃবথিীরক 
সূরর্বর বিরফাবরত্ িযাস, সূরর্বর অবত্রিগুবন রবি, মহাকাশ্ীয় উিাবপণ্ড লথরক 'োে' এর 
মরত্া রো কররে না? আপনার িাসায় িৃবষ্টর পাবন প্ররিশ্ কররত্ পারর না আপনার 
িাসার োরের জনয। বিবভন্ন েূরর্বারি আপনার িাসার োে লর্মন আপনারক রো কররে, 
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বঠক লসভারি িায়ুমন্ডরলর এই ওরজান ির বক আমারের পৃবথিীরক রো কররে না? 
আমরা আকারশ্র সংজ্ঞা লথরক জানলাম লর্, - পৃবথিীপৃষ্ঠ হরত্ উপররর সিবকেুই 
আকারশ্র মরধয পরড়। িায়ুমন্ডলও লত্া ত্াহরল আকারশ্র মরধয পরড়, এিং আকারশ্র 
সংজ্ঞায় িায়ুমন্ডরলর কথা আলাো কররই িলা আরে। 
ত্াহরল িায়ুমন্ডরলর এই লর্ আির্বরকম 'প্ররটবিং পাওয়ার', এটার উরল্লখ করর র্বে 
আল্লাহ িরলন- 

'আর আমরা আকাশ্রক কররবে সুরবেত্ োে। অথচ, ত্ারা আমারের বনেশ্বনািলী 
লথরক মুখ বেবররয় রারখ', 
ত্াহরল সযার ভুলটা লকাথায় িরলরে? বিজ্ঞান লত্া বনরজই িলরে, িায়ুমন্ডল, লেশ্াবল 
িায়ুমন্ডরলর ওরজান ির একবট োরের নযায় পৃবথিীরক রো কররে। ত্াহরল আল্লাহও 
র্বে একই কথা িরল, ত্াহরল লসটা অবিজ্ঞাবনক হরি লকরনা? 
আবম চযারলি করর িলরত্ পাবর, হয় আপনার লসই অবভবজৎ রায় বিজ্ঞান িুরেন না, 
নয়রত্া বত্বন বিরশ্ষ লকান লিাষ্ঠীর লপইি এযারজণ্ট, র্ারের কাজ সুেষ্ট প্রমান থাকা 
সরত্বও মনিড়া কথা বলরখ লকারারনর ভুল ধরা।' 

কথাগুরলা িরল সাবজে থামরলা। পুররা ক্লারশ্ লস এত্েন একটা ললকচার বেরয় লিরলা 
িরল মরন হরচ্ছ। ত্ারক আইনষ্টান িলায় র্ারা খলখল করর হাসরত্া, ত্ারের 
লচহারাগুরলা েযাকারশ্ হরয় লিরে। 
মবেজুর রহমান সযার বকেুই িলরলন না। See u next িরল ক্লাশ্ লথরক লিবররয় 
লিরলন লসবেন। 
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৩৩ 
আল্লাহ েয়ালু হরল জাহান্নাম িানারলন লকন?  

উৎস: অযািাউট ইসলাম িট লনট; 
অনুিাে: আরমান বনলয়, মুসবলম বমবিয়া প্রবত্বনবধ 
 

 

আল্লাহ েয়ালু হরল জাহান্নাম িানারলন লকন? 
. 
ইিরাহীরমর (‘আলাইবহসসালাম) অনুসারী োিীোররের অবধকাংশ্ই (অথবাৎ মুসবলম, 
ইয়াহুেী ও বিষ্টানিণ) পরকাল এিং জান্নাত্ ও জাহান্নারমর অবিরত্ব বিশ্বাসী। পুনজবরম 
বিশ্বাসীরা বিশ্বাস রারখ লর্ মৃত্ মানুষ ত্ার করমবর বভবিরত্ ভারলা িা খারাপ জীিন বনরয় 
পুনজবম লাভ করর। এর বিপরীরত্ ইিরাহীরমর অনুসারীিণ মারনন লর্ জীিন মাত্র 
েুবটই। একবট মারয়র িভব লথরক মৃতু্য পর্বি, আররকবট মৃতু্যর পর আবখরারত্ 
পুনরুত্থান। 
. 
পুরষ্কার িনাম শ্াবি 
. 
লত্া সকল ধরমবর অনুসারীরাই পুরষ্কার ও শ্াবির ধারণায় বিশ্বাসী। বকন্তু সিার ধারণার 
প্রকৃবত্ বঠক একই রকরমর নয়। ইয়াহুেী ও বিষ্টান ধরমবর মরত্া ইসলারমও আল্লাহরক 
নযায়বিচারক িরল বিশ্বাস করা হয়। বত্বন দ্রুত্ পুরষ্কার লেন এিং শ্াবি বেরত্ লেরী 
কররন। বকন্তু বত্বন র্বে লপ্রমময় সত্ত্বাই হরয় থারকন, ত্াহরল বত্বন শ্াবি লেন লকন? 
. 
এ আরলাচনা িড়ায় আমরা আসরলই আল্লাহর অবিরত্ব বিশ্বাস কবর বকনা লসই প্ররশ্ন 
বিরয়। আমরা র্বে সবত্যই ত্াাঁর অবিত্ব এিং পবরপূণব নযায়বিচারর বিশ্বাস কবর, ত্াহরল 
মানরত্ই হরি লর্ বত্বন আমারেররক সরল পথ প্রেশ্বন কররিন। এবট সম্ভি শুধুমাত্র 
ত্াাঁর নিীরের কারে পাঠারনা ওয়াহীর মাধযরম র্া ত্াাঁরা স্বজাবত্র কারে লপৌঁরে লেন। 
প্রবত্বট সংরবেত্ ঐশ্ী গ্রন্থই একজন েয়ালু স্রষ্টার বনেশ্বন িহন করর। বিবভন্নভারি 
আল্লাহ আমারের সবঠক পরথর িযাপারর জাবনরয়রেন র্ারত্ মানুষ ভুল না করর। কারজই 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
225 

মুবমরনর জনয আল্লাহর ভয় হরলা ত্ার ঈমানরক মজিুত্ করার অংশ্। আল্লাহরক বিশ্বাস 
কররত্ হরল ত্াাঁর প্রবত্ ভারলািাসা, ভয় এিং আশ্া থাকরত্ই হরি। 
. 
ভারলািাসা এিং আশ্ার আরলাচনা অত্যি িযাপক। এখারন লর্রহতু্ আল্লাহর শ্াবি ও 
নযায়বিচার বনরয় কথা হরচ্ছ, ত্াই আমরা ভরয়র অংশ্বট বনরয়ই আরলাচনা কররিা। 
কারণ এবটই হরলা জাহান্নাম লথরক মুবমরনর মুবির হাবত্য়ার। 
. 
মুবমরনর ভয় ও আশ্া 
. 
পুরষ্কার, শ্াবি এিং এরের লর্ লকারনা একবট অজবরনর উপায় সম্পরকব একজন মুবমন 
জারন। জারন িরলই লস আল্লাহর শ্াবি লথরক বনরজরক েূরর সবররয় ত্াাঁর সন্তুবষ্টর 
বনকটিত্বী হরত্ চায়। এভারিই ত্ার আবত্মক পবরশুবদ্ধ সমূ্পণব হয়। লস আল্লাহর লেওয়া 
সীমাসমূহরক সম্মান করর, সরচষ্ট থারক এিং সিবরেষ্ঠ উপারয় আল্লাহর রহমরত্র লখাাঁজ 
করর। কারণ এবটই ত্ারক বিচার বেিরসর ভয়ািহ অিস্থা এিং জাহান্নারমর বচরস্থায়ী 
আর্াি লথরক রো কররি। 
. 
“র্ারা স্বীয় ধন-সম্পে িযয় করর, রারত্ ও বেরন, লিাপরন ও প্রকারশ্য। ত্ারের জনয 
ত্ারের প্রবত্োন ররয়রে ত্ারের প্রবত্পালরকর কারে। ত্ারের লকারনা আশ্ংকা লনই 
এিং ত্ারা বচবিত্ও হরি না।” [সূরা িাকারাহ (২):২৭৪] 
. 
লকারআরনর িণবনা অনুর্ায়ী, লর্ মুবমরনর অিরর ত্াকওয়া আরে এিং আল্লাহর র্াত্ ও 
বসোত্ বনরয় লর্ বচিাভািনা করর, ত্ার অিরর অিশ্যই আল্লাহর িড়রত্বর অনুভুবত্ 
জাগ্রত্ হরি। ত্াাঁর অসীম েমত্া মুবমরনর হৃেরয় ভরয়র সৃবষ্ট কররি। েরল লস 
ইখলারসর সবহত্ বনরজরক আল্লাহর অসন্তুবষ্ট উরদ্রককারী কাজ লথরক িাাঁবচরয় রাখরি। 
েরল আল্লাহ ত্ারক পুরষৃ্কত্ কররিন েুবনয়ায় শ্াবি এিং আবখরারত্ জান্নাত্ োন করার 
মাধযরম। 
. 
“লর্ িযবি ত্ার পালনকত্বার সামরন লপশ্ হওয়ার ভয় রারখ, ত্ার জনয ররয়রে েুবট 
জান্নাত্।” [সূরা আর-রহমান (৫৫):৪৬] 
. 
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ত্ারপরও প্রশ্ন আসরত্ পারর লর্ কীভারি লকউ জানরি কীরস আল্লাহ খুবশ্ হন আর 
কীরস নারাজ হন। উির লসাজা। আল্লাহ লকারআরন র্া িরলরেন ত্ার িযাপারর জ্ঞান 
অজবন করার মাধযরম। 
. 
“আল্লাহর িান্দারের মারে লকিল জ্ঞানীরাই ত্াাঁরক ভয় করর। বনিয় আল্লাহ 
পরািমশ্ালী ও েমাশ্ীল।” [সূরা োবত্র (৩৫):২৮] 
. 
এমন এক মুবমন অিশ্যই জানরি লর্ আল্লাহর নযায়বিচাররর লকারনা তু্লনা হয় না। 
আল্লাহ র্া বকেুর িযাপারর ভয় লেবখরয়রেন, ত্ার সিবকেুরত্ লস বিশ্বাস করর। 
. 
“এিং (মুবমন লত্া ত্ারাই) র্ারা প্রবত্েল বেিসরক সত্য িরল বিশ্বাস করর এিং ত্ারের 
পালনকত্বার শ্াবি সম্পরকব ভীত্-কবম্পত্। বনিয় ত্ারের পালনকত্বার শ্াবি লথরক 
বনঃশ্ঙ্ক থাকা র্ায় না।” [সূরা আল-মাআবরজ (৭০):২৬-২৮] 
. 
এমনটাই ররির নযায়বিচার। মুবমন লকিল ত্াাঁর প্রবত্ই আশ্া ও ভয় রারখ। 
. 
“…ত্ারা ত্ারের পালনকত্বারক িারক ভয় ও আশ্া সহকারর…।” [সূরা সাজোহ 
(৩২):১৬] 
. 
এ প্রসরঙ্গ নিী মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িরলন, “মুবমরনর হৃেয় র্খন 
ভয় ও আশ্ায় পবরপূণব হরয় র্ায়, আল্লাহ ত্খন ত্ার আশ্া পূরণ কররন এিং লস র্ার 
ভয় করর ত্া লথরক ত্ারক রো কররন।” (ইিরন মাজাহ) 
. 
আল্লাহর নযায়বিচার 
. 
আবখরাত্ অস্বীকারকারীরা বিচার বেিরস জান্নাত্ ও জাহান্নাম প্রত্যে কররল ত্ারের 
অিস্থা লকমন হরি? 
. 
“…ত্ারাই সবত্যকার েবত্গ্রি র্ারা ত্ারের বনরজরের ও পবরিাররর িযাপারর েবত্গ্রি 
হরি। লজরন রারখা, এটাই সুেষ্ট েবত্। ত্ারের জনয উপর ও বনচ হরত্ আগুরনর 
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িালা থাকরি। এ শ্াবি োরা আল্লাহ ত্াাঁর িান্দারের সত্কব কররন লর্, লহ আমার 
িান্দারা! আমারক ভয় কর।” [সূরা আর্-রু্মার (৩৯):১৫-১৬] 

 

 

 

 

উৎস: অযািাউট ইসলাম িট লনট 

মূল আবটবরকরলর বলংকঃ http://aboutislam.net/reading-islam/understanding-
islam/god-is-merciful-why-hell/ 

অনুিাে: আরমান বনলয়, মুসবলম বমবিয়া প্রবত্বনবধ 

অনুিাে কবপরাইট © মুসবলম বমবিয়া 

মুসবলম বমবিয়ার আবটবরকরলর বলংকঃ http://www.muslimmedia.info/2016/12/29/why-
did-allah-create-hell-if-he-is-merciful 

পুনঃপ্রকাশ্, মুসবলম বমবিয়া অনুরমাবেত্ 
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৩৪ 
মারয়র িরভব কী আরে - এটা বক একমাত্র আল্লাহই জারনন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: একমাত্র আল্লাহ জারনন িরভবর সিান লেরল না লমরয় হরি(Quran 
31:34), র্া অনয কাররা পরে জানা সম্ভি নয় (Sahih Bukhari 2:17:149) ! বত্বন 
বক জানরত্ন না ভবিষযরত্ আল্ট্রাসরনাগ্রাবে আবিষৃ্কত্ হরি? 
  
 
উিরঃ  কুরআন মাবজরে িলা হরয়রে— 
 

َُ ٱۡلَغۡيَث َويَ ۡعَلُم َما ِفى ٱْۡلَۡرَحامِ ۥ ِعۡلُم ٱلسَّا ِإنَّ ٱللََّه ِعنَدهُ  ِسبُ ڪ َوَما َتۡدِرى نَ ۡفٌس  مَّاَذا تَ َعِة َويُ نَ زِ  ا ۡۡ  َوَما َتۡدِرى َغًد 
 بَِأىِ  َأۡرض   َتُموتُ 

   ِإنَّ ٱللََّه َعِليٌم َخِبيُرُۢ نَ ۡفُسُۢ
 
অথবঃ "বনিয়ই আল্লাহর কারেই বকয়ামরত্র জ্ঞান ররয়রে। বত্বনই িৃবষ্ট িষবণ কররন 
এিং মাতৃ্িরভব র্া থারক, বত্বন ত্া জারনন। লকউ জারন না আিামীকাল লস বক উপাজবন 
কররি, এিং লকউ জারন না লকান স্থারন লস মৃতু্যিরণ কররি। আল্লাহ সিবজ্ঞ, সিববিষরয় 
সমযক জ্ঞাত্।" 21 
 
রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “িারয়রির কুবি হল পাাঁচবট, র্া আল্লাহ িযবত্ত্ লকউ জারন 
না। লকউ জারন না লর্ আিামীকাল কী ঘটরি। লকউ জারন না লর্ মারয়র িরভব কী 
আরে।  লকউ জারন না লর্, আিামীকাল লস কী অজবন কররি।  লকউ জারন না লর্, লস 
লকাথায় মারা র্ারি। লকউ জারন না লর্, কখন িৃবষ্ট হরি।” 22 
 
এখারন আরলাচয আয়াত্ িা হাবেরস লকাথাও এটা িলা হয়বন লর্—“একমাত্র আল্লাহ 
জারনন িরভবর সিান লেরল না লমরয় হরি।” লেরল িা লমরয়র কথাই আরলাচয আয়াত্ 
                                            
21  আল কুরআন, লুকমান ৩১:৩৪ 
22  সহীহ িুখারী; খণ্ড ২, অধযায় ১৭, হাবেস নং : ১৪৯ 
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িা হাবেরস আরসবন। এখারন লকাথাও বলরঙ্গর কথা িলা হয়বন। এবট অবভরর্ািকারীরা 
বনরজ লথরক লর্াি করররে কুরআন ও হাবেরসর বিরুরদ্ধ প্রশ্ন লত্ালার জনয। বলঙ্গ[جنس] 
শ্েবট পুররা কুরআরনও লকাথাও আরসবন। আরলাচয আয়াত্ ও হাবেরস িলা হরয়রে লর্—
মাতৃ্িরভব র্া থারক, আল্লাহই ত্া জারনন এিং বত্বন োড়া লকউ জারন না। এখারন  
এখারন “মারয়র িরভব কী আরে” িলরত্ শুধুমাত্র লেরল সিান িা লমরয় সিানই লিাোয় 
না িরং এর সারথ সারথ কী রকম হায়াত্প্রাপ্ত সিান, লনক সিান নাবক পাপী সিান, 
কীরকম বরবর্কপ্রাপ্ত সিান, লকমন স্বভারির সিান—এই সি বকেুরকই লিাোয়। 23 এ 
োড়া সিানবট সুস্থ সিান নাবক বিকলাঙ্গ সিান, লেখরত্ লকমন হরি এগুরলাও এ সি 
বিষরয়র অিভুবি। “মারয়র িরভব কী আরে” িলরত্ এর সিগুরলারকই লিাোয় এিং এই 
সমি ত্থয সম্পরকবই আল্লাহ ত্া’আলা অবধক জ্ঞাত্। কী রকম হায়াত্প্রাপ্ত সিান, লনক 
সিান নাবক পাপী সিান, কী রকম বরবর্কপ্রাপ্ত সিান—আল্লাহ িযবত্ত্ আর কাররা 
পরে এইসি ত্থয জানা সম্ভি নয়। আল্ট্রাসরনাগ্রাবে িা অনয লকান প্ররু্বি িযিহার 
করর এগুরলা জানা মানুরষর পরে সম্ভি নয়। ত্া োড়া আল্ট্রাসরনাগ্রাবে োরা একটা 
বনবেবষ্ট সময় পর সিারনর বলঙ্গ জানা র্ায়। িভবধাররণর ১১ সপ্তারহর আরি লকানিরমই 
জানা সম্ভি না সিানবটর বলঙ্গ কী হরি। 24 
  
এগুরলা হরচ্ছ িারয়রির সংিাে র্া লকান মানুরষর পরে জানা অসম্ভি; লর্মনভারি লকউ 
জারন না পরবেন লস কী উপাজবন কররি িা লকান লেরশ্ লস মারা র্ারি। এমনবক 
১০০% বনখুাঁত্ভারি এটাও িলা সম্ভি না লর্ কখন িৃবষ্ট হরি। িাত্ারসর আদ্রবত্া, লমরঘর 
অিস্থান এসি বজবনস লেরখ আিহাওয়াবিেিণ িৃবষ্টর পূিবাভাষ লেন। বকন্তু কখন লকাথায় 
লমঘ জমরি এটা বনবিত্ভারি ত্ারা িলরত্ পাররন না। আিহাওয়াবিেিণ শুধুমাত্র 
একটা সম্ভািযত্া িলরত্ পাররন, বকন্তু ত্া কখরনা শ্ত্ভাি বনভুবল হয় না।  
                                            
23  লেখুনঃ ত্ােবসর ইিন কাবসর, সুরা লুকমারনর ৩৪ নং আয়ারত্র ত্ােবসর; 
‘কুরআনুল কাবরম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর’ (ি. আিু িকর মুহাম্মাে জাকাবরয়া), ২য় খণ্ড, সুরা লুকমারনর ৩৪ 
নং আয়ারত্র ত্ােবসর 

24 “When will I be able to find out my baby's gender on a scan?” (Baby Center) 

https://www.babycenter.com.au/x2200/when-will-i-be-able-to-find-out-my-babys-gender-on-a-
scan 
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কারজই আরলাচয আয়াত্ ও হাবেরস র্থাথবরূরপই িলা হরয়রে লর্—একমাত্র আল্লাহই 
জারনন মারয়র িরভব কী আরে। 
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৩৫ 
বরচািব িবকরের "ো িি বিলুযশ্ান"- এর জিাি  

মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স  
অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক 
 

 

বরচািব িযবকরের "ো িি বিলুযশ্ান" িইবট হারত্ তু্রল লনয়ার সময় আবম লভরিবেলাম 
হয়রত্া নতু্ন এমন বকেু রু্বির সমু্মখীন হি র্া বেরয় নাবিকত্ার েশ্বরনর পরে 
ইবত্িাচক [১]লর্ৌবিক আরলাচনা তু্রল ধরা হরি।  
. 
বকন্তু িলরত্ িাধয হবচ্ছ, িইটা পড়ার পর আবম হত্াশ্ হরয়বে। র্া পড়লাম ত্া ঘষামাজা 
করর মান্ধাত্ার আমরলর, অসংলি পুররনা রু্বিগুরলার পুনরািৃবি োড়া আর বকেুই না। 
িুেলাম, বরচািব িবকে েশ্বন-ত্রত্ত্ব অরত্াটা পারেশ্বী নন। এ বিষরয় পবরবচত্ও নন।  
. 
এ জনয আমার মরন হল ইবত্মরধয লর্সি আরলাচনা এ বিষরয় হরয়রে লসগুরলার 
সংকলন করর বনরম্নাি উপারয় ত্ার প্রধান রু্বিগুরলার জিাি লেওয়া লর্রত্ পারর :  
. 
১/ লর্ রু্বিরক িবকে ত্ার প্রধান রু্বি বহরসরি িণয করর লসটার জিাি  
২/ োশ্ববনকরের মরত্ লর্বট িবকরের সিরচরয় ভারলা রু্বি, লসটার জিাি  
. 
িবকরের প্রধান রু্বির জিািঃ  
. 
িবকে লর্টারক ত্ার িইরয়র “প্রধান রু্বি” বহরসরি অবভবহত্ করররে, ত্ার একবট 
সারাংশ্ লেওয়া হরয়রে “ো িি বিলুযশ্ান” িইরয়র ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠারত্ -  
. 
“১/ মানুরষর িুবদ্ধমিার জনয এ পর্বি সিরচরয় িড় চযারলরির একবট হরলা মহাবিরশ্বর 
জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইন িা নকশ্ারক িযাখযা করা।  
. 
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২/ সাধারণ প্রিনত্া হরলা আপাত্ভারি র্ারক (ইচ্ছাকৃত্) বিজাইন িরল মরন হয়, 
লসটারক প্রকৃত্পরেই লকান নকশ্াকাররর ইচ্ছাকৃত্ভারি নত্বর করা নকশ্া িা বিজাইন 
বহরসরি ধরর লনওয়া।  
.  
৩/ এই প্রিণত্াবট ভুল কারণ “বিজাইনার হাইরপাবথবসস” [অথবাৎ একজন িুবদ্ধমান 
বিজাইনার িা নকশ্াকার (স্রষ্টা) ইচ্ছাকৃত্ভারি মহাবিশ্বরক এভারি সৃবষ্ট করররেন] 
আমারের সামরন সারথ সারথ আররা একবট িড় সমসযা োড় কবররয় লেয়। লসটা হরলা 
নকশ্াকাররর নকশ্া লক করররে ?  
. 
৪/ িত্বমারনর আমারের কারে থাকা সিরচরয় সৃজনশ্ীল এিং শ্ি িযাখযা হল 
িারউইরনর “প্রাকৃবত্ক বনিবাচন োরা বিিত্বরনর মত্িাে” [evolution by natural 
selection]। আর পোথববিেযার লেরত্র আমারের কারে এর সমতু্লয লকান িযাখযা লনই। 
.  
৫/ জীিবিজ্ঞারনর লেত্রর িারউইরনর বিিত্বনিাে লর্মন লত্মবন পোথববিেযার লেরত্রও 
এমন শ্বিশ্ালী এিং ভারলা িযাখযা একসময় পাওয়া র্ারি এমন আশ্া আমারের লেরড় 
লেয়া উবচত্ না। 
. 
(অত্এি) প্রায় বনবিত্ভারিই িলা র্ায় ঈশ্বররর অবিত্ব লনই।” 
. 
. 
প্রারবম্ভক আরলাচনাঃ  
. 
িবকরের মূল পরয়ন্টগুরলা বনরয় আরলাচনায় র্ািার আরি র্াওয়ার আরি - “প্রায় 
বনবিত্ভারিই িলা র্ায় ঈশ্বররর অবিত্ব লনই।” – িবকরের এই উপসংহার িা 
বসদ্ধারির িযাপারর বকেু কথা িলরত্ চাই।  
. 
আমার মূল প্রশ্ন হরলা - বকভারি উপররর ৫বট বিিৃবত্ লথরক িবকে এই উপসংহারর 
লপৌোয় লর্ ঈশ্বররর অবিত্ব লনই? লকান লর্ৌবিক িমধারার মাধযরম প্রথম পাাঁচবট বিিৃবত্ 
লথরক লশ্রষর উপসংহারবট পাওয়া র্ায়? লর্ন লস লস্রে হাওয়া লথরক ত্ার উপসংহার 
বনরয় আসল।  
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. 
প্রথম পাাঁচবট বিিৃবত্ লথরক এই উপসংহারর উপনীত্ হওয়াটা লকিল িবকরের রু্বির 
বভত্ করত্াটা েুিবল লসটাই প্রমান করর। আমার কারে মরন হয়, এখারন একমাত্র 
বিলুযশ্ান হল িবকরের এ েৃঢ় বিশ্বাস লর্ ত্ার রু্বি ঈশ্বররর অবিত্বরক নাকচ করর 
োয়। 
. 
িবকরের পাাঁচবট বিিৃবত্ লথরক র্বে লকান উপসংহাররর আসরত্ই হয়, ত্রি 
লর্ৌবিকভারি আমরা িড়রজার এটুকু িলরত্ পাবর লর্ – মহাবিরশ্বর বিজাইন থাকার 
উপর বভবি কররই আমারের এই উপসংহারর আসা উবচত্ না লর্ স্রষ্টা আরেন। ত্িুও, 
র্বে আমরা এটারক সবত্য িরল ধররও লনই, ত্াও বকন্তু এ লথরক “স্রষ্টার অবিত্ব লনই” - 
এটা প্রমান হয় না [২]। অনয অরনক রু্বি বেরয় স্রষ্টার অবিরত্বর িযাপারর আমরা 
উপসংহার টানরত্ পাবর। র্ার মরধয আরে : 
. 

• ননবত্কত্া লথরক রু্বি [Argument from morality] 

• কুরআরনর মু'বজর্া 

• মহাজািবত্ক ঘটনািলী লথরক রু্বি [The Cosmological Argument] 

• প্ররত্যরকর িযবিিত্ অবভজ্ঞত্া লথরক রু্বি [Argument from Personal 
Experience] 

• প্ররত্যক মানুরষর আত্মরিাধ লথরক রু্বি [Argument from consciousness] [৩] 
. 
র্বে আমরা িবকরের পাাঁচবট বিিৃবত্র প্রবত্বটরক সবঠক বহসারি গ্রহণ কররও লনই, ত্িুও 
স্রষ্টার অবিত্ব আরে এমন ধারণারক নাকচ করর লেয়ার জনয ত্া র্রথষ্ট হরি না । আর 
অিশ্যই এ লথরক নাবিকত্ার েশ্বরনর পরে লকান ইবত্িাচক লর্ৌবিক অিস্থান নত্বর 
করা সম্ভি না।  
. 
ত্রি িবকরের বিিৃবত্গুরলার মরধয অরনকগুরলাই ভুল। আসুন ধারািাবহকভারি 
লসগুরলার বিরেষণ এিং উির লেয়া র্াক। 
. 
[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
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১। a positive case for the Atheist worldview – সাধারন নাবিকরা বিবভন্ন ধমবরক ভুল প্রমান 
করার মাধযরম বনরজরের অিস্থানরক সবঠক প্রমান কররত্ চায়। অথবাৎ িাবকরের ভুল প্রমান করার 
মারধয ত্ারা বনরজরের সবঠক প্রমান কররত্ চায় (i.e Negative case)। বকন্তু ত্ারের োবির (স্রষ্টা 
লনই) পরে রু্বি ত্কব লপশ্ করর না, বকংিা ত্ারের োশ্ববনক অিস্থারনর পরে ইবত্িাচক প্রমান 
(Positive Case) আরন না।  
. 
২। র্বে “ক” লথরক “খ” এর অবিত্ব প্রমান না করা র্ায়, ত্ার মারন এই না লর্ “খ” এর অবিত্ব 
লনই এটা প্রমাবণত্।  
. 
৩। ই প্রবত্বট রু্বি বনরয় েীঘব ও বিিাবরত্ আরলাচনা আরে। ত্রি লসগুরলা তু্রল ধরা এই প্রিরন্ধর 
উরেশ্য না হওয়ারত্ এখারন লকিল নাম উরল্লখ করা হরয়রে। আগ্রহী পাঠক এ িযাপারর পরড় বনরত্ 
পাররন। 
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৩৬  
বশ্লা (Hail) বক আকারশ্ অিবস্থত্ লকান বশ্লাস্তুপ লথরক 
বনবেপ্ত হয় (Quran 24:43) ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

বিজ্ঞানীরা বিবভন্ন ধররণর লমঘমালার উপর িরিষণা করররেন। ত্ারা প্রমাণ করররেন 
লর্, িৃবষ্টিাহী লমঘ বনবেবষ্ট পদ্ধবত্ ও প্রবিয়ায় িবঠত্ হয়। ত্া িবঠত্ হয় বনবেবষ্ট প্রকাররর 
িাত্াস ও লমঘ োরা। এক প্রকার লমরঘর নাম “সাহািুর রুকাম” ত্থা “লমঘপুি” 
“Cumulonimbus”। মহাকাশ্ বিজ্ঞানীরা উি লমরঘর িঠন, িৃবষ্ট, বশ্লা ও বিজবল 
বনরয় িরিষণা করররেন। ত্ারা প্রমাণ করররেন লর্, উি লমঘপুি িৃবষ্ট নত্বরর জনয 
বনরম্নর প্রবিয়াসমূহ সম্পন্ন করর থারক:  
  
১) িাত্াস কতৃ্বক লমঘরক ধাো লেয়া: লোট লমঘখণ্ডরক িাত্াস র্খন ধাো লেয় ত্খন 
Cumulonimbus িা “িৃবষ্টিাহী লমঘপুি” বনবেবষ্ট স্থারন বিরয় নত্বর হরত্ শুরু করর। (১ 
ও ২ নং বচত্র লেখুন)  

 
বচত্র-১: সযারটলাইট লথরক লনয়া েবিরত্ লেখা র্ারচ্ছ লর্, লমঘ B, C ও D এর বমলন স্থরলর বেরক ঘূণবায়মান। 
ত্ীর বচহ্নগুরলা িাত্ারসর িবত্পথ বনরেবশ্ কররে। (The Use of Satellite Pictures in Weather 
Analysis and Forecasting, Anderson and others, p.188.) 
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বচত্র-২: লমরঘর লোট লোট টুকরা (িূপীকৃত্ লমঘমালা Cumulus) েুটােুবট কররে লশ্ষ প্রারির িড় লমঘখরণ্ডর 
উরেরশ্য। (Clouds and storms. Ludlam, plate 7.4) 

 

 
বচত্র-৩: (A) বিবচ্ছন্ন লোট লোট লমঘমালা একবত্রত্ হরয় িড় লমরঘ পবরণত্ হওয়ার অরপোয় ররয়রে। (B) লোট 
লোট লমঘ কণাগুরলা একবত্রত্ হরয় িড় লমঘমালায় পবরণত্ হরয়রে। পাবনর লোটা (*) বচবহ্নত্। (The 
Atmosphere, Anthes and others, p. 269) 
 

 
২) লমঘখরণ্ডর বমলন: লোট লোট লমঘখণ্ড একসারথ বমবলত্ হরয় িড় লমঘমালায় পবরণত্ 
হয়। [১] (রেখুন ২ ও ৩ নং বচত্র) 
  
৩) িূপ করর রাখা: র্খন লোট লোট লমঘখণ্ড একরত্র বমবলত্ হয় ত্খন ত্া উাঁচু হরয় 
র্ায় এিং উড্ডয়মান িাত্ারসর িবত্ পাশ্ববিত্বী স্থারনর তু্লনায় লমরঘর মূল লকরন্দ্রর 
বনকরট িৃবদ্ধ লপরয় অত্যি শ্বিশ্ালী হয়। এই উড্ডয়মান িাত্ারসর িবত্ লমরঘর 
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আকার িৃবদ্ধ করর লমঘরক িূপীকৃত্ কররত্ সাহার্য করর। (রেখুন-৩.B, ৪ ও ৫নং বচত্র) 
এই লমরঘর িমািত্ িৃবদ্ধর েরল লমঘবট িায়ুমণ্ডরলর অবধকত্র ঠাণ্ডা স্থারনর বেরক 
বিিৃবত্ লাভ করর লসখারন পাবনর লোটা ও িররের সৃবষ্ট করর এিং ত্া আরি আরি 
িড় হরত্ থারক। এরপর র্খনই এগুরলা অবধক ওজন বিবশ্ষ্ট হরয় র্ায় ত্খন িাত্াস 
আর ত্ারক বনয়যণ কররত্ পারর না। েরল, লমঘমালা লথরক ত্া িৃবষ্ট ও বশ্লা বহরসরি 
িবষবত্ হয়। [২] 
  

 
                     ৪                                                      ৫ 

 
বচত্র-৪: লোট লোট লমঘখণ্ড একবত্রত্ হরয় িবঠত্ “িৃবষ্টিাহী cumulonimbus লমঘপুি” লথরক িৃবষ্ট িষবণ হরচ্ছ। 
(Weather and Climate, Bodin, p.123) 
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বচত্র-৫ : Cumulonimbus Cloud িা িৃবষ্টিাহী লমঘ। (A Colour Guide to Clouds, Scorer and 
Wexler, p. 

 
মহাকাশ্ বিজ্ঞানীরা অবত্ সম্প্রবত্ কবম্পউটার, বিমান, সযারটলাইট সহ িায়ুর চাপ, 
আদ্রবত্া পবরিত্বন প্রভৃবত্ বনরয় িরিষণার র্যপাবত্সহ অত্যাধুবনক র্যপাবত্ িযিহার 
করর লমরঘর সৃবষ্ট, িঠন প্রণালী ও ত্ার কাজ-কমব সম্বরন্ধ লজরনরেন। [৩] 
  
লমঘ ও িৃবষ্ট বনরয় আরলাচনা করার পর কুরআন িরে ও বিেুযৎ সম্বরন্ধ আরলাচনা 
করররে। আল্লাহ িরলনঃ 

َنهُ  اًما فَ تَ َرى اْلَوْدَق َيْخُرُج مِ  أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّه يُ ْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يُ َؤلِ ُف بَ ي ْ َُ ِمَن السََّماِء ِمن ثُمَّ َيْجَعُلُه ُرََ ْن ِخََلِلِه َويُ نَ زِ 
َهُب بِاْْلَبْ  ِْ َ  ِفيَها ِمن بَ َرد  فَ ُيِصيُب ِبِه َمن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعن مَّن َيَشاُء ۖ َيَكاُد َسَنا بَ ْرِقِه َي   َصارِ ِجَبا

 

অথব: “তু্বম বক লেখ না লর্, আল্লাহ লমঘমালারক সিাবলত্ কররন, অত্ঃপর ত্ারক 
পুিীভূত্ কররন, অত্ঃপর ত্ারক িরর িরর রারখন; অত্ঃপর তু্বম লেখ লর্, ত্ার মধয 
লথরক িাবরধারা বনিবত্ হয়। আর বত্বন আকাশ্বস্থত্ বশ্লািূপ লথরক বশ্লা িষবণ কররন। 
এিং ত্া োরা র্ারক ইচ্ছা আঘাত্ কররন এিং র্ার কাে লথরক ইচ্ছা সবররয় লেন। ত্ার 
বিেুযৎেলক লর্ন ত্ার েৃবষ্টশ্বিরক বিলীন করর বেরত্ চায়।”  
(কুরআন, নুর ২৪:৪৩) 
  
মহাকাশ্ বিজ্ঞানীরা লেরখরেন লর্, cumulonimbus ত্থা িৃবষ্টিাহী লমঘপুি, র্া লথরক 
বশ্লা-িৃবষ্ট িবষবত্ হয়— ত্ার উচ্চত্া ২৫০০০ লথরক ৩০০০০ েুট (৪.৭ লথরক ৫.৭ 
মাইল) পর্বি হরয় থারক। [৪] ত্ারক পাহারড়র মত্ই লেখায় লর্মনবট আল্লাহ ত্া‘আলা 
কুরআন মাবজরে িণবনা করররেন। আল্লাহ িরলন:  ُل ﴾ ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ﴿َويُنَز ِ ِجبَال  অথবাৎ 
“আর বত্বন আকাশ্বস্থত্ পাহাড় (বশ্লািূপ) লথরক বশ্লা িষবণ কররন।” (লেখুন বচত্র-৫) 
  
এই আয়াত্ বনরয় প্রশ্ন হরত্ পারর— আয়ারত্ িররের বেরক বনরেবশ্ করর “ بَْرقِهِ  َسنَا ” 
(ত্ার বিেুযৎেলক) িলা হল লকন? ত্াহরল বক ত্ার অথব োাঁড়ায় লর্, বশ্লাই বিেুযৎেলক 
সৃবষ্টরত্ প্রধান ভূবমকা রারখ? 
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আসুন! আমরা লেবখ Meteorology Today গ্রন্থ এ সম্বরন্ধ বক িরল। উি গ্ররন্থ িলা 
হরয়রে— িরে পড়ার োরা লমরঘ নিেুযবত্ক চারজবর সৃবষ্ট হয়। পাবন লোটার সারথ 
িররের সামানয সংেশ্ব লপরয়ই জমাট লিরধ ত্ারত্ লিাপন ত্াপমাত্রার সৃবষ্ট হয়। আর 
িরে টুকরার কাররণ উি িরে পৃরষ্ঠ সমুদ্র পৃরষ্ঠর লচরয় লিবশ্ ত্াপমাত্রার সৃবষ্ট হয়।  
  
এ োড়া এখারন আররকটা আির্বজনক প্রবিয়া সংঘবটত্ হয়; ত্াহরলা— এখারন বিেুযৎ 
অবধক ঠাণ্ডা লথরক অবধক িররম পবরণত্ হরয় লনরিবটভ চারজবর সৃবষ্ট করর। এমনভারি 
ঠাণ্ডা পাবনর লোটার সারথ িররের সংেরশ্বর পর এর লোট লোট কণাগুরলা পবজবটভ 
চাজব হরয় ঊধ্ববিামী িাত্ারসর মাধযরম লমরঘর উপরর চরল র্ায় এিং অনয বশ্লাগুরলা 
লনরিবটভ চাজব হরয় লমরঘর বনরচর বেরক চরল আরস। এখারন লমরঘর বনরচর অংরশ্ও 
লনরিবটভ চাজব হয়। আর এই লনরিবটভ চাজবই বিেুযৎ হরয় প্রিবলত্ হয়। [৫]  
  
সারকথা হল- বশ্লাই বিেুযৎ সৃবষ্টর প্রধান উপকরণ।  
  
অবত্ সম্প্রবত্ বিজ্ঞানীরা বিেুযৎেলক সম্বরন্ধ এ সমি ত্থয আবিষ্কার করররেন। প্রায় 
১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্বি োশ্ববনক এবরস্ট্টরলর ত্ত্ত্বই সারা পৃবথিীরত্ প্রভাি বিিার করর 
লররখবেল। বত্বন িরলবেরলন: িায়ুমণ্ডল েু‘বট বনঃশ্বারসর সবম্মলরনর েলােল: আদ্রব ও 
শুকরনা। বত্বন আরও িরলরেন: িেধ্ববন হল শুকনা বনঃশ্বারসর সারথ অত্যাচারী লমরঘর 
সংঘরষবর েল। আর বিেুযৎেলক হল ভীবত্কর আগুরনর মত্ করর শুকনা বনঃশ্বাসরক 
পুরড় র্াওয়া। [৬]  
  
এগুরলা মহাকাশ্ সংিাি ত্থযাবের মধযকার বকেু ত্থয; র্া ১৪০০ িের আরি কুরআন 
নাবর্রলর সমরয় প্রভাি বিিার কররবেল। বকন্তু কুরআরন ত্ৎকাবলন ভুল মত্িারের 
বেরটরোাঁটাও লেখা র্ায় না।িরং এমন সি ত্থয কুরআরন সবন্নরিবশ্ত্ আরে র্া আধুবনক 
বিজ্ঞারনর েৃবষ্টরত্ সমু্পণব সবঠক।  

 
অন্ধ বিরেষীরা বক লচাখ খুলরি? 
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৩৭  
বরচািব িবকরের "ো িি বিলুযশ্ান"- এর জিাি [২য় বকবি] 
মূলঃ হামর্া র্ত্ববর্স  
অনুিােঃ সত্যকথন লিস্ক 
 

 

[আরির পরিবর জনয লেখুন (সত্যকথন) ৩৫] 
. 

 
এর আরি আমরা আলচনা কররবে লকন "ো িি বিলুযশ্ান িই"-এর 'প্রধান রু্বিরক' 
সবঠক প্রমান করার জনয বরচািব িবকে লর্ পাাঁচবট বিিৃবত্ উপস্থাপন করররে ত্ার 
প্রবত্বটরক র্বে আমরা সবঠক বহসারি গ্রহণ কররও লনই, ত্িুও স্রষ্টার অবিত্ব আরে 
এমন ধারণারক নাকচ করর লেয়ার জনয ত্া র্রথষ্ট হরি না ।  
. 
ত্রি িবকরের বিিৃবত্গুরলার মরধয অরনকগুরলাই ভুল। আসুন ধারািাবহকভারি 
লসগুরলার বিরেষণ এিং উির লেয়া র্াক । 
. 
বিিৃবত্ ১ : "মানুরষর িুবদ্ধমিার জনয এ পর্বি সিরচরয় িড় চযারলরির একবট হরলা 
মহাবিরশ্বর জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইন িা নকশ্ারক িযাখযা করা।" 
. 
-আবম মরন কবর র্খন আমরা স্রষ্টারক িাে বেরয় এরক িযাখযা করার লচষ্টা কবর লক 
লকিলমাত্র ত্খনই এটা চযারলরি পবরণত্ হয়। র্বে আপবন নাবিকত্ার অিস্থানরক 
সবঠক ধরর বনরয় শুরু কররন ত্াহরল আসরলই এই জবটল এিং অসম্ভািয বিজাইনরক 
িযাখযা করা অত্যি কবঠন। ত্রি র্ারা বচিাশ্ীল এিং এ িযাপারর িভীরভারি বচিা করর 
ত্ারের জনয আমার মরত্ সিরচরয় সরল এিং লেষ্ঠ িযাখযা হল "এই বিজাইরনর লপেরন 
একজন অপাবথবি বিজাইনার আরেন" ।  
. 
আমার পরিত্বী পরয়রন্ট লকন একজন স্রষ্টার অবিত্ব বিশ্বজিরত্র নকশ্ার িযখযা বেরত্ 
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পারর ত্া বনরয় আরলাচনা করা হরি।  
. 
বিিৃবত্ ২ুঃ “সাধারণ প্রিনত্া হরলা আপাত্ভারি র্ারক (ইচ্ছাকৃত্) বিজাইন িরল মরন 
হয়, লসটারক প্রকৃত্পরেই লকান নকশ্াকাররর ইচ্ছাকৃত্ভারি নত্বর করা নকশ্া িা 
বিজাইন বহরসরি ধরর লনওয়া।”  
. 
-এটা শুধুমাত্র একটা সাধারন প্রিণত্া না। িরং মহাবিরশ্বর সূচনার সময়কার োইন-
বটউবনং [১] এর আরলারক বিচারিুবদ্ধ ও বিরিচনারিারধর আরলারক পাওয়া লর্ৌবিক 
উপসংহার । এই রু্বিবটর লপেরনর বভবিগুরলা উপস্থাপন করর এ বনরয় আররকটু 
আরলাচনা করা র্াক। আমার এই কথার লপেরনর পূিবানুমান িা বভবি [premise] 
হরলাঃ 
. 
ক) প্রারনর অবিরত্বর জনয অপবরহার্ব মহাবিরশ্বর োইন বটউবনং এর উদ্ভি বত্ন ভারি 
হরত্ পাররঃ অপবরহার্বত্ার [physical necessity] কাররন, নেিভারি অথিা 
ইচ্ছাকৃত্ভারি করা বিজাইরনর কাররন। 
. 
খ) মহাবিরশ্বর োইন বটউবনং প্রাকৃবত্ক অপবরহার্বত্ার কাররন িা নেিভারি আরসবন। 
. 
ি) অত্এি, এই োইন বটউবনং ইচ্ছাকৃত্ভারি করা বিজাইরনর েসল। 
. 
প্রিািনা ক-এর িযাখযাঃ 
. 
মানি অবিরত্বর অনুকূল একবট মহাবিরশ্বর অবিত্ব থাকার কারন হল প্রারণর উপরর্ািী 
করার জনয এই মহাবিরশ্বর কাঠারমারক সুোবত্সুেভারি বনবেবষ্ট করা হরয়রে [tune 
করা হরয়রে]। আর এই বটউবনং এরত্াই সুে ও সুবনবেবষ্ট লর্ ত্া আমারের লিাধশ্বির 
িাইরর । বনরচর উোহরণগুরলারক বিরিচনা করা র্াক : 
. 
• মাধযাকষবণ শ্বি এিং েুিবল পারমাণবিক িল : বেবজবসস্ট্ বপ.বস.িবব্লউ লিইবভস 
িরলন লর্ মাধযাকষবণ শ্বি অথিা েুিবল পারমাণবিক শ্বিরত্ অবত্ েুদ্র পবরিত্বনও 
মানি অবিরত্বর জনয সহায়ক একবট মহাবিরশ্বর অবিরত্বর জনয িাধা হরয় োাঁড়াত্। 
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বপ.বস.িবব্লউ লিইবভরসর মরত্ এই শ্বিগুরলারত্ ১০^১০০ ভারির এর একভাি 
পবরমাণ এবেকওবেক হরল মহাবিশ্ব মানুরষর অবিরত্বর জনয সহায়ক হরত্া না।  
. 
• সম্ভািয বিশ্বজিত্গুরলার phase-space [২] এর আয়ত্ন : অেরোিব ইউবনভাবসববটর 
রজার লপনররার্ এর িযাখযায় িরলন, লকউ র্বে আমারের আমারের বিশ্বজিরত্র 
অনুরূপ একবট বিশ্বজিত্ নত্বর কররত্ চায় ত্রি ত্ারক বনশ্ানা কররত্ হরি সম্ভািয 
বিশ্বজিত্গুরলার লেইজ লেরসর খুি েুদ্র একবট আয়ত্রনর বেরক । এটা লটকবনকযাল 
সাইে র্া অরনরকর কারে লিাধিময নাও হরত্ পারর। ত্রি এটা বনরয় আমারের অরত্াটা 
বচিা না কররলও হরি। বকন্তু র্া আমারের লিাধিময এিং লর্ প্রশ্নটা আমারের করা 
উবচত্ ত্া হল -  
. 
"আমারের মহাবিরশ্বর অনুরূপ মহাবিশ্ব সৃবষ্টর জনয কত্ লোট আয়ত্রনর বেরক বনশ্ানা 
কররত্ হরি?”  
লপনররারর্র মরত্ এই আয়ত্ন হরি ১/১০^x, লর্খারন x= ১০^(১২৩)। 
. 
িযাপারটা এভারি বচিা করুন। সমগ্র মহাবিশ্ব র্বে একটা িাটবরিারিবর আকৃবত্র হয়, 
ত্াহরল একটা লপ্রাটরনর আকার করত্াটুকু হরি? আমারের বিশ্বজিরত্র মত্ আররকবট 
বিশ্বজিত্ নত্বর কররত্ লর্ পবরমান সুোবত্সুে বহরসি এিং বনভুবলত্া প্ররয়াজন ত্া 
িাটবরিািব আকৃবত্র মহাবিরশ্ব একবট লপ্রাটরনর লর্ েুদ্রাবত্েুদ্র আকার হরি ত্ারত্ 
আঘাত্ করার জনয প্ররয়াজনীয় েেত্ার লচরয়ও অরনক, অরনক লিবশ্ । 
. 
উপররর িিিয গুরলার আরলারক িলা র্ায় লর্ , উপরর উবল্লবখত্ বিশ্বজিরত্র োইন-
বটউবনং এর িযাপারর এখারন শুধু ৩বট সম্ভািয িযাখযা পাওয়া র্ায় -  
.  
১/ অপবরহার্বত্া [physical necessity] 
২/ নেিিরম 
৩/ ইচ্ছাকৃত্ভারি করা বিজাইন 
. 
প্রাকৃবত্ক অপবরহার্বত্া লকন সম্ভািয িযাখযা হরত্ পারর নাঃ  
. 
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এই িযাখযাবট অরর্ৌবিক । ধ্রুিক এিং রাবশ্ গুরলার লর্ই সুবনবেবষ্ট মান আরে , এখারন 
এগুরলার বঠক এরকম মান হিার লকান িািবিক িাধযিাধকত্া িা অপবরহার্বত্া লনই । 
বপ.বস.িবব্লউ লিইবভস এরক িযাখযা কররন এভারিঃ  
. 
"পোথববিেযার সুত্রগুরলা র্বে ইউবনকও হত্ , ত্ার মারন এই না লর্ প্রাকৃবত্ক মহাবিশ্বও 
ইউবনক… মহাবিরশ্বর প্রারবম্ভক অিস্থার [initial condition] মাধযরমই পোথব বিেযার 
সুত্রগুরলার উদ্ভি হরত্ হরি... িরং মহাবিরশ্বর প্রারবম্ভক অিস্থার সূত্র [laws of initial 
conditions] সম্পরকব এখরনা পর্বি আমরা র্া জাবন ত্ারত্ এমন লকান বকেুই লনই র্া 
লথরক আমরা ধরর বনরত্ পাবর লর্ পোথববিজ্ঞারনর সূত্রগুরলার প্রারবম্ভক অিস্থার সারথ 
সামিসযপূণব হিার অথব মহাবিরশ্বর অননয হওয়া। িরং আপাত্ভারি এটাই প্রত্ীয়মান লর্ 
মহাবিশ্ব অনয রকমও হরত্ পাররত্া। বঠক এরকমই হিার লকান আিশ্যকত্া বেল না।” 
[৩] 
. 
ত্াোড়া র্বে লকউ এমন ভারি লর্ প্রারণর উপরর্ািী আমারের এ মহাবিরশ্ব লর্ োইন 
বটউবনং আরে, এটার উদ্ভি হরয়রে মহাবিরশ্বর সূচনার সময় লকান আিশ্যকত্ার 
[physical necessity] কাররন, ত্াহরল এটার অথব হরি লর্ প্রাণীর লিাঁরচ থাকার 
অনুপরর্ািী লকান মহাবিশ্ব পাওয়া অসম্ভি ! [৪] 
. 
ত্রি পোথববিজ্ঞানীরের মরত্ আমরা লর্ বিশ্বজিরত্ িাস কবর ত্া এখন লর্মন আরে 
এমন নাও হরত্ পারত্ এিং আররা অরনক বিশ্বজিত্ থাকরত্ পারত্ র্া মানুরষর 
জীিনধাররণর জনয উপরর্ািী হরত্া না ।  
. 
লকন োইন বটউবনং নেি ভারি হরত্ পারর নাঃ 
. 
বকেু ললাক আরে র্ারা র যান্ডবল, িাই চাে বিশ্বজিরত্র আবিভবারির অসম্ভি হিার 
বিষয়টা লিাোর কাররন িরল "এমবন-এমবনই এটা হওয়া সম্ভি !"  
. 
বকন্তু র্বে সকারল উরঠ লেখরল লকউ লেরখ ত্ার িযারররজ একবট হাবত্ ঘুবমরয় আরে, 
অথিা ত্ার িািারন একবট লিাবয়ং ৭৪৭ বিমান লনরম এরসরে, ত্রি বক লস লস িলরি 
এমবন-এমবন, িাই চাে, র যান্ডমবল এমনটা হরয়রে? 
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.  
এমনবক ত্ারের অরর্ৌবিক েৃবষ্টভবঙ্গ ধবররয় লেভার পররও ত্ারা এমবন-এমবনরত্ই, িাই 
চাে, র যান্ডমবল এই বিশ্বজিরত্র আবিভবাি হওয়ার বথওবরর উপর বিশ্বাস করর িরস 
থারক এর জিারি আবম এটা িলি লর্ এটা শুধুমাত্র র যান্ডম চাে না িরং এটা একবট 
িযাপার র্ারক অরনরক "সুবনবেবষ্ট সম্ভািযত্া" [specified probability] িরলরেন । 
.  
"সুবনবেবষ্ট সম্ভািযত্া" হল এমন একবট সম্ভািযত্া র্া একবট স্বত্য ও স্বাধীন পযাটানব 
লমরন চরল। ধরুন একবট িানররক আপনার লযাপটপটা বেরয় একটা রুরম িবসরয় 
বেরলন। িানরটা এই রুরম ২৪ ঘন্টা থাকরি, আর এই পুররাটা সমরয় লস টাইপ করর 
র্ারি। পরবেন সকারল রুরম ঢুরক আপবন লেখরলন লস টাইপ করররে , "টু বি অর নট 
টু বি!"। [৫] 
. 
বিস্ময়করভারি িানরবট লশ্েবপয়াররর বিশ্ববিখযাত্ নাটরকর একবট লাইন বলরখ লেরলরে 
! আপবন হয়ত্ আশ্া কররবেরলন লস "ঘর",”িাবড়" , “আরপল" এর মত্ লকান শ্ব্দ 
টাইপ কররি । ত্রি এরেরত্র লস শুধু অসম্ভািয ভারি একাবধক ইংররবজ শ্ব্দই টাইপ 
করর োি হয়বন িরং সবঠকভারি ইংররজী িযাকররনর স্বত্য ও স্বাধীন বনয়রমরও 
অনুসরণ করররে।  
. 
এই ঘটনা এমবন-এমবনই, িাই চাে হরয় লিরে এমন ভািাটা শুধু অরর্ৌবিক না িরং 
পুররাই বিচার-বিরিচনার বিপরীত্ কথা। কারণ এই েৃবষ্টরকাণ লথরক লর্ লকউ লর্রকারনা 
বকেু োবি কররত্ পারর । এটা আসরল করত্াটা অসম্ভািয ত্া একটু পবরস্কার করা 
র্াক। বব্রবটশ্ িবণত্বিেরা বহসাি করর লেরখরেন লর্, র্বে একবট িানর সম্ভািয সকল 
মুহূরত্ব টাইপ করর , ত্াহরল "টু বি অর নট টু বি! " শ্ব্দ গুরলা টাইপ কররত্ িানরবটর 
২৮ বিবলয়ন িের লািরি !  
. 
লশ্ষ কথা , এমবন-এমবনরত্ই ঘটনা ঘটার হাইরপাবথবসস [chance hyposthesis]] 
গ্রহণ করা আমারের বনজ বিশ্বজিরত্র অবিত্ব অস্বীকার করার সমান ।  
. 
সুত্রাং লর্রহতু্ আমরা লেখলাম ১ এিং ২ নং বিিৃবত্ সবত্য , ত্াহরল এটা িলা র্ায় লর্ 
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অবত্পাবথবি পবরকল্পনাই [supernatural design] হল বিশ্বজিরত্র োইন-বটউবনং 
এর সিরচরয় লর্ৌবিক িযাখযা । 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

 
১। োইন বটউবনংঃ োইন বটউবনংরক অরনকসময় সৃবষ্টর িুবদ্ধেীপ্ত নকশ্া িা Inetelligent Design ও 
িলা হয়। একবিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ বিজ্ঞানীরা লেয কররলন মহাবিরশ্বর লমৌবলক শ্বি এিং ধ্রুিকগুরলার 
মান র্বে এখন লর্ মান আমরা লেবখ ত্ার লচরয় বিনু্দমাত্র কম লিবশ্ হরত্া ত্াহরল আমারের লচনা 
মহাবিরশ্বর অবিত্ব থাকরত্া না। এই মানগুরলা অত্যি সুে এিং সুবনবেবষ্ট। আর এর লর্ লকান 
একবটরত্ েুদ্রাবত্েুদ্র পবরিত্বন হরল মহাবিরশ্বর প্রারণর অবিত্ব থাকা সম্ভি হরত্া না। 

পোথববিজ্ঞানীরা এরত্াগুরলা রাবশ্র একইসারথ সুোবত্সুেভারি সুবনবেবষ্ট মান হওয়ারক োইন বটউবনং 
িরলন।  
এই রাবশ্গুরলার মান এরত্া সুবনবেবষ্ট বকভারি হল? বনেক েুঘবটনািশ্ত্?নাবক লকউ একজন খুি 
সুেষ্টভারি এই সকল রাবশ্র মান বনবেবষ্ট করর বেরয়রেন?? 

প্রকৃবত্র লোহাই বেরয় এই পর্বারয়র সুেত্া ও সুবনবেবষ্টত্ারক িযাখযা করা র্ায় না। এমনবক িবকে 
স্বীকার করর লর্ মহাবিরশ্বর োইন বটউবনংরক িত্বমান বিজ্ঞান িযাখযা কররত্ পারর না। [ িবকরের 
বিিৃবত্ ১ দ্রষ্টিয] 

২। https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_space 

৩।“Even if the laws of physics were unique, it doesn’t follow that the physical 
universe itself is unique…the laws of physics must be augmented by cosmic 
initial conditions…there is nothing in present ideas about ‘laws of initial 
conditions’ remotely to suggest that their consistency with the laws of physics 
would imply uniqueness. Far from it…it seems, then, that the physical universe 
does not have to be the way it is: it could have been otherwise.” 

৪। র্বে মহাবিশ্ব সূচনার সময়কারল সংঘবটত্ মহাবিরশ্বর অবিরত্বর জনয আিশ্যক ঘটনার েসল 
বহরসরি োইন বটউবনং এরস থারক ত্াহরল লর্রকান মহাবিরশ্বর লেরত্র এই একই েসল অথবাৎ োইন 
বটউবনং পাওয়া র্ারি। 

৫। উইবলয়াম লশ্ইেবপয়াররর বিখযাত্ িযাবজবি হযামরলরটর একবট প্রবসদ্ধ লাইন  
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৩৮  
“এরকই িরল সভযত্া” [ইসলাম িনাম লসকুলার 
বহউমযাবনজম] 
-আবসে আেনান 
 

 

নাবিক, "মুিমনা"-রের একটা কমন িিিয হল ইসলাম "মধযরু্িীয় ধমব"। ইসলামী 
শ্ারীয়াহ "অমানবিক", "িিবর"। আর সভযত্া, মানবিকত্া এিং ননবত্কত্ার মানেন্ড 
বহরসরি ইসলারমর বিকল্প বহরসরি ত্ারা প্রিাি করর লসকুযলার বহউমযাবনর্রমর কথা। 
আসুন লেখা র্াক লসকুযলার বহউমযাবনর্রমর আেরশ্বর উপর িরড় ওঠা জাবত্সংরঘর 
শ্াবিরো িাবহনীর সভযত্া, মানবিকত্া ও ননবত্কত্ার নমুনা। আসুন লেখা র্াক ত্ারা 
লর্ আেরশ্বর ননবত্ক লেষ্ঠরত্বর কথা িরল, প্রারয়াবিক লেরত্র ত্ার অিস্থা লকমন। 
. 
২০১৩ সাল লথরক শুরু করর এখন পর্বি, মধয আবেকান প্রজাত্রয (CAR) একরশ্ারও 
লিবশ্ নারী, বকরশ্ার-বকরশ্ারী ও বশ্শু “শ্াবিরেীরের” োরা বনর্বাবত্ত্ হিার কথা 
িকুরমরন্টি হরয়রে। িত্ ২৬ মাচব জাবত্সংরঘরই একজন মানিাবধকার বিষয়ক 
কমবকত্বার সেররর সময় ভয়ঙ্কর একবট ঘটনার কথা উরঠ এরসরে, র্া একজন সুস্থ 
মানুরষর জনয পড়াটাও কষ্টকর। লেি “শ্াবিরেী”-রের োরা সংঘবটত্ এ ঘটনাবটর 
িণবনা সম্প্রবত্ প্রকাশ্ করা হরয়রে আবম ত্ার অনুিাে তু্রল ধরবে। পাঠরকর কারে মাে 
লচরয় বনবচ্ছ, লকান সুস্থ মানুরষর একরকম অসুস্থত্ার মুরখামুবখ হওয়া উবচত্ না, িািরি 
লত্া না-ই, অনলাইরনও না। বকন্তু মানিত্া আর শ্াবির পত্াকাধারীরা িালভরা িুবলর 
আড়ারল, শ্াবির লধাাঁয়া তু্রল আসরল বক কররে ত্া তু্রল ধরা েরকার মরন করবে। এই 
হল এরের সভযত্া আর মানিত্ার রূপ, এই হল শ্াবিরেী িাবহনীর আনা শ্াবির 
নমুনা-  
. 
“বত্নজন লমরয় জাবনরয়রেন, চতু্থব আররকজন বভকবটম সহ ত্ারের চারজনরক 
সাঙ্গাবরস িাবহনীর কযারম্প িন্দী করা হয়। সাঙ্গাবরস িাবহনীর বমবলটাবর কমযান্ডার 
ত্ারেররক কযারম্পর লভত্র লিাঁরধ লেরলন এিং বিিস্ত্র কররন। ত্ারপর ত্ারেররক িাধয 
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কররন একবট কুকুররর সারথ সঙ্গম কররত্।  
. 
ঘটনার পর প্রবত্জনরক ৫০০০ েযাঙ্ক [স্থানীয় মুদ্রা - প্রায় ৭০০ টাকা] লেওয়া হয়। 
বভকবটমরের একজন ঘটনার বকেুবেন পর অজানা লরারি মৃতু্যিরণ কররন। আররকজন 
বভকবটম জানান এই ঘটনার পর লথরক ত্ারক “সাঙ্গাবরস কুবি” িরল িাকা হয়। 
সাঙ্গাবরস হরলা মধয আবেকান প্রজাত্রয অিবস্থত্ লেি সামবরক িাবহনীর নাম।” 
. 
সূত্রঃ http://tinyurl.com/zfoeug8 
. 
র্বে লকউ মরন কররন জাবত্সংঘ শ্াবিিাবহনীর োরা বনর্বাত্রন এিং পাশ্বিকত্ার এটাই 
প্রথম ঘটনা, ত্রি ভুল কররিন। বিপর্বি, অসহায় মানুষ, র্ারের “সাহার্য” করার 
অজুহারত্ জাবত্সংঘ বিবভন্ন অিরল ত্ারের সাম্রাজযিােী-িুরসইিার লসনািাবহবন লপ্ররণ 
করর, ত্ারেররক বনর্বাত্ন করা জাবত্সংরঘর জনয নতু্ন বকেু না। প্রায় েুই েশ্ক ধরর 
ত্ারা এরকম করর আসরে, এিং অপরাধীরের োয়মুবির িযিস্থা করর বেরচ্ছ। বকন্তু িার 
িার, ধারািাবহক ও বনয়বমত্ভারি এ ঘটনাগুরলা ঘটার পররও জাবত্সংঘ লত্মন লকান 
িযিস্থাই গ্রহণ করর বন িরং পাশ্বিকত্ার মাত্রা উিররাির িৃবদ্ধ লপরয়রে।  
. 
“রেকই র্খন ভেক” - এ কথাটা “শ্াবি ও মানিত্ার” ধারক-িাহক জাবত্সংরঘর 
সারথ লর্ভারি খারপ খারপ বমরল র্ায়, িত্বমান বিরশ্ব আর কাররা সারথ মরন হয় না 
অরত্াটা লমরল। বনরচ িত্ বিষ িেরর জাবত্সংরঘর শ্াবিরেীরের নারী-বশ্শুরের উপর 
চালারনা লর্ৌন বনর্বাত্রনর সংবেপ্ত টাইম লাইন লেওয়া হলঃ  
. 
অিাস্ট্ ১৯৯৬ – লমাু্র্াবম্বরকর সারিক বশ্োমযী এিং জাবত্সংঘর মহাসবচরির 
কার্বালরয়র অধীনি বিরষশ্জ্ঞ গ্রাসা বমরশ্ল জাবত্সংরঘর সাধারণ অবধরিশ্রন একবট 
বররপাটব উপস্থাপন কররন। “শ্াবিরেী” িাবহনীর োরা লেরল ও লমরয় বশ্শুরের উপর 
চালারনা লর্ৌন বনর্বাত্রনর বিষয়বট প্রথমিাররর মরত্া এই বররপারটব উরঠ আরস।  
. 
১৯৯৯ – িসবনয়ারত্ জাবত্সংরঘর “আিজবাবত্ক পুবলশ্ িাবহনীর” কার্বিম পর্বরিেরনর 
োবয়ত্ব থাকা কযারথবরন িলরকাভযাচ, িসবনয়ারত্ এই িাবহনী আসরল বক করবেল ত্া 
প্রকাশ্ করর লেন। জাবত্সংরঘর পুবলশ্ িাবহনীর সেসযরা বনয়বমত্ পবত্ত্া িমরন অভযি 
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বেল। ত্ার লচরয়ও ভয়ঙ্কর ত্থয হল, রু্দ্ধ বিধ্বি িসবনয়ার লমরয় ও বকরশ্ারীরের পূিব 
ইউররারপ লর্ৌনোসী বহরসরি বিবি ও পাচাররর সারথ সরাসবর রু্ি বেল জাবত্সরঙ্ঘর 
পুবলশ্ িাবহনীর সেসযরা। র্ারের বিরুরদ্ধ অবভরর্াি প্রমাবণত্ হরয়রে ত্ারের কাররা 
লকান শ্াবি হয় বন। কযারথবরনরক িরখাি করা হয়।  
. 
লেব্রুয়ারী ২০০২ – লখাে জাবত্সংরঘর অঙ্গসংস্থা UNHCR এিং Save The 
Children এর উপরেষ্টারের নত্বর একবট বররপারটবর মাধযরমই বিবন, লাইরিবরয়া, 
বসরয়রা বলওন এিং সাবিবকভারি পবিম আবেকায় জাবত্সংরঘর “শ্াবিরেীরের” োরা 
উোস্তু নারী ও বশ্শুরের লর্ৌন বনর্বাত্রনর ভয়ািহ বচত্র েুরট ওরঠ। বররপাটব লথরক জানা 
র্ায় UNHCR এর অধীরন থাকা কযাম্প গুরলারত্ই সিবাবধক লর্ৌন বনর্বাত্ন ও 
লজারপূিবক পবত্ত্ািৃবির ঘটনা ঘরট।  
. 
অরিাির ২০০২ – পবিম আবেকারত্ উোস্তু নারী ও বশ্শুরের উপর জাবত্সংরঘর 
“মানিাবধকার” কমবী, “ত্রানকমবী” এিং “শ্াবিরেীরের” োরা সংঘবটত্ লর্ৌন বনর্বাত্রনর 
িযাপারর জাবত্সংরঘর অভযিরীণ ত্ত্ত্বািধান পবরষে (OIOS) একবট বররপাটব প্রকাশ্ 
করর।  
. 
অরিাির ২০০৩ - এসি ঘটনার লপ্রবেরত্ জাবত্সংঘ িাধয হয় নারী- ও বশ্শুরের লর্ৌন 
বনর্বাত্ন করা লথরক বিরত্ থাকার জনয বিরশ্ষ ভারি ত্ারের “শ্াবিরেীরের” আহিান 
জানারত্।  
. 
লেব্রুয়ারী ২০০৪ – করঙ্গারত্ উোস্তু নারী ও বশ্শুরের উপর চালারনা “শ্াবিরেীরের” 
পাশ্বিকত্ার অবেবশ্য়াল ত্েি শুরু। সমি করঙ্গা জুরড়ই, এিং উির-পবিম করঙ্গার 
িুবনয়া শ্হরর বিরশ্ষভারি, জাবত্সংরঘর কযারম্পর লভত্রর নারী ও বশ্শুরের ধষবন ও 
লজার পূিবক পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয করা হয়। সামবরক এিং বসবভবলয়ান, জাবত্সংরঘর 
উভয় ধররনর কমবী এিং অবেসাররা এ অপরারধর সারথ রু্ি বেল।  
. 
মাচব ২০০৫ - জাবত্সংরঘর শ্াবিরেীরের লর্ৌন বনর্বাত্ন সম্পরকব প্রথম বিরেষনমবী 
বররপাটব “র্াইে বররপাটব” – এর প্রকাশ্। জাবত্সংরঘর িাবহনীর সেসযরের মরধয 
অসহায়রের উপর লর্ৌন বনর্বাত্রনর এই ধারার িযাপক প্রচলন এিং জাবত্সংরঘর 
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লভত্রর এরক “সাধারণ ঘটনা” বহরসরি লমরন লনওয়ার মরনাভারির কথা উরঠ আরস।  
. 
২০০৬ – বিবিবসর অনুসন্ধানী বররপারটব উরঠ আরস বকভারি হাইবত্ এিং লাইরিবরয়ারত্ 
“শ্াবিরেীরা” বশ্শুরের বনয়বমত্ ধষবন ও লজারপূিবক পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয করর। লোট 
লমরয়রা বিবিবসর সাংিাবেকরের জানায় বকভারি খািার ও টাকার জনয শ্াবিরেীরা 
বনয়বমত্ ত্ারেররক লর্ৌনকরমব িাাঁধয কররত্া।  
. 
জানুয়ারী ২০০৭ – ২০০৫ সারল েবেণ সুোরন শ্াবিরেীরের োরা বশ্শু ও 
বকরশ্ারীরের বসরস্ট্রমবটক ধষবন ও লর্ৌন বনর্বাত্রনর খির প্রায় েুই িের পর বমবিয়ারত্ 
প্রকাশ্ পায়। ১২ িেররর লমরয়রাও শ্াবিরেীরের লালসার বশ্কার হয়। 
. 
২০০৮ – জাবত্সংরঘর ত্রানকমবী ও শ্াবিরেীরের বিরুরদ্ধ আইভবর লকাস্ট্, েবেণ 
সুোন এিং হাইবত্রত্ বশ্শুরের লর্ৌন বনর্বাত্রনর অবভরর্াি। জাবত্েরঘর শ্াবি ও 
মানিাবধকাররর ধারক-িাহকরের োরা ধবষবত্ হয় ৬ িেরর বশ্শুও। শুধুমাত্র Save The 
Children অবভরর্াি প্রমাবণত্ হিার লপ্রবেরত্ বত্নজন কমবীরক িরখাি করর োয় 
সারর।  
. 
লসরপ্টম্বর ২০১৩ – েবেণ মালীরত্ শ্াবিরেীরের োরা িণধষবন। লকান বিচার লনই। 
. 
নরভম্বর ২০১৩ – একেল স্বাধীন বিরশ্ষজ্ঞ েরলর অধীরন করা বররপাটব জাবত্সংঘ 
মহাসবচরির কারে জমা লেওয়া হয়। বনরজরের সেসযরের োরা েবেণ সুোন ও 
লাইরিবরয়ারত্ িযাপকভারি সঙ্ঘবটত্ ধষবন ও নারী ও বশ্শুরের পবত্ত্ািৃবিরত্ িাধয 
করার ঘটনার বিচাররর লেরত্র জাবত্সংরঘর উোসীনত্া বনরয় এই বররপারটব কড়া ভাষায় 
সমারলাচনা করা হয়। ২০১৫ পর্বি এ বররপাটব ধামাচাাঁপা বেরয় রাখা হয়। ২০১৫ সারল 
“এইিস মুি পৃবথিী” (AIDS Free World) নারম একবট আিজবাবত্ক অযািরভারকবস 
গ্রুপ স্বউরেযরি বমবিয়ার কারে লিাপরন এই বররপাটব লপৌরে লেওয়ার পর, বররপাটববট 
আরলার মুখ লেরখ।  
. 
এবপ্রল ২০১৫ – জাবত্সংরঘর অভযিরীন একবট বররপাটব AIDS Free World লিাপরন 
সংগ্রহ করার পর মীবিয়ারত্ প্রকাশ্ করর। বররপারটব লথরক জানা র্ায় মধয আবেকান 
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প্রজাত্রযর রাজধানী িাঙু্গই-এ “শ্াবিরেীরা” খািার এিং টাকার জনয ৮ লথরক ১৫ 
িের িরয়সী েশ্ লথরক িাররা জন লেরলরক বনয়বমত্ ধষবন করর। ধষবন সংঘবটত্ হয় 
অভযিরীণ উদ্ভাস্তুরের জনয নত্বর জাবত্সংরঘর বনজস্ব লসন্টাররর লভত্রর।  
. 
লম ২০১৫ – জাবত্সংরঘর বিরুরদ্ধ ত্ারের সেসয কতৃ্ক নারী-বশ্শু ধষবন ও বনর্বাত্রনর 
ত্থয লিাপন করা এিং অপরাধীরের িাাঁবচরয় লেওয়ার অবভরর্াি।  
. 
জানুয়ারী ২০১৫ – মধয আবেকান প্রজাত্রয “শ্াবিরেীরের” োরা লমরয়রের ধশ্বরনর 
আরও প্রমাণ।  
. 
মাচব ২০১৬ – জাবত্সংরঘর একবট প্রকাবশ্ত্ বররপাটব অনুয়ায়ী ২০১৫ সারল েশ্বট 
জাবত্সংঘ বমশ্রন লমাট ৬৯ বট ধষবরনর অবভরর্াি উত্থাবপত্ হরয়রে।  
. 
সূত্রঃ http://tinyurl.com/z3bwr8q 
. 
. 
এই হল জাবত্সংরঘর মানিত্া আর সভযত্ার নমুনা। এই হল লসকুযলার বহউমযাবনর্রমর 
আেরশ্বর উপর িরড় ওঠা "মহান" জাবত্সংরঘর "মহান" শ্াবিরো িাবহনীর সভযত্া, 
ভিযত্ার নমুনা। এভারিই ত্ারা শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা করর আসরে। সিরচরয় িরীি, সিরচরয় 
অসহায়, সিরচরয় েুেবশ্াগ্রস্থ মানুষরের এভারি ত্ারা “সাহার্য” কররে।  
. 
প্রবত্ িের লকাবট লকাবট টাকা খরচ করর চালু করা এনবজও আর অযািরভারকবস 
গ্রুপগুরলা, "মুিমনা", লচত্নামনা আর সুশ্ীলরের মুখ বেরয় এই জাবত্সংরঘর আেশ্বই 
আমারের লশ্খারত্ চারচ্ছন, আমারের সু্করলর পাঠযিইরয়র মাধযরম এই জাবত্সংরঘর 
আেশ্ব আমারের বশ্শুরের মাথায় ঢুবকরয় বেরচ্ছন। প্রথম আরলা-রিইবল স্ট্ার-একািররর 
মরত্া বমবিয়াগুরলা জাবত্সংরঘর বসরলিাস অনুর্ায়ী আমারের নারী অবধকার, বশ্শু 
অবধকার আর শ্াবি-সভযত্া সংজ্ঞা লশ্খারত্ চারচ্ছ। আমারের সামরন এসি ধষবক-
বনর্বাত্ক, বপশ্াচরক বহররা বহরসরি উপস্থাপন কররে, ত্ারের ননবত্কত্ারক (!) উৎকৃষ্ট 
বহরসরি উপস্থাপন কররে আর আমারের লিাোরচ্ছ ইসলাম করত্া মধযরু্িীয়, করত্া 
িিবর, করত্া পাশ্বিক! আর ত্াই লত্া নাবসর িাচু্চ-খুবশ্ কিীররা এরেরশ্ সমকামীত্ার 
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লাইরসে চায়, ৭১ বিকৃত্াচাররর পরে নাটক িানায়, শ্াহিািীরা পরহলা নিশ্ারখ 
"সমকামী পযাররি" কররন। 
. 
. 
ত্াই পররর িার র্খন শ্ারীয়াহ বনরয় এসি নাবিক-মুিমনা-শ্াহিািী, বমবিয়া বকংিা 
সুলত্ানা কামালরের “আসক”-এর মরত্া সংস্থাগুরলার কথা লচারখ পররি, র্খন এরা 
ত্নু ধষবন বনরয় লত্ালপাড় কররি বকন্তু কৃষ্ণকবলর স্বামীর মুরখর আাঁচরড়র োি, িৃহ 
পবরচাবরকার মৃতু্য, ময়না ত্েি বররপাটব বনরয় রহসযজনক নীরিত্া পালন কররি - 
ত্খন মাথায় রাখরিন বঠক লকান মানিত্ার সংজ্ঞা, লকান ধররণর স্বাধীনত্া, লকান 
ধররনর সভযত্া, লকান ধররনর শ্াবি, লকান ধররনর ইনসারের নমুনা ত্ারের বেবরবঙ্গ 
আিজবাবত্ক প্রভুরা উপস্থাপন করররেন, আর ত্ারা অনুসরণ কররে। হয়রত্ািা অসহায় 
মানুষরক কুকুররর সারথ সঙ্গরম িাধয করাটাই ত্ারের কারে সভযত্া ও স্বাধীনত্া, হয়রত্া 
িা পশুকাম, বশ্শুকাম, ধষবন আর পবত্িৃবির অবধকারই ত্ারের কারে মানিাবধকার, 
হয়রত্া ত্ারের এই বিশ্বিযিস্থায় এটাই ননবত্কত্া, এটাই এ বিশ্বিযিস্থার ধমব - বকন্তু 
বনিয় সৃবষ্টকত্বার নাবর্লকৃত্ শ্ারীয়াহর মাপকাাঁবঠরত্ এরা জঘনয অপরাধী। আর 
বনঃসরন্দরহ এই জঘনয অপরাধ ত্রত্াবেন িন্ধ হরি না, র্রত্াবেন আল্লাহর আইন 
েুবনয়ারত্ প্রবত্বষ্ঠত্ হরচ্ছ,। ত্রত্াবেন এসি অপরাধীর বিচার হরি না, র্রত্াবেন 
আল্লাহ্ র শ্ারীয়াহর অধীরন এসি জন্তুর বিচার করা হরচ্ছ।  
. 
“আর র্খন ত্ারেররক িলা হয় লর্, েুবনয়ার িুরক োসাে সৃবষ্ট কররা না, ত্খন ত্ারা 
িরল, আমরা লত্া শ্াবির পথ অিলম্বন কররবে।“ [আল-িাক্বারাহ, ১১] 
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৩৯ 
মুরখাশ্ উরমাচনঃ পিব-১ [পবিমা সভযত্া িনাম ইসলাম] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 
 

 

আরমবরকা, োে, ইংলযান্ড বনরজরেররক োিী করর এক মহান সভযত্ার ধারক বহরসরি। 
লেশ্ীয় নাবিক-মুিমনা-শ্াহিািী, কবথত্ প্রিবত্শ্ীল-সুশ্ীল লিাষ্ঠীও লত্াত্া পাবখর মরত্া 
বেবরবঙ্গ প্রভুরের কথাগুরলার বনরির পুনরািৃবি করর র্ায়। ঘুররবেরর, ইবনরয়বিবনরয়, 
েরল-িরল-রকৌশ্রল, শুধু িরু রচনা মুখস্থ করর পরীো বেরত্ আসা োরত্রর মরত্া লর্ 
লকান আরলাচনায়, লর্ লকান বিষরয় ত্ারা প্রমান করার লচষ্টা করর ইসলামী শ্রীয়া 
করত্াটা খারাপ, করত্াটা িিবর, করত্াটা “মধযরু্িীয়”। আর উোরবনবত্ক িণত্রযর 
[Liberal Democracy] আেরশ্ব িরড় ওঠা আধুবনক পবিমা সভযত্ারক ত্ারা উপস্থাপন 
করর এক মহান, মানবিক এিং অিশ্য অনুসরনীয় সভযত্া বহরসরি। 
.  
র্ার অনযত্ম বেচার িনত্য, মানিাবধকার, িাকস্বাধীনত্া আর নারীরের সমান 
অবধকার। পৃবথিীর িুরক শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা করার জনয ত্ারের লত্াড়রজারড়র অভাি লনই। 
war on terror এর নারম ত্ারা মুসবলম লেশ্ গুরলারত্ আিমণ কররত্ েুইিার বচিা 
করর না। মুসবলম নারীরের জনয ত্ারের মায়াকান্নার লশ্ষ লনই। ত্ারা িরল মুসবলমরা 
নারীরেররক লিারখার আড়ারল লররখ,নারীরেররক ঘরর িন্দী করর লররখ ত্ারের অবধকার 
লথরক িবিত্ কররে, ত্ারেররক এক অেৃশ্য োসরত্বর বশ্করল লিাঁরধ লররখরে। ত্ারা 
মুসবলম নারীরেররক লিারখার আড়াল লথরক লির করর এরন, শ্রীয়া আইরনর োসরত্বর 
শৃ্ঙ্খল লভংরি লেরল ত্ারেররক পুরুরষর সমান অবধকার বেরত্ চায় ।  
. 
অথচ ত্ারের লেরশ্ই ত্ারা নারীরের অবধকার লকরড় বনরয় নারীরেররক পনয িাবনরয় 
লেরলরে। ত্ারাই পণব ইন্ড্রাস্ট্ী িাবনরয়রে, ত্ারাই লসখারন নারীরের সারথ পশুর মরত্া 
আচরণ কররে। িাসায়, সু্করল, করলরজ, রািাঘারট, অবেরস, হাসপাত্ারল , 
লসনািাবহনীরত্ লকাথাও নারীরা বনরাপে নয়। সিখারনই নারীরা চরম ভারি লর্ৌন 
বনপীড়রনর বশ্কার হরচ্ছ। আমারের এই বসবররজ আমরা লচষ্টা করি এই পািাত্য 
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সভযত্ার ভন্ডামী আপনারের সামরন তু্রল ধরার। আমরা লচষ্টা করি লসই সি হত্ভািয 
লিানরের িুকোটা হাহাকার গুরলা আপনারের কারে লপৌঁরে লেিার র্ারা এই ত্থাকবথত্ 
আধুবনক, মিমনা, নারী স্বাধীনত্ায় বিশ্বাসী সমারজর োরা ভয়ংকর লর্ৌন বনপীড়রনর 
বশ্কার হরয়রেন । 
. 
“আরমবরকান আবমবর মবহলা সেসযরা শ্ত্রুরের বনরয় ত্রত্াটা লিশ্ী শ্ংবকত্ থারক না, 
র্ত্টা লিশ্ী শ্বঙ্কত্ থারক ত্ারের পুরুষ সহকমবীরের হারত্ লর্ৌন বনপীবড়ত্ হিার ভরয় 
......।” 
. 
একটা িভীর েীঘবশ্বাস লেরড়ই এই কথা গুরলা িলরলন লিারা হারনারন্দজ বর্বন প্রায় 
েশ্ িেরররও লিশ্ী সময় ধরর কাজ করররেন আরমবরকান লনভী এিং আবমব নযাশ্নাল 
িািব এ। লিারা হারনারন্দজ সহ আররা করয়কজন প্রিীণ ভদ্রমবহলার সরঙ্গ কথা হবচ্ছল 
র্ারা আরমবরকার সামবরক িাবহনীরত্ কাজ করররেন অরনক িের , ইরাক এিং 
আেিাবনস্থান রু্রদ্ধও অংশ্গ্রহণ করররেন। এই েন্টগুরলারত্ লকানমরত্ ত্ারা সারভাইভ 
কররত্ লপরররেন বকন্তু পুররা কমবজীিন জুরড় ত্ারেররক আররাও একবট রু্দ্ধ কররত্ 
হরয়রে নীররি-এিং লসই রু্রদ্ধ ত্ারা প্রবত্বনয়ত্ই পরাবজত্ হরয়রেন। ত্ারের লসই 
নীরি রু্দ্ধ ধষবরণর বিরুরদ্ধ । 
. 
লপন্টািরনর বনরজস্ব বরসাচব লথরকই লির হরয় এরসরে লর্ আরমবরকান সামবরক িাবহণীর 
প্রবত্ চার জন মবহলা সেরসযর একজন ত্ারের কযাবরয়ার জুরড় লর্ৌন বনর্বাত্রনর বশ্কার 
হয়। 
. 
লিারা হারনারন্দজ লথরম র্ািার পর মুখ খুলরলন সাবিনা র যাংরিল , লটোরস, 
এলপারসার অেূরর ত্াাঁর িাসার ড্রবয়ংরুরম িরসই আমারের কথা হবচ্ছল, “ আবম র্খন 
আবমবর িুট কযারম্প বেলাম ত্খন আবম লর্ৌন বনর্বাত্রনর বশ্কার হরয়বেলাম এিং র্খন 
লনভীরত্ লিলাম ত্খন এরকিারর ধষবরণর বশ্কার হলাম”। 
. 
লজবম বলবভংরস্ট্ান েয় িেরররও লিশ্ী সময় ধরর কাজ করররেন ইউ.এস লনভীরত্। 
বত্বন িলরলন, আবম জানত্াম ইউ এস আবমবর কালচারটাই এমন লর্ নসবনক এিং 
অবেসাররা লরপ করারক ত্ারের অবধকার মরন করর। ত্াই আবম লররপর ঘটনা গুরলা 
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লচরপ লর্ত্াম আর আমার িসই আমারক লরপ করত্, কারজই আবম কারক বররপাটব 
করি?  
. 
ভদ্রমবহলািন এরক এরক আরমবরকান আবমবরত্ ত্াাঁরের উপর করা লর্ৌন বনর্বাত্রনর 
ঘটনাগুরলা িরল চলবেরলন। ত্ারা লকউই পূিব পবরবচত্ বেরলন না, বকন্তু আরমবরকান 
আবমবরত্ বনরজরের সহকমবী এিং িসরের হারত্ ত্াাঁরা লর্ লর্ৌন বনর্বাত্রনর বশ্কার 
হরয়রেন লসই েুঃসহ অবভজ্ঞত্াই ত্ারেররক এরক অপররর কারে বনরয় এরসরে। 
হৃেরয়র সিকটা জানালা খুরল বেরয় ত্াাঁরা একজন অপরজরনর েুঃখগুরলা ভািাভাবি 
করর বনবচ্ছরলন। 
. 
লপন্টািরনর সিবরশ্ষ পবরসংখযান অনুসারর (২০১০ সাল,) ইউ এস আবমবরত্ প্রবত্ িের 
উবনশ্ হাজাররর মরত্া লর্ৌন বনর্বাত্রনর ঘটনা ঘরট। (২০১১ সারল এটার পবরমাণ বেল 
োবব্বশ্ হাজার)ইউ এস আবমবর মবহলা সেসযরা আরমবরকার লিসামবরক মবহলারের 
লথরক অবধক মাত্রায় লর্ৌন বনর্বাত্রনর েুবকরত্ থারক। লপন্টািরনর Sexual Assault 
Prevention and Response office এর প্রধান িযারী পযাটন িরলন, আমারের 
অিশ্যই এই কালচারটা পবরিত্বন কররত্ হরি। লর্ৌন বনর্বাত্নরক স্বাভাবিক িযাপার 
বহরসরি লমরন বনরল চলরি না। বভবিরমর ইউবনরটর সিাইরক লর্ৌন বনর্বাত্রনর 
িযাপারবটরক খুি গুরুরত্বর সরঙ্গ বনরত্ হরি। 
. 
সাবিনা র যাংরিল হাইসু্কল লশ্ষ কররই আবমবরত্ লজািোন কররবেরলন। ত্ার লেরত্র লর্ৌন 
বনর্বাত্রনর িযাপারটা শুরু হরয়বেল আবমবর িুট কযারম্প একবেন লিবনং করার সময় ত্ার 
বড্রল সারজবন্ট এর োরা। সাবিনা র যাংরিল প্রথরম লভরিবেরলন ত্ার সারজবন্ট লিাধহয় 
ত্ারক বড্রল করার িযাপারর বনরেবশ্না বেরচ্ছন, বকন্তু আসরল সারজবন্ট ত্ার শ্রীররর েশ্ব 
কাত্র জায়িাগুরলারত্ হাত্ িুলারনার লচষ্টা করবেরলন। 
. 
সাবিনা র যাংরিল িুট কযাম্প লশ্ষ করার পর আর আবমব লেরড় চরল আরসন। লর্ৌন 
বনর্বাত্রনর ঘটনা লচরপ র্ান সিার কাে লথরক । 
. 
লপন্টািরনর পবরসংখযান অনুসারর মাত্র ১৪ শ্ত্াংশ্ লর্ৌন বনর্বাত্রনর ঘটনা বররপাটব করা 
হয়। িাকী ৮৬ শ্ত্াংশ্ ঘটনা ললাকচেুর আড়ারলই লথরক র্ায়। অরনক বভবিম 
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অবভরর্াি কররন ত্ার বনর্বাত্নকারী ত্ার লচরয় উচু র যাংরকর। অরনরক অবভরর্াি কররন 
লর্ৌন বনর্বাত্রনর বশ্কার হরল লর্ই কমবকত্বার কারে বররপাটব কররত্ হরি, লসই সি 
কমবকত্বাই আমারক লর্ৌন বনর্বাত্ন করররে। র যাংরিরলর লেরত্রও এইরকমটা হরয়বেল ।  
. 
র যাংরিল ২০০০ সারলর বেরক আিার ইউ এস সামবরক িাবহনীরত্ লর্ািোন কররন। 
এইিার বত্বন লনভীরত্। এল পারসারত্ ইউ এস লনভীর একটা ঘাাঁবটরত্ বত্বন কাজ 
করার োবয়ত্ব পান। 
. 
একিার ত্ার লিত্রনর লচরক বকেুটা সমসযা হরল বত্বন ত্াাঁর কমান্ডার এক সারজবন্ট 
লমজররর সরঙ্গ লর্ািারর্াি কররলন । লসই সারজবন্ট লমজর ত্াাঁরক ত্ার অবেরস লিরক 
পাঠারলন। ত্রি বত্বন র যাংরিলরক এই প্রিািও বেরলন, “ তু্বম র্বে আমার সরঙ্গ 
লহারটরল লেখা কর ত্াহরল, আবম লত্ামারক খুবশ্ করর বেি”। 
. 
র যাংরিল এই প্রিাি বেবররয় বেরলন। বকন্তু লসই সারজবন্ট লমজর এরত্ একটুকুও না 
েরম র যাংরিলরক বিোনায় র্ািার প্রিাি বেরত্ই থাকরলন। 
. 
আবম র্খন ত্ার অবেরস লিলাম ত্খন আর লকান উপায় না লপরয় ত্ার বপ.এস (বর্বন 
বনরজও একজন মবহলা) লক িললাম , র্খন িস আমারক িাকরি এিং আবম র্ািার পর 
লভত্র লথরক েরজা লক করর বেরি, প্লীজ আপবন এই সময়টারত্ একটু পর পর 
েরজায় নক কররিন। বত্বন বকেুটা ক্লািস্বরর উির বেরলন , “সাবিনা! শুধু লত্ামার 
সারথই না, িস সিার সারথই এরকম করর ...। 
. 
আমরা অরনক সামবরক িাবহনীরত্ কমবরত্ বেরলন িা আরেন এমন অরনক অরনক 
মবহলার সরঙ্গ কথা িরলবে, র্ারা সিাই একটা িযাপারর একমত্ হরয়রেন – ইউ.এস 
সামবরক িাবহনীর পুরুষরা, সামবরক িাবহনীর নারীরের ধষবণ করারক ত্ারের অবধকার 
মরন করর। সামবরক িাবহনীরত্ লত্া একটা লকৌতু্ক প্রচবলত্ই আরে – পুরুষ সহকমবী 
িা অবেসাররের হারত্ ধবষবত্ হওয়া নারী অবেসার িা নসনযরের লপশ্ািত্ োবয়রত্বর 
মরধযই পরড়। 
. 
সাবিনা র যাংরিল একিার এক বমশ্রনর োবয়ত্ব লপরলন। লসই বমশ্রনও এই সারজবন্ট 
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লমজর বেরলন । এই সারজবন্ট লমজর আর একজন সারজবন্ট লমজররক বনরয় সাবিনা 
র যাংরিল লক ধষবণ কররত্ থারকন। 
. 
সাবিনা র যাংরিল বিবভন্ন সময় ত্ার কমান্ডাররের (র্ারের মরধয একজন মবহলা 
কমান্ডারও বেরলন) ত্ার ধবষবত্ হিার ঘটনা জানারল , ত্ারা লকান পেরেপ না বনরয় 
সাবিনারক ঘটনা গুরলা লচরপ লর্রত্ িলরলন। এমনবক লকান লকান অবেসার ত্াাঁরক এই 
ধষবরণর ঘটনা বনরয় উত্যি করত্ । 
. 
সাবিনা র যাংরিল আরি আরি মানবসক ভারি লভরঙ্গ পড়রলন। একবেন বত্বন বসদ্ধাি 
বনরলন সামবরক িাবহনী লেরড় চরল র্ািার - িযস অরনক হরয়রে আর এই পাশ্বিক 
বনর্বাত্ন সহয করা র্ারি না। বত্বন জীিন বনরয় হত্াশ্ হরয় পড়রলন । ধবষবত্ হিার 
েুঃসহ সৃ্মবত্ গুরলা ত্াাঁরক সারােন ত্াড়া করর লিড়ারত্ লািরলা। আত্মহত্যার লচষ্টাও 
কররলন করয়কিার...... 
. 
লসৌবে আররি অপরাধ করার কাররণ নারীরের লোররা মাররল আরমবরকার বমবিয়ারত্ 
প্রবত্িারের েড় উরঠ, মুসবলমরের তু্রলাধুরনা করর লেওয়া হয়, নারীিােীরা মায়া কান্না 
কাাঁরে, নাবিক-মুিমনারা হই চই শুরু করর লেয় – মুসবলমরা িিবর, মধযরু্িীয়, 
মুসবলমরা নারী স্বাধীনত্ার বিররাধী ব্লা ব্লা ব্লা...  
. 
অথচ ত্ারের বনরজরের লেরশ্, ত্ারের স্বরের পসবচরমর আবমবরত্ই লর্ ভয়ািহ নারী 
বনর্বাত্ন হয় লস িযাপারর ত্ারা চুপ। লকাথায় ত্ারের মানিাবধকার, মত্ প্রকারশ্র 
অবধকার, লকাথায় নারী স্বাধীনত্া ? 
. 
#িািলস্ট্যান্ডািব  
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ত্থযসূত্রঃ 

১) http://www.npr.org/2013/03/20/174756788/off-the-battlefield-military-women-
face-risks-from-male-troops 

 
২)http://www.protectourdefenders.com/factsheet/ 
৩) http://www.globalresearch.ca/sexual-assault-against-women-in-the-us-armed-
forces/5374784 
  
===================================== 
উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি  
লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লরির আবটবরকরলর বলংকঃ http://lostmodesty.blogspot.com/2015/06/blog-
post_17.html 
প্রিরন্ধর কবপরাইট © লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 
পুনঃপ্রকাশ্, লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি অনুরমাবেত্  
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৪০  
মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) বক সিান জরম নারীর ভূবমকার িযাপারর অজ্ঞ 
বেরলন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: কুরআরন িার িার উরল্লখ হরয়রে পুরুরষর বনিবত্ িীর্ব লথরক সিারনর 
জম হয় (Quran 86:5-6, 76:2, 23:13-14, 53:45-46, 80:19, 2:223) ! বকন্তু স্ত্রীর 
বিম্বাণুর লর্ ভুবমকা লস িযাপারর বকেুই িলা হয়বন! এটা বক মুহাম্মারের (ملسو هيلع هللا ىلص) অজ্ঞত্া 
োড়া অনয বকেু হরত্ পারর? [নাউরু্বিল্লাহ, নাসত্ািবেরুল্লাহ] 
. 
#উিরঃ আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 

نَسا َخلَْقنَا إِنَّا بَِصيًرا َسِميعًا فََجعَْلنَاهُ  نَّْبتَِليهِ  أَْمَشاج   نُّْطفَة   ِمن نَ اْْلِ  
অথবঃ আবম মানুষরক সৃবষ্ট কররবে সংবমবেত্ শুিবিনু্দ লথরক, ত্ারক আবম পরীো করি 
এইজনয ত্ারক কররবে েিণ ও েৃবষ্টশ্বিসম্পন্ন। 
(কুরআন, োহর(ইনসান) ৭৬:২) 
. 
উপররর আয়ারত্   أَْمَشاج   نُّْطفَة  িা “সংবমবেত্ শুিবিনু্দ” োরা কী লিাোরনা হরয়রে? 
প্রাচীন ত্ােবসরকারকরা বকভারি কুরআরনর এই আরবি িুেরত্ন? ত্াাঁরা বক এই 
আয়ারত্র লেরত্র এটা িুেরত্ন লর্ - মানিসৃবষ্টরত্ নারীর বিম্বাণুর লকান ভূবমকাই লনই 
লর্মনবট অবভরর্ািকারীরা োবি করর থারক? চলুন লেবখ। 
. 
ইমাম ত্ািারী(র) কুরআরনর সি লথরক প্রাচীন ত্ােবসরকারকরের একজন। 
সুরা োহররর ৭৬নং আয়ারত্র ত্ােবসরর ইমাম ত্ািারী(র) িরলনঃ আল্লাহ মানুষরক 
এমন অিস্থায় সৃবষ্ট করররেন লর্ ত্ার বনকৃষ্টত্া ও েুিবলত্ার কাররণ লস উরল্লখরর্ািয 
বকেুই বেল না। বত্বন ত্ারক পুরুষ ও নারীর বমবলত্ শুরির মাধযরম সৃবষ্ট করররেন এিং 
বিবভন্ন অিস্থায় পবরিবত্বত্ করার পর ত্ারক িত্বমান রূপ ও আকৃবত্ োন করররেন। 
(ত্ািারী ২৪/৮৯) 
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[সূত্রঃ ত্ােবসর ইিন কাবসর(হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী, মাচব ২০১৪ সংস্করণ), ৮ম 
খণ্ড, সুরা োহর(ইনসান) এর ২নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ৬৮৫] 

এখারন নর ও নারীর বমে িীর্ব লিাোরনা হরয়রে।অথবাৎ মানুরষর সৃবষ্ট পুরুষ ও নারীর 
েু’বট আলাো িীর্ব োরা হয়বন {অথবাৎ আলাো আলাোভারি ২বট িীর্ব লথরক হয়বন}। িরং 
েু’বট িীর্ব সংবমবেত্ হরয় র্খন একবট হরয় বিরয়রে, ত্খন লস সংবমবেত্ িীর্ব লথরক 
মানুরষর সৃবষ্ট হরয়রে।এবটই অবধকাংশ্ ত্ােবসরকাররকর মত্। 
[িািভী, কুরতু্িী, ইিন কাবসর,োত্হুল কাবের] 
[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর), ি.আিু িকর জাকাবরয়া, 
২য় খণ্ড, সুরা োহররর ২নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ২৭৩৭-২৭৩৮] 
  
এখারন আমরা লিশ্ করয়কজন প্রাচীন ত্ােবসরকাররকর মত্ামত্ লেখলাম। ত্াাঁরা 
সকরলই এই আয়ারত্   أَْمَشاج   نُّْطفَة  িা “সংবমবেত্ শুিবিনু্দ” োরা এটা িুেরত্ন লর্ 
পুরুষ ও নারীর উভরয়র ভূবমকার োরা মানিসৃবষ্টর সূচনা হয়। অবভরর্ািকারীরা 
এবরস্ট্ল, িযারলরনর অবভমত্ ও প্রাচীন ভারত্ীয় ভ্রূণবিেযার কথা উরল্লখ কররন এিং 
িরলন লর্ কুরআরন মানিসৃবষ্টরত্ নারীর বিম্বাণুর ভূবমকা উরল্লখ করা হয়বন। অথচ 
আমরা লেখবে লর্ কুরআরনর প্রাচীন ত্ােবসরকারকরা লমারটও প্রাচীন ভ্রূণবিেযার ভুল 
ত্ত্ত্বগুরলার নযায় বিম্বাণুর কথা অস্বীকার কররনবন িরং কুরআরনর আরলাচয আয়াত্ োরা 
এটাই িুরেরেন লর্ নারী ও পুরুরষর সংবমবেত্ িীর্ব লথরক মানিসৃবষ্টর সূচনা হয়, অথবাৎ 
মানিসৃবষ্টরত্ পুরুরষর শুিাণু ও নারীর বিম্বাণু উভরয়রই ভূবমকা ররয়রে। 
. 
অবভরর্ািকারীরা োবি কররন মানিসৃবষ্টরত্ স্ত্রীর বিম্বাণুর ভুবমকার িযাপারর নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক অজ্ঞ বেরলন।আমরা িলি—মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) অজ্ঞ বেরলন না, িরং 
অবভরর্ািকারীরাই অজ্ঞ। 
. 
মুসাোে (র) ......... উরম্ম সালামা (রা) লথরক িবণবত্ লর্, উরম্ম সুলায়ম (রা) িলরলন, 
ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص)! আল্লাহ সত্য প্রকাশ্ কররত্ লিারিাধ কররন না । লমরয়রের 
স্বেরোষ হরল বক ত্ারের উপর লিাসল েরর্ হরি ? বত্বন িলরলন, হযাাঁ। র্খন লস িীর্ব 
লেখরত্ পাররি। 
এ কথা শুরন উরম্ম সালামা (রা) হাসরলন এিং িলরলন, লমরয়রের বক স্বেরোষ হয় ?  
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ত্খন রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, ত্া না হরল সিান ত্ার সেৃশ্ হয় বকভারি। 
[সহীহ িুখারী, অধযায়: নিী ও রাসুলিন | অনুরচ্ছে: আেম (আ) ও ত্াাঁর সিানাবের 
সৃবষ্ট; হাবেস : ৩৩২৮] 
আররকবট িণবণায় আরে, রাসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ (ত্া না হরল) ত্াাঁর সিান ত্াাঁর 
আকৃবত্ পায় বকরূরপ? [সহীহ িুখারী,অধযায়: ইলম | অনুরচ্ছে: ‘ইলম বশ্ো কররত্ 
লিারিাধ করা’; হাবেস : ১৩০]  
. 
আরলাচয হাবেসগুরলারত্ আমরা লেখবে লর্ নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) অত্যি সুেষ্টভারি 
মানিবশ্শুর জরমর িযাপারর নারীর ভূবমকার কথা িলরেন। 
  
এোড়া কুরআরন আররা বিবভন্ন জায়িায় মানিসৃবষ্টর প্রবিয়া আরলাচনা করা হরয়রে 
এিং শুরির কথা উরল্লখ করা হরয়রে। ত্রি লসসি জায়িায় বিম্বাণুর কথা সরাসবর না 
এরলও লমারটও বিম্বাণুর কথা অস্বীকার করা হয়বন। “বচবন লথরক সরিত্ নত্বর হয়”—
এই কথা িলার অথব এই নয় লর্ সরিত্ নত্বররত্ পাবনর ভূবমকা অস্বীকার করা হরচ্ছ। 
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৪১ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৪ – অপ্রমাণয নাবিকত্া  
-আবসে আেনান 
 

 

১. 
নন-প্রযাকবটবসং ইহুবে পবরিারর জম লনওয়া হারঙ্গবরয়ান-অযারমবরকান পবলমযাথ জন ভন 
বনউমযান বেরলন একজন অযািনবস্ট্ক। বকন্তু পযানবিরয়বটক কযাোরর ভুিরত্ থাকা ভন 
বনউমযান মৃতু্যর বকেুবেন আরি বসদ্ধাি লনন একজন কযাথবলক পাবদ্ররক লিরক বিস্ট্ান 
ধমব গ্রহন করার। স্বাভাবিকভারিই ভন বনউমযারনর বসদ্ধাি ত্ার পবরিার ও িনু্ধরের 
অিাক করর। আজীিন লাবলত্ অরজ্ঞয়িােরক িাে বেরয় বিশ্বাসরক গ্রহন করার কারন 
সম্পরকব ত্ার কারে জানরত্ চাওয়া হরল ভন বনউমযান জিাি লেন – Pascal had a 
point [“পযাসরকরলর কথায় রু্বি বেল।“]  
. 
ভন বনউমযান এখারন েরাসী িবণত্বিে, োশ্ববনক এিং পোথববিজ্ঞানী লব্লইর্ পযাসকারলর 
বিখযাত্ “িাবজর” কথা িলরেন। Pascal’s Wager নারম খযাত্ এই রু্বির মূল িিিয 
হল-  
. 
লর্রহতু্ লকান নিজ্ঞাবনক পরীোর মাধযরম স্রষ্টার অবিত্ব বকংিা অনবিত্ব বনবিত্ ভারি 
প্রমান করা সম্ভি না, ত্াই স্রষ্টায় বিশ্বারসর লেরত্র প্রবত্বট মানুষ এক অরথব একবট 
িাবজরত্ অংশ্গ্রহন করর। লকউ লিরে লনরি স্রষ্টা আরেন। লকউ লিরে লনরি স্রষ্টা লনই। 
িাবণবত্ক ভারি এরেরত্র লর্রকান মানুরষর সবঠক িা ভুল হিার সম্ভািনা হল ১/২।  
. 
িযাপারটা অরনকটা করয়ন বেরয় টস করার মরত্া। লহি িা লটইলস (আমরা বিরকট 
লখলার সময় িলত্াম “শ্াপলা” আর “েলমূল”) আপবন করয়রনর লর্রকান একবট বেক 
লিরে লনরিন। আপনার লজত্ার সম্ভািনা থাকরি ১/২।  
এখন লেখা র্াক সম্ভািয এই েুবট েলােরলর লেরত্র লাভ ও েবত্ বক রকম -  
. 
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স্রষ্টা আরেনঃ বিশ্বাসীরা েুবনয়ারত্ স্রষ্টার আরেশ্-বনরষধ লমরন চলার কাররন অরনক বকেু 
লথরক িবিত্ হরি। অথবাৎ ত্ারের বকেু পবরমাণ আনন্দ, বিরনােন এিং সুখ পবরত্যাি 
বেরত্ হরি। এটারক আমরা েবত্ বহরসরি ধররিা। ত্রি লর্রহতু্ আমরা জাবন েুবনয়ার 
জীিন সীবমত্। ত্াই বিশ্বাসীরের এই েবত্ হরি সীবমত্। আর এই সীবমত্ েবত্র 
পবরিরত্ব বিশ্বাসীর মৃতু্যর পর পারি অসীম সময় ধরর পুরস্কার। লর্রহতু্ আবখরারত্র 
জীিন অসীম।  
অনযবেরক অবিশ্বাসী েুবনয়ারত্ স্রষ্টার িাধাবনরষধ না লমরন ইরচ্ছমরত্া লর্রকান বকেু 
করার কাররন সীবমত্ পবরমাণ লাভ পারি। বকন্তু মৃতু্যর পর ত্ারক অসীম সময় ধরর 
শ্াবি লভাি কররত্ হরি।  
. 
অথবাৎ র্বে স্রষ্টা থারকন, ত্াহরল সীবমত্ েবত্র বিবনমরয় বিশ্বাসী পারি অসীম লাভ। 
আর সীবমত্ লারভর বিবনমরয় অবিশ্বাসী পারি অসীম েবত্।  
স্রষ্টা লনইঃ লর্রহতু্ মৃতু্যর পর আর লকান বকেু লনই এিং েুবনয়ার জীিনই সি ত্াই 
আরেশ্-বনরষধ লমরন চলার কাররন বিশ্বাসীরের েুবনয়ার সীবমত্ জীিরন সীবমত্ পবরমাণ 
েবত্ হরি। আর িাধাবনরষধ না লমরন ইরচ্ছমরত্া লর্রকান বকেু করার কাররন েুবনয়ার 
জীিরন অবিশ্বাসীরা সীবমত্ পবরমাণ লাভ কররি।  
. 
সুত্রাং একজন বিশ্বাসীর জনয এই িাবজরত্ সম্ভািয েলােরলর লসট েুরটা – (সীবমত্ 
সময় জুরড় েবত্, ত্ারপর অসীম সময় জুরড় পুরস্কার) অথিা (সীবমত্ সময় জুরড় 
েবত্, ত্ারপর শুনযত্া)।  
. 
একজন অবিশ্বাসীর জনযও সম্ভািয েলােল েুরটা – (সীবমত্ সময় জুরড় লাভ, ত্ারপর 
অসীম সময় জুরড় শ্াবি) অথিা (সীবমত্ সময় জুরড় লাভ, ত্ারপর শুনযত্া)।  
. 
সুত্রাং র্বে স্রষ্টা না থারক ত্াহরল বিশ্বাসী এিং অবিশ্বাসী েুজরনর জনযই মৃতু্যর পর 
েলােল এক। শুনযত্া। বকন্তু র্বে স্রষ্টা থারকন ত্াহরল বিশ্বাসীর পুরস্কার অসীম, 
অনযবেরক অবিশ্বাসীর শ্াবি অসীম। ত্াই িাবজ িা করয়ন টরসর সময় একজন িুবদ্ধমান 
মানুষ িুেরত্ পাররি ত্ারক মূলত্ বসদ্ধাি বনরত্ হরচ্ছ সীবমত্ আর অসীরমর মরধয।  
. 
পযাসরকরলর িিিয হল সীবমত্ লারভর সম্ভািনার জনয অসীম সময়জুরড় শ্াবির েুাঁবক 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
264 

লনওয়া অরর্ৌবিক। এ কাররন সম্ভািয েলােরলর বিরিচনায় িাবণবত্ক ও লর্ৌবিকভারি 
“স্রষ্টা আরেন” এই অিস্থান লনওয়াই অবধকত্র বনরাপে।  
. 
পযাসরকরলর প্রায় ৬০০ িের আরি মুসবলম কালামশ্াস্ত্রবিে বজয়াউবেন আবু্দল মাবলক 
আল-জুয়াইবন একই ধররনর রু্বির িযিহার কররবেরলন। 
. 
এোড়া আমারের লেরশ্র িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহর লেরত্র একবট প্রবসদ্ধ ঘটনার কথা 
লশ্ানা র্ায় লর্খারন মূলত্ এই রু্বিরই একবট িযিহৃত্ হরয়রে। 
.  
একজন নাবিক িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহরক প্রশ্ন কররলাঃ আপবন লর্ অরত্া ধমব-কমব 
কররন এরত্া বিবধবনরষধ মারনন। র্বে মরার পর লেরখন আল্লাহ নাই, ত্াহরল লকমন 
হরি? এসিই বক ত্াহরল লস না? 
. 
িঃ মুহাম্মাে শ্হীেুল্লাহ জিারি িলরলনঃ র্বে তু্বম মরার পর লেরখা আল্লাহ আরেন 
ত্াহরল লত্ামার র্া হরি ত্ার তু্লনায় আমার লস বকেু না।  
. 
ত্াই পযানবিরয়বটক কযাোরর আিাি হরয় মৃতু্যর জনয অরপোরত্ ভন বনউমযান বঠক 
লকান অিস্থান লথরক িরলবেরলন – Pascal had a point - ত্া লিাধিময। একজন 
মৃতু্যপথর্াত্রী লরািীরক একবট ওষুরধর কথা িলা হরলা লর্টা লখরল ৫০% সম্ভািনা হল 
মারা র্ািার আর ৫০% সম্ভািনা হল সমূ্পণবভারি আররািয লারভর। এরেরত্র ওষুধবট 
লখরল লরািীবটর হারারনা বকেু থারক না বকন্তু পািার সি বকেুই থারক। এই সহজ 
সমীকরণ ভন বনউমযারনর বমস করার কথা না।  
. 
পযাসরকরলর িাবজ স্রষ্টার অবিরত্বর পরে রু্বি না। ত্রি বনঃসরন্দরহ নাবিকরা 
বিশ্বাসীরের অিস্থানরক অরর্ৌবিক িরল লর্ োবি করর ত্ার বিরুরদ্ধ সহজরিাধয এিং 
শ্বিশ্ালী জিাি। আর একই সারথ নাবিকত্ার অিস্থারনর লর্ৌবিকত্ার িযাপাররও 
একবট িড় প্রশ্নরিাধক বচহ্ন। 

২. 
১৯৫৩ সারল Look মযািাবর্রনর একবট সাোৎকারর বিখযাত্ নাবিক িািবান্ড রারসলরক 
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প্রশ্ন করা হরয়বেল – বঠক বক ধররনর প্রমান লপরল আপবন বিশ্বাস কররিন স্রষ্টা 
আরেন?  
. 
জিারি রারসল িরলবেলঃ র্বে আবম আকাশ্ লথরক স্রষ্টার িারয়বি কন্ঠ শুনরত্ পাই, আর 
র্বে এই কন্ঠ আিামী ২৪ ঘন্টায় আমার সারথ বক বক ঘটরি ত্া হুিহু ভবিষযৎিাণী 
কররত্ পারর। ত্াহরল আবম বিশ্বাস কররিা স্রষ্টা আরেন।  
. 
িলািাহুলয আবিক িা নাবিক লকউই বিশ্বাস করর না লর্ প্রবত্বট িযবির সারথ স্রষ্টা এই 
ভারি করথাপকথন কররিন এিং স্বীয় অবিরত্বর প্রমান লেরিন।  
. 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص র্খন মোর মুশ্বরকরের কারে ত্াওবহরের োওয়াত্ বেবচ্ছরলন ত্খরনা 
ত্ারের অরনরকই রারসরলর মরত্াই োবি কররবেল।  
. 
“লকন একজন লেররশ্ত্া আমারের লচারখর সামরন আসমান লথরক লনরম আরস না?” 
“লকন আমারের লচারখর সামরন আসমান লথরক একবট বকত্াি লনরম আরস না?” “লকন 
লত্ামার রি আসমান লথরক একবট বসাঁবড় নাবমরয় লেন না, আর তু্বম লসই বসাঁবড় বেরয় 
আসমারন উরঠ র্াও না?” ইত্যাবে ইত্যাবে।  
. 
ত্রি এটা অবিশ্বাসীরের অিস্থারনর িযাপারর একটা ধারণা লেয়। র্বেও অরনক বকেুই 
ত্ারা চােুস প্রমান োড়াই বিশ্বাস করর, বকন্তু স্রষ্টার লেরত্র ত্ারা চােুস প্রমান চায়। 
বমরাকল িা লকরামত্পূণব ঘটনা লেখরত্ চায়। এরেরত্র আররা একবট কথাও িলা র্ায়। 
র্বে নাবিকরা স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বারসর লেরত্র এরত্া লমাটা োরির প্রমান োবি করর, 
ত্াহরল ইনসাে হল স্রষ্টার অনবিরত্বর িযাপাররর ত্ারের োবি প্রমান করার জনয ত্ারা 
একই ধররনর লমাটা োরির লকান প্রমান উপস্থাপন আিশ্যক। র্বেও অবত্ সুে োরির 
লকান ইবত্িাচক প্রমানও (Positive proof) নাবিকরা আরজা উপস্থাপন কররত্ পারর 
বন। 

৩. 

ভন বনউমযান এিং রারসরলর এ েুরটা ঘটনা লথরক মূলত্ র্া প্রমান হয় ত্া হল লশ্ষ 
পর্বি স্রষ্টার িযাপারর অিস্থান - লসটা আবিকত্া লহাক িা নাবিকত্া লহাক – একটা 
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োশ্ববনক িা েশ্বনিত্ অিস্থান। এটা লকান নিজ্ঞাবনক অিস্থান না। কারন আমারের 
বিজ্ঞান বেরয় স্রষ্টার অবিত্ব বকংিা অনবিত্ব প্রমান করা সম্ভি না। একজন মানুষ এই 
েুরটা অিস্থারনর লকানবট গ্রহন কররে লসটা লথরক িুবদ্ধমিা িা জ্ঞান সম্পরকবও (পাবথবি 
বিচারর) লকান ধারণা করা র্ায় না।  
. 
ভন বনউমযান, বকংিা পযাসরকল বনবিত্ ভারিই অবশ্বেত্, মূখব িযবি বেরলন না। ত্ারা 
রু্বি, বিজ্ঞান িুেরত্ন না এমন োবি করার বচিা করাটাও হাসযকর। অনযবেরক 
মযাথরমবটবশ্য়ান এিং োশ্ববনক রারসলরকও পাবথবি বিচাররর মূখব আহাম্মক িলা র্ায় 
না।  
. 
স্রষ্টায় বিশ্বাস ও ত্াাঁর আনুিরত্যর িযাপারর লশ্ষ পর্বি প্রবত্বট মানুষরক বসদ্ধাি বনরত্ 
হয় বনজ বিচার, বিরিচনা ও লিাধিুবদ্ধর আরলারক। আর আধুবনক বমবলটযান্ট িা বনউ 
অযাইবথস্ট্রা র্রত্াই বচৎকার লচচারমবচ করুক না লকন বিজ্ঞান এই লেরত্র লকান বসদ্ধাি 
বেরত্ সেম না। সুত্রাং র্ারাই শুধুমাত্র বিজ্ঞারনর উপর বভবি করর আবিকত্া বকংিা 
নাবিকত্ারক সবঠক প্রমান কররত্ চান ত্ারা েুইেলই একবট লমৌবলক ভুল কররন। 
বিজ্ঞান শুধু বকেু পর্বরিেণরক আপনার সামরন তু্রল ধররত্ পারর র্া স্রষ্টার অবিত্ব 
বকংিা অনবিরত্বর প্ররশ্নর িযাপারর বনউিাল িা বনররপে। আবিক আর নাবিকরা এই 
পর্বরিেনগুরলারক বনজ অিস্থারনর পরে িযিহার করর। বকন্তু ত্ারা লর্ উপসংহার 
উপস্থাপন করর ত্া ত্ারের বনজ বনজ িযাখযা; বিজ্ঞান না।  
. 
নাবিকরা এই ভুলটা অরনক সময়ই ইচ্ছাকৃত্ভারিই করর, কারন েশ্বরনর বেক লথরক 
নাবিকত্ার োবি প্রমারনর লেরত্র লকান ইবত্িাচক প্রমান িা রু্বি উপস্থাপন কররত্ 
েশ্রকর পর েশ্ক ধরর ত্ারা িযথব হরয়রে। ত্াই ত্ারের জনয বিজ্ঞানরক ঢাল বহরসরি 
িযিহার করা, বিজ্ঞানমনস্কত্ার ভান করাটাই লাভজনক।  
. 
আর আবিকরের একটা িড় অংশ্ একই ভুল করর নাবিকরের এই আপাত্ 
বিজ্ঞানমনস্কত্ার প্রবত্বিয়া বহরসরি। নাবিকরের জিাি লেয়ার জনয বিজ্ঞান িযিহার 
করা লথরক শুরু হরলও অরনরকই এই অিস্থারন চরল র্ান লর্খারন ত্ারা বিশ্বাসরক 
বিজ্ঞান বেরয় িযাখযা করা লচষ্টা কররন। আর এবটও বিশ্বাস এিং রু্বি – উভয় েৃবষ্টরকান 
লথরকই ভুল। 
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৪. 

ত্াহরল উপায় বক? এই বিত্রকবর মীমাংসা হরি বক করর?  
একজন মুসবলম আপনারক িলরি এর মীমাংসা হরি মৃতু্যর পর।  
. 
“...অনির আমারই বেরক লত্ামারের প্রত্যািত্বন; ত্খন আবম লত্ামারের মরধয োয়সালা 
করর লেি লর্ বিষরয় লত্ামরা মত্রভে করে” [আরল ইমরান, ৫৫] 
. 
বকন্তু একজন নাবিক বক িলরি? িািবান্ড রারসল বকংিা মোর কুরাইশ্রা লর্রকরমর 
বমরাকল োবি করররে লসগুরলার অিত্বমারন নাবিকত্ার েৃবষ্টরকান লথরক লেখরল, শুধু 
একবট বজবনসই এ বিত্রকবর মীমাংসা কররত্ পারর। আর ত্া হল মৃতু্য পরিত্বী 
অবভজ্ঞত্ার মাধযরম প্রমান, র্ারক অরনরক এস্কযারটালবজকাল লভবরবেরকশ্ান 
(Eschatological Verification) িরল থারকন। 
. 
লসরেরত্র র্বে মৃতু্য পরিত্বী সম্ভািনা হয়ঃ  
১) স্রষ্টা ত্থা পরকাল/আবখরাত্ এিং  
২) লকান লচত্না, লকান বকেুর অবিত্ব না থাকা; শুনযত্া (Oblivion), 
. 
ত্াহরল র্বে #১ সত্য হয় ত্াহরল বিশ্বাসীরা সবঠক প্রমাবণত্ হরি। আর র্বে #২ সত্য 
হয় ত্াহরল নাবিকরা সবঠক প্রমাবণত্ হরি।  
. 
মজার িযাপারটা হল র্বে সম্ভািয েলােল এই েুরটাই হয় ত্াহরল আমরা বনবিত্ ভারি 
র্া িলরত্ পাবর ত্া হলঃ 
. 
১) বিশ্বাসীরা র্বে ভুলও হয় ত্িুও ত্ারা কখরনাই জানরত্ পাররি না লর্ ত্ারা ভুল। 

২) নাবিকরা র্বে বঠকও হয় ত্িুও ত্ারা কখরনাই জানরত্ পাররি না লর্ ত্ারা বঠক। 
[১] 
. 
সুত্রাং বিজ্ঞারনর বেক লথরক এিং েশ্বরনর বেক লথরক নাবিকত্ারক প্রমান করা অথিা 
লভবরোই করা অসম্ভি। আমারের লেশ্ীয় অবধকাংশ্ নাবিক - র্ারা মুিমনা জাত্ীয় 
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ব্লি, আরজ আলী মাত্ব্বর-হুমায়ুন আজারের িই পরড় এিং িবকে-িাউস-হযাবরসরের 
িই/বভবিও লথরক ধরািাাঁধা রু্বি মুখস্থ করর বিজ্ঞানমনস্কত্ার ভান করর, িুবদ্ধিৃবিক ও 
লর্ৌবিক লেষ্ঠরত্বর োবি করর, লিারমর মরত্া িালািাবল, আর লবজকাল েযালাবসর ভঙু্গর 
প্রাসাে িানারনা আর লিবশ্ লথরক লিবশ্ হরল বলঙু্গইবস্ট্ক পযারািে আওড়ারনারক 
ইসলারমর “মুরখাশ্ উরমাচন” জাত্ীয় বকেু একটা মরন করর - এই সত্যটা ত্ারা হয়রত্া 
ধররত্ পাররি না। লর্রহতু্ অযাকচুয়াবল বচিা করার চাইরত্ িালািাবল, সিা রবসকত্া 
এিং লর্রকান মূরলয ত্রকব লজত্াই ত্ারের মূল আগ্রহ।  
. 
ত্িুও নাবিকত্ার েৃবষ্টরকান লথরকই এরত্াশ্ত্ িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই আর 
বিজ্ঞানমনস্কত্ার ভান করার পর, বেন লশ্রষ একজন নাবিক লশ্ষপর্বি কখরনাই ত্ার 
বিশ্বারসর সত্যত্ার িযাপারর বনবিত্ হরত্ পাররি না - এটা জানাটা আির্ব রকরমর 
তৃ্বপ্তোয়ক। 

 
১। র্বে মৃতু্যর পর লকান বকেুই না থারক, লকান লচত্নার (consciousness) অবিত্ব না থারক, লকান 
সত্ত্বার অবিত্ব না থারক, লকান বকেু না থারক ত্াহরল আবিক িা নাবিক - সিার লশ্ষ মৃতু্যরত্ই। 
মৃতু্যর সারথ সারথ আমারের অবিত্ব সমাপ্ত হরয় র্ারচ্ছ ।রর্রহতু্ মৃতু্যর পর লকউ বেরর আসরত্ পাররে 
না, বকংিা মৃতু্যর পর কাররা অবিত্ব থাকরে না ত্াই মৃতু্যর মাধযরম বক বসদ্ধাি পাওয়া র্ারচ্ছ লসটা 
জানা র্ারচ্ছ না। র্াচাইও করা র্ারচ্ছ না।  
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৪২ 
নাবিকরের লভবিিাবজর সাত্কাহন – ২১ [বিিত্বনিাে] 
-আবরে আজাে 

 
 

আমারের আড্ডাবটর কথারত্া আরিই িরলবে। সাপ্তাবহক আড্ডা। বশ্োমূলক িরট। 
এরকক সপ্তারহ এরকক টবপরকর উপর আরলাচনা চরল। 
আবম আর সাবজে মািবররির নামাজ পরড় এগুবচ্ছলাম। উরেশ্য- আড্ডাস্থল। আজ 
আড্ডা হরচ্ছ লসন্ট্রাল মসবজরের লপেরন। অই বেকটায় একটা মাোবর সাইরজর িট িাে 
আরে। িটত্লারত্ই আজ আসর িসার কথা। 
. 
খাবনকটা েূর লথরক লেখলাম আড্ডাস্থরল লিশ্ অরনকজরনর উপবস্থবত্। লকউ একজন 
লর্ন োাঁবড়রয় হাত্ লনাঁরড় লনাঁরড় কথা িলরে।  
ত্ারক লেরখ শ্ামসুর রাহমারনর কবিত্ার েুবট লাইন মরন পরড় লিরলা- 
. 
'স্বাধীনত্া তু্বম- 
িরটর োয়ায় ত্রুণ লমধািী বশ্োথবীর 
শ্াবনত্ কথার েলসাবন লািা সরত্জ ভাষণ।' 
. 
আড্ডাস্থরল লপৌঁরে লেবখ হুলসু্থল কান্ড। আরলাচনা ত্খন আর আরলাচনায় লনই, 
িাড়ািাবড়রত্ রূপ লাভ করররে। 
. 
োাঁবড়রয় হাত্ লনাঁরড় লর্ কথা িলবেরলা, লস হরলা রূপম। ঢাবির বেরলাসবপর ষু্টরিন্ট। 
এরথইজরম বিশ্বাসী। ত্ার মরত্, ধমব বকেু রূপকথার িল্প নি বকেু নয়। লস ত্কব 
করবেরলা হাসনারত্র সারথ। হাসনাত্ জাহাঙ্গীরনির বিশ্ববিেযালরয় এররারপালবজরত্ 
পরড়। 
. 
রূপরমর োবি- একমাত্র নাবিকত্াই স্বচ্চ, সৎ আর বিজ্ঞানবভবিক কথা িরল। লকান 
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পযাাঁচরিাচ লনই, লকান েুই নাম্বাবর লনই, লকান েিবিবর লনই। র্া িািি, র্া বিজ্ঞান 
সমথবন করর - ত্াই নাবিকত্া। 
. 
লমাোকথা, নাবিকত্া মারন প্রমাবণত্ সত্য আর স্বচ্চত্ার বেশ্া। 
হাসনারত্র োবি- ধমব হরলা বিশ্বারসর িযাপার। আর বিশ্বারসর িযাপার িরলই লর্ এরক 
এরকিারর 'রূপকথা' িরল চাবলরয় বেরত্ হরি, ত্া লকরনা? 

ধমব ধরমবর জায়িায়, বিজ্ঞান বিজ্ঞারনর জায়িায়। ধরমবর সারথ বিজ্ঞারনর সামিসযত্া 
লেখারত্ বিরয় লস আলিাটব আইনষ্টাইন সহ িড় িড় বকেু বিজ্ঞানী আর োশ্ববনকরের 
মিিয লকাট কররত্ লািরলা। 
. 
আবম বিরয় সাবকরির পারশ্ িসলাম। ত্ার হারত্ িাোম বেরলা। একবট িাোম বেরল 
মুরখ বেলাম। 
. 
সাবজে িসরলা না। 
লস রূপরমর পারশ্ বিরয় ত্ার কাাঁরধ হাত্ রাখরলা। িলরলা, 'এরত্া উরিজনার বক আরে 
লর?' 
. 
-'উরিজনা হরি লকরনা?'- রূপম িলরলা। 
- 'লত্ারক লেরখই মরন হরচ্ছ অরনক লররি আবেস। এযাবনবথং রং?'  
হাসনাত্ িরল উঠরলা, 'উবন নাবিকত্ারক বিরেন্ড কররত্ এসরেন। উনার নাবিকত্া 
করত্া সাাঁধু ললরভরলর, ত্া প্রমান করার জনযই ভাষণ লেওয়া শুরু করররেন।' 
. 
সাবজে হাসনাত্রক ধমক লেওয়ার সুরর িলরলা, 'তু্ই চুপ কর িযাটা। লত্ার কারে 
জানরত্ লচরয়বে আবম?' 
. 
হাসনাত্রক সাবজরের এইভারি োাঁবড় বেরত্ লেরখ আবম পুররা হাাঁ করর রইলাম। 
হাসনাত্ সাবজরের সিরচ বপ্রয় িনু্ধরের একজন।আর এই রূপরমর সারথ সাবজরের 
পবরচয় ক'বেরনর? মরন হয় একিের হরি। রূপরমর জনয ত্ার এরত্া েরে বকরসর? 
মারে মারে সাবজরের এসি িযাপার আমার এরত্া বিেঘুরট লারি লর্, ইরচ্ছ করর ত্ার 
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কারনর বনরচ েু চারটা লাবিরয় বেই। 
. 
সাবজরের ধমক লখরয় লিচারা হাসনারত্র মনটা খারাপ হরয় লিরলা। হিারই লত্া কথা। 
. 
সাবজে আিার রূপমরক িলরলা, 'িল বক হরয়রে?' 
- 'আবম িলরত্ চাইবে ধমব হরলা লিাাঁজাবমলপূণব একটা বজবনস। লসই তু্লনায় নাবিকত্াই 
স্বচ্চ, সত্য আর িািিত্াপূণব। লকান েুই নাম্বাবর ত্ারত্ লনই।' 
সাবজে িলরলা, 'ত্াই?' 

- 'হুম, Any doubt?' 
. 
সাবজে হাসরলা। হাসরত্ হাসরত্ লস এরস বমজিাহ'র পারশ্ িসরলা। রূপম িসরলা 
আমার পারশ্। িটিারের বনরচর এই জায়িাটা লিালাকার করর িানারনা হরয়রে। সাবজে 
আর রূপম এখন মুরখামুবখ িসা। 
. 
সাবজে িলরলা, 'িনু্ধ, তু্ই র্রত্াটা স্বচ্চ, সত্য আর সত্ত্ার সাবটববেরকট লত্ার বিশ্বাসরক 
বেবচ্ছস, লসটা এরত্াটা স্বচ্চ, সত্য আর সৎ লমারটও নয়।' 
রূপম িলরলা, 'মারন? বক িলরত্ চাস তু্ই? নাবিকরা ভূয়া িযাপারর বিশ্বাস করর? েুই 
নাম্বাবর করর?' 
- 'হুম। করর লত্া িরটই। এটারক লজার করর বিশ্বাসও করায়।' 
- 'মারন?' 
সাবজে নরড়চরড় িসরলা। িলরলা, ' খুরল িলবে।' 
. 
এরপরর সাবজে িলরত্ শুরু কররলা- 
. 
'বিজ্ঞানীরা র্খন DNA আবিষ্কার কররলা, ত্খন লেখা লিরলা আমারের শ্রীররর প্রায় 
96-98% DNA হরলা নন-রকাবিং, অথবাৎ, এরা লপ্রাবটরন লকানপ্রকার ত্থয সরিরাহ 
করর না। 2-4% DNA োড়া িাবক সি DNA-ই নন-রকাবিং। এগুরলার ত্খন নাম 
লেওয়া হরলা- Junk DNA । Junk শ্রব্দর মারন লত্া জাবনস,ত্াইনা? Junk শ্রব্দর অথব 
হরলা আিজবনা। অথবাৎ, এই 98% DNA'র লকান কাজ লনই িরল এগুরলারক 'িাতু্ল 
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DNA' িা 'Junk DNA' িলা হরলা। 
. 
িযস, এটা আবিষ্কাররর পরর বিিত্বনিােী নাবিকরা লত্া খুশ্ীরত্ লম্ফেম্প শুরু করর 
বেরলা। ত্ারা েলাও করর প্রচার কররত্ লািরলা লর্, আমারের শ্রীরর লর্ 98% DNA 
আরে, লসগুরলা হরলা Junk, অথবাৎ, এরের লকান কাজ লনই। এই 98% DNA 
িারউইরনর বিিত্বনিারের পরে অরনক িড় প্রমান। ত্ারা িলরত্ লািরলা- 
'বমউরটশ্রনর মাধযরম এক প্রজাবত্ লথরক আররক প্রজাবত্রত্ রূপািবরত্ হিার সময় 
এই বিশ্াল সংখযক DNA আমারের শ্রীরর ররয় লিরে।  
. 
র্বে লকান িুবদ্ধমান স্রষ্টা আমারের সৃবষ্ট কররত্া, ত্াহরল এই বিশ্াল পবরমাণ অরকরজা, 
অপ্ররয়াজনীয় DNA বত্বন আমারের শ্রীরর রাখরত্ন না। বকন্তু লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার 
হাত্ োড়া, প্রকৃবত্র অন্ধ প্রবিয়ায় আমরা অনয একবট প্রাণী লথরক বিিবত্বত্ হরয়বে 
িরলই এই বিশ্াল অপ্ররয়াজনীয়, অরকরজা DNA আমারের শ্রীরর এখরনা বিেযমান।' 
. 
বিিত্বনিােীরের গুরু, বিখযাত্ বিিত্বনিােী জীি বিজ্ঞানী বরচািব িবকে লত্া এই Junk 
DNA লক বিিত্বনিারের পরে িড়সড় প্রমাণ োবি করর করর একবট বিশ্াল সাইরজর 
িইও বলরখ লেরলন। িইবটর নাম 'The Selfish Gene' । 
. 
বকন্তু বিজ্ঞান অই Junk DNA লত্ আর িরস লনই। 
. 
িত্বমারন এবপরজরনবটরের িরিষণা লথরক প্রমাণ পাওয়া র্ারচ্ছ লর্, এরত্াবেন লর্ DNA 
লক Junk িরল বিিত্বরনর পরে প্রমাণ িরল চাবলরয় লেওয়া হরয়বেরলা, ত্ার লকানবকেুই 
Junk নয়। আমারের শ্রীরর এগুরলার ররয়রে নানারকম িারয়ারকবমকযাল োংশ্ান। 
লর্গুরলারক নাবিক বিিত্বনিােীরা এরত্াবেন অরকরজা, িাবত্ল,অপ্ররয়াজনীয় িরল 
বিিত্বরনর পরে িড়সড় প্রমাণ িরল লাবেরয়রে, সাম্প্রবত্ক িরিষণায় লিবররয় এরসরে- 
এসি DNA লমারটও অপ্ররয়াজনীয়, অরকরজা নয়। মানিরেরহ এরের ররয়রে নানান 
োংশ্ান। ত্ারা িলরত্া, প্রকৃবত্র অন্ধ প্রবিয়ায় মানুষ অনয একবট প্রাণী লথরক বিিবত্বত্ 
হরয়রে িরলই এরকম অরকরজা,নন োংশ্নাল DNA শ্রীরর ররয় লিরে। র্বে লকান 
সৃবষ্টকত্বা বিরশ্ষভারি মানুষরক সৃবষ্ট কররত্া, ত্াহরল এরকম অপ্ররয়াজনীয় বজবনস 
আমারের শ্রীরর থাকরত্া না। 
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. 
বকন্তু এখন লেখা র্ারচ্ছ এসি DNA লমারটও নন-োংশ্নাল নয়। আমারের শ্রীরর 
এরের অরনক কাজ ররয়রে। ত্াহরল বিিত্বনিােীরা এখন বক িলরি? ত্ারা লত্া 
িরলবেরলা 'অপ্ররয়াজনীয়' িরলই এগুরলা বিিত্বরনর পরে প্রমাণ। বকন্তু এগুরলার 
প্ররয়াজন র্খন জানা লিরলা, ত্খনও বক ত্ারা একই কথা িলরি? িবকে বক ত্ার 
'The Selfish Gene' িইটা সংরশ্াধন কররি? বিিত্বনিােীরা বক ত্ারের ভুল শুধরর 
বনরয় ভুরলর জনয েমা চাইরি? িল লোি, এইটা বক েুই নাম্বাবর না?' 
. 
সাবজে থামরলা। রূপম িলরলা, 'বিজ্ঞারনর অগ্রবিরত্ এরকম েু একবট ধারণা পাটারত্ই 
পারর। এটা বক বচবটং করা হয়?' 
. 
সাবজে িলরলা, 'না। বকন্তু বিজ্ঞান লকান িযাপারর োইনাল বকেু জানারনার আরিই ত্ারক 
লকান বনবেবষ্ট বকেু একটার পরে প্রমাণ িরল চাবলরয় লেওয়া, প্রবত্পেরক এটা বেরয় 
একহাত্ লনওয়া এিং এটার পরে বকত্ািাবে বলরখ লেলাটা বচবটং এিং নাবিকরা ত্াই 
করর।' 
. 
সাবজে িলরলা, শুধু Junk DNA নয়। আমারের শ্রীরর লর্ এরপবন্ডে আরে, লসটা 
বনরয়ও করত্া কাবহনী ত্ারা করররে। ত্ারা িরলরে, এরপবন্ডে হরলা আমারের শ্রীরর 
অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ। আমারের শ্রীরর এটার লকান কাজ লনই। র্বে লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বা 
আমারের সৃবষ্ট কররত্া, ত্াহরল এরপবন্ডরের মরত্া অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ আমারের শ্রীরর 
রাখরত্া না। আমরা বশ্ম্পািী জাত্ীয় একপ্রকার এপ লথরক প্রকৃবত্র অন্ধ প্রবিয়ায় 
বিিবত্বত্ িরলই এরকম অপ্ররয়াজনীয় অঙ্গ আমারের শ্রীরর ররয় লিরে।এটার লকান 
কাজ লনই। 
. 
এটারক ত্ারা বিিত্বরনর পরে প্রমাণ িরল চাবলরয় বেরত্া। 
. 
বকন্তু সাম্প্রবত্ক িরিষণা লথরক জানা লিরে লর্, এরপবন্ডে লমারটও লকান অপ্ররয়াজনীয় 
অঙ্গ নয়। আমারের শ্রীরর র্ারত্ লরাি জীিাণু, ভাইরাস ইত্যাবে প্ররিশ্ কররত্ না 
পারর, ত্ার জনয লর্ বটসুযটা অত্যি গুরুত্বপূণব ভূবমকা রারখ, লসটার নাম বলম্ফ বটসুয। 
এই বটসুয আমারের শ্রীরর অরনকটা নসবনক ত্থা প্রহরীর মরত্া কাজ করর। আর, 
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আমারের িৃহেরযর মুরখ প্রচুর বলম্ফ বটসুয ধারণকারী লর্ অঙ্গবট আরে, ত্ার নাম 
এরপবন্ডে। 
লর্ এরপবন্ডেরক একসময় 'অরকরজা' ভািা হরত্া, বিজ্ঞান এখন ত্ার অরনক োংশ্ারনর 
কথা আমারের জানারচ্ছ।বিিত্বনিােীরা বক আমারের এ িযাপারর লকানবকেু নসীহত্ 
কররত্ পারর? এখরনা বক িলরি এরপবন্ডে অরকরজা? বিিত্বরনর পরে প্রমাণ?' 
. 
রূপম চুপ করর আরে। সাবজে িলরলা, এরত্া লিরলা মাত্র েুবট ঘটনা। তু্ই বক বমবসং 
বলরঙ্কর িযাপারর জাবনস রূপম?' 
. 
আমার পাশ্ লথরক রাবকি িরল উঠরলা, 'বমবসং বলংক আিার বক বজবনস?' 
সাবজে রাবকরির বেরক ত্াকারলা। িলরলা, 'বিিত্বনিােীরা িরল থারক একটা প্রাণী 
লথরক ধীরর ধীরর অনয একটা প্রাণী বিিবত্বত্ হয়।ত্ারা িরল থারক- বশ্ম্পাবি লথরক 
আমরা, মারন মানুষ এরসরে বিিত্বন প্রবিয়ায়। র্বে এরকম হয়, ত্াহরল বশ্ম্পাবি 
লথরক বকন্তু এক লারে মানুষ চরল আরসবন।  
. 
অরনক অরনক ধারপ বশ্ম্পাবি লথরক মানুষ এরসরে। ধর, ১ সংখযাটা বিিবত্বত্ হরয় ১০ 
এ র্ারি। এখন ১ সংখযাটা বকন্তু এক লারে ১০ হরয় র্ারি না। ত্ারক অরনকগুরলা 
মধযিত্বী পর্বায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অবত্িম করর ১০ হরত্ হরি। এই লর্ ১০ 
এ আসরত্ লস অরনকগুরলা ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অবত্িম কররলা, এই ধাপগুরলাই 
হরলা ১ এিং ১০ এর বমবসং বলংক।' 
. 
রাবকি িলরলা, 'ও আচ্ছা, িুেলাম। বশ্ম্পাবি র্খন মানুরষ বিিবত্বত্ হরি, প্রাথবমক 
পর্বারয় ত্ার মরধয বকেু মানুরষর বকেু বশ্ম্পািীর নিবশ্ষ্টয আসরি। এই নিবশ্ষ্টয সম্ববলত্ 
পর্বায়টাই বমবসং বলংক,ত্াই না?' 
. 
- 'হুম। লর্মন ধর, মৎসয কনযা। ত্ার অরধবক শ্রীর মাে, অরধবক শ্রীর মানুষ। ত্াহরল 
ত্ারক মাে এিং মানুরষর একবট মধযিত্বী পর্বায় বহরসরি ধরা র্ায়। এখন লকউ র্বে 
োবি করর লর্ মাে লথরক মানুষ এরসরে, ত্াহরল ত্ারক বঠক মৎসয কনযার মরত্া বকেু 
একটা এরন প্রমাণ কররত্ হরি। এইটাই হরলা বমবসং বলংক।' 
. 
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রূপম িলরলা, 'লত্া এইটা বনরয় বক সমসযা?' 
সাবজে আিার িলরত্ লািরলা, 'বিিত্বনিাে ত্খনই সবত্য হরি র্খন এরকম সবত্যকার 
বমবসং বলংক পাওয়া র্ারি।পৃবথিীরত্ লকাবট লকাবট প্রাণী ররয়রে। লসই বহসারি 
বিিত্বনিাে সত্য হরল লকাবট লকাবট প্রাণীর বিবলয়ন বিবলয়ন এরকম বমবসং বলংক 
পাওয়া র্াওয়ার কথা। বকন্তু মজার িযাপার, এরকম লকান বমবসং বলংক আজ অিবধ 
পাওয়া র্ায়বন। িত্ লেড়রশ্া িের ধরর অরনক অরনক েবসল পাওয়া লিরে বকন্তু 
লসগুরলার লকানবটই বমবসং বলংক নয়। বিিত্বনিােীরা ত্রকবর সময় এই বমবসং বলরঙ্কর 
িযাপারটা খুি লকৌশ্রল এবড়রয় র্ায়। লকউ লকউ িরল, 'আররা সময় লািরি। বিজ্ঞান 
একবেন বঠক লপরয় র্ারি,ইত্যাবে।' 
. 
বকন্তু, ২০০৯ সারল বিিত্বনিােীরা একটা বমবসং বলংক লপরয় লিরলা র্া প্রমাণ করর লর্ 
মানুষ বশ্ম্পািী লিারত্রর কাোকাবে লকান এক প্রাণী লথরকই বিিবত্বত্। এটার নাম 
লেওয়া হরলা- Ida. 
. 
বিিত্বনিাে েুবনয়ায় রাত্ারাবত্ লত্া ঈরের আরমজ লনরম আসরলা। ত্ারা এটারক িলরলা 
'The eighth wonder of the world' । 
. 
লকউ লকউ লত্া িরলবেরলা, 'আজ লথরক লকউ র্বে িরল বিিত্বনিারের পরে লকান 
প্রমাণ লনই, ত্ারা লর্ন Ida লক প্রমাণ বহরসরি হাবজর করর। বিিত্বনিােীরের অরনরকই 
এইটারক 'Our Monalisa' িরলও আখযাবয়ত্ কররবেরলা। বহবি, নযাশ্নাল বজওগ্রােী, 
বিসকভাবর চযারনরল এটারক েলাও করর প্রচার করা হরলা। সারা বিিত্বনিাে েুবনয়ায় 
ত্খন সাজ সাজ রি। 
. 
বকন্তু, বিিত্বনিােীরের কান্নায় ভাবসরয় ২০১০ সারলর মারচব লটোস ইউবনভাবসববট, বিউক 
ইউবনভাবসববট আর ইউবনভাবসববট অে বশ্কারিা'র িরিষক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করর 
লেখারলন লর্, এই Ida লকান বমবসং বলংক নয়। এটা Lamour নামক একবট প্রাণীর 
েবসল।ত্ারের এই বরসাচব লপপার র্খন বিবভন্ন নামীোমী সাইে জানবারল প্রকাশ্ হরলা, 
রাত্ারাবত্ বিিত্বনিাে জিরত্ লশ্াক লনরম আরস। িল রূপম, এইটা বক জাবলয়াবত্ নয়? 
একটা আলাো প্রাণীর েবসলরক বমবসং বলংক িরল সাধারণ মানুষরক লধাাঁকা লেওয়া বক 
বচবটং নয়?' 
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. 
এররচরয়ও জঘনয কাবহনী আরে এই বিিত্বনিােীরের। ১৯১২ সারল Piltdown Man 
নারম ইংলযারন্ডর সারসরে একবট জীিাি পাওয়া র্ায় মাবট খুাঁরড়। এবটরকও রাত্ারাবত্ 
'িানর এিং মানুরষর' বমবসং বলংক িরল চাবলরয় লেওয়া হয়। এটারক লত্া ইংলযারন্ডর 
নযাশ্নাল জােুঘরর প্রেশ্বনীর জনয লররখ লেওয়া হয়। িানর এিং মানুরষর এই বমবসং 
বলংক লেখরত্ হাজার হাজার েশ্বনাথবী আসরত্া।  
. 
বকন্তু ১৯৫৩ সারল কািবণ লটষ্ট করর প্রমাণ করা হয় লর্, এবট লমারটও লকান বমবসং 
বলংক নয়। এটারক করয়করশ্া বিবলয়ন িের আরির িরল চাবলরয় লেওয়া 
হরয়বেরলা।িরিষণায় লেখা র্ায়, এই খুবলবট মাত্র ৬০০ িের আরির আর এর মাবড়র 
োাঁত্গুরলা ওরাং ওটাং নারমর অনয প্রাণীর। রাত্ারাবত্ বিিত্বন মহরল লশ্াক লনরম 
আরস। 
. 
িুেরত্ পারবেস রূপম, বিিত্বনিােরক লজার করর প্রমাণ করার জনয করত্ারকম 
জাবলয়াবত্র আেয় লনওয়া হরয়রে এিং হরচ্ছ? 
একটা ভূয়া বজবনসরক বকভারি িেররর পর িের ধরর প্রমাণ বহরসরি বিলারনা হরয়রে? 
. 
লনট ঘাাঁটরল এরকম লজাাঁড়াত্াবল লেওয়া অরনক বমবসং বলরঙ্কর খির তু্ই এখরনা পাবি। 
লমাোকথা, এই নাবিকত্া, এই বিিত্বনিাে বটরক আরে লকিল পবিমা িস্তুিােীরের 
েমত্া আর টাকার লজারর। 
. 
এই বিিত্বনিােই ত্ারের সিবরশ্ষ সম্বল ধমবরক িাবত্ল করর লেওয়ার। ত্াই এটারক 
প্রবত্বষ্ঠত্ করার জনয, োাঁড় করারনার জনয, মানুষরক বিলারনার জনয ত্ারের র্া র্া 
কররত্ হয় ত্ারা কররি। র্রত্া জাবলয়াবত্র আেয় বনরত্ হয় ত্ারা বনরি। 
. 
এরপরও বক িলবি লত্ার নাবিকত্া সাাঁধু? সৎ? প্রত্ারণাবিহীন বনরভবজাল বজবনস? 
. 
রূপম বকেু না িরল চুপ করর আরে। হাসনাত্ িরল উঠরলা, 'ইশ্! এত্েণ লত্া 
নাবিকত্ারক বনরভবজাল, সৎ, সাাঁধু, লকান েুই নাম্বাবর লনই, লকান েিিাবজ লনই িরল 
ললকচার বেবচ্ছবল। এখন বকেু িল?' 
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. 
এশ্া'র আজান পড়রলা। আমরা নামারজ র্াওয়ার জনয উরঠ োাঁড়ালাম।আমারের সারথ 
রাবকি আর হাসনাত্ও আরে। অল্প একটু পথ হাাঁটার পরর আবম হঠাৎ লথরম লিলাম। 
সাবজে িলরলা, 'লত্ার আিার বক হরলা লর?' 
আবম রাবি রাবি লচহারায়, িড় িড় লচাখ করর িললাম, 'তু্ই িযাটা হাসনাত্রক ত্খন 
ওইভারি োাঁবড় বেরয়বেবল লকরনা?' 
. 
সাবজে হাসনারত্র বেরক ত্াকারলা। মুচবক লহরস িলরলা, 'লশ্েপীয়র িরলরেন - 
'Sometimes I have to be cruel just to be kind'..... 
আমরা সিাই হা হা হা করর লহরস লেললাম। 

 
(এখারন আররা বকেু এি করা লর্রত্া। লর্মন- কৃবত্রম প্রাণ নত্বরর ঘটনা, এরপবন্ডরের মরত্া আররা 
বকেু অঙ্গ লর্মন - কবকে ইত্যাবে। ললখাবটর লিবশ্ েীঘব হরয় র্ারচ্ছ িরল ত্া করা হয়বন।) 

ত্থযসুত্রঃ 

Junk DNA এর লরোররে- 
১/ Report of 'The Guardian'- Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' 
in genome (5 September 2012) 
2/ Report Of 'New York Times'- Bits of Mystery DNA, Far From ‘Junk,’ Play 
Crucial Role (5 September 2012) 
3/ Report Of 'Evolutionnews'- Junk No More: ENCODE Project Nature Paper 
Finds "Biochemical Functions for 80% of the Genome" (September 05, 2012) 
'এরপবন্ডে' এর লরোররেঃ- 
4/ Report Of 'Science Daily'- Immune cells make appendix 'silent hero' of 
digestive health ( November 30, 2015) 
5/ Report Of 'Science Daily'- Appendix Isn't Useless At All: It's A Safe House For 
Good Bacteria ( October 08, 2007) 
6/ Report Of 'Fox News'- Appendix May Produce Good Bacteria, Researchers 
Think (October 05, 2007) 
বমবসং বলংক 'Ida' এর লরোররেঃ- 
7/ Report Of 'Daily Mail'- Missing link? Ida was not even a close relative say 
fossil experts ( October 22, 2009) 
8/ Report Of 'Ideacenter'- The Rise and Fall of Missing Link Superstar "Ida" 
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জাবলয়াবত্পূণব েবসল 'Piltdown Man' এর লরোররেঃ- 
9/ Report Of 'Science Mag'- Study reveals culprit behind Piltdown Man, one of 
science’s most famous hoaxes (August 09, 2016) 
10/ Report Of 'Live Science'- Piltdown Man: Infamous Fake Fossil (September 30, 
2016) 
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৪৩ 
মুরখাশ্ উরমাচন -২  

[পেবার বিধান এিং ত্থাকবথত্ পবিমা নারী স্বাধীনত্া] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 
 

 

নাবিক-মুিমনা-মুশ্বরক এিং পবিমা ইসলামবিরেষীরের একটা বপ্রয় টবপক হল 
ইসলারমর পেবার বিধান। ইসলারম শ্ালীনত্া িজায় রাখার জনয লর্সি বিবধবিধান 
লেওয়া হরয়রে ত্া বনরয় বিরেরশ্ লথরক ব্লি বলরখ বকংিা নানা বভবিও আপরলাি করর 
ইসলাম বনরয় কটূবি করা ললাকরের মাথািযাথার সীমা লনই। ইসলাম নারীরের প্রবত্ 
অবিচার করররে, ত্ারের িন্দী করররে এমন নানা কথা িলরত্ িলরত্ ত্ারা আেবরক 
অরথবই মুরখ লেনা তু্রল লেরল। এোড়া বটবভরত্ টকরশ্া করর পেবার বিধানরক মধযরু্িীয় 
বিধান, আররির কালচার, ধমবান্ধত্া িলার মরত্া প্রিবত্শ্ীল-সুশ্ীলরেরও লকান অভাি 
হয় না। 
. 
এরা সিাই নারী স্বাধীনত্া এিং নারী অবধকার বনবিত্ ও সংরেন করার মরিল 
বহরসরি আধুবনক পবিমা সভযত্ারক উপস্থাপন করর। পবিমা সভযত্ার অধঃপত্রনর 
ধারা র্খন আেনান কবির লথরক ঐশ্ীরের কাে পর্বি লপৌরে র্ায় ত্খরনা এই 
িুবদ্ধিযিসায়ীগুরলা েশ্ক েশ্ক আরি পাঠচরি মুখস্থ করা কথাগুরলাই উিরড় বেরত্ 
থারক। 
. 
একটা কথা এরের মুরখ খুি লশ্ানা র্ায় -  
. 
““উপমহারেরশ্ লমরয়রা শ্ালীন লপাশ্াক পরর চলারেরা কররলও রািাঘারট ইভবটবজং, 
হয়রাবনর বশ্কার হরত্ হয়; অথচ পবিমা লেরশ্ লমরয়রা কত্ লখালারমলা লপাশ্ারক বেবিয 
একা একা চলারেরা করর লকান সমসযা োড়াই। বনিয়ই সমসযা শুধু আমারের সমারজর 
ললাকজরনরই, পবিমা লেশ্গুরলা নারীরের জনয কত্ই না বনরাপে, নারীরা 
. 
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এমন অরনরকরই ধারণা, ইউররাপ, আরমবরকা নারীরের স্বাধীন চলারেরার স্বিবরাজয। 
লমইনবিম বমবিয়া ত্ারের সমাজরক সকরলর সামরন লর্ভারি তু্রল ধরর ত্ারত্ অিশ্য 
খাবল লচারখ লেখরল এরকম ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বকন্তু বিশ্বাস করা কষ্টকর 
হরলও সবত্য, িািি বচত্র এর বিপরীত্। পবিমা লেরশ্ নারীরা ঘরর-িাইরর, পরথ-ঘারট 
পুরুষরের োরা প্রবত্বনয়ত্ লর্ভারি লর্ৌন বনপীড়রনর বশ্কার হয় ত্া আমারের সমারজর 
অিস্থার লচরয় ভারলা বকেু লত্া নয়ই, িরং লেত্রবিরশ্রষ আররা ত্ীব্র পর্বারয়র।  
. 
আর পনব ইন্ডাবির সূবত্কািার লর্ সমারজ ত্ারা নারীরক সম্মারনর লচারখ লেরখ বনরাপে 
থাকরত্ লেরি এ আশ্া করাও লত্া অিািি। র্ারা পরনবাগ্রাবেরত্ নারীরক লভািযিস্তু 
িাবনরয় পশুর মত্ িযিহার করর, লসসি পুরুষরা রািাঘারট পবরবচত্ িা অপবরবচত্ 
লর্রকান নারীরক লেরখ চাইরলও পারর না ত্ারেররক স্বাভাবিক মানুষ বহসারি সম্মারনর 
লচারখ লেখরত্। েলস্বরূপ লসসি লেরশ্ নারীরা রািায়, জনসমািমপূণব স্থারন, পারকব, 
িণপবরিহরন, সিখারন হরয় চরলরেন চরমভারি বনর্বাত্রনর বশ্কার র্া খিররর 
আড়ারলই লথরক র্ারচ্ছ।  
. 
আমারের এই বসবররজর এ পরিব আমরা তু্রল ধরার লচষ্টা করি পািাত্য সমারজ ঘররর 
িাইরর নারীরের চলারেরার লেরত্র বনরাপিার প্রকৃত্ বচত্র, র্া ত্থাকবথত্ মূলধারার 
বমবিয়া কখরনাই আপনারের কারে প্রকাশ্ কররি না। 

পযাবররসর িনপবরিহণ গুরলারত্ ভ্রমণ করার সময় শ্ত্করা একশ্জন নারীই লর্ৌন 
বনপীড়রনর বশ্কার হন. 
সূত্র- লটবলগ্রাে [http://bit.ly/1b6GAme ] 

একবট নতু্ন িরিষণায় লেখা লিরে লর্, লন্ডরনর প্রায় অরধবক ত্রুণী জনসমরে লর্ৌন 
হয়রাবনর বশ্কার হরয়রেন। অরনকরক এমনবক িারস এিং লিরনও বনর্বাত্ন সহয কররত্ 
হরয়রে। End Violence Against Women (EVAW) নারম একবট সংস্থার একবট 
বররপাটব প্রকাবশ্ত্ হরয়রে ত্ারত্ লেখা র্ারচ্ছ, ৩৪ িেররর বনরচ ৪১ শ্ত্াংশ্ মবহলারকই 
রািায় লর্ৌন হয়রাবনর বশ্কার হরয় হরয়রে। এর মরধয ২১ শ্ত্াংশ্ িরলরেন লর্, ত্ারের 
উরেরশ্য অেীল মিিয ও অংিভংবি করা হরয়রে এিং ৪ শ্ত্াংশ্ িরলরেন ত্ারের 
শ্রীরর হাত্ লেওয়া হরয়রে।  
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1b6GAme&h=ATNl4YmRiM8M4FV24jFDoIEK5cH1CSlbr2rBnWCYkXGWpLbIC99YVBcZARFASHZX0gnXhpEs1dhewhuvPMWKuxhz25dTmHa0a5YJMiIlPl-s8jzRPbOuDtcP_AxrP8B21rPUStgEm4r03aIn0LMNKaGtU6AkYIyy1Q3eeRi07CRNCSw_OAJckhyTKAQP7RWu6_I24qi0VAi9A6roe0rnjbnWvAc_tzAYUgTxEjxPm4lCGeLDpBd_40_5qofmrHh9VTOr-DEKzc0HXVuhq2jM75yRxTMJFkuOE3OWiaiBjQ


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
281 

র্ারা িণপবরিহরন র্াত্ায়াত্ কররন ত্ারের লেরত্র সংখযাটা আররা ভয়ািহ। ১০৪৭ 
জরনর মরধয চালারনা একবট জবররপর মরধয এক তৃ্ত্ীয়াংশ্ই িরলরে লর্ ত্ারের 
উরেরশ্য অেীল মিিয করা হরয়রে। ৫ শ্ত্াংশ্ িরলরেন িারস এিং লিরন ত্ারের 
শ্রীরর হাত্ লেওয়া হরয়রে। এই বিস্ময়কর ত্থয প্রকারশ্র েরল স্থানীয় প্রশ্াসন, পুবলশ্ 
এিং জাত্ীয় সরকার লর্ৌন হয়রাবনর প্রবত্ আররা করঠার মরনাভাি লেখারনার 
প্ররয়াজনীয়ত্া উপলবি কররত্ শুরু করররে। বিিত্ িেরগুরলা ধরর অরনক ওরয়িসাইট 
এিং সামাবজক সংিঠনগুরলা লমরয়রেররক উৎসাবহত্ করর র্ারচ্ছ ত্ারের সারথ ঘটা 
ঘটনাগুরলা পুবলরশ্ বররপাটব কররত্ এিং ত্ারা পুবলশ্রক অপরাধীরক ধরার জনয আররা 
প্ররচষ্টা চালারনার জনয চাপ বেরয় র্ারচ্ছ। 
. 
এ লত্া জানা লিল বকেু পবরসংখযািত্ ত্থয। এখন করয়কজন ভুিরভািীর ভাষয লশ্ানা 
র্াক র্ারা এধররণর বনপীড়রনর বশ্কার হরয়রেন। 
. 
একজন ভুিরভািী লরাবজ ওরয়ইি(২০) লপশ্ায় একজন সংিীত্বশ্ল্পী। িসিাস কররন 
পুিব লন্ডরন। “লন্ডরন আসার পরর আমারক অরনকিার হয়রাবনর বশ্কার হরত্ হরয়রে। 
আমারক বত্নিার আিমণ করা হরয়রে। আমারক ঘরর িা লিরন অনুসরণ করা হরয়রে। 
আমারক পাত্ালরররল আিমণও করা হরয়রে একিার।” লরাবজ ত্ার এক বেরনর বত্ি 
অবভজ্ঞত্ার কথা িণবনা লেন এভারি –  
. 
“বকেুবেন আরি আবম আিাি হই বলভারপুল বিট লস্ট্শ্রন। আমার িাসায় আসরত্ 
আসরত্ রাত্ হরয় বিরয়বেল। লমাটামুবট ১১ টা ৩০ িারজ। আবম একবট কযাশ্ পরয়ন্ট 
িযিহার করবেলাম। হঠাৎ এক ললাক এবিরয় আরস। ত্ারা আমারক বজরজ্ঞস করর, 
‘লত্ামার নাম বক?’ আবম কযাশ্ পরয়ন্টবট লথরক টাকা তু্লরত্ র্াই বকন্তু লসটা বেল 
আউট অে অিবার। আবম লসখান লথরক সরর আবস। বকন্তু লস আমারক অনুসরণ 
কররত্ই থারক। আরশ্পারশ্ অরনক মানুষও বেল। এই অিস্থায় আবম পবরষ্কার করর 
জাবনরয় লেই লর্, আবম ত্ার সারথ কথা িলরত্ ইচু্ছক না। লস এরপররও আমারক 
অনুসরণ কররত্ থারক। লস ত্ার হাত্ বেরয় আমারক জবড়রয় ধরর। লস ‘লত্ামার বক 
িয়রেন্ড আরে’ ‘আমার িাসায় আসরত্ চাও’ এইরকম নানা কথা বজরজ্ঞস কররত্ 
থারক। আবম ধীরর ধীরর আিমণাত্মক হরয় উবঠ। এক পর্বারয় লস আমার চুল ধরর টান 
লেয়। আবম বচৎকার করর উবঠ।” 
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. 
আররক ভুিরভািী এেটারবনিাসী নাটাবল জানান, “আবম করয়কজন িনু্ধর সারথ 
শুিিার কাজ লশ্রষ একবট কযাশ্পরয়রন্টর লাইরন োবড়রয়বেলাম। আবম বেলাম শ্হররর 
িযি একবট এলাকায়। রাত্বট অরনক ঠান্ডা বেল ত্াই আবম একবট িরম লকাট িারয় 
বেরয়বেলাম। হঠাৎ পাাঁচজন ললাক জবিং কররত্ কররত্ আসবেল। ত্ারের একজন 
আমার বপেরন হাত্ বেরয় লজারর চাপ বেল। এত্ ত্াড়াত্াবড় ঘটনাটা ঘরট লিল লর্ আবম 
লেখরত্ই পাবরবন ত্ারের মরধয লকানজন এই কাজবট করররে। আমার ত্খন বনরজরক 
অরনক েুি আর েুিবল মরন হবচ্ছল।” 
. 
উত্যিকারীরা আিমন কররল আপবন র্বে ত্ারেররক থামরত্ িরলন লত্া পবরবস্থবত্ খুি 
শ্ীঘ্রই উিপ্ত হরয় উরঠ-এক ভুিরভািীর মিিয বেল এমন। “আমরা রািার মুল সড়রক 
বেলাম। আবম র্খন লোট একটা রািায় উঠলাম ত্ারা আমারক বত্নটা রািা পর্বি 
অনুসরণ কররত্ থারক। আবম ত্ারের বপরে লেলার জনয লেৌড়ারত্ থাবক। ত্ারা বচৎকার 
করর নানারকম অেীল কথা িলরত্ থারক আমারক লেয করর। আবম খুিই আত্ংরক 
বেলাম।” 
. 
‘সাউথ লন্ডন লরপ িাইবসস’ লথরক বেওনা এলবভনস জানান, রািায় লকানপ্রকার লর্ৌন 
হয়রাবনর বশ্কার হনবন এমন মবহলার সাোত্ পাওয়া এখন রীবত্মত্ লসৌভারিযর 
িযাপার। মবহলারা প্ররত্যকবেনই হয়রাবন লথরক িাাঁচরত্ ত্ারের বনরজর রুবটন, বসদ্ধাি 
ইত্যাবে পবরিত্বন কররন। বকন্তু এটা ত্ারের আত্মবিশ্বারস অরনক লনবত্িাচক প্রভাি 
লেরলই চরলরে। জানা র্ায় শুধুমাত্র িত্ িেররই লন্ডন পুবলরশ্র কারে ৪৫০০০বট 
লিারমবস্ট্ক ভারয়ারলে আর ৩০০০ বট ধষবরনর ঘটনা বররপাটব করা হরয়রে! 
. 
“িাস/রিরনর সীরট বকংিা স্ট্রপরজ আপবন কাউরক না কাউরক লেখরত্ পারিন লর্ 
আপনার উরেরশ্য িারজ মিিয করার জনয অরপো কররে।” বমস গ্রীন একবট ঘটনার 
কথা িণবনা কররন। এই ঘটনাটা িামবন্ডবসরত্ ঘরটবেল। ত্ারক েুইজন একবট সাো 
ভযারন অনুসরণ করবেল র্খন বত্বন সাইরকল চালাবচ্ছরলন। “ত্ারা আমার উরেরশ্য 
এমন কথা িরলবেল লর্, আবম অবত্ষ্ঠ হরয় র্াই।” ইউিভ সারভব-রত্ অরনক মবহলা 
জাবনরয়রেন ত্ারা িণপবরিহন িযিহারর অবনরাপিায় লভারিন। লকউ লকউ জাবনরয়রেন 
ত্ারেররক িিরিযর অরনক আরিই লিন লথরক নামরত্ হরয়রে অথিা িবি পবরিত্বন 
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কররত্ হরয়রে উত্যিকারীর হাত্ লথরক িাাঁচার জনয। “আবম রারত্ র্বে একা িাসায় 
র্াই লত্া অরনক আত্ংরক থাবক। আবম প্রায়ই লিরনর িবি পবরিত্বন কবর অথিা িাস 
পবরিত্বন কবর।”এমনটাই বেল ইউিভ সারভব-রত্ মিিযকারীর মত্ামত্। 
. 
“লোত্লা িারস চলার সমরয় উপররর ত্লায় বকেু আপবিকর ঘটনা ঘরটরে। বিরশ্ষ 
করর রারত্র লিলা আবম উপরর থাকরত্ বনরাপে লিাধ কবর না। ড্রাইভাররর কারে 
িসাটাই আমার জনয বনরাপে মরন হয়।” 
. 
লর্ৌন বনপীড়রনর বশ্কার বভবক বসবমস্ট্ার(২৭) একবট সামাবজক সংিঠন িরড় লত্ালার 
বসদ্ধাি লনন। ২০১০ সারল বত্বন বকেু ললারকর োরা উির লন্ডরনর মযানর হাউস 
আন্ডারগ্রাউন্ড লস্ট্শ্রন আিাি হন। এরপরর বত্বন ইউরক এযাবন্ট বিট হযারাসরমন্ট 
কযারম্পইন নারম সংিঠনবট িরড় তু্রলন। বত্বন িরলন, “আবম রািা বেরয় হাটবেলাম। 
ত্খন একটা িাবড়রত্ করর বকেু মানুষ আমার পারশ্ লব্রক করর। ত্খন অন্ধকার হরয় 
আসবেল। ত্ারা আমারক লেয করর আমার লপাশ্াক বনরয় মিিয কররত্ পারর।” “ত্ারা 
িাবড়র িবত্ কবমরয় আবম বটউি লস্ট্শ্রন র্াওয়া পর্বি আমারক অনুসরণ কররত্ থারক। 
প্রায় পরনর বমবনট সময় ধরর এই ঘটনা ঘরট।” “আবম অরনক আঘাত্ লপরয়বেলাম। 
আবম ত্ারের িরলবেলাম আমারক বিরি না কররত্।” “ত্ারা আমারক লস্ট্শ্ন পর্বি 
অনুসরণ করর। ত্ারা আমারক লেয়ারলর সারথ লঠরস ধরর। আমারক আরশ্পারশ্র 
মানুরষর সাহার্য খুিই প্ররয়াজন হরয় পরড়।” 
. 
এরকম ঘটনার উোহরন অসংখয। লর্ৌন হয়রাবনর বিরুরদ্ধ অবভরর্াি ও সরচত্নত্ামূলক 
ওরয়িসাইট গুরলারত্ প্রবত্ মারস হাজার হাজার বহট আরস। ত্ারা ত্ারের সারথ 
বনত্যবেন ঘরট র্াওয়া অপ্রীবত্কর ঘটনাগুরলা লসখারন লশ্য়ার কররন। িয়স ১৩ লহাক িা 
৭০; ত্ারা সকরলই জানরত্ চান লকন ত্ারের এসি পবরবস্থবত্র বশ্কার হরত্ হরচ্ছ। 
. 
এখন মরন লকৌতু্হল জািরত্ পারর, পািারত্য নারীরা র্বে এত্ই অবনরাপে হন ত্াহরল 
ত্া আমারের কান পর্বি আরস না লকন? লকন আমারের সমারজ লমরয়রের বনরাপিার 
অিস্থা আর ত্ারের সমারজ লমরয়রের বনরাপিার অিস্থারক কাোকাবে িরল ধরর লনওয়া 
হয় না? এর কারণ, পবিমা সমারজর একটা িড় অংশ্ অেীল মিিয িা অংিভংবি 
করারক সাধারণভারি লমরয়রের ‘আকৃষ্ট করার প্ররচষ্টা’র লথরক লিবশ্ বকেু মরনই করর 
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না। একাররণ লর্ৌন হয়রাবনর বিরুরদ্ধ ত্ারের িরড় লত্ালা সামাবজক আরন্দালনগুরলাও 
লত্মন পািা পারচ্ছ না। িরং লকউ মুখ খুলরল িলা হয় লস িাড়ািাবড় কররে। আিার 
সি নারীরা এরক খুি একটা ‘হয়রাবন’ ভারিনও না, এমন লকউ লকউ আরেন র্ারা 
রািায় লকউ ত্ারেররক উরেশ্য করর লকান আপবিকর মিিয কররল এটা উপরভাি 
কররন! ভারিন ত্ার রূরপর প্রশ্ংসা করা হরচ্ছ িা খাবনকটা ‘harmless flirting’(!) 
হরচ্ছ। ত্রি এরের সংখযা উরল্লখরর্ািয হরলও এরা অবধকাংশ্ নন। 
. 
আরমবরকা, ইউররারপর বমবিয়া বনরজরের লেরশ্র নারীরের বনরাপিা ও স্বাধীনত্ার এই 
রূপ কখরনা উরল্লখ করর না, িরি নারী স্বাধীনত্ার মরিল বহরসরি বনরজরের তু্রল 
ধরর। বনরজরের লেরশ্র নারীরের বনরাপিার এমন েশ্া অথচ অনয লেরশ্র নারীরের 
স্বাধীনত্ার জনয ত্ারের হইচইরয়র লশ্ষ লনই। 
#িািলস্ট্যান্ডািব 
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৪৪ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া (রাঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচার – ১  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

মোর ললাকগুরলা প্রচন্ড অবত্ষ্ঠ। আবু্দল্লাহর লেরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص বক এক নতু্ন ধমব বনরয় 
এরসরে, িলরে সি লেি-রেিী লেরড় এক আল্লাহর ইিােত্ কররত্। শ্ত্ অত্যাচার 
কররও ত্াাঁরক একটুও েমারনা লিল না। কুরাইশ্রা ত্খন একটা মাষ্টারপ্লযান হারত্ বনল। 
ত্ারা লভরি লেখল, সাধারণত্ সম্পে,নারী আর রাজত্ব-এই বত্নবট বিষরয়র জনযই মানুষ 
এরত্া হাঙ্গামা করর পৃবথিীরত্। ত্াই কুরাইশ্রের প্রবত্বনবধ হরয় উত্িাহ ইিরন রািীআহ 
মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক িললঃ  
. 
“র্বে তু্বম লত্ামার োবররদ্রযর কাররণ এমনটা করে, আমারের িল ত্াহরল।আমরা টাকা 
তু্রল লত্ামারক সমগ্র কুরাইশ্রের মরধয সিরচরয় ধনী িাবনরয় বেি। র্বে তু্বম রাজত্ব 
চাও, আমরা লত্ামারক আমারের রাজা িাবনরয় বেি। র্বে তু্বম নারী চাও, কুরাইশ্রের 
মরধয র্ারক খুশ্ী পেন্দ কর। আমরা েশ্জন নারীরক লত্ামার হারত্ তু্রল বেি।”  
. 
িত্বমান ইসলাম বিরেষী প্রচারণার একটা অনযত্ম মুখয হাবত্য়ার রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص লক নারী 
ললাভী বহরসরি উপস্থাপন করা। কারণ, ত্ার লঘার বিরুদ্ধচারীরাও জারন মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর 
সম্পরের প্রবত্ লকান আসবি বেল না। মৃতু্যর সময় বত্বন একটা বেরহাম ও লররখ 
র্ানবন[১]। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্বে সবত্যই নারীরলাভী হরত্ন ত্রি কুরাইরশ্র লসরা লসরা েশ্ 
নারীরক বিরয় করার জনয এর লচরয় লমােম সুরর্াি আর বেল না। বকন্তু বত্বন এই 
সুরর্াি গ্রহণ কররনবন। 
.  
মোর মুশ্বরকরা ত্াাঁরক পািল িরলরে, িরলরে জােুকর। বকন্তু কখরনাই নারীরলাভী 
বকংিা বশ্শুকামী িরলবন। কারণ, ত্ারা ত্াাঁরক লোট লথরক িড় হরত্ লেরখরে। র্খন 
ত্ারের সংসৃ্কবত্রত্ অবিধ লর্ৌনাচার একেম স্বাভাবিক িযাপার বেল ত্খরনা বত্বন লকান 
নারীর বনকট কখরনা িমন কররনবন। মোর সিরচরয় সুেশ্বন পুরষ হরয়ও মাত্র ২৫ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
286 

িের িয়রস বিরয় কররন ৪০ িের িয়সী খাবেজা(রাঃ) লক। খাবেজা(রাঃ) এর মৃতু্য 
পর্বি ত্ার সারথ ঘর করররেন একটানা ২৫ িের। এরপর বিরয় কররন পিাশ্ িের 
িয়সী সওো(রাঃ) লক। ত্ারপর আল্লাহর বনরেবরশ্ই বিরয় কররন েয় িের িয়সী 
আরয়শ্া(রাঃ) লক। ত্ারপররও ত্ার লঘার শ্ত্রুরা ত্াাঁরক কখরনা নারীরলাভী বকংিা 
বশ্শুকামী িরলবন। আর ত্ার শ্ত্রুরা হয়রত্া ভুরলও কল্পনা কররবন লর্, প্রায় লচৌেশ্ 
িের পর ত্ারেরই মত্ বকেু ইসলারমর শ্ত্রুরা এটা বনরয় এরত্া জল লঘালা কররি।  
.  
সিরচরয় েুঃখজনক হরচ্ছ, বকেু ত্থাকবথত্ মুসবলমরা িলার লচষ্টা করর লর্, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
আরয়শ্া(রাঃ) লক বিরয় করর বঠক কাজ কররনবন। এই হােীসবট লেয করুন-  
. 
আরয়শ্া (রাঃ) বনরজই িণবনা করর বিরয়রেন রাসূলملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন-“লত্ামারক বিরয় করার 
আরি আমারক ২ িার স্বে লেখান হরয়বেল। আবম লেরখবে একজন লেররশ্ত্া লত্ামারক 
এক টুকররা লরশ্বম কাপরড় জবড়রয় আমার কারে বনরয় আসরেন। আবম িললাম- 
আপবন বনকাি উরমাচন করুন! র্খন বত্বন বনকাি উরমাচন কররলন ত্খন আবম 
লেখরত্ লপলাম লর্ ঐ মবহলা তু্বমই। আবম ত্খন িললাম –এবট র্বে আল্লাহর ত্রে 
লথরক হরয় থারক ত্াহরল বত্বন ত্া অিশ্যই িািিায়ন কররিন। ত্ারপর আিার আমারক 
লেখারনা হরলা লর্, একজন লেররশ্ত্া লত্ামারক এক টুকররা লরশ্বম কাপরড় জবড়রয় 
আমার কারে বনরয় আসরেন। আবম িললাম- আপবন বনকাি উরমাচন করুন! র্খন 
বত্বন বনকাি উরমাচন কররলন ত্খন আবম লেখরত্ লপলাম লর্ ঐ মবহলা তু্বমই। আবম 
ত্খন িললাম –এবট র্বে আল্লাহর ত্রে লথরক হরয় থারক ত্াহরল বত্বন ত্া অিশ্যই 
িািিায়ন কররিন।[ ২]   
. 
আমরা জাবন নিীরের স্বে হরচ্ছ ওহীর মত্। ত্াই আল্লাহত্ায়ালাই এই বিরয় 
ঘবটরয়বেরলন। ত্াই এই বিরয়র লপেরন অিশ্যই একটা বহকমাহ বেল। এরপররও লকান 
মুসবলম র্বে এই বিরয় বনরয় আপবি তু্রলন ত্রি অিশ্যই ঈমান হারা হরিন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
লক বনরয় ইসলাম বিরেষীরের একবট প্রধান অবভরর্াি হরলাঃ  
. 
"মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص pedophile িা বশ্শুকামী বেরলন" 
. 
র্ারা pedophilia লত্ লভারিন ত্ারের IQ ললরভল এিং সৃ্মবত্শ্বি অরনক কম 
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থারক[৩]। বর্বন পুররা কুরআন মুখস্থ িরল লর্রত্ পাররত্ন ত্াাঁরক আমরা অিশ্যই 
সৃ্মবত্শ্বির লোরষ েুষ্ট িলরত্ পাবর না। আর লমধার প্ররয়াি এিং বসদ্ধারির লেরত্র 
বত্বন লর্ বজবনয়াস বেরলন ত্া পািারত্যর অরনক ললখকই স্বীকার করররেন[৪][৫]। 
Pedophilia লত্ আিাি িযবিরা প্রধান লর্সি উপসরিব লভারিন ত্ার লকানটাই ত্ার 
মরধয প্রকট বেল না। আসুন লেবখ উইবকবপবিয়ারত্ pedophilia এর সংজ্ঞা বহরসরি 
বক িলা হরয়রেঃ 
.  
“Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an 
adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual 
attraction to prepubescent children. the manual defines it as a 
paraphilia involving intense and recurrent sexual urges towards and 
fantasies about prepubescent children.” [৬]  
. 
এখারন pubescent িা িয়ঃপ্রাবপ্তর বিষয়টা লিাো গুরুত্বপূণব। কারণ, লভৌিবলক অিস্থা 
বিরিচনায় এরকক অিরলর লমরয়রা এরককসময় িয়ঃপ্রাপ্ত হয়। লর্মনঃ মরুভূবম 
অিরলর লমরয়রা শ্ীত্প্রধান অিরলর লমরয়রের লচরয় দ্রুত্ িয়ঃপ্রাপ্ত হয়। মরুভূবমর 
লমরয়রা লর্খারন ১০ িের িয়রস িয়ঃপ্রাবপ্ত লাভ করর লসখারন অরনক শ্ীত্প্রধান 
অিরলর লমরয়রা ১৩-১৫ িের হরয় লিরলও িয়ঃপ্রাপ্ত হয় না।  
. 
লেি বেরলাসোর Montesqueu ত্ার ‘Spirit of Laws’ িইবটরত্[৭] উরল্লখ 
করররেন, উষ্ণ অিরল লমরয়রা ৮-৯-১০ িের িয়রসই বিরয়র উপরু্ি হরয় র্ায়। বিশ্ 
িের িয়রস ত্ারেররক বিরয়র জনয িৃদ্ধ ভািা হয়। ‘Spirit of Laws’ িইবট 
আরমবরকার সংবিধান নত্রীরত্ িযিহৃত্ হরয়রে। নীরচর ত্াবলকাবট [৮] ভারলাভারি লেয 
করুন [রেখুন বচত্র ১] - ত্াবলকাটারত্ বত্নটা বভন্ন শ্ত্রক লমরয়রের বিরয়র জনয 
অনুরমাবেত্ িয়স কত্ বেল লসটা উরল্লখ করা হরয়রেঃ  
. 
ভারলাভারি লেয কররল আমরা লেখরত্ পাি, ১৮৮০ সারলর বেরক অবধকাংশ্ জায়িায় 
বিরয়র জনয অনুরমাবেত্ িয়স বেল ১০-১২ এর মরধয। আমরা র্বে ইবত্হারস আররা 
লপেরন লর্রত্ পাবর ত্াহরল আররা কম িয়স লেয কররত্ পারি। আিার র্ত্ সামরন 
আিাি লেয কররল লেখা র্ারি অনুরমাবেত্ িয়রসর সীমা িমািত্ িাড়রে। এর লপেরন 
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অনযত্ম প্রধান কারণ হরলা মানুরষর েৃবষ্টভংিীর পবরিত্বন।  
. 
Pedophilia এর সংজ্ঞায় আররা গুরুত্বপূণব বেক উরল্লখ করা হরয়রে- “intense and 
recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent 
children”। অথবাৎ, একজন pedophile িয়ঃপ্রাপ্ত হয়বন এমন বশ্শুরের প্রবত্ িারিার 
প্রিল আকষবণ লিাধ করর। মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص বক এমন বকেু প্রেশ্বন কররবেরলন? বত্বন বক 
িাোই করর শুধু বশ্শুরের বিরয় কররবেরলন? বনরচর ত্াবলকাবট লেয করুন [রেখুন 
বচত্রঃ২]। এখারন আবম মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর বিবভন্ন বিরয়র সময় ত্াাঁর স্ত্রীরের িয়স উরল্লখ 
কররবেঃ  
. 
অথবাৎ, ত্াাঁর স্ত্রীরের র্খন বিরয় কররবেরলন ত্ারের মরধয ৯০ ভারিরই িয়স বেল ১৭ 
বকংিা ত্ার লচরয়ও লিশ্ী। একমাত্র আরয়শ্া(রাঃ) এর িয়স বেল েরশ্র নীরচ। র্ারা 
আরয়শ্া(রাঃ) এর িয়স লেরখ খুবশ্রত্-“Yes, we got it. All moslems are 
pedophile” িরল বচৎকার করর উরঠন ত্ারা অিশ্য খাবেজা(রাঃ), উরম্ম হািীিাহ(রাঃ) 
ও সওো(রাঃ) এর িয়স লেখরল র্থািরম লিািা, িবধর ও অন্ধ হরয় র্ান।  
. 
ইন শ্া আল্লাহ চলরি 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] বসরাতু্র রাসূল-মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা-৭৪৮ 
[২] সহীহ িুখারী, হােীস নং ২৪১৮  
[৩] Cantor JM, Blanchard R, Christensen BK, Dickey R, Klassen PE, Beckstead AL, 
Blak T, Kuban ME (2004). "Intelligence, memory, and handedness in pedophilia". 
Neuropsychology 18 (1): 3–14. 

[৪] Michael Hart in 'The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In 
History,' New York, 1978. 
[৫] Sir George Bernard Shaw in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936. 
[৬] "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition". 
American Psychiatric Publishing. 2013  
[৭] Montesqueu-The spirit of Laws- Book-16,page 264  
[৮] http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24  
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৪৫ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও আরয়শ্া (রাঃ) লক বনরয় র্ত্ বমথযাচার – ২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

[আরির পরিবর জনয লেখুন – (সত্যকথন) ৪৪] 
. 
"ত্ারপররও েয় িের িয়স স্বামী সংসাররর জনয উপরু্ি না" 
.  
র্ারা ৬ িের িয়রস আরয়শ্া(রাঃ) এর বিরয় বনরয় আপবি তু্রলন ত্ারা অিশ্য 
ইবত্হারসর একটা সত্য এবড়রয় র্ান। লসটা হরচ্ছ রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর পূরিবই আরয়শ্া(রাঃ) 
জুিাইর ইিরন মুবত্ম এর সারথ engaged বেরলন। পরিত্বীরত্, আিুিকর(রাঃ) ইসলাম 
গ্রহণ কররল এ বিরয় লভংরি র্ায়। এ লথরক আমরা িুেরত্ পাবর, লস সময় এই 
িয়রসই বিরয় করা আররি এরকিাররই স্বাভাবিক িযাপার বেল। পরিত্বীরত্ আল্লাহর 
বনরেবরশ্ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক বিরয় কররন। ৬ িের স্বামী সংসাররর জনয উপরু্ি নয় 
িরলই বত্বন ৯ িের িয়রস স্বামীিৃরহ উরঠন।  
. 
Pedophile রা লর্মন বশ্শুরের পািার জনয আকুল হরয় উরঠ, মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص কখরনাই 
এমন বকেু প্রেশ্বন কররনবন। ত্াই ৯ িের িয়রস আরয়শ্া(রাঃ) উপরু্ি হরল 
আরয়শ্া(রাঃ) এর পবরিারই ত্ারক স্বপ্ররণাবেত্ স্বামীিৃরহ উবঠরয় লেন[১]। আজ লথরক 
২০০ িের আরি লমরয়রা ১০ িের িয়রস বিরয়র জনয উপরু্ি হরল ত্া লমরন বনরত্ 
র্বে আমারের আপবি না থারক ত্াহরল ১৪০০ িের আরি একজন নারীর নয় িের 
িয়রস সংসার করা বনরয় অবভরর্াি লত্ালা বক িািল- স্ট্যাণ্ডািব এর মারে পরড়না?  
. 
কমনরসে,পবরসংখযান আর বিজ্ঞান এই বত্নটাই সােয লেয় লর্, স্বামীিৃরহ উঠার সময় 
আরয়শ্া(রাঃ) “Pre-pubescent” লস্ট্রজ বেরলন না। র্ারা এমনটা িরলন ত্ারা 
অিশ্যই বমথযাচার কররন। মজার িযাপার হরচ্ছ, ১৯০৫ সারলর আি পর্বি মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص 
এর সারথ আরয়শ্া(রাঃ) এর বিরয় লকান ইশুযই বেল না। ১৯০৫ সারল লজানাথন ব্রাউন 
সিবপ্রথম এটা বনরয় জল লঘালা কররন। কারণ, এর আরি এটা সিার কারে একেম 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%AA%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=253181591784895


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
290 

স্বাভাবিক িযাপার বেল।  
. 
র্ারের এরপররও িযাপারটা হজম কররত্ কষ্ট হয় ত্ারের লোট্ট একটা এেরপবররমন্ট 
কররত্ িলি। আপনার োেী বকংিা নানী লিাঁরচ থাকরল ত্ারের বজরজ্ঞস করুন ত্ারের 
কত্ িের িয়রস বিরয় হরয়বেল, সম্ভি হরল ত্ারের কাে লথরক লজরন বনন আপনার 
িড়-োেী এিং িড়-নানীর বিরয় কত্ িের িয়রস হরয়বেল। লেখরিন িয়সটা ৯-১৫ এর 
লিশ্ী না। এখন পাররিন বক বনরজরের পূিবপুরুষরের বশ্শুকামী িলরত্? আল্লাহ-ত্ায়ালা 
এভারিই মানুরষর বমথযাগুরলারক মানুরষর বেরকই বেবররয় লেন। 
.  
এিার সভয লেশ্গুরলার বেরক ত্াকাই। লমবেরকারত্ লেরল লমরয়র নেবহক সম্পরকবর 
জনয এই আধুবনক সমরয় নূনযত্ম িয়স মাত্র ১৩। লখাে ইউ.এস লস্ট্রট লমরয়রের 
বিরয়র িয়রসর বভন্নত্া আরে। লর্মনঃNew Hampshire এ িয়স ১৩, New York এ 
১৪, South Carlonia লত্ িয়স বনধবারণ করা হরয়রে ১৫। আপবন লকান িয়সটারক 
সবঠক িলরিন?  
.  
ত্রি এটা বঠক লর্, অপবরপে িয়রস বিরয় হরল, লমরয়রা আত্নগ্লাবনরত্ লভারিন এিং 
স্বামীর প্রবত্ এরত্াটা অনুরি হন না। আরয়শ্া(রাঃ) এর সারথ বক এমনটা হরয়বেল?  
. 
. 
"লকমন বেল আরয়শ্া(রাঃ) ও রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর োম্পত্য জীিন?" 
.  
মহানিী রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص অিরর আরয়শ্া রাবেআল্লাহ আনহার লর্ মহত্ব ও মর্বাো বেল, ত্া 
অনয লকান স্ত্রীর জনয বেল না। ত্ার প্রবত্ এ ভালিাসা বত্বন কাররা লথরক লিাপন পর্বি 
কররত্ পাররনবন, বত্বন ত্ারক এমন ভালিাসরত্ন লর্, আরয়শ্া (রাঃ) লর্খান লথরক পাবন 
পান কররত্ন, বত্বনও লসখান লথরক পাবন পান কররত্ন, আরয়শ্া (রাঃ) লর্খান লথরক 
লখরত্ন, বত্বনও লসখান লথরক লখরত্ন।  
. 
অষ্টম বহজবররত্ ইসলাম গ্রহণকারী আমর ইিনুল আস (রাঃ) ত্ারক বজজ্ঞাসা কররন : 
“লহ আল্লাহর রাসূল, আপনার বনকট সিরচরয় বপ্রয় লক ?” বত্বন িলরলন : “আরয়শ্া”। 
আমর (রাঃ) বজজ্ঞাসা কররলন : পুরুষরের লথরক ? বত্বন িলরলন : “ত্ার বপত্া”। 
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{িুখাবর ও মুসবলম}  
. 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ত্ার সারথ লখলা-ধুলা, হাবস-ঠাট্টা ইত্যাবেরত্ অংশ্ গ্রহণ কররত্ন। লকান 
এক সেরর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ত্ার সারথ লেৌড় প্রবত্রর্াবিত্ায়ও 
অংশ্ লনন।  
. 
আরয়শ্া (রাঃ) আররা িণবনা কররন, র্ার োরা ত্ার সারথ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়াসাল্লারমর লেহ, মমত্ার প্রকাশ্ পায়।বত্বন িরলন : “আল্লাহর শ্পথ, আবম 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লেরখবে, বত্বন আমার ঘররর েরজায় োাঁড়ারত্ন, হািবশ্রা রু্দ্ধাস্ত্র বনরয় 
লখলা-ধুলা করত্, আর রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আমারক ত্ার চাের বেরয় লঢরক বনরত্ন, লর্ন আবম 
ত্ারের লখলা উপরভাি কবর ত্ার কাাঁধ ও কারনর মধয বেরয়। অত্ঃপর বত্বন আমার 
জনয োাঁবড়রয় থাকরত্ন, র্ত্েণ না আবমই প্রস্থান করত্াম”। {আহমে}  
.  
ত্ার প্রবত্ রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ভারলািাসার আররকবট আলামত্ হরচ্ছ, মৃতু্য শ্র্যায় বত্বন 
আরয়শ্ার বনকট থাকার জনয অনযানয স্ত্রীরের কাে লথরক অনুমবত্ বনরয়রেন, লর্ন 
আরয়শ্া (রাঃ) ত্ারক লসিা শুশ্রূষা প্রোন কররন।  
. 
“আরয়শ্া(রাঃ) হরত্ িবণবত্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ملسو هيلع هللا ىلص আমারক িরলন : তু্বম কখন আমার 
উপর সন্তুষ্ট থাক আর কখন রাি কর আবম ত্া িুেরত্ পাবর। বত্বন িরলন, আবম 
িললাম : বকভারি আপবন ত্া িুরেন ? বত্বন িলরলন : তু্বম র্খন আমার উপর সন্তুষ্ট 
থাক, ত্খন িল, এমন নয়- মুহাম্মরের ররির কসম, আর র্খন আমার উপর রাি কর, 
ত্খন িল, এমন নয়- ইিরাবহরমর ররির কসম। বত্বন িরলন, আবম িললাম : অিশ্যই 
লহ আল্লাহর রাসূল, ত্রি আবম শুধু আপনার নামটাই ত্যাি কবর”। {মুসবলম}  
. 
আরয়শ্া(রাঃ) রাসূল ملسو هيلع هللا ىلصএর প্রবত্ এরত্াটা আত্নসম্মান লিাধ কররত্ন লর্ বত্বন মুহাম্মে 
 লক উরেশ্য করর িরলবেরলন, “লকন আমার মত্ একজন নারী, আপনার মত্ ملسو هيلع هللا ىلص
একজন পুরুষরক বনরয় আত্মসম্মান লিাধ কররি না ?” {মুসবলম} 
.  
এরপররও র্ারা এই বিরয় বনরয় জলরঘালা করর ত্ারের িলি, “If Ayesha (R) was 
happy and satisfied with her marriage, who are you to point your 
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finger at her marriage?”  
. 
. 
"বিরয়র লপেরন বহকমাহ" 
. 
মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص ও আরয়শ্া(রাঃ) এর বিরয়র কাররণ মুসবলম উম্মাহ নানাবেক লথরক লাভিান 
হরয়বেল। আরয়শ্া(রাঃ) মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর স্ত্রীরের মরধয লথরক সিরচরয় লিশ্ী হােীস িণবনা 
কররবেরলন।[২] [বচত্র ১] 
. 
সিরচরয় লিশ্ী হােীস িণবনাকারীরের মারে বত্বন বেরলন চতু্থব। আিু হুরাইরা,আিেুল্লাহ 
ইিরন উমার এিং আনাস ইিরন মাবলরকর পররই ত্ার অিস্থান। বত্বন লর্সি বিষরয় 
হােীস িণবনা কররবেরলন ত্া র্বে বত্বন িণবনা না কররত্ন ত্াহরল ইসলামী শ্রীয়রত্র 
একটা িড় অংশ্ অপূণব লথরক লর্ত্।  
. 
হােীস এিং ত্ােসীররর এমন লকান িই লনই র্ারত্, আরয়শ্া(রাঃ) নামবট িলিল করর 
না।  
. 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর মৃতু্যর পর লম্বা একটা সময় ত্াাঁর জ্ঞান আরয়শ্া(রাঃ) সাহািী ও 
ত্ারিয়ীরের মারে েবড়রয় বেরত্ লপররবেরলন। ইিরন হাজার আসকালানী(রহঃ) এজনয 
িরলবেরলন, “ মবহলারের মরধয আরয়শ্া(রাঃ) বেরলন ইসলারমর সিরচরয় িড় আরলম।” 
[৩] 
.  
উরওয়া বিন জুিারয়র িরলরেন-“ আবম কখনও কাউরক পাই নাই বর্বন কুরআন ও 
হালাল এিং হারারমর আরেশ্ বনরষধ, ইলমুল আনসাি িা নসি-শ্াস্ত্র এিং আরবি 
কবিত্ায় আরয়শ্া (রাঃ) এর লচরয় লিবশ্ জানরত্ন। লসই কাররণ অরনক িরয়াবজষ্ঠ 
সাহাবিরয় লকরামিণ জবটল লকান বিষয় বনরসরন আরয়শ্া(রাঃ) এর সাহার্য গ্রহণ 
কররত্ন। [৪]  
. 
আিার মোর মুশ্বরক কুরাইশ্রের কারে বেরর র্াই। নানাভারি মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক 
প্ররলাভন লেবখরয়ও ত্ারা মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ লকান সমরোত্া কররত্ পাররবন। 
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মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্বে নারীরলাভী হরত্ন ত্রি ত্খনকার পবরবস্থবত্র সুরর্াি বনরয় আররির 
সিরচরয় সুন্দরী নারীরের বিরয় কররত্ পাররত্ন, বশ্শুকামী হরল পাররত্ন লিরে লিরে 
বশ্শুরের লভাি কররত্। বত্বন ত্ার বকেুই কররনবন। কারণ, ত্াাঁর বমশ্ন বেল সরত্যর 
পরথ আজম সংগ্রারমর। ত্াাঁর উরেশ্য বেল মানুষরক ‘সৃবষ্টর োসত্ব লথরক স্রষ্টার োসত্ব’ 
এর বেরক বনরয় র্াওয়া। ত্াই লত্া সত্য প্রচাররর জনয অনমনীয় লথরক বত্বন 
িরলবেরলন- 
.  
“আমার এক হারত্ সূর্ব আররক হারত্ চন্দ্র এরন বেরলও আমার ধমব লথরক আবম বিরত্ 
হি না। হয় আল্লাহ আমারক জয়ী কররিন, নতু্িা আবম লশ্ষ হরয় র্াি। বকন্তু এ কত্বিয 
লথরক বিচুযত্ হি না।” [৫] 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] সহীহ মুসবলম, বকত্ািুল বনকাহ  
[২] বসরাতু্র রাসূল-মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা- ৭৬৮ 
[৩] Young Ayesha-Anwar Al Awlaki 
[৪] ইিরন কাইয়ুযম ও ইিরন সা’ে কতৃ্বক জালা-উল- আেহাম খন্ড ২, পৃষ্ঠা-২৬ 
[৫] সীরারত্ ইিরন বহশ্াম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪ 
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৪৬  
পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারের অন্ধ অনুসারীরা 
ইসলামরক আিমণ করার সময় লর্ সি আগুবরমন্ট িযিহার 
করর  

-আবসে আেনান 
 

 

পবিমা বিশ্ব এিং মুসবলম বিরশ্ব ত্ারের অন্ধ অনুসারীরা ইসলামরক আিমণ করার 
সময় করয়কটা ধরািাাঁধা আগুবরমন্ট িযিহার করর। এগুরলার লিশ্ীরভািই হল প্রাচযবিে 
িা ওবররয়ন্টাবলস্ট্রের োরা িযিহৃত্ নানা িিাপচা রু্বি, লর্গুরলারক িািিত্া বিিবজবত্ 
এিং ত্থযিত্ ভারি ভুল। রু্বিিত্ িা ননবত্ক উৎকষব না, েযাকচুয়াল অযাবকউবরবস না, 
এই আগুবরমন্টগুরলার মূল চাবলক শ্বি হল এগুরলার ইনবিট ইসলামবিরেষ।  
. 
েুঃখজনক ভারি আমারের সমারজ এরকম মানুরষর অভাি লনই র্ারা হাবস মুরখ এিং 
খুবশ্ মরন পবিমা বিরশ্বর িুবদ্ধিৃবিক লিালামীরক লমরন বনরয়রেন। পবিমারের লর্রকান 
োবি ত্ারা বিনািাকয িযরয় লমরন বনরত্ রাবজ। এই কাররণ আগুবরমন্টগুরলার প্রচার 
আমারের বশ্বেত্ সমারজর মরধযও লিশ্ ভারলা মরত্াই হরয়রে।  
. 
ইসলামবিরেষীরের এরকম একবট আগুবরমন্ট হল মরাল সুবপবরওবরবট-র আগুবরমন্ট। 
পবিমা উোরবনবত্ক বচিাধারা [Liberalism] এিং লসকুযলাবরসমরক ননবত্কভারি 
ইসলারমর চাইরত্ লেষ্ঠত্র োবি করা। বলিাররবলসম আর লসকুযলাবরসরমর এবথকাল 
বসরস্ট্মরক ইসলারমর লেয়া ননবত্ক িযিস্থার লচরয় লেষ্ঠত্র োবি করা।  
. 
ইসলামবিরেষীরা েুই ভারি এই োবির পরে রু্বি লেয়ার লচস্ট্া করর। প্রথমত্ ত্ারা 
ইসলামরক আিমণ করর। “ইসলাম নারী স্বাধীনত্া লেয় না, ইসলাম লচাররর হাত্ 
কাটরত্ িরল, ইসলাম অমানবিক, ইসলাম িিবর, ইসলাম চারটা বিরয়র অনুমবত্ বেরয়রে, 
ইসলারম িাক স্বাধীনত্া লনই, ইসলারমর বজহারের কথা আরে...” এরকম বিবভন্ন কথা 
িরল। এটা হল ননবত্ক ভারি ইসলাম অধম এটা প্রমাণ করার জনয লচস্ট্া।  
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. 
বেত্ীয়ত্, ত্ারা বিবভন্ন ভারি প্রমাণ করার লচস্ট্া করর লকন ত্ারের েশ্বন এিং ননবত্ক 
বচিাধারা উন্নত্ত্র। ত্ারা কত্ ননবত্ক, ত্ারা কত্ উোর, ত্ারা নীবত্র প্ররশ্ন করত্াটা 
আরপাষহীন, ত্ারা মানিাবধকারর কত্ বিশ্বাসী, মানিত্ার ধারকিাহক – এসি িযপারর 
বিবভন্ন োবি করর।  
. 
আমরা সিাই এেুরটা অযারপ্রারচর সারথই পবরবচত্। আমরা সিাই কমরিশ্ী এই 
আগুবরমন্টগুরলা শুরনবে। অরনরক হয়রত্া বকেুটা প্রভাবিত্ও হরয়বে। বকন্তু িািিত্া বক 
আসরল পবিমারের, এিং ত্ারের িাোমী চামড়ার অন্ধ অনুসারীরের এই িিিযগুরলারক 
সমথবন করর?  
. 
লকান জাবত্ িা সভযত্া করত্াটা ননবত্ক এটা পবরমাপ করার একটা ভারলা উপায় হল 
লসই জাবত্ িা সভযত্া ত্ার অবধনি এিং েুিবলরের সারথ বক রকম আচরণ করর লসটা 
লেয করা। র্ারের উপর ত্ারা কতৃ্ত্ব অজবন করররে ত্াাঁরের সারথ বক রকম আচরণ 
করর লসটা লথরক লকান জাবত্ আসরলই করত্াটা ননবত্ক লসটা আপবন িুেরত্ পাররিন। 
প্ররয়াজরনর ত্াবিরে লকউ ত্ার ননবত্কত্া করত্াটা করম্প্রামাইর্ করর লসখান লথরকও 
আপবন একটা ধারনা পারিন। 

বনরচর বলংকবট হরচ্ছ ২০ লশ্ লসপরটম্বর, ২০১৫ লত্ বনউইয়কব টাইমস পবত্রকায় 
প্রকাবশ্ত্ একবট আবটবরকরলর। 
.  
http://tinyurl.com/psqpqqd  
. 
বলংক লথরক আপনারা সমূ্পণব আবটবরকল পড়রত্ পাররিন, আবম এখারন সংবেপ্ত ভারি 
মূল বিষয়টা িলবে। লর্রকান লেরশ্ আগ্রাসন চালারনার সময় আগ্রাসী বভনরেশ্ী লসনােল 
বকেু স্থানীয় ললাকরক িযিহার করর। ত্ারা এসি লকালািররটররের বমত্র িা অযালাই 
িরল থারক। আেিাবনিারনর মুসবলম ত্থা ত্াবলিারনর বিরুরদ্ধ রু্রদ্ধ অযাবমবরকানরাও 
বকেু স্থানীয় োলালরের িযিহার কররে। অযাবমবরকার এসি বমত্ররের অরনরকরই হবি 
হরচ্ছ ধষবণ । বিরশ্ষ করর কমিরয়সী লেরলরের ধষবণ করা। অযাবমবরকানরের এই 
বমত্ররের কমযান্ডাররা কমিরয়সী বশ্শু এিং বকরশ্াররের বনরজরের লর্ৌনোস বহরসরি 
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িযিহার কররত্া। ত্াাঁরেররক ২৪ ঘন্টা বিোনার সারথ লশ্কল বেরয় লিরধ রাখা হরত্া 
আর রারত্ ধষবণ করা হরত্া। এিং এই কাজগুরলা হরত্া অযাবমবরকানরের লিইরসর 
লভত্রর।  
. 
অথবাৎ অযাবমবরকানরের লসনাঘাবটরত্, অযাবমবরকানরের বমত্ররা, অযারমবরকানরের 
উপবস্থবত্রত্ বশ্শুরের ধষবণ কররত্া। শুধু ত্াই না, অযাবমবরকান লসনািাবহনী এই 
বিকৃত্কাম, ধষবক ও সমকাবমরের বিবভন্ন গ্রারমর লনতৃ্রত্বর পরে িসারত্া। ত্াই এটা 
িলা অনুবচত্ হরি না লর্, এই বশ্শু বকরশ্াররের উপর বনর্বাত্রনর জনয অযারমবরকা 
োয়ী। এরকম একবট লমবরন লিইরস বকেু বকরশ্ার মুি হিার লচস্ট্া করার সময় 
একজন অযারমবরকান লসনারক গুবল করর হত্যা করর। ঐ লসনা মারা র্ািার লপ্রবেরত্ই 
বনউইয়কব টাইমরসর এই আবটবরকলবট ললখা। এমন না লর্ ত্ারা মুসবলম বশ্শুরের 
অবধকার বনরয় উবেি হরয় আবটবরকলবট বলরখরে। 
. 
অরনরক মরন কররত্ পাররন এটা একটা বিবচ্ছন্ন ঘটনা। লেখা র্াক অযারমবরকানরা অনয 
লর্ লেশ্বটরত্ আগ্রাসন চাবলরয়রে লসখারন বক অিস্থা। ইরারক অযারমবরকান আগ্রাসন 
চলাকালীন সমরয় কুখযাত্ আিু গ্রাইি কারািারর অযারমবরকানর িন্দীরের উপর ভয়ঙ্কর 
বনর্বাত্ন চালারনা হয়। র্া লস সময় বিশ্ব বমবিয়ারত্ িযাপকভারি সমারলাবচত্ হয়। বকন্তু 
র্া মূল ধারার বমবিয়ারত্ আরলাবচত্ হয় বন লসটা হল অযারমবরকান লসনারা আিু গ্রাইি 
কারািারর শুধু মুসবলম নারীরেররকই ধষবণ করর বন, িরং ত্াাঁরের সামরন ত্াাঁরের লোট 
লেরলরের ধষবণ করররে এিং লসটার বভবিও করররে। লা হাওলা ওয়ালা কু’আত্া ইল্লাহ 
বিল্লাহ। আল্লাহ আমারের অেমত্া েমা করুন। 
. 
http://tinyurl.com/otfeory  
http://tinyurl.com/qyqrjh  
এ িযাপারর পুবলৎর্ার জয়ী সাংিাবেক বসরমার হারশ্ এর 
িিিযঃ http://tinyurl.com/nnhh59u  
. 
এমনবক হরত্ পারর এটা শুধু অযারমবরকানরা কররে, অথিা এটা শুধু ইরাক এিং 
আেিাবনিারনই ঘরটরে? আচ্ছা আমরা একটু অনযবেরক ত্াকাই। 
. 
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জাবত্সংঘ শ্াবি রো িাবহনী এমন একবট লসনিাবহনী র্া পবরচাবলত্ জাবত্সংরঘর 
আেশ্ব অনুর্ায়ী। লর্মন লসাবভরয়ত্ আবমবর লপেরন চাবলকা শ্বি বেল লসাশ্যাবলসম, র্া 
বেল ত্ৎকালীন লসাবভরয়ত্ ইউবনয়রনর আেশ্ব। লত্মবনভারি জাবত্সংঘ শ্াবিরো 
িাবহনীর চাবলকা শ্বি হল জাবত্সংরঘর আেশ্ব – লসকুযলার বহউমযাবনসম িা “ধমব 
বনররপে মানিত্ািাে”। 

জাবত্সংঘ শ্াবি রো িাবহবনর সেসযরা লসকুযলার বহউমযাবনসরমর মহাম আেরশ্ব 
উিীবিত্ হরয় লর্সি অিরল শ্াবি প্রবত্ষ্ঠার জনয লিরেন লসখারন ধষবরণর রাজয প্রবত্ষ্ঠা 
করর এরসরেন। মাবল, মধয আবেকান প্রজাত্য, করঙ্গা বিবভন্ন জায়িায় এই শ্াবিরেীরা 
এই কাজ করররে। হাইবত্রত্ প্রায় এক েশ্ক ধরর এই ধষবণ চলরে। 
. 
http://tinyurl.com/kq3zytd http://tinyurl.com/nqthgh9http://tinyurl.
com/ndahex4 http://tinyurl.com/q72ojgb  
[এিযাপারর বিিাবরত্ জানার জনয লেখুন #সত্যকথন_৩৮] 
. 
এই ধষবরণর স্বীকার শুধু নারীরা না। প্রবত্বট লেরত্র বশ্শুরের ধষবণ করা হরয়রে। একটু 
পযাটানবটা লেয করুন। প্রবত্বট লেরত্র বভকবটম হরলন রু্দ্ধবিধ্বি লেরশ্ নারী, বশ্শু এিং 
িন্দীরা। প্রবত্বট লেরত্রই ত্ারা োবি করররে ত্ারা এসি লেরশ্ শ্াবি প্রবত্ষ্ঠার জনয 
র্ারচ্ছ, িণত্য আনার জনয র্ারচ্ছ, মানিাবধকাররর জনয র্ারচ্ছ। অথবাৎ এই মহান 
আেশ্বগুরলা োরা িলীয়ান লসনারা সিরচরয় েুিবল মানুষগুরলারক ত্াাঁরের সিচাইরত্ েুিবল 
সমরয় আিমণ করররে। এিং মানিত্া, শ্াবি, িিত্য এই আেশ্বগুরলা ত্াাঁরের এই 
নপশ্াবচকত্া, এই বপ্ররিটবর বিরহইবভয়াররক থামারত্ পারর বন। 
. 
সিচাইরত্ ভয়ঙ্কর িযাপার হল ত্ারা লত্া এসি ঘটনা লচরপ রাখার লচস্ট্া করররেই, 
বকন্তু প্রকাবশ্ত্ হিার পরও ত্ারা এই িযাপারর লকান িযিস্থা বনরত্ ইচু্ছক না। ত্ারা 
বকন্তু িুক েুবলরয় িরল লিড়ায় ত্ারের লসনািাবহনী কত্ ননবত্ক, কত্ মানিত্ািােী। 
মুসবলমরা জঙ্গী আর ত্ারা মানিত্ািােী। অথচ ত্ারের লসনািাবহনী, ত্ারের আেরশ্বর 
ধারকরাই, আেিাবনিান ও ইরারক লত্জবস্ক্রয় অস্ত্র িযিহার করর, ওয়াইট েসেরাস 
িযিহার করর, বশ্শুরের ধষবণ করর, নারীরের ধষবণ করর লসটার বভবিও করর, বনরজরা 
বনরজরের ধষবণ করর, লড্রান হামলা করর বনয়বমত্ বশ্শু হত্যা করর, ঘন জনিসবত্ পূণব 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fq72ojgb&h=ATMYUxJCOtRqlpqtjWky71O71GqhCzatT9ZTpX1m10irIld6SPzh4Fceo-gS7HEfm1LRbdqYCM3LPH_JtpoDYps2P7XDpz3erAXPUV_YFIbps3Nc8olfbvyT9ejkGmF1o0WDDIG7L--rkst7Z9ZqDNY3guWtF2KFWay5n_Begcy2s8WEgEQaVQuIXmLCTSfKVVgWI4mlh3FVpmnKjCpnBxfOJUzsQ-JBmITODiX-SEYRKmocYpfkCFnqmsuDyQVIZsI9NBzpYyau8BymEXlBW2jfslEJ17AB5bRuiPzgJA
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A9%E0%A7%AE?source=feed_text&story_id=254192718350449
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এলাকায় বনবিবচারর িবম্বং করর।  
. 
এরত্া বকেু করার পরও ত্ারা মানবিক। ত্ারা মানিত্ািােী ত্ারা মহান, আর মুসবলমরা 
বিশ্বাস করর রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বিরুরদ্ধ কটুবিকারীর শ্াবি মৃতু্যেন্ড, ত্াবলিান মরন 
করর চুবরর শ্াবি হাত্ কাাঁটা, আমরা মরন কবর শ্ারীয়াহ মানিজাবত্র একমাত্র সংবিধান 
– এজনয আমরা িিবর, মধযরু্িীয়, জবঙ্গ!  
. 
পবিমা ওবররয়ন্টাবলস্ট্, ইসলামবিরেষী এিং ত্ারের িাোমী চামড়ার সিানরা আমারের 
খুি করর লিাোরনার লচস্ট্া কররন ইসলামরক মানুষরক িন্দী করর, অসম্মাবনত্ করর, 
অবধকার লকরড় লনয় আর পবিমারের আেশ্বগুরলা মানুষরক সম্মাবনত্ করর। িািিত্া 
হল পবিমারের আেশ্ব মানুষ চরমভারি অসম্মান করর এিং ত্াাঁরক পশুর লচরয়ও বনকৃষ্ট 
পর্বারয় নাবমরয় আরন। এসি আেশ্ব পুরুষরক লম্পট এিং নারীরক পরণয পবরণত্ করর। 
. 
এই আেশ্বগুরলা মানুষরক “অবধকার, মানিত্া, স্বাধীনত্া"-র মরত্া বকেু সুন্দর সুন্দর 
শ্ব্দ শুবনরয় অন্ধ ও িবধর িাবনরয় রারখ। লোলনা লথরক কির পর্বি অথব-সম্পে-নারীর 
লপেরন েুরট চলা এক লঘারগ্রস্থ জনরিাষ্ঠী সৃবষ্ট করর। এই আেশ্বগুরলা নযায়বিচার লেয় 
না, সুশ্াসন লেয় না, ননবত্ক উৎকষবত্া আরন না িরং উরটাটা করর। এই আেশ্ব এমন 
বকেু মানুষ নত্বর করর র্ারা মুরখ মানিত্া আর মানিাবধকাররর কথা িরল, বকন্তু কারজর 
মাধযরম মানিাবধকার লঙ্ঘন করর। ত্ারের িিবরত্া অরনক লেরত্রই ত্ারের িুরসইিার 
পূিবপুরুষরের বহংস্র পাশ্বিকত্ারকও োবড়রয় র্ায়।  
. 
অনযবেরক ইসলাম প্রকৃত্ ভারি মানুষরক মুি করর। নযায়বিচার বনবিত্ করর। স্বচ্ছত্া 
ও সুশ্াসন বনবিত্ করর। নারীরক ত্াাঁর প্রাপয সম্মান লেয়, সুরবেত্ রারখ এিং 
মানিচবররত্রর অন্ধকার বেকবটরক লািাম বেরয় রারখ। ইসলাম মানুষরক অজ্ঞানত্ার 
অন্ধকার লথরক আরলার বেরক আরন। সৃবষ্টর উপাসনা লথরক মুি করর মানুষরক এক 
আল্লাহ-র ইিাোরত্ বনরয়াবজত্ করর। অথব, সম্পে, সম্মান, েমত্ার লপেরন লোটার 
িেরল আল্লাহ রাবু্বল আলামীরনর সন্তুবষ্ট অজবরনর জনয মানুষরক প্রবত্রর্াবিত্া কররত্ 
লশ্খায়। 
. 
এ কাররণ লর্সি বিকৃত্কাম, সমকাবম, বশ্শুকাবমরের অযারমবরকান লসনারা বমত্র বহরসরি 
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গ্রহণ করর ত্াবলিান ত্ারের খুাঁরজ লির করর হত্যা করর। অযারমবরকানরা লর্খারন পবপ 
চাষ লথরক অথব উপাজবন করর ত্াবলিারনর শ্াসনামরল লসই পবপ চাষ লনরম আরস 
শুরনযর লকাঠায়। অযারমবরকা ত্ার ত্থাকবথত্ সুবপবরওর শ্াসন িযিস্থা বেরয় প্রায় এক 
েশ্ক লচস্ট্া কররও প্রবহবিশ্ারনর সময় মে বনবষদ্ধ কররত্ িযথব হয়। বকন্তু ত্াবলিান 
মাত্র করয়ক িেরর পবপ চাষ িন্ধ করর লেরল। বব্রটীশ্রা মুসবলম নারীরের ধষবণ করর 
আর ত্াবলিারনর কারে িন্দী ইরয়াভন বরিলী ইসলাম গ্রহণ করর। এটা হল এক সুেষ্ট 
পাথবকয এই েুই আেরশ্বর মরধয। বনিয় এটা একবট সুেষ্ট পাথবকয, এিং বনিয় এর 
মারে প্রমাণ আরে ত্াাঁরের জনয র্ারা বনরজরের বিচার-িুবদ্ধ-বিরিকরক এখরনা 
সমূ্পণবভারি পবিমারের কারে িন্ধক লেনবন।  
. 
িাবহযক চাকবচকয, চটকোর কথা, মানিত্া ও শ্াবির লরটবরক এিং পবিমারের 
নিষবয়ক, সামবরক ও প্ররু্বিিত্ সােরলয আমরা বিভ্রাি হই। বিরশ্ষ করর আমরা র্ারা 
লসকুযলার বশ্ো িযিস্থায় বশ্বেত্ হই ত্াাঁরের মাথায় লোটরিলা লথরকই লিাঁরথ লেয়া হয় 
লর্ সেলত্ার সংজ্ঞা হল পবিমারের মরত্া হওয়া। একই সারথ এই বশ্ো িযিস্থা এিং 
সমাজ আমারের লশ্খায় পবিমারের সি োবিগুরলারক ধ্রুি িািি সত্য বহরসরি লমরন 
বনরত্। লকান অবপ্রয় প্রশ্ন উত্থাপন না কররত্। আমরা পবিমারের িড় িড় স্কাইরস্ক্রইপার 
আর বিশ্াল অথবনীবত্ লেবখ, বকন্তু এগুরলার লপেরন ঔপবনরিবশ্ক এিং নিয-
ঔপবনরিবশ্ক লুটপারটর ভূবমকা লেবখ না।  
. 
আমরা লররনসে আর এনালাইরটনরমন্ট লথরক লশ্খার কথা িবল বকন্তু লররনসে আর 
এনলাইরটরমন্ট মুসবলমরের কারে করত্াটা ঋণী লসটা জানার লচস্ট্া কবর না। আমরা 
লজরনভা কনরভনশ্ারনর কথা িবল, বকন্তু লজরনভা কনরভনশ্ারনর প্রায় সারড় ১৩০০ 
িের আরি মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লর্ মানিাবধকার এিং রু্দ্ধিন্দীর অবধকাররর 
িযাপাররয়া মানি ইবত্হারসর সরিবাৎকৃষ্ট নীবত্মালা প্রণয়ন করর লিরেন এটা বনরয় 
িলরত্ সংরকাচ লিাধ কবর। জন সু্ট্য়ারট বমল, লিন্থাম, বলংকনম, লপ্লইরটা, মােব লর্খারন 
এরত্া কারুকার্বময় িযাখযা বেরয়রেন এগুরলার মারে আল্লাহ-র লেয়া সরল িযাখযা, র্া 
লিেুইন আর বিজ্ঞানী, সিার কারেই লিাধিময, আমারের আকষবণ করর না।  
. 
আমারের মরধয ইনবেবরওবরবট কমরপ্লে কাজ করর। আমরা বনরজরের েুদ্র, অপাংরত্য় 
মরন কবর। আমরা মরন কবর আমারের গুরুত্বপূণব হিার উপায় হল পবিমারের অনুসরণ 
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করা। আমারের সেল হিার উপায় হল বেবরঙ্গীরের মরত্া হিার লচস্ট্া করা। ত্াই 
আমারের সমারজ পবিমারের অরনক িাোমী চামড়ার সিান আরেন র্ারা পবিমারের 
ইসলাম বিরেষ অনুসরণ করারক সভযত্া, সােলয আর জ্ঞারনর মাপকাবঠ মরন কররন, 
এরত্ অিাক হিার বকেু লনই। এই মানুষগুরলা পবিমা বিশ্বরক প্রভু বহরসরি, পবিমা 
আেশ্বরক জীিনবিধান, েীন, বহরসরি গ্রহন করররে।  
. 
এই িাোমী বেবরঙ্গী, নাবিক এিং কাবেররের কথািাত্বা, প্রচার প্রচারণা এিং বমবিয়ার 
প্রভারির কাররণ অরনক সাধারণ মুসবলম প্রভাবিত্ হরয় পরড়ন। বকন্তু আপবন র্বে 
অন্ধভারি ওবররয়ন্টাবলস্ট্ এিং ত্ারের লিালামরের িিিয গ্রহণ না করর একটু খুাঁবটরয় 
লেখার লচস্ট্া কররন, ত্াহরল লেখরিন, বমথযা, প্রত্ারণা, অবনবত্কত্া, পাশ্বিকত্া, এিং 
পাপাচার বকভারি এই সভযত্ার ররে ররে বমরশ্ আরে, লেখরিন বকভারি অন্ধকার এই 
সভযত্ারক বঘরর লররখরে। আবম এখারন ত্ারের লসনারের আচররণর মাধযরম মাত্র একবট 
উোহরণ বেরয়বে, এরকম অসংখয উোহরণ আরে। আপবন র্বে একটু বচিা কররন 
ত্াহরল এই িুবল সিবস্ব আেরশ্বর অিঃসারহীনত্া আপনার কারে পবরষ্কার হরয় পড়রি।  
. 
এরা লর্সি আেরশ্বর কযানভাবসং কররে এগুরলা িত্ েুইশ্ িেরর হত্যা, লুটপাট, ধষবণ 
আর লনাংরাবম োড়া পৃবথিীরক বকেু বেরত্ পারর বন। লর্খারন ইসলারমর সত্যত্ার সােয 
বেরচ্ছ ১৩০০ িেররর বখলাোহ-র ইবত্হাস। ১৩০০ িের ধরর শ্ারীয়াহ এর আরলারক 
ইসলাম োরা িযবি, সমাজ ও রারির সমসযার সমাধান করা হরয়রে। কাররা র্বে 
আসরলই প্রশ্ন জারি লকান আেশ্ব মানি জীিরনর সমাধান লেয়ার িযাপারর সেল, 
ত্াহরল লস ইবত্হাস লেরখ বনক। ইবত্হাস সােয লেরি, ইসলামই প্রথম মানিাবধকার 
বনবিত্ করররে, ইসলাম নারীরক সম্মান এিং স্বাধীনত্া বেরয়রে, ইসলাম নযায়বিচার 
বনবিত্ করররে, ইসলাম প্রথম ওরয়লরেয়ার লস্ট্ইরটর ধারণা এরনরে এিং িািিায়ন 
করররে, ইসলাম রািীয় ভারি জ্ঞানবিজ্ঞারনর পৃষ্ঠরপাষকত্া করররে। ইসলাম 
মানিজাবত্রক সরিবািম আেশ্ব বেরয়রে। ইসলামই একমাত্র িযিস্থা র্া মানিজীিরনর 
সমসযার সেলত্ার সারথ সমাধান করররে, িবহঃশ্ত্রুর লমাকারিলা করর বটরক লথরকরে, 
বনজ আেরশ্বর বিিার করররে। ইসলাম এই কাজগুরলা িািরি করররে।  
. 
ইসলাম পবিমারের আেরশ্বর মরত্া কথায় সীমািদ্ধ না। ইসলাম কারজর মাধযরম ত্াাঁর 
আেবশ্বক উৎকষব প্রমাণ করররে। পবিমা বচিাধারা জীিনবিধারনর িযাপারর অরনকগুরলা 
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মরিল বেরয়রে বকন্তু লকানটাই িািি সমাধান লত্া লেয়-ই বন িরং নতু্ন সমসযা সৃবষ্ট 
করররে। আর ইসলাম একবট মরিল বেরয়রে এিং ১৩০০ িের ধরর লসই মরিরলর 
িািিায়রনর মাধযরম মানি জাবত্র সমসযার সমাধান বেরয়রে। একজন বচিাশ্ীল িযবির 
জনয প্রমাণ বহরসরি এটুকুই র্রথস্ট্। এিং ইন শ্া আল্লাহ, ইসলামী বখলাোহ আিাররা 
প্রবত্বষ্ঠত্ হরি, আল্লাহ-র মাবটরত্ আল্লাহ- র শ্ারীয়াহ আিাররা কারয়ম হরি। আির ো 

স ি র্ন ে  ক ম র আর ে ো  ক ম র এ ট ো  আল্ল ো হ -র প্রবত্শ্রুবত্ র্া হরিই।  
. 
লর্ বিষয়টা বনরয় আমারের বসদ্ধাি বনরত্ হরি ত্া হল আমরা বনরজরের বকভারি 
লেখরত্ চাই। আমরা বক বনরজরের সম্মাবনত্ অিস্থায় লেখরত্ চাই, আমরা বক মাথা 
তু্রল মর্বাো এিং িরিবর সারথ িাাঁচরত্ চাই? নাবক আমরা চাই পবিমা োসত্ব লমরন 
লনয়ার মাধযরম অপমান আর অন্ধ অণুসররণর এক জীিন?  
. 
আল্লাহ রাবু্বল ইর্র্াহ আমারের ইসলারমর মাধযরম সম্মাবনত্ করররেনঃ 
. 
“লত্ামরাই হরল সরিবািম উম্মত্, মানিজাবত্র কলযারনর জরনযই লত্ামারের উদ্ভি 
ঘটারনা হরয়রে। লত্ামরা সৎকারজর বনরেবশ্ োন কররি ও অনযায় কারজ িাধা লেরি 
এিং আল্লাহর প্রবত্ ঈমান আনরি…” [সূরা আরল ইমরান, আয়াত্ ১১০]  
. 
ত্াই আমারের সম্মান ইসলারমই বনবহত্। আমারের জনয আল্লাহ ইসলামরক মরনানীত্ 
করররেন, ত্াই আর র্া বকেুরই অনুসরণ আমরা কবর না লকন আমরা কখরনাই সেল 
হরত্ পাররিা না।  
. 
“বনঃসরন্দরহ আল্লাহর বনকট গ্রহণরর্ািয েীন একমাত্র ইসলাম... “ [সূরা আরল ইমরান, 
আয়াত্ ১৯]  
. 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেনঃ লত্ামরা র্খন ধারর িয়-বিিয় কররি, িাভীর ললজ ধরর 
থাকরি, কৃবষ করমব বলপ্ত হরয় পড়রি এিং বজহাে লেরড় বেরি, ত্খন আল্লাহ্ লত্ামারের 
উপর অপমান চাবপরয় লেরিন এিং ত্া লত্ামরা হটারত্ পাররি না, র্ত্েন না লত্ামরা 
বনরজর েীরনর বেরক বেরর আস। (আহমে, আিু োউে, আল হাবকম)  
আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল আমারের সিাইরক লিাোর ত্াউবেক্ব োন করুন, আবমন। 
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৪৭ 
মুরখাশ্ উরমাচন - ৩ [পবিমা সমারজর মবরবচকাঃ ত্থাকবথত্ 
নারী স্বাধীনত্ার নারম নারীরের লভাি করা] 
-উৎস: লস্ট্ মরিবস্ট্ ব্লি 

 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (সত্যকথন) ৪৩ এিং (সত্যকথন)৩৯] 

 

 
. 
নাবিক-ইসলামবিরেষীরা লর্ পবিমা নারী অবধকার ও নারী স্বাধীনত্ার কল্পকথা শুবনরয় 
ইসলামরক আিমন করর, মধযরু্িীয় ও িিবর িরল, ইসলাম নারীরক অসম্মাবনত্ করররে 
এমন োবি করর, আসুন লেখা র্াক লসই পবিরমর বশ্বেত্, স্বাধীন, অবধকারপ্রাপ্ত 
নারীরের আসরল বকরসর মুরখামুবখ হরত্ হয়। আসুন লেবখ সভয পবিম স্বাধীন নারীরের 
সারথ বঠক বকভারি আচরণ কররত্ লশ্খায়। 
.  
২০১৩ সারলর আিস্ট্ । ইউ.এস. এ. । ১৯ িেররর সারা (েদ্মনাম) খুি খুবশ্ । ত্ার 
এত্বেরনর স্বে পূরন হরত্ চরলরে । অরনক লচষ্টার পর লস সুরর্াি লপরয়রে 
ইউবনভাবসববটরত্ পড়ার । অিরশ্রষ এরসরে লসই মুহূত্ব। কযাম্পারসর বেত্ীয় রারত্ ত্ার 
সি ক্লাসরমরটরা পাটবী করবেল ভাবসববটরত্ ভবত্বর আনরন্দ । সারাও বেল লসখারন ।  
. 
রাত্ প্রায় ১ টার বেরক ত্ার এক পুরুষ ক্লাসরমরটর সরঙ্গ ত্ার লেখা হরয় লিল। এই 
লেরলটারক লস আরি কখরনা লেরখবন ত্রি মারে মারে অনলাইরন কথা হরয়রে । 
বকেুেন িল্প গুজি করার পর ঐ লেরলটা ত্ারক িলল, “চল বকেু বড্রংক করা র্াক । 

মাথা লনরড় সায় জানারলা সারা – ভারলা িরলে । আমার িলা শুবকরয় কাঠ হরয় লিরে 
। লেরলটা সারার গ্লারস বড্রংকস লঢরল বেল । সারা চুমুক বেল গ্লারস । ত্ারপর ত্ার 
আর বকেুই মরন লনয় ।  
. 
নয় ঘন্টা পর র্খন ত্ার জ্ঞান বেরল লস বনরজরক আবিষ্কার করল অপবরবচত্ এক 
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রুরমর বিোনায় । মাথাটা বেম বেম করবেল, িারয় একটা সুত্া পর্বিও লনই, চুলগুরলা 
এরলারমরলা । বিোনার পারশ্ লচয়ারর িরস আরে একটা লেরল – এই লেরলটায় 
িত্কাল রারত্ ত্ার গ্লারস মে লঢরল বেরয়বেল মরন পড়রলা ত্ার । স্থানীয় একটা 
হাসপাত্ারল লমবিকযাল লচকআরপর বররপাটব লথরক বনবিত্ হওয়া লিল সারারক ধষবণ 
করা হরয়রে । সারা অিশ্য আরি লথরকই এমনটা অনুমান কররবেল ।  
. 
খুিই েুঃরখর বিষয় ইউররাপ আরমবরকার বশ্ো প্রবত্ষ্ঠানগুরলারত্ এরকম ঘটনা খুিই 
কমন । ধষবণ আরমবরকার বশ্োথবীরের কারে িালভারত্র মরত্াই সাধারণ ঘটনা । এই 
লেরশ্র করলজ ইউবনভাবসববটগুরলা পৃবথিীর িবত্পথ পারট লেওয়া মানুষ নত্বর কররে 
সত্য , বকন্তু লসই সারথ নত্বর কররে অরনক ধষবক । আরমবরকার সু্কল , করলজ , 
ইউবনভাবসববটর কযাম্পাস গুরলাই নারীরের জনয বিরশ্বর সিরচরয় অবনরাপে কযাম্পাস । 
. 
বকেু পবরসংখযান সাহার্য কররি অিস্থার ভয়ািহত্া িুেরত্ – 
. 
# এমন েয়লাখ বত্য়াির হাজার বশ্োথবী র্ারা এ মুহূরত্ব আরমবরকার করলজ এিং 
ইউবনভাবসববটরত্ পড়ারশ্ানা কররেন ত্াাঁরা জীিরন অিত্ একিার ধষবরণর বশ্কার 
হরয়রেন । (২০০৭ সারলর জবরপ) 
. 
# প্রবত্ ২১ ঘন্টায় আরমবরকার লকান না লকান করলরজর কযাম্পারস ধষবরণর ঘটনা ঘরট 
. 
# প্রবত্ ১২ জন করলরজিামী পুরুষ বশ্োথবীর মরধয ১ জন ধষবরণর সারথ জবড়ত্ 
. 
# ধবষবত্ হওয়া ৫৫ শ্ত্াংশ্ই নারী লস সময় মাত্াল বেরলন । ৭৫ শ্ত্াংশ্ ধষবরকরাই 
ধষবণ করার সময় মাত্াল বেল িা ত্ার অল্প বকেুেন আরি ড্রািস বনরয়বেল । 
. 
# ইংলযারন্ডর প্রবত্ বত্নজন মবহলা বশ্োথবীর মরধয একজন ত্াাঁর বনজ বশ্ো প্রবত্ষ্ঠারনই 
ধষবরণর বশ্কার হয় (রটবলগ্রাে) 
. 
# আন্ডারগ্রযাি ললরভরলর অরধবক মবহলা বশ্োথবী জাবনরয়রেন ত্ারা প্ররত্যরকই এমন 
কাউরক বচরনন র্ারা ত্ারের বনরজরের কযাম্পারসই বনরজরের িনু্ধরের োরা ধষবরণর 
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বশ্কার হরয়রে । (রটবলগ্রাে) 
. 
# “It is estimated that 1 in 5 women on college campuses has been 
sexually assaulted during their time there — 1 in 5.” –President 
Obama, remarks at White House, Jan. 22, 2014 
. 
“We know the numbers: one in five of every one of those young 
women who is dropped off for that first day of school, before they 
finish school, will be assaulted, will be assaulted in her college 
years.” –Vice President Biden, remarks on the release of a White 
House report on sexual assault, April 29, 2014 (Washington post) 
. 
এই লরপগুরলার লপেরনর প্রভািক বহরসরি কাজ করর অরনক গুরলা বিষয়। ত্ার মরধয 
সিরচরয় গুরুত্বপূণব গুরলা হল- পণবমুবভ, মেযপান , িাাঁজা, লকারকন এককথায় ড্রািস , 
নারী পুরুরষর অিাধ লমলারমশ্, নারীরের অভদ্র (indecent) লপাশ্াক আশ্াক । 
. 
োস্ট্ব ইয়াররর লেশ্ সু্ট্রিন্টরের জনয ওবররয়ন্টশ্ারনর বেন লথরক শুরু করর 
থযাংকসবিবভংরি পর্বি এই েয় সপ্তাহ সিরচরয় ভয়ািহ । এই সময় ত্ারা সিরচরয় 
লিশ্ী েুাঁবকর মরধয থারক লর্ৌন বনপীড়রনর । এই সময়টারত্ নতু্ন পবররিরশ্র সারথ 
খাপ খাওয়ারনার জনয ত্ারের সংগ্রাম কররত্ হয় । লসই সারথ বসবনয়ররের “োোবিবর” 
েলারনারত্া আরেই ।  
. 
Association of American Universities এর নতু্ন প্রবত্রিেন (৬) লথরক লেখা 
র্ায় গ্রযাজুরয়শ্ান লকাসব লশ্ষ করার পূরিব প্রবত্ চার জনয নারীর মরধয একজন ধষবরণর 
বশ্কার হন । এই প্রবত্রিেনবট নত্বর করা হরয়রে িত্ িসরি ২৭ বট টপ 
ইউবনভাবসববটর প্রায় লেড়লাখ বশ্োথবীরের মরধয জবরপ চাবলরয় । এই প্রবত্রিেরন 
আরমবরকার বশ্ো প্রবত্ষ্ঠানগুরলারত্ নারী বনর্বাত্রনর লর্ বচত্র েুবটরয় লত্ালা হরয়রে ত্া 
২০১৪ সারলর আরির প্রবত্রিেন (1 in a 5 stats, এই প্রবত্রিেন লেরখই কযাম্পারস 
নারী বশ্োথবীরের বনরাপিা বনবিত্ করার জনয লপ্রবসরিন্ট িারাক ওিামার প্রশ্াসন 
িঠন কররবেল – white house task force to protect students from sexual 
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assault ) লথরক অরনক ভয়ািহ . White house task force এর প্রথম বররপারটব 
(not alone) অিশ্য িলা হরয়বেল প্রবত্ চার জন নারী বশ্োথবীর মরধয বত্ন জন 
কযাম্পারস থাকাকালীন লর্ৌন বনর্বাত্রনর বশ্কার হন ।  
. 
প্রায় ৮৪ শ্ত্াংশ্ লেরত্র ধষবক বভবিরমর পবরবচত্ থারক । লিশ্ীর ভািরেরত্রই ধষবরণর 
ঘটনা ঘটায় বভবিরমর িনু্ধ, ক্লাসরমট , এে- িয়রেন্ড অথিা পবরবচত্ অনয লকউ । 
প্রবত্রিেরন আররা লেখা র্ায় – ধষবরণর সময় অবধকাংশ্ বভবিম স্বাভাবিক সরচত্ন 
অিস্থায় বেরলন না – ত্ারা হয় মাত্াল বেরলন িা লকান হািব ড্রািস বনরয়বেরলন অথিা 
লকান ভারি হুাঁশ্ হাবররয় লেরলবেরলন । 
. 
. 
সারা ত্ার ধষবরকর বিরুরদ্ধ লকান চাজব আরননবন এিং জনসমু্মরখ প্রকাশ্ও কররনবন 
বঠক লক ত্ারক ধষবণ কররবেল । আরমবরকারত্ ধষবরণর ঘটনা লচরপ র্াওয়া অস্বাভাবিক 
বকেু না । American Civil Liberties Union এর বররপাটব অনুর্ায়ী ৯৫ শ্ত্াংশ্ 
ধষবরণর ঘটনাই আনবররপারটবি লথরক র্ায় । এেপাটবরের মরত্ এর কারন হরত্ পারর 
বভবিরমর মানসম্মান হারারনার ভয়, ধষবকরের বিচার না করা িা ত্ারের প্রবত্ সমারজর 
সহানুভূবত্ । ধষবরণর ঘটনা বররপাটব করা হরলও , লিশ্ীরভাি লেরত্রই ধষবরকর িারয় 
েুরলর লটাকাটা পর্বি পরড় না আইনী এিং প্রশ্াসবনক জবটলত্ার কাররণ । লিারেন 
আরমবরকার এই সমাজ কত্টা পরচ লিরে । 
. 
অিস্থা এত্টাই ভয়ািহ লর্ লখাে আরমবরকার লপ্রবসরিন্ট িারাক ওিামারক হিরেপ 
কররত্ হরচ্ছ । অিস্থা সামাল বেরত্ বহমবশ্ম খারচ্ছ ত্ার প্রশ্াসন । বহলারী বক্লনটন 
কযারম্পইন কররেন , সরকাররর ত্রে লথরক বিবভন্ন পেরেপ লনওয়া হরচ্ছ । ত্রি 
লসগুরলা খুি একটা েলপ্রসু হরচ্ছ না করলজ, ইউবনভাসববটর কতৃ্বপরের অসহরর্াবিত্ার 
কাররণ । u.s. senate subcommittee on financial & contracting 
oversight স্বীকার করররে ৪৪০বট করলজ এিং ইউবনভাবসববট সযাম্পরলর মরধয ৪০ 
শ্ত্াংরশ্রও লিশ্ী করলজ এিং ইউবনভাবসববট িত্ ৫ িেরর একটা লর্ৌন বনপীড়রনর 
ঘটনার ত্েিও ভারলামরত্া কররবন । লিশ্ীরভাি করলজ , ইউবনভাসববট কতৃ্বপে চারচ্ছ 
না ত্ারের কযাম্পারস ঘটা নারী বনর্বাত্রনর ঘটনা গুরলা লির হরয় আসুক ।  
. 
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লক আর বনরজরের ভািমূবত্ব েুন্ন কররত্ চায় ? লকই িা চাইরি বনরজরের লিামর োাঁস 
করর বেরয় সরকার িা লকান োত্িয সংস্থার োবন্ডং হারারত্ । িাধয হরয় সারা’র মরত্া 
বশ্োথবীরা বনরজরের মরত্া লচষ্টা কররেন কযাম্পারস নারীরের বনরাপিা বনবিত্ করার 
জনয । বিবভন্ন লসাসাইবট িা মুভরমরন্টর মাধযরম ত্ারা লচষ্টা কররেন ধষবরণর বিরুরদ্ধ 
সিাইরক এক প্লাটেরমব বনরয় আসার ।  
. 
সুিহানআল্লাহ! উপরর র্ত্ই মহান , সভয , উোর , মানবিক িরল মরন লহাক না লকন 
এই হল পািারত্যর িস্তুিােী সভযত্ার আসল লচহারা । স্বাধীনত্া আর নারীর 
সমানাবধকার িরল বচল্লাপাল্লা করর িলা োবটরয় লেলরলও বেন লশ্রষ নারীর ইিরত্র 
লচরয় ত্ারের কারে ভািমূবত্ব আর িলাররর মূলয অরনক লিশ্ী । মেীনারত্ একজন 
মুসবলম মবহলার সম্মারনর জনয মহানিী (ملسو هيلع هللا ىلص) ইহুেীরের বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ লঘাষনা করর 
লেরলবেরলন প্রায় । মাত্র একজন মবহলার জনয । অথচ এই ইসলামরক আজ পুররা 
বিশ্ব জুরড় খুি সুপবরকবল্পত্ ভারি বররপ্ররজন্ট করা হরচ্ছ নারী স্বাধীনত্ার হিারক 
বহরসরি । লিারখার আড়ারল মুসবলমরা নারীরের ঘররর চার লেয়ারল আটরক রারখ , 
সম্পবিরত্ নারীরের সমানাবধকার লেয় না , মুসবলমরা লসে স্ট্ারভি ব্লা ব্লা ব্লা ...... 

#িািলস্ট্যান্ডািব 
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৪৮ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 
মুবমনীন ?  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

একই িল্প একটু অনযভারি িলরল পুররা িল্পটাই িেরল র্ায়। আিার মারে মারে 
অনযভারি িলার ও প্ররয়াজন লনই। শুধু প্রসঙ্গটা লিাপন রাখরত্ পাররলই হরলা- 
প্রসঙ্গবিহীন িল্প পরড় এরকিারর োনু পাঠক ও লিাকা িরন লর্রত্ পারর। এজনয র্খন 
আমরা ইবত্হাস পবড় ত্খন অিশ্যই উবচৎ প্রসঙ্গসহ পুররা ঘটনাটা পড়া। পড়ার পর 
র্বে লকান বকেু গ্রহণরর্ািয মরন না হয় লসখারন আমারের লেখরত্ হরি সমারলাচকরা 
িযাপারটা বনরয় বক িরলন, ত্ারপর লেখা উবচৎ অপরপে িযাপারটা বনরয় বক িরল। 

এভারি র্বে আমরা ইবত্হাস না পবড় ত্রি আমরা লকিল ত্াই ই লেখরত্ পাি র্া 
আমারের মন লেখরত্ চায় বকংিা সমারলাচকরা আমারের লেখারত্ চায়। একটা 
উোহারণ লেই। ধরা র্াক, লকউ এরস আপনারক িলল- 

“ আবনস সারহি রারত্র লিলায় এক রু্িত্ী নারীর িাসায় লিরলন। নারীবট ত্খন 
িাবড়রত্ একা বেল।”  
. 
এই েুই লাইন পরড় প্রায় সিাই ই মরন কররি আবনস সারহি খুিই িারজ ললাক। লস 
রারত্র লিলায় রু্িত্ী লমরয়র সারথ মজা লুরট। বকন্তু লকউ ভারলামত্ লখাাঁজখির বনরয় 
িরল্পর প্রসঙ্গটা জানরত্ পারল। িল্পটা ত্খন এমন হরলা- 

“আবনস সারহি একজন েয়ালু ললাক। পারশ্র িাড়ীর এক রু্িত্ী লমরয় সেযই বিধিা 
হরয়রে। ত্ারক লেখাশুনার লকউ লনই। আবনস সারহি ত্াই রারত্র লিলায় লমরয়বটরক 
বকেু অথব োন কররত্ লিরলন।”  
. 
লেখরলন লত্া! প্রসঙ্গটা জানার পর পুররা িল্পটাই লকমন িেরল লিল! এখন এই িল্প 
পরড় সমারলাচকরা হয়রত্া িলরত্ পারর, ‘আবনস সারহি লকন রারত্র লিলায় র্ারিন? 
বত্বন বক বেরনর লিলায় লর্রত্ পাররত্ন না?’ আপবন লেখরলন অপরপে িলরে, ‘আবনস 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
308 

সারহি সপ্তারহ সাত্ বেনই লভার লথরক সন্ধযা পর্বি হাড় ভাঙ্গা পবরেম কররন। ত্ার 
বনশ্বাস লেলার ও সময় থারক না। ত্াই রারত্ র্াওয়া োড়া ত্ার উপায় লনই।  
. 
আপবন েুই পরের মত্ আর প্রসঙ্গসহ আবনস সারহরির িল্প পরড় লেলরলন। এখন 
ত্ারক বিচার করার োবয়ত্ব আপনার! আজ আমরা বঠক এই কাজটাই করি। েুইজন 
মানুরষর িল্প জানি েুইপরের মত্সহ, প্রসঙ্গসহ। ত্াাঁরা হরলন মুহম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) ও 
সাবেয়া(রাঃ)।  
. 
লক বেরলন সাবেয়া(রাঃ) ? 
. 
সাবেয়া(রাঃ) বেরলন ইহুেী লিাত্র িনু নােীররর প্রধান হুয়াই বিন আখত্াররর কনযা। 
িািার লিশ্ আেররর লমরয় বেরলন উবন। ত্াাঁর িণবনায়ঃ 

“আবম বেলাম আমার িািা এিং আমার চাচারের বপ্রয় সিান। র্খন আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
মেীনারত্ আসরলন এিং কুিারত্ অিস্থান কররলন, আমার িািা ত্াাঁরক রারত্র লিলায় 
লেখরত্ র্ান। র্খন ত্াাঁরা লেরত্ আরস ত্ারেররক খুি বচবিত্ আর ক্লাি লািবেল। আবম 
আনরন্দর সারথ ত্ারেররক অভযথবনা জানালাম বকন্তু অিাক হরয় লেখলাম ত্ারের লকউই 
আমার বেরক বেররও ত্াকারলন না। ত্ারা এরত্াটাই বচবিত্ বেরলন লর্ ত্ারা আমার 
উপবস্থবত্ই অনুভি করল না। আবম শুনরত্ পারলাম আমার কাকা,আিু ইয়াবসর, আমার 
আব্বারক িলরেন, ‘উবনই বক লসই িযবি?’ আব্বা জিাি বেরলন, ‘হযাাঁ।’ আমার কাকা 
বজরজ্ঞস কররলন, ‘আপবন বক সবত্যই ত্ারক বচনরত্ লপরররেন এটা বনবিত্ভারি িলরত্ 
পাররন?’ বত্বন িলরলন, ‘হযাাঁ।’ ত্খন আমার কাকা বজরজ্ঞস কররলন, ‘ত্ার িযাপারর 
এখন আপনার বচিা-ভািনা বক?’ বত্বন িলরলন, “আবম র্ত্বেন পর্বি লিাঁরচ থাকি ত্াাঁর 
শ্ত্রু হরিা।’ [১]  
. 
আররির ইহুবেরা ত্খন একজন নিীর অরপো করবেল। । ‘উবন বক লসই িযবি িলরত্’ 
ত্ারের লসই নিীর কথাই িলা হরয়রে। ইবত্হাস ঘাটরল লেখা লর্ত্, র্খনই লকান আরি 
লিারত্রর সারথ ইহুবেরের েিড়া হরত্া ত্খন ত্ারা আরিরের এই িরল হুমবক বেত্, 
“র্খন আমারের প্রবত্শ্রুত্ নিী আসরি ত্খন আমরা লত্ামারের লেরখ বনি।” 
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>>ত্াওরারত্ লসই নিীর বকেু বচহ্ন িরল লেয়া বেলঃ-  
‘বত্বন লজন্টাইলরের(র্ারা ইহুেী নয়) মারে শ্াবি প্রবত্ষ্ঠা কররিন। বত্বন কখরনা 
বচৎকার কররিন না, ত্াাঁর স্বরও উাঁচু কররিন না, আর কখরনা রািাঘারট ত্াাঁর কন্ঠস্বর 
লশ্ানারিন ও না।’[২] 

সীরাত্ গ্রন্থ পড়রল জানা র্ায়, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) লিশ্ নরম প্রকৃবত্র মানুষ বেরলন। বত্বন 
কখরনা বচৎকার করর কথা িলরত্ন না। িাজারর ত্াাঁর স্বর উাঁচু কররত্ন না। [৩]  
. 
আিার সরাসবর লসই নিীর নামও িরল লেয়া হরয়রেঃ 

ִם ְבנֹות, ֵרִעי ְוֶזה דֹוִדי ֶזה; ַמֲחַמִדים, ּלֹוְוכֻ , ַמְמַתִקים, ִחּכֹו לָׁ ְירּושָׁ . 

- ‘ত্াাঁর মুরখর ভাষা িড়ই বমবষ্ট, হযাাঁ! লস িড়ই লপ্রমময়। লহ লজরুজারলরমর কনযারা! লস 
হরচ্ছ আমার বপ্রয়জন, লস হরচ্ছ আমার িনু্ধ(হািীি)।”[৪] 

এখারন িড়ই লপ্রমময় কথাটার বহব্রু “מחמד” উচ্চারণ কররল হরি ‘Mahammad-
im’। বহব্রুরত্ ‘im’ িযিহৃত্ হয় ‘Plural of respect’ বহরসরি।  
. 
সুত্রাং লেখা র্ারচ্ছ, ইহুবেরের বকত্ারি লিশ্ ভারলাভারিই মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর নাম ও 
নিবশ্ষ্টয বলবখত্ বেল। বকন্তু ইহুবেরা আশ্া কররবেল ত্ারের মরধয লথরকই লসই নিীর 
আবিভবাি ঘটরি। ত্াই র্খন আরিরের মরধয লথরক লস নিীর আবিভবাি ঘটল ত্খন 
ত্ারা লসটা লমরন বনরত্ পারল না। অরনরকর কারে এটা অিাক লািরত্ পারর বকন্তু 
ইহুবেরের ইবত্হাসই এমন। র্ারক ত্ারা প্রায় সিাই নিী িরল লমরনবেল লসই মূসা(আঃ) 
এর ঈশ্বররর বিরুরদ্ধই ত্ারা বিরদ্রাহ কররবেল। মুসা(আঃ) লিশ্ আরেপ বনরয় 
িরলবেরলন, 

“র্ত্বেন ধরর আবম লত্ামারেররক বচবন ত্ত্বেনই লত্ামরা ঈশ্বররর সারথ বিরদ্রাহ করর 
এরসে।”[৫]  
. 
ত্াই সাবেয়া(রাঃ) এর িািা মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লক নিী বহরসরি বচনরত্ পাররলও ত্াাঁর বিরুরদ্ধ 
বিরদ্রারহ অটল রইরলন। ত্রি সাবেয়া(রাঃ) এর কারে এটা পবরষ্কার হরয় বিরয়বেল লর্, 
বত্বনই লসই প্রবত্েীত্ নিী। এবেরক খন্দরকর রু্রদ্ধ ইহুবেরা কুরাইশ্রের সহরর্াবিত্া 
করর চূড়াি বিশ্বাস-ঘাত্কত্া করল এিং রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ চুবি ভঙ্গ করল। মোর 
মুশ্বরকরের সারথ হাত্ বমবলরয় িনু লকারাইজা আর খায়িাররর ইহুবেরা মুসবলমরের 
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লিশ্ ভুবিরয়বেল। ত্াই রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص খন্দরকর রু্রদ্ধর পর খায়িারর অবভর্ান লপ্ররণ 
কররলন। রু্রদ্ধ ইহুবেরা চূড়ািভারি পরাবজত্ হরলা। 

সাবেয়া (রাঃ) এর িািা, স্বামী মুসবলমরের হারত্ মারা লিরলন, বত্বন বনরজ িন্দী হরলন। 
ইসলারম অিশ্যই ঢালাওভারি রু্দ্ধিন্দী করার উপায় লনই, এর বকেু বনয়ম আরে। 
এখারন এরত্া বিিাবরত্ভারি আরলাচনা সম্ভি না। র্ারা ইসলারম োসপ্রথা বনরয় জানরত্ 
ইচু্ছক ত্ারা এই ললখাবট পড়রত্ পাররন[৬]। 

ইন শ্া আল্লাহ চলরি 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] Ibn Hisham, As-Sirah an-Nabawiyyah, vol. 2, pp. 257-258  
[২] Holy Bible, Isaiah, 42 :1-2 
[৩] When the Moon split-Shafiur Rahman Mubarakpuri,page-319 
[৪] Holy Bible, Song of Solomon 5:16 
[৫] Holy Bible, Deuteronomy 9:24 
[৬] http://www.quraneralo.com/islam-and-slavery/ 
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৪৯ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 
মুবমনীন ? - ২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

প্রথম পরিবর জনয লেখুন #সত্যকথন_৪৮ 
.  
আমরা এখন রু্দ্ধ পরিত্বী অিস্থা প্রসঙ্গসহ সমারলাচকরের েৃবষ্টরত্ লেখি, এরপর 
রু্বিগুরলা খন্ডরনর লচষ্টা করিঃ  
. 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া(রাঃ) লক বিরয় কররলনঃ 
. 
সাবেয়া(রাঃ) লক বনরয় বমথযাচাররর জনয ইসলাম-বিরেষীরা িুখারী শ্রীরের একবট 
হােীস প্রায়ই িযিহার করর থারক। হােীসবটরত্ সামানয বকেু কথা লর্াি কররল আর 
প্রসঙ্গ িাে বেরল রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص খুি সহরজই একজন বনষু্ঠর মানুষ বহরসরি উপস্থাপন করা 
র্ায় িরল এবট ইসলাম-বিরেষী মহরল খুি জনবপ্রয় একবট হােীসঃ  
. 
আনাস ইিরন মাবলক(রাঃ) লথরক িবণবত্, “আমরা খায়িার জয় করলাম। ত্খন 
রু্দ্ধিন্দীরের সমরিত্ করা হল। বেহয়া এরস িলরলন, ‘লহ আল্লাহর নিী ملسو هيلع هللا ىلص! িন্দীরের 
মরধয লথরক আমারক একবট োসী বেন।’ বত্বন িলরলন, ‘র্াও তু্বম একবট োসী বনরয় 
র্াও।’ বত্বন সাবেয়া বিনত্ হুয়াই(রাঃ) লক বনরলন। ত্খন এক িযবি নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
কারে এরস িললঃ ইয়া নিী! িনু লকারাইজা ও িনু নার্ীররর অনযত্ম লনত্রী সাবেয়যা 
বিনত্ হুয়াইরক আপবন বেহয়ারক বেরচ্ছন? বত্বন লত্া একমাত্র আপনারই লর্ািয। বত্বন 
িলরলনঃ 
. 
বেহয়ারক সাবেয়াসহ লিরক আন। বত্বন সাবেয়াসহ উপবস্থত্ হরলন। র্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص 
সাবেয়ারক লেখরলন বত্বন(বেহয়ারক)িলরলনঃ তু্বম িন্দীরের মরধয অনয একজন োসীরক 
লিরে নাও। রািী িরলনঃ নিী ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া(রাঃ) লক আর্াে করর বেরলন এিং ত্াাঁরক 
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বিরয় কররলন। রািী সাবিত্(রাঃ) আনাস(রা:) লক বজরজ্ঞস কররলনঃ বত্বন ত্াাঁরক বক 
লমাহর বেরয়বেরলন? আনাস(রাঃ) জিাি বেরলনঃ ত্াাঁরক আর্াে করাই ত্াাঁর মাহর। এর 
বিবনমরয় বত্বন ত্াাঁরক বিরয় করররেন।[১]  
. 
মুহম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص বক সাবেয়া(রাঃ) এর রুরপ আসি হরয় ত্াাঁরক বিরয় কররবেরলন?  
অরনরক িলরত্ চান লর্, হাবেসবটরত্ িলা আরে, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া(রাঃ) লক লেরখ 
বনরজর জনয পেন্দ করররেন, অথবাৎ রূপ লেরখ পািল হরয়রেন। বকন্তু আররকটু বপেরন 
পড়রলই আমরা লেখরত্ পাবর এটা লকান কারণই বেল না। এক িযবি র্খন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
এর কারে এরস িলল, ‘িনূ কুরাইর্া ও িনূ নার্ীররর অনযত্ম লনত্রী সাবেয়যা বিনত্ 
হুয়াইরক আপবন বেহয়ারক বেরচ্ছন’-ত্খন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া(রাঃ) লক লিরক পাঠান। 
লিাত্র প্রধারনর লমরয় এিং লনত্রী বহরসরি বত্বন মুসবলমরের লনত্ার সারথই বিরয়র জনয 
সিরচরয় লিশ্ী উপরু্ি। ত্াই রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক বিরয় কররন। র্বে এই িযবিবট এরস 
এমনটা িলত্, ‘িনূ কুরাইর্া ও িনূ নার্ীররর সিরচরয় সুন্দরী নারীরক আপবন বেহয়ারক 
বেরচ্ছন’ আর এরপর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص সাবেয়া(রাঃ) লক লিরক বনরয় এরস বিরয় কররত্ন, 
ত্াহরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর বেরক এই অবভরর্াি লত্ালা লর্ত্।  
. 
এোড়া আররি একবট রীবত্ বেল শ্ত্রু র্বে লিারত্রর লকান লমরয়রক বিরয় করত্ ত্রি 
ত্ার সারথ ত্ারা শ্ত্রুত্া লশ্ষ করর লেলত্। এ কাররণই আিু সুবেয়ারনর লমরয় উরম্ম 
হািীিাহ(রাঃ) লক রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় করার কাররণ ত্াাঁর সারথ আিু সুবেয়ারনর শ্ত্রুত্া 
লশ্ষ হরয় র্ায়। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এই বিরয়র মাধযরম ইহুেীরের সারথ শ্ত্রুত্া লশ্ষ করার জনয 
একবট হাত্ িাবড়রয় বেরয়বেরলন।  
সাবেয়া(রাঃ) লক ত্ার সাথী এক মবহলা সহ বিলাল(রাঃ) রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর কারে বনরয় 
র্াবচ্ছরলন। পবথমরধয, স্বজাবত্ ইহুবেরের লাশ্ লেরখ ত্াাঁর সাথী মবহলা বচৎকার জুরড় 
বেল। সাবেয়া(রাঃ) এরস রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর বপেরন বনরজরক অত্যি গুবটরয় বনরয় োাঁড়ারলন। 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর উপর বনরজর চাের বিবেরয় বেরলন। ত্খন উপবস্থত্ মুসবলমরা িুরে বনল 
লর্, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরক ত্াাঁর বনরজর জনয পেন্দ করররেন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এরপর বিলাল(রাঃ) 
লক বত্রষ্কার করর িলরলন, ‘লত্ামার হৃেয় লথরক বক েয়া-মায়া উবঠরয় লনয়া হরয়বেল লহ 
বিলাল! তু্বম এই েুই মবহলারক ত্ারের আত্নীয়-স্বজরনর লেহ মাবড়রয় বনরয় এরল?’ [২] 
।  
. 
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আর বিরয়র আরি সি মুসবলমই ত্ার হিু িধূরক লেরখ। এটা রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর বনরেবশ্। 
এর েরল পুরুরষর হৃেরয় স্ত্রীর জনয ভালিাসা সৃবষ্ট হয়। শুধু ইসলাম না িরং সি ধমব 
আর সংসৃ্কবত্রত্ এটাই স্বাভাবিক িযাপার। এটা বনরয় এরত্া লাোলাবে করার কারণ 
আমার বনকট পবরষ্কার না।  
. 
বপত্া ও স্বামীর হত্যাকারীরক লকউই বিরয় কররত্ চাইরি না। ত্াই সাবেয়া(রাঃ) বক 
বিরয়রত্ রাজী বেরলন? 
. 
বপত্া এিং চাচার কথা-িাত্বায় সাবেয়া(রাঃ) এর কারে এটা পবরষ্কার হরয় বিরয়বেল লর্, 
মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) ই ত্ারের প্রত্ীবেত্ নিী। এোড়া সাবেয়া(রাঃ) খায়িার বিজরয়র পূরিব 
অদু্ভত্ একটা স্বে লেরখন। সাবেয়া(রাঃ) এর লচারখর উপর ভারি আঘারত্র বচহ্ন বেল। 
প্রথমিার র্খন সাবেয়া(রাঃ) রাসূল ملسو هيلع هللا ىلصএর সামরন উপবস্থত্ হন ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক এই 
আঘারত্র িযাপারর বজরজ্ঞস কররন। সাবেয়া(রাঃ) ত্খন ত্াাঁর স্বরের কথা িণবনা কররন-  
‘একিার আবম স্বে লেখলাম আকাশ্ লথরক উজ্জ্বল এক নেত্র এরস আমার লকারল 
পড়ল। আবম এর ত্াৎপর্ব িুেরত্ না লপরর আমার স্বামীরক স্বরের কথা িললাম।  
. 
শুরন বত্বন েুদ্ধ হরলন, িদ্ধ হরলন আর িলরলন, ‘বক! বহজারজর িােশ্াহরক স্বামীরূরপ 
লপরত্ লত্ার কামনা!’ আর ত্াই বত্বন স্বরে লত্ামার লকারল এরস পরড়ন। এই না িরল 
বত্বন আমার মুরখ করষ বেরলন এক থাপড়। আঘারত্র লসই বচহ্নবট ররয় লিরে মুরখর 
উপর।’ [৩] 
.  
সাবেয়া(রাঃ) এর মানবসক অিস্থা ত্খন লিশ্ নাজুক বেল। একবেক লথরক বত্বন 
জানরত্ন মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) ই সত্য নিী, অনযবেরক বনরজর বপত্া এিং স্বামীরক হাররনার 
কাররণ বত্বন মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) লক োয়ী করবেরলন। এ কাররণ ত্ার অিরর নত্রী হরয়বেল 
মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রবত্ ত্ীব্র ঘৃণারিাধ। সাবেয়া(রাঃ) বনরজই ত্াাঁর লসই অিস্থার কথা 
িণবনা করররেনঃ  
. 
‘আমার বনকট রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) অরপো ঘৃণয আর লকউই বেল না। কারণ উবন আমার বপত্া 
ও স্বামীরক হত্যা কররবেরলন। বকন্তু নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক লিাোরলন, ‘লহ সাবেয়া! লত্ামার 
বপত্া পুররা আরিরক আমার বিরুরদ্ধ উসরক বেরয়বেল এিং লস এটা এিং এটা 
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কররবেল......।’ এভারি বত্বন লিাোরত্ থাকরলন এিং (ঘৃণার) লসই অনুভূবত্টা আমার 
মাে লথরক েূর হরয় লিল।’ [৪]  
. 
এই হাবেরসর মাধযরম এটা পবরষ্কার লর্, বপত্া ও স্বামীরক হারারনার কাররণ ত্ার মারে 
লর্ সহজাত্ ঘৃণার সৃবষ্ট হরয়বেল ত্া মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্থার্থ কারণ িযাখযা করর েূর করর 
লেন। ধরা র্াক, আপবন জানরত্ পাররলন বিচারক আপনার বপত্ারক মৃতু্যেণ্ড বেরয়রেন। 
আপনার প্রথরম প্রচণ্ড রাি লািরি।কারণ, প্ররত্যকটা মানুষই ত্ারের কারের মানুষরের 
বনরপরাধ ভািরত্ ভালিারস। বকন্তু র্খন আপবন জানরত্ পাররিন লর্, আপনার বপত্া 
এক িযবিরক ঠাণ্ডা মাথায় খুন করররে আর এর জনয ত্ার মৃতু্যেণ্ডই প্রাপয, ত্খন আর 
আপনার আরির মত্ লিাধ কাজ কররি না।  
. 
িন্দী বহরসরি বক ত্াাঁর প্রিাি গ্রহণ করা োড়া আর লকান উপায় বেলয় অবধকাংশ্ 
লেরত্রই িন্দীরের বনরজরের মত্ামরত্র লকান মূলয থারক না। সাবেয়া(রাঃ)রক বক লজার 
কররই বিরয়রত্ িাধয করা হরয়বেল? ইবত্হাস বকন্তু অনয কথা িরল-  
. 
“র্খন সাবেয়া(রাঃ) রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর সামরন আসরলন ত্খন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরক িলরলন, 
‘ইহুবেরের মরধয লত্ামার বপত্া ত্ত্েণ পর্বি আমার সারথ শ্ত্রুত্া িন্ধ কররবন র্ত্েণ 
পর্বি না আল্লাহ ত্ারক ধ্বংস করররেন।’ সাবেয়া(রাঃ) জিারি িলরলন, ‘লহ আল্লাহর 
রাসূল! বনিয়ই আল্লাহ ত্াাঁর বকত্ারি িরলরেন, ‘লকউই অপরজরনর পারপর ভার িহন 
কররি না [বত্বন মূলত্ িাইরিরলর একটা verse উদৃ্ধত্ কররলন- Ezekiel 18:20]’।  
. 
ত্খন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক িলরলন, ‘Make your choice! তু্বম র্বে ইসলাম গ্রহণ কর 
ত্রি আবম লত্ামারক বনরজর জনয লিরে বনি। আর র্বে তু্বম ইহুবে থাকাটারকই লিরে 
নাও ত্রি আবম লত্ামারক মুি করর বেি এিং লত্ামারক লত্ামার ললাকজরনর বনকট 
পাবঠরয় বেি। সাবেয়া(রাঃ) জিারি িলরলন, ‘লহ আল্লাহর রাসূল! আপনার কারে আসার 
পর আপবন আমারক োওয়াত্ লেিার আরিই আবম ইসলামরক গ্রহণ কররবে আর 
আপনারক সত্য িরল লমরনবে। ইহুবেরের মারে আমার লকান অবভভািক লনই, িািা 
লনই, লকান ভাই ও লনই। আবম ইসলামরক কুেররর উপর প্রাধানয বেলাম। মুি হরয় 
আমার ললাকজরনর বনকট র্ািার লচরয় আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূলই আমার বনকট অবধক 
বপ্রয়।’ [৫]  
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. 
ইন শ্া আল্লাহ চলরি 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] সহীহ িুখারী, খন্ড ১ অধযায় ৮ হােীস নং ৭৬৩  
[২] সীরাত্ ইিরন বহশ্াম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩  
[৩] র্ােুল মা’আে-হাবেজ ইিনুল কাইয়ুযম,পৃষ্ঠা-৩১৫  
[৪] বসলবসলা সহীহাহ-আলিানী, হােীস নং-২৭৯৩ 
[৫] ইিরন সা’আে, ৮/১২৩ 
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৫০ 
সাবেয়া (রাঃ)- বনপীবড়ত্ রু্দ্ধিন্দীবন নাবক সম্মাবনত্ উমু্মল 
মুবমনীন ? - ৩  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (সত্যকথন) ৪৮, ও (সত্যকথন) ৪৭] 
. 

মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص র্বে সবত্যই নারীরলাভী না হরয় থারকন ত্রি ইেত্ পর্বি 
অরপো কররনবন লকন?  

 

এটা খুি জনবপ্রয় একটা বমথযা অবভরর্াি। রু্দ্ধিন্দীবনর লেরত্র ইেত্ পালরনর বিধানটুকু 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) অিশ্যই পালন কররবেরলন। আিু সাঈে খুেরী(রাঃ) লথরক িবণবত্, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
আওত্াস লিারত্রর রু্দ্ধিন্দীবনর িযাপারর িরলন, “িভবিত্ী নারীরা র্ত্েণ পর্বি না 
সিান প্রসি করর ত্ত্েণ পর্বি ত্ারের সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারি না আর র্ারা 
িভবিত্ী নয় ত্ারের একবট মাবসক না হওয়া পর্বি বমবলত্ হওয়া র্ারি না।”[১] অথবাৎ 
রু্দ্ধিন্দীবনরের লেরত্র ত্ারের একবট মাবসক পর্বি সময়টুকুই হরচ্ছ ইেত্। 
. 
সাবেয়া (রাঃ) বকন্তু প্রথরম রু্দ্ধিবন্দনীই বেরলন অত্ঃপর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক মুি করর 
বিরয় কররন। িুখারী শ্রীরের হাবেরসর মাধযরম আমরা জানরত্ পাবর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ইেরত্র 
সময়টুকু অরপো কররবেরলনঃ আনাস ইিরন মাবলক(রাঃ) লথরক িবণবত্, ‘রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
সাবেয়া(রাঃ)রক বনরজর জনয পেন্দ কররলন এিং ত্াাঁরক বনরয় রওনা বেরলন। একসময় 
আমরা সাে-আস-সাহিা নামক স্থারন লপৌঁোলাম। এসময় সাবেয়া(রাঃ) ত্াাঁর মাবসক 
অিস্থা লথরক পবিত্র হরলন। অত্ঃপর রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরক বিরয় কররলন।’[২] 
.  
লকমন বেল সাবেয়া (রাঃ) ও রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর োম্পত্যজীিন?  
. 
সাবেয়া(রাঃ) র্বে সবত্যই মন লথরক ইসলাম কিুল করর থারকন ত্রি ত্া ত্াাঁর পরিত্বী 
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আচররণই প্রকাশ্ পািার কথা। লেখা র্াক, এ িযাপারর হােীস ও সীরাত্গ্রন্থগুরলা বক 
িলরেঃ 

- ‘রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্খন প্রচন্ড অসুস্থ হরয় মৃতু্য শ্র্যায় বেরলন, ত্াাঁর স্ত্রীরা ত্াাঁর চারপারশ্ জড় 
হরলন। ত্খন সাবেয়া(রাঃ)িলরলন, ‘লহ আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শ্পথ! আপনার 
জায়িায় র্বে আবম থাকরত্ পারত্াম ।’ ত্াাঁর কথা শুরন অনয নিী পত্নীরা মুখবটরপ 
হাসরলন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরের লেরখ লেলরলন এিং িলরলন, ‘লত্ামারের মুখ ধুরয় লেল।’ 
ত্াাঁরা িলল, ‘লহ আল্লাহর রাসূল! লকন?’ বত্বন জিারি িলরলন,‘কারণ লত্ামরা ত্াাঁরক 
বিদ্রুপ কররে। আল্লাহর শ্পথ লস সত্য িলরে।’[৩] 
, 
- ভ্রমরণ র্ািার সময় রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর হাাঁটু সাবেয়া(রাঃ) এর জনয বিবেরয় বেরত্ন র্ারত্ 
বত্বন ত্ারত্ পা বেরয় (উরটর বপরঠ) চড়রত্ পাররন।[৪] 
.  
-সাবেয়া (রাঃ) িরলন, ‘একিার ভ্রমরণর সময় নিী ملسو هيلع هللا ىلص আমার প্রবত্ সীমাহীন মায়া 
মমত্া লেবখরয়বেরলন। লস সময় আমার িয়স কম বেল ত্াই প্রায় সময়ই হাওোরত্ িরস 
থাকরত্ থাকরত্ আমার ত্ন্দ্রা এরস লর্ত্ আর আমার মাথা কারঠর হাওোরত্ িাবড় 
লখত্। নিী ملسو هيلع هللا ىلص অরনক ভালিাসা আর মমত্ার সারথ আমার মাথা ধরর রাখরত্ন আর 
িলরত্ন, ‘ওরহ হুয়ারয়র কনযা! বনরজর বেরক লখয়াল রাখ, না হয় ঘুবমরয় বকংিা বেবমরয় 
পরড় িযাথা পারি।’[৫] 
.  
-একিার ভ্রমরণর সময় সাবেয়া (রাঃ) আর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص উট লথরক পরড় র্ান। আিু 
ত্ালহা (রাঃ) লেৌরড় রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর কারে লিরল বত্বন ত্াাঁরক প্রথরম সাবেয়া (রাঃ) এর 
লখাাঁজ বনরত্ িরলন।[৬] 
. 
-সাবেয়া (রাঃ) িরলন, “একিার রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ঘরর এরস লেখরত্ পান আবম কাাঁেবে। রাসূল 
 বজরজ্ঞস কররলন, ‘বক হরয়রে লত্ামার?’ আবম িললাম, ‘লহ আল্লাহর রাসূল! আপনার ملسو هيلع هللا ىلص
বকেু স্ত্রী আপনার পবরিার আর কুরাইশ্রের সারথ সম্পকবরু্ি। ত্াাঁরা িরল লর্,ত্াাঁরা 
কুরাইশ্রের সারথ সম্পকবরু্ি আর আবম একজন ইহুবের কনযা। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, 
‘ওরহ হুয়ারয়র কনযা! এরত্ কান্নার বক আরে? লত্ামার ত্ারেররক জিাি লেয়া উবচৎ 
বেল, ‘বকভারি লত্ামরা আমার লথরক উিম হরত্ পাররা? র্খন হারুন আমার বপত্া, মুসা 
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আমার চাচা আর মুহাম্মে আমার স্বামী!’ [৭] 
.  
-সাবেয়া (রাঃ) িরলন, ‘একিার রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর স্ত্রীরের সারথ হরি র্াবচ্ছরলন। পবথমরধয 
আমার উট িরস পড়ল কারণ ওটা বেল সিরচরয় েুিবল উট, আর ত্াই আবম লকাঁরে 
লেললাম। নিী ملسو هيلع هللا ىلص আমার কারে আসরলন আর আমার লচারখর জল বনরজর জামা ও 
হাত্ বেরয় মুরে বেরলন। বত্বন আমারক র্ত্ই আমারক কাাঁেরত্ বনরষধ কররলন, আবম 
ত্ত্ই কাাঁেরত্ থাকলাম।’[৮] 
. 
- একিার আরয়শ্া (রাঃ) , সাবেয়া (রাঃ) এর খারটা অিয়ি সম্পরকব ইংবিত্ কররল 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘তু্বম এমন একটা কথা িরলে লর্টা সমুরদ্র বনরেপ কররল ত্া পুররা 
সমুরদ্রর পাবন েুিবন্ধময় করার জনয র্রথষ্ট।’ [৯] 
.  
- মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص আজীিন সাবেয়া(রাঃ) এর প্রবত্ ভারলািাসা ও মমত্া লেবখরয়রেন। 
ত্াইরত্া সাবেয়া(রাঃ) িলরত্ন, ‘আবম রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص লথরক উিম িযবি কখরনা 
লেবখবন।’[১০] 
.  
কাররা অিস্থা িণবনার সময় সিরচরয় গুরুত্বপূণব হরচ্ছ এটা লেখা র্ার সম্পরকব িলা হরচ্ছ 
লস বনরজ এই পবরবস্থবত্ সম্পরকব িরল। সাবেয়া(রাঃ) লক বনপীবড়ত্ প্রমাণ কররত্ 
ইসলাম বিরেষীরা লর্ বিশ্াল বিশ্াল ললখা বলরখ, ত্াাঁর বনরজর কথায় বকন্তু এরকিারর 
বিপরীত্ বচত্র েুরট উরঠ।  
.  
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর মৃতু্যর পর লকমন বেল সাবেয়া(রাঃ) এর জীিন ? 
. 
অরনরক িলরত্ পারর, লর্ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর ভরয়ই সাবেয়া(রাঃ) অনুিত্ লথরকরেন। 
ত্ারের হত্াশ্ করর িলরত্ হয় মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص এর মৃতু্যর পর সাবেয়া(রাঃ) একই আনুিত্য 
লেবখরয় বিরয়রেন। কারণ, ত্াাঁর আনুিত্য বেল ইসলারমর প্রবত্। আল্লাহর প্রবত্। 
, 
- “একিার বকেু ললাক রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর স্ত্রী সাবেয়া (রা:) এর ঘরর জড় হরয়বেল। ত্ারা 
আল্লাহরক স্মরণ করর কুরআন বত্লওয়াত্ করবেল এিং বসজো করবেল। সাবেয়া(রাঃ) 
ত্ারের লিরক বজরজ্ঞস কররলন, ‘লত্ামরা বসজো কররল আর কুরআন বত্লওয়াত্ 
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কররল। বকন্তু (আল্লাহর ভরয়) লত্ামারের (রচারখ) অশ্রু লকাথায়?”[১১] -  
. 
“ সাবেয়া (রাঃ) নিী পবরিাররর সারথ উষ্ণ সম্পকব িজায় রাখরত্ন। বত্বন োরত্মা 
(রাঃ) লক ত্াাঁর প্রবত্ লেরহর িবহঃপ্রকাশ্ বহরসরি িয়না উপহার লেন। এোড়া বত্বন 
খায়িার লথরক লর্ িয়না এরনবেরলন ত্া নিীপত্নীরের উপহার লেন।”[১২]  
.  
-“সাবেয়া (রাঃ) খুিই োনশ্ীল ও উোর রমণী বেরলন। বত্বন আল্লাহর জনয ত্াাঁর র্া 
আরে ত্াাঁর সিই োন কররত্ন, অিস্থা এমন হরয়বেল লর্ বত্বন জীবিত্ থাকা অিস্থারত্ই 
ত্াাঁর িাবড় োন করর র্ান।”[১৩]  
.  
- প্রখযাত্ ইবত্হাসবিে ইিরন কাবসর(রহ:) ত্াাঁর সম্পরকব িরলন, “ইিােত্, ধাবমবকত্া, 
েুবনয়াবিমুখীত্া এিং োনশ্ীলত্ায় বত্বন বেরলন অনযত্ম লসরা নারী।”[১৪]  
.  
প্রায় সি ইসলাম-বিরেষীরাই সাবেয়া(রাঃ) এর সারথ রাসূল এর বিরয় বনরয় বনরজরের 
কল্পনার রং েবড়রয় িল্প িলার লচষ্টা করর। ত্ারের িল্পটা এমন- ‘রু্দ্ধিাজ মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص 
বিনা কাররণ খায়িার েখল কররন আর সাবেয়া (রাঃ) এর বনরাপরাধ বপত্া ও স্বামীরক 
হত্যা কররন। অত্ঃপর সাবেয়া (রাঃ) লক বনরজর বপত্ার লাশ্ মাবড়রয় বনরজর কারে 
বনরয় আরসন। নারীরলাভী হিার কাররণ ইেরত্র সময়টুকু অরপো না কররই 
সাবেয়া(রাঃ)রক ধষবণ কররন।’[নাউজুবিল্লাহ]  
. 
ত্ারের িলা িল্প অরনকটা-‘আবনস সারহি রারত্র লিলায় এক রু্িত্ী নারীর িাসায় 
লিরলন। নারীবট ত্খন িাসায় একা বেল।’ এই টাইরপর হরয় র্ায়। অবধকাংশ্ সমরয়ই 
বনরজরের কথা ঢুবকরয় ত্ারা িল্পবটরক বিকৃত্ করর লেরল। এ কাররণ প্রসঙ্গসহ েুই 
পরের বিরেষরণর মাধযরম ইবত্হাস জানাটা জরুরী। সকল প্রশ্ংসা আল্লাহত্ায়ালার 
বর্বন মুসবলমরের এমন বকেু স্কলার োন করররেন র্ারা বিশুদ্ধত্ার লেরত্র খুিই 
খুাঁত্খুাঁরত্ বেরলন। র্ার কাররণ ইসলারমর ইবত্হারসর লেরত্র জাবলয়াবত্র সুরর্াি খুি 
কম, িড়রজার সম্ভি ইবত্হাসবটরক ভুলভারি উপস্থাপন করা।  
. 
অবধকাংশ্ নাবিক ও ইসলাম-বিরেষীরা বনরজরের িুথ-বসকার বহরসরি উপস্থাপন করর। 
ত্ারের োিী হরচ্ছ, ত্ারা সত্য খুাঁরজ খুাঁরজ আজরকর অিস্থারন এরসরে, লর্খারন 
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আবিকরা লকিল অন্ধ-অনুসরণ করর। িুথ-বসকার লত্া লস লর্ বনররপে লথরক সকল 
উৎস লথরক সত্য জানার লচষ্টা করর। একরপরশ্ ত্থয লত্া লকিল প্রিিনাই বনরয় আরস 
র্বে না ত্ারত্ সত্য থারক।  
. 
অিশ্য আরলার জানালা িন্ধ করর র্ারা সত্য লখাাঁরজ ত্ারের প্রিিনা োড়া বকেু পাওয়াও 
উবচৎ না। 
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[১৩] ইিরন কাবসর-আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭  

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
321 

৫১ 
অধবশ্ত্ক পূণব হওয়া এিং বকেু কথা  
-সত্যকথন লিস্ক 
 

 

বিসবমল্লাবহর রাহমানীর রাবহম। বনিয় সকল প্রশ্ংসা শুধুই আল্লাহর। সালাত্ ও সালাম 
িবষবত্ লহাক আমারের নিী ও লনত্া মুহাম্মারের উপর, ত্ার পবরিাররর উপর ও ত্ার 
সাহািীরের উপর। বনিয় বিশ্বাসীর কারে বনজ স্ত্রী-সিান-সম্পে ও জীিরনর চাইরত্ও 
বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص অবধক বপ্রয়। বনিয় আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা ও ত্াাঁর রাসূরলর জনয 
আমারের জান ও মাল তু্চ্ছ।  
. 
আলহামেুবলল্লাহ্। সত্যকথন – লপইজ লথরক িত্ েুই মারস ৫০বট ললখা আল্লাহর ইচ্ছায় 
আমরা আপনারের কারে লপৌরে বেরত্ লপররবে। আমরা আশ্া কবর ইন শ্া আল্লাহ 
আমরা এই ধারা জাবর রাখরত্ পাররিা। এই সময়টারত্ আমরা লপরয়বে আপনারের 
ভারলািাসা ও সমথবন। অরনরকই আমারের ইনিরে, এিং করমরন্ট ধনযিাে 
জাবনরয়রেন, এই ললখাগুরলা ত্ারের উপকারর এরসরে িরল জাবনরয়রেন। এজনয আমরা 
প্রথমত্ কৃত্জ্ঞ আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলার কারে, ত্ারপর ললখকরের কারে, এিং 
অিশ্যই সত্যকথরনর পাঠকরের কারে। আমরা আশ্া কবর ইন শ্া আল্লাহ আপনারা 
আমারের পারশ্ই থাকরিন।  
. 
ইসলামবিরেষী পবিমা, ব্রাহ্মণযিােী ও নাবিকযিােী শ্বি মুসবলমরের মারে নানা 
লকৌশ্রল ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ করা এিং ইসলামবিরেষরক প্রচার করার লর্ এরজন্ডা বনরয় 
এবিরয় চলরে ত্ার লমাকারিলা করার জনয ললখক, পাঠক, সকরলর সবিয় অংশ্গ্রহন 
প্ররয়াজন। আমারের পরে শুধু আপনারের কারে ললখাগুরলা লপৌরে লেওয়া সম্ভি। বকন্তু 
আপনারের োবয়ত্ব হল, কত্বিয হল সাধযমত্ আপনারের বনজ বনজ িলরয় এই 
ললখাগুরলা, রু্বিগুরলারক প্রচার করা। বিরশ্ষ করর আপনারের আত্মীয়, িনু্ধ-িান্ধি, 
এিং পবরিাররর বকরশ্ার-ত্রুণরের মারে এই ললখা ও রু্বিগুরলারক প্রচার করা। র্বে 
আপনার লকান প্রভািশ্ালী িযবি অথিা উচ্চপেস্থ কমবকত্বার সারথ পবরচয় থারক ত্রি 
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ত্ারের কারে ললখাগুরলা লপৌরে লেওয়া। আপবন র্বে লেইসিুরকর মাধযরমও ত্ার কারে 
লপৌরে বেরত্ পাররন ত্রি ত্াই করা।  
. 
কারন একজন সালমান রুশ্েী, একজন ত্সবলমা নাসবররনর আিজবনার প্রচার করার 
জনয সমগ্র বিশ্ব বমবিয়া থাকরলও ত্ারের মূখবত্াপূণব “রু্বি” ও অবভরর্ারির র্খন জিাি 
লেওয়া হয় ত্খন লসটা প্রচাররর জনয লকউ-ই থারক না। র্বে অবভরর্ািগুরলা শুনরত্ 
পায় লে মানুষ, বকন্তু এর জিাি হাজাররর লচরয় লিবশ্ মানুরষর কারে না লপৌোয় – 
ত্াহরল এটা আমারেরই িযথবত্া, আপনারেরই িযথবত্া। ত্াই বিরশ্ষভারি সত্যকথরনর 
লপাস্ট্গুরলা প্রচাররর জনয আমারের সিার মরনারর্ািী হরত্ হরি। আশ্া কবর সিাই 
বিষয়বটর গুরুত্ব অনুধািন কররিন এিং সবিয়ভারি আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص 
সমথবরন অংশ্গ্রহন কররিন। 
.  
এোড়া আররকবট কথা বিরশ্ষ ভারি আমরা িলরত্ চাই। সত্যকথরনর লপইরজর উরেশ্য 
কখরনাই নাবিকরের সারথ ত্কব করা বেল না। আমরা শুরু লথরকই িরলবে, এখরনা 
িলবে আমারের মূল উরেশ্য হল নাবিক-অরজ্ঞয়িােী-ইসলামবিরেষীরের অবভরর্াি এিং 
সৃষ্ট সংশ্য়গুরলার জিাি লেওয়া র্ারত্ করর মুসবলমরা অজ্ঞানত্ািশ্ত্ প্রভাবিত্ ও 
বিভ্রাি না হন। অরনক লেরত্রই আমরা লেবখ আবিকত্া িনাম নাবিকত্া ত্রকব জবড়রয় 
অরনক আিবরক ভাইরিান মূল লেয সম্পরকব ভুল কররন। আমারের উরেশ্য কখরনাই 
আবিকত্ার প্রচার না। আমারের উরেশ্য ইসলাম প্রচার করা, ত্াওবহে প্রচার করা। 
নিী-রাসূলিণ লর্ সত্য মানিজাবত্র কারে লপৌরে বেরয়রেন ত্া প্রচার করার লচষ্টা করা। 
আবিক হওয়া আমারের বিচাররর বেরন লকান কারজ আসরি না, র্বে আমরা আল্লাহর 
নাবর্লকৃত্ শ্রীয়াহর অনুসরণ না কবর। ত্াই আমারের সিার সি লেরত্র এ কথাবট 
মাথায় রাখা উবচৎ। 
. 
একইসারথ আমারের অনুধািন করা উবচৎ আইনস্ট্াইন িা পযাসরকল আমারের আেশ্ব 
না। আমরা আইনস্ট্াইন, পযাসরকল, বকংিা অযান্টবন বিউরয়র মরত্া ইমান চাই না। 
আমরা ইমান চাই সাইরয়যবেনা আিু িাকররর রাবেয়াল্লাহু আনহু মরত্া। অরনক সময় 
আমরা লেবখ অরনক মুসবলম ভাইরিান বিজ্ঞান এিং শুধুই বিজ্ঞান বেরয় ইসলামরক 
িযাখযা কররত্ চারচ্ছন। বিজ্ঞারনর সারথ ইসলামরক খাপ খাওয়ারত্ চারচ্ছন। আমরা 
স্বীকার কবর নাবিক ও ইসলামবিরেষীরা লর্রহতু্ বিজ্ঞানমনস্কত্া লপাশ্াক এিং বিজ্ঞান 
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সম্পরকব অবধকাংশ্ মানুরষর অজ্ঞত্ারক পুবজ িাবনরয় নাবিকত্া ও ইসলামবিরেরষর 
প্রচার করর। আর এই কাররন বিজ্ঞান িযিহার করর ত্ারের পাটা জিাি লেওয়া 
প্ররয়াজন। এরেরত্র ইসলারমর সমথবরন বিজ্ঞান একবট উপকরণ।  
. 
বকন্তু এই উপকরণ র্বে মাপকাবঠরত্ পবরণত্ হয় ত্রি লসটা মারাত্মক ধররনর সমসযা। 
আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল আমারের উপর বিজ্ঞানরক িাধযত্ামূলক কররন বন। ইমানরক 
করররেন, ত্াওবহেরক করররেন। ত্াগুরত্র িজবন আর এক আল্লাহর উপর ইমান 
আনারক আমারের উপর বত্বন সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা িাধযত্ামূলক করররেন। 

আর ত্াাঁর বকত্ারি বত্বন িরল বেরয়রেন – এই বকত্ারি লকান সরন্দহ লনই এিং এ হল 
বেকবনরেবশ্না ত্ারের জনয র্ারা গ্বাইরির উপর ইমান এরনরে।  
. 
আল ইসরা ওয়াল বমরারজর ঘটনার পর আিু জাহরলর লনতৃ্রত্ব মোর কু্বরাইশ্ 
মুশ্বরকরা মুসবলমরের বনরয় ঠাট্টা-উপহারস লমরত্ উরঠবেল। এটা বকভারি সম্ভি লর্ 
একজন িযবি এক রারত্র মরধয মো লথরক লজরুসারলম বিরয় লেরত্ আসরি? এটা 
বকভারি সম্ভি লর্ লস সাত্ আসমারনর উপর র্ারি?  
. 
অরনক মুসবলম লস সময় এই উপহাস, বিদ্রূপ সহয কররত্ না লপরর মুরত্াে হরয় 
বিরয়বেল। অরনরক মুরত্াে হরয়বেল এরত্ বিশ্বাস কররত্ না লপরর। অরনরক রাসূলুল্লাহ 
 ?লক িরলবেল, র্বে এমন ঘরটও থারক ত্াহরল এখন িলার বক েরকার বেল – ملسو هيلع هللا ىلص
কারন বমরারজর এই ঘটনা বেল এমন র্া আমারের আকরলর সারথ, সাধারন িুবদ্ধ-
বিরিচনার সারথ খাপ খায় না। বকন্তু র্খন আিু িাকর রাবেয়াল্লাহু আনহুরক এই 
িযাপারর প্রশ্ন করা হরয়বেল ত্খন ত্ার জিাি বক বেল? 
. 
বমরারজর ঘটনার সম্পরকব আিু িাকর রবেয়াল্লাহু আনহু সিবপ্রথম জানরত্ পাররন আিু 
জাহরলর কাে লথরকই। আিু জাহল, ত্ারক প্রশ্ন করর – মুহাম্মাে বক িলরে তু্বম 
জারনা? লস নাবক এক রারত্র মরধয লজরুসারলরম বিরয় আিার লেরত্ এরসরে। 
. 
জিারি আস-বসবেক আিু িাকর রাবেয়াল্লাহু আনহু িরলবেরলন – র্বে বত্বন ত্া িরল 
থারকন ত্রি বত্বন সত্য িরলরেন। আবম ত্ারক আসমারনর খিরাখিররর িযাপারর 
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বিশ্বাস কবর। আবম বিশ্বাস কবর একজন লেররশ্ত্া ত্ার কারে ওয়াবহ বনরয় আরসন। 
ত্াহরল বত্বন অল্প সমরয় লজরুসারলরম বিরয় লেরত্ এরসরেন এরত্ বিশ্বাস লকন আবম 
কররিা না, র্খন এগুরলা পৃবথিীরত্ই?  
. 
আল্লাহু আকির। আমারের অরনরকর লসবেবিবলবটর সারথ হয়রত্া এই কথাগুরলা খাপ 
খায় না, ত্রি এই হল প্রকৃত্ ইমান। আমরা লত্া বিশ্বাস কররই বনরয়বে, আমরা লত্া 
সােয বেরয়ই বেরয়বে – আল্লাহ িযাত্ীত্ আর লকান ইলাহ লনই, আর মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর 
রাসূল। আমরা সােয বেবচ্ছ, আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল আসমারনর উপর লথরক বজবব্রল 
আলাইবহস সালাম-রক ওয়াবহ সহ পাঠারত্ন ত্াাঁর উবম্ম নিীর কারে। আমরা সােয 
বেবচ্ছ, আল্লাহ সত্য, ত্াাঁর রাসূল সত্য, ত্াাঁর মরনানীত্ এই েীন সত্য, ত্াাঁর শ্রীয়ত্ সত্য, 
ত্াাঁর জান্নাত্ ও জাহান্নাম সত্য, আবখরাত্ সত্য, ত্াাঁর লেররশ্ত্ািণ সত্য। ত্াহরল 
বকভারি আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর পে লথরক সুপ্রমাবনত্ লকান কথা অস্বীকার করার 
লকান সুরর্াি আমারের কারে থারক?  
. 
আমারের আইনস্ট্াইন িা বিউরয়র ইমারনর েরকার লনই। আমারের আিু িাকর আস-
বসবেরকর রাবেয়াল্লাহু আনহু মরত্া ইমান েরকার। আমরা েুয়া কবর, এিং আশ্া কবর 
আমারের সকল আিবরক মুসবলম ভাই ও লিারনরা এই গুরুত্বপূণব বিষয়বট অনুধািন 
কররিন। 
. 
আমরা আশ্া করবে খুি শ্ীঘ্রই আমরা একবট সুসংিাে আপনারের বেরত্ পাররিা। 
সত্যকথরনর সি পাঠক, ললখক, শুভাকাঙ্ক্ষীরের জনয রইরলা ধনযিাে, শুরভচ্ছা ও 
েুয়া।  
. 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া’আলা আমারের সিাইরক বসরাতু্ল মুিাবক্বরমর উপর চাবলত্ 
করুন, আমীন।  
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৫২ 
রু্বির আঘারত্ মুি কবর লচত্নার জট  

-বনলয় আরমান 
 

 

বিসবমল্লাবহর রহমাবনর রহীম 
. 
মূল এরজন্ডা লিাপন লররখ ধারপ ধারপ কাজ করাটা শ্াইত্বারনর একটা কমন হাবত্য়ার। 
লর্মন আোম 'আলাইবহসসালাম-রক বনবষদ্ধ েল খাওয়ারনার জনয লস িরল বন "র্াও 
আল্লাহরক অমানয কর।" লস িরলরে "এটা লখরল তু্বম লেররশ্ত্া হরয় র্ারি, অমর হরয় 
র্ারি।" সূরাহ আ'রাে(৭)এর ২০ আয়াত্ দ্রষ্টিয। এোড়া মূবত্বপূজার প্রচলন ঘটারত্ 
শ্াইত্বান প্রথরম পূিবিত্বী লনক িযবিরের সম্মানারথব মূবত্ব নত্বর করায়, কালিরম এসরির 
পূজা শুরু হয়। সূরাহ নূহ(৭১)এর ২৩ আয়ারত্ আরে এমনই বকেু িযবি ত্থা মূবত্বর 
নাম- ওয়াে, ইয়াগুস, নাস্র। 
. 
নাবিকত্া নামক ধমববট ত্ার ভ্রূণািস্থায় এমনই বেল। ধরমবর কথাগুরলারকই অদু্ভত্ভারি 
লঘারারত্া ত্ারা। রিাটব ব্রাউবনং রবচত্ Fra Lippo Lippi বশ্ররানারমর একটা কবিত্ায় 
লেখা র্ায় বলরপা একজন চাচব-সন্নযাসী র্ারক লজার করর চারচব আনা হরয়রে। ধমবীয় 
লপইবন্টং আাঁকা ত্ার কাজ। একসময় লস লিশ্যালরয় িমন করর, সাধু-সন্তু না এাঁরক নারী 
আাঁকরত্ শুরু করর। রু্বি লেয় "নারীরেহ লত্া িরিরই সৃবষ্ট। নারীরেহ এাঁরক আবম 
িরির মবহমা খুাঁরজ পাই।" (উরল্লখয, এমনটা ধরর লনয়া বঠক না লর্ কবির বনজস্ব মত্ও 
এটাই) 
. 
এভারিই শুরু। ত্ারপর এই ধারণা প্রচাবরত্ হরত্ শুরু করর লর্ পরম সত্য িরল বকেু 
লনই, সিই interpretation (লখয়াল কররিন, বনরজরকই পরম সত্য িরল োবি করাটা 
বকন্তু ধরমবর নিবশ্ষ্টয). ধমবীয় বিশ্বাসগুরলারক চযারলন্জ করার একটা বভবি এভারি 
োাঁড়ারলা। বকেু নিজ্ঞাবনক অনুমান র্খন নাবিকত্ার পরে এরলা, ত্খন লথরক 
আত্মবিশ্বারসর সবহত্ নাবিকত্া একবট ধমব বহরসরি আবিভূবত্ হরলা। 
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. 
অদু্ভত্ িযাপার হরলা, নাবিকত্া একসময় ধররই বনরলা লর্ লস সত্য। অনযানয লর্ লকারনা 
ধরমবর মত্ লস বনরজও লর্ প্ররশ্নর উরধ্বব নয়, ত্া লিমালুম লচরপ লিল। নাবিকরের 
কথািাত্বা লথরকই ত্া েষ্ট হয়। ধরুন লকউ িলরলা "আবম লেবমবনজম বনরয় একটা 
ললকচার বেবচ্ছলাম, বকন্তু লোত্া ত্ার ধমবান্ধত্ার জনয শুনরত্ই চাইরলা না।" হরত্ও লত্া 
পারর িিার কথা ভুল, লোত্ার ধমববিশ্বাসই বঠক। বকন্তু িিা ধররই বনরয়রে নাবিক 
হওয়ার কাররণ লস-ই সবঠক (উরল্লখয, লেবমবনজম মারনই নাবিকত্া নয়। লকিল 
উোহরণ লেয়া হরয়রে)। 
. 
মুসবলমরা র্বে বনরজরের 'শ্াবিকামী' পবরচয় লেয়, ত্াহরল লসটা 'মুসবলরম'র 
প্রবত্স্থাপক হরি না। কারণ এরত্ পেপাবত্ত্ব হয়। মুসবলমরা শ্াবিকামী হরল 
অমুসবলমরা বক অশ্াবিকামী? অথচ নাবিকরা বেবিয বনরজরেররক 'প্রিবত্শ্ীল', 
'মুিমনা' িরল লিড়ায়। ধমবগুরুরের বনরয় চবট বলরখ অনলাইন ভবররয় লেলা 
নাবিরকরাও নাবক প্রিবত্শ্ীল, এমনবক বমবিয়ারত্ও এসি শ্ব্দই িযিহৃত্ হয়! এসি 
শ্ব্দ িলরত্ হয় কারণ 'নাবিক' কথাটাই িাবলর মত্ লশ্ানায়। 'প্রবত্িন্ধী' িা 
disableলক লর্ভারি শুদ্ধ করর িলা হয় 'specially able', নাবিকরের প্রিবত্শ্ীলত্াও 
এমনই। 
. 
নাবিকত্ার লর্রহতু্ বলবখত্ বিবধবিধান লনই, এটা এরকক জায়িায় এরককটা ঢাল 
িযিহার করর। লর্মন বিজ্ঞান। এরের ধারণা বিজ্ঞান এরের বনজস্ব সম্পবি। মবরস 
িুকাইবলর ললখা "িাইরিল লকারআন ও বিজ্ঞান" িইটা পরড় ত্সবলমা নাসবরন োাঁত্ 
বকড়বমবড়রয় বলরখবেরলা "রমাল্লারাও আজকাল বিজ্ঞান চচবা করর।" এত্ শ্ত্ লকাবট 
নাবিরকর মারে কয়জন আর বিজ্ঞানী? অরনরকই আটবস কমাসব পরড়। বিজ্ঞারনর 
িযাপারর এরের জ্ঞান খুি সরলীকৃত্। নিজ্ঞাবনক সত্য আর ত্রত্ত্বর পাথবকয অরনরকই 
কররত্ পারর না। বকেু শুনরলই িরল "বিজ্ঞান িরল...।" আচ্ছা বিজ্ঞান লত্া লকারনা 
িযবি না। বিজ্ঞান িরল মারন বিজ্ঞানীরা িরলন। বিিত্বনিারের জবটল আলারপ লিলাম 
না। একজন মুসবলম িলরি "শ্াইত্বারনর প্রররাচনাই হাই ওরঠ।" নাবিক িলরি, "বকন্তু 
বিজ্ঞান লত্া িরল অবেরজরনর অভারি হাই ওরঠ।" উইবকবপবিয়ায় বিরয় লেরখন এই 
ত্ত্ত্ব িহু আরিই ভুল প্রমাবণত্। হাই ওঠার আসল কারণ কী, একজরনর লেখারেবখ 
আররকজরনর হাই ওরঠ লকন এ সি আজও এক রহসয। 
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. 
এিার আসুন নীবত্ ননবত্কত্ার প্ররশ্ন। এটা নাবিকরের জনয সিরচরয় অস্ববিকর 
েীেগুরলার একবট। এখারন ত্ারা লেরখ লকানটা মানরল ধমবীয় বিধারনর বিপরীত্টা করা 
র্ায়। ত্াই ত্ারা ইসলারমর প্রারণর িেরল প্রাণ নীবত্র বিরুরদ্ধ। বকন্তু রু্দ্ধাপরাধ ইশুযরত্ 
এরস ললরিরে পযাাঁচ। অরনরক িরলবেল এই একটা মৃতু্যেন্ডই ত্ারা চায়, ত্ারপর আর 
না। ত্সবলমা নাসবরন িরলবেল লস রু্দ্ধাপরাধীরের োাঁবস চায় না। িাঙাবলরা ত্খন 
আবিক-নাবিক বনবিবরশ্রষ ত্ারক ধুরয়রে। আরজ আবল আর হুমায়ুন আজােরা মরর 
বিরয় লিাঁরচ লিরে। কখরনা লভরি লেরখরেন সি নাবিক লকন 'মুবিরু্রদ্ধর স্বপরের 
শ্বি'? কারণ পাবকিান ইসলামরক ঢাল িাবনরয়বেল। মুবিরু্দ্ধরক িযিহার কররল ত্াই 
ধমবরক পাঁচারনার একটা সুরর্াি পাওয়া র্ায়। নরওরয় িা জামবাবন আর িাংলারেশ্ বমরল 
র্বে এক লেশ্ হরত্া, ত্ারপর ভাষার প্ররশ্ন িাংলারেশ্ র্বে আলাো হরত্া, ত্খন 
রাজাকাররের োবড় টুবপ না-ও থাকরত্ পাররত্া। লেশ্-কাল-পাত্র বনবিবরশ্রষ ননবত্কত্ার 
কথাও ধরুন। সমকাবমত্া ত্ারের কারে িযবিস্বাধীনত্া লকন? কারণ ধমব এটা বনবষদ্ধ 
করররে। অরপো করুন। অজাচার, মৃত্কাবমত্া, পশুকাবমত্াও শ্ীঘ্রই িযবিস্বাধীনত্া 
হরয় র্ারি। 
. 
নাবিকরের অন্ধবিশ্বারসর আররকটা উোহরণ বেরয় লশ্ষ করবে। ধাবমবকরেররক ত্ারা 
িরল জমিত্ ধাবমবক, িািা মা আবিক িরল সিানও আবিক। আর ত্ারা িুবদ্ধ বিরিচনা 
করর নাবিক। িািা মা লথরক আলাো হওয়াটাই র্বে িুবদ্ধ বিরিচনার লেণ হয় ত্াহরল 
লত্া হুমায়ুন আজারের লেরলও অন্ধবিশ্বাসী, িারপর লেখারেবখ নাবিক। িুবদ্ধ বিরিচনা 
খাবটরয়ই বক লকউ িাপ মারয়র ধমব লিরে বনরত্ পারর না? 
. 
'প্রিবত্শ্ীলত্া'র ত্ারসর ঘর েুাঁ বেরলই পরড় র্ায়। চটকোর শ্ব্দবশ্লীরত্ ঘািরড় না 
বিরয় েুাঁ-টা বেরত্ হয়। শ্াইত্বারনর চিাি অবত্শ্য় েুিবল। 
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৫৩ 
"এরকক বিজ্ঞানী এরকক কথা িরল। কারটা শুনরিা?"  

-উৎস: “হুজুর হরয়” 
 

 

সন্ধানীর কথায় চমরক ত্ার বেরক বেররলা কাবনজ। বটএসবস'র এই প্রাণিি পবররিরশ্ 
কথাটা লকমন লিখাপা লঠকরলা। লিশ্ করয়কবেন র্ািত্ িই-ব্লি-রেসিুক লঘাঁরট 
বিিত্বনিারের বিরুরদ্ধর করয়কটা ললখা পড়রে সন্ধানী। লসগুরলাই ত্ার মাথা লখরয়রে। 
. 
কাবনজ সাহস রু্বিরয় িলরলা, "আরর আজি! এরককজন এরকক কথা িলরলই বক তু্ই 
লমরন বনবি নাবক? লত্ার বক বনরজর বিরিক-িুবদ্ধ লনই?" 
. 
"বিরিক-িুবদ্ধ আরে," অবধর্ব ভবঙ্গরত্ িলরলা সন্ধানী, "বকন্তু লটকবনকাল টামবরসর জবটল 
আলারপর একটা পর্বারয় বিরয় লসগুরলা আর কাজ করর না, িুেবল?" 
. 
"লত্া লকারনা টামব না িুেরল লনট লঘাঁরট লজরন লন। অথিা আমারক বজরজ্ঞস কর। 
আবমও না পাররল িারয়ারকবমবির নাবিলা আরে। একটু কষ্ট কররলই লত্া হয়।" 
. 
"েযাখ তু্ই বেবজরে পরড়ই লত্া বিিত্বনিারের অরনক বকেুই বক্লয়ারবল িুবেস না। জাবন 
নাবিলারও অরনক বকেু বক্লয়ার না। এখন আমরা র্ারা আটবস-কমারসবর োত্রী, ত্ারা কী 
কররিা? পৃবথিীর এত্ বরকশ্াওয়ালা, েবমক, কৃষক এরা কী কররি? সিাই এরককজন 
আরজ আলী মাতু্ব্বর হরি? তু্ইই িল, এটা সম্ভি?" 
. 
"েযাখ, সন্ধানী। কাররা লিাো-না লিাো বেরয় লত্া বকেু আরস র্ায় না, ত্াই না? র্ার 
পরে নিজ্ঞাবনক প্রমাণ আরে, রু্বি আরে, মানুষ চােুষ লেখরে, লসসি বক বমথযা হরয় 
র্ারি?" 
. 
"আচ্ছা িল লত্া কাবনজ, কয়জন জীিরন পাবনর লভত্র বেরয় বিেুযৎ প্রিাবহত্ করর এক 
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অণু অবেরজন আর েুই অণু হাইরড্রারজন নত্বর হরত্ লেরখরে?" 
. 
"আরর িািা বিজ্ঞানীরা লত্া লেরখরেন নাবক?" 
. 
"ত্াহরল আমরা ত্ারের কথা শুরনই বিশ্বাস কররিা?" 
. 
"ত্া লকন? তু্ই লকারনা লযারি বিরয় িল, লত্ারক চােুষ লেবখরয় লেরি।" 
. 
"আর িাবক লকাবট লকাবট র্ত্ বথওবর, লসসি লেখারি? এক জীিরন সি লেরখ লশ্ষ 
হরি? বনয়ান্ডারথাল লথরক মানুরষর উৎপবি আমারক লযারি লেখারি?" 
. 
"লশ্ান সন্ধানী, লত্ারক একটা কথা িবল।" মৃেু হাসরলা কাবনজ, "সিবকেু বনজ লচারখই 
লেখরত্ হরি ত্া লত্া আমরা িবল না। বিজ্ঞানীরা হরলন বিজ্ঞারনর প্রবত্বনবধ। সত্যিােী 
প্রবত্বনবধ। ত্াাঁরের সত্যিাবেত্াই আমারের জনয র্রথষ্ট। এত্জন একসারথ বমথযা লকন 
িলরি?" 
. 
"এখন মুসলমানরা র্বে িরল লমাহাম্মরের (ملسو هيلع هللا ىلص) ৪০ িেররর সত্যিাবেত্াই উনার ধরমবর 
সত্যত্ার প্রমাণ বহরসরি র্রথষ্ট? লসায়া লাখ না জাবন েুই লসায়া েুই লাখ...কত্জন নিী 
লর্ন লত্ারের?" 
. 
"কী জাবন মরন লনই।" লজার করর লচরপ লিরলা কাবনজ। 
. 
সন্ধানী মবরয়া হরয় িলরলা, "আচ্ছা এক লেই ধরলাম। এখন র্বে লকউ িরল এক 
লাখ মানুষ একজন ঈশ্বররর আরাধনা কররত্ িরল লিরলা। এটা বমথযা হয় কী করর? 
কী জিাি বেরিা?" 
. 
কাবনজ মরন মরন জিাি লিাোরত্ লিাোরত্ই সন্ধানী আিার িলরলা, "এক বিজ্ঞানীর 
মরার একশ্ িের পর প্রমাণ হয় ত্ার বথওবর ভুল। কাররা বথওবর বনরয় জীবিত্রের 
মরধযই হাজাররা বিরিট। ভয় হয় িুেবল কাবনজ, এই এক জীিরন এত্ বিরিরটর লভত্র 
লথরক সত্যটা লির করর বনরত্ পাররিা বকনা।" 
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. 
কাবনজ িলরলা, "না লপরল না লপবল! কী আরস র্ায়? মরর লিরল সি লশ্ষ।" 
. 
"র্বে সি লশ্ষ না হয় ত্খন?" 
. 
"ত্খন আল্লাহ, িি, ঈশ্বররক িবলস তু্ই র্রথষ্ট প্রমাণ পাসবন উনারক বিশ্বাস করার।" 
. 
বজে লািরলা সন্ধানীর। কাবনজ লর্ বনরজই বনরজর বিশ্বারস অটল না, লসটা প্রায়ই 
কথার োাঁরক লটর লপরয় র্ায় সন্ধানী। একটু বভন্ন প্রসরঙ্গ লিরলা লস, "সামরনর মারসই 
একটা নাটক নামারিা আমরা। অযািসাবিবস্ট্ বথরয়টাররর। অযািসাবিবস্ট্ বেরলাসবে 
জাবনস লত্া নাবক?" 
. 
"হুম," খুবশ্ হরয় উঠরলা কাবনজ, "লজাস হরি ত্াহরল। লকান নাটক?" 
. 
"ত্াহরল লত্া এগুরলার মূল কথাগুরলা জাবনসই," িরল চলরলা সন্ধানী, "লকন এলাম? 
লকাথায় র্ারিা? লকন লিাঁরচ আবে? কীই িা হরি বিিত্বনিাে সবত্য হরল িা বমথযা হরল? 
লকন ভাবসববটরত্ পড়বে? মৃতু্যই র্বে লশ্ষ কথা হরি, লত্া আত্মহত্যা নয় লকন? অযািসািব 
এই জিরত্র িাইরর সবত্যই বক লকারনা মহাশ্বিধর সত্ত্বা আরে, র্ার কাররণ এই 
অথবহীন পৃবথিী অথবপূণব হয়? িল লত্া আমারের নাবিকরের কারে সবত্যই এর লকারনা 
জিাি আরে?" 
. 
হাসার লচষ্টা কররলা কাবনজ, "জীিনটা অথবহীন, ত্াই তু্ই এর উপর বনরজর মরত্া করর 
অথব আররাপ করবি। এটাই লত্া অযািসারিবর সিরচরয় সুন্দর বেকটা, নাবক?" 
. 
"হুম," েীঘবশ্বারসর ভবঙ্গরত্ িলরলা সন্ধানী, "হয়রত্া আবম আিার ধাবমবক হরয় র্ারিা 
লর।" 
. 
"কী িবলস?" মুখ িাাঁকারলা কাবনজ, "এত্ ধরমবর মারে লকানটা বঠক কীভারি লির 
করবি?" 
. 
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"একটা একটা করর িাে বেরত্ বেরত্ র্ারিা। আজ লর্মন নাবিকত্া নারমর ধমবটা িাে 
বেলাম। এভারিই লর্রত্ থাকরিা। লশ্রষ বকেু না লপরল deist হরয়ই থাকরিা নাহয়, 
ত্িু atheist না।" 
. 
অরনকেণ নীরিত্ার পর সন্ধানী লহারস্ট্রল লেরার জনয উঠরলা, "র্াই লর।" বকেু 
িলরলা না কাবনজ। একটু েূর বিরয় লপেন বেরর সন্ধানী িলরলা, "কাবনজ, লশ্ান। 
ঠাকুমা আমার নাম সন্ধানী লররখরেন একটা কাররণ। র্ারত্ আবম সত্যটা খুাঁরজ লনই। 
আবম লস নারমর সাথবকত্া রাখরিাই।" িরল আিার হাাঁটা বেরলা লস। 
. 
ত্াবকরয় বেরলা কাবনজ। মািবররির আজারনর শ্রব্দ হুাঁশ্ বেররলা। রারত্র িানাগুরলা 
েবড়রয় র্ারচ্ছ। অবপ্রয় একটা িািিত্ার সময় ঘবনরয় আসরে, র্া লস োড়া লকউ জারন 
না। আিামী ১০-১১ ঘন্টা আবিক থাকরি লস। রারত্র ভয়াল পবররিশ্টা লকরট বিরয় 
আিার র্খন পাবখ িাইরি িান, সূর্ব েড়ারি আরলা, মানুরষর পেভারর িমিম কররি 
শ্হর, ত্খন আিার লস বেরর আসরি বপ্রয় নাবিকত্ায়। প্রশ্াবির োবয়ত্বহীনত্ায়। 
 

[বিঃদ্রঃ হুজুর হরয় লপইরজর ললখার 
বলংকঃ https://www.facebook.com/Hujur.Hoye/posts/614380502088336 
প্রিরন্ধর কবপরাইট © হুজুর হরয় লপইজ 
পুনঃপ্রকাশ্, "হুজুর হরয়" লপইজ অনুরমাবেত্] 
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৫৪ 
অমুসবলম সংখযালঘুরের প্রবত্ ইসলারমর উোরত্া 
-সত্যকথন লিস্ক 
 

 

একবট ইসলামী লেরশ্ ইসলাম মুসবলমরক শুধু অমুসবলমরের সরঙ্গ শ্াবিরত্ িসিাস 
কররত্ই িরল না, রারি ত্ারের সাবিবক বনরাপিা এিং সুখ-সমৃবদ্ধও বনবিত্ করর। 
পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহরত্ একাবধক স্থারন অমুসবলম সংখযালঘুরের অবধকার তু্রল ধরা 
হরয়রে। অমুসবলমরা বনজ বনজ উপাসনালরয় উপাসনা কররিন। বনজ ধমববিশ্বাস ও 
ধমবালয়রক সুরবেত্ রাখরিন। ত্ারের প্রবত্ নিষময ইসলাম িরোশ্ত্ করর না। লর্সি 
অমুসবলরমর সরঙ্গ লকারনা সংঘাত্ লনই, র্ারা শ্াবিপূণবভারি মুসবলমরের সরঙ্গ িসিাস 
কররন ত্ারের প্রবত্ নিষময লেখারনা নয়; ইনসাে কররত্ িলা হরয়রে। কুরআন ও 
সুন্নাহ োরা পবরচাবলত্ ইসলামী লেরশ্ এই িযাপারগুরলা অিশ্যই বনবিত্ কররত্ হয়।  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা ইরশ্াে কররন, 

 
َهٰىُكمُ  ۡم َأن تَ بَ رُّوُهۡم َوتُ ۡقِسُطو   ﴿ َلَّ يَ ن ۡ يِن َوَلۡم ُيۡخرُِجوَُم مِ ن ِديَِٰرَُ ِتُلوَُۡم ِفي ٱلدِ  يَن َلۡم يُ قَٰ ِِ ْا ِإلَۡيِهۡم  ِإنَّ ٱللََّه ٱللَُّه َعِن ٱلَّ

  [٨﴾ ]الممتحنة:  ٨ُيِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِطيَن 
 

‘আল্লাহ বনরষধ কররন না ওই ললাকরের সরঙ্গ সোচার ও ইনসােপূণব িযিহার কররত্ 
র্ারা লত্ামারের সরঙ্গ ধমবরকবন্দ্রক রু্দ্ধ করর বন এিং লত্ামারের আিাসভূবম হরত্ 
লত্ামারের লির করর লেয় বন। বনিয় আল্লাহ ইনসােকারীরের পেন্দ কররন। 
{সূরা আল-মুমত্াবহনা, আয়াত্ : ৮} 
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা ঈমারনর োবিোর প্রবত্বট মুসবলমরক বনরেবশ্ বেরয়রেন 
পরমত্সবহিুত্ার।  
. 
আল্লাহ ইরশ্াে কররন, 
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ا بَِغۡيِر ِعۡلم يَن يَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّه فَ َيُسبُّوْا ٱللََّه َعۡدَوُۢ ِِ ِلَك زَي َّ   ۡ  ٖ  ﴿ َوََل َتُسبُّوْا ٱلَّ َِٰ نَّا ِلُكلِ  أُمَّة  َعَمَلُهۡم ثُمَّ ِإَلٰى رَبِ ِهم ََ

انُوْا يَ ۡعَمُلوَن  مَّۡرِجُعُهۡم فَ يُ َنبِ ئُ ُهم   [٠١٨﴾ ]اَلنعام:  ٠١٨ِبَما ََ
 

‘ত্ারা আল্লাহ ত্া‘আলার িেরল র্ারের িারক, ত্ারের লত্ামরা কখরনা িাবল বেরয়া না, 
নইরল ত্ারাও শ্ত্রুত্ার কাররণ না লজরন আল্লাহ ত্া‘আলারকও িাবল লেরি, আবম 
প্ররত্যক জাবত্র কারেই ত্ারের কার্বকলাপ সুরশ্াভনীয় করর লররখবে, অত্ঃপর সিাইরক 
একবেন ত্ার মাবলরকর কারে বেরর লর্রত্ হরি, ত্ারপর বত্বন ত্ারের িরল লেরিন, 
ত্ারা েুবনয়ার জীিরন লক কী কাজ করর এরসরে’। 
{সূরা আল আন‘আম, আয়াত্ : ১০৮} 
. 
লকারনা বিধমবী উপসনালরয় সাধারণ অিস্থা লত্া েূররর কথা রু্দ্ধািস্থায়ও হামলা করা 
র্ারি না। লকারনা পুররাবহত্ িা পাদ্রীর প্রবত্ অস্ত্র ত্াক করা র্ারি না। লকারনা 
উপসনালয় িাবলরয় লেয়া র্ারি না।  
. 
হািীি ইিন অলীে লথরক িবণবত্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম নসনযেল 
লপ্ররণকারল িলরত্ন, 

 
َفَر بِاللَِّه، أَبْ َعُثُكْم َعَلى أَ »  ََل تَ غُلُّوا، َوََل َتْجبُ ُنوا، َوََل نْ اْنطَِلُقوا ِبْسِم اللَِّه َوبِاللَِّه، َوِفي َسِبيِل اللَِّه، تُ َقاتُِلوَن َمْن ََ

ِنيَسًة، َوََل تَ ْعِقُروا َنْخًَل   «ُتَمثِ لوا، َوََل تَ ْقتُ ُلوا َولِيًدا، َوََل َتْحرُِقوا ََ
 

‘লত্ামরা আল্লাহ ও আল্লাহর নারম আল্লাহর পরথ র্াত্রা কর। লত্ামরা আল্লাহর প্রবত্ 
কুেরকারীরের বিরুরদ্ধ লড়াই কররি। আবম লত্ামারের করয়কবট উপরেশ্ বেরয় লপ্ররণ 
করবে : (রু্দ্ধরেরত্র) লত্ামরা িাড়ািাবড় কররি না, ভীরুত্া লেখারি না, (শ্ত্রুপরের) 
কাররা লচহারা বিকৃবত্ ঘটারি না, লকারনা বশ্শুরক হত্যা কররি না, লকারনা বিজবা িাবলরয় 
লেরি না এিং লকারনা িৃেও উৎপাটন কররি না।’  
[আিেুর রার্র্াক, মুসান্নাে : ৯৪৩০] 
. 
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এবেরক মুত্ার রু্রদ্ধ রওনার প্রাোরল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ত্াাঁর 
িাবহনীরক বনরেবশ্ লেন : 

 
ِبيًرا فَانًِيا َوَلَ تَ ْقطَُعنَّ َشَجَرًة َوَلَ تَ ْعِقُرنَّ َنْخَلً  » ًتاَوَلَ تَ ْهِدمُ  َوََل تَ ْقتُ ُلوا اْمَرَأًة َوَلَ َصِغيًرا َضَرًعا َوََل ََ  .« وا بَ ي ْ

 

‘লত্ামরা লকারনা নারীরক হত্যা কররি না, অসহায় লকারনা বশ্শুরকও না; আর না অেম 
িৃদ্ধরক। আর লকারনা িাে উপড়ারি না, লকারনা লখজুর িাে িাবলরয় লেরি না। আর 
লকারনা িৃহও ধ্বংস কররি না।’ 
[মুসবলম : ১৭৩১] 
. 

আররক হােীরস আরে, আিেুল্লাহ ইিন আব্বাস রাবেআল্লাহু আনহু লথরক িবণবত্, বত্বন 
িরলন, 

 
ََ : ََل تَ ْقتُ ُلوا َأْصَحاَب الصََّواِمعِ  » اَن إَذا بَ َعَث ُجُيوَشُه ، قَا ََ ». 

 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম বনরজর লকারনা িাবহনী লপ্ররণ কররল িলরত্ন, 
‘লত্ামরা বিজবার অবধিাসীরের হত্যা কররি না।’ [ইিন আিী শ্াইিা, মুসান্নাে : 
৩৩৮০৪; বকত্ািুল বজহাে, রু্দ্ধরেরত্র র্ারের হত্যা করা বনরষধ অধযায়] 
. 
আিূ িকর রাবেআল্লাহু আনহুও একই পরথ হাাঁরটন। আপন বখলােত্কারল প্রথম রু্রদ্ধর 
িাবহনী লপ্ররণ কররত্ বিরয় বত্বন এর লসনাপবত্ উসামা ইিন র্ারয়ে রাবেআল্লাহু 
আনহুর উরেরশ্ িরলন, 

 
م بعشر فاحفظوها عني: َل تخونوا وَل تغلوا وَل تغدروا، وَل تمثلوا وَل تقتلوا طفَلً يا أيها الناس، فقوا أوصيك

بيراً وَل امرأة، وَل تعزقوا نخَلً وَل تحرقوه، وَل تقطعوا شجرة مثمرة، وَل تِبحو شاة وَل بقرة،  صغيرًا، وَل شيخاًَ 
 .وامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم لهوَل بعيراً إَل لمآَله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الص
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‘লহ ললাক সকল, োাঁড়াও আবম লত্ামারের েশ্বট বিষরয় উপরেশ্ লেি। আমার পে 
বহরসরি কথাগুরলা লত্ামরা মরন রাখরি। লকারনা লখয়ানত্ কররি না, িাড়ািাবড় কররি 
না, বিশ্বাসঘাত্কত্া কররি না, (শ্ত্রুরের) অনুরূপ কররি না, লোট িাচ্চারক হত্যা 
কররি না, িরয়ািৃদ্ধরকও না আর নারীরকও না। লখজুর িাে কাটরি না বকংিা ত্া 
িাবলরয়ও লেরি না। লকারনা েলিত্ী িাে কাটরি না। আহাররর প্ররয়াজন োড়া লকারনা 
োিল, িরু িা উট জিাই কররি না। আর লত্ামরা এমন বকেু ললারকর সামরন বেরয় 
অবত্িম কররি র্ারা বিজবাগুরলায় বনরজরের লেরড় বেরয়রে। লত্ামরাও ত্ারেররক 
ত্ারের এিং ত্ারা র্া লেরড় বনরজরের জনয ত্ারত্ লেরড় লেরি। [মুখত্াসারু ত্ারীবখ 
বেমাশ্ক : ১/৫২; ত্ারীখুত্ ত্ািারী] 
. 
লকারনা মুসবলম র্বে ইসলামী লেরশ্র অিিবত্ অমুসবলরমর প্রবত্ অনযায় কররন, ত্রি 
লরাজ বকয়ামরত্ লখাে নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম ত্ার বিপরে লড়রিন িরল 
হােীরস এরসরে। 
. 
একাবধক সাহািী লথরক িবণবত্ হরয়রে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরলন, 

 
ًئا بَِغْيِر ِطيِب ن َ » َِ ِمْنُه َشي ْ لََّفُه فَ ْوَق طَاقَِتِه، َأْو َأَخ ، فَأَنَا َحِجيُجُه ي َ فْ َأََل َمْن ظََلَم ُمَعاِهًدا، َأِو انْ تَ َقَصُه، َأْو ََ ْوَم س 

 «اْلِقَياَمةِ 
 

‘সািধান! র্বে লকারনা মুসবলম লকারনা চুবিিদ্ধ অমুসবলম নািবররকর ওপর বনপীড়ন 
চাবলরয় ত্ার অবধকার খিব করর, ত্ার েমত্ার িাইরর কষ্ট লেয় এিং ত্ার লকারনা িস্তু 
লজারপূিবক বনরয় র্ায়, ত্াহরল বকয়ামরত্র বেন আবম ত্ার পরে আল্লাহর েরিারর 
অবভরর্াি উত্থাপন করি।’  
[আিূ োঊে : ৩০৫২] 
. 
অপর এক হােীরস িবণবত্ হরয়রে, আিেুল্লাহ ইিন উমর রাবেয়াল্লাহু ‘আনহুমা লথরক 
িবণবত্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরলন, 

 
 «بَِعيَن َعاًماَمْن قَ َتَل ُمَعاَهًدا َلْم يَرِْح رَاِئَحَة الَجنَِّة، َوِإنَّ رِيَحَها ُتوَجُد ِمْن َمِسيَرِة َأرْ »
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‘লর্ মুসবলম কতৃ্বক বনরাপিা প্রাপ্ত লকারনা অমুসবলমরক হত্যা কররি, লস জান্নারত্র 
ঘ্রাণও পারি না। অথচ ত্ার ঘ্রাণ পাওয়া র্ায় চবল্লশ্ িেররর পরথর েূরত্ব লথরক’। 
[িুখারী : ৩১৬৬] 
. 
আররক হােীরস িবণবত্ হরয়রে, আিী িাকরা রাবেয়াল্লাহু ‘আনহু লথরক িবণবত্, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরলন, 

 
ْنِهِه َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنَّةَ »  «َمْن قَ َتَل ُمَعاِهًدا ِفي َغْيِر َُ
 

‘লর্ িযবি চুবিরত্ থাকা লকারনা অমুসবলমরক অনযায়ভারি হত্যা কররি আল্লাহ ত্ার জনয 
জান্নাত্ হারাম করর লেরিন’। [আিূ োঊে : ২৭৬০; নাসাঈ : ৪৭৪৭, শ্াইখ আলিানী 
হােীসবটরক সহীহ িরলরেন।] 
. 
ঐবত্হাবসক বিোয় হরজর েীঘব ভাষরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সমাজ 
ও রারির সি বেক ও বিভাি সম্পরকব বেক-বনরেবশ্না বেরয়রেন। বত্বন মাত্া-বপত্ার 
হক, সিান-সিবত্র হক, আত্মীয়-স্বজনরের হক, অনাথ ও েবরদ্ররের হক, প্রবত্রিশ্ীর 
হক, মুসাবেররর হক, চলার পরথর সঙ্গী িা পথচারীর হক, োস-োসী িা চাকর-
চাকরানীর হক এমনবক ইসলামী রারি অমুসবলরমর হক সম্পরকবও বনরেবশ্না বেরয়রেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম সংখযািবরষ্ঠ মুসবলম সমারজ মুসবলমরের কারে 
অমুসবলমরেররক আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর পে লথরক আমানত্ বহরসরি আখযাবয়ত্ 
করররেন। মুসবলমরের বত্বন অমুসবলমরের বনরাপিা োরনর বনরেবশ্ বেরয়রেন। 
সংখযািবরষ্ঠ মুসবলম জনরিাষ্ঠীরক প্ররয়াজরন অমুসবলমরের জান-মারলর বনরাপিার 
োবয়ত্ব পালন কররত্ হরি। ত্ারের ইিত্-আব্রু ও ধমবীয় প্রবত্ষ্ঠানগুরলার বনরাপিার 
জনয প্রহরীর োবয়ত্ব পালন কররত্ হরি। কারণ অমুসবলম জনরিাষ্ঠী ত্ারাও মানুষ, 
ত্ারাও আল্লাহর িান্দা। ইসলাম সম্পরকব ত্ারা ভুল িা বিভ্রাবির বশ্কার হরল ত্ারের 
প্রবত্ আিমণ না করর ত্ারেররক মূল সত্য এিং ইসলারমর মহানুভিত্া সম্পরকব 
অিবহত্ কররত্ হরি। ইসলারমর েৃবষ্টরকারণ েুবনয়ায় অনযায়ভারি মানুরষর প্রাণ হরণ 
বকংিা জীিন নারশ্র লচরয় িড় অপরাধ আর হয় না। পবিত্র কুরআরন ত্াই একজন 
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মানুরষর হত্যারক পুররা মানিজাবত্র হত্যা িরল আখযাবয়ত্ করা হরয়রে।  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা ইরশ্াে কররন, 

 
ا بِغَ  اَها َفَكأَنََّمآ َأۡحَيا ٱلنَّاَس َوَمۡن َأۡحيَ  اٖ  ِفي ٱْۡلَۡرِض َفَكأَنََّما قَ َتَل ٱلنَّاَس َجِميع ٖ  ۡيِر نَ ۡفس  َأۡو َفَساد﴿ َمن قَ َتَل نَ ۡفَسُۢ

  [٢٣دة: ﴾ ]المائ ا  ٖ  َجِميع

 

‘লর্ িযবি কাউরক হত্যা করা বকংিা র্মীরন োসাে সৃবষ্ট করা োড়া লর্ কাউরক হত্যা 
করল, লস লর্ন সি মানুষরক হত্যা করল। আর লর্ ত্ারক িাাঁচাল, লস লর্ন সি মানুষরক 
িাাঁচাল’।  
{সূরা আল-মাবয়ো, আয়াত্ : ৩২} 
. 
মানুরষর প্রাণহানী ঘটারনারক লর্খারন িলা হরয়রে পুররা মানি জাবত্রক হত্যার সমতু্লয, 
লসখারন বিশৃ্ঙ্খলা সৃবষ্টরক িণয করা হরয়রে হত্যার লচরয়ও জঘনয অপরাধ বহরসরি।  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা ইরশ্াে কররন, 

َنُة َأَشدُّ ِمَن ٱۡلَقۡتِل  ﴾ ]البقرة:    [٠٩٠﴿ َوٱۡلِفت ۡ

‘আর বেত্না হত্যার লচরয় কবঠনত্র’।  
{সূরা আল-িাকারা, আয়াত্ : ১৯১} 
. 
কুরআন ও সুন্নাহ োরা পবরচাবলত্ ইসলামী লেরশ্ এভারিই অমুসবলম নািবরকরা 
ত্ারের অবধকার লাভ কররন, শ্াবি ও বনরাপিার সারথ িসিাস কররন। 
বভন্ন ধমবালম্বী ও সকল অমুসবলমরের আহ্বান জানারিা ইসলারমর বিরুরদ্ধ অপপ্রচারর 
কান না বেরয় লেখুন প্রকৃত্পরে ইসলাম বকভারি অমুসবলমরের মূলযায়ন কররে। 
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৫৫  
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

ইবত্হারস লর্ মানুষবটর বিরুরদ্ধ সিরচরয় লিশ্ী িই ললখা হরয়রে বত্বন হরচ্ছন মুহম্মে 
ইিরন আবু্দল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص। ভািরত্ অিাক লারি, লসই বত্বনই ইবত্হারস একমাত্র িযবি বর্বন 
একটা জাবত্র িযিসা-িাবণজয,রীবত্-নীবত্ লথরক শুরু করর সিবকেু প্রায় রাত্া-রাবত্ 
সমরয়র িযিধারন পবরিত্বন কররবেরলন। ত্াাঁর বিরুদ্ধচারীরা র্খন ত্াাঁর লেখারনা অনুপম 
আেরশ্বর লচরয় ভারলা বকেু প্রিত্বন কররত্ িযথব হরয়রে, ত্খন অবভরর্ারির আঙু্গল 
তু্রলরে ত্াাঁর পবিত্র িযবিিত্ জীিরনর বেরক। র্ারের বনরজরের ভারলা-খারারপর লকান 
ষ্টযাণ্ডািব লনই, ত্ারাই িলরত্ লিল ত্াাঁর জীিরনর প্রায় সিবকেুরই সমারলাচনা করররে। 
এই সমারলাচনার বলরস্ট্ ত্ারের খুি বপ্রয় একটা টবপক “রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ও র্য়নাি(রাঃ) এর 
বিরয়।”  
. 
র্য়নাি(রাঃ) বেরলন রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর েুোরত্া লিান আর ত্াাঁর আর্ােকৃত্ োস এিং 
একসময়কার পালকপুত্র র্ারয়ে বিন হাররোর ত্ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। র্য়নাি(রাঃ) এর সারথ 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর বিরয় বনরয় বিবভন্ন ত্ােসীর গ্রন্থ লথরক উদৃ্ধত্ করর এিং ত্ারত্ বনরজরের 
কল্পনার রং েবড়রয় ইসলাম-বিরেষীরা প্রমাণ করার লচষ্টা করর লর্, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص একজন 
নারী-রলাভী বেরলন এিং বত্বন র্য়নাি(রাঃ) লক অধব-উলঙ্গ লেরখ ত্ার রূরপ আসি হরয় 
ত্ার লপ্ররম পরড় র্ান এিং পরিত্বীরত্ ত্ারক বিরয় কররন। এরেরত্র ত্ারা ইিরন 
ইসহাক, আল ওয়াবকেী, ইিরন সাে এিং ইিরন জারীর ত্ািারী লথরক উদৃ্ধত্ করর। 
ত্রি সিরচরয় জনবপ্রয় এিং সিরচরয় লিশ্ী উদৃ্ধত্ করা হয় ইিরন জারীর ত্ািারী(রহঃ) 
এর গ্রন্থ লথরক । 
. 
ত্ািারী(রহঃ) এর গ্রন্থ লথরক উদৃ্ধবত্ লেয়ার পূরিব আবম পাঠকরের এই ত্থযটুকু বেরত্ 
চাই লর্, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص সম্পবকবত্ লকান িণবনা িা উদৃ্ধবত্ লপরলই মুসবলমরা লসটারক 
সত্যরূরপ গ্রহণ করর না। পূিবিত্বী আরলমিণ লিশ্ বনষ্ঠার সারথ িরড় তু্রলবেরলন 
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“হােীস শ্াস্ত্র”। ত্ারা লেবখরয়বেরলন বকভারি একবট হােীস সবঠক, েুিবল বকংিা বমথযা 
বকনা ত্া বনণবয় করা র্ায়। একবট হােীরসর মূলত্ েুবট ভাি থারক। একবট হরচ্ছ সনে 
িা ত্থযসূত্র এিং বেত্ীয়বট হরচ্ছ মত্ন িা িণবনা। একবট হােীস লিশ্ করয়কজন রািী 
(হােীস িণবনাকারী) িণবনা করর থারকন; র্বে প্ররত্যক রািী বিশ্বি এিং ধারািাবহক না 
হরয় থারকন, ত্রি লস হােীস গ্রহণরর্ািয হয় না। ইিরন জারীর ত্ািারী(রহঃ) ত্ার গ্ররন্থ 
হােীস িণবনার লেরত্র এ নীবত্র প্ররয়াি কররনবন। বত্বন ভারলা-খারাপ সকল িযবির 
কাে লথরকই িণবনা গ্রহণ করররেন। ত্ার ত্ািারী গ্ররন্থর ভূবমকায় বত্বন বলরখন- 
. 
“আবম পাঠকরের সত্কব কররত্ চাই লর্, এই িইরয় আবম বকেু মানুষ আমার বনকট লর্ 
খির িণবনা করররে ত্ার উপর বনভবর করর সিবকেু বলরখবে। আবম লকান র্াচাই-িাোই 
োড়াই িল্পগুরলার উৎস বহরসরি িণবনাকারীরেররক (ধরর) বনরয়বে.........। র্বে লকউ 
আমার িইরয় িবণবত্ লকান ঘটনা পরড় ভয় লপরয় র্ান, ত্াহরল ত্ার জানা উবচৎ লর্, 
এই ঘটনা আমারের কাে লথরক আরসবন। আমরা শুধুমাত্র ত্াইই বলরখবে র্া 
িণবনাকারীরের কাে লথরক লপরয়বে।” 
. 
ইিরন কাবসর(রহঃ), ইিরন জারীর ত্ািারী(রহঃ) এর এই নীবত্র সমারলাচনা করর 
বলরখন, “ইমাম ইিরন জারীর(রহঃ) সবঠক নয় এরূপ িহু অসার িণবনা করররেন, 
লর্গুরলা িণবনা করা উবচৎ নয় িরল আমরা ত্া লেরড় বেলাম। লকননা, এগুরলার মরধয 
একবটও প্রমাবণত্ ও সবঠক নয়।”[১]  
. 
অপরবেরক ইিনু হাজার(রহঃ) , ইিরন জারীর ত্ািারী(রহঃ) লক বকেুটা বিরেন্ড করর 
বলরখন, “ এবট ত্ািারীর একক বিষয় নয় এিং এই বিষরয় ত্ারক পৃথকভারি লোষ 
লেয়ার বকেু লনই। বেত্ীয় বহজরী শ্ত্াব্দী লথরক পরিত্বী রু্রির অবধকাংশ্ মুহাবেসিণ 
মরন কররত্ন লর্, সনেসহ সহীহ হােীস উরল্লখ কররলই োবয়ত্ব পাবলত্ হরয় লিল এিং 
ত্ারা বর্ম্মাোরী লথরক মুি হরয় লিরলন।”[২]  
......... 

এখন লেখা র্াক, ইিরন. জারীর ত্ািারী(রহঃ) আসরল বক বলরখবেরলন র্া বনরয় 
মুহাবেসিণ এরত্াটা আপবি তু্রলবেরলন। ইিরন জারীর ত্ািারী(রহঃ) ত্ার 
ত্ারীখ(৩/১৬১) এিং ইিরন সাে ত্ার ত্ািাকাত্(৮/১০১) গ্ররন্থ উরল্লখ কররন, 
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. 
“মুহম্মে ইিরন উমার িরলরেন,আবু্দল্লাহ ইিরন আমর আল আসলামী িরলরেন, মুহম্মে 
ইিরন ইয়াবহয়া ইিরন বহশ্াম িরলরেন “রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্ারয়ে বিন হাররোর িাসায় ত্ারক 
খুাঁজরত্ লিরলন, ত্খন র্ারয়ে লক িলা হরত্া ‘মুহম্মরের পুত্র’। বকন্তু বত্বন ত্ারক িাসায় 
খুাঁরজ লপরলন না। এমত্ািস্থায়, র্য়নাি ত্ারক অভযথবনা জানারত্ ত্ার রারত্র লপাশ্াক 
পরর লির হরলন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ার মুখ লেরারলন এিং বত্বন(র্য়নাি) িলরলন, ‘এ আল্লাহর 
নিী! লস এখারন লনই, েয়া করর লভত্রর আসুন।’ বকন্তু নিী ملسو هيلع هللا ىلص [রভত্রর প্ররিশ্ 
কররত্] রাজী হরলন না। বত্বন(র্য়নাি) রারত্র লপাশ্াক পরর লির হরয়বেরলন,কারণ 
ত্ারক িলা হরয়বেল নিী ملسو هيلع هللا ىلص েরজায় োাঁবড়রয়, ত্াই বত্বন ত্াড়াহুরড়া কররবেরলন। বত্বন 
নিীর হৃেরয় জায়িা করর বনরলন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص অেষ্ট গুিন কররত্ কররত্ লির হরয় 
লিরলন, (র্ার মরধয শুধু এরত্াটুকু লিাো লিল) ‘সকল প্রশ্ংসা ত্ার বর্বন হৃেরয়র 
পবরিত্বন কররন।’  
. 
র্খন র্ারয়ে িাসায় আসরলন ত্খন ত্ারক িলা হরলা, নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারের িাসায় 
এরসবেরলন। র্ারয়ে ত্খন র্য়নািরক বজরজ্ঞস কররলন, ‘তু্বম বক ত্ারক লভত্রর আসরত্ 
িলবন?’ র্য়নাি িলরলন, ‘আবম িরলবেলাম বকন্তু বত্বন আরসনবন। র্ারয়ে বজরজ্ঞস 
কররলন, ‘বত্বন বক বকেু িরল র্ানবন?’ র্য়নাি(রাঃ) িলরলন, ‘বত্বন গুিন কররত্ 
কররত্ লির হরয় লিরলন, আবম ত্ার বকেুই িুেরত্ পাবরবন, শুধু এরত্াটুকু িলরত্ 
শুরনবেলাম, ‘সকল প্রশ্ংসা ত্ার বর্বন হৃেরয়র পবরিত্বন কররন।’  
. 
ত্ারপর র্ারয়ে, রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর কারে আসরলন এিং িলরলন, ‘ লহ আল্লাহর নিী! 
আমারক িলা হরয়রে আপবন আমারের িাসায় এরসবেরলন বকন্তু লভত্রর আরসনবন। র্বে 
এটা এই কাররণ হরয় থারক, আপবন র্য়নািরক পেন্দ কররন, ত্াহরল ত্ারক আপনার 
জনয আবম ত্যাি করি। বকন্তু নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘লত্ামার স্ত্রীর সারথ থাক’। এরপর 
র্ারয়ে পুনরায় বজরজ্ঞস কররল নিী ملسو هيلع هللا ىلص আিার িলরলন, ‘লত্ামার স্ত্রীর সারথ থাক।’ 
বকন্তু র্ারয়ে র্য়নািরক ত্ালাক বেল এিং ত্ার ইেত্ পূণব হরয় লিল।  
. 
এরপর (একবেন) নিী ملسو هيلع هللا ىلص র্খন আরয়শ্া(রাঃ) এর সারথ কথা িলবেরলন ত্খন 
বজিরাইল(আঃ) ত্ার কারে ওহী বনরয় আসরলন। বত্বন স্ববি লপরলন এিং লহরস লহরস 
িলরলন, ‘লক র্য়নারির কারে র্ারি এিং ত্ারক িলরি লর্ আল্লাহ ত্ারক আমার স্ত্রী 
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িাবনরয়রেন। ত্ারপর বত্বন এ আয়াত্বট বত্লওয়াত্ কররলন, ‘ আল্লাহ র্ারক অনুগ্রহ 
করররেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ করররেন.....................’ লথরক লশ্ষ পর্বি।”  
. 
এিার আমরা লেবখ এ িণবনার সনরে লকান সমসযা আরে বকনা! 
প্রথম সমসযাঃ মুহম্মে ইিরন উমার আল ওয়ারকেীরক বমথযািােী িলা হয়। আহরমে 
ইিরন হাম্বল িরলরেন, ‘ লস একজন বমথযািােী, লর্ বকনা হােীস িানাত্।’ মুরা 
িরলরেন, ‘ত্ার হােীস বলখা উবচৎ না।’ োরকান্দী িরলরেন, ‘ত্ার মরধয েুিবলত্া 
আরে।’[৩]  
. 
বেত্ীয় সমসযাঃ আিেুল্লাহ ইিন আমীর আল আসলামীরক েুিবল িলা হয়। ইিরন হাজার 
আল আসকালানী এিং আমীর আল মাোবন ত্ারক েুিবল িরলরেন। [৪]  
. 
তৃ্ত্ীয় সমসযাঃ মুহম্মে ইিরন ইয়াবহয়া। বত্বন বিশ্বি বকন্তু সমসযা হরচ্ছ বত্বন কখরনা 
নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ সরাসবর কথা িরলনবন। ইমাম আল-র্াহিী িরলরেন, ‘বত্বন ৪৭ 
বহজরীরত্ জমগ্রহণ কররন’[৫] আমরা জাবন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ১১ বহজরীরত্ ইরিকাল কররন। 
ত্াই নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ও ইিরন ইয়াবহয়ার জরমর মারে প্রায় েবত্রশ্ িেররর িযিধান বেল। 
.........  
. 
ইিরন ত্ািারী(রহঃ) ত্ার িই আল ত্াবররখ(২২/১৩) লত্ একই ঘটনা একটু অনযভারি 
িণবনা করররেনঃ 
. 
“ইউনুস আমারক িরলরেন,নিী ملسو هيلع هللا ىلص র্ারয়ে বিন হাবরোরক ত্ার েুোরত্া লিান র্য়নি 
বিনরত্ জাহরশ্র সারথ বিরয় বেরয়বেরলন,একবেন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক খুাঁজরত্ ত্ার িাসায় 
লিরলন, ত্ার িাসায় েরজা িলরত্ বেল লকিল একটুকররা কাপড়, িাত্ারস কাপড়বট 
উরড় লিল এিং র্য়নািরক প্রকাশ্ করর বেল।উনার পা অনািৃত্ বেল। বত্বন নিীর 
হৃেরয় জায়িা করর বনরলন এিং ত্ারপর লথরক বত্বন অপরজনরক(র্ারয়েরক) ঘৃণা 
কররত্ন। একবেন র্ারয়ে নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর কারে এরস িলরলন, ‘লহ আল্লাহর নিী! আবম 
আমার স্ত্রীরক ত্যাি কররত্ চাই।’ বত্বন [নিী ملسو هيلع هللا ىلص] িলরলন, ‘লকন? লত্ামার বক ত্ার 
িযাপারর লকান সরন্দহ আরে?’ বত্বন(র্ারয়ে) উির বেরলন, “ না! আল্লাহর শ্পথ! 
আমার ত্ার িযাপারর লকান সরন্দহ লনই।আবম লত্া ত্ার মারে লকিল ভারলাই লেরখবে।’ 
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ত্ারপর নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘লত্ামার স্ত্রীর সারথ থাক এিং ত্ার িযাপারর আল্লাহরক ভয় 
কররা!  
. 
এই কাররণই আল্লাহ িরলরেন, ‘ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, লত্ামার স্ত্রীরক লত্ামার 
কারেই থাকরত্ োও এিং আল্লাহরক ভয় কর। আপবন অিরর এমন বিষয় লিাপন 
করবেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ করর লেরিন আপবন ললাকবনন্দার ভয় কররবেরলন 
অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় করা উবচত্।’ [৬]  
. 
এই হােীসবট মুবেল(অথবাৎ, কমপরে েুইজন িণবনাকারী এখারন বমবসং)। কারণ ইিরন 
র্ারয়ে সাহািী বকংিা ত্ারিয়ী লকানটাই বেরলন না। এোড়া এখানকার িণবনাকারীিণ 
বনভবররর্ািয নন। 
.................. 
. 
এিার ইিরন ইসহারকর িণবনা উরল্লখ করবেঃ  
. 
“র্ারয়ে অসুস্থ থাকার কাররণ রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক লেখরত্ র্ান। র্ারয়রের স্ত্রী র্য়নাি ত্খন 
ত্ার মাথার কারে িরস ত্ার লসিা করবেরলন। র্খন লস (র্য়নাি) বকেু কাজ কররত্ 
িাইরর লিরলন,ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ার বেরক ত্াকারলন,ত্ার মাথা বনচু কররলন এিং 
িলরলন, ‘সকল প্রশ্ংসা ত্াাঁর! বর্বন লচাখ ও হৃেরয়র বেক পবরিত্বন কররন।’ ত্খন 
র্ারয়ে িলরলন, ‘লহ আল্লাহর রাসূল! আবম বক ত্ারক আপনার জনয ত্ালাক বেি? বকন্তু 
নিী ملسو هيلع هللا ىلص জিাি বেরলন, ‘না’। ত্ারপর এই আয়াত্ অিত্ীণব হরলাঃ ‘ আল্লাহ র্ারক 
অনুগ্রহ করররেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ করররেন; ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, 
লত্ামার স্ত্রীরক লত্ামার কারেই থাকরত্ োও এিং আল্লাহরক ভয় কর। আপবন অিরর 
এমন বিষয় লিাপন করবেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ করর লেরিন আপবন 
ললাকবনন্দার ভয় কররবেরলন অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় করা উবচত্।”[৭] 
. 
এই হােীসবটর সিরচরয় িড় সমসযা হরচ্ছ এর লকান সনেই উরল্লখ করা হয়বন, এোড়া 
ইিরন ইসহাক রবচত্, ‘বসরাত্ ইিরন বহশ্াম’ গ্ররন্থ এমন লকান িণবনা পাওয়া র্ায় না। 
.................. 
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সুত্রাং, আমরা িুেরত্ পারলাম লর্ বত্নবট হােীরসরই সনরে িড়-সড় সমসযা আরে। 
এিার র্বে আমরা হাবেসগুরলার মত্ন িা িণবনাগুরলার বেরক ত্াকাই, ত্াহরল অরনক 
অসামিসযত্া লেখরত্ পাি। লকাথাও িলা আরে র্য়নাি(রাঃ) রারত্র লপাশ্াক পরর লির 
হন, আররক জায়িায় িলা আরে, িাত্ারস পেবা উরড় র্াওয়ারত্ র্য়নাি(রাঃ) এর পা 
লেখা বিরয়বেল। ইিরন ইসহারকর িণবনায় র্ারয়ে(রাঃ) অসুস্থ বেরলন অপরবেরক 
ত্ািারীর িণবনায়, র্ারয়ে(রাঃ) িাসার িাইরর বেরলন। বকভারি একজন মানুষ একইসারথ 
অসুস্থ হরয় বিোনায় আিার িাসার িাইরর একইসমরয় থারকন? 
. 
অরনরক ভািরত্ পাররন এই িল্পগুরলা বকত্ািগুরলারত্ আসরলা বকভারি র্বে সবত্যই এর 
লকান উৎস না লথরক থারক। এর কারণ সম্ভিত্ েুইবটঃ 
. 
১) আল ওয়ারকেী বর্বন বকনা বমথযািােী বহরসরি সুপবরবচত্, বত্বন এই িল্পবট নত্বর 
কররবেরলন। 
. 
২) িাইরিরল িবণবত্ রাজা োউে ও িাত্রসিার িল্প পরড় লকউ এই িল্পবট নত্বর 
করররে।[৮] িল্পবটরত্ রাজা োউে, সুন্দর লেরহর অবধকারী িাত্রসিারক নি অিস্থায় 
লিাসল কররত্ লেরখ ত্ার প্রবত্ আসি হরয় পরড়ন এিং পরিত্বীরত্ িাত্রসিার 
স্বামীরক হত্যা করর িাত্রসিারক বনরজর কারে বনরয় লনন। 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
======================= 

ত্থযসূত্রঃ 
[১] ত্ােসীর ইিরন কাবসর-১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫  
[২] বলসানুল বমর্ান ৩/৭৪  
[৩] বমর্ান আল-আবত্োল বে বনকাে আল বরজাল- ইমাম শ্ামসুবেন - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা-২৭৩ 
[৪] ত্াকিীর আল ত্ােীি-ইিরন হাজার আসকালানী-পৃষ্ঠা ২৫১ 
[৫] বসয়ার আল আম আল নুিালা-ইমাম শ্ামস আল েীন আল র্াহিী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৫৬২ 
[৬] The history of Al Tabari- The victim of Islam, Translated by Michael 
Fishbein [State University of New York Press, Albany, 1997], Volume VIII, pp. 2-
3 
[৭] লজনাররল আহমাে আিুল ওয়াহাি, ত্াঅ’আেুে বনসা আলা আবময়া ওয়া মাকান্নাত্ আল মার’আ 
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বে আল ইয়াহুবেয়া ওয়া আল মাবসয়াহ ওয়া আল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৬৮  
[৮] Holy Bible, 2 Samuel, Chapter 11 
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৫৬ 
লর্ বিরয় আকারশ্ হরয়বেল -২  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

(প্রথম পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৫৫) 
. 
মুহম্মে ملسو هيلع هللا ىلص লকন র্য়নাি (রাঃ) লক বিরয় কররবেরলন? 
এর কারণটা জানরত্ হরল আমারের ইবত্হাসটা একটু বনরররপেভারি জানার লচষ্টা 
কররত্ হরি। প্রথরম লেবখ, র্ারয়ে(রাঃ) ও র্য়নাি(রাঃ) এর বিরয় পূিব ও পরিত্বী 
লপ্রোপট লকমন বেল। জনবপ্রয় ও অনযত্ম বিশুদ্ধ ত্ােসীর গ্রন্থ ত্ােসীর ইিরন কাবসর 
আমারের িলরে, 
. 
“রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص র্খন র্ারয়ে বিন হাররসার পয়িাম বনরয় র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্(রাঃ) এর 
কারে হাবজর হন। বত্বন (র্য়নি) উির বেরলন, “আবম ত্ারক বিরয় কররিা না।”[১] 
. 
র্য়নাি(রাঃ) সরাসবর প্রত্যাখযান অরনরকর কারে লিশ্ রুঢ় মরন হরত্ পারর, কারণ 
এখারন প্রিাি বনরয় এরসবেরলন স্বয়ং রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص। লকন বত্বন সরাসবর না কররবেরলন? 
এর উির বেরয়রেন মাওলানা ইেরীস কান্ধলিী(রহঃ) ত্ার ‘সীরারত্ লমািো’ গ্ররন্থ। 
বত্বন বলরখরেন, 
.  
“র্ারয়ে বিন হাররো(রাঃ) বেরলন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর আর্ােকৃত্ িীত্োস। অপরবেরক 
হর্রত্ র্য়নাি (রাঃ) বেরলন অত্যি খানোন পবরিাররর সম্ভ্রাি ও সম্মাবনত্ মবহলা। 
লসই সারথ বত্বন বেরলন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর েুোরত্া লিান। আর লেরশ্র সামাবজক প্রচলন 
বহরসরি ত্ারা আর্ােকৃত্ িীত্োরসর সারথ আত্নীয়ত্া িড়ারক খুিই 
আপবিকর,মানহাবনকর ও অরশ্াভনীয় িরল বিরিচনা কররত্ন। আর ত্াই রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
র্খন ত্ার আর্ােকৃত্ লিালাম র্ারয়রের জনয বিিারহর প্রিাি বেরলন ত্খন র্য়নাি ও 
ত্ার ভাই ত্া সুেষ্টভারি প্রত্যাখযান কররলন।[২] 
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. 
এ পর্বারয় আল্লাহর বনরেবশ্ এরলাঃ 
. 
“আল্লাহ ও ত্াাঁর রসূল লকান কারজর আরেশ্ কররল লকান ঈমানোর পুরুষ ও 
ঈমানোর নারীর লস বিষরয় বভন্ন েমত্া লনই লর্, আল্লাহ ও ত্াাঁর রসূরলর আরেশ্ 
অমানয করর লস প্রকাশ্য পথভ্রষ্টত্ায় পবত্ত্ হয়।” [৩] 
.  
এ আয়ারত্র িযাখযায় ইিরন কাবসর িণবনা কররন, “ এটা(আয়াত্টা) শুরন হর্রত্ 
র্ায়নাি (রাঃ) িলরলন, ‘লহ আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ! আপবন বক এ বিরয়রত্ সম্মত্ আরেন?’ 
উিরর বত্বন িলরলন, ‘হযাাঁ’। ত্খন হর্রত্ র্য়নাি (রাঃ) িলরলন, ‘ত্াহরল আমারও 
লকান আপবি লনই। আবম আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর বিররাবধত্া কররিা না, আবম ত্ারক 
আমার স্বামী বহরসরি িরণ করর বনলাম।’[১] 
.  
র্ারা আরলাচনার েীঘবসূবত্রত্ায় বিরি হরচ্ছন, ত্ারেররক িলি নধর্ব ধরর আররকটু পরড় 
লর্রত্। কারণ,এরত্ােণ র্া আরলাচনা কররবে ত্া অরনক সরন্দহ বনরসন কররি। সূরা 
আল আহর্ারির ৩৮ নং আয়াত্ এখারন লভরঙ্গ লভরঙ্গ উরল্লখ করবেঃ 
. 
i) আল্লাহ র্ারক অনুগ্রহ করররেন; আপবনও র্ারক অনুগ্রহ করররেন: এ আয়ারত্ র্ারয়ে 
বিন হাররোর(রাঃ) কথা িলা হরয়রে। ত্ার প্রবত্ আল্লাহর বিরশ্ষ অনুগ্রহ বেল। ত্ারক 
আল্লাহ ইসলাম ও নিী ملسو هيلع هللا ىلص লক খুি কাে লথরক অনুসররণর সুরর্াি করর বেরয়বেরলন। 
র্ারয়ে(রাঃ) র্খন খাবেজা (রাঃ) এর িীত্োস বেরলন, ত্খন ত্ার চাল-চলন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
লক মুগ্ধ করর এিং বত্বন ত্ারক মুি করর লেন। বত্বন বেরলন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর পালকপুত্র 
আর সিাই ত্ারক র্ারয়ে বিন মুহম্মে” িাকত্। এটা বেল র্ারয়ে (রাঃ) এর প্রবত্ রাসূল 
 এর বিরশ্ষ অনুগ্রহ। ملسو هيلع هللا ىلص
. 
বকন্তু আল্লাহত্ায়ালা পালক পুরত্রর বিধান রবহত্ করর বেরলন এিং বপতৃ্-পবরচয় জানার 
পররও কাউরক বভন্ন নারম িাকরত্ বনরষধ করর বেরলনঃ 
“আল্লাহ লকান মানুরষর মরধয েুবট হৃেয় স্থাপন কররনবন। লত্ামারের স্ত্রীিণ র্ারের সারথ 
লত্ামরা বর্হার কর, ত্ারেররক লত্ামারের জননী কররনবন এিং লত্ামারের 
লপাষযপুত্ররেররক লত্ামারের পুত্র কররনবন। এগুরলা লত্ামারের মুরখর কথা মাত্র। আল্লাহ 
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নযায় কথা িরলন এিং পথ প্রেশ্বন কররন।” [৪]  
. 
আল্লাহ খুি সুন্দরভারি আমারের উপমা বেরয় লিাোরচ্ছন; লর্ভারি মানুরষর মরধয েুইটা 
মন থাকরত্ পারর না, বঠক একইভারি লকউ পুত্র না হরয়ই পুরত্রর পবরচয় িহন কররত্ 
পারর না, এটা আমারের মুরখর কথা মাত্র এিং আমারের মরনর সারথ ত্ার লকান 
সংরর্াি লনই।  
. 
লত্মবনভারি,র্বে বনরজরের স্ত্রীরক মারয়র সারথ তু্লনা কবর (বর্হার), ত্রি ত্ারা 
আমারের মা হরয় র্ায় না, স্ত্রীই থারক। ত্াই পরিত্বীরত্ রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) আর র্ারয়ে (রাঃ) 
লক বনরজর পুত্র বহরসরি সরম্বাধন কররনবন, িরং িরলবেরলন, “তু্বম আমার ভাই এিং 
িনু্ধ।” [৫] 
. 
ii) ত্ারক র্খন আপবন িরলবেরলন, লত্ামার স্ত্রীরক লত্ামার কারেই থাকরত্ োও এিং 
আল্লাহরক ভয় কর: এ আয়াত্বট আরলাচনায় চলুন আিার ‘সীরারত্ লমািো’ গ্রন্থবটরত্ 
বেরর র্াওয়া র্াকঃ “আল্লাহর হুকুম লমাত্ারিক হর্রত্ র্ারয়ে বিন হাবরো(রাঃ) এর 
সারথ হর্রত্ র্য়নি (রাঃ)- এর বিিাহ হরয় লিল। বিিাহ লত্া হরয় লিল, বকন্তু 
র্ায়নারির েৃবষ্টরত্ র্ায়ে নীচ ও হীনই রইরলন। েরল ত্ারের মরধয িবনিনা হরলা না 
লমারটই। হর্রত্ র্ারয়ে (রাঃ) িারিার রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বনকট র্ায়নাি (রাঃ)-এর 
লিপররায়া ভািভংবি এিং র্ায়েরক উরপো করার অবভরর্াি কররত্ লািরলন। এ 
অিস্থায় বত্বন িারিার র্ায়নািরক ত্ালাক লেয়ার ইচ্ছা িযি কররলন।” রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় 
ভাঙ্গরত্ বনরষধ কররন এিং িরলন, ‘লত্ামার স্ত্রীরক লত্ামার কারেই থাকরত্ োও এিং 
আল্লাহরক ভয় কর।’ [৬] 
. 
iii) আপবন অিরর এমন বিষয় লিাপন করবেরলন, র্া আল্লাহ পাক প্রকাশ্ করর লেরিন 
আপবন ললাকবনন্দার ভয় কররবেরলন অথচ আল্লাহরকই অবধক ভয় করা উবচত্ঃ পূরিব 
ইমাম ত্ািারী (রহ.) লথরক লর্ িণবনা উরল্লখ কররবে,ত্ার সাহারর্য অরনরকই এই 
বসদ্ধারি উপনীত্ হন লর্, ‘অিরর এমন বিষয় লিাপন কররবেরলন’ িলরত্ নিী ملسو هيلع هللا ىلص এর 
র্য়নাি (রাঃ) এর প্রবত্ হঠাৎ আসি হরয় পড়ারক লিাোরনা হরয়রে। পািারত্যর অরনক 
ললখকই এ িণবনার সারথ বনরজরের কল্পনার রং েবড়রয় র্ারচ্ছ-ত্াই বলরখরেন ত্ারের 
িইরয়।[৭]  
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. 
হঠাৎ আসি হরয় পড়ার বিষয়বট আসরল বকেু মানিমরনর কল্পনা োড়া বকেুই না। 
কারণ,  
. 
প্রথমত্, ইমাম ত্ািারী লর্ হােীসবট িণবনা করররেন ত্া বনভবররর্ািয নয়। 
বেত্ীয়ত্, র্বেও ধরর লনই লস হােীস বনভবররর্ািয,ত্িুও রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর হঠাৎ র্য়নারির 
প্রবত্ আসি হরয় পড়াটা অিািি। কারণ, র্য়নাি (রাঃ) বেরলন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর েুোরত্া 
লিান। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ার রূপ,গুণ সম্পরকব িহু পূরিব অিিত্ বেরলন।  
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, র্বে এটাও ধরর লনই বত্বন আসরলই র্য়নারির প্রবত্ আসি বেরলন, ত্াহরল 
লকন বত্বন র্য়নািরক র্ারয়রের সারথ বিরয় বেরিন? লসরকমটা হরল লত্া বত্বন বনরজর 
জনযই প্রিাি বেরত্ন। 
. 
ত্াহরল প্রশ্ন আসরত্ পারর, ‘অিরর লর্ বিষয় লিাপন কররবেরলন’ িলরত্ ত্াহরল বক 
িুোরনা হরয়রে? মুসনারে আিু হাবত্রম ররয়রে লর্, র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্ (রাঃ) লর্ 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর স্ত্রী হরিন, এ কথা িহু পূরিব আল্লাহ ত্ারক অিবহত্ কররবেরলন। বকন্তু 
রাসূল  ملسو هيلع هللا ىلص এ কথা প্রকাশ্ কররনবন িরং বত্বন র্ারয়ে(রাঃ) লক স্ত্রীর সারথ সম্পকব িজায় 
রাখরত্ িরলবেরলন। ত্াই আল্লাহ এ আয়াত্ অিত্ীণব করর লিাোরলন এ কথা রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
র্ত্ই লিাপন রাখুন না লকন, আল্লাহত্ায়ালা ত্া প্রকাশ্ করর বেরিন। 
. 
iv) অত্ঃপর র্ারয়ে র্খন র্য়নরির সারথ সম্পকব বেন্ন করল, ত্খন আবম ত্ারক 
আপনার সারথ বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ করলাম র্ারত্ মুবমনরের লপাষযপুত্ররা ত্ারের স্ত্রীর 
সারথ সম্পকব বেন্ন কররল লসসি স্ত্রীরক বিিাহ করার িযাপারর মুবমনরের লকান অসুবিধা 
না থারক। আল্লাহর বনরেবশ্ কারর্ব পবরণত্ হরয়ই থারকঃ  
. 
এ আয়ারত্ আল্লাহত্ায়ালা এরকিারর পবরষ্কারভারি িরলরেন, লকন আল্লাহত্ায়ালা 
র্য়নাি(রাঃ) লক রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ বিরয় বেরয়বেরলন। র্ারত্ লপাষযপুরত্রর স্ত্রীরক বিরয় 
করার মাধযরম ‘পালকপ্রথা’ বচরত্রর েূর হরয় র্ায়। পরিত্বীরত্ র্ারয়ে (রাঃ) র্খন 
র্য়নাি (রাঃ) এর সারথ সম্পকব বেন্ন কররন এিং ত্ার ইেত্ পূণব হরয় র্ায়, ত্খন 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক বিরয়র প্রিাি বেরল বত্বন ত্া গ্রহণ কররন।  
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. 
র্য়নাি (রাঃ), রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص লক িলরত্ন, ‘আল্লাহত্ায়ালা আমার মরধয এমন বত্নবট 
বিরশ্ষত্ব লররখরেন র্া আপনার অনযানয স্ত্রীরের মারে লনই। প্রথম এই লর্, আমার নানা 
ও আপনার োো একই িযবি। বেত্ীয় এই লর্, আপনার সারথ আমার বিরয় 
আল্লাহত্ায়ালা আকারশ্ পবড়রয়রেন। আর তৃ্ত্ীয় এই লর্, আমারের মারে সংিাে-িাহক 
বেরলন হর্রত্ বজিরাইল(আঃ)।’ 
. 
র্য়নাি(রাঃ), রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর অনযানয স্ত্রীরের সারথ লিশ্ িিব করর িলরত্ন, ‘লত্ামারের 
বিরয় বেরয়রেন লত্ামারের অবভভািক ও ওয়াবরশ্িণ। আর আমার বিরয় বেয়রেন স্বয়ং 
আল্লাহত্ায়ালা সপ্তম আকারশ্র উপর।’[৮] 
.  
র্ারা পারষ্পবরক সম্মবত্র বভবিরত্ ইনরসস্ট্,সমকাবমত্ার মত্ জঘনয বিষয়গুরলারক 
নিধত্ার রায় লেন, ত্ারা এরপররও বঠক বকরসর বভবিরত্ এই বিরয় বনরয় আপবি 
তু্রলন ত্া আমার লিাধিময নয়। আর আমার এই বলখাটা ত্ারের জনযও নয় র্ারের 
একমাত্র লরোররে হরচ্ছ ইসলাম-বিরেষ। এ ললখাটা ত্ারের জনয র্ারা হৃেয় বেরয় সত্য 
খুাঁরজ।  
. 
আবম বিশ্বাস কবর হৃেয়টারক লখালা লররখ সত্য খুাঁজরল পরম করুনাময় ত্ার করুণার 
ধারা অিশ্যই িষবণ কররিন। 

 
[১] ত্ােসীর ইিরন কাবসর-১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫  
[২] সীরারত্ লমািো-মাওলানা ইেরীস কান্ধলভী(রহ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮ 
[৩] আল কুরআন ,সূরা আল আহর্াি,আয়াত্ঃ৩৬ 
[৪] আল কুরআন, সূরা আল আহর্াি, আয়াত্ঃ৪  
[৫]ত্ােসীর ইিরন কাবসর, ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৮ 
[৬] সীরারত্ লমািো-মাওলানা ইেরীস কান্ধলভী(রহ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮ 
[৭] Muir,W-The life of Mohamet,Vol.3,page-231 
[৮] সহীহ িুখারী 
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৫৭ 
মাতৃ্িরভব ২বট বশ্শুর করথাপকথন  

-ইংররবজ লথরক অনূবেত্ 
 

 

এক মারয়র িরভব েু'বট বশ্শু বেল। 
একবেন একজন অনযজনরক বজজ্ঞাসা করল, "তু্বম বক জরমর পররর জীিরন বিশ্বাস 
কর?" 
. 
অনযজন জিাি বেল, "লকন! অিশ্যই কবর। জরমর পর বকেু না বকেু লত্া আরেই। 
হয়রত্া পরর র্া হরি, ত্ার জনয বনরজরেররক প্রস্তুত্ কররত্ আমরা এখন এখারন 
আবে।" 
. 
"র্ত্সি লিাকার মত্ কথা!" অনযজন িলল, "জরমর পর লকান জীিন লনই। ত্া, লস 
জীিন লকমন হরি শুবন?" 
. 
"আবম বঠক জাবন না। বকন্তু, লসখারন হয়ত্ এখানকার লচরয় অরনক লিশ্ী আরলা 
থাকরি।হয়ত্, আমরা আমারের পা বেরয় হাাঁটি এিং মুখ বেরয় খািার খাি।" 
. 
অনযজন িলল, "অসম্ভি! হাাঁটার লত্া লকারনা প্রশ্নই ওরঠ না। আর মুখ বেরয় খািার 
খাওয়া! র্ত্সি হাসযকর কথা! িুরেে, এই আমবিবলকযাল কিব আমারেররক পুবষ্ট 
সরিরাহ করর। জরমর পর জীিন থাকা সম্ভি নয়, কারণ, এই নাবড় খুিই 
লোট।কীভারি এটা লহাঁরট লিড়ান মানুষরক পুবষ্ট সরিরাহ কররি?" 
. 
"আমার বকন্তু মরন হয়, বকেু একটা অিশ্যই আরে, র্া হয়ত্ এখানকার লচরয় এরকিারর 
আলাো।" 
. 
অনযজন জিাি লেয়, "লকউ বক কখনও লসখান লথরক বেরর এরস বকেু িরলরে? 
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লকানবেন না। শুরন রারখা, জরমর মাধযরম জীিরনর সমাবপ্ত ঘরট মাত্র, আর, এরপর 
অন্ধকার ও নীরিত্া োড়া আর বকেুই লনই।জমগ্রহণ আমারেররক লকাথাও বনরয় র্ায় 
না।" 
. 
"ভারলা কথা! আবম বঠক জাবন না। বকন্তু, অিশ্যই আমরা ত্খন মারক লেখরত্ পাি 
এিং বত্বন আমারের র্ত্ন লনরিন।" 
. 
"মা ?! তু্বম বিশ্বাস কর লর্, 'মা' িরল লকউ আরেন?! বত্বন ত্াহরল এখন লকাথায়?" 
. 
"বত্বন সিসময় আমারের চারপারশ্ আরেন। ত্াাঁর মারেই আমরা লিাঁরচ আবে। ত্াাঁরক 
োড়া এই ভূিরনর কথা বচিাও করা র্ায় না।" 
. 
"কই, আবম লত্া ত্ারক লেখরত্ পাই না! ত্াই, এটা বিশ্বাস করাই লর্ৌবিক লর্, র্ারক 
আবম লেখরত্ পাই না, ত্ার লকারনা অবিত্ব লনই।" 
. 
এর জিারি অনযজন িলল, "তু্বম র্খন চুপ করর থাক, ত্খন কখনও কখনও ত্াাঁর 
কথা শুনরত্ পাও, ত্াাঁরক অনুভি কররত্ পার। আবম বিশ্বাস কবর, জরমর পররর জীিন 
হরলা এক িািিত্া এিং লসই িািিত্ার সমু্মখীন হওয়ার জনয বনরজরেররক প্রস্তুত্ 
কররত্ই আজ আমরা এখারন।" 
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৫৮  
িারউইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথর এিং অনযানয -১  

-লমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান 
 

 

***বিসবমল্লাবহর রহমাবনর রহীম*** .  
. 
"অন বে অবরবজন অে বেবসস িাই মীনস অে নযাচারাল বসরলকশ্ন"... অথিা, "বে 
বপ্রজাররভশ্ন অে লেভািব লরইরসস ইন ো িািল ের লাইে"... . . ১৮৫৯ সারল 
চালবস রিাটব িারউইন নামক জবনক প্রকৃবত্বিে এই নারম একবট পুিক প্রকাশ্ করর 
'হইচই" লেরল লেন। র্ার সরল িঙ্গানুিারে পাওয়া র্ায়- "প্রাকৃবত্ক বনিবাচরনর মাধযরম 
জীিপ্রজাবত্র উৎপবির ওপর",অথিা "জীিন সংগ্রারম অনুকূলীয় জাবত্র সংরেণ"।  
.  
ত্রি লর্ই ত্থাকবথত্ হইচই িারউইন সারহি লেরলবেরলন,ত্ার িণ্ডরিারলর মরধয 
লিাধহয় লকউ লখয়াল করর বন;লর্ রচনাবটর নারমর মরধযই লকমন লর্ন একটা ঘাপলার 
টক টক িন্ধ আরে। বকেুটা খুরল,লভরঙচুররই আরলাচনা করা র্াক। . . আরলাচনার এই 
পর্বারয়,রু্বির খাবত্রর "মুিবচিার" বিকাশ্ করর জনাি িারউইরনর সারথ একমত্ 
হরয়ই আিারনা র্াক।  
. 
ত্ার লর্ বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব,ত্ারত্ মূলত্ লিশ্ করয়কবট ঘটনা প্রিাহ আরে। আরও 
লেবসবেকযাবল িলরল,লমাটমাট প্রায় ৬বট ঘটনা প্রিাহ আরে;আর প্রবত্ ২বট ঘটনা 
প্রিাহ বমরল আিার ১বট করর বনবেবষ্ট বসদ্ধাি।  
.  
অথবাৎ িারউইরনর বিিত্বন ত্ত্ত্ব অনুর্ায়ী লকান একবট প্রাণী িা প্রজাবত্,এই ধরণীর 
িুরক বটরক থাকার উপরু্ি বহরসরি বনিবাবচত্ অথিা সংরবেত্ হয়,এই ৬বট ঘটনা প্রিাহ 
িা ৩বট বসদ্ধারির প্ররত্যকবটই ধারািাবহকভারি অবত্িরমর মাধযরম। . . বকন্তু আসল 
ঘাপলাবট বঠক এই জায়িায়।  
. 
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র্বেও একবট কুেরী বসরস্ট্ম,ত্িুও এই ঘাপলার িযাপারটা একটু ভারলাভারি িুেরত্ 
িণত্াবযক লভাটাভুবটর আরলাচনা আনবে;আল্লাহ রাবু্বল আলামীন মাে করুন। . . এটা 
সিারই জানা লর্ লকাথাও র্খন লকান লভাট অনুবষ্ঠত্ হয়,একাবধক প্রাথবী লসখারন 
অিশ্যই বিেযমান থারক। লভাটাররা লাইন ধরর এরস এরক এরক লভাট লেয়,বনধবাবরত্ 
সময় লশ্রষ লসখান লথরক িণনার মাধযরম সরিবাচ্চ সংখযক লভাটপ্রাপ্তরক বনিবাবচত্ 
করা/ধরর লনওয়া হয়।  
. 
অথবাৎ লভাটাররা এরেরত্র হরলা বনিবাচক। এখন ধরুন র্বে লকান বনিবাচকই না 
থারক,ত্াহরল একটা প্রশ্ন রইরলা লর্- বনিবাচন প্রবিয়াবট কীভারি সম্পন্ন হরি অথিা 
অনয কথায় িলরল,লকান প্রাথবী বনিবাবচত্ কী করর হরি? . মারন র্বে লকউ লভাটই না 
লেয়,সমি িযালট লপপার শূ্নয অিস্থায় পরড় থারক;ত্াহরল এমত্ািস্থায় র্বে লকান প্রাথবী 
উরঠ োাঁবড়রয় িরল লর্ আবমই বনিবাবচত্ প্রাথবী, ত্াহরল ত্া কত্টুকু রু্বিরু্ি আল্লাহু 
'আলাম,বকন্তু প্রবত্িারের লর্ একটা ত্ীব্র লঢউ আলরত্া করর পরশ্ িুবলরয় র্ারি,ত্া 
অবত্ অিশ্যই খুি রু্বিসঙ্গত্।  
. 
.  
িারউইরনর রচনার সারথ আমরা লর্ মুিমনা ও একমত্ হরয় আিাবচ্ছলাম;লসখারন 
ত্াহরল এখন লোট করর একবট লোাঁড়ন কাবট- আচ্ছা িলা র্ারি বক,লকান একবট বিরশ্ষ 
প্রাণী িা জীিপ্রজাবত্ লর্ পৃবথিীরত্ বটরক থাকার জনয বনিবাবচত্/সংরবেত্ হরি,এই 
বসদ্ধাি লনরিটা লক? অথবাৎ সহজ ভাষায়,লসই বিরশ্ষ প্রাণী িা প্রজাবত্র বনিবাচক িা 
সংরেক লক?  
. 
লর্রহতু্ িইরয়র রচনায় িারউইন সারহি নাম বেরয়রেন "বসরলকশ্ন িা বনিবাচন" অথিা 
"বপ্রজাররভশ্ন িা সংরেণ";ত্াহরল বনিয়ই বনিবাচন/সংরেণ প্রবিয়া সম্পন্ন কররত্ 
একজন থািব পারসবানযাবলবট থাকা আিশ্যক,লর্ বনিবাচক/সংরেক বহরসরি োবয়ত্ব পালন 
কররি?  
. 
অনযথায় হাউ ইজ ইট পবসিল,লর্ লকান বনিবাচক/সংরেক োড়াই লকান একবট প্রাণী 
িা জীিপ্রজাবত্ িলা িাবড়রয় বেরয় িলরি,লর্ আবমই এই পৃবথিীরত্ বটরক থাকার লেরত্র 
অবধকত্র লর্ািয;এিং অত্ঃপর বনরজরাই বনরজরেররক বনিবাবচত্ িা সংরবেত্ করর 
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লেলরি?  
. 
মুিবচিার সারথ লকমন লর্ন একটু র্ায় না র্ায় না ভাি,ত্াই নয় বক?  
.  
আচ্ছা আসুন,মুিবচিা িাে বেরয় এখন একটু অনযবেরকর আরলাচনায় র্াই। . িত্বমারন 
অবধকাংশ্ লেরত্রই লেখা র্ায়, "নিশ্াখ" নামক জবনক প্রাণহীন,অবিত্বহীন িস্তুরক 
আিমরনর জনয উোি আহ্বানকারী লর্সকল বিজ্ঞানীরা- মানুষরক লর্ অসীম িুবদ্ধমিার 
অবধকারী লকান একজন োরা সুন্দরত্ম অিয়রি সৃবষ্ট করা হরয়রে[১] -এমন 
"অবিজ্ঞাবনক" কথা মানরত্ নারাজ; ত্ারের মরধয িারউইরনর এই লর্ বিিত্বনিাে িা 
প্রাকৃবত্ক বনিবাচন ত্ত্ত্ব,এর অনযত্ম মুখররাচক ও আরলাবচত্ লর্ বিষয়;ত্া হরলা মানুষ 
ও িানররর মরধয পারোবরক সম্পকব স্থাপরনর আরলাচনা।  
.  
এরেরত্র লর্ প্রধান েুবট মত্ উরল্লখরর্ািয,লসগুরলা হরলা- ১. মানুষ িানর লথরক 
বিিত্বরনর মাধযরম উদু্ভত্ প্রজাবত্ ২. মানুষ ও িানর উভরয়ই একবট কমন িা সাধারণ 
পূিবপুরুষ থরক উদু্ভত্ প্রজাবত্ . আধুবনক ত্থাকবথত্ "বিজ্ঞানমনস্করা" র্বেও বনরজরের 
পবরচয় লেিার সময় ১ নং মত্িােবট িযিহার কররত্ই অবধকত্র স্বাচ্ছন্দযরিাধ করর 
থারক,ত্িুও আরলাচনার সুবিধারথব উভয়বেক লথরকই একটু ঘাাঁটাঘাবট করা র্াক। কারণ 
কারও লেরহর র্খন লকান স্থান িরল র্ায়,ত্খন বচবকৎসক একবট বপন িা সুাঁই বনরয় 
সিবেক লথরকই গুাঁবত্রয় লেরখ -ত্ারই অনুকরণ িলা র্ায় আরবক।  
.  
আরলাচনায় শুরুর বেরক িলা হরয়বেরলা,লর্ িারউইরনর ত্ত্ত্ববটর লমাট ৬বট ঘটনা প্রিাহ 
িা ৩বট বসদ্ধাি আরে। লসই ৩বট বসদ্ধারির সিবরশ্ষ লর্ বসদ্ধাি,অথবাৎ "নতু্ন প্রজাবত্র 
উদ্ভি";লস বসদ্ধারির লপেরন কাজ করা ২বট ঘটনা প্রিাহ হরলা র্থািরম "রর্ািযত্রমর 
জয় এিং অরর্ারিযর বিলুবপ্ত" ও "প্রাকৃবত্ক বনিবাচন"।  
. 
"প্রাকৃবত্ক বনিবাচন" বনরয় লত্া উপররর আরলাচনায় র্ৎসামানয মুিবচিা করাই 
হরলা,এখন একটু ত্ার আরির ঘটনা প্রিাহ অথবাৎ "রর্ািযত্রমর জয় এিং অরর্ারিযর 
বিলুবপ্ত" বনরয় নাড়াচাড়া করা র্াক।  
.  
নাম লথরক র্া লিাো র্ায়,িারউইরনর ত্রত্ত্বর এই ঘটনা প্রিাহ হরলা একধররনর 
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প্রবত্রর্াবিত্ার িযাপারর;"Survival of the fittest"(*)-কথাবটর উদ্ভি মূলত্ এর 
লথরকই। [হািবাটব লেোর সিবপ্রথম িারউইরনর ললখা পরড় (*)-এবট িযিহার কররন;র্া 
পরিত্বীরত্ আলরেি রারসল ওয়ারলরসর উপরেরশ্ িারউইন "প্রাকৃবত্ক বনিবাচন"-এর 
বিকল্প বহরসরি ১৮৬৮ সারল প্রকাবশ্ত্ "ো ভযাবররয়শ্ন অে অযাবনমলস অযান্ড প্লান্টস 
আন্ডার িরমবস্ট্রকশ্ন"-এ,এিং ১৮৬৯ সারল ত্ার উপররাবল্লবখত্ আরলাবচত্ িইরয়র ৫ম 
সংস্কররণ িযিহার কররন।] . ত্রি এরেরত্র একটা িযাপার উরল্লখ করর লনওয়া 
ভারলা,লর্ এখারন "Fit" িলরত্ শ্ারীবরক সামথবয িা লর্ািযত্ার কথা লিাোরনা হয় 
না;লিাোরনা হয় িংশ্িৃবদ্ধর হার,লজরনবটক বমউরটশ্রনর েরল সৃষ্ট ভযাবররয়শ্ন িা 
নিবচত্রয,উন্নত্ নিবশ্ষ্টয ইত্যাবে। অথবাৎ পৃবথিীর িুরক ঘুরর লিড়ারনা ত্ািৎ জীিজিরত্র 
মরধয র্ারা এসকল বেক লথরক লর্ািয িা উন্নত্,লকিল ত্ারাই বটরক িা লিাঁরচ 
থাকরি;িাবক র্ারা অনুন্নত্ ও অরর্ািয,ত্ারা সি লিাল্লায় র্াক ধররণর িযাপার-সযাপার 
আরবক। . . 
. 
১ নং মত্িােবট বিরিচনায় আনরল র্া পাওয়া র্ায়,মানুষ লিশ্বকেু মধযিত্বী ধাপ 
অবত্িম করর িানর লথরক িত্বমান উন্নত্ প্রজাবত্রত্ পবরণত্ হরয়রে। এই মধযিত্বী 
ধাপগুরলারকই মূলত্ আবেম মানুষ িা গুহামানি িরল অবভবহত্ করা হয়,লর্মন উোহরণ 
বহরসরি িলা র্ায় বনয়ানিাথবাল গুহামানরির কথা। িণবনার সুবিধার কথা বচিা করর 
সমি মধযিত্বী ধাপগুরলারক আপাত্ত্ "বনয়ানিাথবাল" বহরসরি ধরর বনরয় আিারনা 
র্াক,কারণ এরা আধুবনক মানুরষর সারথ ঘবনষ্ঠভারি সম্পবকবত্ বেল,৯৯.৭% DNA-র 
বমরলর মাধযরম।  
.  
র্বেও িানর এিং মানুরষর মরধয সমূ্পণবভারি সম্পকব স্থাপরনর জনয সকল মধযিত্বী 
ধাপরকই বচবহ্নত্ করা র্ায় বন,অথবাৎ মারে মারে "বমবসং বলংকস" ররয়ই লিরে। লর্মন 
িত্বমারন জানরত্ পারা লিরে,লর্ চারবট Humanoid িা মানিসেৃশ্ প্রাণী ররয়রে। প্রথম 
লস্ট্জ িা পর্বায়রক িলা হয় হরলা "অরিরলাবপরথকাস",এরপররর ধাপরক িরল "রিা-
মযািনন", এরপর পাওয়া লিরে উপররাবল্লবখত্ "বনয়ানিাথবাল" -বকন্তু লেখা লিরে,লর্ 
এরের মারে লকান বলংকস িা পারোবরক সম্বন্ধ লনই।  
.  
ত্রি বিপুল নিজ্ঞাবনক জ্ঞারনর বভবিরত্ লালন সাাঁইরয়র আরাধনাকারী,নচত্র 
সংিাবি,জানা অজানা নারমর হাজাররা পালা-পািবণ প্রভৃবত্ উৎর্াপনকারী 
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বিজ্ঞানীরা,এসি লিাধহয় লিাণায়ও ধররন না। র্াই হউক,এবিরয় র্াই। . . িানর => 
মধযিত্বী ধাপ/বনয়ানিাথবাল => মানুষ . এখন িারউইরনর ত্রত্ত্বর "রর্ািযত্রমর জয় 
এিং অরর্ারিযর বিলুবপ্ত"-মরত্ পর্বায়িরম ধারপ ধারপ বিিত্বরনর েরলই বনম্নরেণীর প্রাণী 
লথরক উচ্চরেণীর প্রাবণ উদু্ভত্ হরি,এিং হরয় লকিল ত্ারাই বটরক থাকরি এিং 
বনম্নেণীর প্রাণী িা জীিরিাষ্ঠী বিলুপ্ত হরি। ত্াহরল এখন উপররর ধারাবটর বেরক লেয 
করা র্াক।  
.  
িানর লথরক বিিত্বরনর মাধযরম বনয়ানিাথবাল (পূরিবর কথা অনুর্ায়ী সমি গুহামানিরকই 
এর োরা উরল্লখ করা হরলা) উদু্ভত্ হয়,র্ারের লথরক আিার কালিরম বিিবত্বত্ হরয় 
আধুবনক উন্নত্ মানিজাবত্ অবিরত্ব আরস। আধুবনক মানিজাবত্র আবিভবারি 
িারউইরনর ত্রত্ত্বর বনয়মানুর্ায়ী স্বাভাবিকভারিই র্া লেখা র্ায়,লর্ উন্নত্ মানুরষর সারথ 
প্রবত্রর্াবিত্ায় িযথব অনুন্নত্ িা অরর্ািয বনয়ানিাথবালরা বিলুপ্ত হরয় লিরে;অথবাৎ এরেরত্র 
"লর্ািযত্রমর জয় এিং অরর্ারিযর বিলুবপ্ত" খুিই খারপ খারপ িরস লিরে-বঠক?  
.  
মুিবচিকরের নাকটা একটু খাড়া হরয় লিল বক? ত্া লহাক,সমসযা লনই। . বকন্তু প্রশ্ন 
হরলা,িানর লথরক ত্াহরল র্খন বনয়ানিাথবালরা উদু্ভত্ হরলা,ত্খন অরর্ািয বহরসরি লকন 
িানর প্রজাবত্রা বিলুপ্ত হরয় লিল না?  
.  
এক জামানার কলাসাবহরত্যর োত্র থাকা স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানীরা লত্া আর এটা মারনন না 
লর্ "হুট করর" িা সরাসবর মানুরষর আবিভবাি/সৃবষ্ট[২] এই ধবরত্রীরত্ হরয়রে,কারজই 
ত্ারের লত্া অিশ্যই এটা মানার কথা লর্ িানর লথরক প্রথরম বনয়ানিাথবাল িা 
গুহামানরিরাই এরসবেরলা,ত্ারপর েীঘবসময় পর লসখান লথরক মানুষ? ত্াহরল লত্া এটা 
বনিয়ই স্বীকাররর্ািয লর্ িানররের তু্লনায় ত্খনকার সমরয় শুধুমাত্র আবেম িা 
গুহামানরিরাই বেল সরিবান্নত্ জাবত্? বিবভন্ন গুহাবচত্র িা হাড় ও পাথররর টুলরসর 
িযিহার,অথিা আগুরনর িযিহার বকংিা জবটল সামাবজক েরল আিদ্ধ থাকা -এর সিই 
লত্া লসবেরকই বনরেবশ্ করর।  
.  
আিার ত্ারা লত্া বনিয়ই ত্ারের "ত্ালই" িারউইরনর বিপরীরত্ লর্রয়ও িলরত্ 
পাররিন না লর্- না না,আসরল বনম্নরেনীর জীি িানর লথরক এরেরত্র আরও অবধকত্র 
বনম্নরেবণর জীরির আবিভবাি হরয়বেরলা,অত্ঃপর লসই "সিচাইরত্" বনম্নত্ম লেণী 
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লথরকই অরনক সময় পর সিবাধুবনক ও উন্নত্ মানিজাবত্র উৎপবি হরয়রে? কারণ 
ত্ারের পরম পূজনীয় বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব লত্া িরল লর্ বিিত্বরনর শুরুর প্রারি থারক 
বনম্নরেণীর প্রাণী িা প্রজাবত্,আর সমাবপ্তর প্রারি থারক ত্ার উচ্চরেণীর সসেয।  
.  
ত্াহরল লর্ বনয়ম িত্বমান উন্নত্ নিবশ্রষ্টযর মানুষ ও আংবশ্ক উন্নত্ আবেম মানুরষর 
লেরত্র খাটরত্ লেখা লিল,লসই একই বনয়ম লকন লসই একই আংবশ্ক উন্নত্ জীিরিাষ্ঠী 
ও ত্ারের লচরয় অনুন্নত্ িানররিাষ্ঠীর ওপর খাটরলা না? লকন এখরনা পৃবথিীর িুরক 
বশ্ম্পািী,হনুমান, ওর যাংউটযাং, লিাবরলা,রাঙামুরখা,ময়োমুরখা ইত্যাবে বিবভন্ন প্রজাবত্র 
িানর সম্প্রোয়রক অিারধ বিচরণ কররত্ লেখা র্ায়;লর্খারন ত্ারের লচরয়ও উন্নত্ 
বনয়ানিাথবালরা িারউইন ও ত্ার ১৮৫৯ সারলর হলরে ররঙর লপপারিযাকরক 
স্বাভাবিরকর লচরয় লমাটা িৃদ্ধাঙু্গলী লেবখরয় বিলুপ্ত হরয় লিরে?  
.  
মারন,কীভারি কী? জাস্ট্ "how what"? . . 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 

 
 
[১] ■আবম সৃবষ্ট কররবে মানুষরক সুন্দরত্ম অিয়রি। -সূরাহ আত্-ত্ীন,৪ . .  
[২] ■লহ মানি,আবম লত্ামারেররক এক পুরুষ ও এক নারী লথরক সৃবষ্ট কররবে... -সূরাহ আল-
হুজুরাত্,১৩ এর প্রথমাংশ্ 
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৫৯ 
িারউইবনজম, লবজকযাল কবষ্টপাথর এিং অনযানয -২  

-লমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান 

 

[প্রথম পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৫৮] 
. 
আচ্ছা,এখন আসা র্াক ২ নং মত্িােবটরত্। অথবাৎ "মানুষ ও িানর উভরয়ই একবট 
কমন িা সাধারণ পূিবপুরুষ থরক উদু্ভত্ প্রজাবত্"-এবটরত্। 
. 
এই মত্ অনুর্ায়ী র্বে বিিত্বরনর একবট ধারা নত্রী করা র্ায়,ত্াহরল পাওয়া র্ারি লর্- 
কমন/সাধারণ পূিবপুরুষ => িানর => বনয়ানিাথবাল => আধুবনক উন্নত্ মানুষ [এর 
মারে মারে "Insert Missing links" লমরসজ উইরন্ডা আসরত্ লেখা র্ারি]  
. 
এরেররক লর্ািযত্ার বভবিরত্ র্থািরম বিভি কররল লমাটামুবট বনরচর মত্ একটা 
িযাপার পাওয়া র্ারি- ->কমন/সাধারণ পূিবপুরুষ - অরর্ািযত্ম ->িানর - আংবশ্ক 
অরর্ািয ->বনয়ানিাথবাল - আংবশ্ক লর্ািয ->আধুবনক উন্নত্ মানুষ - লর্ািযত্ম . লত্া 
এখন র্বে চারবেরক একটু লচাখ িুবলরয় আসা হয়,ত্াহরল লেখা র্ারি লর্ এরের মরধয 
লকিল মনুষয প্রজাবত্ এিং িানর প্রজাবত্রাই িত্বমারন এই পৃবথিীর িুরক অবেরজন 
খরচ কররে।  
.  
ত্ারমারন অরর্ািযত্রমর বিিত্বরনর মাধযরম লর্ািযত্রমর উৎপবি হওয়ার মরধয, 
"অরর্ািযত্ম" ও "আংবশ্ক লর্ািয"-রা হাবপশ্ হরয় লিরে,বকন্তু "রর্ািযত্ম" -এর সারথ 
"আংবশ্ক অরর্ািয"-রা িহাল ত্বিয়রত্ বটরক আরে।  
. 
বকন্তু িারউইন সারহি সুেীঘব পাাঁচ িের র্ািৎ নুবড়পাথর,আিজবনা (মত্ািরর েবসল) 
লঘাঁরট লর্ "বথওরী" বেরয় লিরেন;ত্ারত্ লত্া লকিল লর্ািযত্রমরই বটরক থাকার,িা লকান 
বনিবাচক/সংরেক োড়াই বনরজ বনরজই বনিবাবচত্/সংরবেত্ হরয় র্ািার কথা। আর লসই 
"রর্ািযত্ম"-এর বিিত্বরনর ধারার অনযানয প্রারি র্ারা আরে,লহাক ত্ারা "অরর্ািযত্ম" 
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অথিা "আংবশ্ক অরর্ািয"-সিারই লত্া বিলুপ্ত হরয় র্ািার কথা।  
. 
র্বেওিা িাাঁইগুাঁই করর করা ত্রকবর খাবত্রর ধরর লনওয়া হয় লর্ লকান লকান লেরত্র 
লকিল "রর্ািযত্ম"একা না,ত্ার সারথ অনযানয লিাষ্ঠী িা প্রজাবত্ও বটরক থারক/থাকরত্ 
পারর;ত্াহরলও লত্া "রর্ািযত্ম" আধুবনক উন্নত্ মানুরষর সারথ 'আংবশ্ক উন্নত্" 
বনয়ানিাথবালরাই বটরক থাকার অবধকাররর অবধক হকোর। ত্াহরল িানরররা এই 
সমীকররণ লকানবেক বেরয় কীভারি খারট?  
. 
আিার িানর ও মানুরষর একবট কমন/সাধারণ পূিবপুরুরষর লেরত্র 
"অরিরলাবপরথকাস"-এর নাম িবসরয় িলরত্ লেখা র্ায় লর্,মানুষ ও বশ্ম্পািীরা এর 
লথরক এরস ৫ িা ৬ বমবলয়ন িের পূরিব পরের লথরক েুবট ধারায় বিভি/আলাো 
হরয় লিরে। বকন্তু "Sahelanthropus tchadensis",িা সাধারণভারি "Toumai" 
নারম পবরবচত্ জবনক ৭ বমবলয়ন িের পূরিবর প্রাণী, অথিা কমপরে ৬ বমবলয়ন িের 
িয়স্ক "Orrorin tugenensis" নারমর একবট প্রাণীর িযাপারর লত্মন লকানবকেু না 
জানার কাররণ বিজ্ঞানীরা র্খন ত্রকবর হাত্াহাবত্রত্ িযি;ত্খন আিার জবনক আররকবট 
বথওরী "সারজস্ট্" করর লর্ মানুষ ও বশ্ম্পািীরা প্রথরম লকান এক সমরয় আলাো 
হরয়বেরলা,ত্ারপর বকেু জনরিাষ্ঠী বিভি হিার ১ বমবলয়ন িেররর আরশ্পারশ্ বনরজরের 
মরধয "ইন্টারব্রীি" িা "আিঃপ্রজনন" কররবেরলা।  
. 
ধৃষ্টত্া মাে কররিন, বকন্তু আবম বক একটু িলরত্ পাবর,"হাউ মাে পাবন"?  
. 
" এত্ই বক ঠুনরকা ত্াহরল এই ১৫৭ িেররর পুররনা "বথওরী"? " এর উির অিশ্য 
আর কারও কথায় না িরল স্বয়ং চালবস িারউইরনর ভাষায়ই বকবিৎ িলা র্াক।  
. 
চালবস িারউইন ১৮৬১ সারল ত্ার িনু্ধ থমাস থমসনরক একবট বচবঠ ললরখন,র্ার 
অংশ্বিরশ্রষ বত্বন িরলন-  
'...I have got no proof for my theory of evolution,but it helps me in 
classification of embryology,rudimentary organ..."  
. 
অথবাৎ ত্ার বনরজর কারেই স্বীয় বিিত্বনিাে ত্রত্ত্বর লকান প্রমাণ লনই;বকন্তু এটা ত্ারক 
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ভ্রূণবিেযা,প্রাথবমক িা লমৌবলক অঙ্গ ইত্যাবের িযাপারর িুেরত্ সাহার্য করর বিধায় এই 
ত্ত্ত্ব বনরয় ত্ার মাত্ামাবত্।  
. 
আচ্ছা,নজি লর্ৌরির নাম লত্া বনিয়ই প্রায় সিাই-ই জারন। বকন্তু এই নজি লর্ৌরির 
িযাপারর লর্ একটা লমৌবলক ভুল িযাখযা িা মত্িাে ঊবনশ্ শ্ত্রকর প্রায় মাোমাবে 
পর্বি প্রচবলত্ বেল,ত্া বক জানা আরে?  
. 
লসই মত্িােবটর নাম বেল "প্রাণশ্বি মত্িাে",প্রিিা বেরলন সুইবিস বিজ্ঞানী 
িারজববলয়াস। এ মত্িাে িরল- "বজি লর্ৌি পরীোিারর নত্রী করা সম্ভি 
নয়।রর্ৌিগুরলা উবদ্ভে ও প্রাণীরেরহ উপবস্থত্ লকান রহসযময় প্রাণশ্বির প্রভারি সৃবষ্ট 
হরয় থারক।"  
. 
১৮২৮ সারল জামবান বিজ্ঞানী লেিবরক লভালার এই মত্িাে ভুল প্রমারণর পূিব পর্বি 
সমগ্র বিজ্ঞানী মহরল এবটই গ্রহণরর্ািয ও প্রচবলত্ বেল। অথবাৎ এই মত্িােবট 
িারজববলয়াসসহ ত্ৎকালীন ত্ািৎ বিজ্ঞানীরেররক প্রাণী ও উবদ্ভেরেরহ প্রাপ্ত রাসায়বনক 
পোথবগুরলার উৎপবি িুেরত্ সাহার্য কররবেরলা। বকন্তু ত্াই িরল ত্া ধ্রুিরকর নযায় 
বনভুবল হরয় বিরয়বেল বকনা -এ প্ররশ্নর জিাি লক লেরি লহ পারিরী?  
. . 
বকন্তু আনারচ-কানারচ লথরক িযারঙর োত্ার মত্ িবজরয় উঠা ত্থাকবথত্ 
বিজ্ঞানমনস্ক,নাবিক অথিা নিয মিাররট মুসবলমরের এসমি িযাপার িুরে আসরি 
বকনা,িা আসরলও ত্া প্রকাশ্ িা স্বীকার কররি বকনা আল্লাহু 'আলাম। কারণ সমগ্র 
বিশ্বজিত্ জুরড় ত্ারের লসা-কে এত্ অসীম পবরমাণ "অযাবেরিন্ট"-এর মরধয,লকাথাও 
লকান সামানযত্ম বিশৃ্ঙ্খলার অনুপবস্থবত্ লর্ একজন SUPREME BEING এর বেরকই 
বনরেবশ্ করর -না এটা ত্ারের িুরে আরস; আর না- এই বিরশ্বর সমি জীবিত্ প্রানীরই 
একইরকরমর বিজাইরনর হওয়া, অথবাৎ লকিলমাত্র কািবন লিইজি প্রাণ হওয়ার লপেরন 
লর্ একজনই মাত্র MASTER DESIGNER এর হাত্ আরে -এটা ত্ারের ররব্বর লেওয়া 
প্রায় ১০ বিবলয়ন বনউররনর মবিষ্করক অবত্িম করর।  
. 
বেনরশ্রষ,এরেররক লকিলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)-এর মত্ 
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কররই িলা র্ায়- " সালামুন 'আলা মাবনিািা 'আল হুো " - সৎপথ অিলম্বনকারীরের 
প্রবত্ শ্াবি . . . . .  
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৬০  

কুরআরন বক আসরলই অসমূ্পণব পাবনচরির বিিরণ আরে?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: কুরারনর প্রবত্টা আয়াত্ (Quran 7:57, 13:17, 15:22, 23:18, 24:43, 
25:48-49, 30:24, 30:48, 35:9, 39:21, 45:5, 50:9-11, 56:68, 78:14-15) বনরেবশ্ 
করর, িৃবষ্টপাত্ হয় সরাসবর আকাশ্ লথরক নয়রত্া আল্লাহ লথরক! সূর্বত্ারপ পাবন িাষ্প 
হরয় ঊধ্ববাকারশ্ ঘবনভূত্ হরয় লর্ লমঘ ও পরিত্বীরত্ িৃবষ্ট নত্বর হয় ত্া লকৌশ্রল এবড়রয় 
র্াওয়া হরয়রে! এর লথরক বক কুরারনর রচবয়ত্ার অজ্ঞত্া প্রকাবশ্ত্ হয় না? 
. 

#উিরঃ পাবনচরির ধাপগুরলা হরচ্ছ— 
. 
১) িাষ্পীভিন 
২)লমঘ উপন্ন হওয়া 
৩)িৃবষ্টপাত্ হওয়া 
৪) িৃবষ্টর পাবন ভূবমরত্ আসা ও ভূবম কতৃ্বক এই পাবন ধারণ 
. 
এরপর আিার প্রথম লথরক প্রবিয়াবটর পুনরািৃবি হয়। এভারি প্রবিয়াগুরলার 
চিাকারর পুনরািৃবির মাধযরম পাবনচি চলরত্ থারক। অবভরর্ািকারীরা িরলরেন লর্ঃ 
পাবন িাষ্প হরয় ঊধ্ববাকারশ্ ঘনীভুত্ হরয় লর্ লমঘ ও পরিত্বীরত্ িৃবষ্ট নত্বর হয় ত্া 
কুরআরন এবড়রয় র্াওয়া হরয়রে। চলুন লেবখ ত্ারের অবভরর্াি কত্টুকু সত্য। 
. 
“ আবম িৃবষ্টিভব িায়ু পবরচালনা কবর অত্ঃপর আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ কবর, এরপর 
লত্ামারেররক ত্া পান করাই। িস্তুত্ঃ লত্ামারের কারে এর ভাণ্ডার লনই।” (কুরআন, 
বহজর ১৫:২২) 
. 
-------->>> আরলাচয আয়ারত্ িৃবষ্টপারত্র পূরিব “িৃবষ্টিভব িায়ু” পবরচালনার কথা িলা 
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হরয়রে। অথবাৎ এমন িায়ু র্া িৃবষ্টরক ধারণ করর। এবট বনঃসরন্দরহ িাষ্পীভিন প্রবিয়ার 
বনরেবশ্ক। 
. 
অনয একবট আয়ারত্ িলা হরয়রেঃ 
“শ্পথ আসমারনর, র্া ধারণ করর িৃবষ্ট।” (কুরআন, ত্াবরক ৮৬:১১) 
. 
এই আয়ারত্র ত্ােবসরর ইমাম শ্াওকানী (র) এর ‘োত্হুল কাবের’ গ্ররন্থ িলা হরয়রেঃ 
“িৃবষ্টরক প্রত্যািত্বনকারী িলার আর একবট কারণ এটাও হরত্ পারর পৃবথিীর 
সমুদ্রগুরলা লথরক পাবন িারষ্পর আকারর উরঠ র্ায়। আিার এই িাষ্পই পাবনর আকারর 
পৃবথিীরত্ িবষবত্ হয়।” 
[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম (িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর), ি.আিু িকর জাকাবরয়া, 
২য় খণ্ড, সুরা ত্াবররকর ১১নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ২৮০৭] 
. 
পাবনচরি িাষ্পীভিরনর পরিত্বী ধাপ হরচ্ছ ত্া লথরক লমঘ উৎপন্ন হওয়া। এরপর 
ঘনীভুত্ লমঘ লথরকিৃবষ্টপাত্ হয়। আল্লাহ ত্া’আলা িরলনঃ  
. 
“বত্বনই িৃবষ্টর পূরিব সুসংিােিাহী িায়ু পাবঠরয় লেন। এমনবক র্খন িায়ুরাবশ্ পাবনপূনব 
লমঘমালা িরয় আরন, ত্খন আবম এ লমঘমালারক মৃত্ শ্হররর বেরক হাাঁবকরয় লেই। 
অত্ঃপর এ লমঘ লথরক িৃবষ্টধারা িষবণ কবর। অত্ঃপর পাবন োরা সি রকরমর েল 
উৎপন্ন কবর। এমবন ভারি মৃত্রেররক লির করি - র্ারত্ লত্ামরা বচিা কর।” 
(কুরআন, আ’রাে ৭:৫৭) 
. 
“আল্লাহই িায়ু লপ্ররণ কররন, অত্ঃপর লস িায়ু লমঘমালা সিাবরত্ করর। অত্ঃপর 
আবম ত্া মৃত্ ভূখরণ্ডর বেরক পবরচাবলত্ কবর। অত্ঃপর এর োরা লস ভূখণ্ডরক ত্ার 
মৃতু্যর পর সিীবিত্ করর লেই। এমবনভারি হরি পুনরুত্থান।” (কুরআন, োবত্র ৩৫:৯) 
. 
আয়ারত্ িলা হরচ্ছ -‘সুসংিােিাহী’ িায়ু লমঘমালা সিাবরত্ করর পাবনচরির ২য় ধাপ 
লমঘ উৎপন্ন হওয়ার িযাপাররও কুরআন এভারি আরলাচনা করররে। শুধু ত্াই নয়, লমঘ 
উৎপন্ন হওয়া, বশ্লা নত্বর ও িৃবষ্টপারত্র িযাপারর কুরআন এমন অসামানয সি ত্থয 
বেরয়রে র্া সম্পরকব লেড় হাজার িের আরির বিজ্ঞান বেল সমূ্পণব অজ্ঞ। 
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. 
“তু্বম বক লেখ না লর্, আল্লাহ লমঘমালারক সিাবলত্ কররন, অত্ঃপর ত্ারক পুিীভূত্ 
কররন, অত্ঃপর ত্ারক িরর িরর রারখন; অত্ঃপর তু্বম লেখ লর্, ত্ার মধয লথরক 
িাবরধারা বনিবত্ হয়। আর বত্বন আকাশ্বস্থত্ বশ্লািূপ লথরক বশ্লা িষবণ কররন। এিং 
ত্া োরা র্ারক ইচ্ছা আঘাত্ কররন এিং র্ার কাে লথরক ইচ্ছা সবররয় লেন। ত্ার 
বিেুযৎেলক লর্ন ত্ার েৃবষ্টশ্বিরক বিলীন করর বেরত্ চায়।”  
(কুরআন, নুর ২৪:৪৩) 
. 
আধুবনক বিজ্ঞান আবিষ্কার করররে লর্—লোট লমঘখণ্ডরক িাত্াস র্খন ধাো লেয় ত্খন 
Cumulonimbus িা “িৃবষ্টিাহী লমঘপুি” বনবেবষ্ট স্থারন বিরয় নত্বর হরত্ শুরু 
করর।রোট লোট লমঘখণ্ড একসারথ বমবলত্ হরয় িড় লমঘমালায় পবরণত্ হয়। [১]  
. 
র্খন লোট লোট লমঘখণ্ড একরত্র বমবলত্ হয় ত্খন ত্া উাঁচু হরয় র্ায়। উড্ডয়মান 
িাত্ারসর িবত্ লমরঘর আকার িৃবদ্ধ করর লমঘরক িূপীকৃত্ কররত্ সাহার্য করর। এই 
লমরঘর িমািত্ িৃবদ্ধর েরল লমঘবট িায়ুমণ্ডরলর অবধকত্র ঠাণ্ডা স্থারনর বেরক বিিৃবত্ 
লাভ করর লসখারন পাবনর লোটা ও িররের সৃবষ্ট করর এিং ত্া আরি আরি িড় হরত্ 
থারক। এরপর র্খনই এগুরলা অবধক ওজন বিবশ্ষ্ট হরয় র্ায় ত্খন িাত্াস আর ত্ারক 
বনয়যণ কররত্ পারর না। েরল, লমঘমালা লথরক ত্া িৃবষ্ট ও বশ্লা বহরসরি িবষবত্ হয়। 
[২] মহাকাশ্ বিজ্ঞানীরা লেরখরেন লর্, cumulonimbus ত্থা িৃবষ্টিাহী লমঘপুি, র্া 
লথরক বশ্লা-িৃবষ্ট িবষবত্ হয়— ত্ার উচ্চত্া ২৫০০০ লথরক ৩০০০০ েুট (৪.৭ লথরক 
৫.৭ মাইল) পর্বি হরয় থারক। [৩] ত্ারক পাহারড়র মত্ই লেখায় লর্মনবট আল্লাহ 
ত্া‘আলা কুরআন মাবজরে িণবনা করররেন। আল্লাহ িরলন:  ُل ﴾ ِمنْ  السََّماءِ  ِمنَ  ﴿َويُنَز ِ  ِجبَال 
অথবাৎ “আর বত্বন আকাশ্বস্থত্ পাহাড় (বশ্লািূপ) লথরক বশ্লা িষবণ কররন।” 
. 
লমঘ উৎপন্ন হওয়া ও িৃবষ্টপাত্—পাবনচরির এই েু’বট ধাপ আমরা কুরআন লথরক 
লেখলাম।িৃবষ্টর পাবন ভূবমরত্ আসা ও ভূবম কতৃ্বক এই পাবন ধারণ সম্পরকব কুরআন র্া 
িরল— 
. 
“আবম[আল্লাহ] আকাশ্রথরক পাবন িষবণ করর থাবক পবরবমত্ভারি; অত্ঃপর আবম ত্া 
মাবটরত্ সংরেণ কবর এিং আবম ত্া অপসারণও কররত্ সেম।”  
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(কুরআন, মু’বমনুন ২৩:১৮) 
. 
“বত্বন লত্ামারের জরনয আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ করররেন। এই পাবন লথরক লত্ামরা 
পান কর এিং এ লথরকই উবদ্ভে উৎপন্ন হয়, র্ারত্ লত্ামরা পশুচারণ কর।”  
(কুরআন, নাহল ১৬:১০) 
. 
“তু্বম বক লেরখাবন লর্ আল্লাহ আকাশ্ লথরক পাবন িষবণ করররেন, অত্ঃপর লস পাবন 
র্মীরনর েণবাসমূরহ প্রিাবহত্ করররেন, এরপর ত্দ্দ্বারা বিবভন্ন ররঙর েসল উৎপন্ন 
কররন, অত্ঃপর ত্া শুবকরয় র্ায়, েরল লত্ামরা ত্া পীত্িণব লেখরত্ পাও। এরপর 
আল্লাহ ত্ারক খড়-কুটায় পবরণত্ করর লেন। বনিয় এরত্ িুবদ্ধমানরের জরনয ” 
(কুরআন, রু্মার ৩৯:২১) 
. 
“বত্বন আকাশ্ লথরক িৃবষ্টপাত্ কররন। েরল উপত্যকাসমূহ ত্ারের পবরমাণ অনুর্ায়ী 
প্লাবিত্ হয় এিং প্লািন ত্ার উপররর আিজবনা িহন করর। এরূরপ আিজবনা উপরর 
আরস র্খন অলঙ্কার িা নত্জসপত্র বনমবারণর উরেযরশ্য বকেুরক আগুরন উিপ্ত করা হয়। 
এভারি আল্লাহ সত্য ও অসরত্যর েৃষ্টাি বেরয় থারকন। র্া আিজবনা ত্া লেরল লেয়া হয় 
এিং র্া মানুরষর উপকারর আরস ত্া জবমরত্ লথরক র্ায়। এভারি আল্লাহ উপমা বেরয় 
থারকন।” 
(কুরআন, রা’ে ১৩:১৭) 
. 
কুরআরনর আয়াত্গুরলা লথরক আমরা লেখরত্ লপলাম লর্ পাবনচরির সিগুরলা ধাপই 
অত্যি সুেষ্টভারি আরলাচনা করা হরয়রে। অত্এি র্ারা োবি করর কুরআরন অসমূ্পণব 
পাবনচি িণবণা করা হরয়রে, ত্ারের অবভরর্াি সমূ্পণব বমথযা প্রমাবণত্ হল। সপ্তম 
শ্ত্রকর মানুষ ত্ারের উপরর্ািী শ্ব্দমালা লথরক এই আয়াত্গুরলা লথরক জ্ঞানলাভ 
করররে; িত্বমান রু্রির বিজ্ঞান জানা মানুষ লেড় হাজার িের আরির একবট গ্ররন্থ 
পাবনচরির এমন বিিরণ লেরখ বিস্ময়াবভভূত্ হরয় কুরআরনর অসাধারাণত্ব স্বীকার করর 
বনরচ্ছ।  
. 
‘বিজ্ঞানমনষ্ক’(?) হিার োবিোর কুরআন-বিররাধীরের অিিবত্র জনয জানাবচ্ছ লর্, সপ্তম 
শ্ত্াব্দীরত্ র্খন কুরআন নাবর্ল হয়, ত্খন পাবনচি বনরয় মানুরষর নানা ভ্রাি ধারণা 
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বেল। এ বিষরয় ২জন বিরশ্ষজ্ঞ বজ িাসটানী ও বি ব্লারভাে বিশ্বরকারষ (ইউবনভাসবাবলস 
এনসাইরক্লাবপবিয়া) প্রাচীনকারলর পাবনচি বিষয়ক মত্িােগুরলা বনরয় আরলাচনা 
করররেন।  
ত্ারা িরলরেন - লপ্লরটা বিশ্বাস কররত্ন লর্ মাবটর বনরচ লকান িভীর 
সুরঙ্গপথ(টারটারাস) বেরয় পাবন মাবটর বনচ লথরক সািরর বেরর র্ায়।অষ্টােশ্ শ্ত্ক 
পর্বি এ মত্িারের অরনক সমথবক বেরলন এিং ত্ারের মরধয একজন হরচ্ছন 
লিসকারটবস। এবররস্ট্াটল মরন কররত্ন লর্, মাবটর বনরচর পাবন িাষ্প হরয় পাহাড়ী 
এলাকার ঠাণ্ডায় জরম বিরয় ভূিরভব হ্রে সৃবষ্ট করর থারক এিং লসই পাবনই েণবার 
আকারর প্রিাবহত্ হরয় থারক। এ মত্িাে লসরনকা(১ম শ্ত্াব্দী) ও ভলিার এিং আররা 
অরনরক ১৮৭৭ সাল পর্বি লপাষণ কররত্ন। ১৫৮০ সারল িানবািব পাবলবস পাবনর 
িবত্চি সম্পরকব একবট পবরষ্কার ধারণা িঠন কররন। বত্বন িরলন লর্, মাবটর বনরচ লর্ 
পাবন আরে ত্া উপর লথরক িৃবষ্টর পাবন চুাঁইরয় আসা। সপ্তেশ্ শ্ত্রক মযাবরওট এিং বপ 
লপররান্ট এ মত্িাে সমথবন ও অনুরমােন কররন। 
আল কুরআরন িবণবত্ আয়াত্গুরলারত্ মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সমরয় প্রচবলত্ ভ্রাি 
ধারণাগুরলার ললশ্মাত্রও লনই। 

 
 

ত্থযসূত্রঃ 

[১] লেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269, এিং Elements of 
Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 
[২] লেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এিং Elements of 
Meteorology, Miller and Thompson, pp. 141-142. 
[৩] Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141. 
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৬১  
"আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষর কারজ 
রািাবিত্ হন?" 

-ললখকঃ নাম প্রকারশ্ অবনচু্ছক 
 

 

"আল্লাহ এরত্া মহান হরল বত্বন লকন মানুরষর কারজ রািাবিত্ হন?" 
. 
নাবিরকরা একবট প্রশ্ন প্রায়ই সামরন এরন থারক ত্া হল “লত্ামারের আল্লাহ লকন এত্ 
সংকীণব মানবসকত্া সম্পন্ন লর্ বত্বন তু্চ্ছ মানুরষর কমবকারণ্ড রািাবিত্ হন।” এসি রু্বি 
কখনই আমারক বিভ্রাি কররত্ পাররবন। এগুরলা না আল্লাহর অবিত্বরক িাবত্ল প্রমাণ 
কররত্ পারর, না লকান রু্বিত্কবরক (র্া বকনা বমথযার উপর োাঁবড়রয়) শ্বিশ্ালী কররত্ 
পারর। (এটারক Appeal to Disgust িলা হয়)।  
. 
প্রশ্নবটর েুিবলত্া গুরলা লির করার জনয আমরা রু্বিত্কবগুরলারক বকেু ভারি ভাি করর 
লনই।  
. 
১.আল্লাহ সিবরেষ্ঠ এিং সিবশ্বিমান। 
. 
২.আমরা মানুরষরা হবচ্ছ েুদ্র। 
. 
৩. আল্লাহ একজন সিবরেষ্ঠ সত্ত্বা ত্াই আমারের কমবকারণ্ড ত্াাঁর বিচবলত্ হওয়া উবচত্ 
নয়।  
. 
৪.ইসলাম/আব্রাহামীয় স্রস্ট্া আমারের কমবকারণ্ড (গুনাহ, বশ্রক ইত্যাবে) রািাবিত্ হন। 
. 
৫.সুত্রাং এ কাররন আল্লাহ সিবরেষ্ঠ হরত্ পাররন না এিং আবম আল্লাহর অবিত্ব 
সম্পরকব সবন্দহান। 
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. 
এখন এই পাাঁচবট পরয়ন্টরক সামরন লররখ আমরা এখন লেখি লকন উি প্রশ্নবট খুি 
একটা শ্বিশ্ালী নয়।  
. 
আল্লাহ শুধুমাত্র সিবশ্বিমানই নন বত্বন একই সারথ সিবজ্ঞ ও নযায়বিচারক। এটা 
বকভারি একজন সিবজ্ঞ এিং নযায়বিচারক স্রষ্টার পরে মানানসই হরত্ পারর লর্ অনযায় 
ও অবিচার চলরত্ থাকরি আর বত্বন এর মধযিত্া কররিন না?  
. 
সমগ্র সৃবষ্টজিরত্র বনয়ম-নীবত্মালার অরনক িযাপক। এর বিশ্ালত্া এত্ই লিবশ্ লর্ ত্া 
আমারের কল্পনারও িাইরর বকন্তু আবিরকরা আল্লাহরক সিবজ্ঞ এিং নযায়বিচারক বহরসরি 
বিশ্বাস করর। ত্ার মারন োাঁড়ারচ্ছ আল্লাহ আমারের অনযায় কাজগুরলা সম্পরকব জারনন 
আর লর্রহতু্ বত্বন নযায়বিচারক ত্াই বত্বন আমারের এই কাজগুরলার প্রবত্ মরনাবনরিশ্ 
কররন।  
. 
. 
বেত্ীয়ত্ লর্রকান সম্পরকবর লেরত্র ‘েুদ্র/তু্চ্ছ’ শ্ব্দবট আরপবেক এিং ত্া েৃবষ্টভবঙ্গর 
উপর বনভবর করর। অরনযর প্রবত্ আমারের েৃবষ্টভবঙ্গ আসরল বনধবারণ করর লেয় কার 
কাজ তু্চ্ছ এিং কার কাজ গুরুত্বপূণব। আমরা র্বে কাউরক ভালিাবস ত্াহরল ত্ার 
লোটখারটা কাজও আমারের জনয খুি গুরুত্বপূণব হরয় র্ায়। অনযবেরক আমরা র্বে 
কারও প্রবত্ বনবিবকার থাবক ত্াহরল ত্ার খুি গুরুত্বপূণব কাজও আমারের কারে লোট 
মরন হয়। আল্লাহ/স্রস্ট্া িারিার উরল্লখ করররেন লর্ বত্বন আমারের প্রবত্ লেহশ্ীল, 
বত্বন আমারের সারথই আরেন এিং সরিবাপবর বত্বন আমারের ভারলািারসন। ত্াহরল 
লকন আমরা এভারি বচিা কররত্ পাবর না লর্ একজন লেহশ্ীল সত্ত্বা আমারের কারজর 
জনয উবেি হরিন?  
. 
লসই সারথ এটাও লর্াি করা র্ায় লর্ আল্লাহর লর্ নযায়বিচারকশ্ীল গুরণর কথা িলা 
হরয়রে ত্া লথরক আমরা এই উপসংহারর আসরত্ পাবর, র্বে আল্লাহর অবিত্ব লথরকই 
থারক ত্াহরল কখরনাই বত্বন আমারের প্রবত্ উোসীন হরত্ পাররন না িরং মরনারর্ািী 
হরিন। 
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৬২ 
“কুরআন বক আসরলই সকল অমুসবলম হত্যা করর লেলরত্ 
িরল?”  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন : ভবিষযরত্ র্বে কখরনা মুসবলমরা শ্বিশ্ালী হরয় ওরঠ আর কুরান 
(Quran 4:89) এর বনরেবশ্ অনুসারর সকল অমুসবলমরের হত্যা করর ত্রি লসটা 
লকানভারিই অনযায় িরল িণয হরি না (Quran 3:157, 3:169) ! আপনার বক 
এরপররও মরন হয় ইসলাম লকান সৃবষ্টকত্বার বনরেববশ্ত্ ধমব হরত্ পারর? 
. 

উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ ত্ারা চায় লর্, ত্ারা লর্মন অবিশ্বাসী, লত্ামরাও লত্মবন অবিশ্বাসী হরয় র্াও, র্ারত্ 
লত্ামরা এিং ত্ারা সমান হরয় র্াও। অত্এি, ত্ারের মরধয কাউরক 
আওবলয়া(পৃষ্ঠরপাষক/অবভভািক/িনু্ধ)রূরপ গ্রহণ কররা না, লর্ পর্বি না ত্ারা আল্লাহর 
পরথ বহজরত্ করর চরল আরস। অত্ঃপর র্বে ত্ারা বিমুখ হয়, ত্রি ত্ারেররক 
পাকড়াও কর এিং লর্খারন পাও সংহার কর। ত্ারের কাউরক িনু্ধরূরপ গ্রহণ কররা না 
এিং সাহার্যকারী িাবনও না। 
বকন্তু ত্ারেররক নয়, র্ারা এমন সম্প্রোরয়র সারথ বমবলত্ হয় লর্ ত্ারের সরঙ্গ লত্ামরা 
চুবিিদ্ধ অথিা লত্ামারের কারে এভারি আরস লর্, ত্ারের অির লত্ামারের সারথ এিং 
ত্ারের কওরমর সারথ রু্দ্ধ কররত্ অবনচু্ছক। 
…” 
(কুরআন, বনসা ৪:৮৯-৯০) 
. 
“আর লত্ামরা র্বে আল্লাহর পরথ বনহত্ হও বকংিা মৃতু্যমুরখ পবত্ত্ হও, লত্ামরা র্া 
বকেু সংগ্রহ করর থারকা আল্লাহর েমা ও করুণা লস সিবকেুর লচরয় উিম।” (কুরআন, 
আবল ইমরান ৩:১৫৭) 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8?source=feed_text&story_id=267539690349085


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
370 

. 
“ আর র্ারা আল্লাহর রারহ বনহত্ হয়, ত্ারেররক তু্বম মৃত্ মরন কররা না। িরং ত্ারা 
বনরজরের প্রভুর বনকট জীবিত্ ও জীবিকাপ্রাপ্ত।” 
(কুরআন,আবল ইমরান ৩:১৬৯) 
. 
প্রশ্নকত্বািণ লর্ আয়ারত্র িযাপারর প্রশ্ন তু্রলরেন, লসই আয়াত্(বনসা ৪:৮৯) প্রসরঙ্গ 
সাহািী ইিন আব্বাস(রা) লথরক িবণবত্ আরে লর্, মোয় এমন বকেু ললাক বেল র্ারা 
ইসলারমর কাবলমা পাঠ কররবেল।বকন্তু এরা মুসবলমরের বিরুরদ্ধ মুশ্বরকরের সাহার্য 
করত্। {অথবাৎ এরা মেীনা ইসলামী রারি শ্ত্রুর এরজন্ট বহসারি কাজ করত্} ত্ারের 
বিশ্বাস বেল লর্ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সাহািীিণ ত্ারেররক লকান িাধা প্রোন কররিন না 
লকননা ত্ারা প্রকারশ্য ইসলারমর কাবলমা পাঠ কররবেল। 
. 
এরের িযাপারর কী করা হরি, ত্া বনরয় সাহািীরের মরধয মত্াবনকয 
হরয়বেল।রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এ িযাপারর বনরি থাকরলন।অত্ঃপর আরলাচয আয়াত্(বনসা 
৪:৮৯) নাবজল হল এিং ঐসি শ্ত্রুর চররর িযাপারর আল্লাহর পে লথরক েয়সালা 
এরলা। 
[ত্ািারী ৯/১০ এিং ইিন কাবসর, বনসা ৪:৮৯ এর ত্ােবসর দ্রষ্টিয] 
. 
পরিত্বী আয়ারত্(বনসা ৪:৯০) এটাও পবরষ্কার িুবেরয় লেয়া হল লর্ঃ এই েয়সালা 
ত্ারের জনয নয় র্ারা মুসবলমরের সারথ চুবিিদ্ধ লকান সম্প্রোরয়র বনকট র্ায় বকংিা 
র্ারা মুসবলমরের সারথ রু্দ্ধ কররত্ ইচু্ছক নয়। ঐ আরেশ্ শুধু ত্ারের িযাপারর র্ারা 
মুসবলমরের মরধয শ্ত্রুর চর বহসারি কাজ করবেল। 
. 
লকাথায় শ্ত্রুর গুপ্তচরর প্রবত্ শ্াবির বনরেবশ্ আর লকাথায় সকল অমুসবলমরক হত্যা 
করা!!! 

িরািররর মত্ই কুরআরনর বিধানরক সমূ্পণব অপ্রাসবঙ্গকভারি ও বিকৃত্ভারি িযাখযা করর 
আরলাচয প্রশ্নবট উত্থাপন করা হরয়রে।আমরা জাবন লর্ িত্বমারন পৃবথিীর সকল লসকুলার 
রারিও শ্ত্রুর গুপ্তচররর বিরুরদ্ধ করঠার শ্াবিমূলক িযািস্থা গ্রহণ করা হয়।নাবিক-
মুিমনারের বকন্তু কখরনা এসরির বিরুরদ্ধ প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায় না।প্রকৃত্পরে, 
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রারির েবত্সাধণকারী শ্ত্রুর গুপ্তচররর বিরুরদ্ধ লর্ শ্াবিমূলক িযািস্থা লনওয়া েরকার, 
এটা বনরয় প্রশ্ন তু্লিার লকান সুরর্ািই কাররা লনই। আর একাররণই কুরআরনর বিরুরদ্ধ 
প্রশ্ন তু্লিার জনয এর আয়াত্রক বিকৃত্ভারি উপস্থাপন করার প্ররয়াজন হরয়রে 
নাবিকরের। পরকাল আর স্রষ্টার বিচারর র্ারের বিশ্বাস লনই, ত্ারের কাে লথরক আর 
কত্টুু্কু সত্যিাবেত্াই িা আমরা আশ্া কররত্ পাবর? 
. 
প্রশ্নকত্বারের উরল্লবখত্ অপর আয়াত্েয় আবল ইমরান ৩:১৫৭ ও আবল ইমরান ৩:১৬৯ 
এ শ্হীেিরণর মর্বাো িণবণা করা হরয়রে। আল্লাহর পরথ লড়াই করর মৃতু্যিরণকারী 
িযবিিণ শ্হীে। আর আল্লাহর পরথ লর্ লড়াই হয় ত্া সিসমরয়ই নযায়সঙ্গত্ভারি 
হয়।একবট আয়ারত্ও “সকল অমুসবলমরের হত্যা করা”র বনরেবশ্ লনই। কুরআরন 
বজহারের লেয ও উরেযশ্য খুি পবরষ্কারভারি িণবণা করা আরে। বেত্না েূর করা ও 
আল্লাহর বিধান প্রবত্ষ্ঠা করা(সুরা আনোল ৮:৩৯ দ্রষ্টিয) ও মুসবলমরের জুলুম-বনর্বাত্ন 
লথরক রো করা(বনসা ৪:৭৫ দ্রষ্টিয)।কুরআন কবস্মণকারলও সকল অমুসবলমরক হত্যা 
কররত্ িরল না বকংিা লকান মানুরষর উপর জুলুম কররত্ িরল না। িরং এর বিপরীত্ 
কথাই কুরআরন পাওয়া র্ায় [করয়কবট নমুনার জনয সুরা মুমত্াবহনা ৬০:৮-৯, 
আনকািুত্ ২৯:৪৬, মাবয়োহ ৫:৮-৯, আনআম ৬:১৫১-১৫২ লেখা লর্রত্ পারর]।  
. 
হাবেরস িলা হরয়রে--- 
. 
রাসূলূল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, লর্ িযবি লকান কারণ িযবত্ত্ মু’আবহে(ইসলামী রারি 
চুবিিদ্ধ অমুসবলম) লকান িযবিরক হত্যা কররি, আল্লাহ ত্ার জনয জান্নাত্ হারাম করর 
লেরিন। 
[সুনান আিু োউে; বজহাে অধযায় ১৫, হাবেস ২৭৬০(সহীহ)] 
. 
মুত্ার রু্রদ্ধ রওনার সময় রাসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর িাবহনীরক বনরেবশ্ লেন : 
‘লত্ামরা লকারনা নারীরক হত্যা কররি না, অসহায় লকারনা বশ্শুরকও না; আর না অেম 
িৃদ্ধরক। আর লকারনা িাে উপড়ারি না, লকারনা লখজুর িাে িাবলরয় লেরি না। আর 
লকারনা িৃহও ধ্বংস কররি না।’ 
[মুসবলম : ১৭৩১] 
. 
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"... আবম লত্ামারের করয়কবট উপরেশ্ বেরয় লপ্ররণ করবে : (রু্দ্ধরেরত্র) লত্ামরা 
িাড়ািাবড় কররি না, ভীরুত্া লেখারি না, (শ্ত্রুপরের) কাররা লচহারা বিকৃবত্ ঘটারি না, 
লকারনা বশ্শুরক হত্যা কররি না, লকারনা বিজবা িাবলরয় লেরি না এিং লকারনা িৃেও 
উৎপাটন কররি না।’' 
[মুসান্নাে আিেুর রার্র্াক : ৯৪৩০] 
. 
রু্রদ্ধর ময়োরনও এভারি ইসলাম নযায়-ইনসারের বনরেবশ্ বেরয়রে। লমারটও “সকল 
অমুসবলমরের হত্যা করা”র বনরেবশ্ লেয়বন। 
. 
র্ারা িলরত্ চায় ইসলাম “সকল অমুসবলমরক হত্যা করা”র বনরেবশ্ লেয়, ত্ারা এক 
মারাত্মক বনিুববদ্ধত্ার পবরচয় লেয়। সকল অমুসবলমরক র্বে হত্যাই করা হয়, ইসলারমর 
োওয়াত্ লেওয়া হরি কারক িা ইসলারমর বিিার হরি বকভারি? 
. 
সি লশ্রষ প্রশ্নকত্বা নাবিক-মুিমনািৃরন্দর উরেযরশ্য িলরত্ চাইঃ আপনারা এরহন 
লরোররে উরল্লখ করর {লসই সারথ অপ্রাসবঙ্গক ও বিকৃত্ িযাখযা করর} প্রশ্ন তু্রলরেন 
কী করর ইসলাম সৃবষ্টকত্বার বনরেববশ্ত্ ধমব হরত্ পারর। আমার প্রশ্নঃ আপনারা বক 
আরেৌ লকান সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস কররন? লর্ সৃবষ্টকত্বারক আপনারা বিশ্বাসই কররন না, 
ত্খন বকভারি আপনারা "সৃবষ্টকত্বার ধমব"র িযাপারর আবিকরের কারে প্রশ্ন কররন? 
এটা বক কপটত্া নয়? আর সৃবষ্টকত্বার বনরেববশ্ত্ ধমব কীরকম হওয়া উবচত্ িরল 
আপনারা মরন কররন? আপনারের বক লকান প্রিািনা আরে? আপনারা বক আসরলই 
স্রষ্টায় অবিশ্বাস কররন, নাবক বনরজরের প্রিৃবির অনুসরণ(িা উপাসনা) করর বনরজরের 
মনমত্ স্রষ্টার কল্পনা কররন? 
. 
"তু্বম বক ত্ারক লেরখা না, লর্ ত্ার প্রিৃবিরক উপাসযরূরপ গ্রহণ করর? ত্িুও বক তু্বম 
ত্ার বর্ম্মাোর হরি?" 
(কুরআন, েুরকান ২৫:৪৩) 
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৬৩ 
ত্াকবের আরি লথরক বনধবাবরত্ হরল মানুরষর বিচার হরি 
লকন? র্ারের কারে ইসলারমর োওয়াহ লপৌঁরেবন ত্ারের কী 
হরি? 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

নাবিক প্রশ্ন: মানুষ জান্নারত্ র্ারি নাবক জাহান্নারম র্ারি—ত্া লত্া আরি লথরকই ত্াকবেরর 
ললখা। আর এর িযবত্িমও ঘটরি না। আল্লাহর হুকুম োড়া নাবক লকারনা িারের পাত্াও 
পরড় না; পৃবথিীর সি অপরাধ লত্া ত্াহরল আল্লাহর হুকুরমই হয়। অমুসবলমরা অমুসবলম 
পবরিারর জমগ্রহণ করর আর মুসবলমরা মুসবলম পবরিারর জমগ্রহণ করর। লকউ র্বে 
বহনু্দ িা নাবিক হওয়ার জনয জাহান্নারম র্ায়—এটা লত্া লসই িযবির লোষ না। এটা 
সৃবষ্টকত্বারই লোষ। 

 

উির: আরবি ‘ত্াকবের’(تقدير) শ্ব্দবট ‘কের’(قدر) শ্রব্দর সারথ সম্পবকবত্। 
শ্াবব্দকভারি ‘কের’ এর অথব – পবরমাপ, পবরমাণ, মর্বাো, শ্বি। আর ‘ত্াকবের’ এর 
অথব – পবরমাপ করা, বনধবারণ করা, সীমা বনণবয় করা ইত্যাবে। 25 

ত্াকবের হরচ্ছ, সিবজ্ঞানী বহসারি আল্লাহ ত্া’আলার পূিব জ্ঞান ও বহকমরত্র োবি অনুর্ায়ী 
সমগ্র সৃবষ্টজিরত্র জনয সি বকেু বনধবারণ। 26 

আল-কুরআন আমারেররক জানারচ্ছ লর্, মহান আল্লাহ অত্ীত্, িত্বমান, ভবিষযত্ সি 
বকেুর িযাপারর জারনন। িলা হরয়রে –  

 

                                            
25 ইিনু োবরস, মু’জামু মাকাবয়বসল লুিাহ ৫/৫৬; 
‘কুরআন-সুন্নাহর আরলারক ইসলামী আকীো’ – খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র); পৃষ্ঠা ৩৩৯ 
26 ‘আহরল সুন্নাত্ ওয়াল জামা’আরত্র আকীো’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র), পৃষ্ঠা ৮২ 
(islamhouse); িাউনরলাি বলঙ্কঃ http://bit.ly/2jsTGEP অথিা https://goo.gl/aBwSFN 
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“নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডরলর লিাপন রহসয আল্লাহর কারেই ররয়রে।...” 27 

“তু্বম বক জারনা না লর্, আকাশ্সমূহ ও পৃবথিীরত্ র্া বকেু আরে ত্া সম্পরকব আল্লাহ 
জারনন? এসি বিষয় একবট বকত্ারি সংরবেত্ আরে। বনিয়ই এটা আল্লাহর পরে অবত্ 
সহজ।” 28 

“অেৃশ্য জিরত্র চাবিকাবঠ ত্াাঁরই বনকট ররয়রে; বত্বন োড়া আর লকউাঁই ত্া জ্ঞাত্ নয়। 
পৃবথিীরত্ ও সমুরদ্রর সি বকেুই বত্বন অিিত্ আরেন, ত্াাঁর অিিবত্ িযত্ীত্ িৃে হরত্ 
একবট পাত্াও েরর পরড় না এিং ভূ-পৃরষ্ঠর অন্ধকাররর মরধয একবট োনাও পবত্ত্ হয় 
না, এমবনভারি লকারনা সরস ও বনরস িস্তুও পবত্ত্ হয় না; সমি বকেুই সুেষ্ট বকত্ারি 
বলবপিদ্ধ ররয়রে। ” 29 

“এগুরলা অেৃরশ্যর খির, র্া ওহীর মাধযরম আবম লত্ামার [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] কারে লপ্ররণ 
কবর। তু্বম ত্ারের কারে বেরল না, র্খন ত্ারা ষড়র্য করর বনরজরের বসদ্ধাি বস্থর করর 
লেরলবেরলা।” 30  

“বত্বনই লসই সিা, বর্বন আকাশ্সমূহ ও পৃবথিীরক সৃবষ্ট করররেন র্রথাবচত্। লর্বেন বত্বন 
িলরিন, ‘হরয় র্াও!’ ত্খন হরয় র্ারি। ত্াাঁর কথা সত্য। লর্বেন বশ্ঙ্গায় েুাঁৎকার করা হরি, 
লসবেন আবধপত্য হরি ত্াাঁরই। বত্বন অেৃশ্য বিষরয় এিং প্রত্যে বিষরয় জ্ঞাত্। বত্বনই 
প্রজ্ঞাময়, সিবজ্ঞ। ” 31 

“বনিয়ই আল্লাহর কারেই বকয়ামরত্র জ্ঞান ররয়রে। বত্বনই িৃবষ্ট িষবণ কররন এিং 
িভবাশ্রয় র্া থারক, বত্বন ত্া জারনন। লকউ জারন না, আিামীকাল লস কী উপাজবন কররি 
এিং লকউ জারন না, লকান লেরশ্ লস মৃতু্যিরণ কররি। আল্লাহ সিবজ্ঞ, সিববিষরয় সমযক 
জ্ঞাত্।” 32  

“বত্বন েৃশ্য ও অেৃরশ্যর জ্ঞানী, পরািাি, প্রজ্ঞাময়।” 33 

 

 

                                            
27 আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল ১৬:৭৭ 
28 আল-কুরআন, সুরা হাজ ২২:৭০  
29 আল-কুরআন, সুরা আন‘আম ৬:৫৯ 
30 আল-কুরআন, সুরা ইউসুে ১২:১০২ 
31

 আল-কুরআন, সুরা আন‘আম ৬:৭৩ 
32 আল-কুরআন, সুরা লুকমান ৩১:৩৪ 
33 আল-কুরআন, সুরা ত্ািািুন ৬৪:১৮ 
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পৃবথিীর সি অপরাধ বক আল্লাহর হুকুরমই হয়? 

হুকুম মারন বনরেবশ্। আল্লাহ ত্া’আলা কখরনাই অপরাধ িা খারাপ কারজর বনরেবশ্ লেন 
না। আল্লাহ িরলন— 

 

“... আল্লাহ মন্দ কারজর আরেশ্ লেন না। লত্ামরা এমন কথা আল্লাহর প্রবত্ লকন 
আররাপ কর, র্া লত্ামরা জারনা না? ”  34 

 

আল্লাহ ত্া’আলা সমি বকেুর সৃবষ্টকত্বা। পাপ বকংিা পূণয – মানুরষর সকল কমবও 
আল্লাহর সৃবষ্ট। পৃবথিীরত্ র্া ঘরট এিং মানুষ র্া করর – এগুরলার সিগুরলাই আল্লাহর 
অনুমবত্িরম িা ইচ্ছায় হয়।  

আল্লাহ ত্া’আলার ইচ্ছা ২ প্রকাররর। 
35 র্থাঃ 

১। কাউবনয়যাহ 

২। শ্ারইয়যাহ 

 

১। কাউবনয়যাহঃ  

এ ধররণর ইচ্ছা োরা আল্লাহ ত্া’আলার ইচ্ছাকৃত্ বজবনসবট সম্পন্ন হয়। ত্রি বজবনসবট 
আল্লাহ ত্া’আলার কারে পেন্দনীয় হওয়া জরুরী নয়। আর এটা োরাই ‘মাবশ্য়াত্’ িা 
ইচ্ছা লিাোরনা হয়। লর্মনঃ আল্লাহ ত্া’আলা িরলনঃ  

 

“...আর আল্লাহ র্বে ইচ্ছা কররত্ন, ত্াহরল ত্ারা পরের লড়াই কররত্া না। বকন্তু 
আল্লাহ ত্াই কররন, র্া বত্বন ইচ্ছা কররন।”  36 

 

 

                                            
34 আল-কুরআন, সুরা আ’রাে ৭:২৮ 
35 ‘আহরল সুন্নাত্ ওয়াল জামা’আরত্র আকীো’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র), পৃষ্ঠা ২০-২২ 
(islamhouse) 
36 আল-কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:২৫৩ 
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২। শ্ারইয়যাহঃ 

এ ধররণর ইচ্ছা োরা আল্লাহ ত্া’আলার ইচ্ছাকৃত্ বজবনসবট সম্পন্ন হওয়া অপবরহার্ব 
নয়। ত্রি এ লেরত্র ইচ্ছাকৃত্ বজবনস িা বিষয়বট ত্াাঁর পেন্দনীয়। লর্মনঃ আল্লাহ 
ত্া’আলা িরলনঃ  

 

“আর আল্লাহ লত্ামারেররক েমা করর বেরত্ চান।... ”  37 

 

উোহরণঃ  
আিু িকর(রা.) এর ঈমান আনা – এই ঘটনাবট একই সারথ আল্লাহর কাউবনয়যাহ ও 
শ্ারইয়যাহ ইচ্ছার উোহরণ। এবট কাউবনয়যাহ ইচ্ছা এই জনয লর্ঃ এবট সংঘবটত্ 
হরয়বেল। শ্ারইয়যাহ ইচ্ছা এই জনয লর্ঃ এবট আল্লাহর পেন্দনীয় বেল। 
আিার বেরআউরনর কুেরী – এবট শুধুমাত্র আল্লাহর কাউবনয়যাহ ইচ্ছার উোহরণ। এবট 
কাউবনয়যাহ ইচ্ছা এই কাররণ লর্ঃ এবট সংঘবটত্ হরয়বেল। বকন্তু এবট শ্ারইয়যাহ ইচ্ছা 
নয় লকননা এর লপেরন আল্লাহর লকান অনুরমােন িা সন্তুবষ্ট বেল না। আল্লাহ 
মুসা(আ.)রক ত্ার বনকট ঈমারনর োওয়াত্ বেরয় লপ্ররণ কররবেরলন। 38 
 
আল্লাহ মানুষরক বনরেবশ্ বেরয়রেন র্াকাত্ আোয় করার, বত্বন মানুষরক চুবর কররত্ 
বনরষধ করররেন। এ বনরেবশ্গুরলা পালন করা আল্লাহর বনকট পেন্দনীয়। মানুষরক 
স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি লেওয়া হরয়রে র্া োরা লস এ আরেশ্গুরলা মানরত্ও পারর আিার 
ভঙ্গও কররত্ পারর। মানুষ র্বে বনজ ইচ্ছাশ্বি োরা র্াকাত্ আোয় না করর বকংিা চুবর 
করর, ত্াহরল আল্লাহ ত্া’আলা ত্ারক লজার করর র্াকাত্ আোয় কররত্ িাধয কররন না 
বকংিা চুবর করা আটরক লেন না। র্বেও আল্লাহর এ েমত্া আরে। মানুষ র্বে র্াকাত্ 
আোয় না করর বকংিা র্বে চুবর করর, ত্াহরল আল্লাহ ত্া’আলা ত্া হরত্ লেন। বকন্তু 
এসি িযাপারর আল্লাহ ত্া’আলার সন্তুবষ্ট লনই।  
 

                                            
37 আল-কুরআন, সুরা বনসা ৪:২৭ 
38 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; 
page 27-29; িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://islamhouse.com/en/books/373557/ 
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লর্রহতু্ মানুরষর সকল কমব আল্লাহর সৃবষ্ট কারজই পূরণযর সারথ সারথ পাপও আল্লাহর 
ইচ্ছািরম হয়। ত্রি ত্া লকিলমাত্র এ অরথব লর্ আল্লাহ এগুরলারক(পাপ) বনধবাবরত্ 
করররেন; এ অরথব নয় লর্ আল্লাহ এগুরলা অনুরমােন কররন িা আরেশ্ লেন। পৃবথিীরত্ 
র্ত্ খারাপ কাজ িা অপরাধ সংঘবটত্ হয়, এগুরলার উপর আল্লাহ ত্া’আলার লকারনা 
সন্তুবষ্ট লনই। আল্লাহ এগুরলা ঘৃণা কররন, অপেন্দ কররন এিং এগুরলা লথরক বিরত্ 
হিার আরেশ্ লেন। 39 

 

পৃবথিীরত্ র্ত্ অপরাধ সংঘবটত্ হয়, এগুরলার উপর আল্লাহর সন্তুবষ্ট না থাকা সরত্ত্বও 
লকন আল্লাহ এগুরলা সংঘবটত্ হরত্ লেন এর উিরর িলা লর্রত্ পারর – কুের র্বে না 
থাকত্, ত্াহরল মু’বমন ও কাবের আলাো করা লর্ত্ না িরং সিাই মু’বমন হত্। 40 
একইভারি, পাপ র্বে না থাকরত্া, ত্াহরল পূণয িরল বকেু থাকরত্া না, সৎকমব ও 
মহরত্ত্বরও লকারনা মারন থাকরত্া না। র্বে অশুভ শ্বি না থাকরত্া, ত্াহরল শুভ ও 
কলযাণকর বজবনরসর লকারনা মূলয থাকরত্া না। অন্ধকার আরে িরলই আরলার গুরুত্ব 
আরে। পৃবথিীরত্ বনষু্ঠরত্া িা নৃশ্ংসত্া না থাকরল মানিত্ারও লকারনা আলাো অবিত্ব 
িা অথব থাকরত্া না। কারজই পৃবথিীরত্ অনযায়, পাপ ইত্যাবের অবিত্ত্বও আল্লাহর সৃবষ্টর 
অসামানয বহকমরত্র পবরচায়ক।  
এ িযাপারর একবট কবিত্া খুিই প্রাসবঙ্গক – 
 
“আরলা িরল, “অন্ধকার তু্ই িড় কারলা,” 
অন্ধকার িরল, “ভাই ত্াই তু্বম আরলা।” ” 
 
মানুরষর কমব ত্ার পবরণবত্র কারণ 

কুরআন ও সুন্নাহ োরা এবট সািযি হরয়রে লর্ – মানুষ লর্ কমব কররি বঠক লস 
অনুর্ায়ী প্রবত্োন পারি। মানুরষর প্রবত্োন বনধবাবরত্ হরি ত্ার করমবর বভবিরত্। 

 

                                            
39 ‘শ্ারহ আবকো আত্ ত্বহাওয়ী’ – ইিন আবিল ইি হানােী(র); পৃষ্ঠা ৩৮(ইংররবজ অনুিাে) 
40 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; 
page 32 
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“বনিয়ই আবম [আল্লাহ] মানুষরক েমবনভবররূরপ সৃবষ্ট কররবে।”  41 

“লসখারন প্ররত্যরক র্াচাই করর বনরত্ পাররি র্া বকেু লস ইবত্পূরিব কররবেল এিং 
আল্লাহর প্রবত্ প্রত্যািত্বন কররি বর্বন ত্ারের প্রকৃত্ মাবলক, আর ত্ারের কাে লথরক 
েূরর লর্রত্ থাকরি র্ারা বমথযা িলত্।”  42 
“আর র্ত্ ললাকই লহাক না লকন, র্খন সময় হরি, লত্ামার প্রভু ত্ারের সকরলরই 
আমরলর প্রবত্োন পুররাপুবর োন কররিন। বনিয়ই বত্বন ত্ারের র্ািত্ীয় কার্বকলারপর 
খির রারখন।... 

“আর নধর্বযধারণ কর, বনিয়ই আল্লাহ পূণযিানরের প্রবত্োন বিনষ্ট কররন না।”  43 

“আজরকর বেরন [রশ্ষ বিচাররর বেন] কারও প্রবত্ জুলুম করা হরি না এিং লত্ামরা র্া 
কররি লকিল ত্ারই প্রবত্োন পারি।”  44 
“লর্ মন্দ কমব করর, লস লকিল ত্ার অনুরূপ প্রবত্েল পারি, আর লর্, পুরুষ অথিা 
নারী মুবমন অিস্থায় সৎকমব করর ত্ারাই জান্নারত্ প্ররিশ্ কররি। লসখারন ত্ারেররক 
লিবহসাি বরবর্ক লেয়া হরি।”  45 
 
 আল কুরআন আমারের জানারচ্ছ লর্ – মানুষ ত্ার সৎকারজর জনয পুরষ্কার পারি। 
মানুষ েুবনয়ারত্ লর্ কমব করর, পরকারল ত্ার প্রবত্েলস্বরূপ জান্নাত্ লাভ কররি। 
 
“ ত্ারেরই জনয প্রবত্োন হরলা ত্ারের পালনকত্বার েমা ও জান্নাত্, র্ার ত্লরেরশ্ 
প্রিাবহত্ হরচ্ছ প্রস্রিণ লর্খারন ত্ারা থাকরি অনিকাল। র্ারা আমল করর ত্ারের জনয 
কত্ইনা চমৎকার প্রবত্োন।”  46 
“ আর পুরুষ বকংিা নারীর মধয লথরক লর্ সৎকাজ কররি এমত্ািস্থায় লর্, লস 
মু’বমন(বিশ্বাসী), ত্াহরল ত্ারা জান্নারত্ প্ররিশ্ কররি এিং ত্ারের প্রবত্ লখজুর বিবচর 
আিরণ পবরমাণ জুলুমও করা হরি না।”  47 

                                            
41 আল-কুরআন, সুরা িালাে ৯০:৪ 
42 আল-কুরআন, সুরা ইউনুস ১০:৩০ 
43 আল-কুরআন, সুরা হুে ১১: ১১১, ১১৫ 
44 আল-কুরআন, সুরা ইয়াবসন ৩৬:৫৪ 
45 আল-কুরআন, সুরা মু’বমন(িাবের) ৪০:৪০ 
46 আল-কুরআন, সুরা আবল ইমরান ৩:১৩৬ 
47 আল-কুরআন, সুরা বনসা ৪:১২৪ 
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“লত্ামারের কারে র্া আরে ত্া বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি এিং আল্লাহর কারে র্া আরে, 
কখনও ত্া লশ্ষ হরি না। র্ারা নধর্ব ধরর, আবম ত্ারেররক প্রাপয প্রবত্োন লেি ত্ারের 
উিম করমবর প্রবত্োনস্বরূপ র্া ত্ারা করত্। লর্ সৎকমব সম্পােন করর এিং লর্  
ঈমানোর— লস পুরুষ লহাক বকংিা নারী লহাক আবম ত্ারক পবিত্র জীিন োন করি 
এিং প্রবত্োরন ত্ারেররক ত্ারের উিম কারজর কাররণ প্রাপয পুরষ্কার লেি র্া ত্ারা 
করত্।”  48 
 “লর্ কষ্ট স্বীকার করর, লস লত্া বনরজর জরনযই কষ্ট স্বীকার করর। বনিয়ই আল্লাহ 
বিশ্বিাসীর উপর প্রাচুর্বশ্ীল। আর র্ারা বিশ্বাস স্থাপন করর ও সৎকমব করর, আবম 
অিশ্যই ত্ারের মন্দ কাজগুরলা বমবটরয় লেি এিং ত্ারেররক করমবর উৎকৃষ্টত্র 
প্রবত্োন লেি।”  49 
“ বনিয়ই র্ারা িরল, আমারের প্রভু আল্লাহ অত্ঃপর অবিচল থারক, ত্ারের লকান ভয় 
লনই এিং ত্ারা বচবিত্ হরি না। ত্ারাই জান্নারত্র অবধকারী। ত্ারা লসখারন বচরকাল 
থাকরি। ত্ারা লর্ কমব করত্, এটা ত্ারই প্রবত্েল। ”  50 

“ এটা লত্ামারের প্রবত্োন। লত্ামারের প্ররচষ্টা স্বীকৃবত্ লাভ করররে।”  51 

 

পোিরর, মানুষ ত্ার করমবর জনযই পরকারল শ্াবির সমু্মখীন হরি। 

 

“িস্তুত্ঃ র্ারা বমথযা লজরনরে আমার আয়াত্সমূরক এিং আবখরারত্র সাোত্রক, ত্ারের 
র্ািত্ীয় কাজকমব ধ্বংস হরয় লিরে। লত্মন িেলাই লস পারি লর্মন আমল করত্।” 52 
 “ পাবথবি জীিরন সামানযই লাভ, অত্ঃপর আমার বনকট প্রত্যািত্বন কররত্ হরি। ত্খন 
আবম ত্ারেররক আস্বােন করাি কবঠন আর্াি-ত্ারেরই কৃত্ কুেরীর িেলারত্।” 53 
“ লর্বেন আবম পিবত্সমূহরক পবরচালনা করি এিং তু্বম পৃবথিীরক লেখরি একবট 
উমু্মি প্রাির এিং আবম মানুষরক একবত্রত্ করি অত্ঃপর ত্ারের কাউরক োড়ি না। 
ত্ারা লত্ামার প্রভুর [আল্লাহ] সামরন লপশ্ হরি সাবরিদ্ধ ভারি এিং িলা হরিঃ লত্ামরা 

                                            
48 আল-কুরআন, সুরা নাহল ১৬:৯৬-৯৭ 
49 আল-কুরআন, সুরা আনকািুত্ ২৯:৬-৭ 
50 আল-কুরআন, সুরা আহকাে ৪৬:১৩-১৪ 
51 আল-কুরআন, সুরা োহর(ইনসান) ৭৬:২২ 
52 আল-কুরআন, সুরা আ’রাে ৭:১৪৭ 
53 আল-কুরআন, সুরা ইউনুস ১০:৭০ 
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আমার কারে এরস লিে; লর্মন লত্ামারেররক প্রথম িার সৃবষ্ট কররবেলাম। না, লত্ামরা 
লত্া িলরত্ লর্, আবম লত্ামারের জরনয লকান প্রবত্শ্রুত্ সময় বনবেবষ্ট করি না। আর 
আমলনামা সামরন রাখা হরি। ত্ারত্ র্া আরে; ত্ার কাররণ তু্বম অপরাধীরেররক ভীত্-
সযি লেখরি। ত্ারা িলরিঃ “হায় আেরসাস, এ লকমন আমলনামা। এ লর্ লোট িড় 
লকান বকেুই িাে লেয়বন-সিই এরত্ ররয়রে!” ত্ারা ত্ারের কৃত্কমবরক সামরন উপবস্থত্ 
পারি। লত্ামার প্রভু কারও প্রবত্ জুলুম কররিন না।”  54 

“লহ অপরাধীরা! আজ লত্ামরা আলাো হরয় র্াও। লহ আেম সিান! আবম বক 
লত্ামারেররক িরল রাবখবন লর্, শ্য়ত্ারনর োসত্ব কররা না, লস লত্ামারের প্রকাশ্য শ্ত্রু? 
এিং আমার োসত্ব কর। এটাই সরল পথ। শ্য়ত্ান লত্ামারের অরনক েলরক পথভ্রষ্ট 
করররে। ত্িুও বক লত্ামরা লিারোবন? এই লস জাহান্নাম, র্ার ওয়াো লত্ামারেররক 
লেয়া হরত্া। লত্ামারের কুেররর কাররণ আজ এরত্ প্ররিশ্ কর।” 55 

 

ত্ারের কমবই ত্ারের বজম্মাোর। এিং এই কমব আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমবত্িরম হরয় 
থারক। এই আয়াত্ ও হাবেসগুরলারত্ পুররা িযাপারবট খুি সুন্দরভারি িযাখযা করা হরয়রে-
-- 

 

“এখন মুশ্বরকরা িলরি, ‘র্বে আল্লাহ ইচ্ছা কররত্ন, ত্রি না আমরা বশ্রক করত্াম, 
না আমারের িাপ-োোরা আর না আমরা লকারনা িস্তুরক হারাম করত্াম।’ এমবনভারি 
ত্ারের পূিবিত্বীরা বমথযাররাপ করররে, পবররশ্রষ ত্ারা আমার শ্াবি আস্বােন করররে। 
িরলা, লত্ামারের কারে বক লকারনা জ্ঞান আরে, র্া আমারক লেখারত্ পাররা? লত্ামরা লর্-
সরির লপেরন চলরো, ত্া ধারণা-অনুমান োড়া বকেু না। লত্ামরা শুধু অনুমান কররই 
কথা িরলা। িরল োও: অত্এি, পবরপূণব রু্বি আল্লাহরই। বত্বন ইচ্ছা কররল লত্ামারের 
সিাইরক পথপ্রেশ্বন কররত্ন।”  56 

আলী (রা.) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, একবেন রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) একখণ্ড কাঠ হারত্ বনরয় 
উপবিষ্ট বেরলন। বত্বন ত্া োরা র্মীরন লটাকা বেবচ্ছরলন। এরপর বত্বন ত্ার মাথা 
উঠারলন। ত্খন বত্বন িলরলনঃ লত্ামারের মরধয এমন লকউ লনই র্ার জান্নাত্ ও 
জাহান্নারমর বঠকানা পবরজ্ঞাত্ (বনণবীত্) নয়। ত্াাঁরা িলরলন, ইয়া রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)! ত্াহরল 
                                            
54 আল-কুরআন, সুরা কাহে ১৮:৪৭-৪৯ 
55 আল-কুরআন, সুরা ইয়াবসন ৩৬:৫৯-৬৪ 
56 আল-কুরআন, সুরা আন‘আম ৬:১৪৮-১৪৯ 
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আমরা কাজ-কমব লেরড় বক ভরসা করর িরস থাকি না? বত্বন িলরলন, না, িরং আমল 
কররত্ থারকা। র্ারক লর্ জনয সৃবষ্ট করা হরয়রে ত্াই ত্ার জনয সহজ করা হরয়রে। 

এরপর বত্বন বত্লওয়াত্ কররলনঃ “সুত্রাং লকউ োন কররল, মুিাবক হরল এিং র্া উিম 
ত্া গ্রহণ কররল, আবম ত্ার জনয সুিম করর লেি সহজ পথ। এিং লকউ কাপবণয কররল 
ও বনরজরক স্বয়ংসমূ্পণব মরন কররল, এিং র্া উিম ত্া িজবন কররল, ত্ার জনয আবম 
সুিম করর লেরিা করঠার পবরণারমর পথ।” (সূরা লাইল ৯২:৫-১০) 57 

আনাস বিন মাবলক(রা.) লথরক িবণবত্; একজন িযবি িলল, “লহ আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص), 
আবম বক আমার উট লিাঁরধ আল্লাহর উপর ভরসা করি, নাবক আবম ওটারক না লিাঁরধ 
লেরড় লররখই আল্লাহর উপর ভরসা করি?” বত্বন [রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)] িলরলন, "ওটারক িাাঁরধা 
এিং [এরপর আল্লাহর উপর] ভরসা কর।” 58 

 

কারজই— “আল্লাহ না চাইরল লত্া পাপ কাজ করত্াম না, ত্াকবেরর আরে িরলই পাপকাজ 
কররবে”—এই জাত্ীয় কথা িলার লকারনা মারন লনই। কারণ এরূপ কথা িলার অথব 
হরচ্ছ—িারয়রির জ্ঞান থাকার োবি করা। “ত্াকবেরর পাপ করার কথা আরে”—এটা লত্া 
লকউ আমারের িরল লেয়বন। এই জ্ঞান লত্া আমারের কাররা লনই। কারজই এধররনর 
কথা িলার অথব হরচ্ছ, আন্দারজর অনুসরণ করা এিং ইচ্ছাকৃত্ভারি পাপকারজ বলপ্ত 
হওয়া। 

 

মানুরষর বক আরেৌ লকারনা ইচ্ছাশ্বি আরে, নাবক ত্ারক িাধয করা হরচ্ছ? 
আল্লাহ বক কাউরক লজার করর জাহান্নারম পাঠারিন?   

লক জান্নারত্ র্ারি আর লক জাহান্নারম র্ারি এটা আল্লাহ ত্া‘আলা স্বাভাবিকভারিই আরি 
লথরক জারনন। ত্রি এর মারন এই নয় লর্, আল্লাহ্ লজার করর কাউরক জাহান্নারমর 
পাঠান। 

কুরআন ও হাবেরস িলা হরয়রে— 

 

                                            

57 সহীহ মুসবলম, হাবেস: ৬৪৯২ 
58 সুনান বত্রবমবর্, হাবেস: ২৫১৭, হাসান 
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“…আল্লাহ এমন নন লর্, লত্ামারের ঈমান নষ্ট করর লেরিন। বনিয়ই মানুরষর প্রবত্ 
আল্লাহ অত্যি লেহশ্ীল, করুণাময়।”  59 

“বত্বনই (আল্লাহ) প্রথমিার অবিত্ব োন কররন এিং পুনরায় জীবিত্ কররন। বত্বন 
েমাশ্ীল, লপ্রমময়; মহান আররশ্র অবধকারী।”  60  

“উমার ইিনুল খািাি (রা.) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, একিার নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর বনকট 
বকেুসংখযক িবন্দ আরস। িবন্দরের মরধয একজন মবহলা বেরলা। ত্ার িন েুরধ পূণব বেল। 
লস িবন্দরের মরধয লকারনা বশ্শু লপরল ত্ারক ধরর লকারল বনরত্া এিং েুধ পান করারত্া। 
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) আমারের িলরলন, “লত্ামরা বক মরন কররা, এ মবহলা ত্ার সিানরক আগুরন 
লেরল বেরত্ পারর?” আমরা িললাম, “না। লেলার েমত্া রাখরলও লস কখরনা লেলরি 
না।” ত্ারপর বত্বন িলরলন, “এ মবহলাবট ত্ার সিারনর উপর র্ত্টুকু েয়ালু, আল্লাহ 
ত্াাঁর িান্দার প্রবত্ এর লচরয়ও লিবশ্ েয়ালু।”  61  

“আিু হুরায়রা (রা.) লথরক িবণবত্ আরে লর্, রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “লর্ িযবি লনক 
কারজর ইচ্ছা করর অথচ এখনও ত্া সোেন কররবন, ত্ার জনয একবট সাওয়াি ললখা 
হয়। আর লর্ ইচ্ছা করার পর কার্ব সোেন করর, ত্রি ত্ার লেরত্র েশ্ লথরক সাত্শ্’ 
গুণ পর্বি সাওয়াি ললখা হয়। পোিরর লর্ লকারনা মন্দ কারজর ইচ্ছা করর আর ত্া না 
করর, ত্রি লকারনা গুনাহ ললখা হয় না; আর ত্া কররল (একবট) গুনাহ ললখা হয় ।”  62 

শ্াইখুল ইসলাম ইমাম ইিন ত্াইবময়া(র) মানুরষর করমবর ভূবমকা সম্পরকব িরলরেনঃ 
মানুষ প্রকৃত্ই কমব করর, এিং আল্লাহ ত্ারের করমবর স্রষ্টা। লকারনা িযবি মু’বমন অথিা 
কাবের হরত্ পারর, পূনযিান বকংিা পাপী হরত্ পারর, সলাত্ আোয় ও বসয়াম পালন 
কররত্ পারর –মানুরষর ত্ার করমবর উপর বনয়যণ ররয়রে এিং ত্ার বনজস্ব ইচ্ছাশ্বি 
ররয়রে।  এিং আল্লাহ ত্ার এ বনয়যণ ও ইচ্ছাশ্বির স্রষ্টা। লর্রূপ আল্লাহ িরলরেন—
“[এটা] ত্ার জরনয, লর্ লত্ামারের মরধয সরল পরথ চলরত্ চায়।  

                                            
59 আল-কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:১৪৩ 
60 আল-কুরআন, সুরা িুরুজ ৮৫:১৩-১৫ 
61 সহীহ িুখাবর, হাবেসঃ ৫৯৯৯; সহীহ মুসবলম, হাবেসঃ ২৭৫৪ 
62 সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, হাবেস ২৩৬ 
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লত্ামরা ইচ্ছা কররি না, র্বে জিত্সমূরহর প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা না কররন।” (সুরা ত্াকওবয়র 
৮১:২৮-২৯) 63 

 

এ প্রসরঙ্গ শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র) িরলরেনঃ “...মানুরষর স্বাধীন 
ইচ্ছাশ্বি আরে লর্মন মানুরষর খাওয়া ও পান করার েমত্া আরে। লর্মনঃ েজররর 
সলারত্র সময় মানুষ (ওরু্ কররত্) পাবনর বেরক র্ায় বনজ ইচ্ছায়, র্খন ঘুম আরস, ত্খন 
মানুষ বিোনায় র্ায় বনজ ইচ্ছায়। ...এভারি প্রবত্বট করমবর িযাপাররই মানুরষর বনজস্ব 
ইচ্ছাশ্বি আরে। র্বে ত্া না হত্, ত্াহরল পাপীরক শ্াবি লেয়া অনযার্য হত্। মানুষরক 
এমন বকেুর জনয বকভারি শ্াবি লেয়া লর্রত্ পারর র্ার উপর ত্ার লকারনা বনয়যণ লনই? 
র্বে ত্া না হত্, ত্াহরল বকভারি পূণযিানরক পুরষ্কার লেয়া লর্রত্ পারর, লর্খারন ঐ করমবর 
উপর ত্ার লকারনা বনয়যণ বেল না? ...কারজই মানুরষর স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি আরে ত্রি লস 
আল্লাহর বনধবারণকৃত্ ত্াকবেররর িাইরর লকারনা কাজ করর না কারণ ত্ার করমবর উপর 
আল্লাহর বনয়যণ ররয়রে। বকন্তু আল্লাহ মানুষরক িাধয কররন না। মানুরষর স্বাধীন 
ইচ্ছাশ্বি আরে এিং এ অনুর্ায়ী মানুষ কাজ করর। 

 র্বে বনরজর ইচ্ছার িাইরর মানুষ লকারনা কাজ করর লেরল, ত্রি এ জনয ত্ারক োয়ী 
করা হয় না। আল্লাহ গুহািাসীরের(আসহারি কাহে) িযাপারর িরলরেনঃ  “তু্বম মরন 
কররি ত্ারা জাগ্রত্, অথচ ত্ারা বনবদ্রত্। আবম [আল্লাহ] ত্ারেররক পাশ্বব পবরিত্বন করাই 
িান বেরক ও িাম বেরক। ...” (সুরা কাহে ১৮:১৮) 

এখারন ত্ারের পাশ্বব পবরিত্বন করার কমববট আল্লাহর বেরক নযি করা হরয়রে কারণ ত্ারা 
বেল ঘুমি এিং ত্ারের বনরজরের উপর লকারনা বনয়যণ বেল না। আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
িরলরেন, “র্বে লকউ ভুলিরম খায় ও পান করর ত্রি লস লর্ন ত্ার বসয়াম(ররাজা) পূণব 
করর লনয়, লকননা আল্লাহ ত্া আলাই ত্ারক এ পানাহার‘কবররয়রেন।”িুখারী]  : ১৯৩৩; 
মুসবলম : ১১৫৫[ এখারন খাওয়া ও পান করার কমবগুরলা আল্লাহর বেরক নযি করা হরয়রে 

                                            
63 আল ওয়াবসবত্বয়া মা’আ শ্ারহ হাররাস, পৃষ্ঠা ৬৫;  

“Is man’s fate pre-destined or does he have freedom of will?” (islamqa) 

https://islamqa.info/en/20806 
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কারণ মানুষ লরাজা অিস্থায় ভুলিশ্ত্ এ কাজগুরলা করর লেরল। লস বনরজ লথরক লখরয় 
িা পান করর বনরজর লরাজা নষ্ট করিার বসদ্ধাি লনয়বন।” 64 

 

ইসলামবিররাধীরা অবভরর্াি কররত্ চায় লর্ – ইসলাম িরল মানুরষর করমবর লকারনা ভূবমকা 
লনই িরং শুধুমাত্র পূিববনধবাররনর জনযই মানুষ জান্নাত্ লাভ করর িা জাহান্নারম র্ায়। 
ত্ারের মরত্ সি বকেু পূিব বনধবারণ অনুর্ায়ী সংঘবটত্ হয়, এরত্ মানুরষর িযবিিত্ লকারনা 
স্বাধীনত্া লনই। প্রচণ্ড িাত্ারস কাররা োে লথরক বনরচ পরড় র্াওয়া আর বসাঁবড় লিরয় 
লস্বচ্ছায় বনরচ লনরম আসা একই কথা। অথচ এগুরলা বেল একবট িাবত্ল বেকবা(heretic) 
‘জািাবরয়াহ’লের আবকো। 65 মুসবলম আবলমিণ এরূপ ভ্রাি বিশ্বাস খণ্ডন করর কলম 
ধরররেন। লর্ ধররণর বিশ্বাস ইসলারম লনই এিং লর্ বিশ্বাসরক খণ্ডন করর মুসবলম 
আবলমিণ কলম ধরররেন, লসই বিশ্বাস ইসলারমর উপর চাবপরয় বেরয় বমথযা অবভরর্াি 
তু্রল র্ারা ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ চায়, ত্ারের উরেযশ্য অিশ্যই সৎ নয়।  

 

পাবথবি জীিন মানুরষর জনয পরীো 

আল্লাহ মানুষরক সৃবষ্ট করর স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন, ভারলা-খারাপ উভয় পথই মানুরষর 
জনয উমুি ররয়রে, এিং এবটই মানুরষর জনয পরীো। 

 

“আবম লত্া মানুষরক সৃবষ্ট কররবে বমবলত্ শুিবিনু্দ হরত্, ত্ারক পরীো করার জনয। 
এজনয আবম ত্ারক কররবে েিণ ও েৃবষ্টশ্বিসম্পন্ন। আবম ত্ারক পথবনরেবশ্ বেরয়বে, হয় 
লস কৃত্জ্ঞ হরি, না হয় লস অকৃত্জ্ঞ হরি।” 66  

                                            
64 ‘Are we Forced or do we have a Free Will’ by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; 
page 54-55 
মূল আরবির জনয লেখুনঃ শ্ারহ হাবেস বজব্রীল [শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র)]  
িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://goo.gl/mGrWGn অথিা http://bit.ly/2jjYxnQ 

65 ‘েরত্াওয়া আরকানুল ইসলাম’ – শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র); পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬ 
‘ত্াক্বেীর—আল্লাহর এক লিাপন রহসয’ – আবু্দল আলীম ইিন কাওোর; পৃষ্ঠা ৩১ 
66 আল-কুরআন, সুরা োহর (ইনসান) ৭৬:২-৩  
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“আবম বক ত্ার জনয সৃবষ্ট কবরবন েুই চেু? আর বজহ্বা ও েুই লঠাাঁট? এিং আবম বক 
ত্ারক েুইবট পথই লেখাইবন?” 67  

 

ত্াকবেররর এই প্ররশ্নর সারথ সম্পবকবত্ আররকবট প্রশ্ন আসরত্ পারর লর্, মুসবলমরা 
মুসবলম পবরিারর জমগ্রহণ করর। আিার বহনু্দ, লিৌদ্ধ, বিষ্টানরা বনজ বনজ পবরিারর 
জমগ্রহণ করর। আিার অরনরকর কারে হয়রত্া আরেৌ ইসলারমর োওয়াত্ই লপৌঁরেবন। 
এরের কী হরি? ইসলাম এসি িযাপারর খুি পবরষ্কারভারি আমারেররক অিবহত্ করররে। 

 

মুসবলম পবরিারর জমগ্রহণকারীরা মুসবলম আর অমুসবলম পবরিারর 
জমগ্রহণকারীরা অমুসবলম; মানুরষর পবরণবত্ বক ত্রি জরমর বভবিরত্? 

র্ারা মুসবলম পবরিারর জমগ্রহণ করররে, ত্ারা জরমর জনয জান্নারত্ র্ারি না; িরং 
ত্ারের বিশ্বাস ও করমবর জনয জান্নারত্ র্ারি। অরনক মানুষ আরে, র্ারা মুসবলম পবরিারর 
জম বনরয়ও সলাত্(নামার্) আোয় করর না, অথচ সলাত্ ঈমান ও কুেররর মরধয 
পাথবকযকারী। 68 আিার অরনরকই মুসবলম পবরিারর জরমও ইসলাম ত্যাি করর। মুসবলম 
পবরিারর জম লনয়া অিশ্যই জান্নারত্র িযারাবন্ট নয়। আর লর্ অমুসবলম পবরিারর 
জমগ্রহণ করররে, ত্ার জনয লসবট একবট পরীো। লস র্বে সবঠক ও অবিকৃত্ভারি 
ইসলারমর োওয়াত্ পায়, ত্াহরল ইসলাম গ্রহণ করা ত্ার জনয অিশ্য কত্বিয হরি। 

“বর্বন (আল্লাহ) সৃবষ্ট করররেন মরণ ও জীিন, র্ারত্ লত্ামারেররক পরীো কররত্ 
পাররন—লক লত্ামারের মরধয করমব লেষ্ঠ। বত্বন পরািমশ্ালী, েমাময়।” 69  

“...অত্ঃপর র্বে লত্ামারের বনকট আমার পে লথরক লকারনা লহোরয়ত্ লপৌঁরে, ত্রি লর্ 
িযবি আমার লস লহোরয়ত্ অনুসারর চলরি, ত্ার উপর না লকারনা ভয় আসরি, না (রকারনা 
কাররণ) ত্ারা বচিাগ্রি ও সিপ্ত হরি। আর লর্ ললাক ত্া অস্বীকার কররি এিং আমার 
বনেশ্বনগুরলারক বমথযা প্রবত্পন্ন করার প্রয়াস পারি, ত্ারাই হরি জাহান্নামিাসী; ত্ারা 
অনিকাল লসখারন থাকরি ।” 70  

 

                                            
67 আল-কুরআন, সুরা িালাে ৯০:৮-১০ 
68 সুনান বত্রবমবজ, হাবেস: ২৬১৯-২৬২৩ 
69 আল-কুরআন, সুরা মুলক ৬৭:২ 
70 আল-কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:৩৮-৩৯ 
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এ প্রসরঙ্গ ইিন আবিল ইি হানােী(র) {১৩৩১-১৩৯০ বি./৭৩১-৭৯২ বহ.} িরলরেন, 
“...লকউ র্বে সরত্যর প্রমাণ সন্ধান োড়াই অন্ধভারি িািা-মা’লক অনুসরণ করর এিং 
ত্ার সামরন প্রকাশ্ হরয় র্াওয়া সত্যরক অগ্রাহয করর, ত্াহরল লস প্রকৃত্পরে বনজ 
লখয়াল-খুশ্ীর অনুসরণ কররে। এ লথরক সত্কব করর আল্লাহ িরলরেন, “এিং র্খন 
ত্ারেররক িলা হয় লর্, আল্লাহ র্া অিত্ীণব করররেন ত্া অনুসরণ কর, ত্খন ত্ারা 
িরলঃ িরং আমরা ওরই অনুসরণ করি র্া আমারের বপতৃ্-পুরুষিণ হরত্ প্রাপ্ত হরয়বে; 
র্বেও ত্ারের বপতৃ্-পুরুষরের লকানই জ্ঞান বেলনা এিং ত্ারা সুপথিামীও বেলনা।” 
(সুরা িাকারাহ ২:১৭০) এই একই িযাপার মুসবলম পবরিারর জমারনা অরনরকর জনযও 
সত্য। ত্ারা বিশ্বাস ও করমবর লেরত্র ত্ারের িাপ-োোরেররকই অনুসরণ করর র্ায়। 
এগুরলা র্বে ভুলও হয় ত্িুও ত্ারা লস িযাপারর সরচত্ন হয় না। এরা পবররিরশ্র োরা 
মুসবলম, পেরন্দর োরা নয়। র্খন এমন কাউরক কিরর বজরজ্ঞস করা হরিঃ “লক 
লত্ামার প্রভু?” লস িলরিঃ “হায়, আবম জাবন না। আবম জাবন না। আবম ললাকজনরক 
বকেু বজবনস িলরত্ শুনত্াম এিং আবমও ত্াই িলত্াম।” 71 

 

র্ারের কারে লপৌঁরেবন সত্য ধরমবর োওয়াত্ 
এরেরত্র আররকবট প্রশ্ন আরস লর্, অরনরকর কারে লত্া ইসলারমর োওয়াত্ই লপৌঁোয় না। 
পৃবথিীরত্ অরনক েুিবম জায়িা আরে লর্খারন হয়রত্া ইসলারমর োওয়াত্ র্ায়বন। আিার 
অরনরক বিবভন্ন সীমািদ্ধত্ার জনয (রর্মন িাধবকয, জ্ঞান ললাপ হওয়া) ইসলারমর োওয়াত্ 
লথরক িবিত্ হয়। এসি িযাপাররও ইসলাম আমারেররক সুেষ্টভারি অবভবহত্ করর। 
আল্লাহ কাররা প্রবত্ সামানযত্ম অনযায় কররিন না। এবট আল্লাহর বসোত্ িা গুণ নয় লর্ 
বত্বন িান্দার প্রবত্ বিনু্দমাত্রও জুলুম কররন।  

 

“বনিয়ই আল্লাহ কাররা প্রবত্ বিনু্দমাত্রও জুলুম কররন না; আর র্বে ত্া (মানুরষর কমব) 
সৎকমব হয়, ত্রি ত্ারক বেগুণ করর লেন এিং বনরজর পে লথরক বিপুল সওয়াি োন 
কররন।” 72  

“...িস্তুত্ঃ আল্লাহ ত্ারের ওপর লকারনা অনযায় কররনবন, বকন্তু ত্ারা বনরজরাই বনরজরের 
ওপর অত্যাচার করবেরলা।” 73  

                                            
71 ‘শ্ারহ আবকো আত্ ত্বহাওয়ী’ – ইিন আবিল ইি হানােী(র); পৃষ্ঠা ১৯০(ইংররবজ অনুিাে) 
72 আল-কুরআন, সুরা বনসা ৪:৪০ 
73 আল-কুরআন, সুরা আবল ইমরান ৩:১১৭ 
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“ত্ারপর এরের প্ররত্যকরক বনজ বনজ পারপর কাররণ আবম পাকড়াও কররবেলাম; ত্ারের 
কাররা ওপর আবম পাথরকুবচর েড় পাবঠরয়বে, কাউরক পাকড়াও করররে বিকট আওয়াজ, 
কাউরক আিার মাবটরত্ োবিরয় বেরয়বে আর কাউরক পাবনরত্ িুবিরয় বেরয়বে। আল্লাহ 
এমন নন লর্, ত্ারের উপর জুলুম কররিন িরং ত্ারা বনরজরা বনরজরের ওপর জুলুম 
কররত্া।” 74  

“আর র্খন লত্ামার পালনকত্বা িনী আেরমর পৃষ্ঠরেশ্ লথরক লির কররলন ত্ারের 
সিানরেররক এিং বনরজর উপর ত্ারেররক প্রবত্জ্ঞা করারলন, ‘আবম বক লত্ামারের 
পালনকত্বা নই?’ ত্ারা িলরলা, ‘অিশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করবে।’ আিার না বকয়ামরত্র 
বেন িলরত্ শুরু কররা লর্, এ বিষয়বট আমারের জানা বেল না।” 75  

“লকারনা রাসুল না পাঠারনা পর্বি আবম কাউরকই শ্াবি োন কবর না।” 76  

“চার প্রকাররর ললাক বকয়ামরত্র বেন আল্লাহ ত্া‘আলার সারথ করথাপকথন কররি। 
প্রথম হরলা িবধর ললাক, লর্ বকেুই শুনরত্ পায় না। বেত্ীয় হরলা সমূ্পণব বনরিবাধ ও পািল 
ললাক, লর্ বকেুই জারন না। তৃ্ত্ীয় হরলা অত্যি িৃদ্ধ, র্ার জ্ঞান ললাপ লপরয়রে। চতু্থব 
হরলা ঐ িযবি, লর্ এমন রু্রি জীিন র্াপন করররে লর্ রু্রি লকারনা নিী আিমন কররনবন 
িা লকারনা ধমবীয় বশ্োও বিেযমান বেরলা না। িবধর ললাকবট িলরি, “ইসলাম এরসবেরলা, 
বকন্তু আমার কারন লকারনা শ্ব্দ লপৌঁরেবন”। পািল িলরি, “ইসলাম এরসবেরলা িরট, বকন্তু 
আমার অিস্থা লত্া এই বেরলা লর্ বশ্শুরা আমার ওপর লিাির বনরেপ কররত্া।” িৃদ্ধ 
িলরি, “ইসলাম এরসবেরলা, বকন্তু আমার জ্ঞান সমূ্পণব ললাপ লপরয়বেরলা, আবম বকেুই 
িুেত্াম না।” আর লর্ ললাকবটর কারে লকারনা রাসুল আরসবন এিং লস ত্াাঁর লকারনা 
বশ্োও পায়বন লস িলরি, “আমার কারে লকারনা রাসুল আরসনবন এিং আবম লকারনা 
সত্যও পাইবন। সুত্রাং আবম আমল করত্াম কীভারি?” ত্ারের এসি কথা শুরন আল্লাহ 
ত্া‘আলা ত্ারেররক বনরেবশ্ লেরিন—“আচ্ছা র্াও, জাহান্নারম লাবেরয় পরড়া।” রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িরলন, “র্াাঁর হারত্ আমার প্রাণ ররয়রে ত্াাঁর শ্পথ! র্বে ত্ারা আল্লাহর আরেশ্ লমরন 
লনয় এিং জাহান্নারম লাবেরয় পরড়, ত্রি জাহান্নারমর আগুন ত্ারের জনয ঠাণ্ডা 
আরামোয়ক হরয় র্ারি।” অনয বিিররণ আরে লর্, র্ারা জাহান্নারম লাবেরয় পড়রি ত্া 
ত্ারের জনয হরয় র্ারি ঠাণ্ডা ও শ্াবিোয়ক। আর র্ারা বিরত্ থাকরি, ত্ারের হুকুম 
অমারনযর কাররণ লটরন বহাঁচরড় জাহান্নারম বনরেপ করা হরি।” 

                                            
74 আল-কুরআন, সূরা আনকািুত্ ২৯:৪০ 
75 আল-কুরআন, সুরা আ‘রাে ৭:১৭২ 
76 আল-কুরআন, সুরা িনী ইসরাইল (ইসরা) ১৭:১৫ 
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ইমাম ইিন জাবরর (রহ.) এই হাবেসবট িণবনা করার পরর আিু হুরাইরা (রা.) এর বনরম্নর 
লঘাষণাবট উরল্লখ করররেন, “এর সত্যত্া প্রমাণ বহরসরি লত্ামরা ইচ্ছা কররল আল্লাহ 
ত্া‘আলার   ا و ا م  بِّين   ُكنَّ ِّ ذ  تَّى ُمع  ر ُسوًل  ن ْبع ث   ح   (রকারনা রাসুল না পাঠারনা পর্বি 
আবম কাউরকই শ্াবি োন কবর না।) িাকযও পাঠ কররত্ পাররা।”   77,78 

“বকয়ামরত্র বেন অজ্ঞ ও লিাধহীন ললারকরা বনরজরের লিাো লকামরর িহন করর বনরয় 
আসরি এিং আল্লাহ্ ত্া’আলার সামরন ওজর লপশ্ করর িলরি, “আমারের কারে লকারনা 
রাসুল আরসনবন এিং আপনার লকারনা হুকুমও লপৌঁরেবন। এরূপ হরল আমরা মন খুরল 
আপনার কথা লমরন চলত্াম।”  

ত্খন আল্লাহ ত্া‘আলা িলরিন, “আচ্ছা, এখন র্া হুকুম কররিা ত্া মানরি লত্া?” উিরর 
ত্ারা িলরি, “হাাঁ, অিশ্যই বিনা িাকযিযরয় লমরন লনরিা।” ত্খন মহামবহমাবিত্ আল্লাহ 
িলরিন, “আচ্ছা র্াও, জাহান্নারমর পারশ্বব বিরয় ত্ারত্ প্ররিশ্ কররা।” ত্ারা ত্খন অগ্রসর 
হরয় জাহান্নারমর পারশ্বব লপৌঁরে র্ারি। লসখারন বিরয় র্খন ওর উরিজনা, শ্ব্দ এিং শ্াবি 
লেখরি ত্খন বেরর আসরি এিং িলরি, “লহ আল্লাহ! আমারেররক এর লথরক রো 
করুন।” আল্লাহ ত্া‘আলা িলরিন, “লেরখা, লত্ামরা অঙ্গীকার করররো লর্, আমার হুকুম 
মানরি। আিার এই নােরমানী লকন?” ত্ারা উিরর িলরি, “আচ্ছা, এিার মানরিা।” 
অত্ঃপর ত্ারের কাে লথরক েৃঢ় অঙ্গীকার লনয়া হরি। ত্ারপর এরা বেরর এরস িলরি, 
“লহ আল্লাহ, আমরা লত্া ভয় লপরয় লিবে। আমারের োরা লত্া আপনার এই আরেশ্ মানয 
করা সম্ভি নয়।” ত্খন প্রিল প্রত্াপাবিত্ আল্লাহ িলরিন, “লত্ামরা নােরমাবন করররো। 
সুত্রাং এখন লািনার সারথ জাহান্নাবম হরয় র্াও।” রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন লর্, “প্রথমিার 
ত্ারা র্বে আল্লাহর বনরেবশ্ অনুর্ায়ী জাহান্নারম লাবেরয় পড়রত্া, ত্রি ত্ার অবি ত্ারের 
জনয ঠাণ্ডা হরয় লর্রত্া এিং ত্ারের লেরহর একবট ললামও পুড়রত্া না।” 79   

 

আল্লাহর গুণািবল সম্পরকব কুরআন ও হাবেস লথরক আমরা র্া জানরত্ পাবর ত্া লথরক 
বনঃসরন্দরহ িলা র্ায় লর্—র্ারা আরেৌ ইসলারমর োওয়াত্ পারি না, ত্ারের প্রবত্ পরকারল 
লর্ পরীো হরি ত্া লমারটও ত্ারের সাধযাত্ীত্ বকেু হরি না। অরনক ললাকই আগুরনর 

                                            
77 মুসনাে আহমাে, ত্ােবসর ইিন কাবসর {ত্ােবসর পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিুর রহমান)}, সুরা িনী ইসরাইল ১৫ 
নং আয়ারত্র ত্ােবসর 
78 ইমাম মুহাম্মাে ইিন ইয়াহইয়া র্াহলী (র) কতৃ্বক িবণবত্ একবট লরওয়ারত্ নিীশূ্নয রু্রির ললাক, পািল ও বশ্শুর কথাও 
এরসরে 
79 মুসনাে িার্র্ার, ইমাম ইিন কাবসর (রহ.) এর মরত্ ইমাম ইিন বহব্বান (রহ.) বনভবররর্ািযরূরপ িণবনা করররেন; ত্ােবসর 
ইিন কাবসর {ত্ােবসর পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিুর রহমান)}, সুরা িনী ইসরাইল ১৫ নং আয়ারত্র ত্ােবসর, ইয়াহইয়া 
ইিন মুঈন (রহ.) ও নাসাঈ (রহ.) এর মরত্ এরত্ (সনরের িযাপারর) ভরয়র লকারনা কারণ লনই। 
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লসই পরীোরত্ও বনজ লর্ািযত্ায় পাশ্ করর র্ারি এিং অরনরক বনজ অরর্ািযত্ায় িযথব 
হরি। 

“আল্লাহ কাউরক ত্ার সাধযাত্ীত্ লকারনা কারজর ভার লেন না; লস ত্া-ই পায় র্া লস 
উপাজবন করর এিং ত্া-ই ত্ার ওপর িত্বায় র্া লস করর।…” 80  

 

ইসলাম  িরল লর্—মানিজাবত্র কাে লথরক ত্ারের জরমর পূরিবই আল্লাহ ত্াাঁর 
একত্বিারের সােয বনরয়বেরলন। আল্লাহ আবে রু্ি লথরক নিী-রাসুল লপ্ররণ করর মানুষরক 
একত্বিারের ধরমবর বেরক আহ্বান করররেন। লশ্ষ নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মাধযরম এই 
ধরমবর প্রচার আজও আরে। রু্রি রু্রি প্ররত্যরকর কারেই আল্লাহর পে লথরক েূত্ 
এরসরে। র্ারা ত্ারের বনজ রু্রির নিীরক লমরনরে িা মানরি, ত্ারা মুবি পারি। আর 
র্ারের কারে আরেৌ এই আহ্বান লপৌঁরেবন, ত্ারের েয়সালার কথা ইবত্মরধয উরল্লখ করা 
হরয়রে। 

 

“(শুরুরত্) সকল মানুষ একই জাবত্র অিভুবি বেরলা। ত্ারপর (র্খন ত্ারের মরধয 
মত্রভে লেখা বেরলা, ত্খন) আল্লাহ ত্া‘আলা নিীরের পাঠারলন সুসংিােোত্া ও 
ভীবত্প্রেশ্বনকারী বহসারি। আর ত্াাঁরের সারথ অিত্বীণ কররলন সত্যসম্ববলত্ বকত্াি, র্ারত্ 
ত্ারা মানুরষর মরধয লসসি বিষরয় মীমাংসা করর লেন, র্া বনরয় ত্ারের মরধয মত্রভে 
বেরলা। আর (পবরত্ারপর বিষয় হরলা,) অনয লকউ নয়; িরং র্ারেররক বকত্াি লেয়া 
হরয়বেরলা, ত্ারাই সমুজ্জ্বল বনেশ্বনািবল আসার পরও লকিল পারেবরক লরষাররবষর 
কাররণ ত্ারত্ই (রসই বকত্ারিই) মত্রভে সৃবষ্ট কররলা। ত্ারপর র্ারা ঈমান এরনরে, 
আল্লাহ ত্ারেররক ত্ারা লর্ বিষরয় মত্রভে কররত্া, লস বিষরয় বনজ ইচ্ছায় সবঠক পরথ 
লপৌঁরে লেন। আর আল্লাহ র্ারক চান, ত্ারক সরল-সবঠক পরথ লপৌরে লেন।”  81  

“আবম লত্ামার [মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] পূরিব পূিবিত্বী সম্প্রোরয়র মরধয রাসুল লপ্ররণ কররবে।” 
82  

“আবম প্ররত্যক উম্মরত্র মরধযই রাসুল লপ্ররণ কররবে এই মরমব লর্, লত্ামরা আল্লাহর 
ইিােত্ কররা এিং ত্াগুত্(আল্লাহ িযবত্ত্ র্ার উপাসনা করা হয়) লথরক বনরাপে থারকা। 
এরপর ত্ারের মরধয বকেুসংখযকরক আল্লাহ বহোয়াত্ করররেন এিং বকেু সংখযরকর জরনয 

                                            
80 আল-কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:২৮৬ 
81 আল-কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:২১৩ 
82 আল-কুরআন, সুরা বহজর ১৫:১০ 
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বিপথিাবমত্া অিধাবরত্ হরয় লিরলা। সুত্রাং লত্ামরা পৃবথিীরত্ ভ্রমণ কররা এিং লেরখা 
বমথযাররাপকারীরের কীরূপ পবরণবত্ হরয়রে।” 83  

“লর্-রকউ সৎপরথ চরল, ত্ারা বনরজর মঙ্গরলর জরনযই সৎপরথ চরল। আর লর্ পথভ্রষ্ট 
হয়, ত্ারা বনরজর অমঙ্গরলর জরনযই পথভ্রষ্ট হয়। লকউ অপররর লিাো িহন কররি না। 
লকারনা রাসুল না পাঠারনা পর্বি আবম কাউরকই শ্াবি োন কবর না।” 84  

“লত্ামরা কুের অিলম্বন কররল বনবিত্ লজরন লররখা, আল্লাহ কাররা মুখারপেী নন; বত্বন 
ত্াাঁর িান্দারের জনয কুের পেন্দ কররন না। আর র্বে লত্ামরা কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ্ কররা, 
ত্াহরল বত্বন ত্া লত্ামারের জনয পেন্দ কররিন। আর লকারনা ভারিাহী অরনযর লিাো 
িহন কররি না। ত্ারপর লত্ামারের প্রভুর বনকরটই লত্ামারের প্রত্যািত্বন, ত্খন বত্বন 
লত্ামারের জাবনরয় লেরিন র্া লত্ামরা করর র্াবচ্ছরল। বনঃসরন্দরহ অিররর লভত্রর র্া 
আরে, লস সিরন্ধ বত্বন সমযক অিিত্।” 85  

 

এ িযাপারর প্রবসদ্ধ েরত্ায়ার ওরয়িসাইট islamqa লথরক শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে 
(হাবেজাহুল্লাহ) এর এই েরত্ায়াবট লেখা লর্রত্ পারর:--  

“The fate of kuffaar who did not hear the message of Islam”  86 

 

অমুসবলমরের মারা র্াওয়া বশ্শু সিানরের পবরণবত্ কী হরি? 

প্ররত্যক মানুষরকই স্রষ্টা আল্লাহ সবঠক বেত্রাত্ িা স্বভািধরমবর ওপর সৃবষ্ট কররন। আর 
লসবট হরচ্ছ একত্বিাে, স্রষ্টার প্রবত্ পূণবাঙ্গ আত্মসমপবণ িা ইসলাম। পরিত্বীরত্ মানুষ 
বপত্ামাত্া ও পাবরপাবশ্ববক প্রভারি বিবভন্ন ধমববিশ্বাস লাভ করর। বিবভন্ন অমুসবলম সম্প্রোয় 
(বহনু্দ, বিষ্টান, লিৌদ্ধ, ইহুবে) এর বশ্শু সিারনর িযাপারর ইসলাম র্া িরল— 

 

আিু হুরায়রা (রা.) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ইরশ্াে করররেন, “প্রবত্বট 
নিজাত্কই জমলাভ করর বেত্রারত্র ওপর। এরপর ত্ার মা-িাপ ত্ারক ইহুবে িা বিষ্টান 
িা অবিপূজারীরূরপ িরড় লত্ারল। লর্মন, চতু্ষ্পে পশু একবট পূণবাঙ্গ িাচ্চা জম লেয়। 
                                            
83 আল-কুরআন, সুরা নাহল ১৬:৩৬ 
84 আল-কুরআন, সুরা ইসরা ১৭:১৫ 
85 আল-কুরআন, সুরা রু্মার ৩৯:৭ 
86 https://islamqa.info/en/1244 
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লত্ামরা বক ত্ারের মরধয লকারনা (জমিত্) কানকাটা লেখরত্ পাও?” পরর আিু হুরায়রা 
(রা.) বত্লাওয়াত্ কররলন— 

هِّ  فِّْطر ة   تِّي اللَّ ط ر   الَّ اس   ف  ا النَّ ْيه  ل  ْلقِّ  يل  ت ْبدِّ  ل   ع  هِّ  لِّخ  لِّك   اللَّ ِّمُ  الد ِّينُ  ذ  ي  اْلق    

“আল্লাহর লেয়া বেত্রারত্র (অথবাৎ, ইসলাম) অনুসরণ কররা, লর্ বেত্রারত্র ওপর বত্বন 
মানুষ সৃবষ্ট করররেন। এটাই সরল সুেৃঢ় েীন।” (সুরা রূম: ৩০:৩০) 87  
 
সামুরা ইিন জুনেুি (রা.) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রায়ই ত্াাঁর 
সাহািীরেররক (রা.) িলরত্ন, লত্ামারের লকউ লকারনা স্বে লেরখরো বক? রাবি িরলন, 
র্ারের লিলায় আল্লাহর ইচ্ছা, ত্ারা রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে স্বে িণবনা কররত্া।  

বত্বন [রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)] একবেন সকারল আমারের িলরলন, িত্ রারত্ আমার কারে 
েু’জন আিন্তুক আসরলন। ত্াাঁরা আমারক ওঠারলন। আর আমারক িলরলা, চলুন। 
......ত্াাঁরা আমারক িলরলন, চলুন, চলুন। বত্বন িরলন, আমরা চললাম এিং একটা সজীি 
শ্যামল িািারন উপনীত্ হলাম, লর্খারন িসরির হররক রকম েুরলর কবল ররয়রে। আর 
িািারনর মারে আসমারনর লথরক অবধক উাঁচু েীঘবকায় একজন পুরুষ ররয়রে, র্ার মাথা 
লর্ন আবম লেখরত্ই পাবচ্ছ না। এমবনভারি ত্ার চতু্ষ্পারশ্ব এরত্া বিপুল সংখযক িালক-
িাবলকা লেখলাম লর্, এরত্া লিবশ্ আর কখরনা আবম লেবখবন। আবম [মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] 
ত্ারেররক িললাম, উবন লক? এরা কারা? ত্াাঁরা আমারক িলরলন, চলুন, চলুন। ...... আর 
ঐ েীঘবকায় িযবি বর্বন িািারন বেরলন, বত্বন হরলন, ইিরাবহম (আ.)। আর ত্াাঁর 
আরশ্পারশ্র িালক-িাবলকারা হরলা ঐসি বশ্শু, র্ারা বেত্রাত্ (স্বভািধরমবর) ওপর 
মৃতু্যিরণ করররে। বত্বন িরলন, ত্খন বকেু সংখযক মুসবলম বজজ্ঞাসা কররলন, লহ আল্লাহর 
রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص)! মুশ্বরকরের(িহু ঈশ্বরিােী/রপৌিবলক) বশ্শু সিানরাও বক? ত্খন রাসুলুল্লাহ 
 িলরলন, মুশ্বরকরের বশ্শু সিানরাও। ...” 88 (ملسو هيلع هللا ىلص)

রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “প্ররত্যক বশ্শু বেত্রারত্র ওপর জমগ্রহণ করর থারক।” 
জনিণ ত্খন উচ্চস্বরর ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কররন, “মুশ্বরকরের বশ্শুরাও বক?” উিরর বত্বন 
িরলন, “মুশ্বরকরের বশ্শুরাও।” 89  

রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন লর্, “মুশ্বরকরের বশ্শুরেররক জান্নাত্িাসীরের খারেম িানারনা 
হরি। “ 90 

                                            
87 সহীহ িুখাবর, হাবেস: ৯৫৩১  
88 সহীহ িুখাবর; খণ্ড ৯, অধযায় ৮৭ (স্বরের িযাখযা প্রোন অধযায়), হাবেস নং ১৭১ 
89 হাবেজ আিু িকর িারকাবন (রহ.), আল মুিাখবরজ ‘আলাল িুখাবর 
90 ত্ািারাবন, ত্ােবসর ইিন কাবসর {ত্ােবসর পািবলরকশ্ন কবমবট (ি. মুবজিুর রহমান)}, সুরা িনী ইসরাইল ১৫ নং 
আয়ারত্র ত্ােবসর 
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বশ্শু অিস্থায় মারা লিরল লসবট ত্ারের জনয ওজর বহসারি িণয হরত্ পারর। বকন্তু 
প্রাপ্তিয়স্ক অিস্থায় লর্ লকারনা মানুরষর িুবদ্ধ ও বিরিক থারক। এই সমরয় র্বে ত্ার কারে 
ইসলারমর োওয়াত্ লপৌঁোয় এিং লস র্বে ত্া গ্রহণ না করর, ত্াহরল বহনু্দ, বিষ্টান িা 
নাবিক পবরিারর জমগ্রহণ করা ত্ার জনয অজুহাত্ হরত্ পারর না। বনজ করমবর জনযই 
লস জাহান্নারমর উপরু্ি হয়। ত্ার জনয বনধবাবরত্ পরীোয় অকৃত্কার্ব হিার োরা। 
পৃবথিীরত্ িহু মানুষ এই পরীোয় কৃত্কার্ব হরচ্ছ, অমুসবলম লথরক ইসলাম ধমব গ্রহণ 
কররে। 

 

উপসংহার: 

আমরা উপসংহারর িলরত্ পাবর লর্— েুবনয়ারত্ র্ার বনকট ইসলারমর োওয়াত্ লপৌঁরেরে 
এিং লস ত্া অস্বীকার করররে, পরকারল ত্ার আর লকারনা ওজর লপশ্ করার সুরর্াি 
লনই। র্ারের বনকট েুবনয়ারত্ ইসলারমর োওয়াত্ লপৌঁরেবন, পরকারল ত্ারের এক 
প্রকাররর পরীো হরি এিং ত্ারত্ উিীণব িযবিরা মুবিলাভ কররি। সকরলর প্রবত্ 
নযায়বিচার করা হরি, কাররা প্রবত্ সামানযত্ম জুলুমও করা হরি না। পৃবথিীরত্ অনযায় 
আরে িরলই নযারয়র মবহমা প্রকাশ্ পায়। পাপ না থাকরল পূণয িরল বকেু থাকরত্া না, 
পূণযিারনর পূরণযর লকারনা মূলয থাকরত্া না। পৃবথিীরত্ র্ত্ অনযায়-অপরাধ হয়, এর 
লকারনাবটর উপর আল্লাহর সন্তুবষ্ট লনই। আল্লাহ মানুরষর ত্াকবের বনধবারণ করররেন। 
মানুষরক ইচ্ছাশ্বিও বেরয়রেন, মানুরষর বিশ্বাস ও কমব োরা লস জান্নাত্ িা জাহান্নারমর 
উপরর্ািী হয়। আল্লাহ মানুরষর প্রবত্ বিনু্দমাত্র জুলুমও কররন না। পবরণবত্ জানা সরত্ত্বও 
আল্লাহ মানুষরক েুবনয়ার পরীোরেরত্র পাঠান, ত্ার ভারলা-মন্দ পরীো করার জনয। 
মানুরষর কমব অনুর্ায়ী আল্লাহ এর প্রবত্োন লেন। আল্লাহ সি লথরক িড় নযায়বিচারক। 
মানুষরক লচত্না, বিরিক ও বিচারিুবদ্ধ লেওয়া হরয়রে। আল্লাহ মানুষরক বিরিক-িুবদ্ধ 
এইজনয বেরয়রেন লর্ন মানুষ ত্া িযিহার করর। সুবনবেবষ্টভারি সাহািীরের— “ ত্াহরল 
আমরা কাজ-কমব লেরড় বক ভরসা করর িরস থাকি না??”—প্ররশ্নর উিরর রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এবট কররত্ বনরষধ করররেন এিং সাধযানুর্ায়ী সৎকরমবর উপরেশ্ বেরয়রেন। মানুষ র্বে 
এরপররও ত্াকবেররর ওপর লোষ বেরয় িরস থারক ও সৎকমব না করর, ত্রি এজনয 
আল্লাহ লমারটও োয়ী নন। কারণ ত্ারক লত্া ত্ার ত্াকবের জাবনরয় লেয়া হয়বন। লক ত্ারক 
িরল বেরয়রে লর্ লস জাহান্নারমই র্ারি? িরং এই িরস থাকাটাই ত্ার জনয অপরাধ 
বহরসরি িণয হরি। 

 এিং আল্লাহই ভারলা জারনন। 
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৬৪  
অবভরর্ািঃ কুরআন িরল মহাকারশ্ লকান োাঁটল লনই; অথচ 
মহাকারশ্ ব্লাকরহারলর অবিত্ব ররয়রে। 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন : কুরান অনুসারর আল্লাহ এই মহাবিশ্ব নত্বর করররেন লকান ধররণর 
অসঙ্গবত্ িা োাঁটল িযবত্ত্(Quran 67:3)! বত্বন বক ব্লযাক লহারলর (Black Hole) 
িযাপারর বকেু জানরত্ন না? 
  

উিরঃ আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
ا ۖ   ِطبَاقًا َسَماَوات   َسْبعَ  َخلَقَ  الَِّذي نِ  َخْلقِ  فِي تََرىٰ  مَّ ْحَمٰ  َهلْ  اْلبََصرَ  فَاْرِجعِ  ۖ   تَفَاُوت   ِمن الرَّ

فُُطور   ِمن تََرىٰ   
অথবঃ বর্বন িরর িরর সৃবষ্ট করররেন সাত্ আসমান। রহমারনর{েয়াময় আল্লাহ} সৃবষ্টরত্ 
তু্বম লকান খুাঁত্ লেখরত্ পারি না।তু্বম আিার ত্াাঁবকরয় লেখ, লকান খুাঁত্ লেখরত্ পাও 
বক? 
(কুরআন, মুলক ৬৭:৩) 

লকান লকান অনুিােক   فُُطور শ্ব্দরক ‘োাঁটল’ অনুিাে করররেন।আিার লকউ লকউ 
‘ত্রুবট’, ‘অসামিসযত্া’ অনুিাে করররেন। 
  
ব্লযাক লহাল বক ত্রুবট, িা োাঁটলজাত্ীয় বকেু? লমারটও না।  
  
১৯৬৯ সারল আরমবরকান বিজ্ঞানী জন হুইলার(John Wheeler) সিবপ্রথম Black 
Hole(কৃষ্ণবিির) কথাবট িযিহার কররন। এ বজবনসবট সম্পরকব এরও পূরিব, ১৮৮৩ 
সারল লকমবব্রজ বিশ্ববিেযালরয়র অধযাপক জন বমরচল(John Mitchell) ধারণা প্রোন 
কররন। বত্বন িরলন, একবট নেত্র িা ত্ারকায়(Star) র্বে র্রথষ্ট ভর ও ঘনত্ব থারক, 
ত্াহরল ত্ার মহাকষবীয় লেত্র এত্ শ্বিশ্ালী হরি লর্, আরলা লসখান লথরক বনিবত্ হরত্ 
পাররি না।রসই ত্ারকার পৃষ্ঠ লথরক বনিবত্ আরলা লিবশ্ েূর র্াওয়ার আরিই ত্ারকাবটর 
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প্রিল মহাকষবীয় আকষবণ ত্ারক লপেরন লটরন বনরয় আসরি।এরকম িহুসংখযক ত্ারকা 
ররয়রে িরল বমরচল ধারণা কররবেরলন।ঐ সি ত্ারকা লথরক আরলা আসরত্ পারর না 
িরল আমরা এরের লেখরত্ পাই না।ত্রি এরের মহাকষব আকষবণ আমারের লিাধিময 
হয়। এই সমি িস্তুবপণ্ডরক িলা হয় ব্লযাক লহাল। 
  
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ ব্লযাক লহাল হরচ্ছ নেত্র িা ত্ারকার একবট অিস্থা িা 
পর্বায় লর্ পর্বারয় এ লথরক আরলা বনিবত্ হরত্ পারর না। কুরআরনর সুরা মুলরকর 
৬৭নং আয়ারত্ িলা হরচ্ছ—“...রহমারনর{েয়াময় আল্লাহ} সৃবষ্টরত্ তু্বম লকান খুাঁত্ 
লেখরত্ পারি না।তু্বম আিার ত্াাঁবকরয় লেখ, লকান খুাঁত্/োাঁটল লেখরত্ পাও বক?” 
প্রসঙ্গসহ পড়রল েষ্ট লিাো র্ায় লর্ এখারন বনখুাঁত্ভারি সৃষ্ট আকাশ্মণ্ডলীর কথা িলা 
হরচ্ছ এিং এই সৃবষ্টরত্ লর্ লকান খুাঁত্ লনই লস কথা িলা হরচ্ছ। 
ব্লযাক লহাল লকান োাঁটল নয়, বকংিা এবট আল্লাহর সৃবষ্টর লকান ত্রুবট নয়। িরং এবট 
আল্লাহর সৃবষ্টকুরলরই একবট উপাোন। 
  
‘বিজ্ঞানমনস্ক’(!) হিার োবিোর লর্সি মানুষ এই আয়াত্ লথরক নিজ্ঞাবনক ভুল খুাঁজরত্ 
র্ায়, ত্ারা লর্ আসরল বিজ্ঞান সম্পরকব কত্টা অজ্ঞ, ত্ারের োবি লথরকই লসটা পবরষ্কার 
লিাো র্ায়। 
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৬৫ 
নাবিকরের অপ-বিজ্ঞানর্াত্রা  
-সাইেুর রহমান 

 
 

'বিিত্বন বনরয় আবরে আজারের বমথযাচার'- বশ্ররানারম ললখা লেখলাম বিজ্ঞান র্াত্রা 
নামক লেইসিুক লপরজ। ভািলাম লেবখ আবরে আজাে বক এমন বমথযাচার করররে র্ার 
জনয এমন বশ্ররানারম লনাট প্রকাশ্ করর প্রচারণা চালারনা হরচ্ছ। 
. 
লপাস্ট্ার শুরুরত্ই লকারান এিং হাবেস বনরয় কটাে করা হরয়রে র্ার সারথ 
বশ্ররানারমর লকারনা বমল লনই। উরেশ্য পবরষ্কার, বিজ্ঞারনর আিররণ ইসলামরক কটাে 
করা। র্াই লহাক এইগুলা লর্রহতু্ ওরের রুবট রুবজর উপকরণ ত্াই এই প্রসঙ্গ না 
লত্ালাই ভারলা। 
. 
ললখক োবি করররেন, আবরে আজারের ৪০০০০ েরলায়াররর সিাই ধমবান্ধ ও বিজ্ঞান 
বিষরয় অজ্ঞ। প্রথরমই ললখক ভুল করর িরসরে, আবম বনরজও ত্ার একজন েরলায়ার 
লর্ ললখরকর লচরয় বশ্োিত্ লর্ািযত্া, বিজ্ঞান িরিষণা ও অধযায়রন বিনু্দমাত্র বপবেরয় 
আরে িরল মরন করর না!!!! 
. 
ললখক িরলরে, বিজ্ঞারনর লকারনা আরলাচনায় ধমবরক টানা উবচত্ না। খুিই ভারলা 
প্রিাি, বকন্তু সমসযা করররে লত্া আপনারের মরত্া ধূত্ব বিজ্ঞান িযিসায়ীরা র্ারা বিজ্ঞান 
বেরয় ধমবরক ভুল প্রমারন িযি, ত্াই িাধয হরয় আবরে আজােরা ধরমবর মরধয বিজ্ঞান 
লটরন বনরয় আরস। 
. 
এর বঠক পররই ললখক বিশ্াল এক অলঙ্ঘনীয় শ্পথ করর বিজ্ঞান বেরয় সি বকেু 
চুরমার করার লঘাষণা বেরলন। 
. 
প্রথরমই বশ্ররানাম, 'লরোররে বনরয় ভাাঁওত্ািাবজ' 
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. 
খুিই অনযায় কথা, লরোররে বনরয় ভাওত্ািাবজ ? এটা মানা র্ায় না। আবম বনরজও 
বিজ্ঞান িরিষণা কবর, ত্াই লরোরররে িরবমল হরল মাথা িরম হরয় র্ায়। ললখক 
িরলরে আবরে আজারের লেয়া লরোররে একটাও বপয়ার বরবভউইি সারয়বন্টবেক 
জানবাল নয়!!! লেরখ এমন হাবস লপরলা ভািলাম, এরা লেবখ অরনক বিজ্ঞান করর। 
আবরে আজাে বক ত্ার ললখা লকারনা বিজ্ঞান সামবয়কীরত্ োপারনার জনয বলরখরে লর্ 
লস সরাসবর সাইবন্টবেক জানবাল লথরক লরোররে বেরি? এইটা হরলা ললখরকর একটা 
ধূত্বাবম। সাধারন জনত্ারক এই সমি লহবভ লহবভ টামব ইউজ করর ভড়বকরয় লেয়া আর 
লেবখরয় লেয়া এই লেরখা আমরা অরনক বিজ্ঞান কবর।  
. 
র্াইরহাক, ত্ারপররও ললখরকর লেয়া বস্ক্রনশ্ট লথরক 'িাবিবয়ান' পবত্রকার বলংরক 
ঢুকলাম, 'Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in 
genome' এই বশ্ররানারম ললখা বররপারটব বিিাবরত্ আরে, লকাথাকার বিজ্ঞানীরা এই 
বিষরয় কাজ করররে, লকান জানবারল োবপরয়রে সি বিিাবরত্। কাররা েরকার হরল 
'িাবিবয়ান' পবত্রকার বলংক লথরক সি ত্থয লজরন বনরত্ পাররি। এরত্া স্বচ্ছ আর বনখুাঁত্ 
একটা লরোররে লেয়ার পররও ললখক লকরনা এরত্া বিজ্ঞান কররলন লসটা িুেরত্ 
লপরররেন আপনারা? লরোররে বনরয় অবভরর্ারির একটা খণ্ডন করলাম িাবক গুলা 
একই পদ্ধবত্রত্ আপনারা র্াচাই করর বনরত্ পাররন। 
. 
এরপরর আবরে আজারের জাঙ্ক বিএনএ সম্পবকবত্ বস্ক্রন শ্ট বেরলন, লর্খারন আবরে 
আজাে বলরখরে প্রথরম বিজ্ঞানীরা মরন কররত্া বিএনএ'র ৯৮% লকারনা কারজ আরসনা 
বকন্তু এখন এর বকেু বকেু োঙ্কশ্ন জানা র্ারচ্ছ। কথাটা পুরাই সবঠক। 
. 
ললখক সারহি হটাৎ লররি বিরয় জাঙ্ক বিএনএ কারক িরল কত্ প্রকার ও বক বক 
ইত্যাবে অপ্রাসবঙ্গক িয়ান বেরত্ শুরু কররলন, এক পর্বারয় লনচার মযািাবজরনর এক 
বলংক বেরয়, িরল বেরলন, জাঙ্ক বিএনএ-এর অনযত্ম কাজ হরলা, এবট প্রাণীরের 
বিিত্বরন িড় ভূবমকা রারখ। 
. 
ভাইরর, বলংরক বিরয় লপপারটা পড়রত্ই ললখরকর জাবলয়াবত্ প্রকাশ্ লপরয় লিরলা। 
প্রথমত্ র্বেও এটা একটা লনচার লপপার, বকন্তু এটা বরবভউ লপপার, র্ার মারন হরলা 
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এখারন সি প্ররপাবজশ্ন, অনুমান, ভবিষযৎ ইত্যাবে সম্পরকব ত্াবত্ত্বক কথা িাত্বায় ভরপুর, 
এেরপবররমন্টাল এবভরিে পাওয়ার আরি র্ার লকারনা মূলয নাই। র্াইরহাক, এই 
লপপারর িলা হরয়রে জাঙ্ক বিএনএ োরা বকভারি লিসেুল কবন্ডশ্রন এবনমযাল-প্লান্ট 
খাপ খাইরয় চলরত্ পারর, এবপ লজরনবটে বকভারি এইসি আপাত্ েৃবষ্টরত্ অকমবনয 
বিএনএ লক কারজ লাবিরয় বমউরটশ্ন, িাইভারবসবট ইত্যাবে নত্রী করর।  
. 
ললখক সিপরনব এবড়রয় লিরেন এই লপপাররর ললখকেয় এরভালুশ্রন এই জাঙ্ক 
বিএনএ'র ভূবমকা িলরত্ 'মাইরিা ইরভালুযশ্ন' িুবেরয়রে, লকাথাও িারউইনজরমর 
'মযারিা এরভালুযশ্ন' িুোন বন। ললখক মরন হয় অবত্বরি বিজ্ঞান কররত্ বিরয় 
লিমালুম ভুরল লিরেন লর্ িারউইরনর ইরভালুযশ্ন বথওবরর সারথ োন্ডারমন্টালী বেমত্ 
লপাষণ কররত্া লর্ই জাঙ্ক বিএনএ বনরয় লাোইরত্রেন ত্ার উদ্ভািক লনারিল জয়ী 
িারিারা মযাক বক্লনটক!! অরনযর নাম বমথযাচার খুাঁজরত্ বিরয় আপনার বনরজর চূড়াি 
জাবলয়াবত্ প্রকাশ্ লপরয় র্ারচ্ছ!!! 
. 
'পূিবপুরুষ বনরয় ত্থযিত্ ভুল' 
. 
এই অংরশ্ ললখক িরলরে, মানুষ, বশ্ম্পাবি, লিারনারিা, ওরাং ওটান, আর িবরলা 
প্রজাবত্গুরলা একই পূিবপুরুষ-প্রজাবত্ লথরক এরসরে। লরোররে বহসারি এই িার 
অিশ্য উবন লনচার িা সাইে মযািাবজন লেন বন। এরত্া িড় আবিষ্কাররর খির লত্া 
লনচার, সাইে, লসল মযািাবজরন োপা হওয়ার কথা!!! বশ্ম্পাবি আর মানুরষর পূিবপুরুষ 
এক আবে পূিবপুরুষ লথরক এরসরে িরল লর্ োবি ললখক করররে ত্া বকন্তু ওই লপপারর 
লনই। ওখারন আরে মানুরষর সারথ বশ্ম্পাবির বজরনারম ২৩% অবমল!!! বকেু বেন 
আরির িরিষণায় লর্ পাথবকয ৪০% বেরলা আর ৫-৬ িেররর িযিধারন লসটা করম বিরয় 
২৩% এ নামরলা!!! ললখক আপবন সমজোর হরল বঠকই িুেরিন এই ধররণর িরিষণা 
কত্টা 'েযাির' বিরপরন্ডন্ট আর হাইরপারথবটক। এইগুলা বেরয় সাধারণ মানুষরের 
লধাাঁকা লেয়া খুি সহজ।  
. 
সাধারণ একটা কথা মরন রারখন, বিএনএ'র বমল থাকরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। 
বিএনএ'ই লশ্ষ কথা নয়, বিএনএ লথরক আর.এন.এ হয়, ত্ার পরর লপ্রাবটন নত্রী 
হয়। লপ্রাবটন হরলা সি বকেুর মুরল। অরনরকই জারন না, একই বজন (পাটব অে 
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বিএনএ) লথরক বিবভন্ন ধররণর আর.এন.এ. নত্রী হরত্ পারর, একই আর.এন.এ. 
বিবভন্ন ধররনর লপ্রাবটন নত্রী কররত্ পারর, একই লপ্রাবটরনর বিবভন্ন আইরসােমব 
(রেখরত্ একই বকন্তু কাজ আলাো) থাকরত্ পারর। ত্ার মারন বিএনএ'র বমল হরলই 
সিবকেু হরয় র্ায় না। িযারিবরয়ার বিএনএ আর আমারের বিএনএ একই বজবনস বেরয় 
নত্রী, ত্াই িরল িযারিবরয়ার বিএনএ লর্ কাজ আমারের বিএনএ বক একই কাজ 
করর? অিশ্যই নয়। প্রাণীরের বিএনএ র সােৃশ্য থাকরত্ পারর এিং থাকাটা স্বাভাবিক, 
মূল পাথবকয হরলা ত্ারের কারজ এিং এখারনই সিাই স্বাত্য ও আলাো। 
. 
লশ্রষর কথা বেরয় লশ্ষ করবে, উবন লশ্রষ িরলরেন 'আপনার র্বে বিিত্বন ত্ত্ত্বরক ভুল 
মরন হয়, আপবন ধুরন্ধর ধমবিযিসায়ীর মরত্া অর্াবচত্ভারি ধমবরক না লটরন আপনার 
মরত্র পরে রু্বি-প্রমাণ উপস্থাপন করর একবট িরিষণাপত্র বলরখ লেলুন, ত্ারপর 
লসবট পাবঠরয় বেন লকারনা নিজ্ঞাবনক জানবারল। আপনার রু্বি-প্রমাণ র্বে বনখাে হরয় 
থারক, লর্ লকারনা ভারলা জানবাল অিশ্যই প্রকাশ্ কররি আপনার িরিষণাপত্র।'  
. 
ললখক সাপ, এত্েন ধরর আবরে আজারের নারম 'বমথযাচার' বশ্ররানারম প্রিন্ধ 
োড়রলন এইটা লকান নিজ্ঞাবনক জানবারল োপাইরেন ? আমরা লর্ িারউইবনজম 
মানরত্বেনা, এইটা বনরয় একখান রু্বি, প্রমানসহ প্রিন্ধ লনচার সারয়ে োপায় লেন , 
আপনারর বনরষধ কররে লক? িারয়ালবজ লর্ ত্াবত্ত্বক রু্বি প্রমারনর বিষয় না এইটা 
িুোর েমত্াও এই মাত্রাবত্বরি 'বিজ্ঞান করা' ললখরকর মাথায় নাই। 
. 
পােটীকা: 
. 
সবত্যকার অরথব জানার ইচ্ছা থাকরল এই সংিাি লর্রকারনা প্ররশ্নর উির লেয়া র্ারি, 
বিিাবরত্ জানরত্ চাইরল ইনিরে। 
. 
নিজ্ঞাবনকভারি ত্কব কররত্ চাইরল কবন্ডশ্ন: িারয়ালবজ বিষরয় বিরশ্ষ করর মবলকুলার 
িারয়ালবজ বিষরয় নূযনত্ম অনাসব/মাস্ট্াসব। 
. 
কলাভিরন পড়ুয়া িা ইন্টারবমবিরয়ট সাইে বেরলা, এই ধররণর পাবব্লরকরা সাইবন্টবেক 
আগুবরমন্ট করার জনয অরর্ািয িরল বিরিবচত্। 
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৬৬ 
আবে বপত্া আেম(আ) বক আরবিভাষী বেরলন? ত্াহরল 
পৃবথিী জুরড় এত্ ভাষা লকন?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: --- আল্লাহ র্বে আেমরক আরবি ভাষা বশ্বখরয়ই পৃবথিীরত্ পাঠান 
(Quran 2:31-32) ত্রি ত্াাঁর িংশ্ধরররা লর্খারনই িসিাস শুরু করুক না লকন, 
আরবি ভাষাই িযিহার কররি! ত্রি আজ সারা পৃবথিী জুরড় প্রায় পাাঁচ হাজাররর উপরর 
ভাষা বিরাজ কররে কী করর? 
. 

উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
অথবঃ আর আল্লাহ আেমরক সমি িস্তু-সামগ্রীর নাম বশ্খারলন। ত্ারপর লস সমি িস্তু-
সামগ্রীরক লেররশ্ত্ারের সামরন উপস্থাপন কররলন। অত্ঃপর িলরলন, আমারক 
লত্ামরা এগুরলার নাম িরল োও, র্বে লত্ামরা সত্যিােী হরয় থাক। 
. 
ত্ারা িলল, আপবন পবিত্র; আমরা লকান বকেুই জাবন না, ত্রি আপবন র্া আমারেররক 
বশ্বখরয়রেন (রসগুরলা িযত্ীত্) বনিয় আপবনই প্রকৃত্ জ্ঞানসম্পন্ন, লহকমত্ওয়ালা। 
(কুরআন, িাকারাহ ২:৩১-৩২) 
. 
আমরা আরলাচয আয়াত্গুরলারত্ লেখরত্ পাবচ্ছ লর্—“আল্লাহ আেমরক আরবি ভাষা 
বশ্বখরয় পৃবথিীরত্ পাঠান” এমন লকান কথাই লসখারন লনই। সমূ্পণব অথবহীন একবট 
অবভরর্াি। 
. 
এ ধররণর উদ্ভট প্ররশ্নর উৎস লিাধ কবর িাংলারেরশ্ নাবিকত্ািারের অনযত্ম পুররাধা 
আরজ আলী মাতু্ব্বর, বর্বন ত্ার একবট িইরত্ ইসলাম সম্পরকব বিবভন্ন ধারণাবভবিক 
ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন করররেন র্ার একবট হরচ্ছ—লোবধক নিীর প্রায় সিাই লকন 
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আরি লেরশ্ জমগ্রহণ কররলন? [আরজ আলী মাতু্ব্বর রচনাসমগ্র-১, 'সরত্যর সন্ধান', 
পৃষ্ঠা ৯৪] 
. 
অথচ কুরআন ও হাবেরস লকাথাও এই ধররণর বকেু িলা হয়বন। িরং িলা হরয়রে—
পৃবথিীর সি জাবত্র বনকটা নিী-রাসুল লপ্ররণ করা হরয়রে। [রেখুন—কুরআন সুরা 
ইউনুস ১০:৪৭,সুরা রা’ে ১৩:৭, সুরা বহজর ১৫:১০, সুরা নাহল ১৬:৩৬] 
. 
কুরআন িা হাবেস কখরনাই এমন উদ্ভট োবি কররবন লর্ আেম(আ) আরবিভাষী িা 
আরি বেরলন। আেম(আ) লত্া অরনক আরির মানুষ, নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূিবপুরুষ 
ইসমাঈল(আ) এর সম্পরকবও হাবেরস িলা হরয়রে লর্ বত্বন জুরহুম লিারত্রর কাে লথরক 
আরবি ভাষা লশ্রখন। অথবাৎ বত্বনও আরি িা আরবিভাষী বেরলন না। 
. 
“... অিরশ্রষ (ইয়ামান লেশ্ীয়) জুরহুম লিারত্রর একেল ললাক ত্ারের কাে বেরয় 
অবত্িম করবেল।ত্ারা মোর বনচু ভুবমরত্ অিত্রণ করল এিং ত্ারা লেখরত্ লপল 
একোাঁক পাবখ চিাকারর উড়রে । ত্খন ত্ারা িলল, বনিয় এ পাবখগুরলা পাবনর উপর 
উড়রে । আমরা এ ময়োরনর পথ হরয় িহুিার অবত্িম কররবে । বকন্তু এখারন লকান 
পাবন বেল না। ত্খন ত্ারা একজন বক েু’জন ললাক লসখারন পাঠারলা । ত্ারা লসখারন 
বিরয়ই পাবন লেখরত্ লপল । ত্ারা লসখান লথরক বেরর এরস পাবনর সকলরক পাবনর 
সংিাে বেল । সংিাে শুরন সিাই লসবেরক অগ্রসর হল । রািী িরলন, ইসমাঈল(আ)-
এর মা পাবনর বনকট বেরলন । ত্ারা ত্াাঁরক িলল, আমরা আপনার বনকটিত্বী স্থারন 
িসিাস কররত্ চাই । আপবন আমারেররক অনুমবত্ বেরিন বক ? বত্বন জিাি বেরলন, 
হযাাঁ । ত্রি, এ পাবনর উপর লত্ামারের লকান অবধকার থাকরি না । ত্ারা হাাঁ, িরল 
ত্ারের মত্ প্রকাশ্ কররলন । 
. 
ইিন আব্বাস (রা) িরলন, নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, এ ঘটনা ইসমাঈরলর মারক একবট 
সুরর্াি এরন বেল । আর বত্বনও মানুরষর সাহচর্ব লচরয়বেরলন । এরপর ত্ারা লসখারন 
িসবত্ স্থাপন করল এিং ত্ারের পবরিার –পবরজরনর বনকটও সংিাে পাঠাল । ত্ারপর 
ত্ারাও এরস ত্ারের সারথ িসিাস কররত্ লািল । পবররশ্রষ লসখারন ত্ারের করয়কবট 
পবরিাররর িসবত্ স্থাবপত্ হল । আর ইসমাঈলও লর্ৌিন উপনীত্ হরলন এিং ত্ারের 
লথরক আরিী ভাষা বশ্খরলন । লর্ৌিরন লপৌঁরে বত্বন ত্ারের কারে অবধক আকষবণীয় ও 
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বপ্রয়পাত্র হরয় উঠরলন । এরপর র্খন বত্বন পূণব লর্ৌিন লাভ কররলন, ত্খন ত্ারা ত্াাঁর 
সরঙ্গ ত্ারেরই একবট লমরয়রক বিিাহ বেল । এরই মরধয ইসমাঈরলর মা হারর্রা (আঃ) 
ইরিকাল কররন ।  
...” 
[সহীহ িুখারী, হাবেস : ৩৩৬৪] 
. 

অবভরর্ািকারীরা প্রশ্ন তু্রলরেনঃ সারা পৃবথিী জুরড় প্রায় পাাঁচ হাজাররর উপরর ভাষা 
বিরাজ কররে কী করর। ত্ারের অিিবত্র জনয জানারত্ চাই- আেম(আ) র্বে 
আরবিভাষী হরয়ও থাকরত্ন{লর্ কথা কুরআন-হাবেস লকাথাও িলা হয়বন}, ত্ারপররও 
পৃবথিীজুরড় অরনক ভাষা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। আেম(আ) এর ভাষা আরবি হরল 
িত্বমান পৃবথিীর সিার ভাষাও লর্ আরবি হরি- এটা একটা উদ্ভট বচিা। আমরা জাবন 
লর্ ভাষা নেীর মত্, বচরিন প্রিাহমান ও পবরিত্বনশ্ীল। কারলর পবরিমায় এর 
পবরিত্বন হয়, এক ভাষা লথরক জম লনয় আররক ভাষা। ইউররাপ ও এবশ্য়ার লিশ্ 
বকেু ভাষার ধ্ববনরত্ ও শ্রব্দ িভীর বমল লেয করা র্ায়। এ ভাষাগুরলা লর্ অিরল বেল 
ও এখন আরে, ত্ার সি লচরয় পবিরম ইউররাপ এিং পূরিব ভারত্ ও 
িাংলারেশ্।ভাষাত্াবত্ত্বকরা মরন কররন—ভারত্ীয় উপমহারেরশ্র ভাষাগুরলা একবট 
ভাষািংরশ্র সেসয।এই ভাষািংরশ্র নাম “ইরন্দা-ইউররাপীয় ভাষািংশ্”। 
. 
ইরন্দা-ইউররাপীয় ভাষািংরশ্র লিশ্ বকেু শ্াখা নত্বর হয় র্ার একবট শ্াখা হরচ্ছ 
ভারত্ীয় আর্বভাষা। প্রাচীন ভারত্ীয় আর্বভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া র্ায় ঋিরিরের 
মযগুরলারত্, র্া ললখা হরয়বেল ১০০০ বিষ্টপূিবারব্দ। এক সময় কারলর পবরিমায় এই 
ভাষা মানুরষর কারে েুরিবাধয লঠরক কারণ নেনবন্দন িযিহার হরত্ হরত্ ভাষা অরনকখাবন 
পবরিবত্বত্ হরয় বিরয়বেল। 
. 
বিষ্টপূিব ১২০০ লথরক ৮০০ অব্দ পর্বি নিবেক িা নিবেক সংসৃ্কত্ ভাষার িযিহার বেল। 
বিষ্টপূিব ৪০০ অব্দ লথরক পাওয়া র্ায় সংসৃ্কত্ ভাষার িযিহার, লর্বট িযাকরণবিে 
পাবণবনর হারত্ বিবধিদ্ধ হরয়বেল। প্রাচীন ভারত্ীয় আর্বভাষা িলা হয় নিবেক ও 
সংসৃ্কত্রক; এ োড়াও বেল মধয ভারত্ীয় আর্বভাষা র্া প্রাকৃত্ ভাষা নারমও পবরবচত্। 
বিষ্টপূিব ৪৫০ অব্দ লথরক ১০০০ বিষ্টাব্দ পর্বি এ ভাষাগুরলার কথয ও ললখয রূপ 
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প্রচবলত্ বেল। এ ভাষার অপভ্রংশ্(বিকৃত্ রূপ) লথরক জম বনরয়রে নানা আধুবনক 
ভারত্ীয় আর্বভাষা লর্মনঃ িাংলা, বহন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পািািী প্রভৃবত্ ভাষা। 
আমারের িাংলা ভাষার আবে রূপ পাওয়া র্ায় চর্বাপরে র্া প্রায় ১ হাজার িের আরি 
ললখা হরয়বেল। মাত্র ৩০০০ িের সমরয়র মরধয শুধু ইরন্দা-ইউররাপীয় ভাষািংশ্ লথরক 
ভারত্ীয় উপমহারেরশ্র এত্গুরলা আধুবনক ভাষা জম বনরয়রে।  
. 
১ হাজার িের আরির চর্বাপরের িাংলা আর আজরকর িাংলা ভাষার মরধয ররয়রে 
বিরাট পাথবকয। আজ লথরক প্রায় ৫০০ িের আরির লশ্েবপয়াররর রু্রির ইংররবজর 
সারথও িত্বমান ইংররবজর অরনক পাথবকয লেখা র্ায়। ৫০০ িা ১০০০ িের লত্া েীঘব 
সময়; ১০০ িের আরিই িাংলা ও ইংররবজর লর্ রূপ বেল, ত্া আজরকর িাংলা ও 
ইংররবজর লচরয় অরনক বভন্ন। 
. 
আমরা লেখলাম লর্ ভাষা বকভারি সমরয়র সারথ পবরিবত্বত্ হয়। এক ভাষা লথরক কত্ 
ভাষা জম বনরত্ পারর। কারজই পৃবথিীর আবে মানি আেম(আ) লর্ ভাষায় কথা 
িলরত্ন, আজরকর পৃবথিীরত্ও সিাই লসই ভাষারত্ই কথা িলরি—এটা ভ্রাি ও 
অজ্ঞত্াপূণব বচিা োড়া বকেুই না। এ ধররণর বচিা-ভািনারক লমারটও “বিজ্ঞানমনষ্ক” 
িলা র্ারচ্ছ না। 
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৬৭  
অবিরত্বর উরেশ্যহীনত্া ও ননবত্কত্ার অনবিত্ব  
-বনলয় আরমান 
 

আচ্ছা চুবর করা বক খারাপ? লকন খারাপ? কাররা েবত্ হরচ্ছ িরল? আচ্ছা েবত্ করা 
বক খারাপ? লকন খারাপ?... 
. 
প্রশ্নগুরলা আপনার কারে আজগুবি লঠকরল িলরত্ হয় আপবন এখরনা বিজ্ঞানমনস্কত্ার 
মাকারম লপৌঁেরত্ পাররনবন। আপনারক একটু বিজ্ঞানমনস্ক েৃবষ্টরকাণ লথরক বিষয়টা 
িযাখযা কবর। 
. 
বিজ্ঞানমনস্করা িরল লর্, বিজ্ঞানীরা িরলন লর্, বিজ্ঞান িরল এই বিশ্বজিৎ সৃবষ্টর লপেরন 
আল্লাহর লকারনা ভূবমকা লনই। মারন িুবদ্ধমান লকারনা সত্ত্বা এর লপেরন োয়ী নয়। এই 
লিাটা বিশ্বজিৎ একবট অন্ধ শ্বির োরা সংঘবটত্ েুঘবটনা। জড় পোথব লথরক আরি 
আরি একরকাষী জীি, লসখান লথরক আরি আরি িত্বমান মানুরষর উদ্ভি। 
. 
এই বিিত্বন প্রবিয়ায় 'ভারলা' িা 'খারাপ' নামক লকারনা িস্তু কখরনা নত্বর হয়বন। 
ইনেযাি, একটা বজবনসরক সিবসম্মত্ভারি 'ভারলা' িা 'খারাপ' িরল আখযা লেয়ার 
লকারনা মানেণ্ড লনই। সত্ত্বািত্ভারি একটা বজবনস কখরনা 'ভারলা' িা 'খারাপ' হয় না। 
লকউ র্খন লসটারক 'ভারলা' িরল, ত্খনই লকিল লসটা 'ভারলা'। লকউ 'খারাপ' িলরল 
'খারাপ'। আিার একজন িযবি িা একবট লিাষ্ঠী িা জাবত্র কারে র্া ভারলা, অনয 
িযবি/রিাষ্ঠী/জাবত্র কারে ত্া খারাপ হরত্ই পারর। বিবভন্ন রু্রি একই বজবনস কখরনা 
ভারলা, কখরনা খারাপ িরল বিরিবচত্ হয়। 
. 
আমরা র্া বকেুরক ভারলা িা খারাপ িরল জাবন, ত্া হরলা লকারনা না লকারনা ধমব িা 
সামাবজক রীবত্নীবত্ িা রািীয় আইরনর মাধযরম সংজ্ঞাবয়ত্ ভারলা-খারাপ। আমরা 
আমারের মনরক লস অনুর্ায়ী লপ্রাগ্রাম করর লনই। বকন্তু আমারের এই বনমবাণ এিং 
লপ্রাগ্রারমর িাইরর একটা বনবলবপ্ত িািিত্ার অবিত্ব আরে। বনবলবপ্ত িলার কারণ হরলা, 
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িুবদ্ধমান সত্ত্বার হিরেপ োড়াই বনরজ বনরজ সৃষ্ট এই জড় প্রকৃবত্রত্ ভারলা-খারাপ, 
নযায়-অনযারয়র লকারনা পাথবকয লনই। সাপ িযাঙরক খায়। এখারন অনযায়কারী লক? 
. 
ত্াই বিজ্ঞানমনস্ক েৃবষ্টরকাণ লথরক লেখরল, আপনার চারপারশ্ আপবন র্ত্বকেুর অবিত্ব 
লেখরেন ত্া পরয়ন্টরলস। মারন এরের অবিরত্বর লকারনা উরেশ্য লনই। আপনার আমার 
নত্বর করা 'ভারলা', 'খারাপ', 'নযায়', 'অনযারয়'র এই বসরস্ট্মটাও আসরল উরেশ্যহীন। 
সিবকেুর লশ্রষ ওই এক বজবনস- মৃতু্য! 
. 
আররা কবঠন করর িযাখযা করা র্ায়। এ বনরয় বিজ্ঞান, ত্ত্ত্ব ও সাবহরত্যর েীরে 
বজবনসপাবত্র ভাণ্ডার ররয়রে। লসবেরক লিরল আরলাচনাটা জবটল হরয় র্ায় ও 
প্রাসবঙ্গকত্া হারায়। 
. 
অবিত্বশ্ীল এই জিরত্র উরেশ্যহীনত্ারক র্বে আপবন স্বীকার কররন (অথবাৎ ধমবীয় 
লকারনা বিশ্বারসর মাধযরম জিরত্র উরেশ্যহীনত্ারক অস্বীকার না কররন), ত্াহরল 
আপনার সামরন করয়কটা অপশ্ান লখালা থারক। 
. 
একটা অপশ্ান হরলা আপবন সুইসাইি করর লেলরত্ পাররন। সিবকেুই র্খন অথবহীন, 
সিবকেুর লশ্ষ পবরণবত্ র্খন মৃতু্য, লত্া এখনই নয় লকন? আররকটা অপশ্ান হরলা 
বিরনােন। সিরকরমর নেবহক চাবহো পূরণ করর আপবন চরমত্ম বিরনােনময় 
জীিনর্াপন করর মৃতু্যর জনয অরপোটারক ভুরল থাকরত্ পাররন। অথিা রিবপপাসু 
েমত্াধর শ্াসক হরয় জীিরনর সরিবাচ্চ মজাটা লুরট বনরত্ পাররন মরার আরি। অথিা 
বনরজর জীিরনর উপর বনরজই একটা অথব আররাপ কররত্ পাররন লর্ 'আবম এই এই 
উরেরশ্য িাাঁচরিা'। 
. 
বিজ্ঞানমনস্ক জীিনেশ্বরনর ভয়ািহ বেক হরলা উপরর এখন পর্বি র্া র্া িলা হরলা ত্া। 
বকন্তু বিজ্ঞানমনস্করা আপনারের সামরন ত্ারের ধরমবর সিবকেু উরল্লখ করর না। কররল 
আপনারা ত্ারের উপর বিরি হরয় লর্রত্ন। আবসে মবহউেীনরা র্খন োবি করর রু্বি 
িযিহার করা ত্ারের রীবত্, আর চাপাবত্ বেরয় লকাপারনা মুবমনরের রীবত্- এ কথা বেরয় 
লস মুবমনরের উপর বিজ্ঞানমনস্করের একটা লমারাল সুবপবরওবরবট প্রবত্ষ্ঠা করর। বকন্তু 
ত্ার এ কথাটা লকারনা ভযালু িহন করর না। 
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. 
কারণ সি রু্বি বনরয় লিাঁরচ থাকার পরও অথবহীন জীিরনর লশ্ষটা হয় ওই অথবহীন 
মৃতু্যর মাধযরম। আর বিজ্ঞারনর েৃবষ্টরত্ লর্রহতু্ নযায়-অনযায় িরল বকেু লনই, ত্াই 
চাপাবত্ বেরয় লকাপারনাটাও একটা প্রাকৃবত্ক লেরনারমনন োড়া বকেু না। খবন লথরক 
আহবরত্ ললাহা প্রবিয়াজাত্ হরয় হাত্লরু্ি ধারারলা ইোত্ হয়। একবট লহারমা 
লসবপরয়রের ঐবচ্ছক লপশ্ীর নড়াচড়ায় অপর লহারমা লসবপরয়রের খুবলরত্ োটল হয়। 
মাধযাকষবণ শ্বির কাররণ লভত্রকার লসররব্রাল িবিগুরলা ভূবমরত্ পরড় র্ায়। এর লিবশ্ 
বকেু না। 
. 
উপররর এই জবটল োরমলা অল্প কথায় সমাধান হরয় র্ায় নযায়-অনযায় বনধবাররণর 
একটা সত্ত্বায় বিশ্বাস কররল। আল্লাহ িরলরেন নযায়, অত্এি নযায়। আল্লাহ িরলরেন 
অনযায়, অত্এি অনযায়। 
. 
ইসলামী শ্ারস্ত্রর পবণ্ডত্রের বজরজ্ঞস কররল লেখরিন, কী কী কাররণ মানুষরক হত্যা 
করা র্ায় ত্ার বলস্ট্ আরে। বকন্তু কী কী কাররণ মানুষরক হত্যা করা র্ায় না, ত্ার 
লকারনা বলস্ট্ লনই। কারণ লসটা অসীম। বলস্ট্ করর লশ্ষ করা র্ারি না। ওই বনধবাবরত্ 
কারণগুরলার িাইরর একটা মানুষরক হত্যা করা মারন সমগ্র মানিজাবত্রক annihilate 
করর লেলা। লকন? আল্লাহ িরলরেন ত্াই। 
. 
বিজ্ঞানমনস্ক না হরয় আমার ইসলারম বিশ্বাস করার কারণগুরলার মারে একটা হরলা 
এই লর্ এটা আমার জীিনরক সহজ করর। ইসলাম আমার জীিনরক একটা উরেশ্য 
লেয়। বিজ্ঞানমনস্করের মরত্া পাত্ার পর পাত্া কবঠন ভাষায় লমাটা লমাটা িই বলরখ 
লশ্রষ উপসংহারর বিরয় আমারক িরল না "রত্ামার এই অবিত্ব অথবহীন, লত্ামার মৃতু্য 
অথবহীন।" 
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৬৮ 
“কুরআরনর স্বাত্রযযর িযাপারর একবট োশ্ববনক পর্বারলাচনা”  

মূলঃ হামজা এ. র্ত্ববর্স 
অনুিােঃ কাবজ মাহবে মাহমুে উৎস 
সম্পােনাঃ মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

উইবলয়াম লশ্েবপয়ার বেরলন ইংররবজ ভাষার একজন কবি ও নাটযকার। ইংররবজ 
ভাষার লেষ্ঠ ললখক বহসারি বত্বন বিরিবচত্ হরয় থারকন।স্বত্য ঘরানার সাবহত্যকরমবর 
রচবয়ত্া বহসারি ত্াাঁর উোহরণ প্রায়ই তু্রল ধরা হয়। লকউ লকউ রু্বি লেখান, একজন 
মানুষ হরয়ও র্বে লশ্েবপয়ার ত্াাঁর কবিত্া ও িল্প একবট স্বত্য উপারয় উপস্থাপন 
কররত্ পাররন, ত্াহরল কুরআন র্ত্ই স্বত্য লহাক না লকন লসবট লকান িযাপারই নয়— 
এবটও অিশ্যই একজন মানুরষর রচনা। 
. 
সবত্য কথা িলরত্, উপররর রু্বিরত্ বকেু সমসযা আরে।উপররর রু্বিরত্ কুরআরনর 
স্বাত্রযযর প্রকৃত্ স্বরূপ বিরিচনায় লনয়া হয়বন এিং এর োরা লশ্েবপয়াররর মত্ 
সাবহত্য প্রবত্ভার স্বাত্যযও বঠক উপলবি করা র্ায় না।র্বেও লশ্েবপয়াররর িল্প ও 
কবিত্াগুরলা অপ্রবত্েন্দ্বী নশ্বল্পক বনেশ্বন বহসারি সমােৃত্ হরয়বেল, ত্িুও বত্বন ত্াাঁর 
সাবহত্যকরমবর লেরত্র লর্ রূপররখা অনুসরণ কররত্ন ত্া বকন্তু স্বত্য বেল না।অরনক 
লেরত্রই লশ্েবপয়ার প্রচবলত্ লযাবম্বক লপন্টাবমটার (লযাবম্বক লপন্টাবমটার কারিযর একবট 
েন্দ। এর োরা এমন একবট লাইনরক লিাোয়, র্া পাাঁচবট চরণ বনরয় 
িবঠত্।“সাধারণভারি লপন্টাবমটার” শ্ব্দবটর মারন হরচ্ছ – লর্ লাইরন পাাঁচবট চরণ 
আরে।) িযিহার কররবেরলন।বকন্তু কুরআরনর ভাষার লেরত্র ররয়রে একবট সমূ্পণব 
অপবরবচত্ ও অতু্লনীয় সাবহত্যরূপ। কুরআরনর িাচনভবঙ্গর িাঠবনক নিবশ্ষ্টযই এর 
স্বত্যত্া প্রেশ্বন করর, এর সাবহবত্যক ও ভাষািত্ রূপররখার বিষয়রকবন্দ্রক মূলযায়ন 
বকন্তু ত্া করর না। 
. 
এই বিষয়গুরলারক মাথায় লররখ আমরা েু’’বট পদ্ধবত্ অিলম্বন কররত্ পাবর লর্গুরলা 
আমারের সামরন েষ্টভারি তু্রল ধররি লর্, কুরআন লর্ সৃবষ্টকত্বার পে লথরক আিত্ 
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এিং এবট লর্ একবট অরলৌবকক গ্রন্থ -এই বিশ্বারসর বপেরন অরনক িড় ধররনর রু্বি 
ররয়রে। প্রথম পদ্ধবত্বট হরচ্ছ ‘লর্ৌবিক বসদ্ধাি’ এিং বেত্ীয়বট হরচ্ছ ‘অরলৌবককত্ার 
েশ্বন’। 
. 
লর্ৌবিক বসদ্ধািঃ 
. 
‘লর্ৌবিক বসদ্ধাি’ হল লসই বচিন পদ্ধবত্ লর্খারন লর্ৌবিক বসদ্ধািসমূহ সিবসম্মত্ভারি 
িৃবহত্ লকান বিিৃবত্ অথিা প্রমাণরর্ািয লকান উোহরণ লথরক লনওয়া হয়।এই 
পদ্ধবত্বটরক ‘রু্বিসঙ্গত্ হিরেপ’ িা ‘রু্বিসম্মত্ বসদ্ধাি’ও িলা হয়। 
. 
কুরআরনর স্বাত্রযযর প্রসঙ্গ আসরল প্রাচয এিং পািারত্যর পবণ্ডত্রা লর্ কথাবটর 
িযাপারর একমত্ হরয় র্ান লসবট হরচ্ছঃ 
. 
"কুরআন নাবর্রলর সময় এবট আরিরের োরা র্থার্থভারি নকল করা হয় বন।” 
. 
এই বিিৃবত্ লথরক আমরা বনরচর লর্ৌবিক বসদ্ধািগুরলারত্ আসরত্ পাবর: 
. 
১। কুরআন লকান আররির োরা রবচত্ নয়।রকননা কুরআন নাবর্রলর সময় আরিরা 
ত্ৎকালীন সমরয়র অনযত্ম লেষ্ঠ ভাষা বিশ্ারে বেল এিং ত্ারা কুরআরনর সরঙ্গ 
প্রবত্েবন্দ্বত্ায় িযথব হয়।ত্ারা এটাও স্বীকার করর লর্, কুরআন কখরনাই একজন মানুরষর 
োরা রবচত্ হরত্ পারর না। 
. 
২। কুরআন লকান অনাররির োরাও রবচত্ হরত্ পারর না।কারণ কুরআরনর ভাষা হল 
আরবি এিং কুরআনরক সেলভারি চযারলি জানারনার অনযত্ম পূিবশ্ত্ব হল আরবি 
ভাষার জ্ঞান থাকা। 
. 
৩।বনরম্নর কারণগুরলার জনয কুরআন নিী মুহাম্মারের (ملسو هيلع هللا ىلص) োরাও রবচত্ হওয়া সম্ভি 
নয়ঃ - 
. 
ক. নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজ একজন আরি বেরলন, বকন্তু সকল আরি কুরআরনর 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
408 

প্রবত্েবন্দ্বত্া কররত্ বিরয় িযথব হরয়রেন। 
. 
খ. কুরআন নাবর্রলর সময় লর্ সকল আরি ভাষাবিে বেরলন, ত্ারা কখরনা নিী 
মুহাম্মােরক (ملسو هيلع هللا ىلص) কুরআরনর রচবয়ত্া িরল অবভরু্ি কররনবন। 
. 
ি. নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর এই বরসালারত্র োবয়ত্ব পালনকালীন সমরয় অরনক েুঃখ-
েুেবশ্ার বশ্কার হরয়রেন।উোহরণস্বরূপ— ত্াাঁর সিারনরা মারা লিল, ত্াাঁর বপ্রয়ত্মা স্ত্রী 
খাবেজা(রা) েুবনয়া লথরক বিোয় বনরলন, ত্াাঁরক সামাবজকভারি িয়কট করা হরয়রে, 
ত্াাঁর বনকটত্ম সাথীরের অত্যাচার করা হরয়রে এিং অরনকরকই হত্যা করা হরয়বেল। 
বকন্তু কুরআরনর সাবহত্যরূপ আরির মত্ই ঐশ্ববরক ধ্ববন ও স্বভািমবণ্ডত্ 
থাকল।কুরআরনর লকাথাও নিী মুহাম্মারের (ملسو هيلع هللا ىلص) অশ্াবি িা আরিরির প্রকাশ্ ঘটল না। 
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এসি অিস্থার বভত্র বেরয় লিরলন অথচ কুরআরনর সাবহবত্যক ভবঙ্গমার 
লকাথাও ত্াাঁর আরিরির লকান িবহঃপ্রকাশ্ ঘটরলা না— মনিাবত্ত্বক ও শ্ারীরিৃিীয় বেক 
বেরয় এটা সমূ্পণব অসম্ভি িযাপার বেল, র্বে বত্বন আরেৌ কুরআরনর রচবয়ত্া হরয় 
থাকরত্ন।  
. 
ঘ. সাবহবত্যক মান বিরিচনায় কুরআন একবট অসামানয গ্রন্থ বহসারি পবরিবণত্। অথচ 
এর আয়াত্গুরলা লস সমরয় সংঘবটত্ বিবভন্ন পবরবস্থবত্ ও ঘটনার লপ্রবেরত্ বিবভন্ন 
সমরয় নাবর্ল হরয়রে। বকন্তু ত্া সরত্ত্বও লকান পুনঃবনরীেণ িা কাট-োট করা োড়াই 
এগুরলা অসামানয সাবহবত্যক কমব। র্ত্ লেষ্ঠ সাবহত্যকমব আরে, এর সিগুরলারই বনখুাঁত্ 
হওয়া বনবিত্ করার জনয পুনঃবনরীেণ িা কাট-োট করার প্ররয়াজন হরয়রে। বকন্তু 
কুরআন (বিবভন্ন ঘটনার লপ্রবেরত্) ত্াৎেবণকভারি নাবর্ল হরয়রে। 
. 
ঙ. নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেস িা বিিরণগুরলা কুরআরনর িণবনাভবঙ্গর তু্লনায় সমূ্পণব 
বভন্ন প্রকৃবত্র।বকভারি একজন মানুষ ২৩ িের (রর্টা কুরআন নাবর্রলর সময়কাল) 
ধরর েু’বট সমূ্পণব বভন্ন স্ট্াইরল লমৌবখকভারি লসগুরলা(কুরআন ও হাবেস) িণবনা কররত্ 
পারর? সাম্প্রবত্ক িরিষণার বভবিরত্ প্রমাণ হরয়রে লর্ শ্াবররীক ও মানবসকভারি এবট 
একবট অসম্ভি িযাপার। 
. 
চ. মানুরষর সি ধররণর অবভিযবির অনুকরণ সম্ভি, র্বে লসই অবভিযবির প্রবত্রূপ িা 
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বু্লবপ্রন্ট বিেযমান থারক।উোহরণ বহসারি আমরা িলরত্ পাবর, বকেু বচত্রকমবরক র্বেও 
অননযসাধারণ বকংিা বিস্ময়কর রকরমর স্বত্য িরল মরন করা হয়, বকন্তু ত্িুও লসগুরলা 
নকল করা সম্ভি।বকন্তু কুরআরনর লেরত্র এবট বনরজই ত্ার বু্লবপ্রন্ট বহসারি বিেযমান। 
বকন্তু এখন পর্বি লকউই এর অবেত্ীয় সাবহত্যরূরপর অনুকরণ কররত্ সেম হয়বন। 
. 
৪। কুরআন অনয লকান সত্ত্বা, লর্মন বজন িা লপ্রত্াত্মার োরা রবচত্ হরত্ পারর না, 
কারণ কুরআন এিং ঐশ্ববরক িাণীসমূহ বনরজরাই হল ত্ারের অবিরত্বর বভবি।ত্ারের 
অবিত্ব প্রমাবণত্ হয় ঐশ্ববরক িাণীর বভবিরত্ই, লকান িরিষণামূলক ত্থয োরা 
নয়।সুত্রাং র্বে লকউ োবি করর কুরআরনর উৎস হল অনয লকান সত্ত্বা, ত্াহরল ত্ারক 
এর (সত্ত্বার)অবিত্ব প্রমাণ কররত্ হরি এিং এর োরা ঐশ্ববরক িাণীর সত্যত্াই প্রমাণ 
হরয় র্ারি।এরেরত্র র্বে বজনরের অবিত্ব প্রমাণ করার জনয কুরআনরক ঐশ্ববরক িাণী 
বহসারি িযিহার করা হয়, ত্াহরল এই লর্ৌবিক বসদ্ধাি প্রবিয়াবট িযিহার করার লকান 
প্ররয়াজনই হরি না, লকননা কুরআন ইবত্মরধযই একবট ঐশ্ববরক িাণী বহসারি প্রবত্বষ্ঠত্ 
হরয় লিরে। কারণ বজনরের অবিত্ব বিশ্বাস করার অথবই হল সিার আরি কুরআরন 
বিশ্বাস করা। 
. 
৫। কুরআন শুধুমাত্র স্রষ্টার বনকট লথরকই আসরত্ পারর, লকননা এটাই একমাত্র 
লর্ৌবিক িযাখযা এিং অনযানয সকল িযাখযাই িাবত্ল প্রমাবণত্ হরয়রে।কারণ ত্ারা একবট 
লিাধিময ও সুসঙ্গত্ উপারয় কুরআরনর এই স্বাত্রযযর িযাখযা বেরত্ পারর না। 
. 
অরলৌবককত্ার েশ্বনঃ 
. 
অরলৌবককত্ার ইংররবজ প্রবত্শ্ব্দ হল ‘miracle’ লর্বট লযাবটন শ্ব্দ ‘miraculum’ 
লথরক উদূ্ভত্, র্ার মারন হরচ্ছ - “বিস্ময়কর লকান বকেু”।সাধারণত্ অরলৌবকক ত্ারকই 
িলা হয়, লর্টা প্রকৃবত্র সাধারণ বনয়মরক ভঙ্গ করর(lexnaturalis); র্বেও এবট একবট 
অসংলি সংজ্ঞা।প্রকৃবত্র সাধারণ বনয়ম সম্পরকব আমারের লর্ িুে, লসজনযই এই 
অসংলিত্া; োশ্ববনক বিবলয়নবস্কর ভাষয অনুর্ায়ী, “... “লর্ পর্বি প্রকৃবত্র সাধারণ 
বনয়মগুরলারক সািবজনীন প্রিািনামূলক বসদ্ধাি বহসারি বিরিচনা করা হরি, লস পর্বি 
সাধারণ বনয়ম লমরন না চলার ধারণাটা অসঙ্গবত্পূণব বহসারি বিরিবচত্ হরি”।” 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
410 

প্রকৃবত্র সাধারণ বনয়মগুরলা হল এমন বকেু প্রিািনামূলক বসদ্ধাি লর্গুরলা আমরা এই 
মহাবিরশ্ব পর্বরিেণ কবর।র্বে অরলৌবককত্ার সংজ্ঞা হয় সাধারণ বনয়রমর লঙ্ঘণ, অনয 
কথায় আমরা মহাবিরশ্ব লর্সি রীবত্ পর্বরিেণ করবে লসগুরলার িযবত্িম, ত্াহরল 
একবট সুেষ্ট ধারণািত্ ভুল ঘরট।ভুলবট হলঃ লকন আমরা রীবত্র এই অনুভূত্ 
লঙ্ঘণরক রীবত্র একবট অংশ্ মরন কররত্ পারবে না? সুত্রাং, অরলৌবককত্ার সি 
লথরক সঙ্গবত্পূণব সংজ্ঞা হল - লকান বকেুর লঙ্ঘণ নয় িরং অসম্ভািযত্া।োশ্ববনক 
উইবলয়াম ললন লিইি “প্রকৃবত্র সাধারণ বনয়রমর লঙ্ঘণ””-অরলৌবককত্ার এই 
সংজ্ঞারক প্রত্যাখযান করররেন এিং এর পবরিরত্ব একবট সঙ্গবত্পূণব সংজ্ঞা প্রোন 
করররেন।ত্া হল -“”লর্ সকল ঘটনা প্রকৃবত্র কার্বকর েমত্ার িাইরর অিস্থান 
করর”।” এটা োরা র্া লিাোরচ্ছ ত্া হল - অরলৌবকক ঘটনা হরচ্ছ কার্বকারণ সম্বন্ধীয় 
িা লর্ৌবিক সম্পরকবর বিরিচনায় অসম্ভি লকান কাজ। 
. 
অরলৌবকক কুরআনঃ 
. 
লর্ বিষয়বট কুরআনরক অরলৌবকক করর তু্রলরে ত্া হল, এটা আরবি ভাষার প্রকৃবত্র 
কার্বকর েমত্ার িাইরর অিস্থান করর।আরবি ভাষার লেরত্র কার্বকর েমত্ার প্রকৃবত্বট 
হল - আরবি ভাষার িযাকরণিত্ লর্ লকান শুদ্ধ প্রকাশ্ভবঙ্গ সিবোই প্রচবলত্ আরবি িেয 
িা পরেযর সাবহত্য কাঠারমার মরধয পড়রি। 
. 
কুরআন একবট অরলৌবকক গ্রন্থ, লকননা এর সাবহত্যভবঙ্গ আরবি ভাষার কার্বকর েমত্া 
োরা িযাখযা করা র্ায় না। লকননা আরবি শ্ব্দ, িণব ও িযাকরবণক বনয়রমর সকল সম্ভািয 
সমিয়ই িযয় করা হরয়রে, বকন্তু এর পররও কুরআরনর সাবহত্যভবঙ্গমা নকল করা সম্ভি 
হয়বন।আরিরের মরধয র্ারা লস সমরয়র অনযত্ম লেষ্ঠ আরবি ভাষাবিে বহসারি পবরবচত্ 
বেল, ত্ারা কুরআরনর সরঙ্গ প্রবত্েবন্দ্বত্ায় িযথব হয়।প্রখযাত্ বব্রবটশ্ প্রাচযবিে ও অনুিােক 
েস্ট্বার বেটরজরাে আরিুথনট িরলনঃ 
. 
“মাবজবত্ সাবহত্য র্ত্েূর পর্বি লর্রত্ পারর ত্ার সীমার মধয লিশ্ বকেু প্ররচষ্টা চালারনা 
হরয়রে এর(কুরআন) মত্ একবট কীবত্ব নত্বর করার জনয, বকন্তু এখরনা পর্বি লকানটাই 
সেলকাম হয়বন”।” [১] 
. 
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এর লর্ ত্াৎপর্ব হরত্ পারর ত্া হল -কুরআন এিং আরবি ভাষার মরধয লকান সংরর্াি 
লনই! র্বেও এটা অসম্ভি মরন হয় কারণ কুরআন আরবি ভাষায় রবচত্। অপরবেরক 
আরবি শ্ব্দ ও িরণবর র্ত্ প্রকার সমিয় িযিহার করা সম্ভি, ত্া িযিহার করা হরয়রে 
কুরআনরক পরীো করা ও এর অনুরূপ নত্বরর জনয।অত্এি আমরা এই বসদ্ধারি 
উপবনত্ হরত্ পাবর লর্, লকিলমাত্র অরলৌবককত্াই পারর কুরআরনর এই অবিশ্বাসয 
আরবি সাবহত্যরূরপর সঙ্গবত্পূণব িযাখযা বেরত্ । 
. 
র্খন আমরা কুরআরনর স্বত্য সাবহত্যরূরপর জিাি লখাাঁজার জনয আরবি ভাষার 
কার্বকর েমত্ার বেরক লেয কবর, ত্খন আমরা এটার (আরবি ভাষার) এিং এই 
ঐশ্ববরক গ্ররন্থর মরধয লকান সংরর্াি খুাঁরজ পাই না। সুত্রাং এভারি একবট অসম্ভি 
পবরবস্থবত্ নত্বর হয় এিং অরলৌবকক লকান িযাখযার প্ররয়াজন হয়।অত্এি, লর্ৌবিকভারি 
এই বসদ্ধারি আশ্া র্ায় লর্, র্বে কুরআন একবট সাবহত্যকমব হয় লর্বট আরবি ভাষার 
কার্বকর েমত্ার সীমার িাইরর অিস্থান করর, ত্াহরল সংজ্ঞানুর্ায়ী এবট একবট 
অরলৌবকক গ্রন্থ। 

 
ত্থযসূত্রঃ 
[১] এে.এে.আরিুথনট, ১৮৮৫, িাইরিল ও কুরআরনর িঠনরকৌশ্ল, লন্ডন, পৃষ্ঠা নং ৫। 
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৬৯ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব - ১  
-সাইেুর রহমান 

 
 

'িারউইবনজম' 'ইরভালুযশ্ন' 'এরথইজম' ইত্যাবে 'টামব' গুরলার সারথ আমরা সিাই কম 
লিবশ্ পবরবচত্। 'িারউইবনজম' 'ইরভালুযশ্ন' নামগুরলা শুনরল অরনরক িুরে অথিা না 
িুরে পরে বিপরে অিস্থান লনয়। 'ইরভালুযশ্ন' িা বিিত্বনিাে শ্ব্দবট শুনরলই আমরা 
মরন কবর, এটা িারউইন আর নাবিকরের সম্পবি, ত্াই ধমববিশ্বাসী অরনরকই লচাখ িন্ধ 
করর এর বিপরে অিস্থান বনরয় লনয়, লর্টা আসরল সবঠক নয়। 
. 
জীি বিজ্ঞারনর ভাষায় বিিত্বন হরলা জীরির নিবশ্রষ্টর ধারািাবহক পবরিত্বন। প্রকৃবত্ 
বিজ্ঞানী চালবস িারউইরনর বিিত্বনিাে বথওবরর আরিও বিিত্বন বনরয় অরনক 
হাইরপাবথবসস বেরলা। বিজ্ঞানী কালব বলবনয়াস, বপরয়রর লুইস লমৌপাবটবয়াস, িযাবপ্টস্ট্ 
লযামাকবস সহ অরনরক ইরভালুযশ্ন বনরয় কাজ করররেন। 
. 
িারউইরনর সােলয হরলা লস সিবপ্রথম বিিত্বরনর লমাটামুবট গ্রহণরর্ািয একটা ত্াবত্ত্বক 
িযাখযা োাঁড় কবররয়বেরলন। িারউইরনর লেয়া বিিত্বরনর িযাখযা অনুর্ায়ী জীরির মধযকার 
নিবশ্ষ্টয পবরিবত্বত্ হয় 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' এর মাধযরম। প্রবত্কূল পবররিরশ্র সারথ 
লর্ খাপ খাইরয় চলরত্ পারর লসই লিাঁরচ থারক-রসাজা িাংলায় িলরত্ লিরল এটাই হরচ্ছ 
'নযাচারাল বসরলকশ্ন' বথওবর। আমরা অরনরক িারউইবনজম ও 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' 
বথওবর একই বজবনস মরন কবর, লর্টা আসরল ভুল।  
. 
িারউইন োড়াও আররা অরনক বিজ্ঞানী 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' বথওরী বনরয় কাজ 
করররেন, লর্মন আলরেি রারসল ওয়ারলস (িারউইরনর সহ-কমবী), উইবলয়াম চালবস 
ওরয়লস, পযাবিক মযাবথউ ত্ারের মরধয অনযত্ম। ' 
. 
িারউইবনজম' হরলা বিজ্ঞানী িারউইরনর 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' বথওবরর বনজস্ব িযাখযা। 
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পরিত্বীরত্ হািবাটব লেোর এই বথওবররক 'সারভাইভাল অে েযা বেরটস্ট্' নারম বকেুটা 
বভন্ন রূরপ িযাখযা কররন। িারউইন ত্ার 'ওবরবজন অে লেবসস' িইরয় সকল জীি 
একই আবেরূপ লথরক এরসরে িরল লর্ মত্ামত্ বেরয়রে এটাও িারউইবনজরমর 
অনযত্ম একটা মত্িাে। 
িারউইরনর 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' আররা েশ্টা নিজ্ঞাবনক বথওবরর মরত্াই আরলাবচত্ 
সমারলাবচত্ হরয়রে। ত্ৎকালীন অরনক খযাবত্মান বিজ্ঞানী লর্মন, কালব েন নারিবল, 
উইবলয়াম থম্পসন, লিবমং লজনবকন ত্ার িযাখযার বিপরে োরুন সি নিজ্ঞাবনক রু্বি 
উপস্থাপন কররন েলস্বরূপ িারউইনরক ত্ার িইরয় বকেু পবরিত্বন আনরত্ হয়। 
উরল্লবখত্ বিজ্ঞানীিণ একারিবমকযাবল িারউইরনর লথরক অরনক লিবশ্ লর্ািযত্াসম্পন্ন 
বেরলন।  
. 
মজার িযাপার হরলা, িারউইরনর সমরয়ই খুি অল্প সংখযক বিজ্ঞানী ইরভালুশ্রনর সারথ 
নযাচারাল বসরলকশ্রনর সমৃ্পিত্া স্বীকার কররত্া, অবধকাংরশ্র মরত্ 'নযাচারাল 
বসরলকশ্ন' খুিই 'মাইনর' একটা ভূবমকা পালন করর এ লেরত্র। বিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ এরস 
'নযাচারাল বসরলকশ্ন' ত্ত্ত্ব 'লিথ লিি'এ চরল র্ায়। সামবগ্রকভারি সিাই 'ইরভালুযশ্ন' 
ত্ত্ত্ব লমরন বনরলও 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' বথওবররক অগ্রহনরর্ািয িরল রায় লেন অরনক 
খযাবত্মান বিজ্ঞানী লর্মন, এরিরহারটবি লিনািব, ভানবন লকরলাি সহ আররা অরনরক। 
বকেুবেরনর মরধযই 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' বথওবরর বিপরীরত্ আররা চারবট মত্িাে 
প্রবত্ষ্ঠা পায় ত্ার মরধয 'সালটযাশ্বনজম' অনযত্ম।  
. 
এই ইরভালুশ্নাবর লমকাবনজমটা িারউইরনর লথরক পুররাটাই আলাো। িারউইন 
লর্খারন িরলবেরলা ইরভালুযশ্ন ধীরর ধীরর অরনক সময় বনরয় হয়, লসখারন 
'সালটযাশ্বনজম' ত্ত্ত্ব অনুসারর 'দ্রুত্ িৃহৎ বমউরটশ্ন' এর মাধযরম ইরভালুযশ্ন সংঘবটত্ 
হয়। এই ত্রত্ত্ব বিশ্বাসীরের মরধয লজরনবটরের প্রাণপুরুষ হুরিা েযা লভ্রইস লথরক শুরু 
করর আধুবনককারলর কালব ভরয়স, লনারিল জয়ী িারিারা মযাক বক্লনটকও আরেন। 
মিানব মবলকুলার িারয়ালবজ সমবথবত্ এই ত্ত্ত্ববট অনয সি বথওবর লথরক লিবশ্ 
গ্রহণরর্ািয ও নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। 
. 
উপররর সংরেবপত্ আরলাচনা লথরক এটা পবরষ্কার বিিত্বনিারের উপরর আবে লথরক 
আজ পর্বি র্ত্ বথওরী পাওয়া র্ায় ত্ার মরধয িারউইরনর 'নযাচারাল বসরলকশ্ন' 
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বথওরী বিজ্ঞারনর েৃবষ্টরকাণ লথরক সিরচরয় অবনভবররর্ািয ও অপ্রারয়াবিক। প্রশ্ন হরত্ 
পারর, ত্ারপররও িাবক সি বথওবর লথরক িারউইরনর বথওরী লকরনা লিবশ্ আরলাবচত্ ও 
সমারলাবচত্? এর বপেরনও অরনক কারণ আরে, ত্ার র্ত্টা না নিজ্ঞাবনক ত্ার লথরকও 
সামাবজক ও রাজবনবত্ক। পরিত্বী পরিব এই বিষরয় আরলাচনা হরি ইনশ্াআল্লাহ। 
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৭০ 
অবভরর্ািঃ কুরআন িরল আকাশ্ ও পৃবথিী নত্বররত্ ৬ বেন 
ললরিরে অথচ বিজ্ঞান িরল করয়ক বমবলয়ন িের ললরিরে 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ র্বে পৃবথিী ও আকাশ্মণ্ডলী েয় বেরন সৃবষ্ট করর থারকন 
(Quran 50:38) [র্া মানুরষর বহরসরি ১০০০ িের (Quran 22:47, 32:5) অথিা 
৫০০০০ িের (Quran 70:4)], ত্রি বিজ্ঞান লকন িরল বিি িযাং সংিবঠত্ হওয়ার পর 
পৃবথিী নত্বর হরত্ প্রায় করয়ক বমবলয়ন িের সময় ললরিরে? 
. 

উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ আবম আকাশ্মণ্ডলী, পৃবথিী ও এই েুইরয়র মধযিত্বী সিবকেু েয় 
‘আইয়ারম’(বেন/সময়কাল) সৃবষ্ট কররবে এিং আমারক লকানরূপ ক্লাবি েশ্ব কররবন।” 
(কুরআন, ক্বে ৫০:৩৮) 
. 
"ত্ারা লত্ামারক আর্াি ত্বরাবিত্ কররত্ িরল। অথচ আল্লাহ কখনও ত্াাঁর ওয়াো ভঙ্গ 
কররন না। লত্ামার প্রভুর কারে একবেন লত্ামারের িণনার হাজার িেররর সমান। " 
(কুরআন, হাি ২২:৪৭) 
. 
" বত্বন আকাশ্ লথরক পৃবথিী পর্বি সমি কমব পবরচালনা কররন, অত্ঃপর ত্া ত্াাঁর 
কারে লপৌেরি এমন এক বেরন, র্ার পবরমাণ লত্ামারের িণনায় হাজার িেররর সমান। 
“ 
(কুরআন, সাজো ৩২:৫) 
. 
“লেররশ্ত্ািণ এিং রূহ ত্াাঁর(আল্লাহর) বেরক উধ্ববিামী হয় এমন একবেরন, র্ার 
পবরমাণ পিাশ্ হাজার িের।” 
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(কুরআন, মাআবরজ ৭০:৪) 
. 
আরবি ভাষায়  ِيَْوم [উচ্চারণঃ ইয়াওম; িহুিচনঃ   أَيَّام (আইয়াম)] শ্ব্দবট িযাপকারথব 
িযিহৃত্ হয়।আরবিরত্ শ্ব্দবট বেন, পর্বায়কাল, সময়কাল ইত্যাবে অরথব িযিহৃত্ হয়। 
[১] 
. 
সুরা ক্বে এর ৩৮নং আয়ারত্ লর্   أَيَّام (আইয়াম) এর কথা িলা আরে ত্া অিশ্যই ২৪ 
ঘণ্টার বেন হওয়া সম্ভি নয়।কারণ লস সমরয় সূর্ব নত্বর হয়বন; কারজই লসৌর বেরনর 
বহসাি এখারন অিাির।সুরা হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ লত্ হাজার িেররর বেন 
এিং সুরা মাআবরজ ৭০:৪ এ ৫০ হাজার িেররর বেরনর কথা উরল্লখ আরে। উরল্লখয 
লর্, হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫লত্  ََسنَة   أَْلف  িা ‘হাজার িের’ এর বেরনর কথা 
উরল্লখ আরে; র্া োরা লর্মন বনবেবষ্টভারি ১০০০ িের লিাোরত্ পারর, আিার ‘হাজার 
িের’ ত্থা বিশ্াল নেরঘবযর একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পারর। কুরআরন শ্ব্দবটর 
িযিহাররর এই নিবচত্রয োরাই লিাো র্ারচ্ছ লর্--  ِيَْوم (ইয়াওম) শ্ব্দবটর অথব িযাপক; এ 
োরা লর্ লকান সময়কারলর বেনই লিাোরত্ পারর। এ োরা ২৪ঘণ্টা, ১ হাজার িের, 
৫০,০০০ িের এমনবক হাজার িের িা বিশ্াল নেরঘবযর একবট সময়কালরকও লিাোরত্ 
পারর।রমাট কথা, শ্ব্দবট োরা লর্ লকান time period িা পর্বায়কাল/সময়কাল 
লিাোরত্ পারর। 
. 
আধুবনককারল মহাবিশ্ব সৃবষ্টর িযাপারর সি লথরক গ্রহণরর্ািয মত্িাে হরচ্ছ বিি িযাং। 
মুসবলমরের বনকট অিশ্যই লকান নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব মানেণ্ড নয়, কারণ নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব 
প্রায়শ্ই পবরিত্বন হয়। মুসবলমরের বনকট মানেণ্ড হরচ্ছ কুরআন ও সুন্নাহ।কারণ 
এগুরলা ওহীর অিভুবি, মানুরষর জ্ঞারনর লথরক এগুরলা অগ্রিামী।ত্রি বিি িযাং ত্রত্ত্বর 
সরঙ্গ কুরআরনর ত্রথযর লকান নিপবরত্য লনই। লকননা কুরআরন লর্ েয় 
‘আইয়ারম’(বেন/সময়কাল) সৃবষ্ট করার কথা িলা আরে, ত্া বমবলয়ন িের সময়কারলর 
‘আইয়াম’ও হরত্ পারর।  ِيَْوم এর লকান বনবেবষ্ট সময়সীমা লনই।সি লথরক আগ্ররহােীপক 
বিষয় হরচ্ছ, আধুবনক বিজ্ঞান অনুর্ায়ী মহাবিশ্ব নত্বর হরয়রে েয়বট পর্বায়কারল। র্থাঃ 
. 
1.Plank time 2.Inflationary 3.Formation of proton & neutron 
4.Formation of nucleus 5.Formation of matter & separation of 
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radiation 6.Familiar universe. [২] 
. 
র্া কুরআরনর িণবণার{৬ আইয়াম} অনুরূপ। অত্এি আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, 
মহাবিরশ্বর উৎপবি সম্পরকব আধুবনক বিজ্ঞান ও কুরআরনর ত্রথযর লকান বিররাধ লনই। 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] http://www.almaany.com/…/di…/ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/ 
[২] বিিাবরত্ভারি Epoch িা সময়কারলর ধাপগুরলার বিিরণ লেখা লর্রত্ পারর National 
Geographic Magazine, February 1982 (Vol. 161, No. 2) লথরক। আমাজরন অিবার করার 
বলংকঃ https://www.amazon.com/National-Geographic-Mag…/…/B000PCFDSM 
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৭১ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব-২  

-সাইেুর রহমান 
 

 

[প্রথম পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৬৯] 
. 
িারউইবনজম বনরয় বিিাবরত্ িলার আরি ইরভালুযশ্ন বনরয় বকেু আরলাচনা করা র্াক। 

ইরভালুযশ্ন বনরয় অরনরকর মারে অেষ্টত্া আরে। আরিই িলা হরয়রে, ইরভালুযশ্ন িা 
বিিত্বন হরলা জীরির জণ্মিত্ নিবশ্রষ্টর ধারািাবহক পবরিত্বন। বিিত্বনরক েুইভারি 
ভাি করা র্ায়, মযারিা ইরভালুযশ্ন িা িৃহৎ বিিত্বন ও মাইরিা িা লোট বিিত্বন। 
আমরা সিাই সাধারণত্ মযারিাইরভালুশ্ন বনরয় কথা িবল, ত্কব বিত্কব কবর।  
. 
মযারিাইরভালুশ্ন বথওরী মরত্ জীরির টােবেরমবশ্ন িা রূপাির, এক জীি লথরক 
আররক জীরি পবরণত্ হওয়া সম্ভি। সাইবন্টবেক ত্থয অনুর্ায়ী জীরির এই পূণবাঙ্গ 
পবরিত্বন সম্ভি নয়, বিরশ্ষ করর িহু লকাষী (মাবটরসলুলার) জীরির লেরত্র লত্া নয়ই। 
বকেু স্ট্াবি আরে লর্খারন লেখা লিরে বকেু এক লকাষী লপ্রাকযাবরওট গুরলার মরধয 
বজনিত্ সােৃশ্য অরনক।  
. 
লর্মন বকেু বকেু িযাকরটবরয়া প্রজাবত্র মরধয বজনিত্ সােৃশ্যত্া অরনক, এই সােৃশ্যত্া 
হয়রত্া এরভাবলউশ্নারী লমকাবনজরমর মাধযরম হরয়রে। এক লকাষী জীরি ইরভালুযশ্ন 
হওয়া খুিই সম্ভি এিং নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। 
সমসযা হয় ত্খন, র্খন আমরা এই লমকাবনজম মাবটরসলুলার িা িহুরকাষী প্রাণী 
লর্মন, এবনমযাল, প্লান্ট ইত্যাবের লেরত্রও একই রকম সহজ ও সরল মরন কবর। 
আমরা সিাই কমরিবশ্ আবে ও প্রাকৃত্ লকারষর পাথবকয লোট লিলায় পরড়বে!!! এই েুই 
প্রকার লকারষর িাকচারাল/কাঠারমািত্ পাথবকয আকাশ্ পাত্াল। ত্ারের 
বররপ্রািাকশ্ন/প্রবত্বলবপ নত্বরর প্রদ্ধবত্ এরকিাররই আলাো।  
. 
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উোহরণ বেরল বক্লয়ার হরি- িযাকরটবরয়া (এক লকাষী) লর্খারন লসখারন জমারত্ পারর, 
একটা িযাকরটবরয়া লথরক আররকটা িযাকরটবরয়া হরত্ ৪ লথরক ২০ বমবনট সময় লারি, 
পোিরর একটা এবনমযাল লসল (রকাষ) লথরক আররকটা হরত্ কমপরে ২৪ ঘন্টা সময় 
লারি । এই রকম হাজাররা উোহরণ লেয়া র্ারি, র্া লথরক এটাই েষ্ট হরি এক 
লকাষী আর িহু লকাষী জীরির মরধয আরেৌ লকারনা বমল নাই। ত্াই িযারিবরয়ারত্ 
ইরভালুযশ্ন হরলই এটা িরল লেয়া চূড়াি লিাকাবম লর্ িহুরকাষী জীরিও ইরভালুযশ্ন 
(মযারিা) হয়।  
. 
িহুরকাষী জীরি মাইরিাইরভালুযশ্ন প্রবত্বনয়ত্ হরচ্ছ। প্রধানত্ বমউরটশ্ন (বজরনর 
িঠনিত্ পবরিত্বন), বজন লিা, লজরনবটক বড্রেট (বজরনর স্থানাির) ইত্যাবে কাররণ 
প্রাণী লেরহ মাইরিাইরভালুশ্ন হয়। আমারের লর্ কযাোর হয়, এটাও একপ্রকার 
ইরভালুযশ্ন (মাইরিা)। কযাোর হরল লকারষর বিএনএ'র স্বাভাবিক িঠন পবরিবত্বত্ 
হরয় র্ায়, েরল অবনয়বযত্ লকাষ িৃবদ্ধ হয়, বকেু লপ্রাবটন িা মবলকুযরলর উৎপােন করম 
িা লিরড় র্ায় বকন্তু এর েরল মানুষ কখরনা িানর িা হনুমান হরয় র্ায় না!!  
. 
মূলকথা হরলা, মাইরিাইরভালুশ্রনর মাধযরম লেরহর বিরশ্ষ করর, লকারষর মধযকার 
অভযিরীণ পবরিত্বন হরত্ পারর, বকন্তু ত্ারত্ একধররণর প্রাণী/উবদ্ভে অনয লকারনা 
প্রাণী িা উবদ্ভরত্ রূপািবরত্ হরয় র্ায় না িা িাইররর (রেরনাবটবপকযাল) িঠনিত্ 
পবরিত্বন হয় না। 
. 
আররা একটা বিষয় পবরষ্কার করা েরকার, আমরা প্রায়ই শুবন িানর, বশ্ম্পাবি সারথ 
আমারের বিএনএ'র অরনক বমল, ত্াই আমরা ধরর বনরত্ই পাবর এরের সারথ হয়রত্া 
আমারের এক কারল সােৃশ্যত্া বেল।এটাও অজ্ঞত্ার এক িবহঃপ্রকাশ্।  
. 
র্ারা মবলকুলার িারয়ালবজ ভারলা জারন ত্ারের জনয িুো অরনক সহজ, বিএনএ'র 
বমল থাকরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। বিএনএ'ই লশ্ষ কথা নয়, বিএনএ লথরক 
আর.এন.এ হয়, ত্ার পরর লপ্রাবটন নত্রী হয়। লপ্রাবটন হরলা সি বকেুর মুরল। 
অরনরকই জারন না, একই জীন (পাটব অে বিএনএ) লথরক বিবভন্ন ধররণর আর.এন.এ. 
নত্রী হরত্ পারর, একই আর.এন.এ. বিবভন্ন ধররনর লপ্রাবটন নত্রী কররত্ পারর, একই 
লপ্রাবটরনর বিবভন্ন আইরসােমব (রেখরত্ একই বকন্তু কাজ আলাো) থাকরত্ পারর। ত্ার 
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মারন বিএনএ'র বমল হরলই সিবকেু হরয় র্ায় না। িযারিবরয়ার বিএনএ আর আমারের 
বিএনএ একই বজবনস বেরয় নত্রী, ত্াই িরল িযারিবরয়ার বিএনএ লর্ কাজ আমারের 
বিএনএ বক একই কাজ করর? অিশ্যই নয়। প্রাণীরের বিএনএ র সােৃশ্য থাকরত্ 
পারর এিং থাকাটা স্বাভাবিক, মূল পাথবকয হরলা ত্ারের কারজ এিং এখারনই সিাই 
স্বাত্য ও আলাো। 

(ইন শ্া আল্লাহ চলরি) 
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৭২ 
কুরিানীর জনয কারক লনওয়া হরয়বেল — ইসমাঈল (আ) 
নাবক ইসহাক (আ) ?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

সম্প্রবত্ লিশ্ বকেু ভাই লমরসরজ জানারলন কুরিানীর জনয কারক লনওয়া হরয়বেল—
ইসমাঈল(আ) নাবক ইসহাক(আ) এটা বনরয় নাবক কনবেউশ্রনর সৃবষ্ট করা হরচ্ছ।এ 
বনরয় নাবক নাবিক-মুিমনারা জল লঘালা কররে।ত্ারা নাবক িাইরিল ও কুরআন উভয় 
গ্রন্থ লথরক প্রমাণ করররে ইসহাক(আ) বেরলন কুরিানীর জনয বনিবাবচত্ সিান! বিষ্টান 
বমশ্নারীরা ত্ারের ধমব প্রচার করার জনয অরনক আরি লথরকই এ বনরয় প্রচার চাবলরয় 
আসবেল।এখন ত্ারের েরল নাবিকরাও লর্াি বেরয়রে। এ লর্ন লচারর লচারর মাসতু্রত্া 
ভাই! র্া লহাক, এ বিষয়টা বনরয় এই ললখা। 
. 
ইসলামী আবকো হরচ্ছ—নিী ইব্রাবহম(আ) এর িড় লেরল ইসমাঈল(আ)রক কুরিানীর 
জনয বনিবাবচত্ করা হরয়বেল অথবাৎ ইসমাঈল(আ) হরচ্ছন ‘জবিহুল্লাহ’।কুরআন োরা এবট 
প্রমাবণত্ এিং এ িযাপারর মুসবলম উম্মাহর ইজমা ররয়রে।অপরবেরক িাইরিল িরল লর্, 
ইব্রাবহম(আ) এর অনয লেরল ইসহাক(আ)রক কুরিানীর জনয বনিবাবচত্ করা 
হরয়বেল।িাইরিরলর Old Testament(পুরাত্ন বনয়ম) অংশ্বট ইহুবে ও বিষ্টান উভয় 
ধমবালম্বীরের ধমবগ্রন্থ।কারজই এ বনরয় মুসবলমরের বিশ্বাস এক এিং ইহুবে-বিষ্টানরের 
বিশ্বাস আররক।নাবিকরা মূলত্ ইসলারমর বিররাবধত্া করর এিং অরনক সমরয়ই 
অরটারমবটক চরয়স বহসারি ইহুবে-বিষ্টানরের অিস্থানরক বিরেন্ড করর। আমরা এখন 
কুরআন-হাবেস এিং িাইরিল সকল প্রকাররর উৎস লথরকই ইব্রাবহম(আ) এর 
কুরিানীর ঘটনাবট বনররপেভারি আরলাচনা করি এিং লেখি আসরল লক কুরিাবনর 
জনয বনিবাবচত্ হরয়বেরলন—ইসমাঈল(আ) নাবক ইসহাক(আ)। 
. 
কুরআরন সুেষ্ট ইবঙ্গত্ ররয়রে লর্ ইব্রাবহম(আ) এর িড় লেরল অথবাৎ ইসমাঈল(আ)লক 
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কুরিানী লেিার জনয বনরয় র্াওয়া হরয়বেল।রেখুনঃ সুরা আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২ 
{{এখান লথরক আয়াত্গুরলা লেখুনঃ https://goo.gl/Po8LXS}}। এখারন পুররা 
কুরিানীর ঘটনা িণবণা করার পরর ১১২নং আয়ারত্ ইসহাক(আ) এর জরমর কথা িলা 
হরয়রে।অথবাৎ ঐ ঘটনার সমরয় ইসহাক(আ) এর জমই হয়বন।আররা লেখুন, সুরা হুে 
১১:৬৯-৭১ {{এখান লথরক আয়াত্গুরলা লেখুনঃ https://goo.gl/3ewS1T}}। এখারন 
েষ্টত্ িলা হরচ্ছ লেররশ্ত্ারা একই সারথ ইব্রাবহম(আ)রক ইসহাক(আ) ও 
ইয়া'কুি(আ) এর সুসংিাে লেন।ইসহাক(আ) র্বে জবিহুল্লাহ হরয় থারকন,ত্াহরল 
ইয়া'কুি(আ) এর সংিাে বকভারি লেওয়া হরি? বত্বন লত্া কুরিানীই হরয় র্ারিন! 
ত্াহরল লত্া ইব্রাবহম(আ)রক লকান পরীো করা হল না।পরীোর েল আরি লথরকই 
জানা,ইসহাক(আ) লিাঁরচ র্ারিন ও ত্াাঁর লেরল ইয়া'কুি(আ) নিী হরিন! কুরআন লথরক 
এভারি মুসবলম উম্মাহ বনঃসরন্দরহ বিশ্বাস করর ইসমাঈল(আ) হরচ্ছন জবিহুল্লাহ। 
. 
বিষ্টান-বমশ্নারী বকংিা নাবিকরা এই িরল জল লঘালা করর লর্ঃ কুরআরন লকন সরাসবর 
নাম িলা হয়বন? আমরা ইবত্মরধযই লেরখবে লর্ সরাসবর নাম না িলরলও কুরআরন 
এটা েষ্ট লর্ ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ।কুরআরন কুরিানীর পুররা ঘটনা উরল্লখ 
করর(সুরা আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২) জবিহুল্লাহর নাম উহয রাখা হরয়রে।ঘটনা িণবণা 
লশ্ষ করার পরর ইসহাক(আ) এর িৃিাি শুরু করা হরয়রে।এরপর মুসা(আ) ও 
হারুন(আ) এর িৃিাি।এ োরা েষ্ট লিাো র্ারচ্ছ কুরিানীর উরেযরশ্য ইসহাক(আ)রক 
লনওয়া হয়বন িরং িড় লেরল অথবাৎ ইসমাঈল(আ)লক লনওয়া হরয়বেল।মুসবলম,ইহুবে ও 
বিষ্টানরা একমত্ লর্ ইসমাঈল(আ) িড় লেরল।কুরআন অরনক সমরয়ই মবহমাবিত্ 
িযবির নাম উহয লররখ বিরশ্ষণ বেরয় ঐ িযবিরক প্রকাশ্ করা হরয়রে।এটা কুরআরনর 
একবট িণবণাভবঙ্গ।ইসমাঈল(আ) োড়াও ইউনুস(আ) এর নাম উহয লররখ এক স্থারন 
ত্াাঁরক 'র্ান নুন'(মােওয়ালা) িরল উরল্লখ করা হরয়রে[রেখুনঃ সুরা আবম্বয়া 
২১:৮৭; https://goo.gl/qJKoeR ]। 
. 
এিার আমরা ইহুবে-বিষ্টানরের গ্রন্থ লথরক ঘটনাবট বিরেষণ করি। 
ইহুবে-বিষ্টানরের গ্রন্থ [ইহুবেরের ত্ানাখ, বিষ্টানরের িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old 
Testament) অংরশ্র ‘আবেপুিক’(Genesis)] ইব্রাবহম(আ) কতৃ্বক ত্াাঁর িড় লেরল 
ইসমাঈল(আ)রক পারারনর(আরিরেশ্) মরুভূবমরত্ লররখ আসার ঘটনাবট িণবণা করররে। 
সহীহ িুখারীরত্ও [৩১২৫ নং হাবেস] ঘটনাবট আরে {{হাবেসবট লেখুন এখান 
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লথরকঃ https://goo.gl/xrvAeV }}। 
হাবেস এিং আবেপুিক(Genesis) এ িযাপারর একমত্ লর্—ইসমাঈল(আ)রক র্খন 
পারারনর(আরি লেশ্) মরুভূবমরত্ লররখ আসা হয়, ত্খন বত্বন বেরলন লোট বশ্শু। 
ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ ঘটনাবট লর্ভারি আরে---- 
. 
[ঈশ্বর িলরলন] “আবম োসীর লেরলবটরকও এক মহা জাবত্রত্ পবরণত্ করি কারণ লস 
লত্ামার িংশ্ধর।” পরবেন সকারল আব্রাহাম[ইব্রাবহম(আ)] বকেু খািার এিং চামড়ার 
থরলরত্ পাবন বনরলন এিং হািাররক(বিবি হাবজরা) বেরলন।বত্বন লসগুরলারক ত্ার 
লকারল তু্রল বেরলন এিং লেরলবটর সারথ ত্ারক পাবঠরয় বেরলন।বত্বন[হািার/বিবি 
হাবজরা] চরল লিরলন এিং লিররশ্িার মরুভূবমরত্ ঘুররত্ লািরলন।চামড়ার থরলর পাবন 
র্খন লশ্ষ হরয় লিল, বত্বন িাচ্চাবটরক লোাঁরপর বনরচ রাখরলন।বত্বন উরঠ লিরলন এিং 
কারেই ত্ীর লোড়ার েূররত্ব বিরয় িরস পড়রলন। 
কারণ বত্বন ভািবেরলন, “আবম িাচ্চাটার মরণ লেখরত্ পারি না।” বত্বন কারে িরস 
বেরলন এিং িাচ্চাবট কাাঁেরত্ শুরু করল। 
ঈশ্বর িাচ্চাবটর কান্না শুনরলন।ঈশ্বররর স্বিবেূত্ স্বিব লথরক হািাররক আহ্বান কররলন, 
“কী হরয়রে হািার? ভয় লপরয়া না।ঈশ্বর িাচ্চাবটর কান্না শুনরত্ লপরয়রেন কারণ ও 
এই স্থারন শুরয় আরে। 
িাচ্চাবটরক লত্াল এিং লকারল নাও, কারণ আবম ত্ারক এক মহান জাবত্রত্ পবরনত্ 
করি।” 
অত্ঃপর ঈশ্বর ত্াাঁর লচাখ খুরল বেরলন এিং বত্বন পাবনর এক কূপ [জমজম কূপ] 
লেখরত্ লপরলন। বত্বন লসবেরক লিরলন, চামড়ার থরল পাবন বেরয় ভবত্ব কররলন এিং 
িাচ্চাবটরক পাবন খাওয়ারলন।ঈশ্বর লসই লেরলবটর সারথ বেরলন, এিং লস আরি আরি 
িড় হল। লস মরুভূবমরত্ িাস কররত্ লািরলা এিং একজন ত্ীরন্দাজ হল।রস পারারনর 
মরুভূবমরত্ থাকরত্া এিং ত্ার মা বমশ্ররর একবট লমরয়র সারথ ত্ার বিরয় বেরলন।” 
(িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১) 
. 

বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরের আবেপুিক(Genesis) এর িণবণায় এখারন একটা িড়সড় সমসযা 
আরে। ২১নং অধযারয় পবরষ্কার িলা হরচ্ছ লর্ ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ লররখ আসার 
সমরয় বত্বন এক লোট বশ্শু বেরলন। বঠক লর্ভারি রাসুল(স) এর হাবেরস িলা হরয়রে।  
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বকি,একটু আরিই,ঐ একই অধযারয়[আবেপুিক ২১:৫-১১] িলা হরচ্ছ—
ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ লররখ আসার কারণ বেল বত্বন ইসহাক(আ)রক 
লভবঙরয়বেরলন! এ কী করর সম্ভি, লর্ লেরল একটা কাউরক লভঙারনার মত্ িড়, এক 
অধযায় পররই লসই লেরলবট একবট েুরধর বশ্শুরত্ পবরনত্ হয় লর্ পাবনর জনয কাাঁরে?? 
. 
“ইসহারকর র্খন জম হয়, ত্খন আব্রাহারমর[ইব্রাবহম(আ)] িয়স ১০০িের। সারা 
িলরলন, “ঈশ্বর আমার মুরখ হাবস বেবররয় বেরলন। আর লর্ এ খির শুনরি, লসও 
হাসরি।” 
বত্বন আররা িলরলন, “আব্রাহামরক লকই িা িলরত্ লপররবেল লর্ সারা একসময় িাচ্চা 
লালনপালন কররি? ত্ারপররও আবম িৃদ্ধা িয়রস ত্াাঁরক একটা সিান এরন বেলাম।” 
িাচ্চাবট িড় হল এিং েুধ খাওয়া োড়ল। আর লর্বেন ইসহাক েুধ খাওয়া োড়ল, 
লসবেন আব্রাহাম এক বিশ্াল লভারজর আরয়াজন কররলন। 
বকন্তু সারা লেয কররলন লর্, আব্রাহারমর বমশ্রীয় োসীর লেরলবট[ইসমাঈল(আ)] লভঙবচ 
কাটবেরলা। 
সারা আব্রাহামরক িলরলন, “ঐ োসী আর ত্ার লেরলটারক লির করর োও।কারণ 
োসীর লেরল আমার লেরল ইসহারকর উিরাবধকাররর অংশ্ীোর হরত্ পারর না।” 
(আবেপুিক(Genesis) ২১:৫-১২) 
. 
িাইরিরলর িণবণামরত্ ইসমাঈল(আ) বেরলন লোট ভাই ইসহাক(আ) এর লচরয় ১৪ 
িেররর িড় [রেখুন আবেপুিক ১৬:১৬ ও ২১:৫]। ইসহাক(আ)এর েুধ োড়ারত্ ২ িের 
লািার কথা। লসই বহসারি ইসহাক(আ) এর েুধ োড়ারনার লভাজসভার সমরয় 
ইসমাঈল(আ) এর িয়স বেল ১৪+২=১৬ িের। িাইরিরলর িণবণামরত্, ১৬ িেররর 
লেরলবটরক লভংবচ কাটার জনয ত্ার মা-সহ ইব্রাবহম(আ) লির করর বেরয়বেরলন। অথচ 
লির করর লেিার পররই আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ এর িণবণায় ইসমাঈল(আ) 
েুরধর বশ্শু হরয় লিরলন!!! 

এর অথব হরচ্ছ—ইসমাঈল(আ) কতৃ্বক লভংবচ কাটার ঘটনাবট একবট িারনায়াট ঘটনা। 
এই ঘটনার কাররণই িাইরিরল এত্ িড় স্ববিররাবধত্া লেখা বেরচ্ছ।  
. 
মুহাম্মাে(স) এর হাবেস এিং আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ উভরয়র িণবণা অনুর্ায়ী 
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লির করর লেিার সমরয় ইসমাঈল(আ) বেরলন বশ্শু। কুরআরনর িণবণা অনুর্ায়ী—
ইসহাক(আ) এর জরমর সুসংিাে লেওয়ারও আরি ইসমাঈল(আ)রক কুরিানী বেরত্ 
বনরয় র্ািার ঘটনা ঘরটবেল [রেখুন সুরা আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২]।এর মারন 
ইসমাঈল(আ)রক মরুভূবমরত্ লররখ আসার ঘটনাটাও ঘরটবেল ইসহাক(আ) এর 
জরমরও িহু আরি। কারজই ইসমাঈল(আ) কতৃ্বক ইসহাক(আ) এর লভাজসভায় লভংবচ 
কাটার ঘটনা ঘটিার প্রশ্নই আরস না।  
. 
িাইরিরলর িণবণায়ও লেখা র্ায় লর্ ইব্রাবহম(আ)রক বনরেবশ্ লেওয়া হরয়বেল ত্াাঁর 
একমাত্র পুত্ররক কুরিানী বেরত্ বনরয় র্ািার জনয [রেখুন আবেপুিক ২২:২], অথচ 
নারমর জায়িায় ইসহাক(আ) এর নাম। ইসহাক(আ) কখরনাই ইব্রাবহম(আ) এর 
একমাত্র পুত্র বেরলন না কারণ বত্বন বেরলন ত্াাঁর ২য় লেরল। লকিলমাত্র িড় লেরল 
ইসমাঈল(আ) এরই ইব্রাবহম(আ) এর “একমাত্র পুত্র” হওয়া সম্ভি। ইসহাক(আ) এর 
জরমর আি পর্বি ১৪ িের ধরর বত্বনই বেরলন ইব্রাবহম(আ) এর “একমাত্র পুত্র”।  
. 
প্রকৃত্পরে োরমলাটা আরে ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ। ইহুবেরা এই ঘটনায় ইসমাঈল(আ) 
ও ইসহাক(আ) এর নাম অেলিেল কররত্ বিরয় েযাকরাটা িাাঁবধরয়রে। ইহুবেরা 
লচরয়বেল কুরিানীর ঘটনায় ইসমাঈল(আ) এর নাম িেরল ইসহাক(আ) এর নাম 
িসারনার কারণ ইসহাক(আ) ত্ারের পূিবপুরুষ। এই কুকাজটা কররত্ বিরয় ত্ারের 
বকত্ারি এই হাসযকর নিপবরত্য িা স্ববিররাবধত্া লেখা বেরয়রে। 
. 
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্—কুরআন ও হাবেরসর িণবণায় লকান নিপবরত্য িা 
োরমলা লনই।িরং ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ ত্ানাখ ও িাইরিরল ইসমাঈল(আ) ও 
ইসহাক(আ) এর নাম অেল-িেল করর ইসমাঈল(আ)রক কুরিানীর ঘটনা লথরক 
সরারনা এিং ইসমাঈল(আ) এর নারম একবট িারনায়াট ঘটনা অিভুবি করিার কাররণই 
ত্ারের গ্ররন্থ এই সমসযা লেখা বেরয়রে। কুরআন ও হাবেরসর িণবণা লমরন বনরল আর 
এই সমসযা থারক না িরং িযাপারগুরলা খারপ খারপ িরস র্ায়। অথচ নাবিক-মুিমনারা 
অন্ধভারি ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থর বিিররণর উপররই বনভবর করর, শুধুমাত্র ইসলামরক 
ভুল প্রমাণ করার জনয। অথচ এ োরা ত্ারের বনরজরের ভুল অিস্থান লত্া প্রমাণ হলই, 
ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থর বিকৃবত্ও প্রমাণ হল।আমরা মুসবলমিণ আল্লাহর লপ্রবরত্ 
পুরুষরের মরধয পাথবকয কবর না[রসখুন সুরা িাকারাহ ২:২৮৫], আমরা সকল নিী-
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রাসুলরকই বিশ্বাস কবর ও ভারলািাবস।কুরআন-হাবেরস র্বে িলা হত্ ইসহাক(আ) 
জবিহুল্লাহ, ত্াহরল আমরা বনবেবধায় ত্া লমরন বনত্াম।ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) 
উভয়রকই আমরা ভারলািাবস।বকন্তু িযাপার হরচ্ছ কুরআন-সুন্নাহ এিং িাইরিল সকল 
সূত্র লথরকই এটা প্রমাবণত্ লর্ ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ। আল্লাহ মুসবলম উম্মাহরক 
ষড়র্যমূলক অপপ্রচার লথরক রো করুন। 
. 
এই বিষয়বট বনরয় িত্ িের ঈেুল আর্হার বেন ইস্রারয়লী ইহুবে পবণ্ডত্ লিন 
আব্রাহামসরনর সরঙ্গ আমার অনলাইরন বিরিট হরয়বেল। লসই বিরিরট এ বিষরয় 
বিিাবরত্ আরলাচনা হরয়বেল।বিরিরটর আরলাচনা লেখরত্ পাররন এই 
লনারটঃgoo.gl/aqb2jk 
. 
এ োড়া এই টবপরক খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর একবট অসাধারণ িই আরেঃ--
- “ত্াওরাত্, র্ািুর, ইবিল ও কুরআরনর আরলারক কুরিানী ও জািীহুল্লাহ”। িইবটর 
িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/PV414o 
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৭৩ 
িারউইবনজরমর িযিরচ্ছে: পিব – ৩  
-সাইেুর রহমান 

 
 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৬৯ ও (#সত্যকথন) ৭১] 
. 
'বিজ্ঞানী' িারউইনরক আসরলই 'জীি বিজ্ঞানী' িলা র্ায় বকনা ত্া বনরয় অরনক সরন্দহ 
আরে, বিরশ্ষ করর বিএনএ'র িঠন জানার পরর ত্ার লেয়া 'বথওবর' লকারনা মরত্ই 
আধুবনক জীি বিজ্ঞারনর অংশ্ হরত্ পারর না। বিিশ্ালী পবরিাররর সিান িারউইন 
প্রথরম বচবকৎসা শ্াস্ত্র পড়ার জনয স্কটলযারন্ডর এবিনিুরিব র্ান, পড়ারশ্ানা লশ্ষ না 
কররই চরল আরসন, ত্ার বপত্া প্রচন্ড হত্াশ্ হরয় লকমবব্রজ ইউবনভাবসববটরত্ ভবত্ব করর 
লেন র্ারত্ লস লরির িা ক্লাবরক জাত্ীয় সম্মানজনক পরে অবধবষ্টত্ হরত্ পারর, লসটা 
কররত্ও লস িযথব হয়, পরর িযারচলর অে আটবস বিগ্রী লনন।  
. 
প্রভািশ্ালী ও ধনিান পবরিাররর সিান হওয়ার কাররণ প্রাকৃবত্ক লসৌন্দর্ব লেখার 
বপেরন অরনক সময় ও অথব িযয় কররত্ বপেপা হনবন। বনজ উরেযারি জীি বিজ্ঞারনর 
লেণী বিনযারসর উপরর পড়ারশ্ানা কররন। পরর কযারপ্টন রিাটব বেটজররয়র লনতৃ্রত্ব 
জাহাজ এইচ.এম.এস বিিরল করর সারা েুবনয়া চরষ লিবড়রয়রেন, বিরশ্ষ করর েবেণ 
আরমবরকার িালাপস েীরপ অরনক বেন অবত্িাবহত্ কররন, লসখান কার জীিবিবচত্র, 
সারথ আবে মানুষরের জীিনর্াত্রা প্রত্যে কররন, এিং বলরখ লেরলন ত্ার আরলাবচত্ 
'অবরবজন অে লেবসস' িই।  
. 
এখারন প্রারয়াবিক বিজ্ঞান িলরত্ বকেু বেরলানা, পুররাটাই ত্ার মনিড়া বনজস্ব জীিন 
েশ্বন। িারউইন অিশ্যই প্রচন্ড লমধািী একজন মানুষ বেরলন সরন্দহ নাই, বকন্তু লকারনা 
মরত্ই ত্ারক আধুবনক বিজ্ঞারনর চচবা অনুর্ায়ী 'জীি বিজ্ঞানী' িলা চরল না। 
. 
এিার বথওবর িা 'ত্ত্ত্ব' বনরয় বকেু িলা র্াক। বথওবর হরলা রু্বি ত্কবহীন অনুমান বনভবর 
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বকেু প্রিািনা, লসটা সবঠক/ভুল লর্রকারনা একটা হরত্ পারর। একটা বিষয় পবরষ্কার 
হওয়া েরকার, বিজ্ঞারনর অনয সি শ্াখায় 'বথওবর' গ্রহণ লর্ািয হরলও 'জীি বিজ্ঞারনর' 
লেরত্র পরীোিারর অপ্রমাবণত্ 'বথওবর' অসাড় একটা বজবনস। পোথব বিজ্ঞারন 
আইনস্ট্াইরনর 'আরপবেকত্ার ত্ত্ত্ব', কবম্পউটার িা লটবলকমুবনরকশ্রন ক্লাউরি 
শ্যানরনর 'ইনেররমশ্ন বথওবর', প্রারয়াবিক িবণত্ শ্ারস্ত্রর জন বনউমযারনর 'লিম 
বথওবর', রসায়রন লাভবসওররর 'অবেরজন েহন ত্ত্ত্ব', মযাে প্লারঙ্কর 'লকায়ান্টম ত্ত্ত্ব', 
স্ট্াবটবস্ট্রকর টমাস িযারসর 'লিইস ত্ত্ত্ব' সহ আররা অসংখয নিজ্ঞাবনক ত্ত্ত্ব আরে 
লর্গুরলা এখরনা প্ররয়ািসাধয ও নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমাবণত্।  
. 
পোথব িা িবণত্ শ্ারস্ত্র একটা বথওরী োাঁড় করারত্ একটা লপপার আর লপবেলই র্রথষ্ঠ, 
পরীো বনরীোর েরকার পরড় না, উোহরণ, আইনস্ট্াইরনর আরপবেকত্ার ত্ত্ত্ব। জীি 
বিজ্ঞারন আপবন চাইরলই আপনার মন িড়া 'ত্ত্ত্ব' িানারত্ পাররন না। এেরপবররমন্টাল 
এবভরিে োড়া জীি বিজ্ঞান লকারনা বকেুই বিশ্বাস করর না।  
. 
আধুবনক কবম্পউরটশ্নাল িারয়ালবজরত্ অরনক সময় বসমুরলশ্ন িা মযাথরমবটকযাল 
মরিবলংরয়র মাধযরম অরনক বকেু লপ্রবিি/অনুমান করা হয়, িািরি র্খন 
িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম লটস্ট্ করা হয় ত্খন অবধকাংশ্ লেরত্র পূিবানুমান ভুল প্রমাবণত্ 
হয়। জীিবিজ্ঞারনর মরত্া বিজ্ঞারনর অনয লকারনা শ্াখা এরত্া রহসযময়, জবটল ও 
নিবচত্রময় নয়। আররা িরল রাখা ভারলা, মানুষ মঙ্গরল পা রাখরত্ চরলরে, ইরলক্ট্রন, 
লপ্রাটন বনরয় কাজ কররে, লরািট িানারচ্ছ আররা কত্ অযািভাে লটকরনালবজ আমারের 
সামরন, ত্ারপররও এখন পর্বি আমারের বিএনএ র ৯০ ভারিরও লিবশ্ অংশ্ বক কাজ 
ত্া আমরা জানরত্ পাবরবন । এরত্া জবটল একটা বিষরয় একজন মানুষ িরন িাোরড় 
ঘুরর লিবড়রয়, বকেু িানর, হনুমান, আর জংলী মানুষরের সারথ লথরকই 'জীি বিজ্ঞারনর' 
বথওবর বেরয় বেরলা, আর লকাবট লকাবট মানুষ লসটা এইরু্রিও বিশ্বাস করর চরলরে 
ভািরত্ই আমারের জ্ঞারনর সীমািদ্ধত্া বনরয় সংবকত্ হই। 
. 
এিার লজরন লনই িারউইরনর এরভাবলউশ্নারী বথওবর সম্পরকব ত্ার সমসামবয়ক 
প্রবথত্র্শ্া ও আধুবনক বিজ্ঞানীরা লক বক িরলরেন। বিখযাত্ লিবনশ্ এম্ব্রারয়ালবজস্ট্ 
লসাররন ললাভিপ ত্ার িই Darwinism: The Refutation of a Myth এ বলরখরেন 
- 
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. 
"...the reasons for rejecting Darwin's proposal were many, but first 
of all that many innovations cannot possibly come into existence 
through accumulation of many small steps, and even if they can, 
natural selection cannot accomplish it, because incipient and 
intermediate stages are not advantageous." 
. 
কযামবব্ররজ পড়ারশ্ানা করা বিখযাত্ ভূত্ত্ত্ববিে এিাম বসজুইক িারউইবনজম বনরয় 
ত্ামাশ্া করররেন - 
. 
"...parts (of Darwin's Origin of Species) I laughed at till my sides 
were almost sore..." 
. 
বব্রবটশ্ িারয়ালবজস্ট্ জজব জযাকসন এই ত্ত্ত্বরক "The Incompetency of 'Natural 
Selection' িরল অিবহত্ করররেন। মাবকবন িারয়ালবজস্ট্ লুইস অিারস্ট্র মিিয -  
. 
"There are...absolutely no facts either in the records of geology, or 
in the history of the past, or in the experience of the present, that 
can be referred to as proving evolution, or the development of one 
species from another by selection of any kind whatever."  
. 
আররক বিখযাত্ মাবকবন িবণত্ ও পোথববিে উলেস্িং বস্মথ ত্ার 'Teilhardism and 
the New Religion' িইরয় িরলরেন -  
. 
'evolutionism is in truth a metaphysical doctrine decked out in 
scientific garb'. 
. 
একজন মাবকবন 'আধুবনক এরভাবলউশ্নারী' বথওবরস্ট্ মাইরকল বিবহ ত্ার 'Darwin's 
Black Box' িইরয় বনও-িারউইবনজমরক -  
. 
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'a minor twentieth-century religious sect' িরল উরল্লখ করররেন।  
. 
'Ultimately the Darwinian theory of evolution is no more nor less 
than the great cosmogenic myth of the twentieth century'- কথাটা 
িরলরেন বিখযাত্ বব্রবটশ্ িারয়ারকবমস্ট্ মাইরকল লিনটন ত্ার Evolution: A Theory 
in Crisis িইরয়।  
. 
িারউইরনর সমসামবয়ক বিখযাত্ িারয়ালবজস্ট্, সযার বরচািব ওরয়ন ত্ার 'Darwin on 
the Origin of Species' িইরয় িারউইরনর ত্ত্ত্বরক ধুরয় বেরয়রেন। এই রকম 
উোহরণ অসংখয লেয়া র্ারি র্ারা িারউইরনর এই আষারঢ় িল্প বনরয় হাবস ত্ামাশ্া 
করররেন। 
. 
আররা একটা বিষয় আপনারের জানারনা েরকার, িারউইনরক ইউররাপ আরমবরকার 
ললারকরাই বিজ্ঞানী মরন করর না। সাধারণত্ ইউররাপ আরমবরকারত্ িড় িড় 
বিজ্ঞানীরের নারম বিবভন্ন ধররণর নিজ্ঞাবনক প্রবত্ষ্ঠারনর নামকরণ হরয় থারক লর্মন, 
সযাঙ্গার ইনবস্ট্বটউট, মযাে প্লাঙ্ক ইনবস্ট্বটউট, পাস্তুর ইনবস্ট্বটউট, সাি ইনবস্ট্বটউট, 
িিবন ইনবস্ট্বটউট, োবেস বিক ইনবস্ট্বটউট, ওয়াটসন সু্কল অে িারয়ালবজকযাল 
সাইে, এই রকম আররা অরনক নাম লেয়া র্ারি লর্খারন বিখযাত্ বিজ্ঞানীরেররক সমান 
জানারনা হরয়রে ত্ারের নারম নামকররণর মধয বেরয়। অিাক করা বিষয় িারউইরনর 
মরত্া বিখযাত্ বিজ্ঞানীর (!!) নারম জীি বিজ্ঞারনর লকারনা ইনবস্ট্বটউরটর নাম 
করণহয়বন এখন পর্বি!!! ত্ার মারন িারউইরনর লেরশ্র মানুষরাই ত্ারক িারয়ালবজ 
বেরে িড় লকারনা বিজ্ঞানী বহসারি স্বীকৃবত্ লেয় না। 

(ইন শ্া আল্লাহ চলরি) 
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৭৪ 
“অকাটযত্া: র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – 
আমার এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলার উির আমারক 
এখনও পর্বি লকউ বেরত্ পাররবন।...” 

-ত্ানভীর আহরমে 
 

 

“র্াই লহাক, তু্বম র্ত্ই িুবদ্ধমান হও না লকন – আমার এমন বকেু প্রশ্ন আরে লর্গুরলার 
উির আমারক এখনও পর্বি লকউ বেরত্ পারর বন। তু্বমও বেরত্ পাররি না। আর র্ারা 
বেরয়রে ত্ারা আমারক সিষ্ট কররত্ পারর বন। আমার প্রশ্নগুরলার অকাটয উির লকউ 
বেরত্ পাররল আবম আবিক হরয় লর্ত্াম। লত্ামারক িবল লশ্ান...” 
. 
“োাঁড়াও োাঁড়াও... এত্ ত্াড়াহুরড়া কীরসর? আবম লত্া এরসবে লকিল লমহমারনর সারথ 
লেখা কররত্ – আরমারনর চাচাত্ ভাই িরল কথা। চল চল, কথা র্বে িলরত্ই হয়, চা 
লখরত্ লখরত্ িলা র্ারি।” 
. 
আরমান আর ওর ভাই েুইজরনই বিরি হল। লর্ন ওরা একেমই ধরর বনরয়বেল লর্ 
আবম এসি নাবিকত্া বনরয়ই কথা িলরত্ এরসবে। েুজরনর মুখ লেরখই মজা লপলাম। 
আরমান লররিরে কারণ ওর আসরল ত্র সইরে না। 
. 
চারয়র কারপ চুমুক বেরত্ বেরত্ আবমই শুরু করলাম, “তু্বম িলে লত্ামার এমন বকেু 
প্রশ্ন আরে লর্গুরলার উির লকউ বেরত্ পারর নাই; আর লত্ামার ধারণা আবমও বেরত্ 
পারি না, ত্াই লত্া? মারন The absolute question িা questions, বঠক?” 
. 
“হযাাঁ, আবম ত্াহরল শুরু কবর...” 
. 
“লত্ামার প্রশ্ন আমার লশ্ানা লািরি না! লসটা ত্াকেীর িা ভািয বনরয় নাবক পাত্থর বনরয় 
আমার ত্া জানা লািরি না। শুধু শুরন র্াও। মুসবলমরের পে লথরক The Absolute 
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Answer িা অকাটয উিররর নিবশ্ষ্টযই এমন... প্রশ্নই লশ্ানার প্ররয়াজন লনই।” 
. 
মানুষরক মারে মারে অিাক হরত্ সময় বেরত্ হয়, ত্ানাহরল পরিত্বী ঘটনা িা কথায় 
মরনারর্াি করম র্ািার আশ্াংকা থারক। ত্াই একটু লথরম আিার িলরত্ শুরু করলাম। 
. 
“শুরন রাখ, আমরা আল্লাহ সুিহানাহুর ওপর েৃঢ়ভারি বিশ্বাস স্থাপন কররবে ত্াাঁরক না 
লেরখই। লকানও প্রমাণ োড়াই। আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন কুরআরনর শুরুরত্ই সূরা 
িাকারারহর ২য় ও ৩য় আয়ারত্ িরলরেন ত্াাঁর বকত্াি ত্ারেরই পথপ্রেশ্বক ‘র্ারা 
অরেখা বিষরয় বিশ্বাস স্থাপন করর’, এর ত্াৎপর্ব হল এই লর্, বকেু মানুষ কখরনাই 
বিশ্বাস কররি না। এমনবক ত্ারেররক চাাঁে বেখবণ্ডত্ করর লেখারলও ত্ারা িলরি লর্ 
লসটা র্ােু বেল... লহন বেল, লত্ন বেল - বকন্তু বিশ্বাস স্থাপন কররি না। লশ্ষরমশ্ 
বিশ্বাস ওই ‘না লেখা বিষরয়ই’ বিরয় পড়রি। আর ত্াই তু্বম বিশ্বাস কররি বক কররি 
না লসটা লত্ামার বনয়যারত্র উপরই বনভবরশ্ীল হরি। 
. 
তু্বম র্বে বিশ্বাস কররত্ চাও ত্রি সমি প্ররশ্নর উির না লজরনই কররত্ হরি, আর 
বিশ্বাস কররত্ না চাইরল সমি প্ররশ্নর উির লজরনও তু্বম বিশ্বাস কররি না। তু্বম 
প্ররয়াজরন প্রমারণর অরর্ািয ‘মাবটভাসব’ বথউবররত্ বিশ্বাস কররি, বিশ্বাস কররি বকেু 
লিাাঁড়াবমপূণব মানুষ... মানুরষর লেওয়া বথউবররত্... শুধুমাত্র বিশ্বাস না করিার জনয 
প্ররয়াজরন লত্ামার পূিব পুরুষরেরও িানর িরল োবি কররি... ভািরত্ও হাসযকর লারি, 
এত্সি মানিরবচত্ বথউবরর লজাড়াত্াবল আর প্ররশ্নর েড়ােবড় শুধুমাত্র আল্লাহরক 
অবিশ্বাস করিার জনয! এই ধররনর থািবক্লাস মানুরষরা আিার বজজ্ঞাসা করর আল্লাহ 
লকন জাহান্নাম িানারলন! 
. 
বকন্তু হযাাঁ, ত্ার মারন এই না লর্ ওইসি োলতু্ প্ররশ্নর লকারনা উির লনই। অিশ্যই 
আরে আর লসগুরলা আর লকউ না জানরলও আল্লাহ রবু্বল আলামীন বঠকই জারনন!” 
চারয়র কারপ লশ্ষ চুমুকটা বেরয় লররখ বেলাম। আমার কন্ঠ আরও লজারারলা হল। 
. 
িলরত্ থাকলাম, “আমারেররক সমি প্ররশ্নর উির জানারনা হয় নাই। কারণ আমারের 
লসগুরলার প্ররয়াজন নাই। ‘আল্লাহ লকন মহাবিশ্ব সৃবষ্ট কররলন, কীই িা হরত্া বকেু না 
সৃবষ্ট কররল? এমনই একবট প্ররশ্নর উির আল্লাহ লেররশ্ত্ারেরই িরলবেরলন ‘আবম র্া 
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জাবন, লত্ামরা ত্া জান না’।  
. 
সুত্রাং আমরা জাবন না লত্া কী হরয়রে, আল্লাহ সুিহানাহু হরলন ‘আল-আলীম’ অথবাৎ 
সিবজ্ঞ The All Knowing, ত্াাঁর জ্ঞারনর উপর লকারনা জ্ঞান িা প্রশ্ন লনই। লত্ামারের 
প্রশ্ন লত্া বকেুই না। 
. 
আর তু্বম লর্মন িলরল না! েীণ সম্ভািনা ররয়রে প্রশ্নগুরলার উির পািার। ত্ার মারন 
লত্ামার মরন এই ধারণাও আসা স্বাভাবিক লর্ েীণ সম্ভািনা ররয়রে সৃবষ্টকত্বা থাকিার। 
তু্বম আর লত্ামার মত্ সমি নাবিরকরাই ত্ারের বিশ্বাস বনরয় লোেুলযমান। আর লসটাই 
স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ মানুরষর লভত্র ত্াাঁরক বিশ্বারসর বিষয়বট বেত্রাত্িত্ভারি 
বেরয় লেন, আর ত্া অবিকল থারক র্ত্েণ না মানুষ েুবনয়ার িিাপচা ত্ত্ত্ব লখরয় লখরয় 
লসই বেত্রাত্ নষ্ট করর লেরল। 
. 
আমার বকন্তু লকারনাই সরন্দহ লনই লর্ আল্লাহ ররয়রেন এিং একজনই ররয়রেন। এবট 
সিরচরয় িড় সত্য। আর বিশ্বাস কর, লত্ামার আর লত্ামার মত্ নাবিকরের সমি 
প্ররশ্নর জিাি আল্লাহ বেরয় বেরত্ পাররিন। বকন্তু বকয়ামরত্র বেরনর আরি লসসরির 
জিাি লত্ামারের পাওয়া হরি না। লসবেন লত্ামারের বকেুই করার থাকরি না! ভয়ঙ্কর-
মজার িযাপার কী জান? লসবেন লত্ামারের সারথ অবিচারও করা হরি না। এ অিস্থায় 
মারা লিরল লত্ামরা লসবেন কী িরল কান্নাকাবট কররি জান? িলরি,‘আমরা বনরজরের 
সারথ জুলুম কররবে। ইয়া আল্লাহ, আপবন আমারের আররকবট সুরর্াি বেন’ বকন্তু লকউ 
লসবেন একথা িলরি না লর্ ‘আমার প্রশ্নগুরলার উির পাই বন’ িা ‘আমার উপর জুলুম 
করা হরয়রে’। 
. 
না না, আসরল ত্াও না। আল্লাহ হরচ্ছন আমারের রি! বত্বন লত্া িাধয নন ত্াাঁরই এক 
নিনয সৃবষ্টর প্ররশ্নর উির বেরত্! আল্লাহরক অবিশ্বাস করর লকারনা িড় বকেু হরয় র্ায় 
বন লকউ লর্ আল্লাহ ত্ারক উির বেরত্ িাধয। িরং আমরাই ত্াাঁর িান্দা! আমরাই না 
আল্লাহর কারে িাধয! আল্লাহু আকিার! ত্াই আমার লত্া মরন হয়, নাবিকরেররক 
লকারনা প্ররশ্নর উির না বেরয়ই জাহান্নারম লেরল লেওয়াও হরত্ পারর। আল্লাহ সিবরেষ্ঠ 
বিচারক। ত্রি হযাাঁ, আল্লাহ র্বে লত্ামারের প্ররশ্নর উির না ই লেন, ত্খন কী কররি?” 
. 
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এত্েরণ লেখলাম লেরলটার লচাখমুখ েযাকারশ্ হরয় এরসরে। বকন্তু আবম থামলাম না। 
. 
“ত্খন লত্ামরা এটা জানরি লর্ একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন, বত্বন আল্লাহ। বকন্তু িান্দা 
হরয় লত্ামার সৃবষ্টকত্বার সারথ লেখা লত্া েূররর কথা, কথাও িলরত্ পাররি না। এই 
মানবসক শ্াবিই লত্া লত্ামারের িাবলরয় পুবড়রয় মাররি। তু্বম বক লভরিবেরল 
জাহান্নারমর আগুরনর উিাপই লসখানকার সরিবাচ্চ শ্াবি! আর তু্বম লত্ামার প্রশ্নগুরলার 
উির লপরয় লসখারন বেবিয মানবসক শ্াবিরত্ থাকরি! লমারটও না। জাহান্নামরক িড়া 
হরয়রে শ্ারীবরক মানবসক সিবেক লথরক কষ্ট লেওয়ার জনয। 
. 
লত্ামার প্ররশ্নর উির বেরয় লত্ামারক জাহান্নারম পাঠারনা হরি নাবক না বেরয়ই পাঠারনা 
হরি লস বিচার আল্লাহ কররিন। বকন্তু একথাও আমরা জাবন লর্ আল্লাহ রবু্বল 
আ’লামীন ত্াাঁর জান্নাবত্ িান্দারের সারথ সরাসবর লেখা কররিন ও কথা িলরিন। আর 
এটাই হল জান্নাবত্রের সিরচরয় িড় পাওয়া – ত্াাঁরের ররির সারথ সাোত্, বর্বন 
আমারেররক সৃবষ্ট করররেন, র্াাঁরক িান্দারা না লেরখই, লকারনা অকাটয প্রমাণ 
িযবত্রররকই, প্রশ্নগুরলার উির না লপরয়ই বিশ্বাস কররবেল। অথিা হয়ত্ লস সৃবষ্টর 
মরধযই র্রথষ্ট প্রমাণ লমরন বনরয়বেল িা প্রশ্নগুরলার জানা উিররই সন্তুষ্ট বেল – কারণ 
লস মূলত্ বিশ্বাস কররত্ লচরয়বেল। 
. 
আবম ভািরলও বশ্ওরর উবঠ র্খন নাবিরকরা জানরি লর্ একজন সৃবষ্টকত্বা আরেন, 
ত্ারের বিচারও হল। েুবনয়ায় থাকাকালীন ওই ‘না লেরখ বিশ্বাস করা’ মানুষগুরলা 
জান্নারত্ বিরয় আল্লাহরক লেখরত্ পারচ্ছ অথচ ত্খন এত্ ঠাাঁটিাট বনরয় চলা নাবিকগুরলা 
এত্ বিরেয আওড়ারনার পরও ত্াাঁরের রিরকই লেখরত্ পারি না। একটুখাবন বিজ্ঞারনর 
লিাাঁড়াবমরত্ একটুখাবন বিশ্বাসই আর করা হল না! অথচ বিজ্ঞারনর জ্ঞানও আল্লাহর 
রহমরত্ই আমারের পরে জানা সম্ভি হরয়বেল! আেরসাস এরের জনয!” 
. 
আমার কণ্ঠ লজারারলা হরয় র্াওয়ায় আরশ্পারশ্র অরনরকরই অনাকাবঙ্ক্ষত্ মরনারর্াি 
আকষবণ করর লেরলবে। আরমারনর চাচারত্া ভাই বিরফাবরত্ লচারখ ত্াবকরয় আরে। 
আরমানও িযবত্িম নয়। র্েুর মরন পরড়, এমন কড়াভারি ও আরি কখনও আমারক 
কথা িলরত্ লেরখ নাই হয়ত্। 
. 
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আবম এিার একটু শ্াি হরয় িললাম, “লেরখা, লত্ামার র্বে সবত্যই এমন লকারনা প্রশ্ন 
থারক লর্গুরলার উির তু্বম সবত্যই জানরত্ চাও ত্াহরল তু্বম জান্নারত্ বিরয় আল্লাহ 
সুিহানাহুত্া’লারক সরাসবর বজরজ্ঞস কররলই পার! সুত্রাং লত্ামারও ওই একটাই পথঃ 
বসরত্ল মুিাবকম! 
. 
তু্বম িরলে লত্ামার প্রশ্নগুরলার অকাটয উির লকউ বেরত্ পাররল তু্বম আবিক হরয় 
লর্রত্! হাসযকর। তু্বম আবিক হও িা না হও ত্ারত্ লকিল একজন োড়া কারও 
লকারনা লাভেবত্ লনই, কারও বকেু আরস র্ায় না। লস একমাত্র মানুষবট হচ্ছ তু্বম 
বনরজ। জান্নাত্ নয়রত্া জাহান্নাম... পেন্দ লত্ামার। 
. 
এটাই লত্ামার সমি প্ররশ্নর লসাজাসাপ্টা উিরঃ লকারনা প্রমাণ লনই। আর প্রমাণ লনই 
িরলই আমরা মু’বমন অথবাৎ বিশ্বাসী। অকাটয প্রমাণ িা লসাজা কথায় আল্লাহরক লেখরল 
পরর লত্া লর্ লকউই বিশ্বাস কররত্া। না লেরখ িা অকাটয প্রমাণ োড়া বিশ্বাস করাটাই 
হলপরীো। 
. 
ত্াই তু্বম লর্ রু্বিই লখাাঁরজা না লকন লকান সমরয়ই ত্া লত্ামার কারে বিত্রকবর ঊরধব 
র্ারি না... র্ত্েণ না তু্বম আসরল প্রমাণ োড়াই বিশ্বাস কররত্ চাও। ত্াই িলবে 
লত্ামার বনয়যাত্ বঠক করর নাও। সমি উির লপরয় র্ারি। ” 
. 
-িরল উরঠ পড়লাম। 
. 
আসার আরি িরল আসলাম, “মানুষরক মারে মারে একা বচিা করিার জনয সময় 
বেরত্ হয়। তু্বম চালাক হরল িুেরত্ পাররি লর্ এই সময়টারত্ শ্য়ত্ান লত্ামারক লধাাঁকা 
লেওয়ার লচষ্টা কররি। আল্লাহর কারে আেয় লচরয় বনও।” 
. 
ওখারন আবম আর ত্খন োাঁড়াই বন। সালাম বেরয় চরল এরসবে। লশ্ষিার শুধু লেখলাম 
বিরফাবরত্ লচারখ ত্াবকরয় আরে লেরলবট। আরমারনর বেরক লখয়াল কবর বন। 
. 
. 
আবম লেরলবটরক লত্মন কথাই িলরত্ বেই নাই। কারণ আবম লচরয়বে ও লর্বেন িলরি 
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লসবেন লর্ন িাবকরা লশ্ারন। বকন্তু ত্ার জনয আরি লশ্ানারনার প্ররয়াজন বেল। র্াই 
লহাক, লসবেন রারত্ আরমারনর সারথ মসবজরে লেখা হরল ও িলল ওর কাবজন নাবক 
এরপর লত্মন একটা কথাই িরল নাই। মািবররির আরিই নাবক চরল বিরয়বেল। 
. 
“সুিহানাল্লাহ! ভাল লেণ... ওর জনয আমারের েুয়া করা উবচত্। এক কাজ কবরস, 
আমার পুররনা িারয়বরটা ওর সারথ লেখা হরল ওরক বেরয় বেস। ওহ লহা! লত্ার 
কাবজরনর নামটাই লত্া বজজ্ঞাসা করা হয় নাই!” 
. 
...“সাবজে” 
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৭৫  
বজন (Jinn) বকভারি আগুরনর নত্বর হরত্ পারর ?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক প্রশ্নঃ পূরিব ধারণা করা হত্ লর্ পৃবথিীর সি বকেু চারবট উপাোন লথরক নত্বর-
মাবট,পাবন,িায়ু ও আগুন! বকন্তু এখন আমরা জাবন আগুন লকান উপাোন/পোথব নয় 
িরং এক ধররণর বরঅযাকশ্নারী লকবমকযাল প্ররসস! ত্াহরল বিন(Jinn) বকভারি 
আগুরনর নত্বর হরত্ পারর(Quran 55:15) ? 
. 

উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ এিং বত্বন বজনরক সৃবষ্ট করররেন লধাাঁয়াহীন আগুরনর বশ্খা লথরক।” 
(কুরআন, আর রহমান ৫৫:১৫) 
. 
আরলাচয আয়ারত্   اِرج  অথব এক বিরশ্ষ ধররণর আগুন।কাঠ িা نَّار   অথব অবিবশ্খা। مَّ
কয়লা িালারল লর্ আগুন সৃবষ্ট হয় এটা লস আগুন নয়।এর অথবঃ লধাাঁয়াবিহীন বশ্খা। 
[ত্ােবসর কুরতু্িী, ত্ােবসর োত্হুল কাবের, কুরআনুল কারীম(িাংলা অনুিাে ও 
সংবেপ্ত ত্ােবসর), ি.আিু িকর জাকাবরয়া, ২য় খণ্ড, সুরা আর রহমারনর ১৫নং 
আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ২৫২৮] 
. 
সাহািী ইিন আব্বাস(রা) িরলনঃ ইহা হল ধুম্রহীন আগুরনর বশ্খা র্া মানুষরক লমরর 
লেরল। (ত্ািারী ১৭/৩৩) 
. 
আিু োউে ত্ায়াবলসী(র) িরলন লর্, আিু ইসহাক(র) লথরক শু’িাহ(র) ত্ারেররক িণবণা 
করররেনঃ উমার আল আসাম(র) র্খন অসুস্থ ত্খন আমরা ত্াাঁরক লেখরত্ র্াই।বত্বন 
ত্খন িরলনঃ আবম লত্ামারেররক একবট হাবেস িলবে র্া আবম আবু্দল্লাহ ইিন 
মাসউে(রা) লথরক শুরনবে।অত্ঃপর বত্বন িরলন, িবণবত্ এই ধুম্রহীন আগুন হল লসই 
ধুম্রহীন আগুরনর লত্রজর সির ভারির এক ভাি লর্ ধুম্রহীন আগুন লথরক বজন 
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জাবত্রক সৃবষ্ট করা হরয়রে। অত্ঃপর বত্বন পাঠ কররন, “এর পূরিব সৃবষ্ট কররবে 
বজনরক, প্রখর বশ্খারু্ি অবি হরত্{বহজর ১৫:২৭}” (ত্ািারী ১৬/২১) 
. 
বজনরের প্রকৃবত্ সম্পরকব কুরআরন আররা উরল্লখ আরে— 
. 
“ সুলাইমান িলরলন, লহ পবরষেিিব, ত্ারা আত্নসমপবণ করর আমার কারে আসার পূরিব 
লক ত্ার{সািার রাণী} বসংহাসন আমারক এরন লেরি? 
জবনক শ্বিশ্ালী-বজন িলল, আপবন আপনার স্থান লথরক ওঠার পূরিব আবম ত্া এরন 
লেি এিং বনিয়ই আবম এ কারজ শ্বিমান, বিশ্বি। 
বকত্ারির জ্ঞান র্ার বেল, লস িলল, আপনার বেরক আপনার লচারখর পলক লেলার 
পূরিবই আবম ত্া আপনারক এরন লেি। ...” 
(কুরআন, নামল ২৭:৩৮-৪০) 
. 
অত্বাৎ বজরনরা মানুরষর মত্ লকান প্রাণী নয়।এরা এমন এক প্রকাররর প্রাণী মুহূরত্বর 
মরধযই র্ারের এক স্থান লথরক অনয স্থারন র্াত্ায়ারত্র েমত্া আরে।বকংিা হয়রত্া এরা 
মানুরষর লথরক বভন্ন লকান মাত্রা(dimension) এর প্রাণী।আল্লাহ ভারলা জারনন। 
বজরনর অবিত্ব বিজ্ঞান োরা প্রমাণ করাও সম্ভি হয়বন, নাকচ করাও সম্ভি 
হয়বন।কুরআরন বজন সম্পরকব র্া িলা আরে, বিজ্ঞান ত্া সম্পরকব এখরনা অজ্ঞ। 
. 
নাবিক-মুিমনািণ প্রশ্ন লত্ারলন লর্ঃ আগুন লর্রহতু্ লকান উপাোন িা পোথব নয় 
কারজই এবট বজন িা লকান প্রাণী সৃবষ্টর উপাোন হরত্ পারর না।কারজই কুরআরন বজন 
জাবত্ সম্পবকবত্ ত্থয অত্যি ‘অবিজ্ঞাবনক’। 
. 
এর জিারি আমরা মুসবলমরা িলিঃ আপনারের বচিা অত্যি সংকীণব। আপনারের লকন 
এমন বচিা হল লর্ মহাবিরশ্বর সকল প্রাণই পৃবথিীর প্রারণর মত্ লকান উপাোন োরা 
িবঠত্ হরত্ হরি? এ লথরক বভন্ন লকান লমকাবনজরম মহাবিরশ্বর লকান প্রাণ সৃবষ্ট হরত্ 
পারর না এ বনিয়ত্া আপনারের লক বেল? সবত্যকাররর বিজ্ঞানীরা বকংিা বিজ্ঞানমনস্ক 
িযবিরা কখরনাই এটা কল্পনা করর না লর্ মহাবিরশ্বর সকল প্রাণীই পৃবথিীর প্রাণীর নযায় 
নত্বর। িরং অরনক ধররণর প্রারণর সম্ভািযত্ায় একজন বিজ্ঞানমনস্ক িযবি বিশ্বাস 
কররত্ িাধয। 
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. 
বিজ্ঞানী G. Feinberg এিং R.Shapiro ত্াাঁরের ‘LIFE BEYOND EARTH’ 
িইরত্(প্রকাশ্ক William Morrow and Co., Inc., New York) উরল্লখ করররেন 
লর্, আমারের পৃবথিীর িাইরর প্রারণর বিিার সি লথরক লিবশ্ সম্ভি সূর্ব িা অনয লকান 
নেরত্র প্লাজমার মারে। প্লাজমার মারে উদু্ভত্ সম্ভািয লসই প্রাণীরেররক ত্াাঁরা 
‘Plasmabeasts’ িা প্লাজমা-জন্তু িরল অবভহীত্ করররেন। [১] 
. 
সমান সংখযক ইরলক্ট্রন ও ধণাত্মক আয়নরু্ি উচ্চ আয়বনক িযাসরক প্লাজমা িলা হয়। 
আিঃনােবত্রক জিরত্ বিরশ্ষ করর সূর্ব ও অনযানয নেরত্রর িায়ুমণ্ডরল িযাসসমূহ উচ্চ 
আয়বনত্ অিস্থায় থারক, ত্াই লসখারন প্লাজমা অিস্থা বিরাজ করর। এ োড়া 
পরীোিারর েরণ নরল বকংিা ত্াপ বনউবক্লয় বরএিরর প্লাজমা অিস্থা সৃবষ্ট করা র্ায়। 
প্লাজমা অিস্থা নত্বরর জনয ৫০,০০০ K লথরক লিবশ্ ত্াপমাত্রার প্ররয়াজন 
হয়।আিঃনােবত্রক প্লাজমারক সহরজই “লধাাঁয়াবিহীন অবিবশ্খা” িরল অবহহীত্ করা 
র্ায়। 
. 
বিজ্ঞানী G. Feinberg এিং R.Shapiro প্লাজমারক িরলরেন ‘Plasmabeasts’ িঠরনর 
উপাোন। 
. 
এরকিারর সাম্প্রবত্ক সময় ২০০৭ সারল V.N. Tsytovich এর লনতৃ্রত্ব General 
Physics Institute of the Russian Academy of Science এর বিজ্ঞানীরের 
একবট েলও মত্ প্রকাশ্ করররে লর্ঃ প্লাজমা অিস্থা লথরক প্রারণর বিকাশ্ হওয়া খুিই 
সম্ভি। [২] 
. 
বিজ্ঞানী Robert A. Freitas মহাবিরশ্ব ‘নন-িারয়ালবজকযাল’ প্রারণর সম্ভািযত্ার 
িযাপারর মত্ প্রকাশ্ করররেন।ত্াাঁর মরত্ এ ধররণর প্রাণ িযিস্থায় বিপাক বিয়া চারবট 
ধাপ োরা হরত্ পারর। র্থাঃ  
. 
ইরলরক্ট্রামযািরনবটজম, শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িল(strong nuclear force), েুিবল বনউবক্লয় 
িল(weak nuclear force), এিং মহাকষব।এই সম্ভািয জীিন প্রবিয়ার নামকরণ করা 
হরয়রেঃ Chromodynamic, Weak Nuclear Force And Gravitational 
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Life।পৃবথিীর প্রাণীকূল কািবনবভবিক।বিজ্ঞানী Robert A. Freitas এর মরত্ 
Chromodynamic life শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িলবভবিক।এ ধররণর প্রারণর বিকারশ্র 
পবররিশ্ থাকরত্ পারর লকিল বনউিন স্ট্ারর।বত্বন আররা িরলন লর্ঃ মহাকষবীয় 
প্রাণী(Gravitational creatures) এর অবিত্ব থাকাও সম্ভি র্ারা সরাসবর মহাকষবীয় 
িল লথরক শ্বি আহরণ কররত্ পারর। 
. 
Robert A. Freitasসহ অনযানয বিজ্ঞানীরা মহাশূ্রণয প্রারণর বিিার ও এর সম্ভািযত্ার 
িযাপারর এোড়াও অরনকগুরলা ত্ত্ত্ব বেরয়রেন। [৩]  
লসগুরলার সিগুরলা সম্পরকব বিিাবরত্ উরল্লখ করা হরল একটা িই হরয় লর্রত্ পারর। 
. 
মহাবিরশ্ব সম্ভািয প্রারণর বিকাশ্ সম্পরকব বিজ্ঞানীরের উত্থাবপত্ অল্প বকেু ত্ত্ত্ব উপরর 
আরলাচনা করা হল। আমরা িলি না বিজ্ঞানীরের এই ত্ত্ত্বগুরলাই কুরআরন িবণবত্ 
বজনরের িণবণা; লকননা বিজ্ঞানীরের এই ত্ত্ত্বগুরলা এখরনা প্রমাবণত্ নয়। ত্রি এখারন 
লেযনীয় লর্, বিজ্ঞানীরা মহাবিরশ্ব সম্ভািয প্রাণ সম্পরকব এমন সি ত্ত্ত্ব বেরয়রেন র্ার 
সরঙ্গ পৃবথিীর প্রাণীরের লকান বমল লনই। প্লাজমা লথরক প্রারণর উদ্ভরির ত্ত্ত্ব বিজ্ঞানীরা 
বেরয়রেন, বকন্তু ত্া লেরখ লকউ বকন্তু এটা িরলবন লর্ঃ  
. 
"প্লাজমা অিস্থার ভয়ানক ত্ারপ বকভারি প্রারণর বিকাশ্ হরত্ পারর??" 
. 
শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িলবভবিক প্রাণ এমনবক মহাকষবীয় প্রাণীর প্রিািনা পর্বি বিজ্ঞানীরা 
বেরয়রেন র্ারা বকনা সরাসবর মহাকষব িল লথরক প্ররয়াজনীয় শ্বি লপরত্ পারর। 
িাংলার নাবিক-মুিমনাকূলরক বকন্তু লকান বিজ্ঞানীরক কটাে করর িলরত্ লেখা লিল না 
লর্ঃ  
. 
"শ্বিশ্ালী বনউবক্লয় িল বকংিা মহাকষব – এর লকানটাই উপাোন/পোথব নয়।ত্াহরল এ 
লথরক বকভারি প্রাণ সৃবষ্ট হরত্ পারর?"  
. 
বকন্তু ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ নাবজলকৃত্ গ্রন্থ আল কুরআরন র্খন এক বিরশ্ষ ধররণর 
অবি(রধাাঁয়াহীন আগুরনর বশ্খা) লথরক িবঠত্ প্রাণীর কথা উরল্লখ করা হয়, ত্খন 
ত্ারেররক কটাে করর িলরত্ লেখা র্ায় লর্--"বরঅযাকশ্নারী লকবমকযাল প্ররসস লথরক 
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বকভারি প্রাণ সৃবষ্ট হরত্ পারর??" 
এটা বক বেমুবখত্া নয়? এটা বক বচিার সংকীণবত্া নয়? 

 
ত্থযসূত্রঃ 
. 
[১] [‘LIFE BEYOND EARTH’ িইবটর আমাজন-অিবার 
বলংকঃ https://www.amazon.com/Life-Beyond-Earth-Intel…/…/0688036422] 
. 
[২] ☛ http://www.dailygalaxy.com/…/inorganic-cosmic-dust-points-t… 
☛ https://www.sciencedaily.com/releas…/2007/…/070814150630.htm 

[৩] http://listverse.com/20…/…/17/10-hypothetical-forms-of-life/ 
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৭৬ 
সাইনবটজম (Scientism) : “বিজ্ঞানই সরত্যর একমাত্র 
বনভবররর্ািয উৎস” –এই মত্িাে কত্টুকু লর্ৌবিক?  
-নাবের্ মুিাবের 

 
 

সাইনবটজম (scientism) : এই মত্িারে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করর বিজ্ঞানই সরত্যর 
একমাত্র বনভবররর্ািয উৎস। অথবাৎ বিজ্ঞান র্া িলরি ত্াই সত্য। অবধকাংশ্ নাবিকরাই 
এই মত্িারে বিশ্বাসী। 
. 
প্রথমত্, নাবিকরা সত্য অনুসন্ধারনর জনয একমাত্র বিজ্ঞানরকই বনভবররর্ািয উৎস 
বহরসরি গ্রহন করর, ত্ারত্ আমার লকান সমসযা লনই। বকন্তু সমসযা লেখা লেয় ত্খন, 
র্খন মুসবলমরাও বিজ্ঞানরক সরত্যর মানেণ্ড বহরসরি গ্রহন করর। 
. 
সমসযা এই কাররন লর্, বিজ্ঞান সো পবরিত্বনশ্ীল; অরনকটা এরশ্ারের মত্, আজ এই 
কথা লত্া কাল লসই কথা। লর্মন বিজ্ঞান আরি িলত্, সূর্ব পৃবথিীর চারবেরক ঘুরর; 
এখন িরল পৃবথিী সূরর্বর চারবেরক ঘুরর। ত্াই আজ র্বে িরল ইসলাম সত্য, কাল 
িলরি বমথযা; ত্খন আপবন বক কররিন? 
. 
বেত্ীয়ত্, বিজ্ঞান োরা ইসলারমর সিবকেুরক র্াচাই করা সম্ভি নয়, লর্মন ঈসা (আঃ) 
এর জম, চাাঁে বেখণ্ডকরণ। বিজ্ঞানরক লকরট হাজার টুকররা কররলও কখনও স্বীকার 
কররি না লর্, েু,হাজার িের পূরিব একজন নারী লকান প্রকার পুরুরষর সংেশ্ব িযত্ীত্ 
একবট সিান জম বেরয়বেল। 
. 
ত্রি এবট ইসলাম নয় িরং বিজ্ঞারনরই সীমািদ্ধত্া। হাজার লহাক বিজ্ঞান লত্া মানুষ 
োরাই পবরচাবলত্। ত্াোড়া এবট বকভারি সম্ভি লর্, আমরা মানুষ, আল্লাহর এক নিণয 
সৃবষ্ট হরয় রহসয লভে করর লেলি ঐ সিার বর্বন চন্দ্র, সূর্ব,পৃবথিী, মানুষ এিং পৃবথিীর 
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সি বকেুরই সৃবষ্টকত্বা। 
. 
আমারের মরন রাখরত্ হরি, অনয সিবকেুর মত্ বিজ্ঞারনরও সীমািদ্ধত্া আরে, আরে 
হাজাররা ভুল। ত্াই ত্রুবটপূণব ও সো পবরিত্বনশ্ীল বিজ্ঞান োরা ধ্রুি সত্য ইসলামরক 
র্াচাই করর িাতু্লত্া নি আর বক? 
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৭৭  
“বত্ন িনু্ধর করথাপকথন; বথউরী অি ইরভাবলউশ্ন।”  
-মুহাম্মাে লরর্াউল কবরম ভূাঁইয়া 

 
 

৩ িনু্ধর করথাপকথন। বথউরী অি ইরভাবলউশ্ন। 
. 
বত্ন িনু্ধ। মাহমুে, সুজন আর সুমন। এর মরধয সুজন আর সুমন একটু নাবিক 
বকবসরমর। মাহমুে আবিক, নামাজ লরাজা করর ; বকন্তু ত্া বনয়া সুজন আর সুমরনর 
হাবসর লশ্ষ নাই।  
. 
র্াই লহাক,িত্কাল সুজন আর সুমন লযাপটপ বকনরত্ লমলায় বিরয়বেল। সুজন বনরলা 
একটা ললরনারভা বথংকপযাি ..... সুমন বনরলা ললরনারভা ইরয়ািা... ।  
. 
পরবেন সকারল বত্ন িনু্ধর লেখা। মাহমুে বজরজ্ঞস কররলা : 
---> বকরর সুজন, লত্ার প্ররসসর বক? 
==> 'ইনরটল লকার-আই ৫'  
--->সুমন লত্ারটা?  
==>'ইনরটল লকার-আই ৭' 
--> এর মারন বক জানস?  
==> বক?  
---> এর মারন লত্ার আর সুজরনর লযাপটপ েুইটার প্ররসসর প্রায় ৯৫% একই। ত্া 
লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ : লত্ারের এই েুইটা লযাপটপ একটা কমন লযাপটপ লথরক ধীরর 
ধীরর পবরিবত্বত্ হরয় আজরকর এই েুইটা লযাপটপ হরয়রে। বিবলয়ন বিবলয়ন িের 
ধরর এই প্রবিয়া সংিবঠত্ হয়... বিবলয়ন বিবলয়ন িের ধরর একটা কমন লযাপটপ 
লরাে,িৃবষ্ট েরড় বিবভন্ন বিয়া প্রকৃয়ায় পবরিত্বীত্ হরয় ত্া লথরক েুই ধররনর লযাপটপ 
হরয়রে : একটা সুজরনর লযাপটপ একটা সুমরনর লযাপটপ.... বিশ্বাস কররত্ সমসযা 
বক?  
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.  
সুমন আর সুজন িুেরত্ পাররলা লর্ ইরভাবলউশ্ন বথউরী বনরয় মাহমুে োন কররে।  
. 
জিাি বেরলা সুমন : পািলামী কবরস না লত্া মাহমুে, েুইটা এক বজবনস না। তু্ই 
জানস ললরনারভা লকাম্পানী লযাপটপ েুইটা িানাইরে, এমবন এমবন বক আর লযাপটপ 
হয় নাবক? একটা ইনরটল লকার-আই প্ররসসর লে লকাবট িেররও এমবন এমবন হয়না 
তু্ই জানস।  
. 
মাহমুে : ত্ার মারন েুইটা বজবনস একই রকম হরল ত্ার একজন কমন 
মযানুেযাকচারার আরে ত্াইনা? ত্াহরল মানুষ আর বশ্ম্পািীর বজন গুরলা র্বে ৯০% 
একই হয়, ত্ারের মযানুেযাকচারার একজন , ত্া সত্য হরত্ পাররিনা লকন? লকন মানুষ 
আর বশ্ম্পািীর একটা কমন এনরসস্ট্র থাকরত্ হরি?  
. 
সুজন: আরর মাহমুে, ইরভাবলউশ্ন আর ললরনারভা লযাপটপ প্রিাকশ্ন এক না।  
. 
মাহমুে: আরর আবম জাবন লত্া এক না। এখন িল লর্ ইনরটল প্ররসসর লিশ্ী কমরপ্লে, 
নাবক বহউমযান লব্রইন লিশ্ী কমরপ্লে। 
. 
==> অিশ্যই 'বহউমযান লব্রইন'  
.  
--> একটা ইনরটল প্ররসসর নত্রী কররত্ র্বে হাজার হাজার মানুরষর করয়ক রু্রির 
পবরেম লারি এিং ত্া পরীোিারর নত্রী কররত্ হয়, ত্া এমবন এমবন লরৌদ্র, িৃবষ্ট, 
েরড় লকাবট লকাবট িেররও উৎপন্ন হওয়া সম্ভি নাহয়; ত্াহরল মানি মবিষ্ক বকভারি 
এমবন এমবন হরয় র্ায়? মানুরষর লচাখ, কান, হাটব, লীভার, বকিনী, ব্লাি , লরি -
লহায়াইট ব্লাি লসল, বশ্রা উপবশ্রা , লিানস, বস্কন .... এগুরলা বকভারি এমবন এমবন 
কাররা লকান বিররকশ্ন োড়া হরয় র্ায়?  
. 
ইরভন একটা 'িারয়ালবজকাল লসল' বকভারি এমবন এমবন হয়, একটা লকাষ এর 
বভত্রর থাকা মাইরটাকবন্ড্রয়াই লত্া ইনরটল প্ররসসর লথরক লিশ্ী কমরপ্লে ... ওই 
মাইরটাকবন্ড্রয়া বকভারি হল? বকভারি বনউবক্লয়াস হল? বকভারি রাইরিাসম হল? বকভারি 
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বিএনএ হরয় লিল? লকউ বিররকশ্ন বেরলানা, এমবন এমবন লকমরন হল?  
.  
==> এসি িুেরত্ হরল লত্ারক েয লসলেীশ্ জীন িইটা পড়রত্ হরি... বরচািব িবকে 
এর? উবন েুবনয়ার সিরচ' িড় বিজ্ঞানী ...  
.  
---> তু্ই পড়েস?  
.  
==> এখনও পবড়নাই, ত্রি আবসে ভাই পইড়া কইরে লর্ ইরভাবলউশ্ন বথউরী বঠক 
আরে। এটা নিজ্ঞাবনক বথউরী। এটা অস্বীকার করা মারন বিজ্ঞান লক অস্বীকার করা। 
. 
---> প্রথম কথা হল তু্ই বনরজ পড়স নাই। বেত্ীয় কথা হল লর্, বথউরী হল বথউরী, 
েযাি না। ইরভাবলউশ্ণ হল একটা বথউরী, এর পরে লর্মন অরনক বিজ্ঞানী আরে, 
বিপরেও অরনক বিজ্ঞানী আরে। এটা পরীোিারর প্রমাবণত্ লকান বথউরী না। এটা হল 
লেকুরলশ্ন িা ধারণাপ্রসূত্ বথউরী, এর পরের প্রমাণগুরলা লকান অকাটয প্রমাণ না। 
িরং বনেক ধারণা ।  
.  
লকউ বিবলয়ন বিবলয়ন িের ধরর অিজাভব করর নাই, লর্ অযাবমিা লথরক সরীসৃপ হইয়া 
, ত্া লথরক িানর জাত্ীয় প্রাণী হরয়, ত্া লথরক মানুষ হয় লিরে।  
. 
লকউ পরীোিারর একটা অযাবমিা লথরক হাইড্রা এখনও িানাইরত্ পারর নাই। ইরভন 
লকউ পরীোিারর লপ্রাবটন অনুর সারথ লপ্রাবটন অনুর িাবড় খাওয়াইয়া একটা অযাবমিাও 
িানাইরত্ পারর নাই। ১০০ িের ধরর র্বে লপ্রাবটন অনুর সারথ লপ্রাবটন অনুর িাবড় 
খাওয়ার একটা এেরপবররমন্ট করা হইরত্া, আর ত্ার লথরক একটা িযাকরটবরয়াও 
উৎপন্ন করা র্াইরত্া, ত্াও না হয় মনরর একটু িুে বেত্াম।  
. 
মানুরষর মত্ন লেখরত্ করয়কটা কংকাল পাইরলই বক প্রমাণ হয় লর্ ওই কংকালগুরলা 
মানুষ আর িানররর পূিবপুরুষ বেল? লকউ বক টাইম লমবশ্রন বিরয় লেরখ এসরে? এটা 
বক হরত্ পাররনা, লর্ ওরা বিোররন্ট লকান এইপ? কত্ এইপ ই লত্া বিলুপ্ত হরয়রে? 
ওরা ওরকম বিলুপ্ত এইপ?  
.  
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েুইটা প্রাণীর মরধয বমল থাকরলই লকন ত্ারের একটা কমন এনরসস্ট্র থাকরত্ 
হরি?লকন কমন এনরসস্ট্র এর লথরক ইরভাবলউশ্ণ এর মাধযরম ত্ারের পয়ো হরত্ 
হরি? লকন ত্ারের একজন কমন বিরয়টর থাকরত্ পাররিনা?  
.  
==> এত্ এত্ বিজ্ঞানীর এত্ এত্ প্রমাণ তু্ই এভারি লেরল বেরত্ পাবরস না মাহমুে।  
.  
----> আরেৌ প্রমাণ কররত্ পাররল এ না লেলার প্রশ্ন আসরত্া। আর বিজ্ঞান িণত্য 
না। অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী র্খন িলরে লর্ পৃবথিী বস্থর , সূর্ব ত্ার চাবরবেরক ঘুরর, 
লকাপাবনবকাস িলরে লর্ পৃবথিী বস্থর না , িরং ত্া সূরর্বর চাবরবেরক ঘুরর। বকন্তু 
লকাপাবনবকাসই বেল সবঠক, লসটা পরর প্রমাবণত্ হরয়রে্ । 
.  
লমরন্ডবলেও লজরনবটে এর েুইটা ল বেবেল, বকন্তু লকউ এরেপ্ট করর নাই। পরর 
লমরন্ডল মরার পর ত্া সত্য প্রমাবণত্ হইরে। ত্ার মারন অবধকাংশ্ 
বিজ্ঞানী(৯৯.৯৯৯৯%) ও ভুল হরত্ পারর।  
. 
ত্াই র্বে অবধকাংশ্ বিজ্ঞানীও ইরভাবলউশ্ন এর পরে থারক , ত্ার লথরকও 
ইরভাবলউশ্ন প্রমাবণত্ হরয় র্ায় না। পৃবথিী লর্ ঘুরর , এটা হল প্রমাবণত্ েযাি..... 
এরকম অরনক েযাি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ কররে, বকন্তু ইরভাবলউশ্ন -- এটা লত্া স্ট্ীল 
বথউরী। বকেু কংকাল আর প্রাণীগুরলার মরধয থাকা বকেু বমল লেবখরয় --- ত্া লথরক 
লেয়া একটা বনেক বথউরী, র্া বনরয় অরনক অরনক লকারিন আরে , এিং লসইসি 
লকারিন এর লকান প্রপার উির ত্ারা বেরত্ পাররনাই। এটা একটা কমবপ্লট 
লিাাঁজাবমল।  
.  
==> বকন্তু লেখ, বজনগুরলার মরধয বকন্তু বমউরটশ্ন হয়,, এটা বকন্তু প্রমাবণত্ সত্য।  
. 
---> তু্ই একটা টরয়াটা কার বকনলী। এখন ৩ িের চালারনার পর লত্ার লব্রকপযাি টা 
নষ্ট হইরলা। এইটা হইরলা বমউরটশ্ন।  
এখন লব্রকপযাি ত্ার অিস্থার পবরিত্বন কররত্ পাররে , ত্ার মারন এইনা লর্ লত্ার 
‘টরয়াটা কার’ টা টরয়াটা লকাম্পানী োড়াই আপনা আপবন লে লে িেররর বিয়া 
বিবিয়ায় নত্রী হরয় লিরে।  
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.  
==> ত্াহরল লত্ারা লত্ারের প্রপবজশ্ন বনরয় লনচারর লপপার পািবলশ্ করবেস না লকন? 
প্রমাণ করবেস না লকন?  
.  
----> লর্ বথউরী বেরে, ত্ারক ত্ার বথউরী প্রমাণ কররত্ হরি। প্রমাণ কররত্ না পাররল 
িুেরত্ হরি বথউরীরত্ প্রিরলম আরে। লত্ারা বথউরী বেসে, লত্ারা প্রমাণ করবি। লত্ারা 
প্রমাণ কররত্ পারস নাই, এটা লত্ারের প্রিরলম । আমরা আিার বক প্রমাণ কররিা? ' 
বকেু একটা নাই ' ত্া বনরয় লত্া লপপার ললখা র্ায় না। লপপার ললখা র্ায় 'বকেু একটা 
থাকরল'। লর্টা অবিত্বহীন, ত্া বনরয় আমরা বক লপপার ললখরিা?  
.  
===> শুন িুেরত্ লচষ্টা কর। প্রথরম খুি সরল লকাষ বেল, পরর আরি আরি জবটল 
হইরত্ হইরত্ , মানুষ হইয়া লিরে।  
.  
----> এভারি নন লেবসবেকালী িলরল হরি না। বিরটইলস ইরভাবলউশ্ন প্ররসস 
সূোবত্সূে ভারি িণবনা কররত্ হরি।  
. 
গুিরল বিরয় ইউবটউি বভবিও লেখ লর্ লচাখ বকভারি লেরখ িা কান বকভারি শুরন, িা 
বকিনী বকভারি রি পবরষ্কার করর, িা হাটব বকভারি রি সিালন করর -- এই েুল 
প্ররসসগুরলা।  
. 
এরপর লত্ারক লেখারত্ হরি, লর্ একটা প্রাণী র্ার লচাখ লনই, বকভারি ত্ার মরধয 
লচারখর বজন চরল এরলা এিং লসই বজন লথরক বকভারি লচাখ উৎপন্ন হল, একই ভারি 
: কান বকভারি হল, মবিরষ্কর লিনড্রাইট আর এেন বকভারি হল। মবিরষ্কর বজন 
বকভারি হরয় লিল একটা এযাবমিা জাত্ীয় প্রাণী লথরক.... বকভারি শ্রীররর প্রবত্টা অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ হল। বকভারি হাড় হল ? বকভারি চামড়া হল? এগুরলার বজন বকভারি নত্রী হল 
ত্া লত্ারক লেখারত্ হরি। পাররল ত্া লেবখরয় লনচারর লপপার পািবলশ্ কর। েুইটা 
লনারিল একসারথ পাবি।  
. 
আরও আরে ....  
. 
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সারলাক সংরেষণ প্রবিয়াটা মরন আরে?  
. 
===> আরে । খুিই জবটল। অরনক িড় প্রবিয়া।  
. 
----> এই প্রবিয়া িারের পাত্ার মরধয বকভারি এরলা? এ প্রবিয়াটা বকভারি 
র যানিমলী হরয় লিল , ত্া িযাখযা কররত্ হরি। এই প্রবিয়াটা িারের পাত্ায় কররত্ 
হরল িারের লর্ই লজরনবটকাল েররমশ্ন েরকার, ত্া এমরন এমরন লকমরন হল, ত্া 
িযাখযা কররত্ হরি।  
. 
মরন রাবখস সারলাক সংরেষণ োড়া এই পৃবথিীরত্ একটা প্রাণীও িত্বমান অিস্থায় লিাঁরচ 
থাকরত্ পাররত্ানা।  
. 
===> আসরল এটা র যানিমলী হওয়া একটু কবঠন নিবক। স্বীকার কররলা সুজন।  
.  
আমত্া আমত্া কররে সুমন । ....  
. 
----> লে লে বমবিওরয়, ত্ার মধয লথরক বিবলয়ন বিবলয়ন (িা বিবলয়ন) সংখযক 
পৃবথিীরত্ও বক একটা ইনরটল প্ররসসর... হািব বিস্ক.... র যাম নত্রী হরয় এমবন এমবন 
লজাড়া ললরি একটা লযাপটপ হরত্ পারর?  
একটা ইবিন সহ টরয়াটা কার হরত্ পারর?  
একটা লেসশ্ীপ হরত্ পারর? 
একটা এররারপ্লন হরত্ পারর?  
এমবন এমবন, ইরভাবলউশ্ন প্রবিয়ার মাধযরম?  
.  
===> হিার লত্া কথা না.... । িলরলা সুমন....রকউ একজন বিররি কররত্ হরি, লকউ 
একজন বিজাইন কররত্ হরি, একমাত্র ত্াহরলই সম্ভি।  
.  
বকন্তু র্ারা বিজ্ঞান মনস্ক ত্ারা লর্ িরলন....  
. 
------> আচ্ছা, মশ্ারক উড়রত্ লেখবেস, িা মাবে? লেরখবেস ত্ারা বকভারি উরড়। তু্ই 
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ইচ্ছামত্ন েুইটা পাখা বেরয় একটা িস্তু িানারলই বকন্তু ত্া উড়রত্ পাররনা, রাইট? 
লত্ারক এররা িাইনাবমে িুেরত্ হরি এিং বকভারি িলবিেযা কাজ কররি একটা িস্তু 
উড়ার সময় ত্াও িুেরত্ হরি, ত্ারপর িস্তুটা িানারত্ হরি। এররারপ্লন িা লহবলকপ্টার 
ইবিবনয়ার রা আরি লথরক বিজাইন করর ত্ারপররই িানায় , এিং ত্ারপরই এগুরলা 
উরড়।  
র যানিমলী েুইটা পাখা িানায় র্বে উড়া র্াইরত্া, মানুষ অরনক আরিই উড়রত্া। অথচ 
হাজার িের লচষ্টা কররও মানুষ ত্া পাররনাই। কারণ িযাপারটা আসরলই কবঠন। 
েুু্বনয়ায় সুপার পাওয়ার োড়া নরমাল রািগুরলা ত্াই এররারপ্লন-রহবলকপ্টার িানারত্ 
পাররনা। িরং ত্ারা িয় করর, সুপার পাওয়ার লথরক। 
.  
এখন লেখ , মশ্া, মাবে, েবড়ং, িাটার িাই, পাবখ ( বিবভন্ন ধররনর ) -- এগুরলা 
সিগুরলাই উড়রত্ পারর?  
. 
তু্ই এটা বকভারি বিশ্বাস কবরস লর্ আপনা আপবন লকান প্রাণীরত্ লজরনবটকাল 
বমউরটশ্ন ঘরট এমন বজরনর আবিভবাি ঘরটরে, লর্ লথরক র যানিমলী েুইটা পাখা 
িবজরয়রে এিং লসই পাখা বেরয় পাবখ গুরলা িা লপাকামাকড় উড়রেও। কত্টা োবন 
আইবিয়া ত্া বচিা করবেস? ওই পাখা গুরলা লকউ খুি সূোবত্সূেভারি বিজাইন 
কররত্ হরিনা? িায়ুচাপ বহসাি কররত্ হরিনা? পাখাগুরলা কত্ দ্রুত্ নড়রি ত্া বহসাি 
কররত্ হরিনা? পাখাগুরলার লশ্ইপ বিজাইন কররত্ হরিনা? পাখাগুরলা বক োরা নত্রী 
হরি ত্া বঠক কররত্ হরিনা? ভূবম লথরক কত্ হাজার েুট উপরর একটা পাবখ উড়রি , 
ত্ার হাড়গুরলা হালকা হওয়া লািরি, েুসেুস ৪ প্ররকাষ্ঠ বিবশ্ষ্ট হওয়া লািরি(র্ারত্ কম 
িায়ুচারপ পাবখগুরলা বন:শ্বাস বনরত্ পারর)  
. 
.... এগুরলা এমবন এমবন হরয় লিরে? এরককটা পাবখ িা লপাকা বকন্তু আিার এরকক 
ভারি উরড়। এররািাইনাবমে বিোররন্ট...রকউ বিজাইন কররলানা , বকন্তু এগুরলা সি 
এমবন এমবন হরয় লিরলা? পাররল মশ্ার েুইটা পাখা িানারত্া , লেখ পাবরস বকনা?  
. 
তু্ই লত্া েুস েুস োরা িাত্াস লথরক অবেরজন বনস, ত্াইনা? মাে লনয় েুলকা বেরয় , 
পাবন লথরক। মারের মরধয ওই বজন বকভারি নত্রী হল র্া লথরক েুলকা বেরয় পাবন 
লথরক অবেরজন লনিার প্ররসস চরল এরলা? লকউ বিজাইন কররলানা, এমবন এমবন 
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লকমরন হল?  
. 
বচিা কর, ইরভন লত্ার েুসেুসটা বকভারি হল র্া িাত্াস লথরক অবেরজন লত্ার 
শ্রীররর লরি ব্লাি লসল এর মাধযরম বনরয় লনয় এিং শ্বসন প্রকৃয়ার মাধযরম তু্ই 
শ্কবরারক পুবড়রয় শ্বি পাস। এমবন এমবন বজন পবরিত্বীত্ হরয় েুসেুস বকভারি হল, 
আর লরি ব্লাি লসলই িা বকভারি হল?  
. 
ইরভন লত্ারা প্রজনন প্রবিয়া বনরয় বচিা কর, বকভারি েুই ধররণর মানুষ পুরুষ ও 
নারী সৃবষ্ট হল, এিং ত্ারের মরধয আকষবণ এরলা এিং ত্ারা নতু্ন মানুষ জম বেরত্ 
পাররলা? শুিাণু ও বিম্বাণু বকভারি হল? বকভারি একবট মানি ভ্রুণ লিরড় উরঠ মারয়র 
জঠরর একবট সুবিনযি প্রকৃয়ায়? একটু ভুল হরলই লত্া মানি বশ্শু আর হরত্ 
পাররত্ানা। এই সুবিনযি প্রকৃয়া সাধরনর জনয লর্ই লজরনবটকাল কমরপাবজশ্ণ েরকার 
বেল, লসই লজরনবটকাল কমরপাবজশ্ন বকভারি মানুরষর শ্রীররর লকারষ এমবন এমবন 
হরয় লিল?  
. 
বকভারি হজম প্রবিয়া হল র্ার মাধযরম তু্ই লখরয় হজম কবরস? িৃহদ্রাি-েুদ্রাি হল? 
এগুরলারত্ থাকা এনজাইমগুরলা বকভারি হল? ওই এনজাইমগুরলা নত্রী কররত্ লর্ই 
বজন থাকা েরকার , ত্া লত্ার শ্রীরর বকভারি এমবন এমবন লকমরন হরয় লিল?  
. 
এগুরলা শুধু মানুষ না, সকল প্রাণীর লেরত্রই সত্য। েুবনয়ায় থাকা প্রবত্টা প্রাণীর জীিন 
প্রণালী বনরয় িরিষণা করর তু্ই এ ধররণর প্রশ্ন কররত্ পারবি। একটা মশ্া, 
লত্লারপাকা, ঘাসেবড়ং, একটা চড়ুই পাবখ -- ইরভন একটা কুকুর িা বিড়াল বনরয় 
িরিষণা করর তু্ই এইসি প্রশ্ন কররত্ পারবি।  
. 
বকভারি িযাকরটবরয়ার মাধযরম পচন প্রকৃয়ার এরলা পৃবথিীরত্, এটা না থাকরল লত্া 
মৃত্রেহ সরারনা লর্রত্ানা পৃবথিীরত্.... এমবন এমবন লকমরন হল? একটা কমবপ্লট 
বসরস্ট্ম লর্ পৃবথিীরত্ আমরা লেখবে, ত্া বক একবট সুপারনযাচারাল পাওয়াররর 
অবিত্বরক প্রমাণ কররনা বর্বন আমারের সিার স্রষ্টা?  
. 
===> আসরল লেখ , এত্ িড় িড় বিজ্ঞানীরা নাবিক, আমরা কই র্াই িল? একসরঙ্গ 
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িলরলা সুজন সুমন।  
.  
----> আইবসস বনয়া বমবিয়া নারচ, কারণ লস িযবত্িম। বকন্তু অবধকাংশ্ মুসলমান 
আইবসস কররনা। বকন্তু বমবিয়ায় আইবসস লেরখ মরন হয় লর্ন ১.৭ বিবলয়ন মুসবলম 
সিাই আইবসস। বকন্তু ৯৯.৯৯ % মুসলমানই আইবসস না।  
. 
এরকম এখনও আরমবরকায় লকান বিজ্ঞানী নাবিক হইরল ত্ার ঘটনা পবত্রকায় আরস, 
কারণ অবধকাংশ্ বিজ্ঞানীই আবিক । লর্ নাবিক লস হইরলা িযবত্িম, িযবত্িম বহরসরি 
ত্ারর বনয়া বমবিয়া নারচ। ত্ার মারন এই না লর্ সিাই নাবিক।  
. 
===> বকন্তু িাংলারেরশ্ লর্ লেবখ? বিজ্ঞানীরা নাবিক।  
.  
----> লত্ারা বকরস পড়স?  
===> চারুকলায়, জিাি বেল সুমন।  
===>িাংলায়, জিাি বেল সুজন।  
----> আবম বকরস পবড়?  
------> বেবজরে... িলল মাহমুে বনরজই 
. 
ত্াহরল বচিা কর , লত্ারা লত্ারের আরশ্ পারশ্ সি নাবিক লেবখস , কারণ কারণ র্ারা 
িাংলা-চারুকলায় পরড় ত্ারাই এরেরশ্ লিশ্ী নাবিক। র্ারের আসরল ইংররজীরত্ 
পািবলশ্ হওয়া লনচাররর লপপার পড়ার লর্ািযত্া নাই। েয লসলবেশ্ জীন পরড় িুোর 
লর্ািযত্া নাই। িাংলার নাবিক কুল লকউই এসি পরড় নাবিক হয়বন। কলকাত্ার 
োোিািুরের িাংলা িই আর অবশ্বেত্ আরজ আলী মাতু্ব্বররর িই পরড় নাবিক 
ইসলাম বিরেষী হরয়রে। এমন লকান জ্ঞারনর লেৌড় এরের লনই।  
.  
বকন্তু িুরয়ট, লমবিরকল িা ভাবসববটগুরলার সাইে বিপাটবরমরন্ট লিরলই নাবিক লত্া পাবিই 
না, িরং লেখবি ত্ারের মরধয হুজুর এর সংখযাই লিশ্ী। ত্ার মারন িাংলার বব্রবলয়ান্ট 
োত্র-োত্রীরা নাবিক লত্া নয়ই িরং ৯৯% ই আবিক।  
.  
====> বকন্তু লপপার পবত্রকা পড়রল লত্া মরন হয় লর্ অরনক নাবিক।  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
453 

.  
----> হুম , গুি পরয়ন্ট। কারণ র্ারা সাংিাবেক ত্ারের মরধয নাবিক লিশ্ী, ত্ারা 
লিবসকালী সাইে িুরে না। বকন্তু ইসলাম বিজ্ঞান ময় নরহ --- এই অবভরর্াি ত্ারের 
লিশ্ী। বকন্তু ত্ারা বনরজরাই বিজ্ঞান িুরে নাু্ । এরা মূলত্ কলকাত্ার প্রভারি নাবিক। 
. 
আসরল নাবিকত্া িাংলারেরশ্ বমবিয়ায় লিশ্ী, র্ারের সাইে সম্বরন্ধ লকান ধারণা নাই। 
পবিমা বিরশ্বর একবট বিরশ্ষ লেণীরক ত্ারা অন্ধ অনুকরণ করর থারকন...  
.  
পবিমা বিশ্ব িহুবেন ধরর চাচব কতৃ্বক বনরষ্পবষত্ হরয়রে। র্ার েরল ত্ারা ইরভাবলউশ্ন 
বথউরী লপরয়ই চাচবরক অস্বীকার করার একটা উবসলা লপরয়রে। 
. 
এজনয ইরভাবলউশ্ন বথউরী আসরল অরনকটা পবলবটকাল , সাইবন্টবেক না। কারণ 
পবলবটকাল লীিার রা এই বথউরী বেরয় মানুষরক নাবিক িাবনরয় চাচবরক েুিবল কররত্ 
লচরয়রে্ ।  
.  
আমারের লেরশ্ িা মুসবলম বিরশ্ব আমরা মসবজে কতৃ্বক বনরষ্পবষত্ হইবন। আর 
আমারের এসি বমথযা বথউরীর েরকারও লনই। আমরা অন্ধভারি পবিমা বিশ্বরক েরলা 
কবরনা। আমরাই মুি বচিা কররই আল্লাহ লক বিশ্বাস কবর।  
. 
আর লত্ামরা নাবিকরাই িদ্ধ বচিা ভািনার অবধকারী। কলকাত্ার বচিা লচত্না লথরক 
এখনও লির হরত্ পাররাবন.... 
এমন সময় লর্াহররর আর্ান বেরলা ...  
. 
-----> আয়, মসবজরে র্াই, লর্াহররর সময় হল। িলল মাহমুে...  
=======> নানা, লোস আমারের পযান্ট নষ্ট, পরর আররকবেন হরি। লেবখ আমরা একটু 
বচিা করর বন......পরর লেখা হরি।  
. 
পুনি: আবরে আজাে ভাই কতৃ্বক অনুপ্রাবণত্ হরয় এই ললখাটা বলখা হরয়রে। উনারক 
লর্ বিজ্ঞানর্াত্রা বরবেউট করররে, ত্া পরড়ই জিাি বহরসরি এটা বলখলাম। বপ্রপাররশ্ণ 
োড়াই, ত্াই একটু বিবেপ্ত....  
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ভবিষযরত্ সময় লপরল েয লসলবেশ্ বজন সহ ওরের লনচাররর লপপার গুরলা পরড় 
ত্ারপর লনাট বলখার ইচ্ছা আরে। লোয়া কররিন। 
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৭৮  

“কুরআরন বক Embryology (ভ্রুণত্ত্ত্ব) বনরয় অবিজ্ঞাবনক 
ত্থয আরে?”  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

#নাবিক প্রশ্নঃ মুসবলমরা োবি করর কুরারনর আয়াত্ 23:12-14 োরা মানুরষর 
এম্ব্রাইরয়ালবজ(অথবাৎ ভ্রুণ ত্ত্ত্ব) িযাখযা করা র্ায়, র্বেও ভ্রুণত্রত্ত্বর প্রথম ধাপ (১.ধুলা 
িা কাো মাবট লথরক নত্বর) এর লকান িযাখযা ত্ারের কারে লনই।এটা বক লজারপূিবক 
কুরানরক বিজ্ঞানময় করার অপরচষ্টা নয়? 
. 

উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ আবম মানুষরক মাবটর সারাংশ্ লথরক সৃবষ্ট কররবে। 
অত্ঃপর আবম ত্ারক শুিবিনু্দ রূরপ এক সংরবেত্ আধারর স্থাপন কররবে। 
. 
এরপর আবম শুিবিনু্দরক ‘আলাক’{জমাট রি/েুরল থাকা িস্তু/রজাাঁক আকৃবত্র 
িস্তু}রূরপ সৃবষ্ট কররবে, অত্ঃপর ‘আলাকরক মাংসবপরণ্ড পবরণত্ কররবে, এরপর লসই 
মাংসবপণ্ড লথরক অবস্থ সৃবষ্ট কররবে, অত্ঃপর অবস্থরক মাংস োরা আিৃত্ কররবে, 
অিরশ্রষ ত্ারক নতু্ন রূরপ োাঁড় কবররয়বে। বনপুণত্ম সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ কত্ 
কলযাণময়।“ 
(কুরআন, মু’বমনুন ২৩:১২-১৪) 
. 
নাবিক-মুিমনািণ প্রশ্ন তু্রলরেন লর্—সুরা মু’বমনুন ২৩:১২-১৪ আয়ারত্ ভ্রুণত্রত্ত্বর লর্ 
বিিরণ লেয়া আরে, ত্ার প্রথম ধারপর িযাখযা নাবক মুসবলমরের জানা লনই। আররকবট 
অপিযাখযা; বনজ লথরক মুসবলমরের নারম বকেু একটা িাবনরয় িরল লসটারকই আিার 
প্রশ্নবিদ্ধ করার আররকবট উোহরণ এবট। মুসবলমরের বনকট অিশ্যই সুরা মু’বমনুন 
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২৩:১২-১৪ আয়ারত্ উরল্লবখত্ প্রবিয়ার প্রথম ধারপর িযাখযা আরে। লর্ লকান মুসবলমরক 
বজরজ্ঞস কররলই এটা িরল বেরত্ পাররি, ত্ােবসর লেখারও প্ররয়াজনও লনই। এমনই 
সহজ িযাখযা এবট।  
. 
লকান মুসবলম কখরনাই এটা িরল না লর্ উরল্লবখত্ আয়াত্সমূরহর প্রথম ধাপ অথবাৎ 
মাবটর সারাংশ্ লথরক মানুষ সৃবষ্ট ভ্রুণত্রত্ত্বর লকান ধাপ।এখারন ‘মানুষ’ িলরত্ 
আেম(আ)রক লিাোরনা হরয়রে, ত্াাঁরক সৃবষ্ট করিার প্রবিয়া িণবণা করা হরয়রে, এরপর 
ত্াাঁর িংশ্ধররের সৃবষ্টর প্রবিয়া আরলাবচত্ হরয়রে।আরলাচয আয়ারত্র ত্ােবসরর ইমাম 
ইিন কাবসর(র) একবট হাবেস উরল্লখ করররেনঃ  
. 
আিু মুসা(রা) হরত্ িবণবত্ আরে লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “আল্লাহ আেম(আ)রক এক 
মুবষ্ট মাবট োরা সৃবষ্ট করররেন র্া বত্বন পৃবথিীর বিবভন্ন র্বমন হরত্ গ্রহণ কররবেরলন। 
...” 
. 
[আহমাে ৪/৪০০, আিু োউে ৫/৬৭, বত্রবমবর্ ৮/২৯০; ইমাম বত্রবমবর্(র) এর মরত্ 
হাসান-সহীহ] 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন।  
. 

কুরআরন উরল্লবখত্ ভ্রূণত্রত্ত্বর বিিাবরত্ বিিরণ লেখুন এখারনঃ https://www.islam-
guide.com/ch1-1-a.htm 
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৭৯  
‘নাসখ’ – র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন, ত্রি ত্ারত্ বক 
ভুল থাকা সম্ভি?  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 
 

র্বে স্রষ্টা মানুষরক বকেু িরলন - ত্রি ত্ারত্ বক ভুল থাকা সম্ভি? 
উির হরচ্ছ না। সকল ধরমবর ললারকরাই এই লেরত্র একমত্ হরি। বিরশ্ষ করর র্ারা 
োিী করর ত্ারের কারে বকত্াি আরে ( মুসবলম, ইহুবে ও খৃষ্টান সম্প্রোয়)। ত্ারা লত্া 
সিার আরি মাথা োাঁকারি। 
. 
এখন র্বে িলা হয়- স্রষ্টা বক এমন বিধান বেরত্ পাররন, র্া পরিত্বীরত্ রবহত্ কররত্ 
হয়? এরেরত্রও আহরল বকত্ািরা িলরিঃ অসম্ভি! এটাও হরত্ পারর না । অরনক 
মুসবলমও হয়রত্া অজ্ঞত্ার কাররণ বকংিা মিাররট হরয় িলরিঃ এটা সম্ভি না। রু্বি 
হরচ্ছ-  
.  
“কুর’আন অনুসারর আল্লাহ ভবিষযত্ জারনন। র্বে কুর’আরনর রচবয়ত্া আল্লাহই হন, 
ত্রি লকন বত্বন এমন বিধান বেরিন র্া পরিত্বীরত্ রবহত্ কররত্ হয়? বত্বন বক 
জানরত্ন না লর্ ত্ার বিধান ভবিষযরত্ অকার্বকর হরয় পড়রি? ”  
. 
ইসলামী পবরভাষায় ‘রবহত্করণ’ িলরত্ এমন বকেুই লিাোরনা হয় না।  
. 
. 
রবহত্করণ বক? 
আরিী ‘নাসখ’ শ্রব্দর অথব রবহত্ করা। পাবরভাবষকভারিঃ নাসখ মারন সকল শ্ত্ব পূরণ 
করররে এমন লকান কমববিষয়ক বিধান পালরনর সময়সীমার সমাবপ্ত লঘাষণা করা।  
অথবাৎ, নাসখ িলরত্ স্রষ্টার একবট বিধান নতু্ন আররকবট বিধান োরা রবহত্ হরয় 
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র্াওয়ারক লিাোয়।  
. 
. 
রবহত্করণ বক সবত্যই আরে? 
কুর’আন-সুন্নাহ ও সালােরের লথরক রবহত্করণ িা ‘নাসখ’ এর বিষয়বট পবরষ্কারভারি 
প্রমাবণত্। আর এটা আমারের অরনরকর কমনরসরের সারথ না বমলরলও একটু 
িভীরভারি বচিা কররলই রবহত্কররণর বপেরন প্রজ্ঞাটা ধররত্ পারা র্ায়। 
. 
আল্লাহ ত্ায়ালা পবিত্র কুর’আরন এ সম্পরকব িরলনঃ 
“আবম লকান আয়াত্ রবহত্ কররল অথিা বিসৃ্মত্ কবররয় বেরল ত্েরপো উিম অথিা 
ত্ার সমপর্বারয়র আয়াত্ আনয়ন কবর। তু্বম বক জান না লর্, আল্লাহ সি বকেুর উপর 
শ্বিমান?” [১]  
এোড়া সহীহ হােীস লথরক আমরা জানরত্ পাবর, সূরা আহর্াি এক সময় আকারর সূরা 
িাকারার মত্ বেরলা। পরিত্বীরত্ এর অবধকাংশ্ আয়াত্ রবহত্ করর লেয়া হয়। [২] 
. 
সাহািারের বনকট ‘রবহত্করণ’ এর জ্ঞান থাকাটা খুিই গুরুত্বপূণব বেল। কারণ, অরনক 
সমরয় লকউ লকউ হালাল লভরি বনরজ হারাম কারজ বলপ্ত হরয় পড়রত্ পারর, আর 
অনযরকও লস বেরক আমযণ জানারত্ পারর। একিার চতু্থব খবলো আলী(রাঃ) একজন 
বিচারকরক বজরজ্ঞস কররলন, বত্বন মানসুখ(রবহত্) আইন-কানুন সম্পরকব বিিাবরত্ 
জারনন বক না। বিচারক জিাি বেরলন, “না।” আলী(রাঃ) ত্ারক িলরলন, “তু্বম বনরজ 
ধ্বংস হরয়রো আর অনযরেরও ধ্বংরসর কারণ হরয় োাঁবড়রয়রো।” [৩]  
. 
আমারের সালােরাও নাসখ বনরয় প্রচুর িই বলরখ লিরেন। সম্ভিত্ এর মরধয সিবাবধক 
প্রাচীন গ্রন্থবট হরলা বিখযাত্ ত্াবিয়ী, হােীস বিরশ্ষজ্ঞ কাত্াোহ ইিনু বেয়ামা’র ললখা 
‘আন নাবসখ ওয়াল মানসুখ েী বকত্াবিল্লাহ’। এোড়া নাসখ বনরয় িই বলরখরেন ইিনু 
হার্াম র্াবহরী, মাকী ইিনু আিী ত্াবলি, ইিনুল জাওর্ী প্রমুখ।  
. 
উরল্লখয লর্, বিশুদ্ধভারি প্রমাবণত্ নাসরখর সংিাি ঘটনার সংখযা মাত্র অল্প করয়কবট। 
আর লসগুরলা সনাি করার সুবনবেবষ্ট বত্নবট পদ্ধবত্ ররয়রে। লসগুরলা হরলাঃ 
ক) নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) বকংিা ত্াাঁর লকান সাহািীর সুষ্পষ্ট িিিয। 
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. 
খ) রবহত্কারী ও রবহত্- উভরয়র আইরনর িযাপারর প্রথম বেরকর মুসবলম বিশ্ষজ্ঞরের 
পূণব মবত্কয।  
. 
ি) এ বিষরয়র বনভবররর্ািয ঐবত্হাবসক জ্ঞান লর্, লর্ আইনবটরক রবহত্ করা হরয়রে 
লসবট রবহত্কারী আইনবটর পূরিব নাবর্ল হরয়রে এিং ত্া রবহত্কারী আইনবটর লকান 
সমূ্পরক বিবধ নয়, িরং ত্ার সারথ সুষ্পষ্টভারি সাংঘবষবক।  
. 
. 
নাসখ কত্ প্রকাররর হরত্ পারর? 
. 
মূলত্ঃ বত্ন ধররনর নাসখ সংঘবটত্ হরত্ পারর। 
ক) কুর’আন োরা কুর’আরনর নাসখ। [৪]  
খ) কুর’আরনর মাধযরম সুন্নাহর নাসখ। [৫]  
ি) সুন্নাহর মাধযরম সুন্নাহর নাসখ। [৬]  
. 
শুধু কুর’আরনর মরধযই বত্নবট বভন্ন বভন্ন পদ্ধবত্রত্ নাসখ হরত্ পাররঃ 
ক) নতু্ন আইন োরা পূরিবর আইনবট িাবত্ল হিার সারথ সারথ সংবেষ্ট আয়ারত্র পাঠও 
কুর’আন লথরক সবররয় লেলা হয়। [৭]  
. 
খ) আইনবট িলিৎ থারক, শুধু আয়ারত্র বত্লাওয়াত্ রবহত্ হরয় র্ায়। [৮]  
. 
ি) আয়ারত্র বত্লাওয়াত্ িহাল থাকরি, শুধু আইন রবহত্ হরয় র্ারি। [৯]  
. 
----- এখারন উরল্লখয লর্, প্ররত্যক প্রকাররর নাসখই স্বয়ং আল্লাহ ত্ায়ালার অনুরমােরনই 
হরয় থারক।  
. 
প্রবত্স্থাপরনর প্রকাররভেঃ 
. 
ক) আয়াত্বট প্রবত্স্থাপন না কররই রবহত্ করা। [১০]  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
460 

. 
খ) একবট সহজ আইরনর মাধযরম পূরিবর কবঠনত্র আইরনর নাসখ। [১১] 
. 
ি) একই ধররনর আইরনর মাধযরম নাসখ। [১২] 
. 
ঘ) একবট কবঠনত্র আইরনর মাধযরম নাসখ। [১৩]  
.  
. 
নাসখ লকন করা হয়? এর বপেরন বক লকান প্রজ্ঞা ররয়রে? 
শ্ায়খ রাহমাতু্ল্লাহ কীরানিী(রহঃ) ত্ার অনিেয িই ‘ইর্হারুল হক’ এ নাসরখর 
ত্াৎপর্ব িযাখযা কররত্ বিরয় বলরখনঃ  
.  
“আল্লাহ জানরত্ন লর্, এই বিধানবট অমুক সময় পর্বি ত্ার িান্দারের মরধয প্রচবলত্ 
থাকরি এিং এরপর ত্া স্থবিত্ হরয় র্ারি। র্খন ত্ার জানা সময়বট এরস লিরলা ত্খন 
বত্বন নতু্ন বিধান লপ্ররণ কররলন। এই নতু্ন বিধারনর মাধযরম বত্বন পূিবত্ন বিধারনর 
আংবশ্ক িা সামবগ্রক পবরিত্বন সাধন কররত্ন। প্রকৃত্পরে, এ হরলা পূিবত্ন বিধারনর 
কার্বকাবরত্ার সময়সীমা জাবনরয় লেয়া। ত্রি লর্রহতু্ আরির বিধানবট লেয়ার সময় এর 
সময়সীমা উরল্লখ করা হয়বন, লসরহতু্ নতু্ন বিধানবটর আিমনরক আমরা আমারের 
জ্ঞারনর সীমািদ্ধত্ার কাররণ িাহযত্ ‘পবরিত্বন’ িরল মরন কবর। 
. 
আল্লাহর সারথ লকান সৃবষ্টর তু্লনা হয় না। ত্াই, তু্লনার জনয নয়, শুধু লিাোর জনয 
একটা উোহারণ লেয়া র্ায়। আপবন আপনার একজন কমবচারীরক একবট করমবর োবয়ত্ব 
প্রোন কররলন। আপবন ত্ার অিস্থা জারনন এিং আপনার মরনর মরধয বসদ্ধাি ররয়রে 
লর্, এক িের পর্বি লস উি করমব বনরয়াবজত্ থাকরি। এরপর আপবন ত্ারক অনয 
করমব বনরয়াি কররিন। বকন্তু আপনার এই বসদ্ধাি আপবন কাররা কারে প্রকাশ্ কররন 
বন। র্খন বনবেবষ্ট সময় পার হরয় লিল ত্খন আপবন আপনার পূিব বসদ্ধাি অনুসারর 
ত্ারক অনয করমব বনরয়াবর্ত্ কররলন। এই বিষয়বট উি কমবচারীর বনকট ‘রবহত্করণ’ 
িরল িণয। অনুরূপভারি, অনয সকল মানুষ র্ারের বনকট আপবন আপনার বসদ্ধাি 
প্রকাশ্ কররওন বন, ত্ারাও বিষয়বটরক ‘পবরিত্বন’ িরল িণয কররিন। বকন্তু প্রকৃত্পরে 
এিং আপনার কারে বিষয়বট ‘পবরিত্বন’ নয়।  
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. 
এরূপ রবহত্করণ রু্বি িা বিরিরকর েৃবষ্টরত্ অসম্ভি না। ঈশ্বররর লেরত্রও ত্া ত্াাঁর 
মহত্ত্ব িা মর্বাোর পবরপন্থী নয়। 
. 
পাঠক বক লেরখন না লর্, ভারলা িািার লরািীর অিস্থার লপ্রবেরত্ ত্ার ঔষধ পবরিত্বন 
কররন। বত্বন সিবো লরািীর জনয সরিবািম িযিস্থা প্রোরনর লচষ্টা কররন। লকউই ত্ার 
এই বিধানরক অজ্ঞত্া িা মূখবত্া িরল িণয কররন না। কারজই অনাবে-অনি জ্ঞারনর 
অবধকারী সিবজ্ঞানী মহান স্রষ্টার এইরূপ প্রজ্ঞাময় পবরিত্বনরক আমরা বকভারি অজ্ঞত্া 
িরল অপিযাখযা বেরত্ পাবর? [১৪]  
. 
ি. বিলাল বেবলপ্স ত্ার িইরয় নাসরখর বত্নবট লমৌবলক কারণ উরল্লখ করররেনঃ 
. 
১) আসমানী আইনসমূহরক ধীরর ধীরর পূণবত্ার িরর বনরয় র্াওয়া।  
. 
২) ঈমানোররের পবরো করা। কখরনা ত্ারের একবট আইন মানরত্ িলা হয় আর 
বকেু বকেু জায়িায় ত্ারের লস আইন মানরত্ িারণ করা হয়। এভারি পবরো করা হয়, 
ঈমানোররা সিসময় আল্লাহর আইন মানরত্ কত্টুকু প্রস্তুত্। 
. 
৩) কখরনা কবঠন আইন প্রণয়রনর মাধযরম ঈমানোররের পুরস্কার অজবরনর সুরর্াি করর 
লেয়া হয়। কারণ- কাবঠনয র্ত্ লিশ্ী, পুরস্কারও লিশ্ী। আিার সহজ আইন প্রণয়ন 
করর ঈমানোররের একটু বিোম প্রোন করর এ বিষয়বট স্মরণ কবররয় লেয়া হয়, 
আল্লাহ মূলত্ ত্ারের কলযাণই কামনা কররন। [১৫]  
. 
. 
লর্সি বিষয় রবহত্ হয় নাঃ  
. 
রবহত্ হিার বিষয়টা বনরয় ত্খনই আপবি লত্ালা লর্রত্ পারর, র্খন একই বকত্ারির 
লকান কাবহনী, ঘটনা এিং ভবিষযৎিাণী লসই বকত্ারিই রবহত্ করা হয়। আমরা 
মানুরষরা এটা প্রায়ই কবর। বনরজরের ললখা িইরয় লকান ত্রথযর ভুল থাকরল ত্া 
সংরশ্াধন কবর। বকন্তু স্রষ্টার পরে ভুল ত্থয লেয়া অরশ্াভন। কুর’আন ত্রথযর ও 
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ভবিষযৎিাণীর রবহত্করণ না করর হুকুরমর রবহত্করণ করর আমারের আররা 
পবরষ্কারভারি িুবেরয় বেরয়রে এটা মানুরষর নত্বর লকান িই নয়। 
. 
অরনরক োিী কররন, িাইরিরলর নতু্ন ও পুরাত্ন বনয়রমর কাবহনী কুর’আন োরা 
রবহত্ হরয় লিরে। িযাপারটা লমারটও লসরকম নয়। ত্াোড়া িাইরিরলর মরধয অরনক 
বমথযা কাবহনী ররয়রে। লর্মনঃ 
.  
* লূত্(আঃ) মে লখরয় মাত্াল হন এিং ত্াাঁর েুই লমরয়র সারথ পর পর েুই রারত্ 
িযবভচারর বলপ্ত হন। েরল ত্াাঁর েুই লমরয় বপত্ার োরা িভবিত্ী হয়। [১৬]  
. 
* োউে(আঃ) েূর লথরক উবরয়র স্ত্রী িাত্রসিারক নি অিস্থায় লিাসল কররত্ ত্ারক 
প্রাসারে লিরক পাঠান এিং িাত্রসিার সারথ িযবভচারর বলপ্ত হন। েরল িাত্রসিা 
িভবিত্ী হয়। বিপে িুেরত্ লপরর, বত্বন লসনাপবত্রক পরামশ্ব লেন লকৌশ্রল রু্রদ্ধর 
মারঠ উবরয়রক হত্যা করার জনয। এভারি উবরয় বনহত্ হন আর োউে(আঃ) 
িাত্রসিারক লভাি কররন। [১৭]  
.  
* সুলাইমান(আঃ) লশ্ষ িয়রস লমরয়রলারকর পাল্লায় পরর ধমবত্যাি করর মুরত্াে হরয় 
র্ান। বত্বন মূবত্বপূজা শুরু কররন। [১৮]  
. 
* হারূন(আঃ) একবট িােুররর মূবত্ব নত্বর কররন এিং এর উপাসনা করা শুরু কররন। 
শুধু ত্াই না, বত্বন িনী ইসরাইলরক এই িােুররক উপাসনা করার বনরেবশ্ ও লেন। 
[১৯]  
. 
আমরা বিশ্বাস কবর, সকল নিীই বনষ্পাপ। ত্াই এই কাবহনীগুরলা বমথযা ও িাবত্ল। 
আমরা িবল না লর্, এগুরলা রবহত্। কারণ, রবহত্ লত্া লকিল সত্য বকেুই হরয় থারক।  
. 
.  
রবহত্করণ বক লকিল কুর’আরনই আরে? 
. 
আরিই উরল্লখ কররবে, ইহুবে ও খৃষ্টানরা এটা বিশ্বাস কররত্ পারর না লর্, স্রষ্টার 
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অবভধারন ‘রবহত্’ শ্ব্দবট থাকরত্ পারর। র্বেও ত্ারের িাইরিরল প্রচুর ‘রবহত্করণ’ এর 
ঘটনা লেখরত্ পাওয়া র্ায়। করয়কবট উরল্লখ করবেঃ 
. 
* বিকৃত্ িাইরিল অনুসারর, ইব্রাহীম(আঃ) এর স্ত্রী সারা ত্াাঁর সৎ-লিান বেরলন । র্ার 
অথব, ইব্রাহীম(আঃ) এর জনয বনরজর সৎ-লিানরক বিরয় করা নিধ বেল। বকন্তু 
পরিত্বীরত্ আমরা লেখরত্ পাই, লত্ারাহ লত্ সৎ-লিানরক বিরয় করার বিধান বনবষদ্ধ 
করা হয়। [২০]  
. 
* বিকৃত্ িাইরিল অনুসারর, মূসা(আঃ) এর শ্রীয়ারত্, লর্ লকান কাররণ একজন স্বামী 
ত্াাঁর স্ত্রীরক ত্ালাক বেরত্ পাররন। স্ত্রী ঘর লথরক লির হরয় লিরল অনয পুরুষ ত্ারক 
বিরয় কররত্ পাররন। বর্শু বিষ্ট িযবভচাররর কারণ োড়া ত্ালাক লেয়া রবহত্ কররন। 
আর লর্ এমন ত্ালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীরক বিরয় কররি ত্ারকও িযবভচারী বহরসরি সািযি 
কররন। [২১]  
. 
* বিকৃত্ িাইরিল অনুসারর, শ্বনিার(সািাত্) লক সম্মান করর সকল প্রকার কাজ লথরক 
বিরত্ থাকা মূসা(আঃ) এর িযিস্থায় একবট অলঙ্ঘনীয় বচরস্থায়ী বিধান। বকন্তু 
িাইরিরলই আমরা লেখরত্ পাই, বর্শু খৃষ্ট িারিার এই আইন ভঙ্গ কররেন[২২]।  
. 
িত্বমারনও খৃষ্টানরা িাইরিরলর এই বিধান পালন করর না। অথচ ত্ারের অরনক 
স্কলারই োিী করর, পুররা িাইরিলই ঈশ্বরপ্রেি আর লসখারন লকান রবহত্ হিার বিধান 
লনই।  
. 
ত্ারা বক জারনন, এই িাইরিল অনুসাররই বচরস্থায়ী ‘সািাত্’ ভঙ্গ করার কাররণ ত্ারের 
সিার শ্াবি মৃতু্যেণ্ড হওয়া উবচৎ? কারণ, িাইরিল পড়রল জানা র্ায়, শ্বনিাররর বেরন 
শুধু কাঠ কুড়ারনার অপরারধ এক ললাকরক পাথর বনরেরপ হত্যা করা হরয়বেরলা। 
[২৩]  
. 
* বিকৃত্ ইবিরলই এক বিধান কতৃ্বক আররক বিধান রবহত্ হিার প্রমাণ লমরল। মবথ 
বলবখত্ সুসমাচারর বর্শু ত্ার বশ্ষযরেররক লজন্টাইল(র্ারা ইহুেী নয়) লের কারে লর্রত্ 
বনরষধ কররন। বত্বন আররা িরলন, িনী-ইসরাইল োড়া বত্বন আর কাররা কারে লপ্রবরত্ 
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হনবন। লজন্টাইলরের বত্বন ‘কুকুর’ িরল সরম্বাধন করররেন। আিার অনয িরেল 
পড়রল জানা র্ায়, লসই বত্বনই সকল সৃবষ্টর বনকট ত্াাঁর সুসমাচারগুরলা প্রচার কররত্ 
িলরেন। [২৪]  
. 
* “ বনিয়ই জান্নাত্ ররয়রে ত্রিাবরর োয়াত্রল” – রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর এই হাবেসরক 
অরনক খৃষ্টান স্কলার িযঙ্গ করর থারকন। অথচ িাইরিল অনুসারর, বর্শু খৃষ্ট িরলরেন, 
“একথা লভরিা না লর্ আবম পৃবথিীরত্ শ্াবি বেরত্ এরসবে৷ আবম শ্াবি বেরত্ আবস বন 
বকন্তু ত্রিাবর বেরত্ এরসবে৷”  
আিার লসই বত্বনই ইহুবেরের হারত্ িন্দী হিার প্রাোরল ত্াাঁর সাথী বপত্ররক উরেশ্য 
করর িলরলন, “র্ারা ত্রিাবর চালায়, ত্ারা ত্রিাবররত্ই মারা পরড়।” [২৫]  
. 
সুত্রাং, শুধু কুর’আরনই নয় িরং পূিবিত্বী বকত্ািগুরলা বিকৃত্ হওয়ার পররও ত্ারত্ 
অরনকগুরলা রবহত্ বিধান ররয়রে। সমসযা হরচ্ছ, লর্ লচাখ বেরয় ইহুবে ও খৃষ্টানরা 
কুর’আনরক লেরখ লসই একই লচারখ ত্ারা িাইরিলরক লেরখ না। 
. 
. 
আমারের িত্বমান প্রজরমর একবট মূল সমসযা হরচ্ছ, আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
প্রবত্ ঈমান আনার োিী করার পররও ইসলাম বিরেষীরের বকেু সাধারণ লোড়া প্ররশ্ন 
আমরা সংশ্য়িােী হরয় র্াই। আমরা োিী কবরঃ আল্লাহত্ায়ালা পবিত্র কুর’আরন 
আমারের আকল িযিহার কররত্ িরলরেন।  
. 
হযাাঁ, এটা সবত্য লর্, আল্লাহ আমারেররক আকল িযিহার কররত্ িরলরেন, বচিা কররত্ 
িরলরেন। বকন্তু বত্বন আমারেররক আমারের আকরলর পূজা কররত্ িরলনবন।  
. 
আমরা অিশ্যই সত্যরক জানার লচষ্টা করি। বকন্তু বর্বন মহাবিরশ্বর সিবকেু জারনন ত্াাঁর 
জ্ঞারনর সারথ আমারের আকরলর সিবকেু সামিসযপূণব হরি এমনটা ভািাই িা কত্টুকু 
িুবদ্ধমারনর কাজ? 
. 
শ্াবি ত্ারের উপর িবষবত্ লহাক র্ারা লহোরয়রত্র উপর চরল।  
. 
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“আল্লাহ র্া অিত্ীণব কররন বত্বনই লস সম্পরকব ভাল জারনন, র্খন আবম এক আয়ারত্র 
স্থরল অনয আয়াত্ উপবস্থত্ কবর ত্খন এরা িরল, ‘তু্বম বনরজই এ কুর’আরনর 
রচবয়ত্া’; আসরল এরের অবধকাংশ্ই প্রকৃত্ সত্য জারন না।” [আল কুর’আন- সূরা 
নাহল, আয়াত্ঃ ১০১] 

 
ত্থযসূত্রঃ  
১। আল কুর’আন- সূরা আল িাকারাহঃ ১০৬  
২। আিু োউেঃ হােীস নংঃ ৫৪০  
৩। আল ইত্কানঃ জালালুবেন সূয়ত্ী- খন্ড ৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৯  
৪। সূরা বনসার ১৫ নং আয়ারত্র বিধান রবহত্ হরয়রে সূরা আন-নূররর ২নং আয়ারত্র মাধযরম । 
৫। আশুরার আিবশ্যক লরার্া রবহত্ হয় কুর’আরনর লরার্ার বিধারনর মাধযরম।  
৬। রান্না করা খািার খাওয়ার পর অরু্ করার বিধান পরিত্বীরত্ সহীহ হােীস োরা রবহত্ হরয় লিরে।  
৭। সহীহ মুসবলম, খণ্ড ২, হােীস নং ৩৪২১ 
৮। সহীহ মুসবলম, খণ্ড ৩, হােীস নং ৪১৯৪  
৯। সূরা আল িাকারাহ’র ২৪০ নং আয়াত্বট রবহত্ হয় ২৩৪ নং আয়ারত্র মাধযরম।  
১০। সূরা আল মুজোলাহ এর ১২ নং আয়াত্ রবহত্ হয় ১৩ নং আয়ারত্র মাধযরম। 
১১। লরার্া রাখার সময় রারত্র লিলা পানাহার না করার বিধান রবহত্ হয় সূরা আল িাকারার ১৮৭ 
নং আয়ারত্র মাধযরম। 
১২। মাসবজেুল আক্বসা লথরক মাসবজেুল হারারম বকিলা িেলারনা।  
১৩। লরার্ার পবরিরত্ব বেেইয়া এর বিধান রবহত্ করর শ্ারীবরক ভারি সেম সকল িযবির জনয লরার্া 
েরজ করর লেয়া।  
১৪। ইর্হারুল হক- আল্লামা রাহমাতু্ল্লাহ কীরানিী, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৭-৪৬৮  
১৫। কুরআন লিাোর মূলনীবত্- িা.বিলাল বেবলপ্স, পৃষ্ঠাঃ ২২৮-২২৯  
১৬। Holy Bible, Genesis- chapter:19, verse:30-38 
১৭। Holy Bible, 2 Samuel- chapter:1, verse: 1-27 
১৮। Holy Bible, 1 kings- chapter 11, verse: 1-13 
১৯। Holy Bible, Exodus- chapter 32, verse: 1-35 
২০। Holy Bible, Genesis- chapter 20, verse-12 লক রবহত্ কররে Leviticus- chapter 
18, verse 9  
২১। Holy Bible, Deuteronomy- chapter 24, verse:1-2 লক রবহত্ কররে Gospel of 
Matthew, Chapter 5, verse: 31-32  
২২। Holy Bible, Exodus- chapter 35, verse: 2-3 লক রবহত্ কররে Gospel of John-
chapter 5, verse 16 
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২৩। Holy Bible, Numbers-chapter 15, verse: 32-36  
২৪। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 15, verse: 24-26 লক রবহত্ কররে 
Gospel of Mark- chapter 16 
২৫। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 10, verse: 34 লক রবহত্ কররে Gospel of 
Matthew- chapter 26, verse: 52 
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৮০ 

“কুরআরন বক পিবত্রাবজ সম্পরকব অবিজ্ঞাবনক ত্থয আরে?” 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ পিবত্রাবজ বক আসরলই ভুবমকম্প প্রবত্ররাধ করর িা পৃবথিীরক কম্পন 
লথরক রো করর (Quran 16:15, 21:31, 31:10, 79: 32-33) ? ত্রি বিজ্ঞান লকন 
বভন্ন কথা িরল?  
কুরান অনুসারর, আল্লাহ পৃবথিীর ওপর পিবত্রাবজরক স্থাপন করররেন িা লপরররকর 
মত্ গুরজ বেরয়রেন (Quran 16:15, 15:19, 41:10, 50:7, 78:6-7) ! বকন্তু বিজ্ঞান 
লকন িরল পিবত্ নত্বর হয় lithospheric plate এর িবত্র েরল? 
. 

উিরঃ একবট িই, নাম ত্ার Earth (পৃবথিী)। িইবট পৃবথিীর িহু বিশ্ববিেযালরয়র 
লমৌবলক লরোররে বহরসরি স্বীকৃত্। “প্ররেসর োঙ্ক লপ্রস” িইবটর রচবয়ত্ারের 
অনযত্ম। বত্বন বেরলন আরমবরকার সারিক লপ্রবসরিন্ট বজবম কাটবাররর বিজ্ঞান-বিষয়ক 
উপরেষ্টা। পরিত্বীরত্ ১২ িের বত্বন বেরলন ওয়াবশ্ংটরনর জাত্ীয় বিজ্ঞান অযাকারিবম 
প্রধারনর োবয়রত্ব। এই গ্ররন্থ উরল্লখ করা হরয়রে লর্, পাহারড়র বনরচ বশ্কড় ররয়রে।  
[Earth, Press and Siever, পৃ. ৪৩৫. আরও লেখুন, Earth Science, Tarbuck, 
and Lutgens, পৃ. ১৫৭।]  
. 
আর বশ্কড়গুরলা মাবটর অত্যি িভীর পর্বি বিিৃত্। এই বশ্কড়গুরলা লেখরত্ অরনকটা 
লপরররকর মত্ই।  
[লেখুন: ১,২,৩ নং বচত্র। বচত্রগুরলা পর্বায়িরম করমরন্ট লেয়া হল] 
. 
এভারিই আল্লাহ ত্া‘আলা পবিত্র কুরআরন পাহারড়র কথা িণবনা করররেন। আল্লাহ 
িরলন: 
. 
অথবাৎ “আবম বক জবমনরক বিোনা এিং পাহাড়রক লপরররকর মত্ কবর বন?”  
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(আল-কুরআন, সূরা আন-নািা: ৬-৭)  
. 
আধুবনক ভূ-ত্ত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করররে লর্, জবমরনর বনরচ পাহারড়র ররয়রে িভীর 
বশ্কড়। (৩ নং বচত্র লেখুন) লস বশ্কড়গুরলা সমত্ল ভূবম লথরক পাহারড়র লর্ উচ্চত্া 
ত্ার করয়কগুণ পর্বি হরত্ পারর। 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, আল-নািার, পৃষ্ঠা-
৫।]  
. 
ত্াই, পাহারড়র গুণািবল িণবনা কররত্ বিরয় “লপররক” শ্ব্দ িযিহার করাই উিম। 
কারণ, লপরররকর প্রায় সিটুকুই জবমরনর বভত্র লুবকরয় থারক। বিজ্ঞারনর ইবত্হাস 
লথরক জানা র্ায় লর্, পাহারড়র এ লপররক সংিাি ত্থযগুরলা ১৮৬৫ সারল লজযাবত্বিবে 
“সযার জজব আইবর” র মাধযরম সিবপ্রথম জানা লিরে। [Earth, Press and Siever, 
p. 435. আরও লেখুন, The Geological Concept of Mountains in the 
Qur’an, p. 5.] 
. 
ভূ-পৃষ্ঠরক বস্থর রাখার বপেরন পাহারড়র উরল্লখরর্ািয অিোন ররয়রে। পাহাড় ভূ-কম্পন 
লরারধ ভূবমকা রারখ। 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 44-45.] 
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা িরলন:  
. 
অথবাৎ “আর বত্বন পৃবথিীর উপর সুেৃঢ় পিবত্ স্থাপন করররেন লর্ন কখরনা ত্া 
লত্ামারেররক বনরয় লহরল েুরল না পরড় এিং নেী ও পথ নত্বর করররেন র্ারত্ লত্ামরা 
সবঠক পথ প্রেবশ্বত্ হরত্ পার।” (আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল: ১৫) 
. 
সম্প্রবত্ লটকরটাবনক লপ্লট (Tectonic plate) িরিষণায় প্রমাবণত্ হরয়রে লর্, পাহাড় 
পৃবথিীরক বস্থর রাখার িযাপারর গুরুত্বপূণব ভূবমকা রারখ। এই ধারণাটা মাত্রই বিংশ্ 
শ্ত্াব্দীর ৬০-এর েশ্রক লটকরটাবনক লপ্লরটর (Tectonic plate) উপর িরিষণার 
আরি জানা র্ায় বন। 
[The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, p. 5.] 
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. 
মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর রু্রি লকারনা িযবির পরে বক সম্ভি বেল পাহারড়র িঠন সম্বরন্ধ 
জানার?! কারও পরে বক এটা কল্পনা করা সম্ভি বেল লর্, ত্ারের লচারখর সমু্মখস্থ 
সুেৃঢ় এ পাহাড় মাবটর িভীর পর্বি ত্ার বশ্কড় বিিৃত্ করর লররখরে? পাহারড়র িভীর 
বশ্কড় ররয়রে ত্া আজরকর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করররে। আজরকর ভূ-ত্ত্ত্ব প্রমাণ করররে 
লর্, কুরআরন িবণবত্ উি বিষয় সত্য।  
. 
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, নাবিক-মুিমনারা লর্ ত্থযরক "বিজ্ঞাবনক ভুল"(!) 
িলার লচষ্টা করররে ত্া আসরল কুরআরনর নিজ্ঞাবনক বমরাকল। 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
. 

[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকারঃ ইসলারমর সবচত্র িাইি; মূলঃ আই. এ. ইিরাহীম; িঙ্গানুিাে: মুহাম্মে ইসমাইল 
জািীহুল্লাহ । িাউনরলাি বলংকঃ goo.gl/OiwRI0 ] 

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
http://goo.gl/OiwRI0


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
470 

৮১ 
কুরআরনর বকেু আয়াত্ বক আসরলই িকরীরত্ লখরয় 
লেরলবেল? – ১  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

সুনান ইিন মাজাহরত্ িবণবত্ একবট লরওয়ারয়ত্ িযিহার করর বিষ্টান বমশ্নারী ও 
নাবিক-মুিমনারা োবি কররত্ চায় লর্ঃ কুরআরনর বকেু আয়াত্ বচরত্রর হাবররয় 
বিরয়রে লকননা লসগুরলা লর্ পৃষ্ঠায় ললখা বেল, লসবটরক একবট িকরী লখরয় লেরলবেল। 
কুরআরনর সংরেণরক প্রশ্নবিদ্ধ করর ইসলামবিররাধীরা লর্সি (অপ)রু্বি োাঁড় করায়, 
ত্ার মরধয অনযত্ম বিখযাত্(অথিা কুখযাত্) রু্বি এবট। এই লনারট লসই লরওয়ারয়ত্বটরক 
বিরেষণ করর সত্য উরমাচন করা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
ইিন মাজাহ এর লরওয়ারয়ত্বট হরচ্ছঃ 
. 
আবয়শ্া (রা) লথরক িবণবত্; বত্বন িরলন, “রজরমর ও িয়স্করের েশ্ লঢাক েুধপারনর 
আয়াত্ নাবর্ল হরয়বেল এিং লসগুরলা একবট সহীোয় (বলবখত্) আমার খারটর বনরচ 
সংরবেত্ বেল। র্খন রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ইবিকাল কররন এিং আমরা ত্াাঁর ইবিকারল 
িযবত্িযি হরয় পড়লাম, ত্খন একবট িকরী এরস ত্া লখরয় লেরল।” [সুনান ইিন 
মাজাহ, হাবেস নং ১৯৪৪] 
. 
লরওয়ারয়ত্বটর বিশুদ্ধত্া কত্টুকুঃ 
. 
লকান োবি লপশ্ কররত্ হরল সিার আরি র্াচাই করা জরুরী লর্ এর েবলল বহসারি 
লপশ্কৃত্ লরওয়ারয়রত্র বিশুদ্ধত্া কত্টুকু।  
. 
মুহাবেসরের মরত্ লরওয়ারয়ত্বটরত্ বকেু সমসযা আরে।এই লরওয়ারয়রত্র একজন 
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িণবণাকারী মুহাম্মাে বিন ইসহাক এবট িণবণা কররেন عن(রথরক) শ্ব্দ িযিহার করর লর্ 
কাররণ িণবণাবট র্ঈে(েুিবল) হরয় লিরে।রকননা বত্বন একজন ত্ােবলসকারী। {{লর্সি 
িণবণাকারী ত্ারের ঊধ্ববত্র িণবণাকারীর পবরচরয়র িযাপারর ভুল ত্থয লেন ত্ারেররক 
ত্ােবলসকারী িলা হয়। ত্ােবলরসর িযাপারর বিিাবরত্ জানরত্ 
লেখুনঃ http://www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/asb4.html}} 
[মুেবত্ ত্াবক উসমানী, ‘ত্াকমালা োত্হুল মুলবহম’ ১/৬৯, োরুল আহইয়া আত্ 
তু্রােুল ‘আরািী, নিরুত্] 
. 
মুসনাে আহমারেও একই লরওয়ারয়ত্ পাওয়া র্ায়। শ্ায়খ শু’আইি আরনাউত্(র) ত্াাঁর 
মুসনাে আহমারের ত্াহবকরক এরক র্ঈে(েুিবল) িরল মিিয করররেন। [রেখুনঃ 
মুসনাে আহমাে ৬/২৬৯, হাবেস নং ২৬৩৫৯] 
. 
এই সনে লকান উপারয়ই কুরআরনর বিশুদ্ধত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ করর নাঃ 
. 
এই লরওয়ারয়ত্বট র্বে সহীহও হত্, ত্াহরলও এ োরা প্রমাণ হত্ না লর্ কুরআন 
সংরবেত্ লনই। 
. 
কারণঃ 
. 
১। এই লরওয়ারয়ত্ অনুসারর োবিকৃত্ ‘হাবররয় র্াওয়া’ আয়াত্ েু’বটর ১বট আয়াত্ বেল 
রজরমর িযাপারর। {{বিিাবহত্ পুরুষ বকংিা মবহলা িযাবভচার কররল ত্ারেররক পাথর 
বনরেরপ মৃতু্যেণ্ড প্রোনরক ‘রজম’ িরল।}}  
. 
বকন্তু অনয একাবধক িণবণারত্ আমরা লেবখ লর্, রজরমর িযাপারর হুকুম নাবজল হরয়বেল 
বকন্তু নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লসবটরক কুরআরনর অংশ্ বহসারি বলবপবিদ্ধ কররত্ বনরষধ কররবেরলন।এ 
লথরক লিাো র্ায় লর্ এবট কুরআরনর অবিরচ্ছেয লকান অংশ্ বেল না। 
. 
িণবণাগুরলা বনম্নরূপ— 
. 
ক) কাবসর বিন সালত্ লথরক িবণবত্ঃ র্াঈে(বিন সাবিত্) িরলনঃ আবম রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) 
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লক িলরত্ শুরনবে লর্, “র্খন লকান বিিাবহত্ পুরুষ অথিা মবহলা িযাবভচার করর, 
ত্ারের উভয়রক রজম কর।” 
. 
(এবট শুরন)আমর িরলন, “র্খন এবট নাবজল হরয়বেল, আবম নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনকট 
আসলাম এিং এবট বলবপিদ্ধ করি বকনা ত্া জানরত্ চাইলাম। বত্বন{নিী )ملسو هيلع هللا ىلص( } ত্া 
অপেন্দ কররলন।” [মুসত্ােরাক আল হাবকম, হাবেস ৮১৮৪; ইমাম হাবকম(র) এরক 
সহীহ িরলরেন] 
. 
খ) এই আয়ারত্র িযাপারর কাবসর বিন সালত্ িরলনঃ বত্বন(কাবসর), র্াঈে বিন সাবিত্ 
ও মারওয়ান বিন হাকাম আরলাচনা করবেরলন লকন এরক কুরআরনর মুসহােসমূরহ 
বলবপিদ্ধ করা হয়বন।উমার বিন খািাি(রা) ত্ারের সরঙ্গ বেরলন এিং ত্ারের আরলাচনা 
শুনবেরলন।বত্বন িলরলন লর্ বত্বন এ িযাপারর ত্ারের লথরক ভারলা জারনন।বত্বন 
ত্ারের িলরলন লর্ বত্বন{উমার(রা)} রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনকট বিরয়বেরলন এিং 
বজরজ্ঞস কররবেরলন- 
. 
“লহ আল্লাহর রাসুল, আমারক রজরমর আয়াত্বট বলরখ লেওয়া 
লহাক।বত্বন{রাসুলুল্লাহ )ملسو هيلع هللا ىلص( } িলরলন, আবম ত্া কররত্ পারি না।” 

[সুনানুল কুিরা িাইহাকী ৮/২১১ এিং সুনানুল কুিরা নাসাঈ হাবেস নং ৭১৪৮। 
আলিানী(র)এর মরত্ সহীহ] 
. 
র্বে আরলাচয আয়াত্ স্থায়ীভারি কুরআরনর অংশ্ বহসারি নাবজল হত্, ত্াহরল লকন 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্া বলবখরয় বেরত্ িলরলন না? এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ এবট বেল লসই 
সমি মানসুখ িা রবহত্ আয়ারত্র একবট র্া লকান বনবেবষ্ট সমরয়র জনয অস্থায়ীভারি 
নাবজল হরয়বেল। এবট রবহত্ হরয়রে, র্া স্বয়ং আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) োরা অনুরমাবেত্ 
হরয়রে। কারজই সাহািীিণ িা উমু্মল মু’বমনীনিণ এই আয়াত্ ‘হাবররয় লেরলরেন’ ত্া 
বনত্ািই অসার কথা। 
. 

(ইন শ্া আল্লাহ আিামী পরিব সমাপয) 
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৮২ 

কুরআরনর বকেু আয়াত্ বক আসরলই িকরীরত্ লখরয় 
লেরলবেল? – ২  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 

[প্রথম পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮১] 
. 
বেত্ীয় লর্ আয়াত্ “হাবররয় লিরে” িরল োবি করা হয়, লসবট িয়স্করের েশ্ লঢাক 
েুধপান সংিাি।বকন্তু প্রকৃত্পরে লসবটও মানসুখ িা রবহত্ আয়াত্।সহীহ মুসবলরম এ 
সংিাি একবট িণবণা বনম্নরূপঃ  
. 
আবয়শ্া(রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, কুরআরন নাবর্ল হরয়বেল লর্, েশ্িার েুধপারন 
বিিাহ হারাম হওয়া/মাহরাম হওয়া সাবিত্ হয়। ত্ারপর ত্া পাাঁচিার েুধপান োরা 
রবহত্ হরয় র্ায়।ত্ারপর রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ইবিকাল কররন আর লসগুরলা লত্া কুরআরনর 
আয়াত্ বহসারি বত্লাওয়াত্ করা হত্।”  
[সহীহ মুসবলম, হাবেস নং ২৬৩৪] 
. 
পাাঁচিার েুধপারনর বিধানবটও একবট মানসুখ িা রবহত্ বিধান।এ িযাপারর স্বয়ং উমু্মল 
মু’বমবনন(রা)িণ লথরক একবট িণবণা ররয়রে। 

“ সাহলা বিনত্ সুহাইল(রা) বেরলন আবমর ইিরন লুয়াই লিারত্রর,বত্বন রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
কারে আসরলন এিং িলরলন, লহ আল্লাহর রাসুল, সাবলমরক আমরা পুত্ররূরপ গ্রহন 
কররবেলাম। লস আমার করে প্ররিশ্ করর এই অিস্থায় র্খন আবম একবট কাপড় 
পবরধান করর থাবক(অথবযাৎ মাথা খাবল থারক)। আর আমার ঘরও মাত্র একবট। এ 
িযাপারর আপনার মত্ামত্ কী?  
ত্খন রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন এ বিষরয় আমারের কথা হল ত্ারক পাাঁচিার েুধপান করাও।  
. 
… … … 
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… নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর অনযানয সহধবমবণী এই প্রকার েুধপারনর োরা লকান পুরুরষর ত্ারের 
বনকট প্ররিশ্ করারত্ অস্বীকৃবত্ জ্ঞাপন কররত্ন। ত্ারা িলরত্ন(আয়শ্া(রা) লক উরেশ্য 
করর) আল্লাহর কসম, আমরা মরন কবর রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) সাহলা বিনরত্ সুরহইল (রা) লক লর্ 
অনুমবত্ বেরয়বেরলন ত্া লকিলমাত্র সাবলম (রা) এর জনয রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পে লথরক 
রুখসত্ বেল। কসম আল্লাহর, এইরূপ েুধপান করারনার োরা লকউ আমারের বনকট 
প্ররিশ্ কররত্ পাররিনা। নিী করীম(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সকল সহধবমবণী এই মরত্র উপর অটল 
বেরলন। ” [সুনান আিু োউে, অনুরচ্ছে ১০৪, হাবেস ২০৫৭] 
. 
এই বিিরণগুরলা োরা েষ্টভারি লিাো র্ারচ্ছ লর্ পাাঁচিার ও েশ্িার েুধপারনর বিধান 
রবহত্ হরয়বেল। 
. 
কুরআরনর মানসুখ িা রবহত্ আয়াত্গুরলা সম্পরকব ইসলাম বিররাধীরের জিািঃ--
goo.gl/VvUwbP 
. 
এোড়া উরল্লখয লর্ - র্ত্বেন ধরর কুরআন সংকলন হরয়রে, আবয়শ্া(রা) ত্াাঁর পূণব সময় 
জীবিত্ বেরলন। আিু িকর(রা) কতৃ্বক সংকলন ও উসমান(রা) কতৃ্বক সংকলন উভয় 
সমরয়ই আবয়শ্া(রা)রক একজন গুরুত্বপূণব মত্ামত্ প্রোনকারী বেরলন। বিরশ্ষত্ 
উসমান(রা) কতৃ্বক কুরআন সংকলরনর সমরয় আবয়শ্া(রা) এর বনকট লথরক 
সংকলনকমব র্াচাই করা হত্। [রেখুনঃ ত্াবরখুল মাবেনাহ, ইিন শ্াব্বা; পৃষ্ঠা ৯৯৭]  
. 
র্বে সবত্য সবত্যই কুরআরনর আয়াত্ হাবররয় র্ািার মত্ এমন মহা েুঘবটনা ঘটরত্া (!!), 
ত্াহরল আবয়শ্া (রা) অিশ্যই লস িযাপারর সাহািীিরণর (রাঃ) েৃবষ্ট আকষবণ কররত্ন। 
লস সমরয় প্রচুর পবরমারণ হাবেজ সাহািী জীবিত্ বেরলন র্াাঁরা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
কাে লথরক কুরআন বশ্রখরেন। বকন্তু আবয়শ্া(রা) কখরনাই এমন বকেু কররনবন।  
. 
আর র্বে এমনও হরয় থারক লর্—কুরআরনর বকেু আয়াত্ আসরলই আবয়শ্া(রা) এর 
খারটর বনচ লথরক িকরীরত্ লখরয় লেরলবেল এিং আবয়শ্া(রা) লস িযাপারর লকান 
সাহািীরই েৃবষ্ট আকষবণ কররনবন িরং লচরপ বিরয়রেন, (নাউরু্বিল্লাহ) [এমন ষড়র্য 
ত্ত্ত্ব লকান লকান বিষ্টান বমশ্নারী প্রচার করর থারকন] ত্াহরলও এর োরা “কুরআরনর 
বকেু আয়াত্ হাবররয় লিরে” এই ত্ত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভি না। কারণ—কুরআন মূলত্ই 
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বলবখত্ িই নয় িরং অিবণত্ মানুরষর মুখস্থ িই। অিত্ররণর পর লথরকই মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
ও সাহািীিণ ত্া মুখস্থ করররেন। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) রমজান মারসর শুরু লথরক ত্াহািুরে, 
ত্ারািীরহ ও বত্লাওয়ারত্ অিবণত্িার খত্ম করররেন। সকল রু্রিই একই অিস্থা। 
কুরআরনর বলবখত্রূপ শুধু সহায়ক মাত্র। কুরআন প্রথম অিত্রণ লথরকই প্রবত্বট 
মুবমরনর প্রবত্বেরনর পাঠয িই। প্রবত্বেন বনরজর নামারর্, জামারত্ নামারর্ ও 
সাধারণভারি প্ররত্যক মুবমন ত্া বত্লাওয়াত্ কররন িা লশ্ারনন।  
. 
িত্বমান সমরয়র লচরয় সাহািীরের রু্রি কুরআন মুখস্থ করার আগ্রহ অরনক লিবশ্ বেল। 
হাজার হাজার হাবেজ সাহািী-ত্াবিয়ী মুসবলম বিরশ্ব েবড়রয় বেরলন। সুত্রাং ২-১বট 
আয়াত্ লকন, কুরআরনর সকল আয়াত্ও র্বে িকরীরত্ লখরয় লেলত্, ত্াহরলও একবট 
আয়াত্ও “হাবররয় র্াওয়া” সম্ভি বেল না। লকননা হাজার হাজার হাবেজ সাহািী ও 
ত্াবিয়ী ঐ রু্রি বেরলন র্াাঁরের সৃ্মবত্রত্ পূণব কুরআন সংরবেত্ বেল। লসই রু্ি লথরক 
আজ পর্বি একই অিস্থা। কারজই িকরীরত্ খাওয়ার েরল বকেু আয়াত্ বচরত্রর 
হাবররয় বিরয়রে—ত্া বনত্ািই হাসযকর অবভরর্াি।  
. 
আজও র্বে কুরআরনর সকল বলবখত্ পাণু্ডবলবপ, বপবিএে কবপ, অনলাইন কুরআন, 
কুরআরনর লমািাইল এযাপস—এ সকল বকেুও ধ্বংস করর লেলা হয়, ত্াহরলও 
কুরআরনর একবট অেরও হাবররয় র্ারি না।রকননা লকাবট লকাবট কুরআরনর হাবেজ 
সারা পৃবথিীরত্ েবড়রয় আরেন।ত্াাঁরের সৃ্মবত্ লথরক আিারও সমূ্পণব কুরআন পুনরুদ্ধার 
করা র্ারি।  
. 
আল্লাহ ত্া’আলা বপ্রয় নিী (ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরলনঃ 
. 
“আবম লত্ামার উপর বকত্াি নাবজল কররবে র্া পাবন োরা ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়” 
[সহীহ মুসবলম হাবেস নং ৭২০৭] 
. 
পাবন োরা লসই বজবনস ধুরয় র্াওয়া সম্ভি র্া কািরজর উপর কাবল োরা ললখা হয়। র্া 
সৃ্মবত্রত্ সংরবেত্ থারক, ত্ার পরে ধুরয় র্াওয়া সম্ভি নয়। 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
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৮৩ 

‘উপলবি’ {লর্ বিত্রকবর কখরনা লশ্ষ হরি না}  
-ত্ানভীর আহরমে 
 

ভাবসববট পরীোর আরির লসই মন্থর সময়কার ঘটনা। এক রারত্ সারারাত্ লজরি লজরি 
লেখলাম একজন নাবিক আর মুসবলরমর মধযকার এরকিারর ওয়ােবক্লাস বিত্কব। 
মুসবলম ভাইবট লিাোন লকন সৃবষ্টকত্বা োড়া সম্ভি বেল না বকেুই, আিার নাবিক সারহি 
োবি কররন লর্ মহাবিশ্ব সৃবষ্টর িযাখযায় সৃবষ্টকত্বার লকানও প্ররয়াজন লনই ইত্যাবে 
ইত্যাবে। 
. 
একিার এই পে আর আররকিার ওই পরের েুিবার বিত্রকব ভন ভন কররত্ লািল 
আমার মাথা। একিার মরন হয় 'আয় হায়, মুসবলম ভাইটা লত্া লহরর র্রচ্ছ!" আিার 
মরন হয় "হায় হায়! নাবিরকর এই প্ররশ্নর জিাি কী হরি?" পরর বঠকই আিার জিাি 
বনরয় আরসন মুসবলম ভাইবট। প্রায় ২ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধ সময় কাটল।  
. 
অিরশ্রষ বিত্কব র্খন লশ্ষ প্রায় ত্খনই েজররর আর্ান হল। ঢুলু ঢুলু লচাখ আর ভন 
ভন মাথা বনরয় অরু্ করর একরকম টলরত্ টলরত্ লশ্ষপর্বি মাসবজরে বিরয় 
লপৌঁরেবেলাম আলহামেুবলল্লাহ। 
. 
এরপর ঘরটবেল আমার জীিরনর আররকবট স্মরণীয় ঘটনা র্া প্রকাশ্ কররলও 
অপ্রকাশ্যই ররয় র্ারি। র্া এত্বেন বেল লকিলই আমার আর আমার ররব্বর মারে। র্া 
হরয়বেল ত্া হলঃ আমার মাথায় শুধু ঘুরবেল বিরিরটর সমি কথািাত্বা। এইটা এরকম 
হরল ওইটা ওইরকম, ত্ারমারন হল এই... আরও কত্ কী! সালারত্ মরনারর্াি বেত্ 
খুিই কষ্ট হবচ্ছল। এরই মরধয ইমাম সারহি সূরা োবত্হা বত্লাওয়াত্ লশ্ষ করর 
লেলরলন। এরপর শুরু কররলন - 
. 
'আম্মা ইয়াত্া সা-আলুন  
'আবনন নািাইল আর্ীম 
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আল্লাবর্হুম বেহী মুখত্াবলেুন 
কাল্লা সায়া'লামুন  
সুম্মা কাল্লা সায়া'লামুন... 
. 
(১) ত্ারা পরেরর বক বিষরয় বজজ্ঞাসািাে কররে? 
(২) মহা সংিাে সম্পরকব, 
(৩) লর্ সম্পরকব ত্ারা মত্াবনকয করর। 
(৪) না, সত্ত্বরই ত্ারা জানরত্ পাররি, 
(৫) অত্ঃপর না, অবত্সত্বরই ত্ারা জানরত্ পাররি। 
. 
আরবি না িুেরলও এই সূরা ‘নািা’ এর অথব জানা বেল। সারথ সারথ লচাখ পাবনরত্ 
বভরজ উঠল আমার। লর্ন আমার রি আমারক উরেশ্য কররই ইমাম সারহরির মাধযরম 
শুবনরয় বেরচ্ছন ত্াাঁর িাণী। 
. 
মোর কাবেররা আবখরারত্র অবিত্ব বনরয় প্রশ্ন তু্লত্। করত্ মত্াবনকয, লেখাত্ রু্বি-
পাটা রু্বি। আল্লাহ ত্ারের জিাি বহরসরি নাবর্ল কররবেরলন এই সূরা। সুিহানাল্লাহ! 
আজ ১৪০০ িের পরও এইসি বিষরয় মত্াবনকয আর বিত্রকবর লশ্ষ হয় বন। লশ্ষ 
হরিও না। আর একইসারথ িেরল র্ারি না আল্লাহ রবু্বল আ’লামীরনর জিাি... আর 
লথরম থারক বন আমার মত্ অধম বকেু িান্দারেররক এখনও লসই একই আয়াত্গুরলা 
বেরয় একইভারি উিীবিত্ করা। 
. 
র্ার অির লর্মন লস ওইবেরকই ধাবিত্ হরি। আর লশ্ষ পর্বি ওই অিস্থারত্ই 
মৃতু্যিরণ কররি। আর আল্লাহ রবু্বল আ’লামীরনর পে লথরক লর্মন বনেশ্বনই আসুক 
না লকন ত্া কখনওই বকেু মানুরষর সরন্দরহর সীমা অবত্িম কররি না। একটা না 
একটা অনযরকম িযাখযা ত্ারত্ থাকরিই। লশ্ষপর্বি ত্া না লেরখই বিশ্বাস অথবাৎ 
‘িারয়রি বিশ্বাস’ – এরত্ই এরস র্ারি। কারণ আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লা এটাই চান লর্ 
ত্াাঁর িান্দারা না লেরখই বিশ্বাস স্থাপন করুক। 
. 
“এ হল লসই বকত্াি র্ারত্ লকানই সরন্দহ লনই। পথ প্রেশ্বনকারী ত্াকওয়া 
আওিলম্বনকারীরের জনয, র্ারা অরেখা বিষরয়র উপর বিশ্বাস স্থাপন করর...”(সূরা 
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িাকারাহ, ২: ২-৩) 
. 
ত্াই আপনারা র্ারা জানরত্ চান লসবেরনর লসই বিত্রকব লশ্ষপর্বি লক বজরত্বেল 
ত্ারের িবল, লকউ লজরত্বন। ত্কবশ্ারস্ত্রর একবট পন্থা হল বনরজরক রাবজ করারত্ িরল 
বনরজর বসদ্ধারি অটল থাকা। অথবাৎ আরি লথরকই লর্ বিশ্বাস বেল ত্ারত্ই শ্িভারি 
অিস্থান করা। মোর কাবের-নাবিকরা ত্াই ১৪০০ িের আরি লর্মবনভারি মারন বন, 
আজরকর কাবের-নাবিকরাও লত্মবনভারিই মানরি না। ওরের মানারনার জনয র্বে চাাঁে 
পর্বি বেখবণ্ডত্ করা হয়, ত্াহরলও ত্ারা িলরি এটা বেল র্ােু িা েৃবষ্টভ্রম ইত্যাবে 
ইত্যাবে। 
. 
ত্াই লশ্ষপর্বি বিষয়টা আপনার ওপররই। লকান েরল বভড়রিন আপবন? বিশ্বাসীরের 
েরল নাবক অবিশ্বাসীরের? লথরক র্ারিন সংশ্য় সরন্দরহ?  
. 
নাবক মারে মারে লপরত্ চাইরিন বনরজর এমনসি মুহুত্ব র্খন মরন হরি আপনার রি 
সরাসবর আপনার সারথ কথা িলরেন? 
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৮৪ 

ইসলারম োস প্রথা ১  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

োসপ্রথা বনরয় প্রাচীনকাল লথরকই চলরে বিত্কব। এই সামাবজক িযাবধ বনরয় বিত্রকবর 
কূল-বকনারা পাওয়া লিশ্ মুশ্বকল। ত্রি পূরিবর প্রাচযবিে আর িত্বমারন বিস্ট্ান 
বমশ্নারী, নাবিক-মুিমনা, আর কবমউবনস্ট্রের ইসলামরক আঘাত্ করার অনযত্ম এক 
হাবত্য়ার হরলা োসপ্রথা ও ইসলারমর সম্পকব। ত্ারা ত্ারের কথার মাধযরম সরন্দরহর 
িীজ িুরন বেরত্ চায় র্ারত্ ইসলাম সম্পরকব সবন্দহান করা র্ায়। এর ধারািাবহকত্া শুরু 
হরয়রে প্রাচযবিেরের োরা র্ারা রাসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) জীিনী 
ললখার নারম ত্ার(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) বিরুরদ্ধ অত্ীি সুরকৌশ্রল বিষ 
ঢুবকরয় বেরয়রে। J.J. Pool, William Muir এসি কুখযাত্রের নাম এইরেরত্র 
অগ্রিনয। ত্ারের লর্ািয উিরসূরী বিস্ট্ান বমশ্নারী আর নাবিক-মুিমনা এিং 
সামিিােী কবমউবনস্ট্, র্ারের ইসলামরক িুবদ্ধিৃবিক ভারি আঘাত্ করার জরনয খুি 
বিখযাত্ চাল হরলা ইসলারম োসপ্রথা। এরের জিারির পূরিবই োসপ্রথার অবত্ সংরেরপ 
ইবত্হাস লজরন লনওয়া র্াক। 
. 
প্রাচীন লরাম আর গ্রীরস োসপ্রথার জঘনযত্ম পাশ্বিকত্ার িণবনা লেওয়া আসরলই 
কবঠন। ত্ারা সারািেরই ধন-সম্পরের ললারভ রু্রদ্ধ ললরি থাকরত্া আর রু্রদ্ধ জয়ী হরল 
ত্ারা নারী-পুরুষ সিাইরক োস িাবনরয় পশুর মরত্া খাটারত্া আর নারীরেররক 
লভািযপরনযর মরত্া িযিহার করত্। ত্ারের জীিরনর অনযত্ম লভাি বেরলা োসী 
নারীরের বনরয় লভািযপরণযর মরত্া িযিহার। োসরা ত্ারের প্রভুর উপরর সামবগ্রকভারি 
বনভবর করত্ বপত্ার মরত্াই। এমনবক লকারনা প্রভুরা ত্ারের োসরের বনরজরের 
িািবিকই সিান িরল পবরচয় বেত্ র্ারক গ্রীক ভাষায় পাই আর লযাবটন ভাষায় পুরয়র 
িলা হরত্া।[1] োসরের সােযও গ্রহন ও করা হরত্া না। সােয-প্রমান সংগ্রহ করার 
জনয ত্ারের উপর ভয়ািহ অত্যাচার বনপীড়ন ও চলত্। ত্ারেররক কখরনা কখরনা 
লেরড় লেওয়া হরত্া বহংস্রসি মােভবত্ব লচৌিাচ্চায় সামানয কারচর োমী পানপাত্র লভরঙ্গ 
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লেলায়।[2] কখরনা কখরনা োসরের িা রু্দ্ধিন্দীরেররক লরামান েশ্বকরেররক আনন্দ 
োরনর জনয ভয়ানক বহংস্র প্রাবণর সারথ িা কখরনা মারাত্মক অপরাধীরের সারথ লড়রত্ 
িাধয করা হরত্া র্ারেররক গ্লযাবিরয়টর িলা হরত্া[3] েুবভবরের বেরন গ্লযাবিরয়টররের 
নির লথরক বিত্াবড়ত্ করা হরত্া খািার িাচারনার জরনয। এককথায় োসরের লকারনা 
প্রকার মানবিক অবধকার িলরত্ বকেু বেরলা না। ত্ারের উপর অমানবিক ও পাশ্বিক 
অত্যাচাররর বেবরবি অরনক িড় র্া িণবনা করা এখারন উরেশ্য নয়। 
. 
মূল আরলাচনায় প্ররিশ্ করা র্াক। ইসলাম লকন োসপ্রথারক সমথবন করর িা এই 
ধররনর হাজাররা প্ররশ্নর আরি চলুন একটু ঘুরর আবস ইসলারমর প্রাথবমক রু্রি। লসই 
সমরয় োসপ্রথার কী অিস্থা বেরলা??? 
. 
লসই সমরয় করয়ক উপারয় োস িানারনা লর্ত্ঃ 
. 
(১) ঋণগ্রস্থ িযবি র্বে সবঠক সমরয় ঋণ পবররশ্াধ কররত্ িযথব হত্ ত্াহরল ত্ারক োস 
িানারনা হরত্া; 
. 
(২) অভারির ত্াড়নায় িািা মা সিানরের ভরনরপাষরনর জনয ধনীরের কারে বেরল 
িয়কারীরা ত্ারক োস করর রাখত্ বনরজরের কারে; 
. 
(৩) লর্রহতু্ অিকাঠারমািত্ লত্মন সুরর্াি-সুবিধা বিেযমান বেরলা না ত্াই অথববনবত্ক 
কাররন সমারজর অনগ্রসর িযবিরা বনরজরেররক সমারজর অথববনবত্ক বেক লথরক 
অগ্রসর িযবিরের পৃষ্ঠরপাষকত্ায় বনরয় র্াওয়ার মাধযরম োস হরয় লর্ত্; 
. 
(৪) বেনত্াই িা অপহররনর মাধযরম কাউরক িন্দী করর োস িানারনা; 
. 
(৫) অবভজাত্ লেবণর ললাকরের সারথ অসেযিহার করার জরনয কাউরক োস িানারনা; 
. 
(৬) সিরচরয় গুরুত্বপূণব কারন রু্দ্ধ-বিগ্রহ। আররি লিাত্রবভবিক রু্দ্ধ সিসময় ললরিই 
থাকত্। এই সমরয় রু্রদ্ধর কাররন বিবজত্ জাবত্র নারী-পুরুষরক অবনিার্বভারি োস 
হরয় লর্রত্ হরত্া। মূলত্ রু্দ্ধই প্রাচীনকাল লথরক োস হওয়ার মূল কারন িরল বিরিবচত্ 
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হরয় থারক লহাক ত্া গ্রীক, লরামান, আরিীয় িা ভারত্ীয় সমাজ। 
. 
ইসলারমর প্রাথবমক রু্রি োস-োসী রাখা িা থাকা অত্যি স্বাভাবিক িযাপার বেরলা িলা 
লর্রত্ পারর লসই সময়কার সভযত্ার এক অবিরচ্ছেয অংশ্ বেরলা। এবট এমন এক 
িযাপার বেরলা র্া লকউই অপেন্দ কররত্া না িা এরক পবরিত্বরনর বচিাও করত্ না। 
লসইসমরয় ত্া এরকিারর অবস্থ-মিািত্ বিষয় র্ারক এরকিারর উরচ্ছে করা সম্ভি 
বেরলা না। এই কাররন অরনরক অবভরর্াি কররন লর্ লকন ইসলাম োসপ্রথারক 
এরকিারর লিাড়া লথরকই উরচ্ছে করর লেয়বন লর্খারন মে খাওয়ারক ধীরর ধীরর হারাম 
করা হরয়রে োসপ্রথারক লকন এরকিারর হারাম করর লেওয়া হয়বন???  
. 
লসইসমরয় আররির ললারকরা বেরলা মরের জনয পািলপ্রায়। ত্রি মে র্ত্টা ত্ারের 
সংসৃ্কবত্র অংশ্ বেরলা ত্ার তু্লনায় োস িযিস্থার প্রভাি ও প্রসার বেরলা আররা অরনক 
লিবশ্ সূেুরপ্রসারী অথববনবত্ক, রাজবনবত্ক, সামাবজক অরনকবেক লথরকই োসপ্রথার 
প্রভাি বিেযমান বেরলা ত্াই ইসলাম োসিযিস্থারক এরকিারর উত্খাত্ না করর িরং 
বকেু অভূত্পূিব িািিমুখী কায়োয় োসরের মুি করার জনয উত্সাহ িা কখরনা 
আিশ্যক করররে সারথ সারথ োস িানারনর(Enslaving) সকল প্রথারক িন্ধ করর বেরয় 
শুধুমাত্র একবট উপায়রক উমুি লররখরে। র্া পরর আরলাচনা করা হরি। ত্ার আরি 
ইসলাম বক বক উপারয় োসমুবির িযিস্থা করররে ত্া আরলাচনা করা হরি। 
. 
প্রথমত্, ইসলারম োসমুবির উপায়  
. 
ইসলাম এমন একবট জীিনিযিস্থা র্া বিশ্বজিরত্র এক এিং একচ্ছত্র অবধপবত্ আল্লাহ 
সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার বনকট বনরজরক আত্মসমপবণ করা। প্রবত্বট মানুষই আল্লাহর 
োস িা লিালাম বর্বন ত্ার োরসর স্রষ্টা, পালনকত্বা। বর্বন ত্ার োসরক ভারলািারসন 
বনরজর িরভবধারন করা মারয়র লথরকও লিবশ্। ইসলারমর সিরচরয় িড় কৃবত্ত্ব হরলা 
প্রবত্বট মানুষ লহাক লস ধনী িা িরীি, িড় িা লোট, স্বাধীন িা োস লর্ পর্বারয়রই লহাক 
না লকন সকলরক সকল প্রকার মানবসক োসত্ব লথরক মুি করর এক আল্লাহর 
োসত্বমনা কররত্ পারা। সকল প্রকার লিালাবমর বপির লথরক লির করর এরন ত্াওহীে 
ও ইসলারমর োয়াত্রল এরন আল্লাহর োস বহরসরি বনরজরক বচনরত্ পারাই োসত্ব 
লথরক মুবির প্রথম উপায়। হয়রত্া শ্ারীবরক োসত্ব লথরক মুবির জনয আব্রাহাম 
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বলংকন চুবি কররবেরলা ত্রি সবত্যকাররর োসত্ব লথরক মুবি বমরলবন। ত্রি ইসলাম 
প্রথরমই লর্ই বজবনরসর বশ্ো বেরলা সকরলই আল্লাহর িান্দা কাররা উপর কাররা লকারনা 
প্রকার লেষ্ঠত্ব লনই শুধুমাত্র ঈমান ও ত্াকওয়া োড়া।[4] এই এক বশ্ো এত্বেরনর 
োসরত্বর শ্ি খাচা লথরক মুবি বেরলা। ত্াই লত্া বনরগ্রা সম্মাবনত্ সাহািী বিলাল ইিন 
রািাহ(রাবে) ও ইসলারমর ত্াওহীরের োওয়াত্ লপরয় হরয় লিরলন মুি পৃবথিীর লকারনা 
শ্বিই ত্ারক আর আল্লাহর োস হরত্ িাধা বেরত্ পাররবন। মরুভূবমর উিপ্ত িালুরত্ 
বচত্ করর শুইরয় িুরক পাথর লররখ বেরলও কখরনা আহাে!!আহাে!! িলরত্ ভুল হয়বন 
লকননা ইসলাম ত্ারক সবত্যকারর মুবির স্বাে আস্বােন কবররয়রে এখন আর বত্বন 
আল্লাহ োড়া কাররা লিালাম নন। এই বিষয়বট সিরচরয় গুরুত্বপুণব লকননা লভজাল 
মুিমনারা কখরনাই সবত্যকার মুিমরনর স্বাে আস্বােন কররত্ সেম নয়। 
. 
ত্রি ইসলাম শুধুমাত্র এত্টুকু কররই োি হয়বন। ইসলাম োসরের মুি করার িযাপারর 
বকেু রু্িািকারী পদ্ধবত্ও িাত্রল বেরয়রেন। লসগুরলা বনম্নরুপঃ 
. 
(১) ইত্ক িা লস্বচ্ছায় মুবিোন;  
.  
(২) গুনারহর কােোরা;  
. 
(৩) মুকাত্ািাহ 
. 
(৪) সরকারী পৃষ্ঠরপাষকত্া 
. 
১। ইত্ক িা লস্বচ্ছায় মুবিোনঃ 
. 
লকান মবনি র্বে চান সরাসবর লস্বচ্ছায় োস-োসীরক মুবি বেরত্ পাররন। কুরআন ও 
সুন্নাহয় এর অরনক ের্ীলরত্র কথা িবনবত্ হরয়রে। 
আল্লাহ সৎকরমবর উরল্লরখর সময় মুবিকামী িীত্োরসর জনয িযয় করারক উরল্লখ 
করররেন।(সূরা িাকারাহ ২ুঃ১৭৬) 
. 
এোড়াও আল্লাহ িরলন, 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
484 

. 
আপবন বক জারনন লসই ঘাবট বক?? ত্া হরলা োসমুবি(সূরা িালাে ৯০ুঃ১২-১৩) 
. 
রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িরলন, 
. 
“লর্ িযবি লকারনা মুসবলমরক োসরত্বর শৃ্ঙ্খল লথরক মুি কররি ত্ারক ত্ার প্রবত্বট 
অরঙ্গর বিবনমরয় প্রবত্বট অঙ্গরক আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা জাহান্নাম লথরক মুবি 
োন কররিন”[5] 
. 
এোড়াও লস্বচ্ছায় োসমুবি িা ইত্রকর অরনক ের্ীলত্ ররয়রে। এই কাররনই 
রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) ও ত্ার সাহািারা এই লেরত্র অগ্রিনয হরয় 
অরনক োসরক মুবি বেরয়বেরলন। 
. 
রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) অরনক োসরক ইত্ক বেরয়বেরলন। এোড়া 
আিু িাকর(রাবে) বর্বন লিশ্ ধনী বেরলন বত্বনও োসমুবির জরনয অরনক অথব িযয় 
করররেন। ইবত্হারস এর নজীর বেত্ীয়বট লনই লর্ লস্বচ্ছায় লকউ এরত্া পবরমারন োস 
মুি করররে। এর একমাত্র কারন আল্লাহর আনুিত্য ও ত্ার জান্নাত্ লারভর খাবলস 
ইচ্ছা আর বকেুই নয়। 
. 
(২) গুনারহর কােোরাহঃ 
. 
ইসলারম বকেু গুনারহর জনয োসমুবির িযিস্থা ররয়রে। লর্মনঃ 
. 
(ক) লকারনা মুবমনরক ভুলিশ্ত্ হত্যা করর লেলরল (সূরা বনসা ৪ুঃ৯২) 
. 
(খ) ইচ্ছাকৃত্ ভারি আল্লাহর নারম কৃত্ শ্পথ ভঙ্গ করর লেলা (সূরা মাবয়োহ ৫ুঃ৮৯) 
. 
(ি) বর্হার।[6] 
. 
(ঘ) লরার্ার সময় ভুলিশ্ত্ স্ত্রী বমলন করর লেলরল[7] 
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. 
(৩) মুকাত্ািাহ িা বলবখত্ চুবিঃ 
. 
মুকাত্ািাহ িলরত্ এমন চুবিরক লিাোয় র্ার োরা োস বনরজই বনবেবষ্ট অথব পবররশ্ারধর 
শ্রত্ব ত্ার মুবির জনয ত্ার মবনরির সারথ এমন চুবিরত্ আিদ্ধ হয় র্ারত্ মবনি ও 
োস উভরয়ই ঐকযমরত্ লপৌোয়।  
শ্ায়খ মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীম আত্ তু্ওয়াইবজরী(রাবহ) িরলন, “এবট হরচ্ছ োস োসীর 
পে লথরক মবনিরক বনবেবষ্ট অরথবর বিবনমরয় আজাে করার নাম”[8] 
. 
আল্লাহ িরলন, “লত্ামারের অবধকারভুি র্ারা চুবিিদ্ধ হরত্ চায় ত্ারের সারথ চুবিিদ্ধ 
হও র্বে ত্ারত্ কলযান থারক” (সূরা নূর ২৮ুঃ৩২) 
ইসলাম মুকাত্ািাহরক সহজ করর বেরয়রে। লর্রহতু্ 
. 
১। র্াকারত্র একবট খাত্ ইসলাম বনধবারন করররে োসমুবি। (সূরা ত্াওিা ৯ুঃ৬০); 
. 
২। লিালারমর জনয এই োড় আরে লর্ লস মবনিরক বকবিরত্ অথব পবররশ্াধ কররি;[9] 
. 
৩। মবনরির কত্বিয হরলা োসরক অথব পবররশ্ারধর িযাপারর সহায়ত্া করা; 
. 
৪। োস চুবি লমাত্ারিক অথব পবররশ্াধ করর বেরল সরঙ্গ সরঙ্গ লস মুবি লাভ কররি; 
. 
(৪) ইসলামী সরকাররর পৃষ্ঠরপাষকায়ঃ 
. 
ইসলামী সরকার র্াকারত্র খাত্ লথরক োসমুবিরত্ িযিহার কররত্ পারর লর্মনটা পূরিব 
িণবনা হরয়রে। আর মুকাত্ািাহ চুবি সম্পােন করার পরর োরসর এই বনরয় লমারটও 
বচিা করা লািত্ না লর্ ত্ার মবনি এই কাররন ত্ার উপরর অত্যাচার কররত্ পারর 
লকননা ইসলামী সরকার ত্খন ত্ার পৃষ্ঠরপাষক হরয় র্ান। এমনবক সরকার চাইরল 
িাড়বত্ অথব বেরয় োস িয় করর ত্া মুি করর বেরত্ পারর।  
. 
ইসলাম োস িানারনার প্রায় সকল রািারক(একবট িারে) িন্ধ করর বেরলও মুবির 
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অবভনি পদ্ধবত্ বেরয়রে র্া সমূ্পণব িািিবভবিক। এমন সি উপারয়র সন্ধান বেরয়রে 
র্ার ধারর কারে লকারনা ত্থাকবথত্ আধুবনক রাি ভািরত্ও পাররবন। লর্খারন কমুবনস্ট্ 
আর লসাশ্াবলস্ট্রা সিবকেুরকই অথববনবত্ক েৃবষ্টরকান লথরক ভািরত্ চায় লসখারন 
ইসলাম োস ও স্বাধীন সকলরকই সবত্যকার মানবসক ও িাবহযক অরথবও মুবির পরথর 
বেশ্া লেয়। লর্খারন আরমবরকার মরত্া রাি এরকর পর এক োস বিরদ্রারহ জজববরত্ 
হরয় োস মুবির পথ অরিষণ করর ত্খন ইসলাম কারলািীণব সমাধান ১৪০০ িের 
আরিই বেরয় লিরে।  
. 
[চলরি ইনশ্াআল্লাহ]  
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[5] সহীহ িুখারী, ইো, বকত্ািুল ইত্ক, হা-২৩৫১ 

[6] বর্হার হরলা স্বামী কতৃ্বক স্ত্রীরক িলা লর্ তু্বম আমার মারয়র বপরঠর মরত্া হারাম এই কথা িলরল 
লসই স্ত্রী স্বামীর জনয হারাম হরয় র্ারি লর্মন ত্ার মা ত্ার জনয হারাম। 

[7] সহীহ িুখারী, ইো, ৩/২৫৮, হা-১৮১৩ 
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৮৫ 
ইসলারম োস প্রথা ২  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

[প্রথম পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪] 
. 
িত্ পরিব ইসলারম োসপ্রথা ও োসমুবির িযাপারর ইসলারমর রু্িািকারী উপায়সমূরহর 
িযাপারর অবত্ সংরেরপ আরলাচনা করা হরয়বেরলা। এই পরিব ইনশ্াআল্লাহ ইসলারম 
োসপ্রথার স্বরুপ বনরয় আরলাচনা করা হরি। 
কুরআন কারীরম োসরের সারথ লকমন আচরন করা হরি ত্ার আরলাচনা আরে বকন্তু 
লকাথাও োস িানারনার বিষয় উরল্লখ লনই। কুরআন কারীরমর লকাথাও স্বাধীন মানুষরক 
োস িানারনার আরেশ্ লনই। ত্রি লর্রহতু্ সরাসবর কুরআরন োস িানারনার িযাপারর 
ইবত্িাচক িা লনবত্িাচক আয়াত্ লনই ত্াই এরক সরাসবর বনরষধ করার লকারনা উপায় 
লনই।  
. 
ইসলাম পূিব সমরয় লর্ লর্ উপারয় োস িানারনা লর্ত্ ইসলাম লসইসকল পথ িন্ধ করর 
বেরয়রে শুধুমাত্র একবট িারে ত্া হরলা আল্লাহর রািায় বজহারে রু্দ্ধিবন্দরের োস 
িানারনা। অথবাৎ রু্দ্ধিন্দী োড়া ইসলারম োস িানারনার আর লকারনা উপায় িাকী লনই। 
ত্রি ত্াও লিশ্ শ্ত্বসারপরে র্া একটু পররই উরল্লখ হরি। ত্ার আরি লজরন লনই লর্ 
ইসলারম মূলত্ বজহাে কী ও লকন?? 
. 
ইসলারম বজহাে িলরত্ আল্লাহর রািায় কাবেররের বিরুরদ্ধ সশ্স্ত্র রু্দ্ধ করা। 
. 
শ্ায়খ মুহাম্মাে ইিন ইিরাহীম তু্ওয়াইবজরী(রাবহ) িরলন, “আল্লাহর কারলমা ত্থা 
ত্াওহীেরক উবড্ডন করার বনবমরি ত্ার সন্তুবষ্ট অজবরনর জনয কারেররের সরঙ্গ রু্দ্ধ 
কররত্ শ্বি ও প্ররচষ্টা িযয় করারক আল্লাহর রািায় বজহাে িরল”[1] 
. 
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বজহাে মূলত্ লিশ্ করয়কবট উরেরশ্য করা হরয় থারক।  
. 
১। বেত্না েূরীভূত্ করা এিং েীনরক পবরপূণব ভারি আল্লাহর জনয করা(সূরা-আনোল, 
৮ুঃ৩৯) এখারন বেত্না োরা উরেশ্য হরলা বশ্রক ও কুের। 
. 
২। ইসলামী রারির প্রবত্রোর জনয। 
. 
৩। মজলুম মুসবলমরের পারশ্ োাঁড়ারনা এিং ত্ারের সাহার্য করা।(সূরা বনসা ৪ুঃ৭৫) 
. 
৪। ত্াগুত্ অথিা জাবলরমর বিরুরদ্ধ(সূরা বনসা ৪ুঃ৭৬) 
. 
৫। আগ্রাসন লরারধর জনয(সূরা িাকারাহ ২ুঃ১৯০) 
. 
মানুষরক মানুরষর লিালামী লথরক লির করর আল্লাহর লিালামীর বেরক বনরয় র্াওয়া, 
েুবনয়ার সংকীনবত্া লথরক আবখরারত্র প্রশ্িত্ার বেরক বনরয় র্াওয়া, আর অনযানয েীন 
িা মত্িারের অনযায়-জুলুম লথরক ইসলারমর নযায়বিচাররর বেরক বনরয় র্াওয়াই 
ইসলারমর বজহারের মূল উরেশ্য, লর্মনবট বিখযাত্ সাহািী রািঈ ইিন আমর(রাবে) 
পারসয লসনাপবত্ রুিরক িরলবেরলা(আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইো, ৭/৭৭) 
. 
ইসলামী শ্বরয়ারত্র অনুরমাবেত্ বজহারে রু্দ্ধিন্দীরের োস িানারনা লর্রত্ পারর এই 
একবট রািা ইসলাম লখালা লররখরে ত্রি লসবটও শ্ত্বসারপরে। বজহারে রু্দ্ধিন্দীরের 
িযাপারর খলীো বনরম্নর ৪বট বসদ্ধারির লর্রকারনা একবট বসদ্ধাি গ্রহন করা লর্রত্ পারর 
মুসবলম উম্মাহর িৃহির স্বাথব ও সামবগ্রক পবরবস্থবত্ বিরিচনায়ঃ  
. 
(১) িন্দী করর অনুগ্রহ করর সিাইরক বিনা মুবিপরন লেরড় লেওয়া;[2] লর্মনবট 
রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) মো বিজরয়র বেন কররবেরলন লসবেন সমি 
েমত্া, প্রত্াপ, আবধপত্য মুসবলমরের হারত্ থাকা সরত্ত্বও, আরি ভূখরন্ড ইসলাম পূণবত্া 
লপরলও, মুসবলমরের পবরপূনব বিজরয়র বেন, লর্বেন েমত্ার পূণব িযিহার করার শ্বি 
থাকা সরত্ত্বও েীঘব ২৩ িেররর কত্ িযথার েিেরি সৃ্মবত্গুরলার প্রবত্রশ্াধ না বনরয়ই 
সমি কাবেররক েমা করর লেওয়া হরয়বেরলা। লকাথায় পারিন এমন আেশ্ব ইসলাম 
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োড়া!!!!!! 
. 
(২) মুবিপণ বনরয় লেরড় লেওয়া;[3] লর্মনবট রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 
সাল্লাম) িেররর রু্রদ্ধর সময় কররবেরলন। 
. 
(৩) ত্ারেররক হত্যা করা[4] র্বেও এই সম্পবকবত্ আয়াত্বট নাবর্ল হরয়বেরলা িের 
রু্রদ্ধর সমরয় লর্খারন িন্দীরের হত্যা না করর মুবিপন বনরয় মুবি বেরয় লেওয়ার জনয 
মুসবলমরের বত্রস্কার করা হরয়রে। লকননা িের রু্দ্ধ মুসবলমরের প্রথম রু্দ্ধ ও অত্যি 
নাজুক পবরবস্থবত্রত্ মুসবলমিন আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ কররবেরলন। লসই সমরয় 
িের রু্রদ্ধর অিাধয কাবেররেররক শুধুমাত্র মুবিপন বনরয় আিার মুসবলমরের বিপরে 
আিার ষড়র্য করর ইসলারমর োওয়ারত্ িাধা সৃবষ্টর সুরর্াি করর লেওয়াটা কখরনাই 
সুেে রাজবনবত্ক লকৌশ্রলর অংশ্ হরত্ পাররনা। ত্াই আল্লাহ মুসবলমরের এরহন দ্রুত্ 
বসদ্ধাি লনওয়ায় ত্ারের বত্রস্কার করর সািধান করর বেরয়বেরলন র্ারত্ প্ররয়াজরনর 
সময় েীরনর স্বারথব মুসবলমরা কখরনাই করঠার হরত্ ভুরল না র্ায় এিং অিাধয 
কাবেররের র্ারত্ উপরু্ি সাজা লেয়। ত্রি িার্ওয়ারয় িানু কুরাইর্ারত্ 
রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) অিাধয ইয়াহুেী কাবেররেররক র্ারা িার 
িার চুবি ভঙ্গ করর বিবভন্নভারি মুসবলমরের কষ্ট বেবচ্ছরলা ত্ারের িন্দী করর হত্যা 
কররবেরলন।[5] ত্রি ত্াও শুধুমাত্র েীরনর স্বারথব। 
. 
(৪) ত্ারেররক োস িাবনরয় রাখা; উপররর বত্নবট উপারয়র একবট ও র্বে গ্রহনরর্ািয না 
হরয় ত্রি মুসবলম খলীো চাইরল রু্দ্ধিন্দীরেররক োস িাবনরয় রাখরত্ পারর। ত্ারেররক 
র্থারর্ািয মর্বাোর সারথ ত্ারের হক আোয় করর োস বহরসরি রাখা লর্রত্ পারর। োস-
োসীরের অবধকার পরিব এই বনরয় বিিাবরত্ আরলাচনা করা হরি ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
লত্া উপররাি আরলাচনা লথরক এই িযাপারবট েষ্ট হরয় লিরলা লর্ শ্রীয়ত্সম্মত্ 
বজহারে খলীো িা লনত্া চাইরল িন্দীরের িযাপারর পবরবস্থবত্ লমাত্ারিক উপররাি ৪বট 
বসদ্ধারির লর্রকারনা একবট গ্রহন কররত্ পাররন। ত্রি স্বাভাবিক পবরবস্থবত্রত্ ১ ও ২নং 
এর লর্রকারনা একবট গ্রহনই আল্লাহর কারে পেন্দনীয়। ইসলাম কখরনাই শ্ত্রুরের 
রিবপপাসু না লর্ লপরলা আর ধড়াধড় লমরর লিরলা। ত্রি েীরনর োওয়ারত্ িাধা 
োনকারীরের িযাপারর েয়ার লকারনা সুরর্ািও লনই। আর ৩বটর একবটও র্বে উপরর্ািী 
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না হয় ত্রি খলীো চাইরল রু্দ্ধিন্দীরেররক োস িাবনরয় রাখা লর্রত্ পারর। এরত্ করর 
র্া হরিঃ 
. 
(ক) রু্দ্ধিন্দী র্বে এমন হয় লর্ ত্ার বেরর লিরল মুসবলম উম্মাহর ও ইসলারমর েবত্ 
কররত্ পারর িা পুনরায় ষড়র্য কররত্ পারর ত্াহরল ত্ার েবত্ লথরক মুসবলমরা লিরচ 
র্ারি। এরত্ েীরনর োওয়াত্ প্রসাবরত্ হরি; 
(খ) সিরচরয় িড় উপকারীত্া হরলা মুসবলমরের সারথ িসিাস কররত্ কররত্ র্বে লকউ 
ইসলারমর সুমহান আেরশ্বর োরা প্রভাবিত্ হয় আর আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করর 
বনরজরক অনিকারলর জাহান্নাম লথরক লিরচ র্ায় এর লথরক িড় লসৌভারিযর ও মর্বাোর 
আর বকেুই হরত্ পাররনা; 
. 
(ি) আর র্বে ত্া নাও হয় ত্িুও োসত্ব লথরক মুি হওয়ার জনয োস-োসী মবনরির 
সারথ মুকাত্ািাত্ িা বলবখত্ চুবি করর বনরত্ পারর। মবনি এরত্ কলযান লেখরত্ লপরল 
ত্ারের সারথ চুবিরত্ আিদ্ধ হরয় বনরল লস োসত্ব লথরক মুবি লপরত্ পারর; 
. 
প্রশ্ন হরত্ পারর লর্, ইসলাম ত্াহরল লকন অনযানয সামাবজক িযাবধর মরত্া এই 
োসপ্রথারক বচরবিলুপ্ত করর লেয়বন??? 
. 
পূরিবই আরলাচনা লথরক পবরষ্কার হরয় লিরে লর্, ইসলারমর আিমনই এমন সময় 
হরয়রে র্খন োসপ্রথার েৃবষ্টভবঙ্গ িত্বমারনর মরত্া বেরলানা। োসপ্রথার ওপর ত্খন 
অথবনীবত্র বভবি োাঁবড়রয় বেরলা ত্াোড়া বিবভন্ন লেরত্র এর বশ্কড় বিেযমান বেরলা ত্া 
বেরলা অত্যি িভীরর লপ্রাবথত্ বশ্কড়। ত্াই ইসলাম লসইসমরয় োসপ্রথারক পবরপূনব 
বিলুপ্ত কররবন এরত্ করর পুররা সমাজিযিস্থাই মুখ থুিরড় পড়রত্া র্া ইসলামী োওয়াত্ 
প্রসাররর পরথ প্রবত্িন্ধকত্া স্বরুপ লেখা বেরত্ পারত্ ত্াই ইসলাম ত্খন োসপ্রথারক 
পবরপূনব ভারি িাবত্ল না করর বেরয় এর সমাধারনর বেরক লিবশ্ মরনারর্াি বেরয়রে। 
. 
ত্াোড়া ইসলারম বজহাে লর্রহতু্ চলমান প্রবিয়া ত্াই সুেূরপ্রসারী ভবিষযরত্র কথা 
বচিা করর রু্দ্ধিন্দীরের োসপ্রথা সমূ্পণব বিলুপ্ত লঘাষনা কররবন র্ারত্ কাবেররের 
লমাকারিলায় র্ারত্ রু্দ্ধনীবত্ িা রাজবনবত্ক নীবত্রত্ ইসলারম স্থবিরত্া না থারক। 
বনিয়ই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা জারনন আর আমরা খুিই কম জাবন। 
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[চলরি ইন শ্া আল্লাহ] 

 
[1] কুরআন ও সুন্নাহর আরলারক ইসলামী বেকহ, ২/৭৮৫ 

[2] সূরা মুহাম্মাে ৪৭ুঃ৪ 

[3] সূরা মুহাম্মাে ৪৭ুঃ৪ 

[4] সূরা আনোল ৮ুঃ৬৭ 

[5] আর রাহীকুল মাখতু্ম, িার্ওয়ারয় িানু কুরাইর্াহ দ্রষ্টিয 
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৮৬ 

নিীবজর (ملسو هيلع هللا ىلص) নিিাবহক জীিন বনরয় সমারলাচনার জিাি  
-Rain Drops 

 
 

আজকাল েুই ধররনর ললাক নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص বিরয় বনরয় আিমণ করর, েুিবল ঈমারনর 
মুসবলম আর অমুসবলম। েুিবল ঈমারনর মুসবলমরা অিাক হয় এই লভরি লর্, নিীবজ ملسو هيلع هللا ىلص 
কীভারি এমন কাজ কররত্ পাররলন? ত্ারের জনয উির হরলা--এটা বেল আল্লাহর 
ইচ্ছা। আল্লাহ ত্াআলা র্া-ই আরেশ্ লেন না লকন, একজন মুসবলম বহরসরি ত্া লমরন 
বনরত্ হরি, এটা বনরয় সরন্দহ িা সংশ্য় প্রকাশ্ কররল বকংিা প্রশ্ন তু্লরল মুসবলম থাকা 
র্ারি না। নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص সারথ আইশ্ার (রা.) বিরয় সাধারণ বনয়রমর একবট িযবত্িম, 
এবট সিার জনয প্ররর্াজয নয়। বকন্তু নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص জনয এবট আল্লাহর পে লথরক 
বনরেববশ্ত্ হুকুম বেল। সুত্রাং আল্লাহর ইচ্ছা বনরয় প্রশ্ন করার লকারনা অবধকার একজন 
মুসবলরমর লনই। 
. 
আর লর্সি অমুসবলম নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص চবরত্র বনরয় িারজ কথা িরল, ত্ারের মূল সমসযা 
আসরল নিীবজ ও আইশ্ার বিরয় বনরয় নয়। ত্ারের সমসযা হরচ্ছ ত্ারা মুহাম্মােরক ملسو هيلع هللا ىلص 
আল্লাহর রাসূল বহরসরি বিশ্বাস করর না--এটাই ত্ারের সমসযা। আইশ্ার সারথ নিীবজর 
 বিরয় একবট অজুহাত্ মাত্র। নিীবজ র্বে আইশ্ারক বিরয় নাও কররত্ন, ত্িুও এই ملسو هيلع هللا ىلص
ইসলাম বিরেষীরা লকারনা না লকারনা বিষয় খুাঁরজ বনরয় ত্ারক আিমণ কররত্া। কারণ 
ত্ারা নিীবজরক ملسو هيلع هللا ىلص আল্লাহর রাসূল বহরসরিই মারন না। ত্াই ত্াাঁর সম্পরকব ভুল ধরার 
জনয উমুখ হরয় থারক। অমুসবলমরের সারথ নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص নিিাবহক জীিন বনরয় ত্রকব 
বলপ্ত হওয়াটাই ত্াই অথবহীন। র্খন মোর কুরাইশ্রা রাসূলুল্লাহরক নানা ভারি আিমণ 
করবেল, ত্খন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা বকেু আয়াত্ নাবর্ল কররন, 
. 
“ত্ারের কথািাত্বায় আপনার লর্ েুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় ত্া আবম খুি ভালভারিই জাবন। 
বকি ত্ারা লত্া বনিয়ই আপনারক বমথযািােী িরল না, িরং এই জাবলমরা আল্লাহর 
আয়াত্রকই অস্বীকার করর।” (সূরা আনআম, ৬: ৩৩) 
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. 
ত্ারা িযবি মুহাম্মােরক ملسو هيلع هللا ىلص অস্বীকার কররবন িরং ত্ারা আল্লাহর িাণীরকই অস্বীকার 
করররে। নিীবজর সারথ ত্ারের আিমণাত্মক আচররণর কারণ বেল এটাই লর্ বত্বন 
আল্লাহর রাসূল। নিীবজর ملسو هيلع هللا ىلص চবররত্রর জনয আসরল ত্ারা ত্ারক আিমণ করর না, িরং 
নিীবজ ملسو هيلع هللا ىلص ইসলারমর িাত্বা প্রচাররর বমশ্রন লনরমরেন লেরখই ত্ারক বনরয় ত্ারের এরত্া 
লোভ। 
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৮৭  

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ১ 

“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্র 
মাধযরম ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (১ম পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

লোটরিলা লথরকই র্খন নাবিকরের বিবভন্ন ধররণর বলখনী পড়ত্াম, লেখত্াম লর্ ত্ারা 
লিশ্ীরভািই এই আয়াত্বটরক ইসলারমর বিরুরদ্ধ ত্ারের ঢাল বহরসরি িযিহার কররত্া। 
িঃ আজােও লসটার িযবত্িম কররন বন। ইসলাম সম্পরকব অনযানয নাবিকরের তু্লনায় 
ত্ারও জ্ঞান সীবমত্ মাত্রায় থাকার কাররণ বত্বনও এই আয়াত্বটর মমবাথব ভারলাভারি 
অনুধািন কররত্ পাররন বন। ি. আজাে সুরা িাকারার এই আয়ারত্র বেরক ইবঙ্গত্ 
করর িরলরেনঃ 
. 
“সি ধরমবই নারী অশুভ, েূবষত্, কামোনিী। নারীর কাজ বনষ্পাপ স্বিবীয় পুরুষরের 
পাপবিদ্ধ করা; এিং সি ধরমবই নারী সমূ্পণব মানুষ। নারী কামকূপ,ত্রি সি ধমবই 
বনরেবশ্ বেরয়রে লর্ নারী বনরজ কাম উপরভাি কররি না, লররখ লেরি পুরুরষর জরনয; 
লস বনরজর রেবট একবট অেত্ টাটকা সত্ীরচ্ছরে মুরড় তু্রল লেরি পুরুরষর হারত্। 

পুরুষ লসবট ইচ্ছামত্ লভাি কররি, বনরজর জবম লর্ভারি ইচ্ছা চরষ লিড়ারি। ইসলাম 
নারী সম্পরকব এই ধারণাই লপাষণ করর”। (হুমায়ুন আজাে, নারী, পৃষ্ঠাঃ ৮২; আিামী 
প্রকাশ্নী, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, লম ২০০৯) 
. 
ি. আজারের উত্থাবপত্ অরর্ৌবিক অবভরর্ািবটর জিাি লেয়ার পূরিব চলুন লকারআন 
কারীরমর এই আয়াত্বট প্রকৃত্পরে বক িলরে ত্া লজরন লনয়া র্াক। মহান আল্লাহ 
িরলনঃ 
. 
“লত্ামারের স্ত্রীরা হরলা লত্ামারের জনয শ্সযরেত্র। লত্ামরা লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারেররক 
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িযিহার কর। আর বনরজরের জনয আিামী বেরনর িযিস্থা কর এিং আল্লাহরক ভয় 
কররত্ থাক। আর বনবিত্ভারি লজরন রাখ লর্, আল্লাহর সারথ লত্ামারেররক সাোত্ 
কররত্ই হরি। আর র্ারা ঈমান এরনরে ত্ারেররক সুসংিাে জাবনরয় োও”। (সূরা 
িাকারাহঃ ২২৩ আয়াত্)। 
. 
র্াই লহাক আয়াত্বট শুরনই আপনার মরন ি. আজারের মত্ হয়ত্ প্রশ্ন জািরত্ পারর 
লর্, (১) স্রষ্টা লকন নারীরেররক শ্সযরেরত্রর সারথ তু্লনা কররলন?  
. 
(২) আর লকনই িা পুরুষরক লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারেররক িযিহার করার সুরর্াি করর লেয়া 
হল?  
. 
ত্াহরল এই আয়াত্ বক নারীরের বিরুরদ্ধ পুরুষরক লস্বচ্ছাচারী হরত্ উৎসাবহত্ করল? 
. 
আপনার এই প্রশ্ন েুবট একটু মরন রাখুন।  
. 
১ নং প্ররশ্নর জিাি লেয়ার পূরিব আমরা আয়াত্বটরক একটু ভারলাভারি পর্বরিেণ কবর। 
আয়াত্বট র্বে আমরা একটু ভাি ভাি করর লনই ত্াহরল বিষয়বট িুো আমারের জনয 
সহজত্র হরি। 
. 
আয়ারত্ প্রথরম িলা হরয়রে, 

“লত্ামারের স্ত্রীরা হরলা লত্ামারের জনয শ্সয লেত্র”।  
. 
এরপর িলা হরয়রে, 
.  
“অত্এি লত্ামরা লত্ামারের শ্সযরেরত্র লর্ভারি ইচ্ছা িমন কররত্ পার”। 
এিং আয়াত্বটর লশ্ষাংরশ্ িলা হরয়রে,  
. 
“আর বনরজরের জনয আিামী বেরনর িযিস্থা কর এিং আল্লাহরক ভয় কররত্ থাক। 
আর বনবিত্ভারি লজরন রাখ লর্, আল্লাহর সারথ লত্ামারেররক সাোত্ কররত্ই হরি। 
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আর র্ারা ঈমান এরনরে ত্ারেররক সুসংিাে জাবনরয় োও”। 
. 
র্াই লহাক আয়াত্বটর প্রথম অংশ্ বনরয় আমরা আরি আরলাকপাত্ কবর। ২২৩ নং 
আয়ারত্র প্রথমাংরশ্ মহান আল্লাহ নারীরেররক শ্সযরেরত্রর সারথ তু্লনা করররেন।  
. 
লকন এমন করা হল?  
. 
লকন নারীরেররক শ্সযরেরত্রর সারথ তু্লনা করা হল? 
আসুন এর জিািটাও লকারআন লথরকই লনই। লকারআন আমারেররক িলরেঃ 
.  
“বনিয় আবম এ লকারআরন মানুষরক নানাভারি বিবভন্ন উপমার োরা আমার িাণী 
িুবেরয়বে। মানুষ সি িস্তু লথরক অবধক ত্কববপ্রয়”। (সূরা কাহােঃ ৫৪ আয়াত্) 
. 
সূরা কাহারের এই আয়াত্ লথরক আমরা িুেরত্ পাবর লর্, মহান আল্লাহ বিবভন্ন সমরয় 
বিবভন্ন উপমা িযিহার করর ত্ার িাণীরক মানুরষর সামরন সহজরিাধয করর উপস্থাপন 
করররেন, র্ারত্ মানুষ ত্ার সবঠক অথব অনুধািন কররত্ সেম হয়। আর ত্াই এই 
আয়ারত্ নারীরেররক তু্লনা করা হরয়রে শ্সযরেরত্রর সারথ। অথবাৎ এই আয়াত্ 
আমারের সামরন জীিবিজ্ঞারনর একবট জবটল শ্াখারক উপমার োরা সহজত্র ভারি 
উপস্থাপন কররে র্ারত্ আমরা িযাপারবট িুেরত্ পাবর। 
. 
আসুন বিষয়বটরক আমরা আররকটু িযাখযা কবর। 
. 
আপবন হয়ত্ ভ্রুণবিেযা (Embryology) সম্পরকব লজরন থাকরিন। ভ্রুণবিেযা হল 
জীিবিজ্ঞারনর একবট শ্াখা লর্খারন মানি বশ্শু জরমর িমবিকাশ্ বনরয় আরলাকপাত্ 
করা হয়। ভ্রুণবিেযা আমারেররক িলরে, সিান উৎপােরন একমাত্র সেম লেহ হরলা 
নারীরেহ। পুরুরষর পরে এবট অসম্ভি লর্, লস ত্ার িরভব সিান ধারণ কররি। সিান 
ধাররণর জনয প্রাকৃবত্কভারিই একমাত্র সেম লেহ হরলা নারীরেহ। আর সিান 
উৎপােরনর লেরত্র িীজ বহরসরি সহায়ক ভূবমকা পালন করর পুরুরষর লেহ লথরক 
বনঃসৃত্ শুিানু (Sperm)। পুরুষ ও নারীর লর্ৌনবমলরনর মাধযরম স্খবলত্ শুিাণু 
নারীরেরহ স্থানাির লাভ করর। এর পর শুিাণু ও বিম্বাণুর বমলন ঘরট র্ারক বনরষক 
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িরল। এই বনবষি শুিাণু ও বিম্বারনার মাধযরম নারীরেরহ এক নতু্ন জীিরনর সূচনা 
ঘরট। শুিাণু ও বিম্বারনা বনবষি হওয়া লথরক শুরু করর একবট মানি বশ্শু জম লনয়া 
পর্বি ত্ারক অরনকবট জবটল ধাপ অবত্িম কররত্ হয়, র্া নীরচ অবত্ সংরেরপ 
উপস্থাপন করা হরলাঃ 
. 
(1)Fertilization: প্রাথবমক পর্বারয় নারী ও পুরুরষর লর্ৌনবমলরনর মাধযরম পুরুরষর 
লেহ হরত্ শুিাণু নারীরেরহ লপৌোয়। পুরুরষর লেহ লথরক প্রায় একই সারথ ২০০-৩০০ 
বমবলয়ন শুিকীট (spermatozoa) বনঃসৃত্ হয়। ত্ার মরধয প্রায় ৩০০-৫০০ বমবলয়ন 
বনরষরকর (fertilization) জনয বিম্বানুর বনকরট বিরয় লপৌোয়। বকন্তু শুধুমাত্র একবট 
পবরপে শুিকীরটর েরকার হয় স্ত্রীর বিম্বানু (ovum) বনবষি হওয়ার জনয। এই 
একবট শুিকীটরক বিম্বানুর সারথ বনবষি হওয়ার জনয বত্বনবট পেবারক লভে 
(penetrate) কররত্ হয়। পেবা বত্নবট হরলাঃ  
. 
i) Corona radiate 
ii) Zona pellucida 
iii) Oocyte cell membrane. 
. 
এভারি বত্নবট পেবা লভে করার পর শুিাণুবট বিম্বারনার সারথ বমবলত্ হয় এিং 
বিম্বানুবট পুরুরষর শুিারনার োরা বনবষি হয়। বনবষি শুিাণু ও বিম্বাণু লথরক ভ্রূরণর 
(zygote) সূচনা হয়। বনরষরকর পরর বিম্বানু ত্ার বমরয়াবসস (Meiosis) লকাষ বিভাজন 
সম্পন্ন করর। ২৩ লিামরসাম (Chromosome) বিবশ্ষ্ট বিম্বানু ও ২৩ লিামরসাম 
বিবশ্ষ্ট শুিাণু বনবষি হরয় ৪৬ বট লিারমারসারমর সৃবষ্ট করর। এর পর শুরু হয় বপ্র-
এম্ব্রারয়াবনক বপবরয়ি (Preembryonic period)। 
. 
(2) Preembryonic period:  
. 
(a) Cleavage: ১ম বক্লরভজ (cleavage) ঘরট বনরষরকর ৩০ ঘণ্টা পর। বমরয়াবটক 
লকাষ বিভাজন ৩ বেন ধরর অনিরত্ চলরত্ থারক। বনবষি লকাষ িমািরয় লোট লোট 
হরয় বিভাবজত্ হরত্ শুরু করর। প্রবত্বট বিভাবজত্ লকাষরক blastomere িরল। 
. 
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(b) Morula: ৭২ ঘণ্টা পর বনবষি বিম্বাণু জরায়ুরত্ (Uterus) প্ররিশ্ করর। এরক 
মরুলা িলা হয়। 
. 
(c) Blastocyst: মরুলা ৪-৫ বেন র্ািত্ অনিরত্ বিভাবজত্ হরত্ থারক। র্া 
পর্বায়িরম ১০০ লত্ বিরয় লপৌোয়, এরের blastocyst িরল। Blastocyst অনািবরক 
(hollow) এিং ত্রল পোথব োরা পূণব থারক। এর প্রাচীরিাত্ররক িলা হয় িরোব্লাস্ট্ 
(Trophoblast) র্া প্লারসন্টা নত্বররত্ সাহার্য করর।  
. 
(d) Implantation: বনরষরকর ১০ বেন পর blastocyst এরন্ডারমবিয়াম এর বভত্রর 
লপ্রাবথত্ হরত্ শুরু করর। এবট ১ সপ্তাহ ধরর চলরত্ থারক।  
. 
(e) Primitive Streak: র্খন মানি ভ্রূরনর িৃবদ্ধর িয়স ১৫-১৬ বেন হয় ত্খন এই 
ধাপ শুরু হয়। ২য় সপ্তারহর লশ্রষর বেরক এরস hypoblastic লকাষগুরলা পুচ্ছ 
সংিন্ধীয় অিরল চরল আরস এিং একবট লম্বা অনচ্ছত্া (opacity) সৃবষ্ট করর এরকই 
Primitive Streak িলা হয়। এর পর এ লথরক বত্নবট লকারষর ির সৃবষ্ট হয়, র্া 
ectoderm, mesoderm, endoderm নারম পবরবচত্। Ectoderm লথরক চামড়া ও 
োয়ু ত্য নত্বর হয়। Mesoderm লথরক কঙ্কাল ত্য, লপশ্ী, রি সংিহনত্য, মুত্রত্য, 
এিং প্রজননত্য নত্বর হয়। Endoderm লথরক পবরপাকত্য, শ্বসনত্য, প্রজননত্রযর 
বকেু অংশ্ নত্বর হয়।  
. 
(3) Embryonic Stages:  
এবট ১৬ বেন িয়রস শুরু হয়। এবট আিার করয়কবট ধারপ বিভি। 
(a) Neurula: োয়ুত্য ভ্রূরণর িৃবদ্ধর সহায়ত্াকারী অনযত্ম প্রধান ত্য। এই ধারপ 
এরস মবিষ্ক নত্বর হয় লসই সারথ spinal cord ও রি সংিহনত্য নত্বর হয়। একবট 
সরল হৃেবপণ্ড এ সমরয় রি প্রিারহর সৃবষ্ট করর, র্া ভ্রূণরক িৃবদ্ধর জনয প্ররয়াজনীয় 
অবেরজন ও পুবষ্ট সরিাররাহ করর। 
. 
(b) Embryonic Membrane: এই ধারপ এরস ভ্রুরণর চারপারশ্ ভ্রুণীয় লমমরব্রন 
নত্বর হয়। লর্মনঃ amnion (bag of waters), chornion (it becomes 
principal part of the placenta) । 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
499 

. 
(c) Tailbud: এবট ৫ সপ্তাহ িয়রস শুরু হয়। এই সমরয় ভ্রূরণর আকার একবট 
এসবপবরন টযািরলরটর মত্ হয়। এই ধাপরকই tailbud িলা হয়। 
. 
(d) Metamorphosis: এবট ৬ সপ্তারহ শুরু হয় এিং কমপরে ২ সপ্তাহ ধরর চলরত্ 
থারক। এই ধারপ এরস অংগুবল সহ েুই হাত্,পা নত্বর হয়। ইবন্দ্রয়ত্য এ সমরয় িবঠত্ 
হয়। লচারখ বপিরমন্ট ললয়ার চরল আরস। 
. 
(4) Fetal Stages:  
বেটাস সি ধররণর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণ করর। এই পর্বারয় এরস মা ও সিারনর মরধয সি 
ধররণর সংিহন শুরু হয়, বেটাস মাতৃ্রেহ হরত্ ত্ার প্ররয়াজনীয় অবেরজন ও পুবষ্টলাভ 
করর। ২য় মারস এরস লকামলাবস্থ গুরলা িমািরয় শ্ি হরত্ থারক। ৩য় মারস এরস 
বেটারস হারত্র ও পারয়র আঙু্গরল নখর নত্বর হয় এিং চুল িজায়। িৃে সচল হরত্ 
শুরু করর এিং ত্ার বিবভন্ন কার্বািলী শুরু করর। এই ধারপ এরস িাচ্চা ত্ার মুখ 
খুলরত্ পারর। চতু্থব মারস এরস িাচ্চার দ্রুত্ িৃবদ্ধ ঘটরত্ শুরু করর। িাচ্চা জরায়ুরত্ 
নাড়াচাড়া শুরু করর লেয়। পিম মারস এরস িাচ্চা মারয়র লপরট লাবথ বেরত্ সেম 
হয়। এই ধারপ িাচ্চা ত্ার আংগুল নাড়াচাড়া শুরু করর, লহাঁচবক প্রোন করর এিং 
ঘুমারত্ পারর। েয় মাস িয়রস এরস ত্ার শ্রীরর নত্লাি গ্রবন্থর উৎপবি ঘরট। সাত্ 
মাস িয়রস এরস িাচ্চা ত্ার শ্রীররর ত্াপমাত্রা, িৃবদ্ধ, গ্রাস ইত্যাবে বনয়যণ কররত্ 
পারর লসই সারথ ত্ার মবিষ্ক িৃবদ্ধ ঘরট। অষ্টম মারস এরস ত্ার লচাখ আরলা িুেরত্ 
পারর, ঘ্রাণ বনরত্ পারর বকন্তু ত্ার কারনর োয়ু পবরপূণবভারি ত্খরনা লিরড় উরঠ না। 
নিম মারস এরস বেটারসর িৃবদ্ধ পবরপূণবভারি লশ্ষ হরয় র্ায়। িাচ্চাবট ত্খন নতু্ন 
পৃবথিীরত্ আসার উপরর্ািীত্া অজবন করর। এই িয়রস লস ত্ার মারয়র কাে লথরক 
প্ররয়াজনীয় লরাি প্রবত্ররাধ েমত্া অজবন করর। আর েশ্ম মারস এরস লস নতু্ন 
পৃবথিীরত্ ত্ার এক নতু্ন জীিরনর র্াত্রা শুরু করর। 
.  
{T.W Sadler, Lungman’s Medical Embryology, (Lippincott Williams & 
Wilkins, A Wolters Kluwer Company, New York, 9th edition), R.G 
Harrison, A Textbook of Human Embryology (Blackwell Scientific 
Publications, First published, 1963), Rani Kumar, Textbook of Human 
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Embryology, (International Publishing House, New Delhi, India, 
2008)}. 
. 
উপরু্বি আরলাচনা আমারেররক একথা িুেরত্ সহায়ত্া করর লর্, একবট বশ্শু ত্ার 
ভ্রুণািস্থা লথরক লিরড় উঠার সিগুরলা ধাপই ত্ার মারয়র লেরহ সম্পন্ন করর এমনবক এ 
সমরয় ত্ার জনয লর্ পুবষ্টর েরকার হয় লসটাও লস ত্ার মারয়র লেহ লথরক লাভ করর। 
. 
এখন একটু শ্সযরেরত্রর কথা বচিা করুন লত্া!  
শ্সযরেরত্র েসরলর িীজ িপণ করা হয়, িীজ শ্সযরেত্র লথরক পুবষ্টলাভ করর বিকবশ্ত্ 
হয় এিং পবরপেত্া লাভ করর। 
. 
এখন আপবনই িলুন সিান উৎপােরন সেম একমাত্র নারীরের লেহরক র্বে শ্সযরেত্র 
িলা হয় ত্াহরল বক ত্া ভুল? লকননা উপররর জবটল প্রবিয়াগুরলার একবটও পুরুরষর 
লেরহ ঘরট না িরং সিগুরলাই নারীরের লেরহ ঘরট। 
.  
ত্াহরল সিান উৎপােরন সেম নারীরেহরক র্বে ইসলাম সহজরিাধযভারি উপস্থাপরনর 
জনয শ্সযরেরত্রর সারথ তু্লনা করর ত্াহরল লসটা অিশ্যই লর্ৌবিক এিং নিজ্ঞাবনক।  
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি........................) 
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৮৮ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ২ 

“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” - এই আয়ারত্র 
মাধযরম ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (২য় পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

[আরির পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭] 
. 
িত্ পরিব আমরা আপনার প্ররশ্নর প্রথমাংরশ্র জিাি বেরয়বেলাম। এখন আমরা 
আপনার প্ররশ্নর ২য় অংরশ্ আবস। আর আপনার এই প্ররশ্নর উির লেয়ার পূরিব চলুন 
এই আয়ারত্র আরির আয়াত্ অথবাৎ ২২২ নং আয়াত্ লথরক একটু ঘুরর আবস। এই 
আয়ারত্ মহান আল্লাহ িরলনঃ 
. 
“আর লত্ামার কারে বজরজ্ঞস করর হারয়র্ (ঋতু্) সম্পরকব। িরল োও, এটা কষ্টকর। 
কারজই লত্ামরা হারয়র্ অিস্থায় স্ত্রীিমন লথরক বিরত্ থাক। ত্খন পর্বি ত্ারের 
বনকটিত্বী হরি না, র্ত্েণ না ত্ারা পবিত্র হরয় র্ায়। র্খন উিম রূরপ পবরশুদ্ধ হরয় 
র্ারি, ত্খন িমন কর ত্ারের কারে, লর্ভারি আল্লাহ লত্ামারেররক হুকুম বেরয়রেন। 
বনিয়ই আল্লাহ ত্ওিাকারী এিং অপবিত্রত্া লথরক র্ারা লিাঁরচ থারক ত্ারেররক পেন্দ 
কররন”। (সূরা িাকারাহঃ ২২২ আয়াত্) 
. 
সাহািীরা র্খন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর কারে হারয়র্ সম্পরকব 
বজরজ্ঞস কররন ত্খন আল্লাহ ত্ায়ালা ত্ার জিারি এই আয়াত্ নাবর্ল কররন, 
. 
“আর লত্ামার কারে বজরজ্ঞস করর হারয়র্ (ঋতু্) সম্পরকব। িরল োও, এটা কষ্টকর। 
. 
এিং এই সমরয় স্ত্রীর সারথ লর্ৌনবমলন করারক হারাম লঘাষণা কররন। 
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. 
“কারজই লত্ামরা হারয়র্ অিস্থায় স্ত্রীিমন লথরক বিরত্ থাক। ত্খন পর্বি ত্ারের 
বনকটিত্বী হরি না, র্ত্েণ না ত্ারা পবিত্র হরয় র্ায়”। 
. 
স্বামী ও স্ত্রীর বমলরনর সময় বনধবাবরত্ করর বেরয় মহান আল্লাহ এরপর িরলনঃ 

“র্খন উিম রূরপ পবরশুদ্ধ হরয় র্ারি, ত্খন িমন কর ত্ারের কারে”। 
এখন কীভারি একজন স্বামী ত্ার স্ত্রীর সারথ বমবলত্ হরি, ত্ার বনরেবশ্ বেরত্ বিরয় 
লকারআন িলরে, 
. 
“লর্ভারি আল্লাহ লত্ামারেররক হুকুম বেরয়রেন”। 
. 
এখন চলুন লেরখ লনই এই আয়ারত্র িযাখযায় মুোসবসরিণ বক মত্ামত্ প্রোন 
করররেন। 
. 
মুজাবহে (রাবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্ সম্পরকব িরলনঃ এর অথব হরচ্ছ 
ত্খন ত্ারের বনকট বঠক লসভারি িমন কররি র্া লথরক লত্ামারের বনরষধ করা হরয়রে 
এিং মলোর লথরক েূরর থাকরি।  
ইিরাহীম (রাবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংশ্ সম্পরকব িরলনঃ এর অথব 
বমলরনর স্থান শুধু স্ত্রী অংশ্ (রর্াবন/Vagina)। 
. 
আিার লকউ লকউ িলরন, অত্র আয়ারত্র অথব হরচ্ছ ত্খন ত্ারের বনকট বঠক লসভারি 
িমন কররি লর্ভারি িমন করার জনয আল্লাহ ত্ায়ালা বনরেবশ্ বেরয়রেন, আর ত্া হরচ্ছ 
ঋতু্ লথরক নারীরা পবিত্র হওয়ার পর ত্ারের সারথ লর্ৌনবমলন কররি। এ মত্ 
লপাষণকারীরের েলীল বনম্নরূপঃ 
. 
ইিরন আব্বাস (রাবর্) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংরশ্র িযখায় িরলন, এর অথব 
ত্ারের বনকট পবিত্র অিস্থায় িমন কররি, ঋতু্কারল নয়। 
আিু-রার্ীন (রাবহ) িরলন, এই আয়ারত্র অথব ত্ারের বনকট পবিত্রত্ার সময় িমন 
কররি। 
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. 
ইকবরমা (রাবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন আরলাচয আয়াত্াংশ্ সম্পরকব িরলন, এর অথব হরচ্ছ 
ত্খন ত্ারের বনকট িমন কররি র্খন ত্ারা লিাসল করর পবিত্র হরি। 

কাত্াোহ (রাবহ) এই আয়াত্াংরশ্র িযাখযায় িরলরেন, পবিত্রত্ার সময় স্ত্রীরের বনকট 
িমন কররি। 
. 
সুেী (রাবহ), োহহাক (রাবহ) লথরকও একই অবভমত্ িবণবত্ হরয়রে। 
. 
আিার লকউ লকউ এই আয়াত্াংরশ্র িযাখায় িরলরেন, এর অথব হরলা লত্ামরা হালাল 
উপারয় বিিারহর মাধযরম ত্ারের (নারীরের) সারথ িমন কররি। 
. 
ইিনুল হানাবেয়যা (রাবহ) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলন, ‘লত্ামরা নারীরের বনকট বিিারহর 
সম্পরকবর মাধযরম িমন কররি, িযাবভচাররর মাধযরম নয়। 
. 
ঈমাম আিু জাের ত্বািারী (রাবহ) িরলনঃ উপরু্বি েুবট িযাখযার মরধয আমার কারে 
উিম ঐ িযবির অবভমত্ বর্বন িরলন লর্, অত্র আয়াত্াংরশ্র অথব হরচ্ছ, “লত্ামরা 
ত্ারের বনকট পবিত্র অিস্থায় িমন কররি”।  
(ত্ািারী, আিূ জা’ের মুহাম্মাে ইিনু জারীর, ত্ােসীরঃ জাবমউল লকারআন, ৪/১৬০; 
ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, িাংলারেশ্ , প্রকাশ্কালঃ লম, ১৯৯৪)। 
. 
মুোসবসররের মত্ামত্রক একবত্রত্ কররল লেখা র্ায় লর্, একজন নারীর সারথ 
লর্ৌনবমলন লকিল ত্খবন জারয়জ র্খন বিিারহর মাধযরম লস নারীরক স্ত্রী বহরসরি গ্রহণ 
করা পরি, হারয়জ চলাকালীন সময় হরত্ পাররি না এিং স্ত্রীর মলোর (Anus) লস 
িযিহার কররত্ পাররি না। 
. 
এই আয়ারত্র মাধযরম ইসলাম স্বামীরক ত্ার স্ত্রীর সারথ লর্ৌনবমলরনর হালাল সময়, 
হারাম সময় ও পদ্ধবত্ বনধবারণ করর বেরয়রে। পাশ্াপাবশ্ এই আয়াত্ আমারের 
একথাও অনুধািন কররত্ সহায়ত্া করর লর্, ইসলাম পুরুষরক নারীরের সারথ 
লস্বচ্ছাচারমূলক আচরণ করার মত্ লকান সুরর্াি প্রোন করর বন। িরং ইসলাম স্ত্রীর 
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সারথ বমলরনর লেরত্র ত্ারক অরনক বিবধবনরষধ প্রোন করররে। একজন স্বামী চাইরলই 
লর্ লকান সমরয় লর্ লকানভারি ত্ার স্ত্রীর সারথ বমবলত্ হরত্ পাররি না। এজনয ত্ারক 
ইসলাম বনধবাবরত্ সীমার মরধযই অিস্থান কররত্ হরি। 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি.....................) 
#হুমায়ুন_আজাে - ১ 
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৮৯ 

ইসলারম নারী অবধকার 

-শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ 

 
 
 

প্রশ্ন: ইসলারম নারীর অবধকারগুরলা বক বক? ইসলারমর স্বণবরু্রির পর (অষ্টম শ্ত্াব্দী 
লথরক োেশ্ শ্ত্াব্দী পর্বি) বকভারি নারীর অবধকারসমূরহ পবরিত্বন এল? লর্রহতু্ 
নারীর অবধকারগুরলারত্ পবরিত্বন এরসরে? 
. 
উির: 
আলহামেুবলল্লাহ। 
. 
এক: 
ইসলাম নারীরক মহান মর্বাো বেরয়রে। ইসলাম মা বহরসরি নারীরক সম্মান বেরয়রে। 
মারয়র সারথ সেযিহার করা, মারয়র আনুিত্য করা, মারয়র প্রবত্ ইহসান করা েরর্ 
করররে। মারয়র সন্তুবষ্টরক আল্লাহ্ র সন্তুবষ্ট বহরসরি িণয করররে। ইসলাম জাবনরয়রে, 
মারয়র পেত্রল লিরহশ্ত্। অথবাৎ জান্নারত্ র্াওয়ার সহজ রািা হরচ্ছ- মারয়র মাধযরম। 
মারয়র অিাধয হওয়া, মারক রািাবিত্ করা— হারাম; এমনবক লসটা র্বে শুধু উফ্ উফ্ 
শ্ব্দ উচ্চারণ করার মাধযরম হয় ত্িুও। বপত্ার অবধকাররর লচরয় মারয়র অবধকাররক 
মহান লঘাষণা করররে। িয়স হরয় লিরল ও েুিবল হরয় লিরল মারয়র লখেমত্ করার 
উপর লজার ত্াবিে বেরয়রে। কুরআন-হাবেরসর অসংখয স্থারন এ বিষয়গুরলা উরল্লখ করা 
হরয়রে। লর্মন- 
. 
আল্লাহর িাণী: “আমরা মানুষরক ত্ার মাত্া-বপত্ার সারথ সেযিহার করার বনরেবশ্ 
বেরয়বে।”[সূরা আহক্বাে, আয়াত্: ১৫] 
. 
“আর আপনার রি আরেশ্ বেরয়রেন বত্বন োড়া অনয কাররা ইিােত্ না কররত্ ও 
মাত্া-বপত্ার প্রবত্ সেযিহার কররত্। ত্ারা একজন িা উভয়ই লত্ামার জীিেশ্ায় 
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িাধবরকয উপনীত্ হরল ত্ারেররক ‘উে’ িরলা না এিং ত্ারেররক ধমক বেও না। ত্ারের 
সারথ সম্মানসূচক কথা িল। আর মমত্ািরশ্ ত্ারের প্রবত্ নম্রত্ার পেপুট অিনবমত্ 
কর এিং িল ‘লহ আমার রি! ত্াাঁরের প্রবত্ েয়া করুন লর্ভারি নশ্শ্রি ত্াাঁরা আমারক 
প্রবত্পালন কররবেরলন।”[সূরা িনী ইসরাইল, আয়াত্: ২৩-২৪] 
. 
ইিরন মাজাহ (২৭৮১) মুয়াবিয়া বিন জাবহমা আল-সুলাবম (রাঃ) লথরক িণবনা কররন লর্, 
বত্বন িরলন: আবম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর কারে এরস িললাম: 
ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আবম আপনার সারথ বজহারে লর্রত্ চাই; এর মাধযরম আল্লাহ্ র সন্তুবষ্ট 
ও আরখরাত্ অজবন কররত্ চাই। বত্বন িলরলন: লত্ামার জনয আেরসাস! লত্ামার মা 
বক জীবিত্? আবম িললাম: হযাাঁ। বত্বন িলরলন: বেরর বিরয় ত্ার লসিা কর। এরপর 
আবম অনযভারি আিার ত্াাঁর কারে এরস িললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আবম আপনার সারথ 
বজহারে লর্রত্ চাই। এর মাধযরম আল্লাহ্ র সন্তুবষ্ট ও আরখরাত্ অজবন কররত্ চাই। বত্বন 
িলরলন: লত্ামার জনয আেরসাস! লত্ামার মা বক জীবিত্? আবম িললাম: হযাাঁ। বত্বন 
িলরলন: ত্ার কারে বেরর বিরয় ত্ার লসিা কর। এরপরও আবম ত্াাঁর সামরন লথরক 
এরস িললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আবম আপনার সারথ বজহারে লর্রত্ চাই। এর মাধযরম 
আল্লাহ্ র সন্তুবষ্ট ও আরখরাত্ অজবন কররত্ চাই। বত্বন িলরলন: লত্ামার জনয 
আেরসাস! লত্ামার মা বক জীবিত্? আবম িললাম: হযাাঁ। বত্বন িলরলন: লত্ামার জনয 
আেরসাস! তু্বম ত্ার পারয়র কারে পরড় থাক। লসখারনই জান্নাত্ ররয়রে।”[আলিানী 
সবহহু সুনারন ইিরন মাজাহ গ্ররন্থ হাবেসবটরক সবহহ িরলরেন। হাবেসবট সুনারন নাসাঈ 
গ্ররন্থও (৩১০৪) ররয়রে। লসখারন হাবেসবটর ভাষয হরচ্ছ- “ত্ার পারয়র কারে পরড় 
থাক। ত্ার পারয়র নীরচ ররয়রে – জান্নাত্।” 
. 
সবহহ িুখারী (৫৯৭১) ও সবহহ মুসবলরম (২৫৪৮) আিু হুরায়রা (রাঃ) লথরক িবণবত্ 
হরয়রে লর্, বত্বন িরলন: “এক িযবি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এর 
কারে এরস িলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! আমার সেযিহার পাওয়ার লিবশ্ অবধকার কার? 
বত্বন িলরলন: লত্ামার মারয়র। ললাকবট িলল: এরপর কার? বত্বন িলরলন: লত্ামার 
মারয়র। ললাকবট িলল: এরপর কার? বত্বন িলরলন: লত্ামার মারয়র। ললাকবট িলল: 
এরপর কার? বত্বন িলরলন: লত্ামার বপত্ার।” 
. 
এগুরলা োড়াও আরও অরনক েবলল ররয়রে; এ পবরসরর সিগুরলা উরল্লখ করা সম্ভি 
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নয়। 
ইসলাম সিারনর উপর মারয়র লর্ অবধকার বনধবারণ করররে এর মরধয ররয়রে মারয়র 
লখাররপারষর প্ররয়াজন হরল লখাররপাষ লেয়া; র্বে সিান শ্বিশ্ালী ও সামথবযিান হয়। 
এ কাররণ মুসলমারনরা শ্ত্াব্দীর পর শ্ত্াব্দী নারীরক ওে লহারম লররখ আসা, বকংিা 
লেরলর িাড়ী লথরক লির করর লেয়া, বকংিা মারয়র খরচ বেরত্ লেরলর অস্বীকৃবত্ 
জানারনা বকংিা সিারনরা থাকরত্ ভরণরপাষরণর জনয নারীরক চাকুরী করা ইত্যাবের 
সারথ পবরবচত্ বেল না। 
. 
স্ত্রীর মর্বাো বেরয়ও ইসলাম নারীরক সম্মাবনত্ করররে। ইসলাম স্বামীরেররক বনরেবশ্ 
বেরয়রে স্ত্রীর সারথ ভাল আচরণ করার, জীিন ধাররণর লেরত্র নারীর প্রবত্ ইহসান 
করার। ইসলাম জাবনরয়রে স্বামীর লর্মন অবধকার ররয়রে লত্মবন স্ত্রীরও অবধকার 
ররয়রে; ত্রি স্বামীর মর্বাো উপরর। লর্রহতু্ খররচর োবয়ত্ব স্বামীর এিং পাবরিাবরক 
বিষয়াবের োবয়ত্বও স্বামীর। ইসলাম লঘাষণা করররে, সরিবািম মুসলমান হরচ্ছ লসই 
িযবি লর্ ত্ার স্ত্রীর সারথ আচার-আচররণ ভাল। স্ত্রীর অনুমবত্ িযত্ীত্ ত্ার সম্পে গ্রহণ 
করারক বনবষদ্ধ করররে। এ বিষয়ক েবলল হরচ্ছ, আল্লাহ্ র িাণী: “লত্ামরা ত্ারের সারথ 
সদ্ভারি জীিনর্াপন কর”[সূরা বনসা, আয়াত্: ১৯] আল্লাহ্ র িাণী: “আর নারীরের 
লত্মবন নযায়সংিত্ অবধকার আরে লর্মন আরে ত্ারের উপর পুরুষরের; আর নারীরের 
উপর পুরুষরের মর্বাো ররয়রে। আর আল্লাহ্ মহাপরািমশ্ালী, প্রজ্ঞাময়।”[সূরা বনসা, 
আয়াত্: ২২৮] 
. 
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলন: “লত্ামরা নারীরের সারথ ভাল িযিহার 
করার িযাপারর ওবসয়ত্ গ্রহণ কর।”[সবহহ িুখারী (৩৩৩১) ও সবহহ মুসবলম (১৪৬৮)] 
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলন: “লত্ামারের মরধয লসই িযবি উিম লর্ ত্ার 
পবরিাররর কারে উিম। আবম আমার পবরিাররর কারে উিম।”[সুনারন বত্রবমবর্ 
(৩৮৯৫), সুনারন ইিরন মাজাহ (১৯৭৭), আলিানী সবহহুত্ বত্রবমবর্ গ্ররন্থ হাবেসবটরক 
সবহহ িরলরেন] 
. 
লমরয় বহরসরিও ইসলাম নারীরক সম্মাবনত্ করররে। ইসলাম লমরয় সিান প্রবত্পালন ও 
বশ্ো লেয়ার প্রবত্ উেুদ্ধ করররে। লমরয় সিান প্রবত্পালরনর জনয মহা প্রবত্োন লঘাষণা 
করররে। এ বিষরয় নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লারমর িাণী হরচ্ছ- “লর্ িযবি 
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িারলি হওয়া পর্বি েুইজন লমরয়রক লালন-পালন কররিন লস ও আবম বকয়ামরত্র বেন 
এভারি আসি (বত্বন আঙু্গলসমূহরক একবত্রত্ করর লেখারলন)”।[সবহহ মুসবলম (২৩১)] 
. 
ইিরন মাজাহ (৩৬৬৯) উকিা বিন আরমর (রাঃ) লথরক িণবনা কররন লর্, বত্বন িরলন: 
আবম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক িলরত্ শুরনবে বত্বন িরলন: “লর্ 
িযবির বত্নজন লমরয় ররয়রে। বত্বন র্বে লমরয়রের িযাপারর নধর্বয ধারণ কররন, 
ত্ারেররক সচ্ছলভারি খাওয়ান ও পরান; এ লমরয়রা বকয়ামরত্র বেন ত্ার জনয 
জাহান্নারমর আগুরনর মারে িাধা হরি।”[আলিানী সবহহ ইিরন মাজাহ গ্ররন্থ হাবেসবটরক 
সবহহ আখযাবয়ত্ করররেন] 
. 
ইসলাম নারীরক লিান বহরসরি, েুেু বহরসরি ও খালা বহরসরিও সম্মাবনত্ করররেন। 
ইসলাম বসলাতু্র লররহম িা আত্মীয়ত্ার সম্পকব রো করার বনরেবশ্ বেরয়রে ও এ 
বিষরয় উেুদ্ধ করররে। আত্মীয়ত্ার সম্পকব বেন্ন করা— হারাম হওয়ার কথা অরনক 
েবলল-প্রমারণ এরসরে। লর্মন- নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লারমর িাণী: “লহ 
ললারকরা! লত্ামরা সালারমর প্রচলন কর, মানুষরক খািার খাওয়াও, আত্মীয়ত্ার সম্পকব 
রো কর, রারত্র লিলা নামার্ আোয় কর র্খন মানুষ ঘুবমরয় থাক; ত্াহরল লত্ামরা 
বনরাপরে জান্নারত্ প্ররিশ্ কররি।”[সুনারন ইিরন মাজাহ (৩২৫১), আলিানী সবহহ 
সুনারন ইিরন মাজাহ গ্ররন্থ হাবেসবটরক সবহহ আখযাবয়ত্ করররেন] 
. 
সবহহ িুখারীরত্ (৫৯৮৮) নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম লথরক িবণবত্ হরয়রে লর্, 
বত্বন িরলন: আল্লাহ্ ত্াআলা লররহম িা আত্মীয়ত্ার সম্পকব সম্পরকব িরলন: “লর্ 
লত্ামার সারথ সম্পকব রাখরি আবমও ত্ার সারথ সম্পকব রাখি। আর লর্ লত্ামার সারথ 
সম্পকব বেন্ন কররি আবমও ত্ার সারথ সম্পকব বেন্ন করি।” 
অরনক সময় একজন নারীর মরধয উরল্লবখত্ সিগুরলা মর্বাোর বেক একবত্রত্ হরত্ 
পারর। একজন নারী হরত্ পাররন বত্বন স্ত্রী, বত্বন লমরয়, বত্বন মা, বত্বন লিান, বত্বন 
েুেু, বত্বন খালা। ত্খন বত্বন এ সকল বেরকর মর্বাো লাভ কররন। 
. 
লমাটকথা, ইসলাম নারীর মর্বাো সমুন্নত্ করররে। অরনক বিবধ-বিধারনর লেরত্র পুরুষ 
ও নারীরক সমান অবধকার বেরয়রে। পুরুরষর নযায় নারীও ঈমান আনা ও আল্লাহ্ র 
আনুিত্য করার জনয আবেষ্ট। আবখরারত্ প্রবত্োন পাওয়ার লেরত্রও নারী পুরুরষর 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
509 

সমান। নারীর ররয়রে- কথা িলার অবধকার: নারী সৎ কারজর আরেশ্ কররি, অসৎ 
কাজ লথরক বনরষধ কররি ও আল্লাহর বেরক আহ্বান কররি। নারীর ররয়রে মাবলকানার 
অবধকার: নারী িয়-বিিয় কররি, পবরত্যি সম্পবির মাবলক হরি, োন-সেকা কররি, 
কাউরক উপরঢৌকন বেরি। নারীর অনুমবত্ োড়া কাররা জনয ত্ার সম্পে গ্রহণ করা 
জারয়র্ নয়। নারীর ররয়রে সম্মানজনক জীিন র্াপরনর অবধকার। নারীর উপর অনযায়, 
অত্যাচার করা র্ারি না। নারীর ররয়রে জ্ঞানাজবরনর অবধকার। িরং নারী ত্ার েীন 
পালন করার জনয প্ররয়াজনীয় জ্ঞানাজবন করা েরর্। 
. 
লকউ র্বে ইসলারম নারীর অবধকারগুরলার সারথ জারহবল রু্রি নারীর অবধকারগুরলা 
তু্লনা করর লেরখ বকংিা অনয সভযত্াগুরলার সারথ তু্লনা করর লেরখ ত্াহরল আমরা র্া 
িরলবে এর সত্যত্া লেখরত্ পারি। িরং আমরা েৃঢ়ত্ার সারথ িলবে, ইসলারম নারীরক 
লর্ মহান মর্বাো লেয়া হরয়রে অনয লকাথাও লস মর্বাো লেয়া হয়বন। 
. 
বগ্রক সমারজ, পারবসক সমারজ বকংিা ইহুবে সমারজ নারী লকমন বেল লসটা উরল্লখ 
করার প্ররয়াজন লনই। লখাে বিস্ট্ান সমারজও নারীর অিস্থান খুিই খারাপ বেল। িরং 
বিস্ট্ান ধমবগুরুরা ‘মযাকন কাউবেরল’ সমরিত্ হরয়বেল এ বিষরয় িরিষণা করার জনয: 
নারী বক শুধু একবট লেহ; নাবক রূহ বিবশ্ষ্ট লেহ?! লশ্রষ ত্ারা অবধকাংরশ্র মত্ামরত্র 
বভবিরত্ এ বসদ্ধারি আরস লর্, নারী হরচ্ছ- রূহবিহীন; শুধু িযবত্িম হরচ্ছন মবরয়ম 
আলাইবহস সালাম। 
. 
৫৮৬ বিস্ট্ারব্দ োরে নারীরক বনরয় িরিষণার জনয একবট লসবমনার িাকা হয়: নারীর 
বক রূহ আরে, নাবক লনই? র্বে নারীর রূহ থারক লস রূহ বক পশুর রূহ; নাবক মানুরষর 
রূহ? সিরশ্রষ ত্ারা বসদ্ধাি লেয় লর্, নারী মানুষ! ত্রি, নারীরক শুধুমাত্র পুরুরষর 
লসিার জনয সৃবষ্ট করা হরয়রে। 
অষ্টম লহনবরর শ্াসনামরল ইংররজ পালবারমন্ট একবট আইন পাস করর, লস আইরন 
নারীর জনয ‘বনউ লটস্ট্রমন্ট’ পড়া বনবষদ্ধ করা হয়; কারণ নারী নাপাক। 
. 
ইংররজ আইরন ১৮০৫ সাল পর্বি পুরুরষর জনয বনরজর স্ত্রীরক বিবি করর লেয়া নিধ 
বেল। স্ত্রীর মূলয বনধবারণ করা হয় েয় লপবন। 
আধুবনক সমারজ আঠার িের িয়রসর পর নারীরক ঘর লথরক ত্াবড়রয় লেয়া হয়; র্ারত্ 
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করর লস জীিনধাররণর জনয চাকুরী করা শুরু করর। আর র্বে নারী বপত্ামাত্ার িাসায় 
লথরক লর্রত্ চায় ত্াহরল ত্ারক ত্ার রুরমর ভাড়া, খািাররর খরচ ও কাপড়-রচাপড় 
লধায়ার খরচ লমরয় কতৃ্বক বপত্ামাত্ারক পবররশ্াধ কররত্ হয়। 
[লেখুন: আউোতু্ল মারআ (২/৪৭-৫৬)] 
. 
নারীর এ অিস্থার সারথ ইসলারম নারীর মর্বাোরক বকভারি তু্লনা করা লর্রত্ পারর! 
লর্খারন ইসলাম নারীর সারথ সেযিহার করা, ত্ার প্রবত্ েয়া করা, ত্ারক সম্মান করা 
ও ত্ার জনয খরচ করার বনরেবশ্ বেরয়রে?! 
. 
েুই: 
সমরয়র িযিধারন এ অবধকারগুরলা পবরিত্বন হওয়া: 
নীবত্িত্ভারি ও ত্াবত্ত্বকভারি এ অবধকারগুরলার লকান পবরিত্বন সাবধত্ হয়বন। ত্রি 
িািিায়রনর লেরত্র: লকান সরন্দহ লনই ইসলারমর স্বণবরু্রির মুসলমারনরা ইসলাবম 
শ্বরয়া িািিায়রন অগ্রসর বেরলন। শ্বরয়রত্র বিধানািলীর মরধয ররয়রে: মারয়র সারথ 
সেযিহার, স্ত্রী, লমরয়, লিান ও আমভারি সকল নারীর সারথ ভাল আচরণ। র্খবন 
মানুরষর েীনোবর েুিবল হরয় র্ায় ত্খবন এ অবধকারগুরলা প্রোরন ত্রুবট ঘরট। ত্েুপবর 
বকয়ামত্ পর্বি একেল মানুষ ত্ারের েীনরক আাঁকরড় ধরর থাকরি, ত্ারের ররির 
শ্বরয়ত্রক িািিায়ন কররি। এিং এরাই নারীরক সম্মান বেরত্ ও নারীর অবধকার 
আোরয় সিরচরয় লিবশ্ আগ্রহী হরি। 
আমরা লমরন বনবচ্ছ িত্বমারন নারীর অবধকাররর লেরত্র কসুর আরে, বকেু রু্লুম সংঘবটত্ 
হরচ্ছ, বকেু মানুষ নারীর অবধকার আোরয় অিরহলা কররে। বকন্তু অরনক মুসলমারনর 
মরধয েীনোবর করম র্াওয়া সরত্ত্বও মা বহরসরি, স্ত্রী বহরসরি, লিান বহরসরি নারীর সম্মান 
ও মর্বাো অটুট আরে। প্ররত্যকরক ত্ার বনরজর িযাপারর জিািবেবহ কররত্ হরি। 

. 

ম েূ ঃ শ ায়খ  ম হু াম্ম াদ  তব ি  স াতে হ  আ ে  ম িু াতি দ  (হ াতি জ াহু ল্ল াহ ) 
https://islamqa.info/bn/70042 
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৯০ 

শূ্কর খাওয়া লকন হারাম? 

- শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ 

 
 
. 

প্রশ্ন: ইসলারম শূ্কর খাওয়া হারাম লকন? অথচ শূ্কর আল্লাহরই একবট সৃবষ্ট। হারামই 
র্বে হয় ত্াহরল আল্লাহ শূ্কররক সৃবষ্ট কররলন লকন? 
. 
উির: 
আলহামেুবলল্লাহ। 
এক: 
আমারের মহান প্রবত্পালক শূ্কর খাওয়া অকাটযভারি বনবষদ্ধ করররেন। আল্লাহ 
ত্াআলা িরলন: “িলুন, আমার প্রবত্ লর্ ওহী হরয়রে ত্ারত্ ললারক র্া খায় ত্ার মরধয 
আবম বকেুই হারাম পাই না; মৃত্ প্রাণী, প্রিাবহত্ রি ও শূ্কররর লিাশ্ত্ োড়া। লকননা 
এগুরলা অিশ্যই অপবিত্র।”[সূরা আনআম, আয়াত্: ১৪৫] 
. 
আমারের প্রবত্ আল্লাহর রহমত্ হরচ্ছ এিং ত্াাঁর পে লথরক সহজায়ন হরচ্ছ — বত্বন 
আমারের জনয পবিত্র িস্তুসমূহ খাওয়া নিধ করররেন এিং শুধুমাত্র অপবিত্র িস্তুসমূহ 
হারাম করররেন। বত্বন িরলন: “বত্বন ত্ারের জনয পবিত্রিস্তু হালাল কররন এিং 
অপবিত্র িস্তু হারাম কররন”[সূরা আরাে, আয়াত্: ১৫৭] 
. 
শূ্কর নাপাক ও বনকৃষ্ট প্রাণী— এ িযাপারর আমরা এক মুহূরত্বর জরনযও সরন্দহ লপাষণ 
কবর না। শূ্কর খাওয়া লকারলরস্ট্রল মানি লেরহর জনয েবত্কর। ত্াোড়া শূ্কর 
ময়লা-আিজবনা লখরয় জীিন ধারণ করর; মানুরষর সুস্থ রুবচরিাধ র্া অপেন্দ করর এিং 
এমন প্রাণী লখরত্ ঘৃণারিাধ করর। কারণ লর্ লমজাজ ও স্বভারির ওপর আল্লাহ মানুষরক 
সৃবষ্ট করররেন এর সারথ এবট খাপ খায় না। 
. 
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েুই: 
আধুবনক বচবকৎসা বিজ্ঞান মানি লেরহর উপর শূ্কর খাওয়ার বিবভন্ন অপকাবরত্া সািযি 
করররে; লর্মন- 
. 
- বিবভন্ন প্রাণীর লিাশ্রত্র মরধয শূ্কররর লিাশ্রত্ সিরচরয় লিবশ্ চবিবরু্ি লকারলরস্ট্রল 
ররয়রে। মানুরষর ররি লকারলরস্ট্রল এর পবরমাণ লিরড় র্াওয়ার সারথ সারথ রিনালী 
ব্লক হরয় র্াওয়ার সম্ভািনা লিরড় র্ায়। এোড়া শূ্কররর লিাশ্রত্ থাকা ‘েযাবট এবসি’ 
অনয সকল খারেয থাকা েযাবট এবসি লথরক বভন্নরকম ও বভন্ন িঠরনর। ত্াই অনয লর্ 
লকান খারেযর তু্লনায় মানুরষর শ্রীর খুি সহরজ এরক চুরষ লনয়। র্ার েরল, ররি 
লকারলরস্ট্রল এর পবরমাণ লিরড় র্ায়। 

- শূ্কররর লিাশ্ত্ ও চবিব লকালন কযাোর (িৃহেরযর কযাোর), লরিাল কযাোর 
(মলোররর কযাোর), অণ্ডরকারষর কযাোর, িন কযাোর ও ব্লািকযাোর এর বিিার 
ঘটায়। 
- শূ্কররর লিাশ্ত্ ও চবিব লমে িাড়ায় এিং লমে সংিাি লরাি িাড়ায়; লর্গুরলার 
বচবকৎসা করা অরনক েুরূহ। 
- শূ্কররর লিাশ্ত্ খাওয়া চমবররাি ও পাকস্থবলর বেদ্র ইত্যাবে লরারির কারণ। 
- শূ্কররর লিাশ্ত্ খাওয়ার েরল সৃষ্ট বেত্া কৃবম ও েুসেুরসর কৃবমর কাররণ েুসেুস 
আলসার ও ইনরেকশ্রন আিাি হয়। 
. 
শূ্কররর লিাশ্ত্ খাওয়ার সিরচরয় েবত্কর বেক হরলা, শূ্কররর লিাশ্রত্ বেত্া কৃবমর 
শূ্ককীট থারক; র্ারক িলা হয় বটবনয়া সবলয়াম (Taenia solium )। এ কৃবম ২-৩ 
বমটার পর্বি লম্বা হরত্ পারর। এ কৃবমর বিম্বগুরলা র্বে মবিরষ্ক িৃবদ্ধ পায় ত্াহরল 
পরিত্বীরত্ মানুষ পািলাবম ও বহবস্ট্বরয়া লরারি আিাি হরত্ পারর। আর র্বে হারটব 
িৃবদ্ধ পায় ত্াহরল মানুষ উচ্চ রিচাপ ও হাটবএটারকব আিাি হরত্ পারর। শূ্কররর 
লিাশ্রত্র মরধয আরও লর্সি কৃবম থাকরত্ পারর লসগুরলা হরচ্ছ- বিবচবনয়াবসস কৃবমর 
শূ্ককীট; রান্না কররলও এগুরলা মরর না। মানুরষর শ্রীরর এ কৃবম িাড়ার েরল মানুষ 
পযারালাইবসস ও চামড়ায় েুসকুবড়রত্ আিাি হরত্ পারর। 
. 
বচবকৎসকিণ লজারারলাভারি িরলন লর্, বেত্াকৃবম অত্যি মারাত্মক লরাি; শূ্কররর 
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লিাশ্ত্ খাওয়ার েরল লর্ লরারি আিাি হরত্ পারর। মানুরষর েুদ্রারযর মরধযও এ 
কৃবমগুরলা িাড়রত্ পারর এিং করয়ক মারসর মরধয পবরপূণব কৃবমরত্ পবরণত্ হরত্ পারর। 
লর্ কৃবমর লেহ এক হাজারবট অংশ্ বেরয় িবঠত্। এর নেঘবয ৪-১০ বমটার পর্বি হরত্ 
পারর। আিাি িযবির লেরহ এটা এককভারি িাস কররত্ পারর। এর বিম্ব মানুরষর 
মরলর সারথ লিবররয় র্ায়। শূ্কর র্খন এসি বিম বিরল লেরল ও হজম করর ত্খন 
এটা শুককীরটর থবল আকারর বটসুয ও লপশ্ীরত্ প্ররিশ্ করর। এ থবলরত্ এক জাত্ীয় 
ত্রল ও বেত্াকৃবমর মাথা থারক। র্খবন লকান ললাক এ ধররণর লকান শূ্কররর লিাশ্ত্ 
খায় ত্খবন এ শূ্ককীট মানুরষর পাকস্থলীরত্ পবরপূণব কৃবমরত্ পবরণত্ হয়। এ 
কৃবমগুরলা মানুষরক েুিবল করর লেয়। বভটাবমন বি-১২ এর ঘাটবত্ ঘটায়। র্ার েরল 
মানুরষর রি শূ্নযত্া লেখা লেয়। এ োড়াও অনয বকেু োয়ুবিক সমসযা ঘটায়, লর্মন-
োয়ু প্রোহ। লকান লকান লেরত্র এ শূ্ককীট মবিরষ্ক লপৌঁরে বখাঁচুবন িা লব্রইরনর উচ্চ 
রিচাপ ঘটরত্ পারর। র্ার কাররণ মাথা িযথা, বখাঁচুবন, এমনবক পযারালাইবসসও হরত্ 
পারর। 
. 
ভালভারি বসদ্ধ না করা-শূ্কররর লিাশ্ত্ লখরয় মানুষ বিবচবনয়াবসস কৃবমরত্ আিাি 
হরত্ পারর। এ পযারাসাইটগুরলা র্খন মানুরষর েুদ্রারয লপৌঁরে ত্খন ৪-৫ বেরনর মরধয 
এগুরলা অসংখয কৃবম হরয় পবরপাকত্রযর লেয়ারল প্ররিশ্ করর। লসখান লথরক ররি 
এিং ররির মাধযরম শ্রীররর অবধকাংশ্ লপশ্ীরত্ ঢুরক পরড়। কৃবমগুরলা শ্রীররর 
লপশ্ীরত্ ঢুরক লসখারন থবল নত্রী করর। র্ার েরল লরািী লপশ্ীরত্ ত্ীব্র িযথা অনুভি 
করর। এ লরাি লিরড় বিরয় এক পর্বারয় মবিরষ্কর আিরণী ও মবিরষ্কর প্রোহ লরারি 
পবরণত্ হয়, হাটব, েুসেুস, বকিবন ও োয়ুর প্রোরহ পবরণত্ হয়। বকেু বকেু লেরত্র এ 
লরাি মৃতু্যও ঘটারত্ পারর। 
. 
এ োড়া মানুরষর এমন বকেু লরাি আরে লর্ লরািগুরলা প্রাণীরের মরধয শুধুমাত্র শূ্কররর 
মাধযরম সংিবমত্ হয়; লর্মন- Rheumatology (িাত্ররাি) ও জরয়রন্টর িযথা। আল্লাহ 
ত্াআলা বঠকই িরলরেন: “বত্বন আল্লাহ্ লত্া লকিল লত্ামারের উপর হারাম করররেন 
মৃত্ জন্তু, রি, শূ্কররর লিাশ ত্ এিং র্ার উপর আল্লাহ্ র নাম োড়া অরনযর নাম 
উচ্চাবরত্ হরয়রে। ত্রি, লর্ িযবির আর লকান উপায় বেল না, (লস লসটা ভেণ করররে 
ত্রি) নােরমান ও সীমালংঘনকারী হরয় নয়; ত্ার লকান পাপ হরি না। বনিয়ই আল্লাহ 
অবত্ েমাশ্ীল, পরম েয়ালু।”[সূরা, িাকারা, আয়াত্: ১৭৩] 
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. 
এই হরচ্ছ- শূ্কররর লিাশ ত্ খাওয়ার বকেু েবত্কর বেক। এ েবত্গুরলা জানার পর 
আশ্া কবর আপবন শূ্কর খাওয়া হারাম হওয়ার িযাপারর সরন্দহ কররিন না। আমরা 
আশ্া করবে, সত্য ধরমবর বেরক বেরর আসার লেরত্র এটা আপনার প্রথম পেরেপ 
হরি। সুত্রাং আপবন একটু থামুন, একটু অনুসন্ধান করুন, একটু বচিা করুন; পবরপূণব 
ইনসাে ও নযায়সঙ্গত্ভারি এিং বনররপেভারি; সত্যরক জানা ও মানার উরেশ্য বনরয়। 
আর আল্লাহর কারে প্রাথবনা করুন বত্বন লর্ন েুবনয়া ও আরখরারত্র কলযাণ র্ারত্ 
ররয়রে লসটার সন্ধান আপনারক োন কররন। 
. 
আমরা র্বে শূ্কররর লিাশ ত্ খাওয়ার লকান একবট অপকাবরত্াও জানরত্ না পারত্াম 
ত্াহরলও শূ্কর হারাম হওয়ার িযাপারর আমারের ঈমারনর লকান পবরিত্বন হত্ না এিং 
লসটা িজবরনর লেরত্রও লকান েুিবলত্া আসত্ না। লজরন রাখুন, শুধুমাত্র আল্লাহ ত্াআলা 
কতৃ্বক বনবষদ্ধ একবট িাে লথরক খােয খাওয়ার কাররণ আেম আলাইবহস সালামরক 
জান্নাত্ লথরক লির করর লেয়া হরয়রে। বকন্তু, আমরা লস িাে সম্পরকব বকেুই জাবন না। 
লকন বনবষদ্ধ করা হল— আেম আলাইবহস সালাম এর লস কারণ অনুসন্ধান করার 
লকান প্ররয়াজন বেল না। িরং এত্টুকু জানাই ত্ার জনয র্রথষ্ট বেল লর্, আল্লাহ্ এটারক 
বনবষদ্ধ করররেন। একইভারি আমারের জনয এিং প্ররত্যক মুবমরনর জনয এত্টুকু 
জানাই র্রথষ্ট। 
. 
শূ্কররর লিাশ ত্ খাওয়ার আরও বকেু অপকাবরত্া লেখুন “আিহাসুল মু’ত্ামাবরল আলাম 
আল-ইসলাবম আবনবিবিল ইসলাবম” (আিজবাবত্ক ইসলাবম বচবকৎসা সরম্মলন এর 
িরিষণাসমগ্র), কুরয়ত্ লথরক প্রকাবশ্ত্, পৃষ্ঠা ৭৩১ ও ত্ৎ পরিত্বী এিং আরও লেখুন, 
লু’লুআ বিনরত্ সারলহ বলবখত্ “আল-ওকাইয়া আস-বসহবহয়যা বে োওঈল বকত্াি ওয়াস 
সুন্নাহ” (কুরআন-হাবেরসর আরলারক স্বাস্থয সুরো), পৃষ্ঠা- ৬৩৫ ও ত্ৎ পরিত্বী। 
. 
বপ্রয় প্রশ্নকারী, আমরা আপনারক বজরজ্ঞস কররত্ চাই: ‘ওে লটস্ট্রমরন্ট বক শূ্কর 
খাওয়া বনবষদ্ধ নয়?’ লর্ বকত্ািবট আপনারের পবিত্র গ্ররন্থরই একবট অংশ্। লসখারন 
আরে “প্রভু লর্গুরলা ঘৃণা কররন লসগুরলা লত্ামরা লখও না। লত্ামরা এই সমি পশুরের 
লখরত্ পার.......। লত্ামরা অিশ্যই শুরয়ার খারি না। শুরয়াররর পারয়র খুরগুরলা বিভি; 
বকন্তু ত্ারা জাির কারট না। সুত্রাং খােয বহরসরি শুরয়ারও লত্ামারের জনয অপবিত্র। 
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শুরয়াররর লকারনা মাংস খারি না। এমনবক শুরয়াররর মৃত্ শ্রীর েশ্ব কররি 
না।”[বেত্ীয় বিিরণ, অধযায়-১৪, িিক: ৩-৮] অনুরূপ িিিয ররয়রে ললিীয় পুিরক, 
অধযায়-১১, িিক: ১-৮। 
. 
শূ্কর লর্ ইহুেীরের জনয বনবষদ্ধ আমরা এর প্রমাণ উরল্লখ করার লকান প্ররয়াজনীয়ত্া 
লেখবে না। র্বে আপনার লকান সরন্দহ থারক ত্াহরল ইহুেীরেররক বজরজ্ঞস করর 
লেখুন, ত্ারাই আপনারক জানারি। ত্রি, আমরা মরন করবে ‘আপনারের পবিত্র গ্ররন্থ এ 
িযাপারর র্া এরসরে লস সম্পরকব আপনার েৃবষ্ট আকষবণ করা প্ররয়াজন। আপনারের লস 
বকত্ারির ‘বনউ লটস্ট্রমরন্ট’ বক িলা হয়বন লর্, ‘লত্ৌরারত্র বিধান আপনারের জরনযও 
সািযি; পবরিত্বনীয় নয়। লসখারন বক মসীহ িরলনবন লর্, “এই কথা মরন লকাররা না, 
আবম লত্ৌরাত্ বকত্াি আর নিীরের বকত্াি িাবত্ল কররত্ এরসবে। আবম লসগুরলা 
িাবত্ল কররত্ আবসবন; িরং পূণব কররত্ এরসবে। আবম লত্ামারের সবত্যই িলবে, 
আসমান ও জমীন লশ্ষ না হওয়া পর্বি, র্ত্বেন না লত্ৌরাত্ বকত্ারির সমি কথা 
সেল হয় ত্ত্বেন লসই লত্ৌরারত্র এক বিনু্দ বক এক মাত্রা মুরে র্ারি না।”[মবথ, 
অধযায়-৫, িিক ১৭-১৮] 
. 
এই উবি থাকার পর শূ্কররর বিধান সম্পরকব ‘বনউ লটস্ট্রমরন্ট’ আর লকান প্রমাণ 
লখাাঁজার েরকার হয় না। ত্ারপররও আমরা শূ্কর নাপাক হওয়া সম্পরকব আপনারক 
আরও অকাটয একবট েবলল বেবচ্ছ। “লসখারন পিবরত্র পারশ্ একেল শুরয়ার চরবেল, 
আর ত্ারা (অশুবচ আত্মারা) র্ীশুরক অনুনয় করর িলল, ‘আমারের এই শুরয়াররর 
পারলর মরধয ঢুকরত্ হুকুম বেন।’ বত্বন ত্ারের অনুমবত্ বেরল লসই অশুবচ আত্মারা লির 
হরয় শুরয়াররের মরধয ঢুরক পড়ল।”[মাকব, অধযায়-০৫; িিক ১১-১৩] 
শূ্কর এর নাপাবক ও শূ্কর পালনকারীর বনকৃষ্টত্া সম্পরকব জানরত্ আরও লেখুন মবথ 
৬৭; বপটাররর বেত্ীয় পত্র-২২; লুক ১৫/১১-১৫] 
. 
আপবন হয়রত্া িলরিন লর্, এ বিধান রবহত্ হরয় লিরে লর্মনবট িরলরেন বপটার ও 
পল?!! 
আল্লাহর িাণীরক এভারি পবরিত্বন করা হরি?! লত্ৌরাত্রক রবহত্ করা হরি?! মসীহ 
এর িাণীরক রবহত্ করা হরি?! লর্ িাণীরত্ বত্বন আপনারেররক ত্াবিে বেরয় লিরেন 
লর্, এবট আসমান ও জবমন সািযরির নযায় সািযি। পল িা বপটাররর িাণীর মাধযরম এ 
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সিগুরলা িাণীরক রবহত্ করা হরি?! 
র্বে আমরা ধরর বনই লর্, পল িা বপটাররর কথাই বঠক; আসরলই শূ্কর বনবষদ্ধ হওয়ার 
বিধানবট রবহত্ হরয় লিরে। বকন্তু, ইসলারম শূ্কর বনবষদ্ধ হওয়ার বিষয়বট আপনারা 
অস্বীকার কররেন লকন; লর্ভারি আপনারের ধরমবও প্রথরম বনবষদ্ধ বেল?! 
. 
বত্ন: 
আপবন িরলরেন, “হারামই র্বে হয় ত্াহরল আল্লাহ শূ্কররক সৃবষ্ট কররলন লকন?” 
আমরা মরন কবর না— এবট আপনার আিবরক প্রশ্ন। র্বে আিবরক প্রশ্ন হয়, ত্াহরল 
আমরাও আপনারক প্রশ্ন কররত্ পাবর, আল্লাহ অমুক অমুক কষ্টোয়ক িা অপবিত্র 
বজবনশ্ সৃবষ্ট কররলন লকন?! িরং আমরা আপনারক এ প্রশ্নও কররত্ পাবর, আল্লাহ্ 
শ্য়ত্ানরক সৃবষ্ট কররলন লকন?! 
সৃবষ্টকত্বার বক এ অবধকার নাই লর্, বত্বন ত্াাঁর িান্দারেররক র্া খুবশ্ ত্াই বনরেবশ্ 
কররিন, র্া ইচ্ছা ত্াই হুকুম কররিন। ত্াাঁর হুকুরমর সমারলাচনা করার অবধকার কার 
আরে, ত্াাঁর আরেশ্ পবরিত্বন করার অবধকার কার আরে? 
অনুিত্ মাখলুরকর কত্বিয বক এটা নয় লর্, মাবলক র্খবন লর্ আরেশ্ কররিন ত্খবন লস 
িলরি: শুনলাম এিং মানলাম? 
(হরত্ পারর শূ্কর লখরত্ আপনার কারে মজা লারি, আপবন শূ্কর পেন্দ কররন, 
আপনার চারপারশ্র ললাকজন শূ্কররক খুি উপরভাি করর। বকন্তু জান্নারত্র জনয 
আপনার পেরন্দর বকেু বিষয়রক উৎসিব করা বক কত্বিয নয়?)  
. 
মূলঃ শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল মুনাবিে (হাবেজাহুল্লাহ) 
https://islamqa.info/bn/12558 
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৯১ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৪; প্রাক ইসলাবমক রু্রি 
আররির নারীরা বক লিবশ্ স্বাধীন বেল? (১ম পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 

 
 

 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (#সত্যকথ) ৮৭ ও (#সত্যকথন) ৮৮] 
. 
 

স্বরঘাবষত্ নাবিক ি. হুমায়ুন আজাে ত্ার বিবভন্ন বলখনীর মাধযরম একথা প্রমাণ কররত্ 
লচরয়রেন লর্, ইসলাম পূিব আররি নারীরের অবধকার, মর্বাো ও সম্মান লিশ্ী বেল 
এমনবক সামাবজক ও রািীয়ভারি নারীরেররক লিশ্ী মূলযায়ন করা হত্। বকন্তু আররি 
ইসলাম র্খন প্রবত্ষ্ঠা লাভ করর, ত্খন নারীরা ত্ারের নযার্য অবধকার লথরক িবিত্ 
হয়। ি. আজারের ভাষায়ঃ 
. 
“ আরি নারীরের নানা ইবত্হাস বলখা হরয়রে; সিগুরলারত্ই স্বীকার করা হয় লর্ 
ইসলাম পূিব আররি অরনক লিশ্ী বেরলা নারীরের স্বাধীনত্া ও অবধকার। ত্ারা অিররাধ 
থাকত্ না অংশ্ বনত্ সমি সামাবজক বিয়াকারণ্ড; এমনবক ত্ারের প্রাধানয বেরলা 
সমারজ”। .................. প্রচাররর েরল মুসলমানরের মরধয জরমরে এমন এক িদ্ধমূল 
ধারণা লর্ ইসলামপূিব আররি নারীরের অিস্থা বেরলা লশ্াচনীয়; ইসলাম উদ্ধার করর 
ত্ারের। প্রবত্বট িযিস্থা পূিবিত্বী িযিস্থার বিরুরদ্ধ অপপ্রচার চালায়; ত্রি ঐবত্হাবসক 
ভারি সাধারণত্ সত্য হয় না”। 
. 
[হুমায়ুন আজাে,নারী, অধযায়ঃ- বপতৃ্ত্রযর খড়কঃ আইন িা বিবধবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৮১; 
(আিামী প্রকাশ্নী,৩৬ িাংলািাজার ঢাকা-১১০০, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, লম 
২০০৯)] । 
. 
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অনযত্র বত্বন বলরখরেনঃ- “ইসলারমর আরি আররির নারীরের অিস্থা র্রত্াটা খারাপ 
বেল িরল প্রচাবরত্ ত্রত্াটা খারাপ বেল না, ঐবত্হাবসকরের মরত্ নারী অরনক লিশ্ী 
স্বাধীন বেরলা অন্ধকার রু্রির আররি”। 
.  
(হুমায়ুন আজাে, নারী, অধযায়ঃ- বপতৃ্ত্রযর খড়কঃ আইন িা বিবধবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৩৬৯) 
. 
বকন্তু েুঃরখর বিষয় হল, বত্বন এই আরলাচনা কররত্ বিরয় না ইবত্হাস লথরক লকান 
েলীল বেরত্ লপরররেন। আর না ত্ার পরে লকান ঐবত্হাবসরকর মত্ামত্ উপস্থাপন 
কররত্ লপরররেন। শুধুমাত্র একবট হােীস উরল্লখ করররেন র্াও এই লেরত্র েলীল 
বহরসরি িযিহার করার অরর্ািয। আমরা আমারের আরলাচনা শুরুর পূরিব একথা িলি, 
ি. আজাে বমথযার আেয় বনরয় নারীরেররক স্রষ্টার মরনানীত্ েীন ইসলাম লথরক েূরর 
বনরয় লর্রত্ লচরয়রেন।  
. 
বত্বন হয়ত্ লভরিরেন ত্ার বনজস্ব বচিাধারা এিং অরর্ৌবিক বমথযা িিরিযর োরা 
মুসবলম নারীরের বত্বন অবত্ সহরজই বিভ্রাি কররত্ পাররিন। বকন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় 
আমারের সামরন মুসবলম জাবত্র ইবত্হাস বিশুদ্ধ সনরে সংরবেত্ ররয়রে। আমারের 
সম্মাবনত্ বিোনরা ত্ারের অক্লাি পবরেরমর মাধযরম আমারের লিৌররিাজ্জ্বল ইবত্হাসরক 
নিজ্ঞাবনক উপারয় র্াচাই িাোই করর বলবপিদ্ধ করর বিরয়রেন। আমারের লক বমথযা 
প্ররলাভন লেবখরয় বিভ্রাি করার লকান সুরর্াি লনই, আলহামেুবলল্লাহ। আমরা আমারের 
কারে সংরবেত্ ইসলারমর বিশুদ্ধ ইবত্হাস ও লসই সারথ অমুসবলম ঐবত্হাবসকরের 
মত্ামত্ লথরকই লেখারিা লর্, ইসলাম আিমরনর পূরিব আরি জাবত্র সামাবজক অিস্থা 
কত্ িিবর বেল এিং লসই সমরয় নারীরের অিস্থা কত্টা লশ্াচনীয় বেল। মহান আল্লাহই 
ত্াওেীকোত্া। 
.  
লকারআনরক লর্রহতু্ নাবিকরা েলীল বহরসরি লমরন বনরত্ অস্বীকার করর (বকন্তু 
আমারের কারে লকারআনই হল সরিবািম েলীল) ত্াই আমরা প্রথরমই আপনার সামরন 
অমুসবলম ললখকরের িই লথরক ইসলাম পূিব আররি বিেযমান নারীরের অিস্থার িণবনা 
প্রোন করবে।  
. 
বিখযাত্ অমুসবলম ঐবত্হাবসক িীিন (Gibbon) আরিজাবত্র ত্ৎকালীন িিবরত্ার িণবনা 
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বেরত্ বিরয় বত্বন িরলন -  
. 
“In this primitive and abject state, which will deserve the name of 
society, this human brute, without arts and laws, almost without 
sense and language, is poorly distinguished from the rest of the 
animal creation”. 
. 
“আবেম সমাজ ও জঘনয পবরবস্থবত্র মরধয আইন কানুন,ভাষা ও জ্ঞান বিিবজবত্ সমাজ 
নারমর অরর্ািয এই নররূবপ পশুবেিরক অনযানয ইত্র জীি হরত্ পৃথক করা র্ায় না”।  
.  
{Badruddoza, Muhammad(sm): His Teachings and Contribution, p.39.; 
(Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 
2009)} 
.  
ইসলাম বিরেষী ললখক রিাটব লেোর (Robert Spencer) ইসলাম পূিব আররি 
নারীরের অিস্থার কথা িণবনা কররত্ বিরয় ত্ার “The Truth About 
Mumammad” িইরত্ বলরখরে - 
. 
“Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the 
people had grown to be as harsh and unyielding as their desert 
land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as 
young as seven or eight) and female infanticide were common, as 
women were regarded as a financial liability”. 
. 
“লপৌিবলক আরি বেল রুে ভূবম। লসখানকার ললাকজন মরুভূবমর মত্ অত্যি 
একররাখা ও ককবশ্ মরনাভাি বনরয় লিরড় উঠত্, রিিত্ শ্ত্রুত্া বেরলা পুনরািৃবিমূলক। 
লসখানকার নারীরেররক অস্থাির সম্পবি বহরসরি বিরিচনা করা হত্। িালয বিিাহ ( 
লর্সি নারীরের িয়স ৭ অথিা ৮) এিং কনযা বশ্শু হত্যা বেল ত্ারের কারে অবত্ 
সাধারণ িযাপার। নারীরা সমারজ আবথবক োয়িদ্ধত্ার িস্তু বহরসরি বিরিচয হত্”।  
. 
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Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p.34; (An Eagle 
Publishing Company, Washington, DC, 2006). 
.  
আররক ইসলাম বিেষী ললখক সযার উইবলয়াম মূর (William Muir) প্রাক ইসলাবমক 
আররির অধঃপত্রনর বচত্র অংকন করররে এইভারি -  
. 
“The religion was a gross idolatry and their faith the dark 
superstitions dread of unseen beings; rather than belief in an 
overruling providence. The life to come and retribution for good and 
evil were, as motivates of action, practically unknown. Thirteen 
years before the Hijrat (July 2nd AD. 622) Mecca lay lifeless in this 
debased state”. 
. 
“ত্ারের ধমব বেল জঘনয লপৌিবলকত্া এিং ত্ারের বিশ্বাস বেল এক সিবশ্বিমান 
ঈশ্বররর স্থরল বিবভন্ন অেৃশ্য শ্বির জনয কুসংস্কার ও অজ্ঞত্া পূণব ভীবত্। কমব লপ্ররণার 
উৎস বহরসরি পরকাল ও ভারলা মরন্দর েলােরলর উপর বিশ্বাস বেল আরিজাবত্র 
অজানা। বহজরীর ১৩ িের মো এই অধঃপবত্ত্ অিস্থায় বনষ্প্রাণ হরয় পরড়বেল”। 
. 
Sir William Muir, Life of Mahomet, p.509, london,1858. 
. 
. 
বিরশ্বর সিবাবধক পবঠত্ মুি বিশ্বরকাষ ‘উইবকবপবিয়ারত্’ ইসলাম পুিব আররি নারীরের 
অিস্থা সম্পরকব িলা হরয়রে - 
. 
“Before Islam, women experienced limited rights, except those of 
high status. They were treated like slaves and were not considered 
human. Women were not considered “worthy of prayer” and played 
no role in religious life. It is said that women were treated no 
different from “pet goats or sheep”. Women could not make 
decisions based on their own beliefs ...their view was not regarded 
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for either a marriage or divorce. …They could not own or inherit 
property or objects, even if they were facing poverty or harsh living 
conditions. Women were treated less like people and more like 
possessions of men. …Essentially, women were slaves to men and 
made no decisions on anything, whether it be something that 
directly impacted them or not. If their husband died, his son from a 
previous marriage was entitled to his wife if the son wanted her”. 
. 
“ইসলাম আিমরনর পূরিব অবভজাত্ লেবণ িযত্ীত্ অনযানয নারীরের খুিই সীবমত্ 
অবধকার বেল। ত্ারেররক োসীর নযায় বিরিচনা করা হত্ এিং মানুষ িরলই িণয করা 
হত্ না। নারীরা ধমবীয় লেরত্র লকান ভূবমকাই পালন করত্ না এিং প্রাথবনার লেরত্র 
ত্ারেররক অরর্ািয িরল বিরিচনা করা হত্। এবটও িলা হয় লর্, লপাষা োিল বকংিা 
লভড়ার তু্লনায় ত্ারেররক আলাো করর লেখা হত্ না। নারীরা ত্ারের বিশ্বারসর উপর 
বভবি করর লকান লকান পেরেপ বনরত্ পারত্ না ...ত্ালাক ও নিিাবহক িযাপারর ত্ারের 
মত্ামত্ প্রোরনর অবধকার বেল খুিই সীবমত্ পর্বারয়র। ... উিরাবধকার সূরত্র ত্ারা 
লকান সম্পবির মাবলক হরত্ পারত্ না এমবন েবরদ্রািস্থা বকংিা জীিরনর করঠারত্ম 
অিস্থারত্ও না। মবহলারের খুি কমই মানুষ বহরসরি বিরিচনা করা হত্ িরং ত্ারা 
পুরুরষর অবধকৃত্ িস্তু বহরসরি বিরিবচত্ হত্। ...মূলত্ নারীরা বেল পুরুরষর োসী এিং 
লকান লেরত্রই ত্ারের মত্ামত্ প্রোরনর অবধকার বেল না। ...র্বে লকান মবহলার স্বামী 
মারা লর্ত্ ত্াহরল উিরাবধকার সূরত্র ত্ার সৎ লেরল ত্ারক স্ত্রী বহরসরি গ্রহণ করত্”। 
. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia  
. 
এই হল অমুসবলম ললখকরের লেয়া ইসলাম পূিব আররি বিেযমান নারীরের অিস্থা। 
উপররর িণবনাগুরলা লথরক আমারের কারে এ কথা েষ্ট হরয় র্ায় লর্, ইসলাম পূিব 
আররি নারীরা কত্টা অবধকার িবিত্, কত্টা অত্যাচাবরত্, কত্টা লাবিত্, কত্টা 
বনপীবড়ত্-বনিৃহীত্ বেল। 
. 
ইসলাম পূিব আররি নারীরা বেল পুরুরষর একাি িাধযিত্ োসী। সামাবজকভারি বেল 
না ত্ারের লকান মর্বাো। রািীয়ভারি ত্ারেররক মত্ামত্ প্রোরনর লকান সুরর্াি প্রোন 
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করা হত্ না। উিরাবধকার সূরত্র ত্ারা লকান সম্পবির মাবলক হরত্ পারত্ না। বিরয় 
বকংিা ত্ালাক লকান বিষরয়ই ত্ারা ত্ারের বনজস্ব মত্ামত্ প্রোন করার সুরর্াি লপত্ 
না। আর ধমবচচবার লেরত্র ত্ারা একািই অরর্ািয িরল বিরিবচত্ হত্। সরিবাপবর 
অমুসবলম ললখকরের লেয়া িণবনা লথরক িুো র্ায় লর্, ইসলাম পূিব লপৌিবলক আররি 
নারীরেররক মানুষ নয় িরং িৃহপাবলত্ পশু বহরসরিই বিরিচনা করা হত্। (ত্রি 
অবভজাত্ লেণীর নারীরা বেল এর িযবত্িম; র্ারের সংখযা বেল বনত্ািই সামানয)  
. 
আর এটাই হল ি. আজাে িবণবত্ নারী স্বাধীনত্ার আরি। ি. আজারের মত্ নাবিকরা 
র্বে নারী অবধকারিবিত্ প্রাক-ইসলাবমক আররির পরে কলম ধরর ইসলাম পরিত্বী 
আররির বিররাবধত্া কররত্ চান; লত্া আমারের আর একথা িুেরত্ আর িাকী থারক না 
লর্, নাবিকরের বচিাধারা কত্টা নারী বিরেষী!  
. 
ত্ারা নারীরেররক কত্টা নীরচ নামারত্ চায়!  
ত্ারা নারীরেররক কত্টা অবধকার িবিত্ কররত্ চায়! 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি ..................) 
. 
#হুমায়ুন_আজাে – ২ 
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৯২ 

উপলবিঃ ধরমবর আিশ্যকত্া  
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

সকাল সারড় নয়টা। আকারশ্ প্রচণ্ড লমঘ জরমরে। লমঘমালা িরমই ঘনীভূত্ হরয় 
আসরে। হয়ত্ িৃবষ্ট নামরি। লমরঘর কারলা োয়ায় েীবপ্তমান সূর্বটা লর্ন িরমই আড়াল 
হরয় র্ারচ্ছ। একটা সময় সূর্বটা লর্ন লকাথায় হাবররয় লিল। মুষলধারর িৃবষ্ট শুরু হল। 
.  
জানালার োাঁক বেরয় উবক লমরর িৃবষ্টর বরম-বেম শ্ব্দটা উপরভাি করবেলাম। 
লোটরিলার কথা মরন পড়বেল। আবম ত্খন ক্লাশ্ োইরভ পবড়। আমারের সু্করলর 
ইংররবজ বশ্বেকা ক্লারস একবেন বজজ্ঞাসা কররলন,  
লেরলরা, লত্ামরা বক লকউ িলরত্ পাররি Cats and dogs অথব বক?  
. 
আমরা সকরলই সমস্বরর িরল উঠলাম “বিড়াল এিং কুকুর”, মযাম।  
. 
আমারের উির শুরন মযারমর হাবস লর্ন আর থামরেই না। মযারমর হাবসর কারণটা 
অিশ্য ক্লাশ্ লসরভরন উঠার পর িুরেবেলাম। লোটরিলার কথা বচিা কররত্ কররত্ 
লকাথায় লর্ন হাবররয় বিরয়বেলাম। হঠাৎ কবলংরিরলর আওয়াজ। 
. 
মা িলল, লেখত্ লক এল? 
- র্াই মা। 
আবম েরজা খুলরত্ লিলাম। েরজা খুলরত্ই কারন লভরস আসল আসসালামুয়ালাইকুম। 
. 
- ওয়ালাইকুমুসসালাম। োবরস, তু্ই? 
- তু্ই না রারত্ লোন করর আসরত্ িরলবেবল? 
- ত্াই িরল এত্ িৃবষ্টরত্? 
- আবম কথা বেরয়বেলাম েশ্টায় আসি। কথা লত্া রাখরত্ই হরি লোি। 
. 
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োবরস আমার ক্লাশ্রমট। লসই োস্ট্ব ইয়ার লথরকই লেরলটার সারথ আমার পবরচয়। 
মাোবর িড়রনর, েসবা, মাথার চুলগুরলা পাত্লা বকন্তু োবড় লিশ্ ঘন। োাঁত্গুরলা মুিার 
মত্। োবররসর সিরথরক নজরকাড়া নিবশ্ষ্টয হল ত্ার হাবস। খুি সুন্দর মুচবক হাসরত্ 
পারর। কথা িলার সময় ত্ার লঠারটর লকাণায় সি সময় এক েলক হাবস ললরি থারক। 
অরনক সুন্দর করর গুবেরয় কথা িলরত্ পারর। পাররি না লকন? ও জারন প্রচুর। 
একারিবমক পড়শুনার লথরক অনযানয িই-ই লিবশ্ পরড়। সময় লপরলই িই বনরয় পরড় 
থারক। একটানা অরনকেণ পড়রত্ পারর। িই পড়ার প্রবত্ ওর মাত্রাবত্বরি আগ্রহ 
লেরখ আমরা প্রায়ই ঠাট্টা করর িলাম, োবরস লত্ারক আমরা িই এর সারথ বিরয় বেরয় 
লেি। ও িই এত্টাই দ্রুত্ পড়রত্ পারত্ লর্, আমারের একপাত্া লশ্ষ না হরত্ হরত্ই 
ও েুই পাত্া পরড় লেলরত্ পারত্।  
. 
প্রচণ্ড ত্াক্বওয়ািান লেরল। নামাজ, লরাজা, বর্বকর, িযবিিত্ আমরলর িযাপারর খুিই 
সরচত্ন। আর সমরয়র প্রবত্ ত্ার সরচত্নত্ার মাত্রাটা আমারের সকরলর লথরক লিবশ্। 
ত্াই এই তু্মুল িৃবষ্টরত্ বভরজও লস টাইমবল চরল এরসরে। 
. 
আবম িললাম, আয় লভত্রর আয়। 
- চল। 
. 
োবরসরক িসার ঘরর িসরত্ বেরয় আবম লভত্র লথরক িামো এরন িললাম,  
এই লন লভজা শ্রীরটা মুরে লন, নয়ত্ ঠাণ্ডা লািরি। 
. 
োবরস শ্রীর মুেরত্ মুেরত্ িলল, বক লর্ন িলবি িরলবেবল? 
- এত্ ত্াড়া বকরসর? 
- রাহারত্র সারথ লেখা কররত্ লর্রত্ হরি। আর ১১ টায় র্াি িরল কথা বেরয়বেলাম। 
ত্াই আর বক। 
. 
োবরস কথা বেরয় কথা রারখ বন এমন উোহরণ লনই। ওর মুরখ প্রায়ই শুনত্াম কথা 
বেরয় কথা না রাখা হল মুনাবেকরের লেণ। অিত্যা চরল র্ারি বিধায় আবম আসল 
িযপারটা ওরক জানালাম। 
. 
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আমার েুপাত্ ভাই আবসে। প্রাইরভট ভাবসববট লথরক বি.বি.এ কররে। বকেুবেন আরিও 
লর্ লেরলটা নামারর্ অিরহলা করত্ না, আজ লস সংশ্য়িােীরের কাত্ারর নাম বলখারত্ 
িরসরে। লকান এক নাবিক ললখরকর পাল্লায় পরররে। ধমব িযাপারটা ত্ার কারে নাবক 
আবেম িরল মরন হয়। ত্ার িিিয হল বিশ্বায়রনর এই রু্রি ধরমবর লকান প্ররয়াজনীয়ত্া 
লনই। লর্ মানুষ ররকট িানারচ্ছ, কৃবিম উপগ্রহ িানারচ্ছ, সুপার কবম্পউটার িানারচ্ছ লস 
মানুষ ত্ার জীিনবিধানও বনরজই বনধবারণ করর বনরত্ পারর। ত্াই সারড় লচৌেশ্ত্ িের 
পূরিবকার বিধান অনুসরণ করার লকান লর্ৌবিকত্া ত্ার কারে লনই। আবম আবসরের 
বিষয়টা োবররসর কারে খুরল িললাম। 
. 
োবরস িলল, ও আরে িাসায়? 
- হুম। কালরকই এরসরে। 
- ওর সারথ কথা িলা র্ারি? 
- লস জরনযই লত্া লত্াাঁরক লিরকবে। আচ্ছা আবম িাকবে। 
. 
আবসে! আ--বসে! এই আবসে! এইবেরক আয়। 
. 
লভত্র লথরক আবসে এল। ত্ত্েরণ চাও চরল এরসরে। চারয়র কারপ চুমুক বেরয় 
োবরস িলল, 
- ভারলা আে আবসে? 
- বি ভাল। 
- লত্ামার পড়াশুনা লকমন চলরে? 
- ভাল। 
- িই পড়রত্ লকমন লারি? 
- ভাল। 
- হুমায়ুন আজারের িই পরড়ে, 'আমার অবিশ্বাস'? 
- হুম। 
- লত্ামার সংশ্য় এই িই লথরকই উদ্ভি হরয়রে, ত্াই না? 
- আপবন বক করর জানরলন? 
. 
োবরস উির বেল না। কারণ িইটা লস আবসরের অরনক আরিই পরড়রে। লস পাটা 
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প্রশ্ন করল। 
. 
- আচ্ছা তু্বম মাও লসতু্ং এর নাম শুরনে? 
- হযাাঁ শুরনবে। 
. 
আবম িুেরত্ পারবেলাম না লর্ আরলাচনার মরধয হঠাৎ মাও লসতু্ং আসল লকন? চুপ 
থাকা োড়া লকান উপায় লনই লেরখ নীরি লোত্ার মত্ োবরস ও আবসরের 
করথাপকথন শুনবেলাম। 
. 
োবরস আবসেরক লেয করর িলল, তু্বম বক জান মাও লসতু্ং এর কাররণ িণচীরন 
কত্জন বনরীহ ললারকর প্রাণহাবন হরয়বেল? 
- না। 
- ত্ার প্রত্যে বনরেবরশ্ ৬- ১০ বমবলয়ন ললাকরক হত্যা করা হয়। 
আবম লত্া অিাক, প্রায় ১০ বমবলয়ন ললাক! এই লিটা লত্া িনী ইসরাইরলর বসবরয়াল 
বকলাররর লথরকও লিবশ্ খারাপ। আবসে চুপ, োবরস লকিল মুচবক হাসল। 
. 
এরপর োবরস আবসেরক লেয করর িলল, িলরত্ পাররি লজারসে ষ্টযাবলরনর বনরেবরশ্ 
বক পবরমাণ বনরীহ মানুষরক হত্যা করা হরয়বেল? 
আবসে না সূচক মাথা নাড়ল। 
. 
- ষ্টযাবলন বেরলন সমজত্াবযক পৃবথিীর এক কুখযাত্ লনত্া বর্বন ত্ার প্রজারের ররি 
বনরজর হাত্রক রবিত্ কররবেরলন। ত্ার শ্াসনামরল প্রায় ২০ বমবলয়ন ললাকরক হত্যা 
করা হয় র্ার মরধয শুধুমাত্র করকশ্াস অিরলই মৃরত্র সংখযা বেরলা ১০০০০০০ জন। 
. 
আবম অিাক হরয় িললাম, িাপরর এই লিটা লত্া সযাসীরের িাপ নয়, োো। িলরত্ই 
হাবসর রুল পরড় লিল। 
. 
- আবসে তু্বম বক জান সমাজত্যীরের কাররণ বিরশ্ব বক পবরমাণ ললাক বনহত্ 
হরয়বেল? 
- অরনক। 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
527 

- অরনক নয় এেযাি সংখযাটা িল। 
- মরন লনই। 
- The Black Book of Communism এর লেয়া ত্থযানুসারর বিরশ্ব প্রায় ১০০ 
বমবলয়ন ললাক বনহত্ হয় এরের কাররণ। আচ্ছা আবসে িল লত্া এরের এই কাজগুরলা 
বঠক না ভুল? 
- অিশ্যই ভুল। 
- বকভারি িুেরল? 
- বনরজর বিরিক বেরয়। 
- ত্ারের বিরিক অনুসারর এই কাজগুরলা বঠক বেল না ভুল? 
- বঠক। 
- আবসে, তু্বম লত্া অিশ্যই জান আমারের লেরশ্ বমবন স্কাটব পরর লির হওয়াটা বক? 
- অসভযত্া। 
- পবিমা লেশ্গুরলারত্? 
- স্বাভাবিক। 
- শুধু স্বাভাবিকই নয় িরং ত্ারের লেরশ্ র্বে লকউ বিবকবন পররও রািায় লির হয় 
ত্াহরলও লসটা ত্ারের েৃবষ্টরত্ লোরষর বকেুই নয়। আিার তু্বম র্বে েবেণ োরের 
সমুদ্র নসকরত্ র্াও, লেখরত্ পারি লসখারন সকল িয়রসর অসংখয নারী শ্রীররর 
ঊধ্ববভাি সমূ্পণব উলঙ্গ করর টপরলস হরয় লরৌদ্রোন কররে। আররকটু এবিরয় 
আরমবরকার পবিম উপকূরল র্াও, লসখারন নসকরত্ অসংখয নুযবিস্ট্রের সমূ্পণব উলঙ্গ 
হরয় লরৌদ্রোন কররত্ লেখরি। ত্াহরল এখন িল লত্া লকান সংসৃ্কবত্টা আমারের জনয 
আেশ্ব িরল বিরিবচত্ হরি? 
. 
আবসে চুপ। বকেু িলরে না। 
. 
- আচ্ছা আবসে িল লত্া আমারের লেশ্ ও পবিম পাবকিারনর মরধয ১৯৭১ সারল 
সংিবঠত্ রু্দ্ধরক তু্বম বকভারি লেখ? 
- এটা মুবিরু্দ্ধ। এটা বেল পবিম পাবকিারনর সারথ আমারের লেরশ্র স্বাধীনত্ার 
লড়াই। 
- হযা, অিশ্যই। অিশ্যই এটা মুবিরু্দ্ধ। বকন্তু পবিম পাবকিারনর কারে এই রু্দ্ধটা বক 
বেল? 
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. 
আবসে বকেু িলল না, ত্ার মারন উিরটা ত্ার জানা। 
. 
- ত্াহরল িলরত্া আবসে, তু্বম জীিরনর প্ররত্যকবট লেরত্র লকান মানেণ্ড বেরয় মানুরষর 
কমবগুরলারক বিচার কররি? 
- বিরিক।  
- তু্বম র্বে লকিল বিরিক িুবদ্ধর উপররই বনভবর করর সি কমবগুরলারক র্াচাই কররত্ 
র্াও ত্াহরল অিশ্যই লসটা ভুল হরি। 
- লকন ভুল হরি? 
- কারণ লত্ামার বিরিক লর্টারক বঠক মরন কররে, লসটা অরনযর কারে বঠক মরন নাও 
হরত্ পারর। আিার অরনযর বিরিরকর কারে লর্টা বঠক মরন হরচ্ছ লসটা লত্ামার কারে 
বঠক নাও মরন হরত্ পারর। বক পারর না? 
. 
আবসে হযাাঁ সূচক মাথা নাড়ল। 
. 
- লত্ামার লচারখ বমবন স্কাটব বকংিা বিবকবন পরড় রািায় লির হওয়াটা অনযায় বকন্তু 
জাপানীরের লচারখ ত্া স্বাভাবিক। লত্ামার লচারখ নি হরয় সমুদ্রবসকরত্ োন করাটা 
অনযায় বকন্তু পবিমারের লচারখ ত্া স্বাভাবিক। লত্ামার কারে মাও লসতু্ং বকংিা লজারসে 
ষ্টযাবলরনর কমবকাণ্ডগুরলা সযাসিাে মরন হরলও ত্ারের লচারখ ও ত্ারের একবনষ্ঠ 
অনুসারীরের লচারখ ত্া স্বাভাবিক। লত্ামার েৃবষ্টরত্ ১৯৭১ সারলর রু্দ্ধটা মহান 
স্বাধীনত্ার রু্দ্ধ হরলও, পবিম পাবকিারনর েৃবষ্টরত্ ত্া সযাসিাে। লত্ামার কারে 
সমকাবমত্া অস্বাভাবিক িযাপার হরলও হুমায়ুন আজাে বকংিা অবভবজৎ রায়রের কারে 
ত্া স্বাভাবিক। ত্াহরল আমারেররক অিশ্যই একটা বকেুরক ষ্টযান্ডািব ধররত্ হরি, র্ার 
সারথ তু্লনা করর আমরা আমারের সকল কমবরক বিরিচনা করর লেখি লর্ লকানটা বঠক 
আর লকানটা ভুল। আর এই ষ্টযান্ডািব র্বে মানুষ বঠক কররত্ র্ায় ত্াহরল বিপবি 
ঘটরি।  
. 
- লকন? 
- কারণ এক লেরশ্র ষ্টযান্ডািব আররক লেরশ্ চলরি না। এক সমারজর ষ্টযান্ডািব আররক 
সমারজ চলরি না। এক শ্ত্াব্দীর ষ্টযান্ডািব আররক শ্ত্াব্দীরত্ চলরি না। তু্বম লর্মন 
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পবিমারের ষ্টযান্ডািব মানরি না, ত্ারাও লত্ামারেরটা মানরি না। তু্বম লর্মন গ্রীকরের 
ষ্টযান্ডািব মানরি না ত্ারাও লত্ামারটা মানরি না। তু্বম লর্মন নিিােীরের ষ্টযান্ডািব েরলা 
কররি না, ত্ারাও লত্ামারটা েরলা কররি না। তু্বম লর্মন অবভবজৎ রারয়র মত্ 
সমাকামীরের ষ্টযান্ডািব েরলা কররত্ আনইবজ বেল কররি, ত্ারাও লত্ামারটা েরলা 
কররত্ আনইবজ বেল কররি। আর মানুরষর নত্বর ষ্টযান্ডািব পবরিত্বনশ্ীল। ত্াহরল িল 
লকান বজবনসটা বঠক আর লকানটা ভুল আমরা ত্া বকভারি বনণবয় করি? 
. 
আবসে এিার এরকিারর চুপ। মাথা নীরচর বেরক করর আরে। 
. 
- একটা সময় প্রাচীন গ্রীক বেল সভযত্ার রাজধানী, এরপর লরামান সভযত্া। বকন্তু 
কারলর আিত্বরন ত্ারের সমারজ প্রচবলত্ ষ্টযান্ডািব িত্বমান বিরশ্ব অচল । শুধু অচল নয় 
হাবসর পাত্রও িরট। ত্াই ষ্টযান্ডািব বর্বন বঠক কররত্ পাররন বত্বন হরলন আমারের স্রষ্টা। 
লসই স্রষ্টাই আমারের ষ্টযান্ডািব বহরসরি পাবঠরয়রেন ধমব। ধরমবর বিবধবিধান বঠক করার 
জনয বত্বন পাবঠরয়রেন ওহী। আর ওহীরক িািিায়ন করার জনয পাবঠরয়রেন নিী ও 
রাসূলরের। স্রষ্টা লপ্রবরত্ ওহীরক র্বে আমরা সকল করমবর ষ্টযান্ডািব বহরসরি বিরিচনা 
কবর ত্াহরল আর লকান সমসযাই থারক না। মানুষ আমার বকংিা লত্ামার বিরিক প্রসূত্ 
ষ্টযান্ডািব মানরত্ িাধয না হরলও স্রষ্টা প্রণীত্ ষ্টযান্ডািব মানরত্ বঠকই িাধয, লকননা স্রষ্টা 
ত্ারক সৃবষ্ট করররে। আর মহান স্রষ্টা কতৃ্বক প্রণীত্ লসই ষ্টযান্ডািব এর নাম হল আল 
লকারআন, র্ারক আমরা মুসবলমরা সকল করমবর ষ্টযান্ডািব বহরসরি বিরিচনা কবর। 
.  
োবররসর কথা লশ্ষ হরত্ই আবসে মাথা বনচু করর আমারের সামরন লথরক চরল লিল। 
আবম ওরক আটকারত্ র্াি এই মূহুরত্ব োবরস আমারক মাথা লনরড় বনরষধ করল। 
. 
োবররসর র্ািার সময় হরয় এল। আবম ওরক বিোয় বেবচ্ছলাম, এমন সময় লভত্র 
লথরক হঠাৎ আবসে এরস ওরক জবড়রয় ধরল। আবসরের লচাখ বেরয় পাবন িবড়রয় 
পড়রে। োবরসরক অরনক শ্ি করর ধরর িলল, সবর ভাইয়া অরনক িড় ভুল হরয় 
লিরে। 
. 
োবরস আবসরের বেরক ত্াবকরয় িলল,  
- সত্য এমবন ভাইয়া। সত্য আমারের সকলরক আকষবণ করর। আমারের অিররক েুাঁরয় 
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র্ায়। লকননা স্রষ্টা আমারেররক সত্যরক লমরন লনয়ার লর্ািযত্া বেরয়ই েুবনয়ারত্ 
পাবঠরয়রেন। আর তু্বম লসই সরত্যর বেরকই বেরর এরসে। আলহামেুবলল্লহ, আল্লাহ 
লত্ামার সহায় লহান। 
. 
এমন আরিিঘন মুহূত্বটা লেখি কল্পনাও কবর বন। লচারখর পাবন আটকারত্ পারলাম না। 
মরন মরন িললাম, োবরস তু্ই পাবরসও িরট। 
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৯৩ 
প্রাণ রহরসযর অরিষণ  
-লমাহাম্মাে মবশ্উর রহমান 

 
 

বিসবমল্লাবহর রহমাবনর রহীম 
. 
" ো অবরবজন অে লাইে " ... 
অথবাৎ,জীিরনর উৎপবি ... 
. 
সিবকারলই,সিবরু্রিই র্া মানিজাবত্রক ভাবিরয়রে। 
" আমার সৃবষ্ট কীভারি হরলা? " ,বকংিা " এই মহাবিরশ্ব প্রারণর উৎপবি-ই িা কীভারি 
হরলা? " ইত্যাবে আরও অরনক শ্াখা-প্রশ্াখা বনরয় বিিৃত্ এই বিষয়বট বনরয় িযাপক 
িরিষণা হরয়রে,হরচ্ছ,আর ভবিষযরত্ও হরি। 
. 
র্রথষ্ট লচষ্টা করা হরয়রে,এই বিশ্াল বিশ্বজিরত্র েুদ্র এক বিনু্দর সমান গ্ররহ,সিবপ্রথম 
কীভারি প্রারণর েন্দন লেখা লিল -ত্ার উির বেরত্। 
বকন্তু র্ত্গুরলা উিরই,র্ত্ধররণর উপারয়ই লেওয়ার আপ্রাণ লচষ্টা করা হরয়রে/হরচ্ছ না 
লকন;লকাথাও না লকাথাও,লকান না লকান ধররণর লিাাঁজাবমল িা অসঙ্গবত্র ইবঙ্গত্ উাঁবক 
বেরয় থাকরত্ লেখা র্ায়,ত্া লস র্ত্ই েুদ্র লহাক না লকন। 
. 
. 
লর্ বজবনরসর উৎপবি খুাঁজরত্ এত্ হাঙ্গামা,অথবাৎ "জীিন" িা " প্রাণ";ত্ার ত্থাকবথত্ 
"উৎপবি"-র িযাখযা লেওয়ার লচষ্টা করর, 
এমন লিশ্ করয়কবট মত্িাে িা আরও লেবসবেকযাবল িলরল," সারজশ্ন " আরে। 
লসগুরলার বনরজরের মরধযও আিার লেখা র্ায় পারোবরক বিররাবধত্া িা হাত্াহাবত্ 
ললরিই থারক,লর্ িযাপারর বকেু পরর আরলাচনার লচষ্টা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
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ত্রি সিগুরলা লেরত্রই ঘুবররয়-রপাঁবচরয়,িারয়-মাথায় হাত্ িুবলরয় অথবাৎ র্ত্রকরম 
সম্ভি,সিরকমভারি একটা বজবনসই িলার িা ইবন্ডরকট করার লচষ্টা করা হয় লর্- " 
LIFE arose from LIFELESS compounds "। 
অথবাৎ " জীিন "-এর উৎপবি হরয়রে " জীিনহীন " পোথব িা লর্ৌি লথরক। 
. 
লত্া জীিরনর উৎপবি সম্পরকব,অথবাৎ এই ধবরত্রীরত্ জীিরনর িা প্রারণর শুরু কীভারি 
হরলা ত্ার িযাখযা প্রোরনর লচষ্টায় রত্ লর্সকল "সারজশ্রনর" কথা িলা হবচ্ছরলা,ত্ার 
মরধয উরল্লখরর্ািয বকেু "সারজস্ট্" করা িযাখযা এখারন উরল্লখ করা হরলা। 
. 
. 
িলা হরয় থারক,লর্ শুরুর বেরকর পৃবথিীর অযাটরমাবফয়ার "সম্ভিত্" / "হয়রত্ািা" 
েুদ্র,বসম্পল কম্পাউন্ড লর্মন পাবন,নাইরিারজন,কািবন িাই-অোইি এিং সামানয 
পবরমারণ বমরথন ও অযারমাবনয়া ধারণ কররত্া। 
১৯২০ সারল,অযারলেযান্ডার ওপাবরন ও লজ.বি.এস হযালরিন পৃথকভারি "সারজস্ট্" 
কররন লর্,সূরর্বর আলিাভারয়ারলট লরবিরয়শ্ন বকংিা লাইটবনং বিসচারজবর 
(িেবিেুযৎেরণ) কাররণ প্রাচীন পৃবথিীর অযাটরমাবফয়াররর অনুগুরলা লথরক বসম্পল 
অিবাবনক (কািবন-কনরটইবনং) লর্ৌি িবঠত্ হরয়রে। 
. 
স্ট্যানবল বমলার ও হযাররাে উরর নারমর েুই িযবি অরনকটা লসই একই ধররণর একটা 
এেরপবররমন্ট কররন ১৯৫২ সারল এিং পািবলশ্ কররন ত্ার পররর িের অথবাৎ 
১৯৫৩ সারল,লর্খারন ত্ারা পাবন,বমরথন,অযারমাবনয়া ও হাইরড্রারজরনর একবট বমেচাররক 
একবট ইরলকবিক বিসচারজব প্রায় একসপ্তাহ রারখন। 
েলােরল ত্ারা লসখারন বকেু অযাবমরনা এবসিসহ আরও বকেু পাবন-দ্রিণীয় অিবাবনক 
কম্পাউন্ড লেরখন। 
. 
বকন্তু লুপরহাল িা োাঁক-রোাঁকর লথরকই র্ায়। 
সিরচরয় িড় লুপরহাল হরলা,এর সিটাই একটা "সারজশ্ন" িা "প্রিাি",অথিা 
"ধারণা"। 
. 
কারণ প্রথমত্,প্রাইরমাবিবয়াল িা আবে পৃবথিীর লর্ অযাটরমাবফয়াররর বিবভন্ন অণুর 
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কথার িযাপারর লর্ ধারণাবট করা হরয়রে,ত্া এরক লত্া একবট ধারণা; 
. 
ত্ার ওপরর ত্খন লসই পবররিরশ্ লকান অণুর পবরমাণ কত্টুকুই িা বেরলা,আর স্ট্যানবল 
বমলার ও হযাররাে উরর-এর এেরপবররমরন্ট লর্ বঠক লসই পবরমারণর িা অনুপারত্রই 
কম্পাউন্ড লনওয়া হরয়বেল বকনা -ত্ার লকান উরল্লখই লনই। 
. 
বেত্ীয়ত্,ত্ারা অিবাবনক কম্পাউন্ড িঠন হিার লকিল একটা পদ্ধবত্রই কথা মাথায় 
লররখ এেরপবররমন্টবট কররবেরলন,ত্াই িরল লর্ শুধুমাত্র লসই পদ্ধবত্রত্ই ত্া 
হরয়বেরলা-ত্া ১০০ ভাি বনিয়ত্ার সারথ কখরনাই িলা র্ারি না;কারণ ত্া "সারয়ে"-
এর লকামরড়র লজার,অথবাৎ "পর্বরিেণ" করা কখরনাই সম্ভি নয়। 
. 
আর িািরি লখয়াল কররল লেখা র্ারি,প্রকৃত্ সায়বন্টস্ট্রা ত্া িরলনও না;লকিলমাত্র 
িঙ্গরেশ্ীয় আটবস,কমাসব,কলা-সাবহরত্যর বিজ্ঞানীরা োড়া। 
. 
লর্মন একটা উোহররণ িযাপারটা বক্লয়ার করা র্াক। 
ধারণা করা হয়,উবদ্ভেরের আরি সায়ারনািযাকরটবরয়ারাই ২.৩ বিবলয়ন িের আরির 
আরশ্পারশ্ "রগ্রট অবেবজরনশ্ন ইরভন্ট" ঘটারনার জনয,িা এরকিারর প্রাবিকযাবল ০% 
লথরক পবররিরশ্ অবেরজরনর পবরমাণ িাড়ারনার জনয োয়ী। 
. 
অথবাৎ অবধকাংশ্ সারয়বন্টস্ট্রাই ভারিন লর্ আবে িা প্রাচীন পৃবথিীর অযাটরমাবফয়ার 
বরবিউবসং িা অবেরজনবিহীন বেল;সায়ারনািযাকরটবরয়ারাই প্রথরম অবেরজন িাবড়রয় 
প্রায় ১০%-এর কাোকাবে এরনবেরলা,লসখান লথরক পরিত্বীরত্ উবদ্ভেরের উৎপবি হরয় 
ত্ারা সারলাকসংরেষণ করর িত্বমান পবররিরশ্ অথবাৎ প্রায় ২১%-এ বনরয় আরস। 
. 
বকন্তু ২০১১ সারলর এক আবটবরকরল প্রকাশ্ পায় লর্,লহবিয়ান ইওন (র্া শুরু হরয়বেরলা 
প্রায় ৪.৬ বিবলয়ন িের পূরিব পৃবথিী শুরুর সারথ,এিং লশ্ষ হরয়বেরলা ৪ বিবলয়ন িের 
আরি)-এর অযাটরমাবফয়াবরক অবেরজন ললরভল িত্বমান সমরয়র মত্ একই বেল। 
ত্াহরল উপায়? 
. 
"লকমরন কী?" 
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"how what?" 
. 
লত্া এখন র্বে বভন্ন লকউ উরঠ োাঁবড়রয় িরল লর্- 
" না,আবম লযারিাররটবররত্ পাবনর মরধয ইরলরক্ট্রালাইবসস িা বিেুযৎ চালনা করর 
লেরখবে/লপরয়বে লর্,হাইরড্রারজন লথরক অবেরজনরক মুি করর পাওয়া র্ায়; 
আবে পৃবথিীর অযাটরমাবফয়ার লত্া প্রচুর রাে বেল,িেবিেুযৎ লত্া লসরেরত্র লকান 
িযাপারই না,কারজই ত্খনকার সমরয় পাবনরত্ বিেুযৎেররণর মাধযরমই অবেরজন মুি 
হরয় জমা হরয়রে... " 
-ত্া হরল লসটারক কলাভিরনর বিজ্ঞানীরা "সারয়বন্টবেকযাবল" নাল অযান্ড ভরয়ি িলরিন 
লকান রু্বিরত্? 
. 
লসটা লর্ বঠক এইভারিই হরয়রে,ত্ার পর্বরিেরণর অভারির রু্বিরত্? 
স্ববিররাধীত্ায় ভর বেরয় আর কেুর র্ারিন লেরশ্র বিজ্ঞারনর বঠকাোরররা? 
. 
এসরির জ্ঞান থাকার কাররণই হয়রত্া বকেু বিজ্ঞানীরা লিরবসরকর মরত্া বমলার-উররর 
"অযাসাম্পশ্ন" িা "ধারণা"-বট,মূলত্ িযাস বমেরণর প্রারবম্ভক উপাোন বহরসরি িযিহার 
হওয়ার িযাপারবটরক চযারলি করর িসরলন। 
র্া একবট সবঠক "কারজর মত্ কাজ" বেল,র্ার কারণ বহরসরি িলা র্ায় অবত্ 
সাম্প্রবত্ককারল পাওয়া বকেু িযাপার লর্গুরলা "সারজস্ট্" করর লর্ পৃবথিীর আবেম িা 
লমৌবলক,বকংিা প্রাথবমক অযাটরমাবফয়ার হয়রত্ািা বমলার-উররর পরীোয় িযিহৃত্ 
িযাসসমূহ লথরক বভন্ন রকরমর বমেরণর বেল। 
. 
িা আররকটা িযাপার কম কথায় িলরত্ লিরল, 
. 
একই ধররণর সকল পরিত্বী পরীোয় িা লযারি প্রাপ্ত বমেণ লেখা র্ায় লর্ লরবসবমক 
ধররণর,অথবাৎ একই লর্ৌরির িানহাবত্ ও িামহাবত্ রূপ একই সারথ নত্রী হয় এিং 
অিস্থান করর;অথচ প্রকৃবত্রত্ িা িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম প্রাপ্ত প্রায় সকল লর্ৌিই 
একবট বনবেবষ্ট ধররনর,হয় িানহাবত্ (রর্মন কারিবাহাইরড্রট) অথিা িামহাবত্ (রর্মন 
অযাবমরনা এবসি ত্থা লপ্রাবটন)। 
. 
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বকংিা িলা র্ায় ২০০৮ সারল বমলার ও উররর প্রািন োত্র লজেবর িাোর বমলার-
উররর মত্ একই ধররনর পরীোয় লখয়াল করা,লর্ িত্বমারন প্রচবলত্ আবে পৃবথিীর 
লর্সকল মরিল পাওয়া র্ায়,লস পবররিরশ্ কািবন িাই-অোইি আর নাইরিারজন বমরল 
নাইিাইটসমূহ নত্রী করর,র্া অযাবমরনা এবসিসমূহ র্ত্ দ্রুত্ িবঠত্ হয় বঠক ত্ত্টাই 
দ্রুত্ত্ার সারথ লসগুরলারক ধ্বংস করর লেরল। 
. 
পরিত্বীরত্ র্খন িাো বমলার-উরর টাইরপর পরীো আয়রন ও কারিবারনট বমনাররলস িা 
খবনজ বেরয় পুনরায় কররন,ত্খন লসখারন অযাবমরনা এবসরি সমৃদ্ধ হরত্ লেরখন। 
. 
এই খবনরজর িযাপারটা লখয়ারল রাখার অনুররাধ রইরলা। 
. 
. 
লত্া লসই চযারলি লর্সকল বিজ্ঞানীরা কররবেরলন,ত্ারা আিার "সারজস্ট্" কররলন 
লর্,প্রথম িারয়ালবজকযাল মবলবকউলস িা অণুসমূহ বকবিৎ বভন্নভারি িবঠত্ 
হরয়রে;অন্ধকারর এিং পাবনর বনরচ। 
সমুদ্র ত্লরেরশ্র হাইরড্রাথামবাল লভন্ট (রকান গ্ররহর সাররেরস বিেযমান একধররণর 
োটল,র্ার মাধযরম বজওথামবাবল উিপ্ত পাবন লির হরয় আরস;এগুরলা সাধারণত্ সবিয় 
আরিয়বিবরর স্থারন,লর্সি স্থারন লটকরটাবনক লপ্লটগুরলা সরর র্ারচ্ছ,সমুদ্র লিবসনসমূহ 
এিং হটেরটর কারে পাওয়া র্ায়) ,র্া প্রায় ৪০০°লসলবসয়াস ত্াপমাত্রায় ধাত্ি 
সালোইরির সবলউশ্ন িা দ্রিণ বনঃসৃত্ করর -"হয়রত্ািা" সমুরদ্রর জরল বিেযমান 
বসম্পল কম্পাউন্ড লথরক অযাবমরনা এবসি এিং অনযনয েুদ্র অিবাবনক অণু িঠরনর 
উপরু্ি অিস্থা লপ্রাভাইি করররে। 
. 
আিারও লসই "বের লপহরল লস"। 
ঘুররবেরর লসই "রপ্রািািবল" / "রমিী" / "হয়রত্ািা" ইত্যাবের িাাঁধোড়া প্রিাহ। 
. 
আচ্ছা,এখন একটা কথা িলা র্ায়। 
লর্ এইরর্ লর্ উরল্লবখত্ "হাইরড্রাথামবাল লভন্ট",এবট লত্া এখরনা অিবধ পৃবথিীরত্ 
বিেযমান আরে। 
ত্াহরল এখরনা লকন লসই েম ো স্ক্রযাচ িা এরকিারর প্রথম লথরক "জীিরনর উৎপবি" 
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হরত্ লেখা র্ায় না? 
. 
পৃবথিীর কথা নাহয় িােই লেওয়া হরলা। 
বকন্তু এও লত্া "বিবলভ" করা হয় লর্ Saturn িা শ্বনর চাাঁে Enceladus এিং 
Jupiter িা িৃহেবত্র চাাঁে Europa -লত্ও হাইরড্রাথামবাল লভন্ট ররয়রে,এমনবক Mars 
িা মঙ্গরলও একসময় এনরশ্ন্ট িা প্রাচীন হাইরড্রাথামবাল লভন্ট বেল িরল " লেবকউরলট 
" িা " কল্পনা " করা হয়। 
এখন র্বে শ্বনর চাাঁেরক ত্ার িয়স বনরয় চলমান কথা কাটাকাবটর কাররণ,আর ত্ার 
সারথ "িাই ওয়ান,লিট ওয়ান েী" পযারকরজ মঙ্গরলর কথাও িাে লেওয়া হয়, 
. 
ত্িুও লত্া িৃহেবত্র চাাঁেখানা লিচারা অলানিেরন উাঁবক বেরয় থারক,লর্ বসবনয়র 
বসবটরজরনর িয়স প্রায় ৪.৫ বিবলয়ন িের। 
. 
পৃবথিীর িুরক জীিরনর সিচাইরত্ পুররারনা লর্ েবসল প্রমাণ পাওয়া র্ায়,ত্া হরলা প্রায় 
৩.৫ বিবলয়ন িের আরির;লর্খারন পৃবথিীর িয়স ধারণা করা হয় প্রায় ৪.৬ বিবলয়ন 
িের। 
. 
আিার সারয়বন্টস্ট্রা বররসন্টবল এও "ধারণা" কররত্রেন লর্ ৪.১ বিবলয়ন িের আরিই 
"হয়রত্া" প্রাণ অবিত্বশ্ীল হরত্ পাররত্া,র্খন পৃবথিীর িয়স খুিই কম বেল। 
. 
অথবাৎ লসাজা কথায়,পৃবথিীরত্ জীিরনর সূচনা "সম্ভিত্" ৩.৮ ও ৪.১ বিবলয়ন িেররর 
মাোমাবে সমরয় হরয়রে। 
. 
ত্াহরল ধারণা,প্রমাণ র্া-ই ধরর আিারনা লহাক না লকন,জীিন র্বে লসই হাইরড্রাথামবাল 
লভরন্টর সাহারর্যই বিকবশ্ত্ হত্; 
. 
ত্াহরল বক মরন হয় না,লর্ প্রায় পৃবথিীরই সমিয়সী এিং হাইরড্রাথামবাল লভন্ট-সম্পন্ন 
হওয়া িৃহেবত্র চাাঁে Europa -লত্ও এত্বেরন জীিরনর উৎপবি িা বিকাশ্ লর্টাই 
িলা লহাক না লকন,লসই একই সমরয়র িযিধারন ইবত্মরধযই ত্া হরয় লর্ত্? 
. 
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আর হরয় উন্নত্ ও িুবদ্ধমান লকান জীি/প্রাণী এত্বেরন লসখান লথরক "িবজরয়" এরস 
আমারের পবরবচত্ বিশ্বজিরত্ ভাি িসারত্ বভড় জমারত্া? 
. 
র্াই লহাক,কলাসাবহরত্যর িযাকগ্রাউরন্ডর "বিজ্ঞানী"-রের উির আশ্া না করর এবিরয় 
র্াওয়া র্াক। 
. 
এরপর লর্মন আিার আরে ঘনীভিরনর িযাপার-সযাপার। 
অথবাৎ বসম্পল মরনামার অণু লথরক কমরপ্লে িা জবটল পবলমার অণুর উৎপবি হিার 
কাবহনী। 
. 
লত্া লসরেরত্র কনরিনরসশ্ন িা ঘনীভিন প্রবিয়া থাকরি,র্ার মাধযরম উপররর 
কার্বকলাপ সংঘবটত্ হরি;অথবাৎ বসম্পল অণু রু্ি হরয় কমরপ্লে অণু নত্রী হরি। 
. 
আিার হাইরড্রালাইবসস িা পাবনরর্াজন প্রবিয়াও থাকরি,র্ার মাধযরম সমূ্পণব ত্ার 
বিপরীত্ হরি;অথবাৎ জবটল অণু লভরঙ বিরয় সাধারণ অণুরত্ বেরর র্ারি। 
লত্া উপায়? 
. 
ঘনীভিরনর লচরয় র্বে পাবনরর্াজন লিবশ্ হয়,অথবাৎ িড়ার লচরয় র্বে ভাঙরনর হার লিবশ্ 
হয় -ত্াহরলই লত্া লকল্লা েরত্! 
. 
কারণ ত্াহরল লকারষর উপাোন িঠন হরয় ওঠার আরিই ত্া লভরঙ র্ারি,েলােল 
জীরির অবিত্ব : error 404,not found । 
. 
কারজই র্খন বনরজরের অবিত্ব বনরয়ই টানাটাবন পরড় লিল,ত্খন িলা হরলা লর্ ত্াহরল 
পাবনরর্াজরনর লচরয় ঘনীভিরনর,অথবাৎ ভাঙার লচরয় িড়ার হার লিবশ্ হরত্ হরি। 
. 
বকন্তু শুধু মুরখর কথায় লত্া আর পাবন িরম হয় না;প্রশ্ন আরস পাবনরর্াজরনর লচরয় লর্ 
ঘনীভিন লিবশ্ হরি,ত্া কীভারি হরি? 
লকান রু্বিরত্ হরি,আর লকনই িা পাবনরর্াজন কম হরয় ঘনীভিন লিবশ্ হরি;লর্খারন 
"জীিরনর উৎপবি"-র একটা উরল্লখরর্ািয "সারজশ্ন"-ই িরল লর্ জীিন শুরু হরয়বেরলা 
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আন্ডার ওয়াটার,িা পাবনর বনরচ? 
. 
এর জিারি এখন িলা হরলা, 
ত্াহরল "হয়রত্ািা" লক্ল বমনাররলস,িা কাোর খবনজসমূহ লসসমি বিবিয়ার প্রভািক 
বহরসরি কাজ করররে,এিং বিবিয়ার উৎপােসমূহরক পাবন লথরক পৃথক লররখরে। 
লল হালুয়া! 
ঘুররবেরর আিারও লসই বমনাররলস,িা খবনজ। 
. 
বকন্তু র্খন- কু্বরআরন িলা হরয়রে লর্ মানুষ ত্থা আেম (আলাইবহস সালাম)-রক 
কেবম,িা কাোমাবটর " Extract "/ " Essence " িা বনর্বাস লথরক নত্রী করা 
হরয়রে[১] -এমনটা লেখারনা হয়,ত্খন লত্া ত্া িঙ্গরেশ্ীয় বশ্য়াল,পযাাঁচা,ভালু্লক ইত্যাবের 
মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা কররত্ লির হওয়া প্রিল "বিজ্ঞানমনস্ক" সম্প্রোরয়র িাাঁ 
পারয়র ত্ল বেরয়ও র্ায় না। 
িযাপারটা লত্া অনলাইন বনউজ লপাটবালগুরলার- 
. 
" আটবস,কমাসব,সাবহত্য,লবলত্কলা প্রভৃবত্র তু্রখাড় 'বিজ্ঞানী'-লের ত্ীব্র নাক বসাঁটকারনা 
উরপো করর, 
এবক িলরলন সারয়বন্টস্ট্রা?! (বভবিও োড়া) " 
-জাত্ীয় খিররর লহিলাইন হরয় র্ািার মরত্া লর্ািযত্া রারখ। 
. 
অিশ্য এরেরত্র একটা কথা পবরষ্কার করা ভাল,লর্ এরেরশ্র বিজ্ঞারনর বঠকাোররের 
কারে লকিল লসই সমি "বিজ্ঞাবনক" িযাপার-সযাপারই গুরুত্ব িহন করর,র্া সূ্থল েৃবষ্টরত্ 
হরলও ইসলারমর বিপরীরত্ র্ায়;ত্া লস লকিল এক "হাইরপাবথবসস' িা 
"সারজশ্ন",বকংিা "ধারণা"-ই লহাক না লকন। 
অনযবেরক সারয়রের লর্সমি িযাপার সামানয হরলও ইসলারমর পরে র্ািার সম্ভািনা 
আরে,বকংিা অযাটবলস্ট্ বিপরে র্ািার িযাপারর েূর-েূরাি বেরয়ও লকান আভাস-ইবঙ্গত্ 
লনই;এখন লহাক ত্া লস প্রবত্বষ্ঠত্ েযাি বকংিা আন্ডাররিাবয়ং বরসাচব, ত্া ত্ারের কারে 
লসই সামানয "ধারণা"-টুকুরও মত্বিা পায় না,র্া ইসলারমর বিরুরদ্ধ র্াওয়া সামানয এক 
"হাইরপাবথবসস" িা "অনুমান"-ও ত্ারের কারে লপরয় থারক। 
. 
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আর এখারনই মুসবলমরের সারথ ত্ারের লমাটাোরির পাথবকয। 
কারণ মুসবলমরা কখরনাই বিজ্ঞানরক "পরম সত্য"-এর মাপকাবঠ িাবনরয় ইসলারমর 
লর্ৌবিকত্া খুাঁজরত্ র্ায় না,িরং ত্ারা ইসলারমর স্ট্যান্ডারিব বিজ্ঞানসহ জ্ঞারনর র্ািত্ীয় 
িররক লমরপ থারক;এখন ত্া লস লহাক ইসলারমর পরে বকংিা বিপরে,ত্ারত্ বেরন 
বেরন ত্ারা লসসমি "মুিবচিক"-রের অনুসররণ সারপর মত্ লখালস পাটায় না। 
. 
আিার কখরনা কখরনা ত্থাকবথত্ বিজ্ঞানীরেররক িরল লেখা র্ায় লর্,কু্বরআরনই র্বে 
এসি লেওয়া িা িলা থারক,ত্াহরল মুসলমানরা আরিই লকন ত্া আবিষ্কার করর না;লকন 
শুধু বকেু আবিষ্কার হিার পররই িরল লর্ এটা আমারের গ্ররন্থ িা ধরমব আরিই বেল -র্ার 
মাধযরম ত্ারের "মুিবচিা"-র সীমািদ্ধত্াটা ত্ারা বনরজরাই লেবখরয় লেয়। 
. 
কারণ কু্বরআন িা েীন ইসলারমর উরেশ্য কখরনাই সারয়বন্টবেক আবিষ্কার করা না,িরং 
মুসবলমরের কাজ হরলা লকিল লশ্ানা এিং মানা[২]। 
েীন ইসলাম কখরনাই স্বীয় অবিরত্বর জনয বিজ্ঞারনর ওপর বনভবরশ্ীল না,িরং বিজ্ঞানই 
লসরধ বিরয় বেরন বেরন েীন ইসলারমর বনভবররর্ািযত্া আরও িাড়ারত্ কাজ করর র্ারচ্ছ। 
. 
ত্রি কু্বরআন,লর্রহতু্ এবট একবট ঐশ্ী িাণী,েরল এর মরধয মহাবিরশ্বর লিশ্ বকেু রহসয 
নযাচারাবল িা খুি স্বাভাবিকভারিই উরমাবচত্ হরয়রে-র্া লকিলই আমারের মুসবলমরের 
ঈমান িৃবদ্ধর জনয কযাটাবলস্ট্ িা প্রভািক বহরসরি কাজ করর। 
. 
বকন্তু এখন সমসযাটা লেখা র্ায় ত্খনই,র্খন ত্থাকবথত্ নাবিক,লসকুলার িা লমারটর 
উপরর স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানীরা,ত্ারের "উিরাবধকার সূরত্র" প্রাপ্ত সম্পবি িরল মরন করা 
"সারয়ে" িা বিজ্ঞানরক ত্ারেরই িযঙ্গ-বিদ্রুপ,তু্চ্ছ-ত্াবচ্ছলয করা েীরনর সমািরারল চরল 
আসরত্ লেরখ। 
. 
লিা-শ্ররমর মাথা লখরয় ত্খন বিজ্ঞান বিজ্ঞান করা লসসকল প্রাণীরেররক র্খন িাধয 
হরয় স্বীকার কররত্ হয়,লর্ েীরনর লস বিষয়টা লর্বটরক "অবিজ্ঞাবনক" িা "বভবিহীন" 
িলা হরয় লিরে,ত্ারকই আিার বনরজরেরই ভর লেওয়া খুাঁবট বেরয় অিলম্বরনর স্বীকৃবত্ 
বেরত্ হরচ্ছ -ত্খনই মূলত্ এ ধররণর রু্বিহীন আিমণ করর িযথব লিাধ সংিররণর 
লচষ্টা করা হয়। 
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. 
অথচ লেখা র্ায় লর্, মারকবাবন সারহরির আরিই লর্ সযার জিেীশ্ চন্দ্র িসু লিত্ার 
ত্ররঙ্গর িরিষণা ও আবিষ্কার কররবেরলন,অথচ ত্ারক লনারিল িা লকান ধররণর স্বীকৃবত্ 
লেওয়া হয় বন -এই অির-বনংড়ারনা আরেপ বনরয় ত্ারেরই "বিজ্ঞানচচবা"-র অনযত্ম 
পরম আস্থার স্থান,মুিমনা ব্লরি বিশ্াল এক আবটবরকল প্রকাবশ্ত্ হরয় িরস আরে;আিার 
এরাই মুসবলমরা লকন ত্ারের লচারখ আঙুল বেরয় সারয়ে ও ইসলারমর পূিবরঘাবষত্ 
সামিসযত্া লেবখরয় লেয়,ত্া বনরয় লোরভ িাল েুবলরয় িরস থারক। 
. 
বঠক কত্টুকু মানবসক সংকীণবত্া এিং একরচাখা মরনাভাি থাকরল এমন এমন সি 
আির্বজনক feat িা হত্িুবদ্ধ করর লেওয়া কার্বকলাপ করা সম্ভি হরয় ওরঠ,ত্া এই 
অধরমর ধারণারও িাবহরর। 
. 
. 
র্াই লহাক। 
লত্া লর্ িযাপারর আরলাচনা হবচ্ছরলা;ো অবরবজন অে লাইে,িা জীিরনর উৎপবি। 
. 
ইবত্পূরিবই উরল্লখ করা হরয়রে লর্ জীিন িা প্রারণর উৎপবি/বিকারশ্র লেরত্র একটা 
পুররারনা কাসুবন্দরকই িারিার ঘুবররয়-বেবররয় ইবন্ডরকরটর লচষ্টা কররত্ লেখা র্ায় লর্, " 
LIFE arose from LIFELESS compounds "। 
অথবাৎ " জীিন "-এর উৎপবি হরয়রে " জীিনহীন " পোথব িা লর্ৌি লথরক। 
লত্া নিয মিাররট,লসকুলার বকংিা নাবিক প্রমুখ "বিজ্ঞানমনস্ক"-রেররক লেখা র্ায়,"হা 
লর লর লর" আওয়াজ তু্রল এরস িরল লর্- "রেখরো,িলবেলাম জীিরনর শুরু িা সৃবষ্টরত্ 
লকান িরির হিরেরপর প্ররয়াজন লনই?র্িসি িন্ডমূখব,মধযরু্িীয় বচিা-রচত্নাধারীর 
েল..." 
. 
বকন্তু লসসমি কলাসাবহবত্যক বিজ্ঞানীরা জারনই না,লর্ ত্ারের এই "িাাঁরয় মারন না 
আপবন লমাড়ল" টাইপ রু্বির(!?!) োিী িা প্রমাণ,লকান সারয়বন্টস্ট্রা শ্িভারি কররন 
বন িা আরও লেবসবেকযাবল িলরল,আজ পর্বি কররত্ পাররন বন। 
. 
কারণ জীিন িা লাইে,অথিা প্রাণ -র্াই িলা লহাক না লকন,ত্ার লকান গ্রহণরর্ািয 
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সংজ্ঞাই আজ পর্বি পাওয়া র্ায় বন;আর লর্গুরলাও িা পাওয়া র্ায়,ত্ারও সিই 
করন্ট্রাভাবসবয়াল িা বিত্কবমূলক। 
. 
ত্রি লসসরির মাধযরমই ঘুবররয়-রপাঁবচরয় লর্ বজবনসগুরলাই িলার লচষ্টা করা হয়,লসগুরলা 
হরলা লর্- অিবাবনজমসমূহ লকাষ বেরয় িবঠত্,ত্ারের লমটারিাবলজম িা বিপাকবিয়া 
হয়,িৃবদ্ধ হয়,িংশ্বিিার করর ইত্যাবে ইত্যাবে -এসিই হরলা প্রাণ,িা জীিন। 
. 
অত্ঃপর অবরবজন অে লাইরের "রিাজাাঁবমলীয়" িযাখযার লচষ্টায় এসমি সংজ্ঞার োরা 
ত্থাকবথত্ বিজ্ঞানমনস্করা এ-ই িুোরনার লচষ্টা করর লর্,"প্রাচীন পবররিরশ্ জীিনহীন 
লমৌল িা লর্ৌি লথরক অিবাবনক কম্পাউন্ড লর্মন অযাবমরনা এবসি 'ইত্যাবে' নত্রী 
হরয়রে,এিং লসভারিই জীিরনর উৎপবি হরয়রে। 
. 
এখারন ওইসি 'কনরসপ্ট অে িি'-গুহািাসী বচিা-ভািনা..."। 
. 
বকন্তু এই জীিন িলরত্ লর্ ত্ারা কী লিারে,িা আরেৌ বকেু বক লিারে বকনা,আল্লাহু 
'আলাম। 
. 
কারণ ত্ারা এই বজবনসটা অনুধািন কররত্ অেম হয় লর্ এই সমি অিবাবনক 
কম্পাউন্ড অথবাৎ অযাবমরনা এবসি ত্থা লপ্রাবটন,কারিবাহাইরড্রট,বলবপি প্রভৃবত্ কাজ করর 
"লাইে" িা "জীিন"/"প্রাণ"-এর " লভরসল " িা " ধারক " বহরসরি,এমন এক 
এখরনা অিবধ আনআইরিবন্টোইি বজবনরসর " িাহক " বহরসরি সাভব করর; 
র্ার জ্ঞান লকিলমাত্র মহান সৃবষ্টকত্বারই এখবত্য়ারর[৩],র্ার িযাখযা িা িণবনা লত্া েূররর 
কথা,আজ পর্বি র্া এমনবক বঠকমরত্া সংজ্ঞাবয়ত্ করাও সম্ভি হয় বন। 
. 
অনযথায় র্বে এসমি কম্পাউন্ডই জীিরনর উৎস হরত্া,লকিলমাত্র র্বে প্রবত্টা অণু 
লথরক অঙ্গাণু- ত্থাকবথত্ অসীম পবরমাণ "অযাবেরিন্ট"/"এমবন এমবন ঘরট র্াওয়া"-র 
মরধযও সূোবত্সূেভারি খারপ খাপ লখরয় এরককবট লকাষ,বটসুয,অিবাবনজম িা প্রাণী 
বকংিা মানুষ িঠন হরলই ত্ারক প্রাণ আরে িলা লর্ত্;ত্াহরল লত্া লকান মানুষরক 
লকানবেনই মৃতু্যর সমু্মখীন হরত্ হরত্া না। 
. 
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কারণ একজন মানুষ জীবিত্ অিস্থায় ত্ার লেরহ বঠক লর্ পবরমাণ অণু,পরমাণু 
থারক,লর্সমি িারয়ামবলবকউলসমুহ থারক;লস িযবি মারা লিরলও লত্া লসই একই 
িস্তুসমূহ ত্ার লেরহ বিেযমান থারক। 
. 
ত্াহরল লকান লস অজানা বিষরয়র েরল একজন মৃত্ মানুরষর লেরহ পুনরায় DNA-এর 
লরবপ্লরকশ্ন হয় না,লকাষ বিভাজন হরত্ লেখা র্ায় না,লমটারিাবলজম বচরত্রর িন্ধ হরয় 
র্ায়,একই বনউরন লসল থাকা সরত্ত্বও লব্রইন লিি লঘাষণা করা হয়? 
. 
অথিা লকান লস অজ্ঞাত্ কাররণ একজন জীবিত্ িযবির লেহ মৃতু্যর পররর মত্ বিরগ্রি 
িা েরয় র্ায় না, বটসুয িা অিবানগুরলা পাঁরচ-িরল েুিবন্ধ েড়ায় না? 
. 
কী লসই কারণ? 
. 
লকারষর কার্বকলাপরকই প্রাণ বহরসরি আখযাবয়ত্ করার লচষ্টায় রত্ িঙ্গরেরশ্র 
আটবস,কমারসবর স্বরঘাবষত্ বকংিা মুিমনা,সামুর মত্ ব্লরি "বিজ্ঞানচচবা" করা এিং 
"কলাভিন লযারিাররটবর"-রত্ অধযয়নরত্ "বিজ্ঞানী"-রা,আর কত্ই িা কথা পযাাঁচারনার 
লচষ্টা কররি? 
লর্ই বিবভন্ন িারয়ামবলবকউরল িবঠত্ লকারষ বিবভন্ন লমটািবলক িা বিপাকীয় কার্বকলাপ 
চরল,লসই একই িারয়ামবকউলসমৃদ্ধ লকারষ লকন মৃতু্যর পর সমি কার্বকলাপ িি হরয় 
র্ায়? 
. 
মারন বজবনসটা অরনকটা এরকম লর্ আপবন একবট সাইরকল চালারচ্ছন,লত্া এক িযবি 
আপনারক থাবমরয় বজরজ্ঞস কররলা এত্েণ সাইরকলবটর চাকা ঘুরবেরলা লকন,িা 
সাইরকলবট চলবেরলা লকন। 
আপবন,বকংিা লর্রকান সুস্থ মবিরষ্কর িযবিই জিাি বেরিন,লর্ সাইরকলবটর পযারিল 
মারবেরলন িরলই চাকা ঘুরবেরলা িা সাইরকলবট চলবেরলা; 
বকন্তু লস িযবি িলরলন লর্ "না,এটা হরত্ পারর না।িরং সাইরকলবটর চাকা ঘুরবেরলা িা 
সাইরকলবট চলবেরলা িরলই আপবন পযারিল মারবেরলন।" 
খুি বক রু্বিসঙ্গত্ িরল মরন হরচ্ছ? 
. 
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আসল িযাপারটা বঠক এই জায়িারত্ই। 
লকাষ বকংিা অিবাবনজম,অথিা মানুষ -র্াই িলা লহাক না লকন, 
লস িযবি "জীবিত্" আরে,িা ত্ার মরধয "প্রাণ"-এর অবিত্ব আরে িরলই লর্ ত্ার মরধয 
এসকল বিয়াকলাপ চলরে িা চরল; 
এর বিপরীত্ অথবাৎ এসমি বিয়াকলাপ চলরে িা চরল িরল লর্ লস "জীবিত্" নয়,িা 
লস কাররণ লর্ ত্ার মরধয "প্রাণ"-এর সিার হয় বন -রসসমি স্বরঘাবষত্ 
"বিজ্ঞানচচবাকারী"-রা এই লমৌবলক িযাপারটা িুেরত্ই অেম হরয় পরড় থারক। 
. 
এরা বকেু হরলই িা লকাথাও লকান বমল লপরলই কমন অযানরসস্ট্র িা সাধারণ 
পূিবপুরুষ খুাঁরজ,ত্া ইন্টারবমবিরয়ট িানবসশ্নাল ইবন্ডবভজুয়াল িা মধযিত্বী পবরিত্বনশ্ীল 
ধাপ,অথিা সহজ ভাষায় বমবসং বলংক থাকা না থাকার লত্ায়াোও না করর মূহুরত্বর 
মরধয এক পূিবপুরুষ লথরক উৎপবির কথা ঢালাওভারি প্রচার কররত্ পারর; বকন্তু একই 
বিজাইরনর হওয়া লেরখ,অথবাৎ ১১৪বট (বররসন্টবল পাওয়া সরমত্ ১১৮বট) লমৌরলর মধয 
লথরক সমি জীবিত্ প্রাণীরই লকিল কািবন-রিইজি লাইেেমব হওয়ার লপেরন লর্ 
একজন MASTER DESIGNER -এর হাত্ আরে-ত্া ত্ারা সামানয পবরমারণ 
"রেবকউরলট"-ও কররত্ পারর না,এই হরলা ত্ারের মুিবচিার েশ্া। 
. 
কারজই বচিা করুন, 
বিজ্ঞানরক "পরম সত্য"-এর মাপকাবঠ ধরার ভ্রাি ধারণা লথরক লিবররয় আসুন। 
মানবসক োসত্ব লথরক মুি হরয় উঠুন। 

 
ত্থযসূত্রঃ  
[১] ■বত্বনই লত্ামারেররক কেবম/কাোমাবট লথরক সৃবষ্ট করররেন, ... 
-সূরাহ আল-আন'আম,২ এর প্রথমাংশ্ 
. 
■... বকন্তু লস (ইিবলস/শ্াইত্বন) িলরলা:"আবম বক এমন িযবিরক সাজোহ কররিা,র্ারক আপবন 
কেবম/কাোমাবটর োরা সৃবষ্ট করররেন?" 
-সূরাহ আল-ইসরা সূরাহ িানী ইসরাঈল,৬১ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■আবম মানুষরক [আেম (আলাইবহস সালাম)] কেবম/কাোমাবটর সারাংশ্/বনর্বাস লথরক সৃবষ্ট কররবে। 
-সুরাহ আল-মু'বমনূন,১২ 
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. 
■বত্বনই েৃশ্য ও অেৃরশ্যর জ্ঞানী,পরািমশ্ালী,পরম েয়ালু, 
■বর্বন ত্াাঁর প্ররত্যকবট সৃবষ্টরক সুন্দর করররেন,এিং মানি সৃবষ্টর সূচনা করররেন কেবম/কাোমাবট 
লথরক। 
-সূরাহ আস-সাজোহ,৬-৭ 
. 
■(স্মরণ করুন) র্খন আপনার পালনকত্বা মালাইকারক িলরলন:"বনিয়ই,আবম কেবম/কাোমাবট লথরক 
মানুষ সৃবষ্ট কররিা"। 
-সূরাহ সাে,৭১ 
এিং এোড়াও আরও অরনক স্থারন... 
. 
[২] 
■এিং লত্ামরা স্মরণ কররা আল্লাহর বনয়ামারত্র কথা,র্া লত্ামারের প্রবত্ অিত্ীণব হরয়রে এিং ঐ 
অঙ্গীকাররকও র্া বত্বন লত্ামারের কারে লথরক বনরয়রেন,র্খন লত্ামরা িরলবেরল:"আমরা শুনলাম এিং 
লমরন বনলাম"।এিং আল্লাহরক ভয় কররা।বনিয়ই আল্লাহ লত্ামারের অিররর লিাপন বিষয় সম্পরকব 
সমূ্পণব খির রারখন। 
-সূরাহ আল-মাবয়োহ,৭ 
. 
[৩] ■এিং ত্ারা আপনারক রূহ সম্পরকব বজজ্ঞাসা করর।িরল বেন,"রূহ আমার পালনকত্বার আরেরশ্ 
ঘবটত্।এ বিষরয় লত্ামারেররক সামানয জ্ঞানই োন করা হরয়রে।" 
-সূরাহ আল-ইসরা িা সূরাহ িানী ইসরাঈল,৮৫ 
. 
■... ত্াাঁর জ্ঞানসীমা লথরক লকান বকেুই ত্ারা লিবষ্টত্/অনুধািন/অজবন কররত্ পাররি না,র্ত্টুকু বত্বন 
ইচ্ছা কররন ত্া িযত্ীত্। ... 
-সূরাহ আল-িাক্বারাহ,২৫৫ (আয়াতু্ল কুরসী) এর লশ্রষর বকেু পূরিবর অংশ্বিরশ্ষ 
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৯৪ 

ইসলারম োস প্রথা ৩  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

[প্রথম েুবট পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪ এিং (#সত্যকথন) ৮৫] 
. 

এই পরিব ইসলামরক আঘাত্ করার ও লপ্রাপািান্ডা েড়ারনার জনয কবমউবনস্ট্, 
লসাশ্যাবলস্ট্, নাবিক-মুিমনা, বিস্ট্ান বমশ্নারী ত্থা ইসলামবিরেষীরের অরনক 
মুখররাচক একবট অবভরর্াি বনরয় আরলাচনা করা হরি ইনশ্াআল্লাহ। আর ত্া হরলা 
ইসলাম লকন রু্দ্ধিবন্দনী োসীরের সারথ শ্ারীবরক সম্পকব করা নিধ করররে? 
. 

প্রাচীন গ্রীরস নারীরেররক সম্পবি িরল বিরিবচত্ করা হত্, আর রু্দ্ধিন্দী নারীরের ধষবন 
করা বেরলা “সামাবজক ভারি িযাপক গ্রহনরর্ািয রু্দ্ধনীবত্” [1] 

লরাম, গ্রীস োড়া অনযানয স্থারন নারীরের এর লথরক ভারলা িযিহাররর বনেশ্বন পাওয়া 
র্ায়না। লর্খারন রু্রদ্ধর পরর একবট অবত্ স্বাভাবিক িযাপার বেরলা ধষবন। লর্খারন 
োসীরা বেরলা সমারজর সিরচরয় বনচু পর্বারয়র ত্ারের সারথ লর্মন খুবশ্ লত্মন িযিহার 
করা লর্ত্, লর্খারন ত্ারা বেরলা পুরুরষর লর্ৌনরভারির সিা িস্তু। ত্ারা বেরলা অিজ্ঞা-
অিরহলার পাত্র। র্ার সামানয িণবনা বেরত্ লিরলও পৃথক গ্রন্থ ললখার প্ররয়াজন, র্া 
আমার উরেশ্য নয়। 
. 

পূরিব আরলাচনা করা হরয়রে লর্ েীঘববেরনর সামাবজক িযাবধ োসপ্রথারক ইসলাম 
পবরশ্ীবলত্ ও বনয়বযত্ করররে একবেরক লর্মন শ্রীয়াত্সম্মত্ বজহারের মাধযরম 
কাউরক োস িানারনার(Enslaving) এই একবট মাত্র পথই ইসলাম লখালা লররখরে 
অনযবেরক এর বিপরীরত্ োসমুবির লিশ্ বকেু িািিবভবিক ও রু্রিাপরর্ািী পথ 
উরমাচন করররে। আর ত্াই ইসলাম একবট পূনবাঙ্গ জীিনবিধান হওয়ার কাররন 
সুেীঘবকাল লথরক চরল আসা োসীরের সারথ অিাধ ও অবনয়বযত্ লর্ৌনত্ারক িন্ধ কররত্ 
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এিং পাশ্াপাবশ্ োসীরের নজবিক চাবহো পূররনর জনয শুধুমাত্র নিধভারি মাবলকানায় 
প্রাপ্ত োসীর সারথ শ্ারীবরক লমলারমশ্ারক নিধ করররে। 

োসীর সারথ শ্ারীবরক লমলারমশ্া আল্লাহ নিধ করররেন র্া কুরআরনর বিবভন্ন আয়াত্ 
োরা প্রমাবনত্ লর্মন { (সূরা বনসা ৪:২৪), (সূরা মুবমনূন ২৩:৬), (সূরা আর্হাি 
৩৩:৫০), (সূরা মাআবরজ ৭০:৩০)},  
. 

আচ্ছা, ত্াহরল একজন কীভারি লকান োসীর পবরপূণব মাবলকানা লাভ কররত্ পারর?? 
ত্া েুবট উপারয়ঃ- 

১। বনরজ কাবেররের বিপরে বজহারে অংশ্গ্রহন করর বনরজর িনীমরত্র অংশ্ লথরক 
র্বে োসী লাভ করর থারক; 

২। র্বে অনয কাররা বনকট লথরক বর্বন শ্ারঈভারি োসীর মাবলক ত্ার বনকট লথরক 
োসীরক িয় করর থারক; 
. 

আর এখারন বকেু িযাপার লেনীয় ত্া হরলা - 

ক) উপররাি েুই উপায় োড়া আর লকারনা ভারিই োসীর মাবলকানা পাওয়া র্ায় না 
ত্াই এই েুবট পন্থা োড়া অনয লকারনা উপারয় লকউ র্বে চাকরানীর সংরি িা চুবিিদ্ধ 
হরয় উপপত্নীরুরপ কাররা সারথ শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপন করর ত্রি ত্া হারাম ও 
িযবভচার িরল িনয হরি[2]; 

খ) শ্ারঈ বজহাে লর্রহতু্ শুধুমাত্র কাবেররের বিপরে লড়া র্ায় ত্াই মুসবলমরের েুই 
পরের মরধযকার রাজনীবত্, ভাষা, অত্যাচার, বনপীড়ন, জাত্ীয়ত্ািাে ইত্যাবের কাররন 
সংঘবটর রু্দ্ধরক বজহারের নাম বেরয় লসখারন মুসবলম নারীরেররক োসী িানারনা হারাম 
হরি এিং ত্ারের সারথ সম্পকব স্থাপন অিশ্যই িযবভচার িরল িনয হরি। ত্াই অরনক 
মুবিরর্াদ্ধারের লচত্নাধারী মুরখারশ্র অিরারলর ইসলামবিরেষীরের ১৯৭১ সারল 
পাবকিান লসনািাবহনীর িাংলারেরশ্র মা-রিারনর সারথ আচরনরক পুবজ করর ইসলামরক 
কটাে করর থারক, র্া ত্ারের জ্ঞারনর স্বল্পত্ারক প্রমান করর; 

ি) োসীর সারথ এমন সম্পকব করা ইসলামই প্রথম শুরু কররবন িরং ইসলাম পূরিবকার 
এই সম্পবকবত্ র্ািত্ীয় ঘৃনযত্া ও িল্গাহীন পাশ্বিকত্ারক িন্ধ করর বেরয় এরক বনয়বযত্ 
ও মানবিক করররে; 
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ঘ) োসীর সারথ শ্ারীবরক সম্পকব করা ইসলারমর লকারনা অবিরচ্ছেয অংশ্ নয় িরং ত্া 
নিধ;  
. 

োসী বমলরনর িযাপারর েৃবষ্টরকানঃ- 

(১) ইসলামী রারির খলীো র্বে বসদ্ধাি লনন লর্ রু্দ্ধিন্দীরের লেরড় লেওয়া হরি না 
এমনবক মুবিপরনর বিবনমরয় ও নয় ত্াহরল মুজাবহবেনরা (র্ারা বজহারে সরাসবর 
অংশ্গ্রহন করররেন) র্বে িনীমরত্র মাল বহরসরি োসী ত্ার বনবেবষ্ট অংরশ্ (বহসসা) 
লপরয় থারকন ত্াহরলই শুধু োসী হালাল হরি অনযথায় নয়। আর িনীমত্ িন্টন হওয়ার 
পূরিব লকারনামরত্ই িনীমত্ লথরক বকেু লনওয়া র্ারিনা এটাই সাধারন বনয়ম[3] 
. 

আর হােীরে িনীমরত্র মাল িন্টরনর পূরিব বকেু লনওয়ার িযাপারর কবঠন বনরষধাজ্ঞা 
এরসরে লর্ এমন কররি লস রাসুলুল্লাহর ( وسلم عليه اللّٰه صلى ) উম্মাত্ িরল পবরিবনত্ 
হরি না িরল হােীরে কড়া বত্রস্কার আরে।[4] আর ত্াই লর্রহতু্ িনীমত্ িন্টরনর পূরিব 
লকারনামরত্ই িনীমত্ লথরক বকেু লনওয়া র্ারিনা ত্াই োসীর সারথ বমবলত্ হওয়ার 
লকারনা প্রশ্নই উরঠনা আর লকউ এমনবট কররল ত্া বর্না িরল বিরিবচত্ হরি এিং লস 
অিশ্যই রজরমর লর্ািয হরয় র্ারি। 
. 

লর্মন হােীে িবণবত্ আরে লর্, খাবলে (রাবে) বর্রার ইিনুল আহওয়াজরক পাঠারলন। 
ত্ারা িানী আসােরক আিমন কররল লসখারন এক সুন্দরী নারীরক ত্ারা িন্দী কররল। 
বত্বন িন্টন হওয়ার পূরিবই ত্ারক ত্ার সঙ্গীরের বনকট লথরক লচরয় বনরয় ত্ার সারথ 
বমবলত্ হরলন, পরিত্বীরত্ বত্বন অনুত্প্ত লিারধ খাবলে(রাবে) এর বনকট লর্রয় িলরল 
খাবলে(রাবে) উমার ইিনুল খািারির(রাবে) বনকট বলরখ জানারল। বত্বন িরলন, বর্রার 
রজরমর লর্ািয (রর্রহতু্ বত্বন িনীমরত্র মাল িন্টরনর পূরিবই বনরজর ইচ্ছামত্ নারীরক 
লিরে বনরয় বমবলত্ হরয়রেন), পরিত্বীরত্ রজম করার পূরিবই বর্রার ইিনুল আহওয়াজ 
মারা র্ান। [5] 
. 

এই হােীস লথরক িুো র্ায় লর্ িনীমত্ িন্টরনর পূরিব লকারনামরত্ই োসীরের েশ্ব ও 
করা র্ারিনা। হােীসবট অবভরর্ািকারীরের মুরখ চরপটাঘাত্ লকননা ত্ারা অরনরক 
লপ্রাপািান্ডা েড়ায় মুসবলমরা নাবক রু্দ্ধরেরত্রই নারীরের ধষবন করর(!!!) নাউরু্বিল্লাবহ 
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বমন র্াবলক। 
. 

(২) িভবিত্ী রু্দ্ধিবন্দনীর সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারিনাঃ 

রাসুলুল্লাহ( وسلم عليه الله صلى ) িরলরেন, “ লকান িভবিত্ী িবন্দনীর সারথ সিান 
প্রসরির পূরিব ও লকারনা নারীর সারথ হারয়জ লথরক পবিত্র হওয়ার পূরিব বমবলত্ হরিনা” 
এই বিষরয় বিবভন্ন হােীে িবনবত্ আরে।[6] 
. 

(৩) িবন্দনী র্বে িভবিত্ী না হয় ত্রি এক ইেত্ পর্বি অরপো কররত্ হরিঃ 

রাসুলুল্লাহ( وسلم عليه الله صلى ) িরলরেন, “ লকারনা িভবিত্ী িবন্দনীর সারথ সিান 
প্রসরির পূরিব এিং অনয নারীর(িবন্দনী) সারথ এক হারয়জ হরত্ পবিত্র হওয়ার পূরিব 
বমবলত্ হরিনা” [7]  
. 

এই বিষরয় অনযানয হােীে ও িবনবত্ হরয়রে[8] 

(৪) েুই িীত্োসী লিারনর সারথ একরত্র বমবলত্ হওয়া র্ারি নাঃ 

সাহািী উেমান ইিন আেোন(রাবে), রু্িাঈর ইিনুল আওয়াম(রাবে), অনযানয সাহািী 
এিং ইমাম মাবলক(রাহ) এর মরত্ েুই িীত্োসী লিারনর সারথ একরত্র( িুোরনা হরচ্ছ 
এক লিারনর সারথ সম্পকব থাকাকালীন সমরয় অনয লিারনর সারথ) সম্পকব রাখা 
র্ারিনা।[9] 
. 

উমার(রাবে) এর মরত্ মা এিং কনযার সারথ ও একই সমরয় বমবলত্ হওয়া 
র্ারিনা।[10] 

. 

(৫) োসী শুধুমাত্রই ত্ার মাবলরকর জনযঃ 

ইসলারম োসী নারীরক রািীয় সম্পবি িরল বিরিচনা করা হয় না। লর্খারন প্রাচীন গ্রীরস 
ও লরামারন োসী নারীরক মরন করা হত্ জনিরনর সম্পবি। লসখারন ইসলারম শুধুমাত্র 
মাবলরকর জনযই োসীরক নিধ করররে আর কাররা জনয নয়। বনরজর িািার[11] িা 
এমনবক বনরজর স্ত্রীর[12] োসীর সারথ সম্পকব স্থাপন ও জারয়জ লনই। র্বে স্ত্রীর 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
549 

সম্মবত্ থারক ত্রি পুরুষরক ১০০ লিত্রাঘাত্ করা হরি এিং র্বে স্ত্রীর সম্মবত্ না থারক 
ত্রি ত্া বজনার োরয় রজম করা হরি।  
. 

(৬) কৃত্োসীর বিরয় বেরয় বেরল লস মাবলরকর জনয হারাম হরয় র্ারিঃ 

রাসুলুল্লাহ ( وسلم عليه الله صلى ) িরলরেন, “ লত্ামারের লকউ র্বে পুরুষ োসীরক ,ত্ার 
নারী োসীর সারথ বিরয় লেয় ত্রি ত্ার গুপ্তারঙ্গর বেরক েৃবষ্ট লেওয়া উবচত্ হরিনা।[13] 

. 

(৭) োসীর নিিাবহক সম্পকবঃ 

লকারনা মবহলারক র্বে স্বামীর পূরিবই র্বে োরুল ইসলারম িন্দী করর বনরয় আসা হয় 
এিং স্বামী র্বে োরুল হাররি লথরক র্ায় ত্াহরল ত্ারের নিিাবহক সম্পরকব বিরচ্ছে 
ঘটরি। আর র্বে স্বামী এিং স্ত্রীরক একরত্র িন্দী করা হয় ত্রি স্বামীর পূরিব স্ত্রীরক 
োরুল ইসলারম আনা র্ারিনা এিং ত্ারের নিিাবহক সম্পকব অটূট থাকরি। লর্মনবট 
ইমাম মুহাম্মাে িণবনা করররেন ত্ার বসয়ারুস সািীর বকত্ারি।[14] ইমাম সারাখসী ও 
এমনবটই িরলন।[15] 

. 

এখারন খুি মুখররাচক একবট প্রশ্ন আসরত্ পারর লর্, ইসলাম বক িবন্দনীরের ধষবন 
করার অনুমবত্ লেয়, লকননা একজন লমরয় বকভারি এমন কাররা সারথ শ্াবররীক 
সম্পকব কররত্ রাজী হরত্ পারর লর্ ত্ার পবরিাররর ললাকরেররক হত্যা করররে?? 
সুত্রাং মুসবলমরা বনিয়ই ধষবন করর(নাউরু্বিল্লাহ)। 

. 

প্রথমত্, ত্ারা লকান প্রমানই লেখারত্ পাররিন না লর্ মুসবলম নসনযরা িবন্দনীরেররক 
ধষবন করররেন (নাউরু্বিল্লাহ)। লকান প্রমানই নয়। আর একজন লমরয় লকন ত্ার 
পবরিার হিারের সারথ শ্াবররীক সম্পকব কররত্ র্ারিন এই প্ররশ্নর উিরর িলা র্ায়, 
এই অবভরর্ািকারীরের অরনরকই ইবত্হাস সম্পরকব জ্ঞাত্ নয়। 

. 

জন মযাকবক্লনটক(মৃ-১৮৭০) ললরখন, 
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“ Women who followed their father and husbands to the war put on 
their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in 
the hope of finding favor in the eyes of their captors in case of a 
defeat.[16] 
বনরজই একটু লেখরত্ পাররন, 

(https://books.google.com.bd/books…) 

. 

মযাথু বি লসায়াটবজ ললরখন, 

“The Book of Deuteronomy prescribes its own rules for the 
treatment of women captured in war [ Deut 21:10-14 ] . Women 
have always followed armies to do the soldiers' laundry, to nurse 
the sick and wounded, and to serve as prostitutes 

They would often dress in such a way as to attract the soldiers who 
won the battle. The Bible recognizes the realities of the battle 
situation in its rules on how to treat female captives, though 
commentators disagree on some of the details. 

The biblical Israelite went to battle as a messenger of God. Yet he 
could also, of course, be caught up in the raging tide of blood and 
violence. The Western mind associates prowess, whether military or 
athletic, with sexual success. 

The pretty girls crowd around the hero who scores the winning 
touchdown, not around the players of the losing team. And it is 
certainly true in war: the winning hero "attracts" the women. [17] 

. 

সযামুরয়ল িািবার(মৃ ১৮৩৬) ললরখন, 

“It was customary among the ancients for the women, who 
accompanied their fathers or husbands to battle, to put on their 
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finest dresses and ornaments previous to an engagement, in order to 
attract the notice of the conqueror, if taken prisoners.” [18] 

বনরজই একটু লেরখ বনরত্ পাররন, 

(https://books.google.com.bd/books/reader…) 

. 

ত্াই িলা র্ায় লর্, পবরিাররর হিারের সারথ সম্পকব স্থাপন করা লমারটই আির্বজনক 
িযাপার নয় লর্টা ইবত্হাস বেরয়ই প্রমাবনত্। 

. 

বেত্ীয়ত্, আমরা পূরিবর আরলাচনা লথরক িুেরত্ পারবে লর্, িবন্দনীরেররক ইেত্ 
পালরনর িা হারয়জ লথরক মুি হওয়ার জরনয সময় লেওয়া আিশ্যক। এখান লথরক 
গুরুত্বপূনব বিধান লেয করা র্ায়, এই সময় লেওয়ার েরল িবন্দনীরেররক ত্ারের নতু্ন 
ইসলামী পবররিরশ্র সারথ মাবনরয় লনওয়ার জনয সহায়ত্া করর থারক লর্মনবট লমাল্লা 
আলী ক্বারী(রাহ)িরলরেন।[19] 
এরত্ করর ত্ারা নতু্ন ইসলাবমক পবররিরশ্র সারথ পবরবচত্ হরত্ পারর, ইসলাম 
সম্পরকব জানরত্ ও িুেরত্ পারর। 

. 

তৃ্ত্ীয়ত্, র্বে িবন্দনীরা র্বে ত্ারের সারথ সম্পরকব রাজী নাই থাকত্ ত্রি মাবলকরা 
ত্ারের বিবি করর বেত্ র্ারত্ অনয মাবলরকর কারে োসী চরল লর্রত্ পারর এরত্ করর 
হয়ত্ োসীর অনয মাবলরকর সারথ সম্পকব উন্নয়ন ঘরট। এখারন ধষবরনর িযাপার সযাপার 
লকাথা লথরক আসরলা? 

. 

চতু্থবত্, িবন্দনীরা র্খন লেখরি লর্ ত্ারা এমন বকেু মানুরষর সাোত্ লপরয়রে র্ারা 
এরকিারর আলাো, অননয ও অসাধারন, র্ারা বিশ্বমানিত্ারক আল্লাহর োসরত্বর বেরক 
আহিান করর, র্ারা সকলরক আল্লাহর ভারলািাসা, ত্ার সন্তুবষ্ট ও জান্নারত্র বেরক 
আহিান করর, র্ারের বনকট ত্ারের নািীর( وسلم عليه الله صلى ) কথা সরিবারচ্চ ও 
সরিবারদ্ধব, র্ারের বনকট আল্লাহর সন্তুবষ্ট অজবনই জীিরনর এক ও একমাত্র লেয, লসই 
মহান অবধপবত্র জনয জীিন লেওয়ারক জীিরনর র্ারা লথরক ও লিশ্ী ভারলািারস, 
র্ারের কারে এই েুবনয়ার ধনসম্পে, নারী, িাবড়, সুেৃশ্য িাবড় তু্চ্ছ, বেরনর লিলা লরার্া 
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লররখ ওই বজহারের ময়োরনর িীর লসনাবন র্খন মানুষ র্খন ঘুরম বিরভার ত্খন 
আরারমর শ্র্যা ত্যাি করর মহান লসই সিার কারে বসজোহয় অিবনত্ হয়, বনরজর 
গুনাহর জনয েমা চায়। এরা র্খন লেখরি ত্ারের লনত্া লখজুর পাত্ার ওপররই 
আরামরস ঘুম লেয়, , ত্ারা র্খন প্রত্যে কররি এরা র্ারা োসরক রুবট বেরয় বনরজরা 
সন্তুবষ্টর সারথ লখজুর লখরয় বেনাবত্পাত্ করর, বনরজরা ত্াই খায় র্া োস োসীরা খায় 
এর ত্াই পবরধান করর র্া োস োসীরা পবরধান করর, র্ারের রািনায়ক বনরজ উরটর 
রবশ্ ধরর োসরক উরটর বপরঠ িসায়, ত্ারা র্খন ইসলারমর লসৌন্দর্ব ও স্বরুপ, 
নযায়বিচার, েমাপরায়নত্া, লেখরত্ পারি ত্খন ত্ারের স্বাচ্ছরন্দয রাজী হওয়া 
অস্বাভাবিক নয় িরং সমূ্পণব স্বাভাবিক। 

. 

োসীর সারথ সম্পরকবর লুকাবয়ত্ বহকমাহ ও লর্ৌবিকত্াঃ 

ত্ার আরি আমরা একটু বপেরন বেরক বেরর ত্াকাইঃ 

পূরিব, োসীর বিরয়র পররও োসী মাবলরকর চাবহো লমটারত্ িাধয বেরলা। ত্ারের 
সম্পরকবর কাররন জম লনওয়া িাচ্চার বপতৃ্ত্ব ও ত্ারা স্বীকার করত্ না।[20] 

োসীর সিান ও োস বহরসরিই বিরিবচত্ হত্। আর মাবলক বপতৃ্ত্ব স্বীকার করত্ না 
আর ত্ার পরেই লেরশ্র প্রশ্াসন থাকত্।[21] 

ইহুেী সমারজ োসীরেররক পবরিাররর বভত্ররই অথিা িাবহরর পবত্ত্া বহরসরি িযিহার 
করা পূরিব সাধারন িযাপার িরল িনয করা হত্।[22] 

লরামান সমারজ িড় িড় িযিসায়ীরের োসীরেররক লজার করর পবত্ত্া িাবনরয় রাখা হত্ 
অনয পুরুরষর খারয়শ্ পুররনর জরনয।[23] 

আসুন ইসলারমর বেরক বেরর আবস। 

. 

পূরিব আরলাচনা করা হরয়রে লর্ ইসলারমর োসপ্রথার বভবি বক? এিং এখন পর্বি 
োসপ্রথারক লকন ইসলাম নিধ করররে? এই নিধত্ার সীমাই িা কত্টুকু? এই পরিব 
আররা আরলাচনা করা হরয়রে লর্, ইসলারম োসীর সারথ শ্ারীবরক সম্পরকবর বভবি ও 
সীমা। এর লর্ৌবিকত্া ও লুকাবয়ত্ লসৌন্দর্ব ও বহকমাহ গুরলা বনরচ উরল্লখ করা হরলাঃ 
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(১) পূরিব োসীরেররক লর্ লকউই িযিহার কররত্ পারত্ এমনবক একই পবরিাররর 
অরনক সেসয ত্ারেররক লভাি কররত্ পারত্। ত্রি ইসলাম শুধুমাত্র মাবলরকর জনযই 
নিধ করররে। এরত্ প্রাচীনকারল লর্মন রু্দ্ধ লশ্রষ নারীরেররক ধষবন করা হত্, িা 
ত্ারেররক বিবভন্ন অবনবত্ক কারজ িাধয করা হত্। ইসলাম লসই সুরর্ািরক বমবটরয় 
বেরয়রে। ইসলারম নিধভারি মাবলকানাপ্রাপ্ত মাবলরকর সারথ োসীর শ্ারীবরক সম্পরকবর 
সুরর্াি লররখ নারীরক লিইিবত্ লথরক িাবচরয়রে, ত্ারেররক সম্মাবনত্ করররে, 
ত্ারেররক নতু্ন একবট পবরিার বেরয়রে, ত্ারেররক অন্ন-িস্ত্র,িাসস্থারনর বনিয়ত্া 
বেরয়রে; 

(২) মাবলক ও োসীর সম্পকব অিশ্যই লঘাষনা কররত্ হরি। র্ারত্ ললাকমরন ত্ারের 
েুইজরনর িযাপারর লকান প্রকার সরন্দহ ও সংশ্য় না থারক। এরত্ করর নারীবট পায় 
র্থাথব সম্মান ও মর্বাো; 

(৩) এর েরল োসীবটর শ্ারীবরক চাবহো পূররনর একবট সুষু্ঠ িযিস্থা হয়, এরত্ 
একবেরক োসীবটর স্বাভাবিক চাবহো পূরন হয় অনযবেরক োসীবট চাবহো পূরন না 
কররত্ লপরর অবিধ লকারনা পন্থা লিরে বনরিনা এরত্ রারি চাবরবত্রক পবিত্রত্া ও 
শৃ্ংখলা িজায় থাকি; 

(৪) মাবলরকর জনয োসীরক বিরয় করা জারয়জ।[24] 
লর্মন হােীরে এরসরে, লর্ িযবি োসীরক উিম রুরপ লালন-পালন, প্রবত্পালন করর, 
ত্ার প্রবত্ ইহসান করর, ত্ারক মুি করর বিিাহ করর ত্ার জরনয আরে বেগুন 
সওয়াি;[25] 

(৫) োসীরক লকারনামরত্ই িযবভচারর লজার করা র্ারিনা লর্মনটা লরামান সমারজ প্রচলন 
বেরলা; 

(৬) োসীরক অন্ন-িরস্ত্রর বনিয়ত্া বেরত্ হরি, সারথ উিম আচরন কররত্ হরি; 

(৭) োসী র্বে উমু্মল ওয়ালাে অথব ওই মাবলরকর সিারনর জননী হয় ত্রি ওই োসী 
বিবি হারাম হরয় র্ারি। হােীরে এরসরে, লত্ামরা উমু্মল ওয়ালাে বিবি কররানা। [26] 

আর ওই োসী মাবলরকর মৃতু্যর পরর মুি হরয় র্ারি।[27] এরত্ লর্মন োসীর মুি 
হওয়ার সুরর্াি আরে, লত্মবন সিারনর বপতৃ্পবরচরয়র বনিয়ত্া আরে। আর সিান ও 
মুি িরল বিরিবচত্ হরি; 
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(৮) োসীর জনয এ সুরর্াি ও ররয়রে লস মাবলরকর কারে োসত্ব লথরক মুি হওয়ার 
জনয আরিেন কররত্ পারর এিং োসত্ব লথরক মুবি লপরত্ পারর। োসত্ব লথরক মুবির 
উপায় বনরয় এই বসবররজর পিব-১ এ আরলাচনা করা হরয়রে; 

(৯) সিরচরয় িড় সুবিধা হরলা এরত্ োসী খুি কাে লথরক ইসলাম সম্পরকব জানরত্, 
িুেরত্, উপলবি কররত্ পারর। এরত্ হয়ত্ লস ইসলাম গ্রহন করর বনরত্ পারর, র্া ত্ার 
জরনয বচরস্থায়ী জাহান্নাম লথরক মুবি আর বচরশ্াবির জান্নারত্র বনিয়ত্া বেরত্ পারর; 

[চলরি ইন শ্া আল্লাহ] 
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৯৫ 
ত্াকেীররর প্রবত্ ঈমারনর ত্াৎপর্ব  
-শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে হাবের্াহুল্লাহ 
 
. 
প্রশ্ন: ত্াকেীররর প্রবত্ ঈমান িলরত্ কী িুোয়? 
. 
উির: সমি প্রশ্ংসা আল্লাহর জনয। 
. 
ত্াকেীর িা ভািয: এ মহাবিরশ্ব র্া বকেু ঘটরি আল্লাহ ত্াআলা কতৃ্বক ত্াাঁর পূিবজ্ঞান ও 
প্রজ্ঞা অনুর্ায়ী লসসি বকেু বনধবারণ করর রাখারক ত্াকেীর িলা হয়। 

ত্াকেীররর প্রবত্ ঈমান চারবট বিষয়রক অিভুবি করর। 
. 
এক: 

এই ঈমান আনা লর্, আল্লাহ ত্াআলা প্ররত্যকবট বিষয় সম্পরকব সমবষ্টিত্ভারি ও 
পুঙ্খানুপুঙ্খভারি জারনন। ত্াাঁর এ জানা অনাবে ও অনি -ত্াাঁর বনজ কমব সম্পরকব 
অথিা িান্দার কমব সম্পরকব। 
. 
েুই: 

এই ঈমান আনা লর্, আল্লাহ ত্াআলা লওরহ মাহেুরজ সিবকেু বলরখ লররখরেন। 

এ েুবট বিষয় সম্পরকব আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “তু্বম বক জান না লর্,নরভামণ্ডরল ও 
ভুমন্ডরল র্া বকেু আরে আল্লাহ সিবকেু জারনন। বনিয় এসি বকত্ারি বলবখত্ আরে। 
বনিয় এটা আল্লাহর কারে সহজ।”[সূরা হি, আয়াত্: ৭০] সবহহ মুসবলরম আবু্দল্লাহ 
ইিরন আমর ইিরন আস (রাঃ) লথরক িবণবত্ আরে- বত্বন িরলন, “আবম রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক িলরত্ শুরনবে বত্বন িরলন: আল্লাহ ত্াআলা সৃবষ্টকূল 
সৃবষ্টর পিাশ্ হাজার িের আরি সৃবষ্টকূরলর ত্াকেীর বলরখ লররখরেন।” 
. 
বত্বন আররা িরলন: “আল্লাহ ত্াআলা প্রথম সৃবষ্ট করররেন কলম। সৃবষ্টর পর কলমরক 
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িলরলন: ‘বলখ’। কলম িলল: ইয়া রব্ব! কী বলখি? বত্বন িলরলন: লকয়ামত্ পর্বি 
প্ররত্যক বজবনরসর ত্াকেীর বলখ।”[ আিু োউে (৪৭০০)] আলিাবন সবহহ আিু োউে 
গ্ররন্থ হাবেসবটরক সবহহ িরলরেন। 
. 
বত্ন: 

এই ঈমান রাখা লর্, লকান বকেুই আল্লাহর ইচ্ছার িাইরর ঘরট না। লহাক না লসটা 
আল্লাহর করমবর সারথ সংবেষ্ট অথিা মাখলুরকর করমবর সারথ সংবেষ্ট। আল্লাহ ত্াআলা 
িরলন: “আপনার পালনকত্বা র্া ইচ্ছা সৃবষ্ট কররন এিং (র্া ইচ্ছা) মরনানীত্ 
কররন।”[সূরা কাসাস, আয়াত্: ৬৮] বত্বন আররা িরলন: “এিং আল্লাহ র্া ইচ্ছা লসটাই 
কররন”[সূরা ইব্রাবহম, আয়াত্: ২৭] বত্বন আররা িরলন: “বত্বনই মাতৃ্িরভব লত্ামারেররক 
আকৃবত্ োন কররন লর্ভারি ইচ্ছা কররন লসভারি।”[সূরা আরল ইমরান, আয়াত্: ৬] 
. 
িান্দার কমব সম্পরকব আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আর আল্লাহ ইচ্ছা কররল অিশ্যই 
ত্ারেররক লত্ামারের উপর েমত্া বেরত্ পাররত্ন। র্ারত্ ত্ারা বনবিত্রূরপ লত্ামারের 
বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ কররত্ পারত্।”[সূরা বনসা, আয়াত্: ৯০] বত্বন আররা িরলন: “লত্ামার রি 
র্বে ইচ্ছা করত্, ত্রি ত্ারা ত্া করত্ না”[সূরা আল-আনআম, আয়াত্: ১১২] 
. 
অত্এি, সকল ঘটনা, সকল কমব, সকল অবিত্ব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ র্া চান 
লসটাই হয়, বত্বন র্া চান না, লসটা হয় না। 
. 
চার: 

র্ািত্ীয় সিবকেুর জাত্, নিবশ্ষ্টয, িবত্ ও বস্থবত্ সি আল্লাহর-ই সৃবষ্ট। 

আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আল্লাহ সিবকেুর স্রষ্টা এিং বত্বন সিবকেুর ত্ত্ত্বািধায়ক।” 
[সূরা আর্-রু্মার, আয়াত্: ৬২] বত্বন আররা িরলন: “বত্বন সিবকেু সৃবষ্ট করররেন এিং 
প্ররত্যকরক র্রথাবচত্ আকৃবত্ োন করররেন।” [সূরা েুরকান, আয়াত্:২] বত্বন নিী 
ইব্রাবহম আলাইবহস সালাম সম্পরকব িরলন বত্বন ত্াাঁর কওমরক উরেশ্য করর িরলন: 
“অথচ আল্লাহই লত্ামারেররক এিং লত্ামরা র্া কর ত্া সৃবষ্ট করররেন?” [সূরা আস -
সাফ্ োত্, আয়াত্:৯৬] 
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লর্ িযবি এ বিষয়গুরলার প্রবত্ ঈমান এরনরে লস ত্াকেীররর প্রবত্ সবঠকভারি ঈমান 
এরনরে। 
. 
এত্েণ আমরা ত্াকবেররর প্রবত্ ঈমান আনার লর্ বিিরণ বেলাম লসটা করমবর লেরত্র 
িান্দার ইচ্ছাশ্বি থাকা ও েমত্া থাকার সারথ সাংঘবষবক নয়। িান্দার ইচ্ছাশ্বি 
ররয়রে। িান্দা ইচ্ছা কররল লকান লনক কাজ কররত্ পারর এিং ইচ্ছা কররল ত্া িজবন 
কররত্ পারর। ইচ্ছা কররল লকান গুনাহর কাজ কররত্ পারর এিং ইচ্ছা কররল ত্া 
িজবন কররত্ পারর। শ্বরয়রত্র েবলল ও িািি েবলল িান্দার এ ইচ্ছাশ্বি সািযি 
করর। 

শ্রবয় েবলল হরচ্ছ- আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “ঐ বেনবট সত্য। অত্এি র্ার ইচ্ছা লস 
ত্ার ররির বনকট আেয় গ্রহণ করুক।”[সূরা নািা, আয়াত্: ৩৯] 
. 
বত্বন আররা িরলন: “সুত্রাং লত্ামরা লত্ামারের েসলরেরত্ লর্ভারি ইচ্ছা লসভারি 
িমন কর”[সূরা িাকারা, আয়াত্: ২২৩] 
. 
বত্বন িান্দার সেমত্া সম্পরকব িরলন: “অত্এি, লত্ামরা র্থাসাধয আল্লাহরক ভয় 
কর”[সূরা ত্ািািুন, আয়াত্: ১৬] 
. 
বত্বন আররা িরলন: “আল্লাহ লকান িযবিরক ত্ার সামরথবযর িাইরর োবয়ত্ব লেন না। লস 
র্া অজবন করর ত্া ত্ার-ই জনয এিং লস র্া কামাই করর ত্া ত্ার-ই উপর 
িত্বারি।”[সূরা িাকারা, আয়াত্: ২৮৬] 
. 
এ আয়াত্গুরলা সািযি করর লর্, মানুরষর ইচ্ছাশ্বি ও েমত্া ররয়রে। এ েুবটর 
মাধযরম লস র্া ইচ্ছা ত্া কররত্ পারর এিং র্া ইচ্ছা ত্া িজবন কররত্ পারর। 
. 
িািি েবলল: প্ররত্যক মানুষ জারন লর্, ত্ার ইচ্ছাশ্বি ও েমত্া ররয়রে। এ েুরটার 
মাধযরম লস র্া ইচ্ছা ত্া কররত্ পারর এিং র্া ইচ্ছা ত্া িজবন কররত্ পারর। মানুষ ত্ার 
ইচ্ছায় সাবধত্ কমব লর্মন- হাাঁটা এিং ত্ার অবনচ্ছায় সাবধত্ কমব লর্মন- লরািীর কাাঁপুবন 
এত্েুভরয়র মরধয পাথবকয কররত্ পারর। ত্রি মানুরষর ইচ্ছা ও েমত্া আল্লাহর ইচ্ছা ও 
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েমত্ার অনুিত্বী। এর েবলল হরচ্ছ আল্লাহ ত্াআলার িাণী: “লর্ লত্ামারের মরধয সরল 
পরথ চলরত্ চায়- ত্ার জনয। আর লত্ামরা ইচ্ছা কররত্ পার না, র্বে না সৃবষ্টকুরলর 
রি আল্লাহ ইচ্ছা কররন।” [সূরা ত্াকিীর, আয়াত্: ২৮-২৯] 
. 
ত্াোড়া লিাটা মহাবিশ্ব আল্লাহ ত্াআলার মাবলকানাধীন। অত্এি, ত্াাঁর মাবলকানাভুি 
রারজয লকান বকেু ত্াাঁর অজ্ঞাত্সারর অথিা অবনচ্ছায় ঘটা সম্ভি নয়। 
. 
আল্লাহই সিরচরয় ভাল জারনন।  
লেখুন: ‘শ্রহু উসুলুল ঈমান’ – শ্াইখ উোইমীন। 

. 

ললখকঃ শ্ায়খ মুহাম্মাে সাবলহ আল মুনাবিে। 
ললখাবট islamqa লথরক সংিৃহীত্।  
মূল ললখাঃ https://islamqa.info/bn/34732 
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৯৬ 

The Oedipus Complex  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 
 

লথরিস নিরীরত্ লকারনা বকেুরই অভাি লনই। ত্ারপররও রাজা লুইস আর ত্ার স্ত্রী 
জরকাস্ট্ার মরন লকারনা সুখ লনই। কারণ, ত্ারা বনঃসিান। িহু িের সিানহীন থাকার 
পর লুইস এক িণরকর সাহার্য বনরলন। িণক ভবিষযৎিাণী কররলা লর্, রাজা লুইরসর 
র্বে লকারনা পুত্র সিান জমায়, ত্রি লস ত্ারক হত্যা কররি আর বনরজর মারক বিরয় 
কররি। েুঃখজনকভারি, লস িেররই ত্ারের একবট পুত্রসিান হরলা। প্ররেসীটা লঠকারত্ 
রাজা লুইস লেরলটার লিাড়ালী লকরট লেলরলন র্ারত্ লেরলটা হামাগুবড়ও না বেরত্ 
পারর। ত্ারপর জরকাস্ট্া লেরলটারক এক চাকররর হারত্ তু্রল বেরলন। চাকরটারক 
বনরেবশ্ বেরলন লেরলটারক হত্যা করার জনয। 
. 

বকন্তু এই বনষ্পাপ লেরলটারক হত্যা কররত্ ললাকটার মন সায় বেরলা না। ত্াই লস 
লেরলটারক এক রাখারলর হারত্ তু্রল বেরলা। পরিত্বীরত্ করয়ক হাত্ পালািেল হরয়, 
লেরলটা লশ্ষ পর্বি পবলিারসর মহরল আেয় লপরলা। পবলিাস বেরলন লথরিস এর 
প্রবত্রিশ্ী নিরী কবরন্থ এর রাজা। রাজা আর রাণী লেরলটারক বনরজর লেরলর মত্ই 
লালন-পালন কররত্ লািরলন আর ত্ার নাম রাখরলন “ইবিপাস” । 
. 

ইবিপাস খুি সুরখই রাজমহরল িড় হরত্ থাকরলা। বকন্তু রু্িক িয়রস হঠাৎ এক মাত্াল 
ত্ারক “জারজ” িরল িাবল বেরলা। মাত্ালটা ত্ারক আররা জানারলা, ইবিপাস রাজা 
পবলিারসর বনরজর সিান না। ইবিপাস ত্ার িািা মারক ঘটনার সত্যত্া বজরজ্ঞস কররল 
ত্ারা ত্া অস্বীকার কররলন। সত্যটা জানরত্ ইবিপাস এক িণরকর আেয় লনয়। িণক 
ত্ারক শুধু এরত্াটুকু িরল লর্, ইবিপাস বনরজর িািারক হত্যা কররি আর বনরজর মারক 
বিরয় কররি। এমন কুৎবসত্ পবরণবত্ এড়ারত্, ইবিপাস কবরন্থ নিরী লথরক পাবলরয় 
র্ায়।  
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“বিবধর বলখন, র্ায় না খন্ডন”- িরল একটা কথা আরে। না হরল লকন ইবিপাস কবরন্থ 
নিরী লেরড় বনরজর জমভূবম লথরিরসই বেরর আসরিন? লথরিরস আসার পরপরই লস 
এক ররথর সামরন পরড় আর ররথর চালরকর সারথ বিিারে জবড়রয় পরড়। েিড়া এমন 
পর্বারয় লপৌোয় লর্, ইবিপাস চালকটারক হত্যা করর লেরল। েুঃখজনকভারি, লসই 
চালকটাই বেরলন লথরিরসর রাজা লুইস, ইবিপারসর জমোত্া। এভারি বনরজর 
জমোত্ারক হত্যা করর ইবিপাস ভবিষযৎিাণী আংবশ্ক পূণব করর লেলরলা বনরজর 
অজারিই। এক চাকর লুইসরক রািায় মৃত্ লেখরত্ লপরয় রাজমহরল অিবহত্ কররলা। 
পুররা লথরিস নিরীরত্ লশ্ারকর োয়া লনরম আসরলা। 
. 

লথরিরসর পথ চলরত্ চলরত্ ইবিপাস এক বফংে (নারীর মুখ ও বসংরহর লেহবিবশ্ষ্ট 
োনাওয়ালা োনি) এর সামরন পড়রলা। বফংে পবথকরের ধাাঁধা বজরজ্ঞস কররত্া। 
সবঠক উির বেরত্ পাররল ত্ারের লেরড় বেরত্া আর ভুল উির বেরল ত্ারের হত্যা 
কররত্া। োনিটা ত্ারক বজরজ্ঞস কররলা, “লকান প্রাণী সকারল চার পারয়, বিরকরল েুই 
পারয় আর রারত্ বত্ন পারয় হাাঁরট?” ইবিপাস উির বেরলা- “মানুষ”। নশ্শ্রি ত্ারা 
চারপারয় হামাগুবড় বেরয় হাাঁরট, পবরণত্ অিস্থায় েুইপারয় আর িৃদ্ধািস্থায় েুই পা আর 
লাবঠ অথবাৎ বত্ন পারয়। ওবিপারসর উির সবঠক হরলা। োনিটা ত্ারক কাাঁরধ বনরয় 
লথরিস ঘুরারলা। লথরিরসর সিাই অিাক হরয় ত্া লেখরলা, কারণ ইবিপাসই প্রথম এই 
োনিটার কাাঁরধ চড়রত্ লপরররে। 
. 

এবেরক রাজার মৃতু্যরত্ রাণী জরকাস্ট্ার ভাই লঘাষণা কররবেরলন, লর্ বফংে এর কাাঁরধ 
চড়রত্ পাররি ত্ারকই লথরিরসর রাজা লঘাষণা করা হরি। ত্াই ওবিপাসরক লথরিরসর 
রাজা লঘাষণা করা হরলা আর রাজার বিধিা স্ত্রী জরকাস্ট্ার সারথ ত্ারক বিরয় লেয়া 
হরলা। ত্ারের সিান ও হরলা। এভারি ইবিপাস পুররা ভবিষযৎিাণী পূণব কররলা- 
“লেরলটা বনরজর িািারক হত্যা কররি আর বনরজর মারক বিরয় কররি।” 
. 

বিরয়র করয়ক িের পর রারজয ভয়ািহ েুবভবে েবড়রয় পড়রলা। জনজীিন বিপর্বি হরয় 
পড়রলা। এ অিস্থা লঠকারত্ রাজা ইবিপাস এক িণরকর আেয় বনরলা। িণক জানারলা, 
র্বে রাজা লুইরসর হত্যাকারীর শ্াবি হয় ত্রি নিরীরত্ শ্াবি বেরর আসরি। 
হত্যাকারীরক পবরচয় জানরত্ ইবিপাস লথরিরসর ভািিােী টায়ারবসয়াস এর সাহার্য 
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চাইরলা। টায়ারবসয়াস ত্ারক বত্রস্কার কররলা আর ত্ারক রাজা লুইরসর হত্যাকারীরক 
খুাঁজরত্ বনরষধ কররলা। ইবিপাস আররা জানরত্ পাররলা, এ নিরীরত্ েুবভবরের কারণ 
হরচ্ছ এখারন এক িযবি বনজ িািারক হত্যা করররে আর মারক বিরয় করররে। কবরন্থ 
নিরীরত্ থাকা অিস্থায় লশ্ানা ভবিষযৎিাণীটা ইবিপারসর মরন পরড় লিরলা। লস কবরন্থ 
নিরীরত্ েূত্ পাবঠরয় জানরত্ পাররলা রাজা পবলিাস মারা বিরয়রেন। 
. 

বপত্ার মৃতু্যর সংিাে শুরনও ইবিপাস স্ববি লিাধ কররলা। কারণ, এখন লত্া আর 
ভবিষযৎিাণী পূণব হওয়া সম্ভি না। েূত্ ত্ারক আররা জানারলা লর্, লস জানরত্ লপরররে- 
ইবিপাস রাজা পবলিারসর পালক সিান বেরলা। এ কথা শুরন ইবিপাস ধাাঁধায় পরড় 
লিরলা। কারণ, রাণী জরকাস্ট্া ত্ারক একিার িরলবেরলা লর্, রাজা লুইস আর রাণী 
জরকাস্ট্া ত্ারের একমাত্র সিানরক এক চাকররর হারত্ তু্রল বেরয়বেরলা। এবেরক রাণী 
জরকাস্ট্া র্খন সি শুনরলন আর ইবিপারসর লিাড়ালীর বেরক ত্াকারলন বত্বন সি 
িুেরত্ পাররলন। বত্বন িুেরত্ পাররলন ইবিপাস আসরল ত্ার আপন লেরল। বত্বন 
ইবিপাসরক বনরষধ কররলন, লস র্ারত্ িযাপারটা বনরয় আর না ঘাটায়। বকন্তু ইবিপাস 
লথরম লিরলা না। লর্ চাকরটার হারত্ রাণী জরকাস্ট্ার লেরলরক তু্রল লেয়া হরয়বেরলা, 
ইবিপাস ত্ারক লিরক পাঠারলা। আর ত্ার মাধযরমই লস জানরত্ পাররলা, পবলিারসর 
পালকসিান আর রাণী জরকাস্ট্ার পবরত্যি সিান একই িযবি। ইবিপাস বনরজ! 
. 

রাণী জরকাস্ট্া ত্ীব্র লিায় আত্নহত্যা কররলন। ইবিপাস মৃত্ মারয়র সামরন আসরলা। 
আর কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ িলরলা, “তু্বম আমার মা! আর আমার লচাখ বকনা লত্ামারক 
কামনার েৃবষ্টরত্ লেরখরে!” অনুরশ্াচনায় ইবিপাস বনরজর লচাখ মারয়র লনকরলস বেরয় 
লখাাঁচারত্ লখাাঁচারত্ অন্ধ করর লেলরলা। চরল লিরলা বনিবাসরন। 
. 

িল্পটা গ্রীক পুরাণ লথরক লনয়া। সত্য নাবক বমথযা জানার উপায় লনই। ১৮৮০ সারল এ 
ঘটনাবটরক লকন্দ্র করর একবট মি-নাটক প্রেবশ্বত্ হয়। নাটকবট লিশ্ িযিসা সেল 
হয়। র্া লসসময়কার বিখযাত্ মনিত্ত্ববিে বসিমুন্ড েরয়িরক লিশ্ প্রাভাবিত্ করর। 
. 

মরনাবিজ্ঞারন বসিমুন্ড েরয়ি লিশ্ বিখযাত্ (নাবক কুখযাত্!) নাম। বত্বন প্রায় সিবকেুই 
িযাখযা কররত্ন লর্ৌনত্া বেরয়। এমনবক একটা লেরল লোটরিলা লখলনার প্রবত্ আকৃষ্ট 
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হয়, এটাও বত্বন লর্ৌনত্া বেরয় িযাখযা কররত্ন। েরয়ি োিী কররত্ন সকল সামাবজক 
সম্পকবই লর্ৌনত্ারকবন্দ্রক[১]। 
. 

ওবিপারসর িল্প লথরক বত্বন এই উপসংহার টারনন লর্, সকল লেরলই ত্ার মারক 
কামনার িস্তু মরন করর। র্ার কাররণ, ত্ারা ত্ারের িািার প্রবত্ বহংসা অনুভি করর। 
বত্বন এটার নাম লেন “ইবিপাস কমরপ্লে”। েরয়রির িযাখযা এরত্াটাই হাসযকর এিং 
বিকৃত্ লর্, অরনক বিিত্বনিােীরাও ত্ার এইসি উদ্ভট িযাখযা লমরন বনরত্ পাররবন। 
ত্ারের মরত্ েরয়ি লকারনা বিজ্ঞানী নয় িরং “িল্পকার”। 
. 

সমকাবমত্া প্রমারণর লেরত্র, অরনরকর কারেই িারউইরনর বিিত্বনিাে শ্ি একটা 
েবলল। ত্ারের রু্বি হরচ্ছঃ মানুষ ও অনযানয প্রাণীরের পূিবপুরুষ একই হিার কাররণ 
আচররণ আর প্রিৃবিরত্ অনযানয প্রাণীরের লথরক মানুরষর খুি লিশ্ী পাথবকয লনই। ত্াই 
র্বে পশুরের মরধয সমকাবমত্া থারক, আমরা লকন ত্া কররত্ পাররিা না? বঠক 
একইভারি প্রাণীরের মরধয র্বে ইনরসস্ট্ িা অর্াচার বিেযমান থারক, ত্রি আমারের ত্া 
কররত্ সমসযা বক? সমকাবমত্া এখন পািারত্য লমাটামুবট খুিই স্বাভাবিক িযাপার। বকন্তু 
এই বিকৃত্ লর্ৌনাচাররর রু্রিও িহু মানুষ ইনরসস্ট্রক স্বাভাবিকভারি বনরত্ পাররে না। 
কারণ, বেনরশ্রষ বিকৃবত্রও লত্া একটা সীমা আরে। ত্াই ইনরসস্ট্রক িলা হয় “The 
last taboo”। বকেু বিকৃত্ মানুষ োিী করর, এই স্বাভাবিক(!) প্রিৃবিরক স্বীকার করর 
বনরত্ পাররল নাবক আমরা পুররাপুবর মুি হরত্ পাররিা। 
. 

এরের জনয আশ্ার িাণী লররখ সম্প্রবত্, লেন আর রাবশ্য়া পারষ্পবরক সম্মবত্র 
বভবিরত্ ইনরসস্ট্রক নিধত্া বেরয়রে[২]। জামবানী ভাই-রিারনর অর্াচাররক নিধত্া 
বেরয়রে[৩]। আরমবরকাও নিধত্া লেয়ার পরথ আিারচ্ছ। 
. 

অর্াচাররর লেরত্র, বিকৃত্মনারের খুি বপ্রয় একটা রু্বি হরচ্ছ- “ If animals can do 
it, why can’t we?” 

প্রথমত্, বিজ্ঞানীরাও স্বীকার কররন বকেু বকেু ননবত্কত্া শুধুমাত্র মানুরষর জনযই। 
আমরা র্খন পশুরের আচররণর কথা িবল, ত্খন আমরা কখরনাই “ধষবণ” বকংিা 
“বিরয়” এই টামবগুরলা িযিহার কবর না। এগুরলা শুধুমাত্র মানুরষর জনযই স্বত্য। 
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বেত্ীয়ত্, প্রাবণজিরত্ ইনরসস্ট্ স্বাভাবিক, এবট একবট অসত্য কথা। জীিবিজ্ঞানীরা 
িরলন, বকেু িযবত্িম িাে বেরল প্রাবণজিরত্ ইনরসস্ট্ একবট বিরল ঘটনা[৪]।  
তৃ্ত্ীয়ত্, এমনবক প্রাবণরের মরধয স্বাভাবিক প্রিৃবি ররয়রে লর্, ত্ারা ররির সম্পরকবর 
কাররা সারথ বমবলত্ না হরয় েূরিত্বী কাররা সারথ বমবলত্ হরত্ চায়। এটারক িলা হয়, 
“Sexual imprinting”[৫] । 
. 

উইবকবপবিয়ারত্, ইনরসরস্ট্র লর্ সংজ্ঞা লেয়া হরয়রে, ত্ার মরধয কাবজনরেররকও 
অিভুবি করা হরয়রে। এরেরত্র, ইসলারমর েৃবষ্টভঙ্গী এরকিারর পবরষ্কার। আমরা িবল, 
কাউরক আমারের ভাই অথিা লিান হরত্ হরল অিত্ আমারের িািা বকংিা মা এক 
হরত্ হরি। জারহলী রু্রি, আরিরের একবট কালচার বেরলা। বপত্া মারা লিরল বপত্ার 
স্ত্রী লেরলর অবধকারর চরল লর্রত্া। এমনবক, লস সমরয় বমশ্র, ইরান ইত্যাবে লেরশ্ 
অর্াচার বিেযমান বেরলা। রাজারা বনজ কনযারের বিরয় কররত্ন [৬] । আল্লাহত্ায়ালা 
কুর’আরন পবরষ্কারভারি এসি বনবষদ্ধ কররনঃ 
. 

“লর্ নারীরক লত্ামারের বপত্া-বপত্ামহ বিিাহ করররে লত্ামরা ত্ারের বিিাহ কররা না। 
বকন্তু র্া বিিত্ হরয় লিরে। এটা অেীল, ির্রির কাজ এিং বনকৃষ্ট আচরণ।  
লত্ামারের জরনয হারাম করা হরয়রে লত্ামারের মাত্া, লত্ামারের কনযা, লত্ামারের লিান, 
লত্ামারের েুেু, লত্ামারের খালা, ভ্রাতৃ্কণযা; ভবিনীকণযা লত্ামারের লস মাত্া, র্ারা 
লত্ামারেররক িনযপান কবররয়রে, লত্ামারের েুধ-রিান, লত্ামারের স্ত্রীরের মাত্া, লত্ামরা 
র্ারের সারথ সহিাস কররে লস স্ত্রীরের কনযা র্ারা লত্ামারের লালন-পালরন আরে। র্বে 
ত্ারের সারথ সহিাস না করর থাক, ত্রি এ বিিারহ লত্ামারের লকান লিানাহ লনই। 
লত্ামারের ঔরসজাত্ পুত্ররের স্ত্রী এিং েুই লিানরক একরত্র বিিাহ করা; বকন্তু র্া 
অত্ীত্ হরয় লিরে। বনিয় আল্লাহ েমাকরী, েয়ালু।” ( সূরা বনসাঃ ২২-২৩)  
. 

িাইরিরলও ইনরসস্ট্রক বনবষদ্ধ করা হরয়রে[৭]। বকন্তু েুঃখজনকভারি একইসারথ, 
িাইরিরল েশ্বটরও লিশ্ী অর্াচাররর িল্প িণবনা করা হরয়রে। র্ার মরধয উরল্লখরর্ািয 
হরচ্ছঃ 

--- লূত্(আঃ) এর েুই লমরয় ত্ারের িািারক পরপর েুইরাত্ মে পান করায় এিং 
িািার সারথ বমবলত্ হয়। েরল, লমরয় েুইবট িািার োরা িভবিত্ী হরয় পরড়[৮]। 
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--- ইব্রাহীম(আঃ) আর ত্াাঁর স্ত্রী সারাহ এর িািা একই িযবি বেরলন। র্ার অথব, সারাহ 
বেরলন ইব্রাহীম(আঃ) এর সৎ লিান[৯]। 

--- োউে(আঃ) এর িড় লেরল এিং বসংহাসরনর উিরসূরী অরম্নান, ত্ার লিান 
ত্ামাররক ধষবণ করর[১০]। োউে(আঃ) এর আররক লেরল অিরশ্ালম ত্ার বপত্ার 
সারথ বিরদ্রাহ করর লখালা আকারশ্র নীরচ পুররা ইসরারয়লিাসীর সামরন ত্ার বপত্ার 
উপপত্নীরের ধষবণ করর[১১]। 

এখারন প্রসঙ্গত্ উরল্লখয লর্, আমারের মুসবলমরের আবকো হরচ্ছ, সকল নিীরাই 
বনষ্পাপ বেরলন। র্বে এমন লকারনা বকেু লকারনা পূিবিত্বী বকত্ারি উরল্লখ করা হয় র্া 
নিীরের চবরত্ররক কুলবষত্ করর, ত্রি ত্া বিকৃত্ এিং িারনায়াট। 
. 

িত্বমারন নাবিকসহ অরনরকই প্রশ্ন তু্রল, র্বে ধমবগ্ররন্থর পবিত্র িযবি আর ত্ারের 
সিারনরা এসি কররত্ পারর আর ঈশ্বর লসটা ত্াাঁর বকত্ারি উরল্লখও কররত্ পাররন, 
ত্রি আমারের এসি কররত্ সমসযা বক? িত্বমারন ত্াই পািারত্য ইনরসস্ট্ ভয়ািহ 
আকারর িাড়রে।  
লিশ্ী না, পিাশ্ িের আরিও সিাই সমকাবমত্ার মত্ ইনরসস্ট্রকও একবট বিকৃত্ 
লর্ৌনাচার বহরসরি জানরত্া। পবরসংখযান অনুসারর, ১৯৫৫ সারল আরমবরকারত্ প্রবত্ 
বমবলয়রন লকিল একজন মানুষ অর্াচারর বলপ্ত হরত্া[১২]। আর এখন? প্রবত্ বত্নবট 
লমরয়র মরধয একবট লমরয় আর প্রবত্ পাাঁচবট লেরলর মরধয একবট লেরল ত্ারের িয়স 
১৮ হিার পূরিবই পবরিার কতৃ্বক শ্ারীবরকভারি লাবিত্ হয়[১৩]। 
. 

আচ্ছা, আমারের এখারন বক অিস্থা? NDTV এর একবট বররপারটব প্রবত্রিশ্ী লেশ্ 
ভাররত্ অর্াচাররর একবট পবরসংখযান লেখারনা হরয়রে[১৪]। পবরসংখযান অনুসারর, 
ভাররত্ ৫৩% বশ্শু শ্ারীবরকভারি লাবিত্ হয়। ৭২% বশ্শুরক নীররি এই লািনা সহয 
কররত্ হয়। ৬৪% অর্াচাররর বশ্কার বশ্শুরের িয়স ১০-১৮ িের। ৩২% এর িয়স 
লকিল ২-১০। বচিা করা র্ায়? মাত্র েুই লথরক েশ্! র্ারা এই অর্াচাররর বশ্কার হয় 
ত্ারের ৮৭% লক িারিার এই শ্ারীবরক লািনার লভত্র বেরয় লর্রত্ হয়। 
. 

র্ারা আমার এই বলখা পরড় এরত্ােণ “এমন বিকৃত্ টবপক বনরয় লকন বলখবে!” 
এমনটা ভািবেরলন ত্ারের জনয এই পবরসংখযানগুরলা লেয়া। করয়ক িের আরিও 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
566 

এমন বিকৃত্ বকেু লর্ মানিসমারজ থাকরত্ পারর ত্া আমার ধারণার িাইরর বেরলা। 
আর সবত্য িলরত্ লর্ লকারনা সুস্থ-স্বাভাবিক মানুরষর বনকট এসি বিকৃত্ মরন হরি। 
আবম প্রথম ইনরসস্ট্ টামবটার সারথ পবরবচত্ হই, িত্বমান সমরয় নাবিকরের নিী লররে 
িাউরসর সারথ হামজা জবজবরসর এক বিরিরট[১৫]। বিত্রকবর এক পর্বারয়, হামজা 
জবজবস, লররে িাউসরক প্রশ্ন কররনঃ 
. 

“Why is incest wrong?” ( অর্াচার লকন বঠক নয়? ) 
লররে িাউস জিাি লেন, “ It’s not clear(to) me that it’s wrong.” (আমার 
কারে মরন হয় না লর্ এটা খারাপ বকেু।) 
. 

আবম জিাি শুরন থ’ হরয় বিরয়বেলাম। বিশ্বাস কররত্ পারবেলাম না লর্, পৃবথিীরত্ 
এমরনা মানুষ থাকরত্ পারর র্ারা এটারক নিধ মরন কররত্ পারর। বিত্রকবর পর 
নাবিকরের লসরা নিী বরচািব িবকে ত্ার টুইটার একাউরন্ট উিরবট লশ্য়ার করর ত্ার 
সম্মবত্ প্রকাশ্ কররন[১৬]। 
. 

আমারের িাংলারেরশ্ বক অিস্থা? বমবিয়ারত্ র্ারেররক িাংলারেরশ্ বিজ্ঞানমনষ্ক(!) 
বচিাভািনার রাজপুত্র িলা হয়, ত্ারের মরধয অনযত্ম হরলা- আবসে মবহউবেন, 
অবভবজৎ রায়, রাজীি হায়োর ওররে থািা িািা। আমার কারে প্রমাণ ররয়রে, এরা 
সিাই ত্ারের বিবভন্ন ললখায় অর্াচাররক প্ররমাট করররেন। 
. 

এোড়া িঙ্গরেশ্ীয় নাবিকরের ধমবীয়গ্রন্থ “মুিমনা” ব্লরি আজ লথরক প্রায় পাাঁচ িের 
আরি আেনান নারম এক ব্লিার “নষ্ট রাবত্র” নারম একবট লোটিল্প বলরখন[১৭]। ত্ারত্ 
কল্পনার অরর্ািয বিকৃবত্রত্ ললখক িািারক বনরয় েুই লমরয়র েযান্টাবসর কথা বলরখরেন। 
পুররা িল্পবটরত্ আসরল বক বেরলা লসবট আমার পরে িলা সম্ভি না। আমার রুবচরত্ 
কুরলারচ্ছ না। ললখক ত্ার অেীল িল্পটারক বিরশ্ষাবয়ত্ করররেন এভারিঃ 
. 

“িল্পবট আসরল েীণেৃবষ্ট, বিশ্বারসর োসত্ব, আর নষ্টাবমর বিরুরদ্ধ আমার, আপনার, ও 
আমারের একটা সংগ্রাম। আর িল্পবট িলাও হরয়রে বশ্শ্নবটর েৃবষ্টভবঙ্গ লথরক। 
করয়কিার পড়রলই পাঠক িুেরত্ পাররিন লর্ মানুষ েমত্ািাণ হরয় ওঠরত্ চায় 
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বনয়যরণর মাধযরম, বকন্তু আসরল িমািত্ লস ত্ার বনরজরই েমত্ার োস হরয় ওরঠ।” 
. 

আমার জানামরত্, লর্ কাররার লর্ লকারনা বলখাই মুিমনা ব্লরি প্রকাশ্ করা হয় না। 
মুিমনা ব্লি আর ত্ার সারথ সংবেষ্ট সিাই এমন বিকৃত্ ললখা ব্লরি লররখ প্রমাণ 
করররেন, ত্ারা আসরল মুিবচিার নারম আমারের বপ্রয় িাংলারেরশ্ অেীলত্া আর 
বিকৃত্মনষ্কত্া েবড়রয় র্ারচ্ছন। 
. 

আসরল ইনরসস্ট্ লকন বঠক নয় লসটা বনরয় আমার মরন হয় না লকারনা বকেু ললখার 
প্ররয়াজন আরে। লর্ লকারনা বিকৃবত্হীন মানুরষর কারেই এটা কল্পনার অরর্ািয।  
ইনরসরস্ট্র কাররণ “Inbreeding” ঘরট। র্ার েরল পরিত্বী প্রজরম বিবভন্ন লজরনবটক 
বিজঅিবার ঘরট থারক। 
. 

এমনবক, বিিত্বনিােও ইনরসস্ট্ লথরক সত্কব করর। কারণ, প্রজম লথরক প্রজরম এই 
ইনবব্রবিং ঘটরল একবট প্রজাবত্র বিলুপ্ত হরয় র্ািার সম্ভািনা ররয়রে[১৮]। অরনরকই 
প্রশ্ন কররন, ইনবব্রবিং লত্া কাবজনরের বিরয় কররলও ঘটার সম্ভািনা ররয়রে। ইসলারম 
লকন ত্াহরল কাবজনরের বিরয় করার নিধত্া বেরয়রে? 
. 

এরকিারর ররির সম্পরকবর কাররা সারথ আমারের ৫০% জীন কমন থাকার সম্ভািনা 
আরে। র্ার েরল খুি সহরজই ইনবব্রবিং ঘরট। বকন্তু কাবজনরের লেরত্র এটা লকিল 
১২.৫%, অরনক কম[১৯]। এরত্াটুকু সম্ভািনা অনয লর্ লকারনা শ্ারীবরক সম্পরকবর 
লেরত্রই হরত্ পারর। 
. 

কাবজনরের বিরয়র লেরত্র র্রত্াটুকু েুাঁবক ররয়রে ত্া আররা সহরজই এড়ারনা র্ারি, র্বে 
আমরা প্রজরমর পর প্রজম কাবজনরের বিরয় না কবর। আর এমনটা না করার পরামশ্ব 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারের বেরয় বিরয়রেন[২০]। 
. 

পািরত্যর বিবভন্ন পবরিাররর েৃষ্টাি আমারের সামরন তু্রল ধরা হয়। লর্খারন লেখারনা 
হয়ঃ ভাই-রিান, মা-রেরল বকংিা িািা-রমরয় বিরয় করর একসারথ নাবক সুখী(!) সংসার 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
568 

র্াপন কররে। 
. 

িািিত্া বকন্তু এরকিারর আলাো কথা িরল। লর্সি পবরিারর এসি বিকৃবত্ ঘরট থারক 
ত্ারের মরধয পারষ্পবরক েদ্ধারিাধ থারক না[২১]। েিড়া, এলরকাহল, ড্রাি ইত্যাবে 
একেম বনত্যবনমবিক িযাপার হরয় োাঁড়ায়[২২]। লর্সি লমরয় ত্ারের বপত্ার োরা এই 
অর্াচাররর বশ্কার হয় ত্ারের অনুভূবত্রত্ চরম রাি, ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভয় আর লিা 
বমরশ্ থারক[২৩]। 
. 

এটা অস্বীকার করার উপায় লনই, “Incest Taboo” লক েুরড় লেলার মাধযরম 
মানিসমাজ বিকৃবত্র চররম লপৌঁোরচ্ছ। বিজ্ঞারনর লোহাই বেরয় বনরজরক পশু-পাবখর 
লচরয়ও নীরচর কাত্ারর নামারচ্ছ। িির লজেরী খুি সুন্দরভারি িযাখযা করররেন বকভারি 
বসিমুন্ড েরয়ি একবট রূপকথারক আমারের সামরন ভুলভারি উপস্থাপন করররেন[২৪]। 
বত্বন এর নাম বেরয়রেন “The Real Oedipal Complex”। ইবিপাস কখরনাই 
বনরজর িািারক হত্যা কররত্ চায়বন, মার সারথ বমবলত্ হরত্ চায়বন। লস লচরয়রে এই 
কুৎবসত্ পবরণবত্ লথরক িাাঁচরত্। বকন্তু লস ত্ার ভািয লথরক িাাঁচরত্ পাররবন। মানুষ 
কখরনাই ত্ার পবরিাররর প্রবত্ কামুক হরয় জমায় না। িরং এগুরলা লর্ স্বাভাবিক না, 
এই লিাধ বনরয়ই লস জমায়। 
. 

আমার খুি অিাক লারি এই বিকৃত্ লর্ৌনাচাররর জয়িান িাওয়া মানুষগুরলাই আিার 
প্রশ্ন তু্রল- লকন আমারের নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজর লেরলর িউরক বিরয় কররবেরলন?(বমথযা 
োিী) লকন সাবেয়া(রাঃ) লক ধষবণ কররবেরলন?(আররকবট বমথযা োিী) ত্ারা িরল 
আমারের নিী বশ্শুকামী বেরলন।(বভবিহীন) 
. 

মানুষরক মুবির েীো লেয়ার োবিোর মানুষগুরলা ত্ারের কুৎবসত্ বচিা োরা এরত্াটাই 
পবররিবষ্টত্ লর্; আজ ত্ারা বনরজরের মারক মা ভািরত্ পাররে না, লিানরক লিান ভািরত্ 
পাররে না। জীিন মারনই ত্ারের কারে "Sex & Drugs & Rock & Roll"। পুররা 
েুবনয়াটাই ত্ারের কারে “Sex Object”। 
. 
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বেনরশ্রষ এই মানুষগুরলাই লর্ আরলারক অন্ধকার ভািরি, সরত্যর বিরুরদ্ধ োাঁড়ারি 
ত্ারত্ বক খুি লিশ্ী অিাক হিার মরত্া বকেু আরে? 
. 

“In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and 
for them is a painful punishment because they [habitually] used to 
lie.” [ Al Quran 2:10] 

 
ত্থযসূত্রঃ 

১। Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and 
William H. Durham. (Page -23) 

২। Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law , 14 March 
2008. Retrieved 30 August 2012. 

৩। http://www.independent.co.uk/…/german-ethics-council-calls-… 

৪। Pusey and Wolf, “Inbreeding avoidance in animals,” (Page 202-205) 

৫। Konrad Lorenz, “Der Kumpan in der Umwelt des Vogels,” Journal 
fürOrnithologie, vol. 83 (1935), (Page. 137–213, 289–413.) 

৬। মুসবলম উম্মাহর পত্রন বিরশ্বর বক েবত্ হরলা?- সাইরয়ে আিুল হাসান আলী নােিী (পৃষ্ঠা-৮০-
৮১) 

৭। Holy Bible: Leviticus 18:6-12, Leviticus 18:10, Leviticus 18:12-14, Deuteronomy 
27:20-23 

৮। Holy bible: Genesis 19:30-38 

৯। Holy bible: Genesis 20:12 

১০। Holy bible: 2 Samuel 13 

১১। Holy bible: 2 Samuel 16 

১২। S. K. Weinberg, Incest Behavior (New York: Citadel). 

১৩। https://www.theatlantic.com/…/america-has-an-incest…/272459/ 

১৪। Incest: India's ugly secret tumbles out in series of 
cases- https://www.youtube.com/watch?v=vA61xBnVb14&t=1s 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-ethics-council-calls-for-incest-between-siblings-to-be-legalised-by-government-9753506.html
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Fnational%2Farchive%2F2013%2F01%2Famerica-has-an-incest-problem%2F272459%2F&h=ATNDWW_u_kLlZXNLld_06IuZUZAIBxYLDSbzy2NAFLVB8tu-jdc28TbTeXax8PcxPhAekKENV7SXB2FxlYFIgnvzySRgqBniU1aCY9qmBrp5hSMqq9wphtf75YF0i-SfVJklBuqqZs7D8SGAfbKD6QEyPRS6o7mqEgQa7GFrLRfNnhAaBma62D1hCl3v2cexOfL8wh3xRDPdYm8j2hCtjI618SDYp3CjNR4awxW9Vw2uSJBqydWnkJQB6ciBj1EpLOFUiO6Z3FXtaq9ayjKx_7qv8GjQl_v0LUUHaYG4ZQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvA61xBnVb14%26t%3D1s&h=ATNNU4g0C0x5QjwcBdzYoM0HSKGugIpPO6fzUT9SCvW9y204VlMrlda0iJQc49mkDNe2VPWmJQ6sFXAQFJdafcc5Dyokqg42SCWL71Vn9UkqRPXBOMoTodbvuQpyh0quPY-_SC09rrUrncPnk3ueF7HXQ1LxoUGcfHrUFTsu1F6A3Xn-zxDvcZCU-YQwsxvczQUaBENl0gSn2PdQglwnMLCu_thaYZ_0lO6OA36_B8UHZa9PTSF4FMvE-tQKHhI5SlWPDAjZtSnptYYC7tZNH2Uw7bR64-AkLnscnSgZWw


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
570 

১৫। Lawrence Krauss vs Hamza Tzortzis - Islam vs Atheism Debate 
https://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI 

১৬। https://twitter.com/richarddawki…/status/312320023035273216… 

১৭। https://blog.mukto-mona.com/2012/07/23/27550/ 

১৮। Bateson, “Optimal outbreeding,” in Mate Choice, ed. P. Bateson (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), Page. 257–77. 

১৯। Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and 
William H. Durham. (Page -39) 

২০। Why are first cousin marriages allowed in Islam? by Dr. Zakir Naik 

https://www.youtube.com/watch?v=JV0S07EakCs&t=209s 

২১। Herman, Father-Daughter Incest, p. 71. 

২২। Kathleen C. Faller, “Women who sexually abuse children,” Violence and 
Victims, vol. 2 (1987), pp. 263–75; 

২৩। Patricia Phelan, “Incest and its meaning: The perspectives of fathers and 
daughters,” Child Abuse and Neglect, vol. 19 (1995), pp. 7–24. 

২৪। https://www.psychologytoday.com/…/…/the-real-oedipal-complex 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DuSwJuOPG4FI&h=ATOGI3_FbyACTyebhXGl0uzn7Eicou_E-zDBZB4hvo8X3RquRfFcdn5ej4c-ejqCHHSS5lgxMETWylcFthTD3GK4zQtw0I3llDy_YeiYB8mwlSP5U2IAMTh8DZ6X3F9ONk5eGwYMqLcQA1JUO0w98clQEJmxjR68cdv55iX9ffQMfjdVJ_k5gWOcRl-NgOWMmwKMkF2_HYoL0abFZPU2DFVYwJOGef1Q8Fa1IFzAq0CFxrlAr_mfVYrm_U2kUSXhMQfd-OEDeX0GwNToiwFGZP08zT9sS8scfpyMD5C2nQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fricharddawkins%2Fstatus%2F312320023035273216%3Flang%3Dbn&h=ATODk-Fk4XuKfY8IN_6oAwWUq_bZRwTxT2KUowg0zlSyFk3nDg7-We7XTpxl6WfH2Ugew0N67rUC1y16gGsJya9UTIiidhtth4kHqtWFgx8oKNqZqArsI3EjDnNHma5VZXQmPl6idO6nRQm_QBZTHRVplkPPWxIlsNYn7P643d78VkjrLtxka_WFCS58o5H9ad4b0v7F1rlnchWD__jYxGK2SlGENxcwBCrJTxJVWzRoiSA7UU5f9n-hVkdMdtM84S9XuLI45j2hPi0t6_Kh11RsxavgixnFqB5mc71CD9mJqwL5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fblog.mukto-mona.com%2F2012%2F07%2F23%2F27550%2F&h=ATN6aFToU4WtadMMG8pAOWEetTYUyAGASNDMLJbkJVhDw2kwnjIsNvL9AvqT9_5u-Gsq0lsHNvKwcBhdjgl0P5ud-pXVhWvhUiMTq1guIk55b1wzMUPJjAxeFe3Yp9BeZtOT-3F7CE2mxcV8T_PBYPMVlY6GIooZyrDBjw5Qq_UOplQi-bvaHepOlql7UGKHNngGh3IsbME7nREu81APP3l5aqx0O2kSa54nhmDgAg5D4M9fUTyTZzmr18Gm4uW2pSfhyKdPwNkhpON2lRLqwLjk_2UHrGS-B6DLta5apw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJV0S07EakCs%26t%3D209s&h=ATNU8gq7tdXfs9Lfo75Ioy21JaWTHFLphC5_JtfsGyi5WU4pDTIVWc6XPUY1qCI6tN_nHTBk4XUvQw3bXdtkLBjReKu4I0E-hjOEBvanAq4oMVxVC-tonwPlgg7qQum-rcypZSZk42V1cGGz2q27nQvQFBmSpNPH5iHhJEO7gb9cNzWUHsbzz1VtsNgH-tCJGbpZgAclyNsoMUU5hfExlJ-OYPWDBCpuJuDsQPZLF_rm9JUXdy5W6q1TcHUVdRDoj3NiWQTMYySKwlzlOyobtn6lCooX1jMvefdYMaT2aQ
https://www.psychologytoday.com/blog/the-art-flourishing/201205/the-real-oedipal-complex


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
571 

৯৭ 

আল্লাহর েমাশ্ীলত্া ও নযায়বিচার  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ বক আসরলই েয়ালু এিং েমাশ্ীল (Quran 1:3) বর্বন বকনা 
একটা উট হত্যার জরনয পুররা লিাষ্ঠীর ললারকরের লমরর লেলরত্ পাররন(Quran 7:73-
78, 54:26-31) 
. 

উিরঃ আল্লাহ অিশ্যই েয়ালু এিং েমাশ্ীল, ত্ার অনযত্ম বসোত্ী নাম আর রহমান 
ও আর-রহীম। ত্রি বত্বন আল-আবেল(পরম নযায়বিচারক) এিং আল-কাহহার(প্রিল 
পরািমশ্ালী) ও িরট। র্া আল্লাহ কুরআরনর পররত্ পররত্ েৃশ্যমান। 
. 
আসুন ত্ারের অবভরর্ািকৃত্ সাবলহ(আ) ও ত্ার োমূে জাবত্র ঘটনা সংরেরপ লজরন 
লনওয়া র্াকঃ 
. 
; োমূে জাবত্ আে জাবত্র িংশ্ধর। ত্ারের মরধয কালপবরিমায় মূবত্বপূজা শুরু হয়। 
এমত্ািস্থায় আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা সাবলহরক(আ) নিুওয়ারত্র োবয়ত্ব বেরয় 
নিী বহরসরি লপ্ররন কররলন। বত্বন লর্ৌিনকাল লথরক শুরু করর িাধবকয পর্বি ত্ার 
জাবত্রক ত্াওহীরের োওয়াত্ বেরয় র্ান, ত্রি লত্মন লকউ সাড়া লেয়বন। সাবলহ(আ) 
র্খন িাধবরকয উপনীত্ হন ত্খন ত্ার জাবত্ সাবলরহর(আ) োওয়ারত্ ত্যি ও বিরি 
হরয় এিং সাবলরহর(আ) নিুওয়ারত্র সত্যত্া পরীো করার িলরলা “তু্বম র্বে সত্যিােী 
হরয় থাক ত্রি আমারেররক পাহাড় লথরক একবট প্রাপ্তিয়স্ক ঊটনী লির করর োও” 
ত্খন সাবলহ(আ) এই িলরলন লর্ “র্বে আবম লত্ামারের এই োবি পূরন কবর ত্াহরল 
বক লত্ামরা ঈমান আনরি?” ত্ারা সিাই এই শ্রত্ব অঙ্গীকারািদ্ধ হরলা। আল্লাহর কারে 
সাবলহ(আ) েুয়া কররল আল্লাহ ত্ার েুয়া কিুল করর বনরলন, েরল পাহারড়র পাথর 
লেরট একবট প্রাপ্তিয়স্ক, সুস্থ উটনী লির হরলা। এই আির্বজনক ঘটনা লেরখ ত্খনই 
লকউ লকউ ঈমান আনরলা আর লকউ লকউ ঈমান আনার ইচ্ছারপাষন কররল ঠাকুর-

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&story_id=300812377021816


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
572 

পুররাবহত্ লিারের বকেু ললাক িাধা বেরলা। সাবলহ(আ) ত্ার জাবত্র এরহন অঙ্গীকার ভঙ্গ 
কররত্ লেরখ ভয় লপরলন লর্ এই জাবত্র উপর না আর্াি চরল আরস। ত্াই নিীসুলভ 
েয়াদ্রবত্ায় বত্বন িলরলন, “লত্ামরা এই উটনীর লেখারশ্ানা কররা, এর লকারনা েবত্ 
কররানা, ত্াহরল লত্ামরা হয়রত্া এই আর্াি লথরক লিরচ র্ারি”। জাবত্র অনযানয ঊটনী 
লথরক এই ঊটনী বভন্ন বেরলা। এই ঊটনী এক কুরপর পাবন একাই পান করর লেলত্, 
ত্াই আল্লাহর বনরেবরশ্ সাবলহ(আ) বসদ্ধাি বেরলন লর্, লত্ামারের ঊটরা একবেন ও আর 
এই ঊটনী আররকবেন পালািরম পাবন পান কররি। বকন্তু অিাধয জাবত্ আল্লাহর 
বনরেবশ্ অমানয করর সিবসম্মবত্িরম উটনীবটরক হত্যা করর লেলরলা। সাবলহ(আ) 
িলরলন লত্ামারের আর মাত্র ৩বেন সময় িাবক আরে এর মরধযই আর্াি চরল আসরি, 
লসই অিাধয জাবত্র ললারকরা ত্খনও বনরজরের োবম্ভকত্া ও একগুরয়বম প্রেশ্বন করর 
চলরলা, আল্লাহর কারে েমা চাওয়ার িেরল ত্ারা সাবলহরক(আ) বনরয় মজা কররত্ 
লািরলা এিং ত্ারক হত্যা করার লচষ্টা চালায়। ত্রি আল্লাহ ত্ারের প্ররচষ্টারক িযথব করর 
লেন, ত্ারেররক ভূবমকম্প ও বিকট এিং প্রিল আওয়াজ বঘরর লেরল, আল্লাহর আর্ারি 
পুররা োমূে জাবত্ সমূরল ধিংস হরয় র্ায়। আল্লাহ কুরআরন বিবভন্ন স্থারন ত্ারের িণবনা 
বেরয়রেন;  
. 
{(সূরা আরাে ৭ুঃ৭৩-৭৯), (সূরা হুে ১১ুঃ৬১-৬৮), (সূরা নামল ২৭ুঃ৪৫-৫২), 
(সূরা ক্বমার ৫৪ুঃ২৩-৩১)} 
. 
[বিিাবরত্ঃ (কুরআনুল কারীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােসীর, ২/৭৭৭-৭৮৩), 
(ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ১/৪৩৬), (ত্ােসীরর ইিন কােীর, ৮ম;৯ম;১০ম/৩৩১-
৩৩৯), (ত্ােসীরর জালালাইন, ২/৪১৩-৪২০)] 
. 
োমূে জাবত্র আপরাধগুরলা লেখা র্াকঃ 
. 
(ক) ত্ারা আল্লাহর সারথ বশ্ররক জবড়রয় পরড়বেরলা, ত্রি আল্লাহ নিী না লপ্ররন করার 
পূরিব লকারনা জাবত্রক আর্াি লেন না ত্াই আল্লাহ সাবলহরক(আ) নিী বহরসরি ত্ারের 
মরধয লপ্ররন কররলন, র্ারক আল্লাহ োমূে জাবত্র ভাই িরল সরম্বাধন করররেন (সূরা 
আরাে ৭ুঃ৭৩); 
. 
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(খ) ত্ারা নিী সাবলরহর(আ) ত্াওহীরের োওয়ারত্ সাড়া না বেরয় ঔদ্ধত্যপূনব আচরণ 
কররত্ লািরলা, সাবলহ(আ) ত্ার লর্ৌিরনর শুরু লথরক িাধবকয পর্বি ত্ারেররক ত্াওহীে 
ও ঈমারনর োওয়াত্ বেরয় লিরলও োমূে জাবত্ োওয়ারত্ সাড়া না বেরয় অস্বীকার 
কররত্ থারক; 
. 
(ি) ত্ারা বনরজ লথরকই সাবলরহর(আ) কারে মুবর্জা লেখারনার জনয িলরলা, সাবলহ(আ) 
নিীসুলভ েয়াদ্রবত্ার কাররন ভািরলন লর্ হয়ত্ মুবর্জা প্রকাশ্ ঘটরল ত্ারা ঈমান 
আনরত্ পারর। ত্াই সাবলহ(আ) মুবর্জা প্রকারশ্র আরি ত্ারের বনকট লথরক ঈমান 
আনার অঙ্গীকার বনরলন, ত্ারা সিবসম্মবত্িরম লসই শ্রত্ব রাজী হরয়বেরলা; 
. 
(ঘ) র্খন সাবলরহর(আ) েুয়া করার পরর আল্লাহর ইচ্ছায় ও অনুমবত্িরম পাহারড়র 
িুক লেরট প্রাপ্তিয়স্ক একবট উটনী লির হরলা ত্া ত্ারের জনয আির্বজনক বেরলা এিং 
ত্ারা সাবলরহর(আ) নিী হওয়ার সত্যত্া উপলবি কররত্ লপররবেরলা, এই ঘটনাই বক 
র্রথষ্ট বেরলা না লর্ ত্ারের সকরলর জনয আল্লাহর প্রবত্ ঈমান আনয়ন করার জনয, 
লর্ই োওয়াত্ ত্ারের জাবত্রই একজন র্ারক আল্লাহ ত্ারেরই ভাই িরল সরম্বাধন 
করররেন, বর্বন জীিরনর শুরু লথরক লশ্ষ েীঘব সময় পর্বি িমািত্ এই ঈমারনর 
োওয়াত্ বেবচ্ছরলা, আর ত্ারা মুবর্জা প্রকারশ্র পূরিবই ঈমান আনয়রনর শ্রত্ব আিদ্ধ 
বেরলা, ত্িুও ত্ারা ত্ারের পূিবপুরুরষর ধমব, বনরজরের হটকারীত্া ও োবম্ভকত্ায় অটল 
থাকরলা, এত্ িড় ঘটনা ত্ারেররক সামানয বকেুেন বিস্মরয় হত্িাক করর বেরলও ত্ারা 
ঈমান আনরলা না; 
. 
(ঙ) এই ঘটনা লেরখ বকেু সত্যানুসন্ধানী সারথ সারথ মানুষ ঈমান আনরলা এিং আররা 
বকেু সংখযক ও ঈমান আনার ইচ্ছারপাষন কররলা, লসখারন পুররাবহত্ লিারের বকেু 
ললাক ত্ারেররক িাধা প্রোন কররলা, এরক বনরজরা আল্লাহর সারথ বশ্ররক বলপ্ত 
অঙ্গীকার ভঙ্গ কররলা, বনরজরা ও আল্লাহরক অস্বীকার কররলা সারথ অনযরেররক ও িাধা 
বেরলা ঈমান আনরত্!!!; 
. 
(ঙ) সাবলহ(আ) এত্বকেুর পররও আল্লাহর আর্াি চরল না আরস এই ভরয় বত্বন 
নিীসুলভ েয়া লেবখরয় িলরলা ত্ার জাবত্রক উটনীবটরক র্থার্থ লালন-পালন কররত্ 
এিং ঊটনীবটর লকারনা প্রকার েবত্ কররত্ বনরষধ কররলন; 
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. 
(চ) ত্ারা তু্চ্ছ পাবনর িন্টন বনরয় ঊটনীবটরক হত্যা করর লেলরলা আর আল্লাহর 
অিাধযত্া কররলা, লর্খারন পাবনর সমিন্টন আল্লাহ বনবেবষ্ট করর বেরয়বেরলন!!! এখারন 
িযাপারবট শূ্ধুমাত্র ঊট হত্যা করা নয় িরং এখারন আল্লাহর অিাধযত্া করাই মূল বিষয়, 
লর্খারন আল্লাহ ত্ারেররক এত্সুরর্াি লেওয়ার পররও ত্ারা িমািত্ আল্লাহর অিাধযত্া 
কররই র্াবচ্ছরলা; 
. 
(ে) র্বে এমন হত্ বকেু ললাক ঊটনী হত্যার সারথ জবড়ত্ বেরলা িাবকরা সিাই বনরেবাষ 
ত্িুও িলা লর্ত্, বকন্তু না ত্ারা সিাই এই জঘনয কারজর সারথ জবড়ত্ বেরলা, 
কাত্াোহ(রাহ) িরলন, “ লর্ িযবি ওরক হত্যা কররবেরলা ত্ার কারে সিাই বিরয়বেল 
এমনবক স্ত্রীরলারকরাও এিং িালরকরাও। ত্ারের সিারই উরেশ্য বেরলা ত্ার োরা ওরক 
হত্যা কবররয় লনওয়া” অথবাৎ ঊটনীরক হত্যা করার জরনয লোট িড় সিাই হত্যাকারীরক 
সমথবন বেরয়বেরলা, ত্ারেরই পরামরশ্ব হত্যাকারী বকোর ইিন সাবলে প্রস্তুত্ হরয় র্ায় 
ঊটনীরক হত্যা করার জনয। জাবত্র ললারকরা িাধা প্রোরনর িেরল হত্যাকারীরক পূণব 
সমথবন লর্ািাল!!!; 
. 
{ত্ােসীরর ইিরন কােীর, (৮ম,৯ম,১০ম/৩৩৬-৩৭), (১৮/১৮১)}  
. 
ত্ারের এত্ এত্ অপরারধর পররই আল্লাহ ত্ারের বিকট আওয়াজ ও ভূবমকরম্পর শ্াবি 
বেরয় ধিংস করর লেন। আল্লাহ কখনই লকারনা জাবত্ িা মানুরষর সারথ বত্ল পবরমান 
জুলুম ও কররন না (সূরা বনসা ৪ুঃ৪০), বত্বন আর-রহমান , আর-রহীম। বত্বনই লত্া 
মানুষরক সৃবষ্ট করররেন, বর্বন ত্ার িান্দারক ভারলািারসন বনজ মারয়র লথরকও অরনক 
লিশ্ী। ত্াই লত্া বত্বন সামানয পাথররর মূবত্ব, িাে, চন্দ্র-সূরর্বর সারথ ত্ারক শ্রীক করর 
লেলার পররও নিী লপ্ররন করর ত্ারেরই লহোয়ারত্র বনবমরি, লসই নিীরের মাধযরমই 
মুবর্জা প্রকাশ্ করান মানুরষর সরন্দহ েূর করার জনয ও সত্যত্া প্রমারনর জনয, বকন্তু 
এত্বকেুর পররও অরনক হত্ভািারাই ঈমান আরননা শুধুমাত্র পূিবপুরুষ, অহবমকা এই 
তু্চ্ছ েুবনয়ার লোহাই বেরয়। ত্াই লেখা র্ায় সাবলরহর(আ) জাবত্ োমূরের সারথ, র্ারা 
িমািত্ বশ্রক, মূবত্বপুজা আর আল্লাহর অিাধযত্ায় লমরত্ বেরলা, সাবলরহর(আ) রাত্-
বেরনর িমািত্ োওয়াত্ ত্ারের অির নাড়া লেয়বন, ত্ারা সাবলরহর(আ) সত্যত্া 
প্রমারনর জনয মুবর্জা প্রকারশ্র জনয িলরলা, সাবলহ(আ) ত্ারের অঙ্গীকারর ভািরলন 
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র্বে এিার আমার জাবত্র ললারকরা ঈমান আনয়ন করর বচররসৌভািয লাভ কররত্ 
পারর, মুবর্জা প্রকাশ্ পাওয়ার পররও ত্ারা ত্ারের অিস্থা লথরক চুল পবরমান ও নড়রলা 
না, মুবষ্টরময় বকেু ললাক ঈমান আনরলও র্ারা ঈমান আনার ইচ্ছা লপাষন কররলা 
ত্ারেররক বকেু ত্থাকবথত্ সম্মাবনত্জন িাধা প্রোন কররলা, এত্ বকেুর পররও আল্লাহ 
ত্ারেররক আর্াি বেরয় ধিংস কররনবন, ত্ারের প্রবত্ বনরেবশ্ বেরলা ত্ার মুবর্জার 
বনেশ্বনস্বরুপ লসই ঊটনীবটর লকারনারুপ েবত্সাধন কররিনা, ত্ারা ত্ারত্ও িাধ 
সাধরলা না 

আল্লাহর অিাধযত্ার চূড়াি সীমায় লর্রয় লসই ঊটনীরক হত্যা কররত্ উেিত্ হরলা, 
সারথ হত্যাকারীরক বিনু্দমাত্র ও িাধা না বেরয় িরং পূণব সমথবন কররলা এিং আল্লাহর 
অিাধযত্ার সি সীমা পার করর লেলরলা। আর ত্াই সিবরশ্ষ আল্লাহ আহকামুল 
হাবকমীন এই জাবত্রক সমূরল ধিংস করর বেরলন ভূবমকম্প ও বিকট আওয়ারজর 
মাধযরম, র্ারা েুবনয়ায় ত্ারের বনবমবত্ িড় িড় ইমারত্ বনরয় খুি িিব ও েম্ভ প্রকাশ্ 
করত্, এক আওয়াজই ত্ারের বিনারশ্র জনয র্রথষ্ট হরয় লিরলা। র্ার প্রমান আরজা 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা পৃবথিীর িুরক লররখ বেরয়রেন বনেশ্বনস্বরুপ। 
. 
আল্লাহ কখরনাই ত্ার িান্দারের প্রবত্ জুলুম কররন না, ত্ার প্রবত্বট বসদ্ধািই পবরপূণব 
প্রজ্ঞাময় ও নযায়সঙ্গত্। ত্রি এই ঘটনার আরিেন িত্বমারনও হাবররয় র্ায়বন, এমন 
ললাক িত্বমারন ও পাওয়া র্ারি র্ারা মহান ররির অিাধযত্ায় চুল লথরক নখ পর্বি িুরি 
ররয়রে, র্ারের অির প্রবত্মূহুরত্ব সােী লেয় আল্লাহ সত্য ত্ার রাসুল(  عليه الله صلى
 ,সত্য আর সত্য ত্ার েীরন ইসলাম ত্িুও র্ারা বনরজরের োবম্ভকত্া, অহংকার (وسلم
হটকারীত্া ও লজে ও এই তু্চ্ছ েুবনয়ার সুখ-শ্াবি-স্বাচ্ছরন্দযর কাররন সত্যরক মুরখ 
স্বীকার লত্া কররই না িরং লসই েীরনর বিরুরদ্ধ েষ্ট প্রকাশ্য এিং েষ্ট অপ্রকাশ্য রু্রদ্ধ 
বলপ্ত হরয় র্ায়, ত্ারের এই ঘটনা লথরক অরনক বকেুই বশ্োর ররয়রে, লর্ এই জীিন 
খুি লিবশ্ েীঘব নয় একবেন এই জীিরনর পবরসমাবপ্ত ঘটরি, ত্ারের এই ঘৃনয কাজগুরলা 
বনেশ্বন রুরপ েুবনয়ার িুরক লথরক লিরলও ত্ারের ঠাই হরিনা, লর্মন োমূে জাবত্র 
হাজার িের পূরিব নত্রী করা ইমাররত্র অরনকগুরলা আজও আকাশ্ েুরয় লিরলও র্ারা 
এই সামানয ইমাররত্র িড়াই করত্ ত্ারের আজ বচহ্ন পর্বিও 
লনই……………………………………. 
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৯৮ 
কুরআরন লকন িার িার শ্পথ করা হরয়রে?  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: লকান কথা আস্থারর্ািয না হরলই মানুষ শ্পথ করর/কসম কারট! ত্রি 
লকন আল্লাহরক কুরারন এরত্ািার কসম কাটরত্ হরলা (Quran 57:1-4, 52:1-6, 53:1, 
56:75, 70:40, 74:31-34, 84:16-18, 92:1-3, 95:1-3 … … … ইত্যাবে)? 
. 

উিরঃ ইমাম জালালুবেন মহল্লী রাহ (মৃ-৮৬৪বহ) এই বিষরয় বলরখন, 
. 
“ ত্রি সাধারনত্ লর্ িস্তুর শ্পথ করা হয়, ত্ার বকেু না বকেু প্রভাি লস বিষয়িস্তু 
প্রমারন অিশ্যই থারক, র্ার জনয শ্পথ করা হয়। প্রবত্বট শ্পরথর কথা বচিা কররল এ 
প্রভাি সম্পরকব অিিত্ হওয়া র্ায়।” 
. 
[ত্ােসীরর জালালাইন, ইসলাবময়া কুতু্িখানা, ৫/৩৯৩] 
. 
মাওলানা ত্াকী উেমানী এই প্রসরঙ্গ বলরখন, 
. 
“ ………………………………. এক, বনরজর লকান কথা বিশ্বাস করারনার জনয আল্লাহ 
ত্া’আলার লকান কসম করার প্ররয়াজন লনই। বনরজর লকান কথা সম্পরকব কসম করা 
হরত্ বত্বন লিবনয়ার্। কুরআন মাজীরে বিবভন্ন স্থারন লর্ বিবভন্ন কসম করা হরয়রে ত্ার 
উরেশ্য কথারক লসৌন্দর্বমন্ডীত্, অলংকারপূণব ও িবলষ্ঠ করর লত্ালা। অরনক সময় এ 
বেকটার প্রবত্ লেয থারক লর্, লর্ই বজবনসটার কসম করা হরচ্ছ, ত্ার বকরক েৃবষ্টপাত্ 
কররল লেখা র্ারি ত্ার পরিত্বীরত্ লর্ িিিয আসরে ত্া ত্ার সত্যত্ার প্রমান িহন 
করর।” 
. 
[ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, মাকত্ািাতু্ল আশ্রাে, ৩/৪০৬] 
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. 
অনযস্থারন বত্বন বলরখন, 
. 
“ মুোসবসরিন িরলন, শ্পথ হরচ্ছ আরিী ভাষালঙ্কাররর একবট বিরশ্ষ নশ্লী। এর 
োরা কথা শ্বিশ্ালী হয়, কথায় আসর হয়” 
. 
[ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ৩/১৫৮] 
. 
মাওলানা আবমন আহসান এসলাহী বলরখন, 
. 
“ কুরআরন উরল্লবখত্ আল্লাহর এই শ্পথগুরলা োরা শ্পথকৃত্ িস্তুরক েদ্ধা িা সম্মান 
জানারনা হয়না িরং লকারনা োবির স্বপরে প্রমান উপস্থাপন করা হরয় থারক”  
. 
[ Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Eslahi, exegesis of Surah 
Saffat] 
. 
“ আবম আমার বশ্েক মাওলানা হাবমেুবেন োরাহীর “আকসামুল কুরআন” এর 
িরিষনার বকেু উরল্লখ কররবে লর্খারন ত্ার মত্ামত্ হরচ্ছ কুরআরনর লিশ্ীর ভাি 
শ্পথগুরলাই লসই সূরারই লকারনা আয়ারত্র স্বপরে প্রমান বহরসরি উপস্থাপন করা 
হরয়রে” 
. 
[ Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Islahi, exegesis of Surah 
Tur] 
. 
একটু িভীর পর্বরিেন করা র্াক, ইনশ্াআল্লাহ- 
. 
শ্পথ ত্ারের র্ারা সাবরিদ্ধ হরয় োাঁড়ারনা, অত্ঃপর ধমবকরয় ভীবত্ প্রেশ্বনকারীরের, 
অত্ঃপর মুখস্থ আিৃবিকারীরের, বনিয় লত্ামারের মািুে এক। (সূরা সােোত্ ৩৭ুঃ১-
৪) 
. 
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এই আয়ারত্ প্রথরমই সাবরিদ্ধভারি োাঁবড়রয় থাকা কাররা শ্পথ করা হরচ্ছ; এর িযাখযায় 
মুোসবসররা িরলন, ত্ারা হরলন লেররশ্ত্ারা। 
. 
[ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ৩/১৫৮, ত্ােসীরর জালালাইন,৫/৩৯০] 
. 
এখারন লেররশ্ত্ারের শ্পথ করার কারন বহরসরি িলা লর্রত্ পারর লর্, মোর 
মুশ্বরকরা লকউ লকউ লেররশ্ত্ারের আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার কনযা িরল 
অবভবহত্ করত্ আিার লকউ লকউ ত্ারেররকই ইিাোত্ করত্ আিার লকউ লকউ 
ত্ারের কারে সাহার্য প্রাথবনা করত্(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াই আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা 
লেররশ্ত্ারের এইসি গুনািলী ত্ারা সাবরিদ্ধভারি আল্লাহর ইিাোত্ কররন িা আল্লাহর 
আরেশ্ পালরনর জনয সাবরিদ্ধরুপ থারকন, ত্ারা শ্য়ত্ারের বিরুরদ্ধ িাধা সৃবষ্ট করর 
আর ত্ারা আল্লাহর বজকরর িযি থারকন, র্ার মাধযরম প্রমান হয় লর্, লেররশ্ত্ারা 
আল্লাহর কনযা নয় িা লেররশ্ত্ারের বনজস্ব লকারনা শ্বি লনই লর্ ত্ারের ইিাোত্ করা 
র্ায় িরং ত্ারা আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার একাি অনুিত্ োস োড়া বকেু নয়। 
এর মাধযরম সূক্ষ্ণ বশ্রকরক খন্ডন করা হরয়রে এর বিপরীরত্ ৪নং আয়ারত্ িলা হরয়রে 
“ বনিয়ই লত্ামারের মািুে এক” অথবাৎ প্রথম ৩ আয়ারত্ মুশ্বরকরের রু্বি খন্ডন ও 
লেররশ্ত্ারের োসত্বমনা প্রমান করর ৪ নং আয়ারত্ আল্লাহর ত্াওহীরের িণবনা লেওয়া 
হরয়রে। 
. 
[(ত্ােসীরর জালালাইন, ৫/৩৯২), (Tadabbur-e-Quran, explanation of this 
ayat), ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ৩/১৫৮-৫৯)]  
. 
এরপরর সূরা তূ্ররর বেরক র্াওয়া র্াক- 
. 
কসম তূ্রপিবরত্র, এিং বলবখত্ বকত্ারির,র্া বলবখত্ আরে প্রশ্ি পরত্র, কসম িায়তু্ল-
মামুর ত্থা আিাে িৃরহর, এিং সমুন্নত্ োরের, এিং উিাল সমুরদ্রর, আপনার 
পালনকত্বার শ্াবি অিশ্যম্ভািী (সূরা তূ্র ৫২ুঃ১-৭) 
. 
এই আয়াত্গুরলারত্ ৫বট িস্তুর শ্পথ করা হরয়রেঃ- 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
579 

(১) তূ্র পিবরত্র লর্খারন মুসা(আ)রক নিুওয়াত্ ও ত্াওরাহ বকত্াি লেওয়া হরয়বেরলা; 
. 
(২) বলবখত্ বকত্াি র্া বলখা আরে প্রশ্ি পরত্র িলরত্ এখারন ত্াওরাহরক অথিা 
প্ররত্যরকর আমলনামারক িুোরনা হরচ্ছ; 
. 
(৩) িায়তু্ল মামূর র্া সপ্তম আকারশ্ লেররশ্ত্ারের ইিাোত্ঘর 
. 
(৪) সমুন্নত্ োে ; অথবাৎ আকাশ্রক িুোরনা হরচ্ছ; 
. 
(৫) উিাল সমুদ্র; 
. 
ত্ারপরই ৭নং আয়ারত্ আল্লাহর আর্ারির কথার িণবনা এরসরে অথবাৎ বকয়াু্মত্ 
বেিরসর স্মরণ। 
. 
একটু লেয কররল লেখা র্ারি লর্, প্রথমবেরক তূ্র পাহারড়র শ্পথ করা হরয়রে লর্খারন 
মুসা(আ)রক নিুওয়াত্ লেওয়া হরয়বেরলা ও ত্াওরাহ বকত্াি বেরয়বেরলন। আবখরাত্ 
বেিস লর্ অিশ্যম্ভািী, ত্া পূিবিত্বী সি বকত্ারিই বেরলা লসই প্রসরঙ্গ মুসার(আ) উপর 
অিত্ীনব বকত্ারির শ্পথ করা হরয়রে; ত্ারপর বলবখত্ বকত্ারির শ্পথ করা হরয়রে র্া 
োরা ত্াওরাত্রক িুোরনা হরল উপররর আয়ারত্র প্রসরঙ্গই ত্াওরাত্ বকত্ািরক উরল্লখ 
করা হরয়রে অথিা র্বে মানুরষর আমলনামারক ধরা হয় ত্রি মানুরষর আমলনামা 
বলখার কাজ প্রবত্বনয়ত্ই চলরে ত্া র্বেও লকউ না জানুক িা সকরলই েৃবষ্টর অিরারল 
আর একবেন এই আমলনামা প্রকাবশ্ত্ হরি সকরলর সামরন র্া বকয়ামত্ বেিরসর 
অপবরহার্বত্ারক প্রমান করার জনয লজারারলা েবলল,ত্ারপর িায়তু্ল মামুররর শ্পথ করা 
হরয়রে র্া লেররশ্ত্ারের ইিাোত্খান, লেররশ্ত্ারা র্বেও 
লকারনা বিচাররর প্রবত্েীত্ নন ত্িুও ত্ারা ক্লাবিহীনভারি আল্লাহর ইিাোত্ করর 
চলরেন আর লসখারন মানুষজাবত্ র্ারের প্রবত্ আল্লাহর বনরেবশ্ মানয করা আিশ্যক করা 
হরয়রে ত্ারা বেবিয আবখরাত্রক ভুরল আল্লাহর আরেশ্ বনরষধ ভুরল বিরয় েুবনয়ার সুখ-
বিলাবসত্ায় মি হরয় আরে। ত্ারপরর আল্লাহ এই পৃবথিীরত্ ত্ার েুবট িড় বনেশ্বন 
মহাকাশ্ র্া লে-রকাবট নেত্র-নীহাবরকায় পবরপূণব আর সাির লর্খারন আরে হাজার 
হাজার প্রজাবত্র প্রানী র্ারেররক পাবনর বনরচ িাবচরয় রাখা হরয়রে র্ার নিবচত্রয 
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মানিহ্রেয়রক বিস্মরয় হত্বিহিল করর অথবাৎ এই বনেশ্বরনর উরল্লখ োরা উরেশ্য হরচ্ছ 
র্ারা আবখরাত্রক অস্বীকার করর ত্ারের লিারধােরয়র জনয, র্ারত্ আল্লাহর এইসি 
মহান বনেশ্বনরক লেরখ িুো র্ায় লর্ এত্বকেু বত্বন অনথবক সৃবষ্ট কররনবন, এর একবেন 
সমাবপ্ত ঘটরি, আর বর্বন এই অকল্পনীয় নিবচত্রযময় পৃবথিী আর মরধযকার সিবকেুর 
স্রষ্টা বত্বন সিবকেুর সমাবপ্তর পররও সিবকেুরক একবত্রত্ কররত্ পাররন আর বহসাি-
বনকারশ্র সমু্মখীন কররত্ সেম। ত্ারপরর আল্লাহর আর্ারির অপ্রবত্ররাধয আর্ারির 
কথা স্মরণ কবররয় লেন র্া লর্ািযরেররক বঠকই পাকড়াও কররি এমন এক বেরন লর্ই 
বেনরক ত্ারা ঘৃনাভরর ও অহবমকািশ্ত্ অস্বীকার কররবেরলা। 
. 
[(ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ৩/৪১৭-১৮),(Tadabbur-e-Quran,explanation 
of SUrah Nazm)] 
. 
আিার সূরা ইনবশ্কারকর শ্পরথর বেরক লেয করা র্াকঃ 
. 
আবম শ্পথ কবর সন্ধযাকালীন লাল আভার , এিং রাবত্রর, এিং ত্ারত্ র্ার সমারিশ্ 
ঘরট, এিং চরন্দ্রর, র্খন ত্া পূণবরূপ লাভ করর, বনিয় লত্ামরা এক বসাঁবড় লথরক 
আররক বসাঁবড়রত্ আররাহণ কররি। (সূরা ইনবশ্কাক ৮৪ুঃ১৬-১৯) 
. 
এখারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা এখারন রবিম লাল আভার, রাবত্র ও রাবত্র র্া 
ধারন করর এিং চারের শ্পথ করররেন, এর রহসয বহরসরি িলা র্ায় লর্, সন্ধযারক 
সাধারনত্ বেরনর লশ্ষ বহরসরি ধরা হয় র্খন বেরনর আভা বনষ্প্রভ হরয় র্ায় আর ত্ার 
স্থারন জায়িা লনয় সন্ধযা,আর রারত্ র্খন ওই আকারশ্ ওরঠ চাাঁে র্া ত্ার লসৌন্দরর্ব ভুিন 
আরলাবকত্ করর। এসিবকেুই আল্লাহর বনরেবরশ্ বনরজরের বনবেবষ্ট কার্ব সম্পােরনর পরর 
বনষ্প্রভ ও বনবিয় হরয় র্ায়। লত্মবন মানুষ ও শুি লথরক নকরশ্ার, লর্ৌিন, মধয ও 
িাধবকয ইত্যাবে নানা পর্বারয়র সমু্মখীন হয়। চাাঁে লর্মন আল্লাহর অনুমবত্রত্ই ত্ার 
বনবেবষ্ট সময় রারত্র পরর সূর্বরক জায়িা করর লেয় ভুিন আরলাবকত্ করার জনয লত্মবন 
সূর্ব ও বেনরশ্রষ বনবিয় হরয় পরড় লত্মবন মানুষও ত্ার জীিরনর বিবভন্ন পর্বায় লশ্রষ 
আল্লাহর অনুমবত্রত্ ত্ার বনকরটই বেরর র্ারি। 
. 
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[ (ত্ােসীরর জালালাইন, ৭/৪০১-০২), (ত্ােসীরর ত্াওর্ীহুল কুরআন, ৩/৬৯২), 
(Tadabbur-e-Quran, explanation of Surah Inshiqaq, p-9)] 

সুত্রাং িলা র্ায়, কুরআনুল কারীরমর শ্পথগুরলা লমারটও কুরআরনর ত্রুবট নয় করলির 
িড় হওয়ার আশ্ঙ্কায় ত্া এখারন ললখা হরলা না; এমন করর প্রবত্বট আয়াত্ িভীর 
পর্বরিেরনর মাধযরম পাঠ কররল লেয করা র্ারি লর্ লর্সি সূরারত্ই এমন লকারনা 
শ্পথ এরসরে ত্ারত্ অিশ্যই লকারনা না লকারনা সম্পকব পররর আয়ারত্র সারথ ররয়রে। 
িলা র্ায় এবট কুরআনুল কারীরমর লুকাবয়ত্ লসৌন্দর্ব ররয়রে র্া এই পৃবথিীরত্ শূ্ধুমাত্র 
কুরআনুল কারীরমর লেরত্রই প্ররর্াজয বনসরন্দরহ এই শ্পথগুরলা আল্লাহর কালাম 
কুরআনুল মাবজরের অননয নিবশ্ষ্টয িা মুবর্জাহ, পাঠক র্খনই এর বেরক িভীর 
েৃবষ্টপাত্ কররি বনররপে মন বনরয় লস অিশ্যই এরত্ লহোরয়রত্র আরলা লেখরত্ 
পারি। 
. 
এই বিষরয় মাওলানা হাবমেুেীন োরাহীর বিখযাত্ একবট িই আরে “আল ঈমান বে 
আকসামুল কুরআন” র্ার ইংররজী অনুিারের বলংক বনরম্ন লেওয়া হরলা আগ্রহীিন পরড় 
বনরত্ পাররন। 
পড়ুন অথিা িাউনরলাি করুন 
. 
goo.gl/uHgpWf 
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৯৯ 

নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র 
জিাি - ১ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

িাংলারেরশ্র একজন নাবিক (নারমর অেযাের S.P.) ইোবনং িল্প িলা স্ট্াইরল 
নাবিকত্ার প্রচার শুরু করররে। ইসলারমর বিবভন্ন অসঙ্গবত্(!) প্রমারণর জনয বিবভন্ন 
অপরু্বি প্রোন করর লস নাবিকমহরল িযাপক িাহিা কুড়ারচ্ছ। ত্ার একটা লেসিুক 
লপারস্ট্র বলংক এক ভাই লমরসজ করর পাঠারলন। লপাস্ট্টা পরড় িরািররর মত্ই এক 
িাো অপিযাখযা, মূখবত্া ও বমথযাচার লেখলাম। (S.P. অেযােরবিবশ্ষ্ট লসই নাবিরকর পূণব 
নাম উরল্লখ করর ত্ার আর জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ করলাম না। র্ারা আরিই ত্ার লপাস্ট্ 
পরড়রেন, ত্ারা এমবনরত্ই বচনরত্ পাররিন।) 
. 
িরািররর মত্ই লস সুরা ত্াওিার ৫নং আয়াত্ উরল্লখ করর ইসলামরক রিবপপাসু ধমব 
প্রমাণ করার প্রয়াস লপরয়রেন। 

লস বলরখরে - 

// ‘মুশ্বরকরের লর্খারন পাও লসখারনই হত্যা কররি’ –ত্াই লত্া? ত্াহরল এিার তু্বমই 
িরলা, এই আিমরণর উশ্কাবনটা বক আত্মরোরথব হরয়বেল? লর্ চারবট মারস হত্যা 
রিপাত্ বনবষদ্ধ করা হরয়রে লসগুরলা অবত্িাবহত্ হরয় লিরল মুসলমানরের িলা হরচ্ছ 
মুশ্বরকরের জনয লিাপরন ওাঁত্ লপরত্ থারকা আিমন করা জনয। এিং িলা হরচ্ছ, এই 
চারবট মাস মুশ্বরকরা স্বাধীনভারি জবমরন ঘুরাঘুবর করুক, ত্ারপরই ত্ারের ধরর ধরর 
জিাই করা হরি। তু্বম বক এটারক আত্মরো িলরি? বকংিা ‘রু্দ্ধ’ ত্াও বক িলরত্ 
পাররি? তু্বম কখরনা শুরনরো রু্রদ্ধ আাঁত্ত্ায়ীর মত্ বপেন লথরক আঘাত্ করা হয়? 
এটা রু্রদ্ধর বনয়রমর বিরুরদ্ধ। // 
. 
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আরির আর পররর আয়াত্রক উরপো করর মনিড়া ‘ত্ােবসর’(!) করর কুরআনরক 
িিবর প্রমারণর পুররারনা নাবিকীয় প্ররচষ্টা। কুরআন খুরল সুরা ত্াওিার শুরুর 
আয়াত্গুরলা টানা পরড় র্ান। আরলাচয আয়ারত্র আরির আয়াত্ অথবাৎ সুরা ত্াওিার 
৪নং আয়ারত্ই উরল্লখ করা আরে লর্, লর্সি মুশ্বরক চুবি রো করররে, এই বনরেবশ্ 
ত্ারের জনয নয়। 
. 
এই আয়াত্বট লস্রে ত্ারের জনয নাবজল হরয়রে র্ারা চুবি লভরঙবেল। লর্ লকান একবট 
ত্ােবসর গ্রন্থ লথরকই র্বে এ আয়ারত্র আরলাচনা লেখা হয় ত্াহরল উরল্লখ পাওয়া র্ারি 
লর্, ৬ষ্ঠ বহজরীরত্ লর্ হুোইবিয়া সবন্ধ হরয়বেল, ত্ার ২ িেররর মরধয মুশ্বরকরা এ চুবি 
ভঙ্গ করর। হুোইবিয়ার সবন্ধরত্ িলা বেল লর্ লকান লিাত্র চাইরল লর্ লকান পরের 
(মুসবলম অথিা কুরাইশ্) সরঙ্গ নমত্রীরত্ আিদ্ধ হরত্ পাররি। এই ধারা অনুর্ায়ী িনু 
িকর লিাত্র কুরাইশ্রের সরঙ্গ লর্াি লেয় এিং িনু খুর্াআ লিাত্র মুসবলমরের সরঙ্গ 
নমত্রীরত্ আিদ্ধ হয়। 

বকন্তু ২ িের লর্রত্ না লর্রত্ই ৮ম বহজরী সারল শ্বিশ্ালী িনু িকর লিাত্র েুিবল িনু 
খুর্াআরক আিমণ করর। এ আিমরণ িনু খুর্াআর অরনক মানুষ বনহত্ হয়। 
কুরাইশ্রা অস্ত্র বেরয় এই কারজ সাহার্য করর এমনবক কুরাইশ্ লর্াদ্ধারাও এরত্ অংশ্ 
লনয়। এই ঘৃণয আিমণ বেল রারত্র লিলায় এিং ত্ারা আশ্া কররবেল এই কাররণ 
এর বিিাবরত্ বিিরণ িাইরর েড়ারি না। 

এই লপ্রবেরত্ খুর্াআ লিারত্রর আমর বিন সাবলম মেীনায় এরস মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে 
এরস এই জুলুরমর িণবণা লেন এিং িরলন, “... কুরাইশ্িণ অিশ্যই আপনার প্রবত্জ্ঞার 
বিররাবধত্া করররে এিং আপনার পবরপে অঙ্গীকার ভঙ্গ করররে। ত্ারা লকাো নামক 
স্থারন লিাপন অিস্থান গ্রহণ করররে এিং মরন করররে আবম সাহারর্যর জনয কাউরক 
আহ্বান করি না। …ত্ারা রাবত্ররিলায় ওয়াবত্রর আিমণ চাবলরয়রে এিং আমারেররক 
রুকু ও বসজোহরত্ অিস্থায় হত্যা করররে। ...” [১] 
. 
িনু খুর্াআ লর্রহতু্ হুোইবিয়ার সবন্ধ অনুর্ায়ী মুসবলমরের বমত্র লিাত্র বেল, কারজই এর 
প্রবত্কাররর োবয়ত্ব বেল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর, িনু খুর্াআরক সাহার্য করা অপবরহার্ব 
বেল। মুসবলমরা সবন্ধচুবি পুঙ্খানুপুঙ্খভারি ও শ্াবির সারথ পালন কররবেল। অথচ ত্ার 
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জিাি কুরাইশ্রা বেরয়বেল রারত্র লিলা অত্বকবরত্ আিমণ করর নামাজরত্ মানুষরক 
হত্যা করর। 

নাবিক-মুিমনািরণর কারে বকন্তু এগুরলা লমারটও ‘অমানবিক’ িা ‘িিবর’ কাজ িরল 
অবভবহত্ হয় না। িরং এই অমানবিক হত্যাকারণ্ডর কাররণ লর্ পেরেরপর বনরেবশ্ 
আল্লাহ বেরয়রেন, মুিমনারের কারে লসটারক ‘িিবর’ িরল মরন হয়। লর্ন লচার-
িাকাত্রের কমবকাণ্ড ‘মানবিক’ আর আর ত্ারের অপকরমবর প্রবত্কারকারী পুবলরশ্রা 
‘িিবর’। সুিহানাল্লাহ, নাবিক-মুিমনারের এ মানবসকত্া োরা লিাো র্ারচ্ছ লর্ কারা 
আসরল ‘িিবর’। 
. 

সুরা ত্াওিার ৫নং আয়ারত্ এমন কথা পাওয়া র্ারচ্ছ না লর্ 'লিাপন স্থান লথরক 
মুশ্বরকরের হামলা কররত্ হরি'। অথচ নাবিক মরহােয় এমন োবিই করররে। ঘাবট 
মারন বক লিাপন স্থান?! এখারন লকাথায় লপেন লথরক আিমণ কররত্ িলা হল?! আর 
লকাথায়ই িা রু্রদ্ধর বনয়ম লঙ্ঘণ করা হল? রু্রদ্ধর বনয়ম আসরল লক লঙ্ঘণ কররবেল - 
কুরাইশ্রা, নাবক মুসবলমরা?? িাংলার নাবিক-মুিমনাকূরলর অসামানয রু্বি অনুর্ায়ীঃ 
রারত্র আাঁধারর আিমণ করর মানুষ হত্যাকারী কুরাইশ্রা ‘মজলুম’, আর এই িিবরত্া 
প্রবত্ররারধ রু্দ্ধ লঘাষণাকারী মুসবলমরা ‘জাবলম’। এই হরচ্ছ নাবিকীয় ‘প্রজ্ঞা’। এমনবক 
ঐ আয়ারত্র পররর আয়ারত্ অথবাৎ সুরা ত্াওিার ৬নং আয়ারত্ই এটাও িলা হরয়রে 
লর্সি মুশ্বরক আেয় চাইরি ত্ারেররক বনরাপে স্থারন লপাাঁরে বেরত্ হরি। ৭নং আয়ারত্ 
িলা হরয়রে র্ত্েণ ত্ারা চুবি ভঙ্গ না করর, মুসবলমরাও লর্ন ত্ারের প্রবত্ সরল 
থারক। এগুরলা বকন্তু ভুরলও নাবিক মহাশ্রয়র লচারখ পড়রি না। বকংিা লচারখ পড়রলও 
বত্বন এ বনরয় টুাঁ শ্ব্দ কররিন না। 

উপরন্তু ঘারড়র রি েুবলরয় ত্কব করর হয়রত্া িরল িসরি (অথিা লপাস্ট্ লেরি): 
“মুবমনরা এখারন ত্ােবসর আর বসরাহ লথরক লরোররে বেরে! কুরআরন লকাথায় চুবি 
আর চুবি ভরঙ্গর কথা? এখারন সি অমুসবলমরক হত্যা কররত্ িলরে!!” 
. 
ত্ার এরহন কথায় হয়রত্া লকান লকান অন্ধ নাবিক-মুিমনা রু্দ্ধজরয়র আনন্দ পারি, 
লাইক-করমরন্ট হয়রত্া ত্ার লপাস্ট্ ভাবসরয় লেরি। বকন্তু লকান রু্বিিান মানুষ ত্ার এ 
কথার লকান মারন খুাঁরজ পারি না। লকননা সুরা ত্াওিার ৫নং আয়াত্বটর আরির-পররর 
অরনকগুরলা আয়ারত্ সুেষ্টভারি চুবি ও এর চুবি ভঙ্গকারী মুশ্বরকরের কথা িলা 
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আরে, র্ারা চুবি রো করররে, ত্ারের প্রবত্ সরল থাকরত্ িলা হরয়রে (সুরা ত্াওিার 
৪ ও ৭-১১নং আয়াত্)। 
. 
মুবমন বকংিা রু্বিিারনর কাজ হরচ্ছ লকান অবভরর্াি লেখরল উৎস লথরক িযাপারটা 
র্াচাই করর লেখা। আর অন্ধ নাবিক-ধমববিরেষীর কাজ হরচ্ছ প্রসঙ্গহীন ১-২বট উদৃ্ধবত্ 
লেরখই লসটারক বনরয় লমরত্ থাকা, লসটারক তু্রল ধরর বনরজর মত্ অপিযাখযা করর 
বিরষােিারর অনলাইন িরম করর বনরজর মূখবত্ারকই প্রকাশ্ করা। আল্লাহ র্থাথবই 
িরলরেনঃ 

“অন্ধ ও চেুষ্মান সমান নয়, আর (সমান নয়) র্ারা ঈমান আরন ও সৎকমব করর এিং 
র্ারা কুকমব করর। লত্ামরা লত্া অল্পই অনুধািন করর থাক।” [সুরা মু’বমন(িাবের), 
৪০:৫৮] 
. 
সুরা ত্াওিার এই আয়াত্ নাবজল হরয়বেল লর্ই মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর উপর, বত্বন কীভারি 
আমল করররেন? মো বিজয় করর বত্বন কা’িার বনকট বিরয় িলরলন--- 

“ওরিা কুরাইশ্ জনিণ! লত্ামারের কী ধারণা, লত্ামারের সরঙ্গ আবম কীরূপ িযিহার 
করি িরল লত্ামরা মরন করে?” 
সকরল িললঃ “খুি ভারলা। আপবন সেয় ভাই এিং সেয় ভাইরয়র পুত্র।” 
নিী কবরম ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, “ত্াহরল লত্ামরা লজরন লরখ লর্, আবম লত্ামারের সরঙ্গ বঠক 
লসরূপ কথাই িলবে লর্মনবট ইউসুে (আলাইবহস সালাম) ত্াাঁর ভাইরের সরঙ্গ 
িরলবেরলন লর্ - আজ লত্ামারের জনয লকান বনন্দা লনই। র্াও, আজ লত্ামারের 
সকলরক মুবি লেয়া হল।” [২] 
. 
অথচ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এিং ত্াাঁর সাথীরের উপর এমন অত্যাচার কররবেল কুরাইশ্রা - 
ত্াাঁরেররক পূণবাঙ্গ িয়কট কররবেল, ত্াাঁরের সারথ িযািসা-িাবণজয, খাওয়া োওয়া, 
নিিাবহক সম্পকব িন্ধ করর বেরয়বেল, এমন অিস্থা হরয়বেল লর্ মুসবলমরা িারের পাত্া, 
চামড়া ইত্যাবে লখরত্ িাধয হরয়বেল, ত্াাঁরেররক না খাইরয় মারার জনয কুরাইশ্রা 
খারেযর োম আকাশ্চুম্বী করর বেরয় উপহাস করত্, রাসুলরক ملسو هيلع هللا ىلص নামাজরত্ অিস্থায় 
উরটর নাবড়ভুাঁবড় চাবপরয় হত্যার লচষ্টা করররে, সাহাবিরেররক কষ্ট বেরয় হত্যা করররে, 
মেীনায় বহজরত্ করর র্ািার পররও রু্দ্ধ লঘাষণা করররে এমনবক হুমবক বেরয় পত্র 
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পর্বি বলরখরে, নিী ملسو هيلع هللا ىلص লক মেীনায় পর্বি হত্যা করিার অপরচষ্টা চাবলরয়রে। [৩] 
. 
লসই মহাপাপীরেররক মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এভারিই সাধারণ েমার লঘাষণা করর মুবি 
বেরয়বেরলন। গুরুত্র অপরাধী অল্প করয়কজন িারে কাউরক সামানযত্মও শ্াবি লেয়া 
হয়বন।পৃবথিীর ইবত্হারস এর তু্লনা লকাথায়?  
. 
নাবিক সারহি ত্ার লসই লসই ‘েুধবষব’ লপাস্ট্বটরত্ আররা বলরখরে - 

//মবেনার প্রথম মসবজরের জায়িা বিনামূরলয োন কররবেল ইহুবেরাই। এিার 
আয়ারত্র ভাষাটা লখয়াল কররা, এখারন বক হামলা আিমরণর সরাসবর আহ্বান 
জানারনা হরচ্ছ না শুধুমাত্র ইসলারমর ধরমবর সারথ একমত্ না হওয়ার কাররণ। লকিল 
মাত্র হর্রত্ মুহাম্মেরক নিী িরল স্বীকার না করার কাররণ।// 
. 

কী অিলীলায় বমথযা কথা িরলরে লস। আর অিলীলায় ত্ারত্ লাইক বেরয় উৎসাহ 
জুবিরয়রে িাংলার নাবিক-মুিমনাকূল। মেীনায় প্রথম মসবজে বেল কুিা মসবজে। এই 
মসবজে বেল িনু আমর ইিন আওরের পল্লীরত্। লসখারন 'কুিা' নামক স্থারন এ 
মসবজে স্থাবপত্ হয়। এলাকাবট বেল িনু আমর ইিন আওরের। লকাথাও উরল্লখ লনই 
লর্ ইহুবেরা এই মসবজরের জনয জায়িা বেরয়বেল। [৪] 
. 
মেীনায় এরপর প্রবত্ষ্ঠা করা হয় মসবজেুন নিিী। মসবজরের স্থারনর মাবলক বেল 
২জন অনাথ িালক। নিী ملسو هيلع هللا ىلص নযার্য মূরলয স্থানবট িয় কররন এিং মসবজেুন নিিী 
বনমবাণ কররন। [৫] 
এই মসবজরে নিিীরও লকারনা জায়িার মাবলক ইহুবেরা বেল না।  
. 
লসই ‘মহাজ্ঞানী’(!) নাবিরকর “েুধবষব”(?) লসই লপাস্ট্বটর জিাি এখরনা লশ্ষ হয়বন; 
আররা আসরে আিামী পরিব (ইন শ্া আল্লাহ)।ইসলারমর বিরুরদ্ধ ত্ার ‘অসামানয’ (!) 
রু্বিগুরলার আররা লপাস্ট্মরটবম অরপো কররে আিামী পরিব। আল্লাহু মুসত্া’আন। 
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[১] লেখুন- ত্ােবসর মাআবরেুল কুরআন(সংবেপ্ত), মুেবত্ শ্বে(র), সুরা ত্াওিার প্রথম ৬ আয়ারত্র 
ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ৫৫৩; ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, 
পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩ 

[২] ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, পৃষ্ঠা ৪৬৫ 

[৩] ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, ১৫১-১৬৯ এিং 
২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 

[৪] লেখুনঃ সীরাতু্ন্নিী(স)- ইিন বহশ্াম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬ 

http://life-in-saudiarabia.blogspot.com/…/7-unknown-facts-a… 

http://www.arabnews.com/news/600996 

[৫] আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), ত্াওবহে প্রকাশ্নী, পৃষ্ঠা ২২৮ 
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১০০ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র 
জিাি - ২ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

িল্প িলা স্ট্াইরল নাবিকত্া (আসরল ইসলাু্মবিরেষ) প্রচার করর বর্বন ইবত্মরধযই 
নাবিকমহরল িযাপক িাহিা কুবড়রয়রেন।অরনরকই ওনার একাউরন্ট বিরয় বনরজর 
অজারিই ত্ার জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ কররত্ পাররন বিধায় ত্ার সমূ্পণব নাম উরল্লখ না করর 
শুধু নারমর অেযাের উরল্লখ করলাম।র্ারা আরিই ত্ার লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্ারা 
এমবনরত্ই বচনরত্ পাররিন। 
. 
[এই বসবররজর প্রথম পিব পড়ুন এখারন #সত্যকথন_৯৯ ] 
. 
S.P. বলরখরে - 

// আররকটা কথা, িার িার লর্ িলে মোরত্ মুসলমানরের অত্যাচার করা হরত্া- ত্া 
আসরল কত্টা সত্য আর অবত্রবিত্? ইসলাম লঘাষণার প্রথম লত্র িের আররির 
লপৌিবলকরা বক চাইরলই মুহাম্মেরক হত্যা কররত্ পারত্ না? ত্ার লত্া ত্খন লসনা 
িাবহনী লনই লর্ পাহারা বেরয় রাখরি। ত্াহরল লকন হত্যা কররবন? 

কারণ মুহাম্মে হাবশ্বম িংরশ্র লেরল বেল। ত্ারক হত্যা করার মরনাভাি অরনরকই 
করত্ লপৌিবলক ধমবরক বিকৃত্ করার অবভরর্াি বকন্তু লসটা িািিায়ন কররত্ পারত্ না 
কারণ ত্ারত্ িনু হাবশ্ম িংশ্ ত্ারের উপর োাঁবপরয় পড়ত্। র্ত্ই মুহাম্মে িাপ-োোর 
ধমবরক বিকৃত্ করুক, ত্ার উপর হামলা হরল রিঋণ হাবশ্বমরা উশুল করর োড়ত্। 
এর প্রমাণ পারি বসরাত্ ইিরন বহশ্াম পাঠ কররল।। ... ... এিার িরলা লত্া, মো ১৩ 
িের আরি লপৌিবলকরের হারত্ কয়জন মুসলমান খুন হরয়বেরলা? একজনও না! আর 
রু্দ্ধ হাঙ্গামা কারা িাবধরয়বেল? কারা মোর িাবণজয কারেলায় হামলা চাবলরয় লুট 
কররবেল? কারা মুবিপণ আোয় করত্? // 
. 
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আিার বমথযার লিসাবত্। 

আসরল এই বমথযাচার খণ্ডণ করা এত্ই সহজ লর্ এর জনয লকান সীরাহবিে হিার 
প্ররয়াজন লনই। 
. 
আচ্ছা, প্রাথবমক রু্রি লর্ মুসবলমরা মো লেরড় আবিবসবনয়ারত্ (িত্বমান আবেকা 
মহারেরশ্র ইবথওবপয়া) বহজরত্ কররবেল, এটা লত্া সিাই জারন। লর্ লকান বসরাত্ 
িইরত্ অথিা ইবত্হারসর িইরত্ এটা পাওয়া র্ারি। S.P. নারমর অেযােররর আমারের 
আরলাচয ইসলামবিরেষী ললখরকর কথা অনুর্ায়ী মুসবলমরের উপর অত্যাচাররর কাবহনী 
র্বে আসরলই অবত্রবিত্ হরয় থারক, ত্াহরল মুসবলমরা আবিবসবনয়া বিরয়বেল লকন? 
লকান মানুষ বক সারধ ত্ার জমভূবম লেরড় আররক লেরশ্ বিরয় িসবত্ িারড়? র্বে ত্ার 
উপর অত্যাচার না হরয় থারক িা ত্ার জীিরনর উপর হুমবক না আরস? ১৯৭১ সারল 
মুবিরু্রদ্ধর সমরয় িাংলারেরশ্র অরনক মানুষ লকন ভাররত্ আেয় বনরয়বেল?  
. 
ইসলাম গ্রহণ করার ‘অপরারধ’ প্রাথবমক রু্রি অরনক সাহািীরকই কুরাইশ্রা হত্যা 
কররবেল, অরনরকর উপর অিণবণীয় বনর্বাত্ন চাবলরয়বেল। ইসলারমর প্রথম শ্হীে 
হরচ্ছন একজন নারী সাহািী সুমাইয়া (রা), পাষণ্ড কুরাইশ্রা ত্াাঁরক িশ্বা বেরয় খুাঁবচরয় 
হত্যা করর। ইয়াবসর বিন আবমর (রা) লক মরুভূবমরত্ বনর্বাত্ন কররত্ কররত্ লমরর 
লেরল। বিলাল (রা) এর িুরকর উপর পাথর চাপা বেরয় উিপ মরুভূবমরত্ শুইরয় রারখ, 
খািার ও পাবন না বেরয় কষ্ট লেয়। আম্মার (রা) লকও কখরনা িুরক পাথর চাপা বেরয় 
মরুভূবমরত্ শুইরয় লররখ আিার কখরনা পাবনরত্ চুবিরয় শ্াবি বেরত্ থারক। আিু 
েুকাইহাহ (রা) এর জামা কাপড় খুরল ললাহার লশ্কল বেরয় লিাঁরধ মুরুভূবমর িরম ও 
কঙ্করর ভরা প্রাির বেরয় লটরন-বহাঁচরড় বনরয় কষ্ট লেয়া হত্, এরপর বপরঠর উপর পাথর 
চাপা বেরয় শুইরয় রাখরত্া। খাব্বাি (রা) লক উিপ্ত শ্লাকা বেরয় বপঠ ও মাথায় েযাকা 
লেয়া হত্, গ্রীিা মুচরড় মুচরড় কষ্ট লেয়া হত্।এরপররও ইসলাম ত্যাি না করায় ত্াাঁরক 
িলি অঙ্গাররর উপর শুইরয় পাথর বেরয় চাপা বেরয় রাখা হরয়রে। ত্াাঁর বপঠ পুরড় 
ধিল-কুষ্ঠ লরািীর মত্ সাো হরয় বিরয়বেল বকন্তু ইসলাম ত্যাি কররনবন। লরামান 
কৃত্োসী বর্বন্নরাহ(রা) ইসলাম গ্রহণ করায় ত্াাঁর মবনি আঘাত্ করর ত্াাঁর লচাখ নষ্ট 
করর লেয়। আবমর বিন েুরায়রা (রা) লক এমন বনর্বাত্ন করা হয় লর্ বত্বন মানবসক 
ভারসাময হাবররয় লেরলন। উসমান বিন আেোন (রা) লক লখজুর পাত্ার চাটাইরয়র 
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মরধয জবড়রয় বনচ লথরক আগুন িাবলরয় লধাাঁয়া বেরয় কষ্ট লেয়া হত্। এরকম আররা িহু 
অত্যাচার বনর্বাত্রনর বিিরণ লেয়া র্ারি। ইবত্হারসর িইগুরলা এমন বিিররণ ভরা। [১] 
. 
অথচ নাবিক-মুিমনারের অসামানয ‘মানবিকত্া’(!) লিারধর কারে এগুরলা বকেু 
না।ইসলামবিরেষই আসল কথা। হাবশ্বম িংরশ্র িরল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লক কুরাইশ্রা 
কখরনা হত্যা করার লচষ্টা কররবন িলরত্ বিরয় আমারের আরলাচয নাবিক মহাশ্য় লর্ 
বমথযাচারবট কররলন, ত্ার খণ্ডরণ ইিন বহশ্ামসহ বিবভন্ন উৎস লথরক বকেু ঘটনা উরল্লখ 
করবে - 
. 
■ ঘটনা ১: “একিার আিু জাহল িলল, লহ কুরাইশ্ ভাইরয়রা! লত্ামরা লেয কররে 
বক, মুহাম্মাে আমারের ধরমবর সমারলাচনা ও উপাসযরের বনন্দা লথরক বিরত্ হরচ্ছ না? 
আমারের বপত্া ও বপত্ামহরক সারােণ িালমন্দ কররই চরলরে (বনজবলা বমথযা। নিী ملسو هيلع هللا ىلص 
কাউরক িাবল বেরত্ন না)। এ কাররণ আবম আল্লাহর নারম প্রবত্জ্ঞা কররবে লর্, আবম 
একবট ভারী পাথর বনরয় িরস থাকি, মুহাম্মাে র্খন বসজোয় র্ারি, ত্খন লস পাথর 
বেরয় ত্াাঁর মাথা চূণব-বিচূণব করর বেি। এরপর লর্ লকান পবরবস্থবত্র জনয আবম প্রস্িত্। 
ইরচ্ছ হরল লত্ামরা আমারক িান্ধিহীন অিস্থায় রাখরি, ইরচ্ছ হ’লল আমার বনরাপিার 
িযিস্থা কররি। এরপর আিরে মানাে আমার সারথ লর্রূপ ইরচ্ছ িযিহার কররি এরত্ 
আমার লকান পররায়া লনই। .... [২] 
. 
■ ঘটনা ২: আবু্দল্লাহ ইিন মাস‘ঊে (রা) িরলন, একবেন রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িায়তু্ল্লাহর পারশ্ 
সলাত্ আোয় করবেরলন। আিু জাহল ও ত্ার সাথীরা অেূরর িরসবেল। বকেুেণ পর 
ত্ার বনরেবরশ্ ভুাঁবড় এরন বসজোরত্ রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص েুই কাাঁরধর মােখারন চাবপরয় বেল, 
র্ারত্ ঐ বিরাট ভুাঁবড়র চারপ ও েুিবরন্ধ েম িন্ধ হরয় বত্বন মারা র্ান। 
. 
ইিনু মাস‘ঊে (রা) িরলন, আবম সি লেখবেলাম। বকন্তু এই অিস্থায় আমার বকেুই 
করার েমত্া বেল না। অনযবেরক শ্ত্রুরা োনিীয় উল্লারস লেরট পড়বেল। এই সময় 
বকভারি এই েুঃসংিাে োবত্মার (রা) কারন লপৌঁেল। বত্বন লেৌঁরড় এরস ভুাঁবড়বট সবররয় 
বেরয় বপত্ারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) কষ্টকর অিস্থা লথরক রো কররন। ... [৩] 
.  
■ ঘটনা ৩: আনাস (রা) লথরক িবণবত্; বত্বন িরলন, একবেন মোর মুশ্বরকরা 
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রাসুলুল্লাহরক ملسو هيلع هللا ىلص এমন বনমবমভারি মারধর করল লর্ বত্বন অজ্ঞান হরয় পড়রলন। এ 
সময় আিু িকর(রা) দ্রুত্ লসখারন এরস লপৌঁোরলন এিং মুশ্বরকরের উরেযশ্য করর 
িলরলন, 

“ওরর হত্ভািার েল! লত্ামরা বক একজন িযবিরক শুধু এ কাররণ হত্যা কররত্ চাও 
লর্ বত্বন িরলন আমার প্রভু হরলন আল্লাহ।” 
ললারকরা লপেরন বেরর িলল, “এ লক?” 
ত্ারের মধয লথরক একজন জিাি বেল, “এ হল আিু কুহাোর পািল লেরল (আিু িকর 
রা.)।” [৪] 
. 
■ ঘটনা ৪: উরওয়াহ ইিন রু্িাইর (রা) িরলন, একবেন আবম আিেুল্লাহ ইিন 
আমররক (রা) বজরজ্ঞস করলাম, মুশ্বরকরা রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ কী ধররণর করঠার 
আচরণ করররে? 

বত্বন জিাি বেরলন, “একবেন আবম লেখলাম রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص কািা শ্রীরে নামাজ 
পড়বেরলন। এমন সময় উকিা বিন আিু মুআইত্ লসখারন এরস বনরজর চাের বেরয় 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর িলা এমনভারি লপাঁবচরয় ধরল লর্ ত্াাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপিম 
হল। ত্ৎেণাৎ আিু িকর (রা) লসখারন বিরয় উকিারক কাাঁরধ ধাো বেরয় সবররয় 
বেরলন এিং িলরলন, 

“লত্ামরা বক একজন িযবিরক শুধু এ কাররণ হত্যা কররত্ চাও লর্ বত্বন িরলন আমার 
প্রভু হরলন আল্লাহ। অথচ বত্বন লত্ামারের কারে লত্ামারের প্রভুর বনকট লথরক সুেষ্ট 
প্রমাণ বনরয় এরসরেন।” [৫] 
. 
সি লথরক িড় কথা, কুরাইশ্রা র্বে হত্যা নাই কররত্ চাইত্ - ত্াহরল রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
মেীনায় বহজরত্ কররলন লকন? বহজররত্র রারত্ কুরাইশ্রা ত্াাঁর িাবড় লঘরাও কররবেল 
লকন? [৬] 

এ ঘটনা বেরয়ই লত্া নাবিক মরহােরয়র অপরু্বি খণ্ডণ হরয় র্ায়। 
. 
লস আরও বলরখরে - 

// আররকটা বেক লেরখা, মবেনায় জীিন হারত্ বনরয় বহর্রত্ করার লর্ কথা িলা হয় 
লসটারক সত্য ধরর বনরল আমারের বিশ্বাস কররত্ হয় মো েখল করার পরই িুবে 
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প্ররেট মোয় প্ররিশ্ কররবেরলন। বকন্তু আমরা লেবখ বত্বন ত্ার আরিই হজ কররত্ 
মোয় ত্ার েলিল বনরয় হাবজর লহান এিং ত্ার বনজস্ব বনয়রম হজ পালন কররন। 
এমনবক বত্বন আিু িকর আর আলীরক পাবঠরয় হজ লমৌসুরম প্রচার কররত্ িরলন লর্, 
আিামী িের পর লথরক মুশ্বরকরের বত্বন এই স্থান লথরক বচরত্রর বিত্াবড়ত্ কররিন। 
// 
. 

লস আসরল বকরসর বভবিরত্ লকান বকেু সত্য িা বমথযা বিরিচনা করর লসটাই একটা 
প্রশ্ন। র্া লহাক, আমরা ত্ােবসর ও বসরাহ মারেত্ জানরত্ পাবর লর্, রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও 
সাহািীিণ সীমাহীন অত্যাচাররর বশ্কার হরয় মেীনায় বহজরত্ করার পর িেররর পর 
িের ত্ারের জনয কািায় ইিােত্ করার লকান সুরর্াি বেল না। ৬ষ্ঠ বহজরীরত্ 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص ও সাহািীিণ (রা) উমরাহ পালরনর জনয মোর বেরক রওনা কররবেরলন। 
ত্াাঁরের এ সের বেল একািই ইিােরত্র জনয ও শ্াবিপূণব। ত্াাঁরা কুরিানী পশুর িারয় 
বচহ্ন বেরয় ও ইহরাম লিাঁরধ র্াত্রা কররবেরলন র্ারত্ সিাই বনবিত্ থারক লর্ এ সের 
শুধুই ইিােরত্র জনয এিং শ্াবিপূণব। বকন্তু এরপররও কুরাইশ্রা ত্ারের কািায় লর্রত্ 
লেয়বন। নিী ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারের সরঙ্গ শ্াবির সনে ‘হুোয়বিয়া সবন্ধ’ করর লস িের উমরাহ না 
কররই মেীনা বেরর র্ান। [৭] 

পরিত্বীরত্ ২ িেররর মরধয কুরাইশ্রা এ সবন্ধ ভঙ্গ কররল ৮ম বহজরীরত্ রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص 
শ্াবিপূণব উপারয় মো জয় কররন। এর আি পর্বি হজ িা উমরাহ করার লকান সুরর্াি 
মুসবলমরের বেল না। মো বিজরয়র আরি হজ করিার অু্লীক ইবত্হাস িরল নাবিক 
মরহােয় এক অবভনি উপারয় বমথযাচাররর প্রয়াস লপরয়রেন। 
. 
নাবিক মরহােয় আিু িকর (রা) এর লর্ ঘটনা উরল্লরখর লচষ্টা করররেন ত্া মো 
বিজরয়র পররর ঘটনা। সুরা িারাআরত্র (ত্াওিা) এরকিারর প্রথম অংশ্ এই সমরয়র 
লপ্রবেরত্ (অথবাৎ মো বিজরয়র পর) নাবজল হরয়রে। ৯ম বহজরীরত্ হরজর লমৌসুরম 
আিু িকর (রা) লক হজর্াত্রীেরলর লনত্া করর পাঠান রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص। ১০ই বর্লহজ 
আলী (রা) জনিরণর উরেযরশ্য রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বনরেবশ্মালা পরড় লশ্ানান। ত্ার মরধয 
এটাও উরল্লখ বেল লর্ঃ লর্ মুশ্বরকিণ মুসবলমিরণর সরঙ্গ ওয়াো পালরন লকান 
প্রকাররর ত্রুবট কররবন, বকংিা মুসবলমরের বিরুরদ্ধ অনয কাউরক সাহার্য প্রোন কররবন, 
ত্ারের অঙ্গীকারনামা বনধবাবরত্ সময় পর্বি িলিত্ রাখা হরি। 
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এ োড়া আিু িকর (রা) একেল সাহািারয় লকরারমর মাধযরম লঘাষণা প্রোন কররন লর্ 
- আিামীরত্ লকান মুশ্বরক কািায় হজ কররত্ পাররি না এিং লকউ জাবহবলয়ারত্র রু্ি 
লথরক চরল আসা অেীল রীবত্ উলঙ্গ হরয় কািা ত্াওয়াে কররত্ পাররি না। [৮] 
. 
এটা বঠক লর্-- রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص মো বিজরয়র পরর মুশ্বরকরের হজ করা বনবষদ্ধ হয়। 
কািা মূলত্ ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) এর বনবমবত্ এক-অবেত্ীয় আল্লাহর উপাসনা 
িৃহ। মো বিজরয়র পর ইব্রাবহবম হরজর বিবধ-বিধান পুনরুদ্ধার করা হয় এিং 
লপৌিবলকরের নি উদ্ভািনরক বনবষদ্ধ করা হয়। এ িৃরহ মূবত্বপুজা ও অনযানয নি 
উদ্ভাবিত্ লপৌিবলক রীবত্রত্ হজ করার অথব হরচ্ছ এই িৃরহর পবিত্রত্া নষ্ট করা। উলঙ্গ 
হরয় ত্াওয়াে করার মত্ অেীল কাজ ইসলাম কখরনা িরোশ্ত্ কররবন, কররিও না। 
এ রীবত্ ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) বকংিা অনয লকান নিীর রীবত্ নয়। কারজই এই 
সকল শ্য়ত্ানী রীবত্রক সঙ্গত্ কাররণই ইসলাম বনবষদ্ধ করররে। এ োড়া আমরা এটাও 
লেখবে লর্, লর্সকল মুশ্বরক মুসবলমরের সরঙ্গ চুবি রো করররে, মুসবলমরের বিরুরদ্ধ 
কাউরক সাহার্য কররবন, ত্ারের সারথ চুবি রো করিার বনরেবশ্ও লসই হজ লমৌসুরম 
জানারনা হরয়বেল। কারজই এ ইবত্হাসরক বিকৃত্ভারি উপস্থাপন করর ইসলামরক 
‘অশ্াবিময়’ প্রমাণ করার এই লচষ্টাও একবট িযথব লচষ্টা োড়া বকেু নয়। 
. 

(চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। আল্লাহু মুসত্া’আন।) 
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১০১  

নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র 
জিাি - ৩ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

িল্প িলা স্ট্াইরল নাবিকত্া (আসরল ইসলাু্মবিরেষ) প্রচার করর বর্বন ইবত্মরধযই 
নাবিকমহরল িযাপক িাহিা কুবড়রয়রেন। অরনরকই ওনার একাউরন্ট বিরয় বনরজর 
অজারিই ত্ার জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ কররত্ পাররন বিধায় ত্ার সমূ্পণব নাম উরল্লখ না করর 
শুধু নারমর অেযাের উরল্লখ করলাম। র্ারা আরিই ত্ার লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্ারা 
এমবনরত্ই বচনরত্ পাররিন। 
. 
[এই বসবররজর ১ম ও২য় পরিবর জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৯৯ ও (#সত্যকথন) ১০০ ] 
. 
S.P. বলরখরে - 
. 
//আয়াত্টা [সুরা ত্াওিা ৫] র্বে ভাল করর পরড় থারকা ত্াহরল লখয়াল করররো বক, 
শুরুরত্ বক িলা হরয়রে- ‘অত্ঃপর বনবষদ্ধ মাস অবত্িাবহত্ হরল’- এর মারন বক? এর 
মারন আরি লপৌিবলকরের ধমব বিশ্বাস বেল ১২ মারসর মরধয বিরশ্ষ চারবট মাস হরচ্ছ 
বনবষদ্ধ মাস িা পবিত্র মাস ত্ারের লেিত্ারের কারে। এই মাসগুরলারত্ আররির লকান 
লিাত্রই রু্দ্ধ বিগ্রহ রিপারত্ জড়ারত্া না। এই সময় সি আরি লিাত্র বনজ বনজ ঘরর 
অিস্থান করত্। মজাবট বক জারনা, লপৌিবলকত্ার বিরুরদ্ধ বজহাে লঘাষণা করা 
ইসলারমর আল্লাহ বক করর লপৌিবলক কারেররের এইসি ‘পবিত্র মারসর’ বিশ্বাসরক 
বনরজও পবিত্র িরল লিাণয কররন? বত্বন না ইব্রাবহম নিী মািুত্! বত্বন না মুসা ঈসার 
মািুত্? কই তু্বম একজনও ইহুেী বিস্ট্ানরক পারি র্ারা বিরশ্ষ আরবি চারবট মাসরক 
পবিত্র িা বনবষদ্ধ িরল মানয করর িা লসসময় করত্? পারি না।// 
. 
. 
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>>>>> আররির লপৌিবলকরা পালন করত্ িরলই লর্ লসটা একত্বিােী বকংিা ইব্রাবহবম 
(Abrahamic) রীবত্ হরি না এমন লকান কথা লনই। আররির মুশ্বরকরা এগুরলারক 
লেিত্ারের পবিত্র মাস বহসারি িণয করত্ না িরং আল্লাহর পবিত্র মাস বহসারি িণয 
করত্। কুরাইশ্ আরিরা বেল ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর।িংশ্ 
পরম্পরায় লিশ্ বকেু ইব্রাবহবম রীবত্ ত্ারের মরধয অিবশ্ষ্ট বেল।ইসলাম লসগুরলা িহাল 
লররখরে।হারাম মাস ত্ার মরধয একবট।ইসলাম লকান নতু্ন ধমব নয়, সি বকেু িাবত্ল 
করর লেয়া ইসলারমর নীবত্ নয়; ইসলাম সকল নিী-রাসুরলর ধমব।ইসলাম শুধু ত্ারের 
মধযকার নি উদ্ভািনগুরলা পবরত্যাি কররত্ িরলরে। 
. 
আমারের আরলাচয ইসলামবিরেষী ললখক োবি করররেন লর্ঃ ইসলাম মূলত্ 
লপৌিবলকরের আচবরত্ হারাম(পবিত্র/sacred) মারসর বিধান গ্রহণ করররে এিং হারাম 
মারসর রীবত্ ইহুবে-বিষ্টান লকান আব্রাহাবমক জাবত্র লভত্র বেল না।চলুন লেবখ 
িািিত্ার বনবররখ এই োবি কত্টুকু সত্য। 
. 
জাবহবলয়ারত্ রু্রি কুরাইশ্ আরিরের মরধয হারাম মারসর রীবত্ বেল িরট; বকন্তু ত্া বেল 
আল্লাহর বনধবাবরত্ বিধান লথরক বিচুযত্ অিস্থায়। আল্লাহর বনধবাবরত্ হারাম মাস হরচ্ছঃ 
বর্লকে, বর্লহজ, মুহাররাম ও রজি।বকন্তু কুরাইশ্রা আল্লাহ বনধবাবরত্ হারাম মাসরক 
িেরল লেরলবেল।ত্ারা এই মাসগুরলা আগু-বপেু করর পালন করত্। লমারটও খাাঁবট 
ইব্রাবহবম রীবত্রত্ পালন করত্ না। ত্ারের এই কারজর সমারলাচনা করা হরয়রে সুরা 
ত্াওিার ৩৭নং আয়ারত্। [১] 
. 
এর আরির আয়ারত্(সুরা ত্াওিা ৩৬) আল্লাহর আবে অকৃবত্রম বিধারনর িণবণা করা 
হরয়রে এিং মুসবলমরেররক হারাম মারসর বিধান জানারনা হরয়রে। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) 
জাবনরয় লেন আল্লাহর বনধবাবরত্ হারাম মাস হরচ্ছঃ বর্লকে, বর্লহজ, মুহাররাম ও 
রজি। [সহীহ িুখারী ৪৬৬২ ও সহীহ মুসবলম ১৬৭৯ দ্রষ্টিয] কারজই আমরা লেখরত্ 
পাবচ্ছ ইসলারম হারাম মারসর রীবত্ আররির লপৌিবলক কুরাইশ্রের লথরক বভন্ন, 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) সৃবষ্টর আবে লথরক চরল আসা লসই বচরিন রীবত্র বেরক মানুষরক 
আহ্বান করররেন। 
. 
এখন প্রশ্ন হরচ্ছঃ ইহুবে-বিষ্টান এইসি জাবত্র মারে বক লকান প্রকার হারাম 
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মারসর(sacred months) রীবত্ বেল? 
. 
ইসলাম ও ইহুবে উভয় ধরমবই চান্দ্র মারস িষব িণণা হয়।উভয় ধরমবর কযারলন্ডাররর 
লভত্রর বমল ররয়রে।আমরা সহীহ হাবেরস লেখরত্ পাই লর্ মেীনার ইহুবেরা আশুরার 
লরাজা পালন করত্। [২] 
. 
ইহুবে ও ইসলাম উভয় ধরমবর কযারলন্ডাররর পারেবরক সম্পকব জানার জনয লিন 
আব্রাহামসন ও লর্ারসে কাৎজ এর এই িরিষণাপত্রবট লেখা লর্রত্ পাররঃ “The 
Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became 
the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah” [৩] 
. 
ইহুবেরের ধমবগ্ররন্থ মূলত্ বত্নবট হাি{বহব্রু ‘হাি’, ইংররবজ festival/pilgrimage} 
এর বিিরণ ররয়রে{Tanakh, Shemot chapter 23 দ্রষ্টিয}। ইহুবেরের pilgrimage 
এর মাসগুরলা পবিত্র মাস(sacred month) বহসারি িণয হত্ এিং এ সমরয় রু্দ্ধ 
বনবষদ্ধ বেল। [৪] 
. 
ইহুবেরের ২য় লটম্পল ধ্বংরসর পর বহব্রু কযারলন্ডাররর আভ(Av) মারসর ৯ত্াবররখ 
আররা একবট pilgrimage রু্ি হয়। অত্এি লমাট pilgrimage হয় ৪বট।অথবাৎ ৪বট 
পবিত্র মাস। 
. 
আররির ইহুবেরের মরধযও এই পবিত্র মারসর রীবত্ প্রচবলত্ বেল।অথচ আমারের 
আু্রলাচয নাবিক মরহােয় বেবিয িরল বেরলন পবিত্র মারসর এ রীবত্ নাবক লপৌিবলক 
রীবত্, ইহুবে-বিষ্টান কাররা মরধয এমন বকেু বেল না!!  
. 
আর বিষ্টানরের িযাপারর র্া িলি--- আবম স্বীকার কবর লর্ বিষ্টানরা হারাম(পবিত্র) মাস 
পালন করর না, ত্খরনা করত্ না। বকন্তু এবট সিবজনবিবেত্ লর্ঃ বিষ্টধমব লরারম বিরয় 
ঈসায়ী ধমব লথরক এক লপৌিবলক ধরমব পবরনত্ হয়।ত্াওরাত্ অনুসারী িনী ইস্রাঈরলর 
ইব্রাবহবম (Abrahamic) রীবত্নীবত্ িাে বেরয় ত্ারা বিবভন্ন লরামক সংসৃ্কবত্ গ্রহণ 
করর।রসন্ট পরলর েশ্বন মানরত্ বিরয় ত্ারা অরনক আরিই ত্াওরারত্র আইন িজবন 
করররে।কারজই বিষ্টানরের লথরক হারাম মাস পালন আশ্া করা র্ায় না।ইহুবে িা 
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বিষ্টান লকান ধমব আমারের কারে েবলল নয়।ত্ারের গ্রন্থগুরলা বিকৃত্ হরয়রে এিং 
আমরা মুসবলমরা ত্ারের সকল রীবত্-নীবত্র সারথ একমত্ নই। শুধুমাত্র আমারের 
নাবিক মরহােয় হারাম মারসর বিধানরক ‘লপৌিবলক’ বিধান সািযি কররলন এিং এমন 
লকান বকেু ইহুবেরা পালন করত্ না িরল বিভ্রাবিকর ত্থয বেরলন বিধায় ইহুবেরের এ 
রীবত্গুরলা সম্পরকব আরলাচনা করলাম। 
. 

[চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। 
বসবররজর পরিত্বী পরিব এই ইসলামবিরেষী ললখরকর আররা অরনকগুরলা বমথযাচার ও 
অপিযাখযার লপাস্ট্মরটবম করা হরি। আল্লাহু মুসত্া’আন।] 

 
ত্থযসূত্রঃ 
. 
[১] বিিাবরত্ লেখুনঃ ত্ােবসর ইিন কাবসর(হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী), ৩য় খণ্ড, সুরা ত্াওিার 
৩৭ নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ৬৭০-৬৭২ 

[২] সহীহ িুখারী ২০২৪,৩৩৯৭ ও সহীহ মুসবলম ১১৩০ দ্রষ্টিয 

[৩] িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/TJcU9m 

[৪] “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became 
the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah”; By Ben Abrahamson and Joseph Katz; page 
4 

অথিা 

http://www.alsadiqin.org/en/index.php… 

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://goo.gl/TJcU9m
http://www.alsadiqin.org/en/index.php?title=The_Pre-Islamic_Calendar


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
599 

১০২ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ইসরা ও বমরাজঃ ইসরার ঘটনার 
সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই লস সমরয় 
বেল? -১ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর ইসরা ও বমরাজ বনরয় প্রশ্ন লত্ারল নাবিক-মুিমনা ও বিষ্টান 
বমশ্নারীরা। ত্ারের িিিয হরচ্ছ - মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইসরা ও বমরারজর রারত্ মো লথরক 
লজরুজারলরমর আল আকসা মসবজে ভ্রমণ করার োবি করররেন। বকন্তু এবট আরেৌ 
সম্ভি নয়, কারণ লসখারন ত্খন লকান মসবজে িা অনয লকান উপাসনালয় বেল না। 
ত্ার িহু আরিই, ৭০ বিষ্টারব্দ লরাম সম্রাট টাইটাস ইহুবেরের মহামবন্দর গুবড়রয় লেয়। 
[https://goo.gl/NAFQgp] কারজই ইসরা ও বমরারজর রারত্ মহানিী ملسو هيلع هللا ىلص আকসা 
মসবজরে র্ািার লর্ োবি করররেন ত্া বমথযা (নাউরু্বিল্লাহ)। 
. 
চলুন লেবখ, রু্বি-প্রমাণ ও বিরিরকর কবষ্টপাথরর, কার োবি সত্য। 
. 
‘বমরাজ’ শ্ব্দ এরসরে আরবি উরুরু্ন শ্ব্দ লথরক। উরুরু্ন অথব বসাঁবড় আর বমরাজ অথব 
ঊধ্ববিমন। লর্রহতু্ বসাঁবড় লিরয় উপরর উঠা হয় লসজনয রাসূরলর ঊধ্ববিমনরক বমরাজ 
িলা ইসরা [إسراء ] - মারন হল রারত্ পবরভ্রমণ করা। পাবরভাবষকভারি এবট হল 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর মোর মসবজেুল হারাম লথরক লজরুজারলরমর মসবজেুল আকসা 
পর্বি ভ্রমণ। এ িযাপারর আল্লাহর িাণীঃ 

“ পরম পবিত্র ও মবহমাময় সিা বত্বন, বর্বন স্বীয় িান্দারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) এক রারত্ 
ভ্রমণ কবররয়বেরলন মসবজেুল হারাম লথরক মসবজেুল আকসায় (িাইতু্ল মুকাোস) র্ার 
চারপাশ্রক আবম কররবেলাম িরকত্ময়,ত্াাঁরক আমার বনেশ্বন লেখারনার জনয। বনিয়ই 
বত্বন সিবরোত্া, সিবদ্রষ্টা।” 
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[সূরা িনী ইসরাঈল, ১৭:১] 
. 
প্রথরম আমরা লজরন বনই—ইসলামী পবরভাষায় ‘মসবজে’ কী। 

আরবি ভাষায় ‘মাসবজে’ শ্রব্দর মারন হরচ্ছ ‘বসজো করার স্থান’। শ্ব্দবট এরসরে 
‘সুজুে’ শ্ব্দ লথরক, র্ার মারন হরচ্ছ ‘বসজো করা’। কারজই একটা মসবজেরক েীবন 
বশ্ল্পকরমব ভরপুর বপলার োরা নত্বর বিশ্াল লকান স্থাপনা হরত্ হরি—এমন লকান কথা 
লনই। সীমানা োরা লঘরা লর্রকান ইিােরত্র স্থানই মসবজে হরত্ পারর।আিার লোট 
লেয়াল বকংিা পাথর োরা নত্বর স্থাপনাও মসবজে হরত্ পারর। ঐ এলাকাবটরক 
ত্াবত্ত্বকভারি “মসবজে” িা ‘বসজো করার স্থান’ িলা লর্রত্ পারর। 
. 
নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ 

ْلتُ  ْعبِ  َونُِصْرتُ  اْلَكِلمِ  َجَواِمعَ  أُْعِطيتُ  ت   بِسِ  اْْلَْنبِيَاءِ  َعلَى فُِض   َوُجِعلَتْ  اْلغَنَائِمُ  ِليَ  َوأُِحلَّتْ  بِالرُّ
النَّبِيُّونَ  بِيَ  َوُختِمَ  َكافَّةً  اْلَخْلقِ  إِلَى َوأُْرِسْلتُ  َوَمْسِجدًا َطُهوًرا اْْلَْرضُ  ِليَ   

“পূিবিত্বী অনযানয নিীরের উপর েয়বট বিষরয় আমারক অগ্রাবধকার লেয়া হরয়রে। 
আমারক লেয়া হরয়রে অল্প শ্রব্দ অরনক লিশ্ী অথবরিাধক কথা িলার লর্ািযত্া, আবম 
অরনক েূর লথরক শ্ত্রুিাবহনীর মরধয ভয় সৃবষ্টর মাধযরম বিজয় প্রাপ্ত হই। িবনমত্ ত্থা 
পরাবজত্ শ্ত্রুিাবহনীর লেরল র্াওয়া সম্পে আমার জরনয নিধ করা হরয়রে। আমার 
জনয সমগ্র পৃবথিীরক পবিত্রত্া অজবরনর মাধযম এিং মসবজে িানারনা হরয়রে। সমগ্র 
সৃবষ্টকুরলর জনয আমারক নিী িানারনা হরয়রে এিং আমার মাধযরমই নিী আিমরনর 
ধারারক সমাপ্ত করা হরয়রে।” 

[সহীহ মুসবলম, হােীস ৭১২] 

হাবেস লথরক জানা লিল লর্ সমগ্র পৃবথিীই মসবজরের অিিবত্। 
. 
শ্াইখ মুহাম্মাে ইিন সাবলহ আল উসাইবমন (র) ত্াাঁর মসবজে ও নামার্ঘর সংিাি 
এক েরত্ায়ায় িরলরেনঃ 

“সাধারণ অথব অনুর্ায়ী সমগ্র পৃবথিীই হরচ্ছ মসবজে কারণ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “আমার 
জনয সমগ্র পৃবথিীরক পবিত্রত্া অজবরনর মাধযম এিং মসবজে িানারনা হরয়রে। ”  
সুবনবেবষ্ট অথব, মসবজে হরচ্ছ একবট স্থান লর্বেরক স্থায়ীভারি সলারত্র(নামারর্র) জনয 
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বনবেবষ্ট করা হরয়রে এিং স্থায়ীভারি িণ্টণ করা হরয়রে, লহাক লসবট পাথর, কাো িা 
বসরমরন্ট িানারনা অথিা ত্া োরা না িানারনা। ...” 

[েরত্ায়া শ্াইখ উসাইবমন ১২/৩৯৪] 
. 
অত্এি মসবজরের জনয স্থান হরচ্ছ মূখয বিষয়। োেবিবশ্ষ্ট ইমারত্ থাকুক িা না 
থাকুক, লসবট মূখয নয়। মসবজেুল হারাম, মসবজেুল আকসা এগুরলা স্বয়ং আল্লাহর পে 
লথরক বস্থবরকৃত্ স্থায়ী ইিােরত্র জায়িা। 
. 

আিূ র্ার বিোরী(রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম িললাম, লহ আল্লাহর রসূল! 
সিবপ্রথম লকান মাসবজে বনবমবত্ হরয়রে? বত্বন িরলন: মাসবজেুল হারাম। রািী িরলন, 
আবম আিার িললাম, ত্ারপর লকানবট? বত্বন িরলন: ত্ারপর মসবজেুল আকসা। আবম 
বজরজ্ঞস করলাম, উভরয়র মরধয িযিধান কত্ িেররর? বত্বন িরলন: চবল্লশ্ িেররর। 
এখন লত্ামার জনয সমগ্র পৃবথিীই মাসবজরে। অত্এি লর্খারনই লত্ামার সলারত্র 
ওয়াি হয়, লসখারনই তু্বম সলাত্ আোয় কররত্ পাররা। 

[সুনানু ইিরন মাজাহ, হাবেস ৭৫৩] 
. 

হাবেস ও কুরআরন ইব্রাবহম(আ) কতৃ্বক বনবমবত্ হিার পূরিব মসবজেুল হারারমর 
স্থানবটরকও ‘আল্লাহর ঘর’ িরল অবভহীত্ করা হরয়রে। র্বেও লসখারন ত্খন লকান 
ইমারত্ বেল না।োেবিবশ্ষ্ট ঘর বেল না। 

“... ত্ারপর (আল্লাহর হুকুরম) ইব্রাহীম (আ) হারর্রা (আ) এিং ত্াাঁর বশ্শু লেরল 
ইসমাঈল(আ)-রক সারথ বনরয় লির হরলন, এ অিস্থায় লর্, হারর্রা (আ) বশ্শুরক েুধ 
পান করারত্ন । অিরশ্রষ লর্খারন কা‘িা ঘর অিবস্থত্, ইব্রাহীম (আ) ত্াাঁরের উভয়রক 
লসখারন বনরয় এরস মাসবজরের উাঁচু অংরশ্ র্মর্ম কূরপর উপরর অিবস্থত্ একবট বিরাট 
িারের নীরচ ত্ারেররক রাখরলন । 

ত্খন মোয় না বেল লকান মানুষ না বেল লকানরূপ পাবনর িযিস্থা । পরর বত্বন 
ত্ারেররক লসখারনই লররখ লিরলন। আর এোড়া বত্বন ত্ারের কারে লররখ লিরলন 
একবট থরলর মরধয বকেু লখজুর এিং একবট মশ্রক বকেু পবরমাণ পাবন । এরপর 
ইব্রাহীম (আ) বেরর চলরলন। 
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. 
ত্খন ইসমাঈল (আ)-এর মা বপেু বপেু েুরট আসরলন এিং িলরত্ লািরলন, লহ 
ইব্রাহীম! আপবন লকাথায় চরল র্ারচ্ছন ? আমারেররক এমন এক ময়োরন লররখ 
র্ারচ্ছন, লর্খারন না আরে লকান সাহার্যকারী আর না আরে (পানাহাররর) িযিস্থা। বত্বন 
একথা ত্ারক িারিার িলরলন। বকন্তু ইব্রাহীম (আ) ত্াাঁর বেরক ত্াকারলন না। ত্খন 
হারর্রা (আ) ত্াাঁরক িলরলন, এ (বনিবাসরনর) আরেশ্ বক আপনারক আল্লাহ বেরয়রেন ? 
বত্বন িলরলন, হযাাঁ । হারর্রা (আ) িলরলন, ত্াহরল আল্লাহআমারেররক ধ্বংস কররিন 
না। ত্ারপর বত্বন বেরর আসরলন । 
. 
আর ইব্রাহীম (আঃ) ও সামরন চলরলন । চলরত্ চলরত্ র্খন বত্বন বিবরপরথর িাাঁরক 
লপৌঁেরলন, লর্খারন স্ত্রী ও সিান ত্াাঁরক আর লেখরত্ পারচ্ছন না, ত্খন কা’িা ঘররর 
বেরক মুখ করর োাঁড়ারলন । ত্ারপর বত্বন েু’হাত্ তু্রল এ েু’আ কররলন, আর 
িলরলন, 

‘‘লহ আমার প্রবত্পালক ! আবম আমার পবরিাররক কত্রক আপনার সম্মাবনত্ ঘররর 
বনকট এক অনুিবর উপত্যকায় .........র্ারত্ আপনার কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ্ করর । 

(সুরা ইব্রাবহমঃ ১৪:৩৭) 

... 

... 

... ঐ সময় আল্লাহর ঘররর স্থানবট র্মীন লথরক বটলার নযায় উাঁচু বেল । িনযা আসার 
েরল ত্াাঁর িারন িারম লভরঙ্গ র্াবচ্ছল। এরপর হারর্রা (আ) এভারিই বেন র্াপন 
করবেরলন। ... ... ... ... ... র্খন বত্বন ত্াাঁর বপত্ারক লেখরত্ লপরলন, বত্বন োাঁবড়রয় 
ত্াাঁর বেরক এবিরয় লিরলন। এরপর একজন িাপ-রিটার সরঙ্গ, একজন লিটা-িারপর 
সরঙ্গ সাোৎ হরল লর্রূপ করর থারক ত্ারা উভরয় ত্াই কররলন। এরপর ইব্রাহীম (আ) 
িলরলন, লহ ইসমাঈল। আল্লাহ আমারক একবট কারজর বনরেবশ্ বেরয়রেন। ইসমাঈল 
(আ) িলরলন, আপনার প্রভু আপনারক র্া আরেশ্ করররেন, ত্া করুন। ইব্রাহীম (আ) 
িলরলন, আল্লাহ আমারক এখারন একবট ঘর িানারত্ বনরেবশ্ বেরয়রেন। এই িরল বত্বন 
উাঁচু বটলাবটর বেরক ইশ্ারা কররলন লর্, এর চারপারশ্ লঘরাও বেরয়, ত্খবন ত্াাঁরা উভরয় 
কা’িা ঘররর লেয়াল উঠারত্ ললরি লিরলন। ...” 
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[সহীহ িুখারী , হাবেস ৩৩৬৪] 
. 
সি লথরক িড় কথা, লর্ আয়ারত্ (িনী ইস্রাঈল ১) মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর ইসরার কথা িলা 
আরে ও মসবজেুল আকসার কথা এরসরে, ঐ একই আয়ারত্ মসবজেুল হারারমর 
কথাও এরসরে।“... বর্বন স্বীয় িান্দারক (মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص) এক রারত্ ভ্রমণ কবররয়বেরলন 
মসবজেুল হারাম লথরক মসবজেুল আকসায় ...” (িনী ইস্রাঈল ১৭:১) এই আয়ারত্ 
মসবজেুল হারামরক ‘মসবজে’ িলা হরয়রে অথচ এবটও ত্খন বেল একবট খাবল জায়িা, 
মসবজেুল আকসার মত্ই! লসখারন কািাঘর বেল িরট, বকন্তু এর চারবেরক লকান 
োেবিবশ্ষ্ট ‘মসবজে’ বেল না িরং খাবল জায়িা বেল। লস সমরয় কািার খুি বনকরট 
মানুষজরনর ঘরিাড়ী বেল। মানুষজন কািার চারবেরক ঐ খাবল জায়িারত্ই ইিােত্ 
করত্। এিং ঐ খাবল জায়িারকই উি আয়ারত্ ‘মসবজে’ িলা হরয়রে। লর্সি 
বেদ্রারিষী ঐ আয়াত্ লেবখরয় িলরত্ চায় “খাবল জায়িারক বকভারি আল আকসা 
মসবজে িলা লর্রত্ পারর”, ত্ারের এই ত্থযবট লজরন রাখা উবচত্ লর্ মসবজেুল 
হারামও “খাবল জায়িা” বেল, এিং বসজোর ঐ পবিত্র স্থানরকও আল্লাহ ‘মসবজে’ িরল 
অবভহীত্ করররেন। ঐ আয়াত্ লথরকই ত্ারের ভ্রাি োবি খণ্ডণ হরয় র্ায়। 
. 
লর্ স্থারন সুলাইমান (আ) এর মসবজে (ইহুবেরের পবরভাষায়ঃ িাইত্ হা বমকোশ্, 
বিষ্টানরের পবরভাষায়ঃ মহামবন্দর িা Temple Mount) বেল এিং নিী-রাসুলরের 
অনুসারী ইহুবেরা উপাসনার জনয জরড়া হত্, লসই এক সীমানার মরধযই িত্বমান আল 
আকসা মসবজে স্থাপন করা হরয়রে। আর হুিহু লসই জায়িাবটর উপর স্থাপন করা 
হরয়রে লসানালী িমু্বরজর ‘কুব্বাতু্স সাখরা’(Dome of Rock) মসবজেবট। কুব্বাতু্স 
সাখরা মসবজে স্থাপন করা হরয়রে িনী ইস্রাঈরলর বকিলাহ পাথররর উপরর। আর 
সীমানা লেয়াল োরা লঘরা পুররা এলাকাবটই মুসবলমরের কারে িাইতু্ল 
মুকাোস/িাইতু্ল মাকবেস/ আল আকসা/ হারাম আল শ্ারীে। মোর মসবজেুল 
হারাম লর্মন একবট বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় অিবস্থত্, একইভারি আল আকসাও একবট 
বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় অিবস্থত্।এই এলাকার মরধয সি জায়িাই “মসবজে” িরল 
বিরিবচত্ হয়। 
. 
আরিই িলা হরয়রে লর্—‘মসবজে’ মূলত্ বসজো করিার স্থান। ‘মসবজে’ হিার জনয 
লকান ইমারত্ থাকা জরুরী নয়। আল আকসায় লস সমরয় লকান ইমারত্ না থাকরলও 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
604 

সীমানাসহ জায়িাবট বচবহ্নত্ বেল। মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইসরার রারত্ লজরুজারলরমর লস স্থারন 
বিরয়বেরলন। কারজই এই বত্বন লসবেন মসবজেুল হারাম লথরক মসবজেুল আকসায় 
বিরয়রেন এ োবির মরধয ত্াবত্ত্বকভারি লকানই ভুল লনই িা বমথযা লনই। এমনবক 
কুরআন ও হাবেরসর পবরভাষার সারথও ত্া লকানিরমই সাংঘবষবক নয়। 
. 
বিররাবধরা এরপররও োবি কররত্ চায় - মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص আল আকসায় িমন িলরত্ 
শুধুমাত্র ঐ স্থানবটরত্ র্াওয়া লিাোনবন িরং বত্বন ইমারত্বিবশ্ষ্ট একবট মসবজরের 
কথাই িরলরেন।এর স্বপরে ত্ারা বনরম্নাি েবললগুরলা িযিহার করর - 

রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আবম হাজরর আসওয়ারের কারে বেলাম। এ সময় কুরায়শ্রা 
আমারক আমার বমরাজ সম্পরকব প্রশ্ন কররত্ শুরু করর। ত্ারা আমারক িাইতু্ল 
মুকাোরসর এমন সি বিষয় সম্পরকব বজরজ্ঞস কররত্ লািল, র্া আবম ভালভারি 
লেবখবন। েরল আবম খুিই বচবিত্ হরয় পড়লাম। 

রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ ত্ারপর আল্লাহ ত্াআলা আমার সমু্মরখ িাইতু্ল মুকাোসরক 
উদ্ভাবসত্ করর বেরলন এিং আবম ত্া লেখবেলাম । ত্ারা আমারক লর্ প্রশ্ন করবেল, ত্ার 
জিাি বেরত্ লািলাম। ... 

[সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, বকত্ািুল ঈমান অধযায়, হাবেস ৩২৮] 
. 
আবম বহজরর (হাজর আসওয়াে) োাঁড়ালাম, িাইতু্ল মাকবেস লেখরত্ লপলাম এিং এর 
বনেশ্বনগুরলা িণবণা করলাম। ত্ারের মরধয লকউ লকউ জানরত্ চাইরলা ঐ মসবজরে 
কত্গুরলা োর আরে? আবম (আরি) লসগুরলা গুবনবন কারজই আবম এর বেরক ত্াাঁকালাম 
এিং এক এক করর গুনলাম এিং এগুরলার ত্থয ত্ারের বেলাম। 

[ত্ািাকাত্ আল কাবির খণ্ড ১, ইিন সা’ে, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮ দ্রষ্টিয] 
. 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আমার জনয িুরাক পাঠারনা হরলা। িুরাক িাধা লথরক িড় এিং 
খচ্চর লথরক লোট একবট সাো ররঙর জন্তু। র্ত্েূর েৃবষ্ট র্ায়, এক এক পেরেরপ লস 
ত্ত্েূর চরল। রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলনঃ আবম এরত্ আররাহন করলাম এিং িাইতু্ল 
মাকবেস পর্বি এরস লপৌঁেলাম। ত্ারপর অনযানয নিীিণ ত্ারের িাহনগুরলা লর্ রিুরত্ 
িাধরত্ন, আবম লস রিুরত্ আমার িাহনবটও িাধলাম। 

ত্ারপর মসবজরে প্ররিশ্ করলাম ও েুই রাকাত্ নামার্ আোয় করর লির হলাম। ... 
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[সহীহ মুসবলম, খণ্ড ১, বকত্ািুল ঈমান অধযায়, হাবেস ৩০৯] 
. 
এই িণবণাগুরলায় লেখা র্ায় লর্ রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িলরেনঃ ত্াাঁর সামরন িাইতু্ল মুকাোসরক 
উদ্ভাবসত্ করা হরয়বেল,বত্বন মসবজরে প্ররিশ্ করররেন ও ত্া লথরক লির হরয়রেন, 
বত্বন মসবজরের বকেু োররর কথা িলরেন। এ লথরক নাবিক ও বিষ্টান বমশ্নারীরা োবি 
করর লর্ - বত্বন ইমারত্সহ একবট মসবজরের কথাই িরলরেন লকননা বত্বন র্বে খাবল 
স্থারনর কথা িলরত্ন, ত্াহরল ত্াাঁর সামরন কী উদ্ভাবসত্ করা হল, খাবল স্থান হরল লত্া 
োর থাকার কথা না, খাবল স্থারন কী করর বত্বন প্ররিশ্ কররলন ও লির হরলন। কারজই 
বত্বন একবট ইমারত্বিবশ্ষ্ট মসবজরের কথাই িলরত্ লচরয়রেন র্া একবট অসত্য কথা 
(নাউরু্বিল্লাহ)। 
. 
প্রথম কথাঃ উদ্ভাবসত্ হওয়ার জনয ইমারত্ থাকা জরুরী নয়।রর্ লকান স্থানই কাররা 
সামরন উদ্ভাবসত্ হরয় িা েুাঁরট উঠরত্ পারর। 
. 
বেত্ীয় কথাঃ পূরিবই উরল্লখ করা হরয়রে লর্ মসবজেুল হারাম লর্মন একটা বনবেবষ্ট 
এলাকা বনরয় িবঠত্, িাইতু্ল মুকাোসও লত্মবন একবট বনবেবষ্ট এলাকা বনরয় িবঠত্। 
লসই এলাকাবট সীমানা প্রাচীরর লঘরা বেল। লসই এলাকারত্ লঢাকা ও লির হওয়া 
মসবজরে লঢাকা ও লির হওয়া বহসারি িলা হরয়রে। 
. 
তৃ্ত্ীয় কথাঃ বিিররণর মরধয োর িা েরজার কথাও িলা আরে। িাইতু্ল মুকাোস 
এলাকাবট সীমানা প্রাচীর বেরয় লঘরা বেল এিং ত্ারত্ বকেু প্ররিশ্োর বেল।এখারন এই 
প্ররিশ্োররর কথাই িলা হরয়রে। 
. 
নাবিক ও বিষ্টান বমশ্নারীরা এিার হয়রত্া িলরত্ পাররনঃ ঐ রু্রি এলাকাবট সীমানা 
প্রাচীরর লঘরা বেল এিং ত্ারত্ প্ররিশ্োর বেল, ত্ার প্রমাণ কী? মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর োবির 
লকান সােী আরে? আর মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লর্ ঐ প্ররিশ্োর বেরয়ই ঢুরকরেন ত্ার প্রমাণ কী? 
লকান ঐবত্হাবসক বিিরণ বক আরে? 
. (চলরি ইন শ্া আল্লাহ... পররর পরিব সমাবপ্ত) 
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১০৩ 
নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই ৫ – অবিশ্বারসর বিশ্বাস  
-আবসে আেনান 
 
 

েুরটা প্রশ্ন বেরয় শুরু করা র্াক।  
. 
১) আপনার লমািাইল অথিা লযাপটপ/বপবসর লর্ই বস্ক্ররনর বেরক ত্াবকরয় আপবন এই 
মূহুরত্ব এই িাকযটা পড়রেন ত্ার আয়ত্ন কত্?  
. 
২) একবট মানুরষর মূলয করত্াটুকু?  
. 
এই েুরটা প্ররশ্নর মরধয লকান লমৌবলক পাথবকয আরে িরল মরন কররন?  
প্রথম প্রশ্নটার একবট সুবনবেবষ্ট উির আরে। বনবেবষ্ট ও সুসংজ্ঞাবয়ত্ পদ্ধবত্ আরে র্ার 
মাধযরম এই প্ররশ্নর উির লির করা সম্ভি। আর লকান উির পাওয়া লিরল লসই উির 
সবঠক বক না, ত্া র্াচাই করারও সুরর্াি আরে।  
. 
এই একই কথাগুরলা বক বেত্ীয় প্ররশ্নর লেরত্র খাটরি? আপনার মূলয করত্া? একজন 
লকবমস্ট্ হয়রত্া লেখরি আপনার োরত্ কয়টা লিাে বেবলং আরে, আর র্বে থারক ত্রি 
সম্ভিত্ লসটাই ত্ার েৃবষ্টরত্ আপনার শ্রীররর সিরচরয় োবম অংশ্ হরি। একজন 
সাইরকালবজস্ট্ হয়রত্া আপনার আইবকউ মাপার লচষ্টা কররিন। একজন 
লসাবশ্ওলবজস্ট্ হয়রত্া আপনার সামাবজক গুরুত্ব মাপার লচষ্টা কররিন। একজন 
রাজবনবত্ক বহরসি অনুর্ায়ী বনিবাচরনর িের আপনার োম িাড়রি, িাবক সময়টা শূ্রনযর 
কাোকাবে থাকরি। ঢাকার রািার ভাসমান পবত্ত্ারা হয়রত্া আপনারক লিবশ্ লথরক 
লিবশ্ ঘন্টা ধরর লরইট িলরত্ পাররি। 
. 
সিাই বনজ বনজ অিস্থান লথরক, বনজ বনজ মাপকাবঠ অনুর্ায়ী, বনজ বনজ মূলযরিারধর 
আরলারক বিবভন্ন উির লেরি। এর মরধয লকান একবট উির সবঠক বক না লসটা র্াচাই 
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করা আমারের পরে সম্ভি না। ইন েযাি, এই প্ররশ্নর আরেৌ লকান সুবনবেবষ্ট উির আরে 
বক না লসটাও আমরা বনবিত্ভারি িলরত্ পাবর না। একজরনর মানুরষর জীিরনর মূলয 
বক সিসময় ধ্রুি থারক? সি মানুরষর জীিরনর মূলয বক সমান? একজন ঘুষরখার 
সরকারী কমবকত্বা আর একবট বনষ্পাপ বশ্শুর জীিরনর মূলয বক সমান? র্বে সমান না 
হয় ত্াহরল কার জীিরনর মূলয লিবশ্? বকরসর বভবিরত্ ত্ার বনধবারন করা হরি? 
. 
এই প্রশ্নগুরলা আর প্রথম প্রশ্নবট লমৌবলকভারি আলাো। বিজ্ঞান একবটর জিাি বেরত্ 
পারর। আররকবটর জিাি বিজ্ঞান বেরত্ পারর না। বকন্তু ত্ার অথব বক মানিজীিন 
মূলযহীন? ত্ার অথব বক আপনার অবিত্ব মূলযহীন? ত্ার অথব বক এই প্রশ্নগুরলা 
অগুরুত্বপূণব? বিজ্ঞান লকান প্ররশ্নর উির না বেরত্ পারার অথব, ঐ প্ররশ্নর উির লনই িা 
ঐ প্রশ্ন মুলযহীন? বনঃসরন্দরহ লর্রকান সুবিরিচক মানুষ স্বীকার কররিন এই প্রশ্নগুরলা 
এিং এরের উির অত্যি গুরুত্বপূণব, র্বেও বিজ্ঞারনর পরে এই প্রশ্নগুরলার উির লেয়া 
সম্ভি না। আর র্ারা বনরজরা বিজ্ঞানী অথিা বিজ্ঞানরক পেন্দ কররন ত্ারেরও এখারন 
অখুবশ্ হিার লকান কারন লনই। এই প্রশ্নগুরলার উির বিজ্ঞান বেরত্ পারর না। কারন 
এই প্রশ্নগুরলার উির লেওয়া বিজ্ঞারনর কাজ না। েশ্বরনর কাজ। এই প্রশ্নগুরলা 
লমটাবেবর্কাল, োশ্ববনক।[1]  
, 
বিজ্ঞারনর একবট সীমািদ্ধ িন্ডী আরে। বিজ্ঞারনর কাজ লসই িবন্ডর লভত্রর। নিজ্ঞাবনক 
গ্রহনরর্ািযত্া এই িবন্ডর লভত্ররর প্রশ্নগুরলার লেরত্র প্ররর্াজয। বকন্তু র্া বকেু এই িন্ডীর 
িাইরর লসসরির িযাপারর বিজ্ঞারনর িিিযরক নিজ্ঞাবনক, প্রমাবনত্ সত্য বহরসরি গ্রহন 
করার লকান উপায় লনই। লর্মন মানিজীিরনর োরমর িযাপারর লকবমস্ট্, িারয়ালবজস্ট্, 
বেবর্বসস্ট্ বকংিা বেবজবশ্য়ারনর িিিযরক লর্মন প্রমাবনত্ নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি গ্রহন 
করা সম্ভি না।  
.  
এিার আসুন অনয বকেু প্ররশ্নর বেরক ত্াকারনা র্াক। 
. 
- লকন লকান বকেু না থাকার িেরল লকান বকেু আরে?  
. 
- মানুরষর আত্মা লকাথা লথরক আসরলা? 
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- িুবদ্ধমিা ও সরচত্নত্া[2] (Consciousness) বকভারি সৃবষ্ট হরলা? 

- মহবিরশ্বর শুরু লকন হল?  
. 
. 
এই প্রশ্নগুরলার লিশ্ বকেু উির প্রচবলত্ আরে। আবিক ও নাবিকরা বনজ বনজ 
আেবশ্বক লথরক এই প্রশ্নগুরলার উির লেয়ার লচস্ট্া করর। নাবিক ত্রি আপবন লর্ 
উিরই গ্রহন কররন না লকন এর লকানটারকই নিজ্ঞাবনক ভারি সবঠক প্রমাবনত্ করা 
সম্ভি না। আপবন আবিক হন বকংিা নাবিক। লসটা পাথররর সুপ লথরক সরচত্নত্া, 
িুবদ্ধমিা আর আত্মা সৃবষ্ট হিার কথা িলুন, স্ট্যান্ডািব বিি িযাং মরিরলর কথা িলুন, 
বকংিা একজন সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বার কথা িলুন। লকানটাই নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্, 
সংশ্রয়র উরধব থাকা সত্য না। 

সুত্রাং বেনরশ্রষ এই প্রশ্নগুরলার উির বিজ্ঞারনর মাধযরম লেওয়া সম্ভি না। আবিক ও 
নাবিকরা বনজ বনজ বিশ্বারসর জায়িা লথরক এই প্রশ্নগুরলার উির লেয়। কাররা 
অিস্থানই নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমানয িা অপ্রমানয না। ত্াহরল লকন এই প্রশ্নগুরলার সম্ভািয 
উিররর মরধয বনবেবষ্ট বকেু উিররক, অথবাৎ নাবিকরের িযাখযা ও েৃবষ্টভবঙ্গরক 
সারয়বন্টবেক িা নিজ্ঞাবনক সত্য িরল ধরর লনওয়া হরি, প্রচার করা হরি – আর 
িাবকগুরলারক অবিজ্ঞাবনক িরল উবিরয় লেওয়া হরি? অথচ এই প্রশ্নগুরলাই বিজ্ঞারনর 
িন্ডীর িাইরর এিং বিজ্ঞান এ প্রশ্নগুরলার উির বেরত্ অেম? এই প্রশ্নগুরলার লেরত্র 
আবিক ও নাবিক েুই েরলর অিস্থানই বিশ্বারসর উপর। আবিকরের বিশ্বারসর মরত্া 
নাবিকরের অবিশ্বাসও বিশ্বাসপ্রসূত্। বকন্তু নাবিকরা ত্ারের লেইথ-রিইসি এই 
উিরগুরলারক বিজ্ঞারনর লপাশ্াক পবড়রয় নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি প্রচার কররত্ চায়। 

নাবিকরা মরন করর ত্ারের এমন লকান বিরশ্ষ মর্বাো আরে লর্ কাররন ত্ারা ত্ারের 
বিশ্বাসরক মানুরষর সামরন প্রমাবণত্ নিজ্ঞাবনক সত্য বহরসরি উপস্থাপন কররি, আর 
ত্ারের এই বিশ্বাসরক িাবকরের সত্য বহরসরি গ্রহন কররত্ হরি। আবিক ও নাবিক 
উভরয়ই র্বে বিশ্বারসর জায়িা লথরক এঈ প্রশ্নগুরলার উির লেয় ত্াহরল লকন 
নাবিকরের বিশ্বাসরক সত্য িরল ধরর বনরত্ হরি আর আবিকরের বিশ্বাসরক বমথযা? 
নাবিকরা লকন মরন করর ত্ারা লপ্রোররনবশ্য়াল বিটরমন্ট পািার লর্ািয? 

"লকউ বক স্রষ্টার অনবিত্ব প্রমান কররত্ সেম হরয়রে? লকায়ান্টাম কসরমালবজ বক 
মহাবিরশ্বর উদ্ভি িযাখযা কররত্ লপরররে? লকন-ই িা এর উদ্ভি লসই প্ররশ্নর জিাি 
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বেরত্ লপরররে? মহাবিরশ্বর মরধয লিশ্ বকেু অত্যি গুরুত্বপূণব লেরত্র লেখা র্ারচ্ছ 
মহাবিশ্ব এমন ভারি নত্বর (fine tuned) র্ারত্ করর এরত্ প্রারণর অবিত্ব সম্ভি হয় – 
এর কারন বক লকউ িযাখযা কররত্ লপরররে? বেবর্বসস্ট্ আর িারয়ালবজস্ট্রা লর্রকান 
বকেু বিশ্বাস কররত্ রাবজ শুধু ধমব োড়া? র যাশ্নাবলর্ম আর বিজ্ঞান বক লপরররে ভারলা-
মন্দ, ননবত্ক-অবনবত্রকর সংজ্ঞা বনধবারন কররত্? রিাি িত্ শ্ত্াব্দীরত্ 
লসকুযলাবরর্মরক ভারলার পরের শ্বি বহরসরি কাজ করররে? বিজ্ঞান িা বিজ্ঞারনর 
েশ্বরন এমন বকেু বক আরে র্া ত্ারের এই োবিরক লর্ৌবিক প্রমান কররত্ পারর লর্ 
ধমবীয় বিশ্বাস মাত্রই অরর্ৌবিক (irrational)?"[3]  
. 
র্বে আমরা ধররও লনই লর্ অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী নাবিকরের বিশ্বাসরক সমথবন কররন 
লসরেরত্রও প্রশ্ন হল এরেরত্র বিজ্ঞানীরের সমথবন বক আলাো লকান গুরুত্ব পািার োবি 
রারখ? একজন পোথববিরের মানিত্ারিাধরক বক আমরা একজন বরকশ্াওয়ালার 
মানিত্া লিারধর চাইরত্ লিবশ্ গুরুত্ব বেরত্ িাধয? একজন বিজ্ঞাবন লর্ বিষরয় ত্ার 
লেশ্ালাইরর্শ্ান ত্া বনরয় র্া িলরিন ত্া আমরা লেশ্াবলস্ট্ অবপবনয়ন বহরসরি গ্রহন 
কররত্ পাবর, বকন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হিার কাররন সি বিষরয় বক ত্ারের িিিযরক 
প্রাধানয লেওয়া হরি?[4] র্বে বিজ্ঞানী হিার কাররন সি লেরত্র বিজ্ঞানীরা 
লপ্রোররনবশ্য়াল বিটরমন্ট চায়, র্বে ত্ারা চায় “বিজ্ঞানীরা িরলরে” – এটাই সিার জনয 
প্রমান বহরসরি র্রথষ্ট হরয় র্াক, ত্াহরল রাজনীবত্বিে, একনায়ক আর কাট বলিাররের 
লোষ বক? এ লকমন বিজ্ঞানমনস্কত্া?  
. 
িত্বমান সমরয় নাবিকরা লর্সি নিজ্ঞাবনক “সত্য” –লক িযিহার করর আবিকরের সাি-
বহউমযান জাত্ীয় বকেু একটা প্রমান কররত্ চায়, লসগুরলার অবধকাংশ্ অপ্রমাবণত্ বথওবর 
োড়া আর বকেুই না। এিং বিজ্ঞানীরা র্খন এসি বথওবর িা মরিল নত্বর কররন ত্খন 
ত্ারা সমূ্পণব ভারি বনররপে ও আনিায়াসি ভারি কররন না। এমনবক িরিষণার 
মাধযরম প্রাপ্ত লিইটারক িযাখযা করার কাজটাও বিজ্ঞানীরা সমূ্পণব আনিায়াসি ভারি 
কররন না। অিশ্য অবধকাংশ্ বিজ্ঞানী এটা স্বীকার কররন না, আর স্বাভাবিক ভারিই 
নাবিকরা এটা লচরপ র্ায়। হাজার লহাক বনরজরের বিশ্বাস আর লস বিশ্বারসর লেিত্ারের 
িযাপার। ত্িুও কারলভরদ্র বিজ্ঞানীরের মরধয লকউ লকউ এিং অবত্ েুলবভ লেরত্র 
নাবিকরের মরধয লকউ লকউ এ সত্যটা স্বীকার কররন।. 
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লর্মন জজব এবলস ও বস্ট্রেন হবকং – এর The Large Scale Structure of 
Space-Time, এ সত্যটা স্বীকার করর িরলরেন –  
. 
“We [scientists] are not able to make cosmological models without 
some admixture of ideology.”[5] 
. 
আমরা (বিজ্ঞানীরা) লর্সি মহাজািবত্ক মরিলগুরলা নত্বর কবর লসগুরলা (আমারের) 
আেরশ্বর বমেন লথরক মুি না।  
. 
নাবিক বিজ্ঞানী পপুরলশ্ান লজরনবটে এর পুররাধা, এরভাবলউশ্ানাবর িারয়ালবজস্ট্ 
বরচািব বস বলউইনটন এর স্বীকাররাবি আররা আিবরক। কালব সযািারনর The Demon-
Haunted World – এর বরবভউরত্ বত্বন স্বীকার করররেন -  
. 
“বিজ্ঞান ও অবত্প্রাকৃরত্র মারে আসল েন্দ্বরক লিাোর চাবি হল সাধারন 
বিরিচনারিারধর সারথ সাঙ্ঘবষবক বিবভন্ন নিজ্ঞাবনক িযাখযা লমরন বনরত্ আমারের 
(বিজ্ঞানীরের) স্ববেচ্ছার বেরক ত্াকারনা। জীিন ও স্বারস্থযর উন্নয়রনরিযাপারর নানা 
উচ্চাবিলাসী প্রবত্শ্রুবত্ রোয় িযাথব হিার পরও, বিজ্ঞানী সম্প্রোরয়র মরধয (বিবভন্ন 
গুরুত্বপূণব বিষরয়র িযাখযায়) নানা অপ্রমাবণত্ বশ্শুরত্াষ িল্প প্রচবলত্ থাকা সরত্ত্বও, 
েষ্টত্ই অসম্ভািয বকমূ্ভত্বকমাকার নানা িযাখযা আমরা লমরন লনই – লকিলমাত্র 
বিজ্ঞারনর পে লনয়ার জনয। কারন আমরা আরি লথরকই প্রবত্শ্রুবত্িদ্ধ। আমরা 
িস্তুিারের কারে প্রবত্শ্রুবত্িদ্ধ। িযাপারটা এমন না লর্ নিজ্ঞাবনক পদ্ধবত্ িা নিজ্ঞাবনক 
প্রবত্ষ্ঠানগুরলার মরধয এমন বকেু আরে র্া আমারের িস্তুিােী িযাখযা লমরন বনরত্ িাধয 
করর। িরং িস্তুিাে ও িস্তুিােী িযাখযার প্রবত্ আমারের আনুিরত্যর কাররন আমরা িাধয 
হই অনুসন্ধারনর এমন একবট কাঠারমা এিং এমন বকেু ধারনারক নত্বর কররত্ র্া 
লশ্ষপর্বি একবট িস্তুিােী িযাখযা িা েলােল লেরি। লসই িযাখযা র্রত্াই কাউন্টার-
ইনু্টবয়বটভ লহাক না লকন, অেীবেরত্র কারে র্রটাই েুরিবাধয লাগুক না লকন। আর 
আমারের এই িস্তুিাে আমরা পূণব ও শ্ত্বহীন ভারি ধারন ও প্ররয়াি কবর। কারন লকান 
ঐশ্ববরক িযাখযারক অনুরমােন লেওয়া সম্ভি না।”[6]  
. 
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অথবাৎ আবিকরের মরত্াই নাবিকরা একবট বিশ্বারসর জায়িা লথরক ত্কব করর, র্বেও 
ত্ারা ত্ারের অবিশ্বারসর বিশ্বাসরক “বিজ্ঞান” বহরসরি প্রমান কররত্ চায়। এটা সাধারন 
নাবিকরের লেরত্র সত্য, নাবিক বিজ্ঞানীরের লেরত্রও সত্য। অবধকাংশ্ নাবিকরা হয় 
এটা লিারে না িা স্বীকার করার সৎ সাহস রারখ না। ত্রি নাবিকরের মরধয র্ারা 
িুবদ্ধিৃবিকভারি সৎ ত্ারা এই সত্যরক স্বীকার করর। নাবিকরা বনরজরের এই 
অরর্ৌবিক বিশ্বাসরক বিজ্ঞানসম্মত্ প্রমান করার জনয বিবভন্ন অদূ্ভত্ িযাখযার অিত্ারনা 
করর, র্া বিজ্ঞানসম্মত্ লত্া না- ই িরং সাধারন িুবদ্ধবিরিচনার সারথও সাংঘবষবক। 
বলউইনটরনর ভাষায় “just-so-stories”.  
. 
ত্াই আমরা লেবখ নাবিকরের রূপকথার জিরত্ সময়রক কাল্পবনক সংখযা (রর্মন -১ 
এর স্কয়াররুট) বেরয় প্রকাশ্ করা হয়[7], লকান বকেু না (nothing) লকান বকেুরত্ 
(something) এ পবরণত্ হয়[8], পাথররর সূু্র্প লথরক স্বয়ংবিয়ভারি িুবদ্ধমিা, 
সরচত্নত্া (consciousness) আর আত্মার (soul) উদ্ভি হয়[9], র্া সংজ্ঞািত্ভারি 
অপ্রামানয ও পর্বরিেন করা সম্ভি না লসই মাবটভারসবর রূপকথায় বিশ্বাস করা লর্ৌবিক 
মরন করা হয় এমনবক বিজ্ঞাসম্মত্ও।  
. 
আর এরা মরন করর ত্ারের এসি হাসযকর বিশ্বাস সারা পৃবথিী লমরন বনরত্ িাধয। আর 
এসি বিশ্বাস ধারন করার কাররন নাবিকরক িুবদ্ধমিার এক উচ্চত্র পর্বারয় বিরাজমান 
সত্ত্বা বহরসরি লমরন বনরত্ হরি?  
. 
বকন্তু লকন? 
. 
লকন ত্ারের এই ধমববিশ্বাসরক অনয ১০টা ধরমবর চাইরত্ অরটামযাবটকাবল লিবশ্ সম্মান 
কররত্ আমরা িাধয? লকন ত্ারা লেশ্াল? 
. 
নাবিকরা অবত্প্রাকৃত্ শ্বি আর সত্ত্বায় বিশ্বাস বনরয় ঠাট্টা করার লচষ্টা করর, বকন্তু িাকব 
এনাবজব আর িাকব মযাটার বক? এই অবত্প্রাকৃত্, অপ্রমাবণত্, কল্পনাপ্রসূত্ সত্ত্বাগুরলারত্ 
বিশ্বাস করর না?  
. 
ত্ারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাবে বনরয় অরনক বকেু িলার লচষ্টা করর, বকন্তু 
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লকাপাবনবকান আর করস্মালবজকাল বপ্রবসবনপারলর িযাপারর লকন ত্ারা চুপ? এগুরলা বক 
প্রমাবণত্ সত্য? নাবক অপ্রমাবণত্ বিশ্বাস? কুসংস্কার? বিপরীত্ প্রমান পািার পরও ত্ারা 
লর্গুরলারক অন্ধ বিশ্বারস আকরড় আরে?  
. 
নাবিকরা শ্ত্ শ্ত্, হাজার হাজার িালিরল্প বিশ্বাস করর, এগুরলা ত্ারের কারে 
লর্ৌবিক, বিশ্বাসরর্ািয। বকন্তু মহাবিরশ্বর একজন অতু্লনীয় সৃবষ্টকত্বা আরেন, এই 
মহাবিরশ্ব মানিজাবত্র অবিত্ব অত্যি গুরুত্বপূনব, মানি জীিরনর একবট বনবেবষ্ট উরেশ্য 
আরে এিং একবট বিচাররর বেন আসরে - মানুরষর প্রকৃবত্িত্ (বেত্রাহ/Natural 
Disposition) এই বিশ্বাসগুরলা ত্ারের কারে লর্ৌবিক না। না, এগুরলা মানা র্ারি না। 
লেিত্ারা রাি কররিন। অবিশ্বারসর বিশ্বাস ভঙ্গ হরয় র্ারি। ধমবরদ্রাহী হরয় র্ািার চযাে 
আরে।  
. 
িস্তুত্ বিজ্ঞানমনস্কত্ার লপাশ্ারকর আড়ারল নাবিকরা একবট আরিিপ্রসূত্ এিং 
অপ্রমাবণত্ বিশ্বারসর উপর িরড় ওঠা আেশ্ব ও েৃবষ্টভবঙ্গ ধারন করর। ত্ারা অন্ধ বিশ্বাসী 
এিং সিরচরয় বনম্ন পর্বারয়র, সিরচরয় জঘনয ধররনর অন্ধ বিশ্বাসী। আর ত্ারের 
অবিশ্বারসর বিশ্বাস একবট বমথযা, িাবত্ল ধমব োড়া আর বকেুই না। এোড়া আর র্া বকেু 
আরে ত্া হল উইরন্ডা লড্রবসং, বপ্ররটনশ্ান আর িুবদ্ধিৃবিক হাত্সাোই।  
ত্ারা ধারণা-অনুমান োড়া অনয বকেুরই অনুসরণ করর না, আর ত্ারা শুধু বমথযাই 
িরল। [সূরা ইউনুস, ১০] 

 
 
লরোররেঃ 

[1] এখারন েশ্বন ও লমটাবেবর্ে িলরত্ গ্রীক েশ্বন িা এর সারথ সম্পবকবত্ ধারনাগুরলারক লিাোরনা 
হরচ্ছ না। মানুরষর অবিরত্বর সারথ লজাবড়ত্ প্রশ্নগুরলার (Existential Questions) উির লখাাঁজার 
জনয মানিমরনর লর্ সাধারন বচিার (োশ্ববনক) প্রিনত্া লসটারক লিাোরনা হরচ্ছ। 

[2] িাংলারত্ Consciousness এর লকান রু্ত্সই প্রবত্শ্ব্দ না থাকায় “সরচত্নত্া” িযিহার করা 
হল। র্বেও Consciousness বেরয় র্া লিাোরনা হয় ত্া সমূ্পণবভারি “সরচত্নত্ার” মরধয ধরা পরড় 
না। 

[3] David Berlinski, The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions 
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[4] argumentum ad verecundiam – Argument from Authority. Logical Fallacy 
'One of the great commandments of science is, "Mistrust arguments from 
authority." ... Too many such arguments have proved too painfully wrong. 
Authorities must prove their contentions like everybody else.' [Carl Sagan, The 
Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark] 

[5] The Large Scale Structure of Space-Time ,(p. 34). 

[6] “Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is 
the key to an understanding of the real struggle between science and the 
supernatural. We take the side of science in spite of patent absurdity of some of 
its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises 
of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for 
unsubstantiated just-so-stories, because we have a prior commitment, a 
commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of 
science somehow compel us to accept any material explanation of the 
phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori 
adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set 
of concepts that produce material explanations, no matter how counter-
intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Morever, that 
materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door.” [Billions 
and Billions of Demons, New York Review of Books, 1st September 1997] 

[7] Hartle–Hawking মরিল 

[8] লররে িউস, A universe from Nothing 

[9] িারউইবনর্ম 
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১০৪ 

প্রসঙ্গ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ইসরা ও বমরাজঃ ইসরার ঘটনার 
সত্যত্া কত্টুকু? মসবজেুল আকসা বক আসরলই লস সমরয় 
বেল? [িাবক অংশ্] 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

(ললখাবটর পূরিবর অংশ্ লেখুন (#সত্যকথন) ১০২ এ। বলংকঃ https://goo.gl/FCR4zq ) 
. 
 

মুহাম্মাে(স) র্খন ইসরা ও বমরারজ বিরয়রেন, ত্খন লসখারন লকউ না থাকরলও এর 
করয়ক িের পর খবলো উমার(রা) র্খন লজরুজারলরম র্ান, ত্খন বকন্তু লসখারন 
অরনক ললাক বেল। খবলো উমার(রা) কতৃ্বক িাইতু্ল মুকাোরস লঢাকার বিিররণর 
মরধযও এটা উরল্লখ আরে লর্ — বত্বন একবট েরজা বেরয় লসখারন প্ররিশ্ কররবেরলন। 
এিং এটা বেল লসই োর লর্ োর বেরয় মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ইসরার রারত্ লসখারন প্ররিশ্ 
কররবেরলন। পরিত্বীরত্ বত্বন লসখারন মসবজে প্রবত্ষ্ঠা কররন। উমার(রা) এর িাইতু্ল 
মুকাোরস প্ররিরশ্র সময় লসখারন অরনক মানূষ বেল, অরনক সােী বেল। কারজই 
লসখারন লর্ োর িা েরজা বেল ত্ারত্ লকান সরন্দহ লনই। এই ঐবত্হাবসক ঘটনা 
অরনরকই বলবপিদ্ধ করররেন। ইিন কাবসর (র) এর িণবণা লথরকঃ 
. 
“...খবলো উমার (রা) সমু্মরখ অগ্রসর হরয় িায়তু্ল মুকাোরসর বিষ্টানরের সারথ 
সবন্ধচুবি সম্পােন কররলন এিং শ্ত্ব কররলন লর্, বত্ন বেরনর মরধয সকল লরামান 
নািবরক িায়তু্ল মুকাোস লেরড় চরল র্ারি। এরপর বত্বন িায়তু্ল মুকাোরস প্ররিশ্ 
কররলন। প্ররিশ্ কররলন লসই েরজা বেরয়, বম’রারজর রারত্ রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লর্ েরজা 
বেরয় প্ররিশ্ কররবেরলন। লকউ লকউ িরলরেন লর্, িায়তু্ল মুকাোরস প্ররিরশ্র সমরয় 
বত্বন ত্ালবিয়া পাঠ কররবেরলন,লভত্রর বিরয় োউে (আ)-এর বমহরারির পারশ্বব 
ত্াবহয়যাতু্ল মসবজে নামার্ আোয় কররলন।পররর বেন েজররর নামার্ 
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মুসলমানরেররক সারথ বনরয় জামাআরত্র সারথ আোয় কররলন। ...এরপর বত্বন 
‘সাখরা’ িা বিরশ্ষ পাথররর বনকট এরলন।কা’ি আল আহিার (র) লথরক বত্বন ঐ স্থান 
সম্পরকব লজরন বনরয়বেরলন। কা’ি (র) এই ইবঙ্গত্ও বেরয়বেরলন লর্ন বত্বন মসবজেবট 
ওই পাথররর লপেরন নত্বর কররন। হর্রত্ উমার(রা) িলরলন, ইয়াহূেী ধমব লত্া লশ্ষ 
হরয় বিরয়রে। ত্ারপর িায়তু্ল মুকাোরসর সমু্মরখ মসবজে বনমবাণ কররলন।এখন লসবট 
উমরী মসবজে নারম পবরবচত্। ... ” 

[আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইিন কাবসর(র), ৭ম খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন), পৃষ্ঠা 
১০৭-১০৮] 
. 
ইমাম আহমাে(র) আররা িণবণা কররন লর্ উমার(রা) িাইতু্ল মুকাোরস প্ররিরশ্র পর 
বঠক লসখারনই নামার্ পরড়ন, লর্খারন রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) নামার্ পরড়বেরলন। 

[আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া, ইিন কাবসর(র), ৭ম খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন), পৃষ্ঠা 
১১২] 
. 
উমার (রা) োর বেরয় প্ররিশ্ কররন, নামার্ আোয় কররন, এিং পরর মসবজে প্রবত্ষ্ঠা 
কররন। এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্—মসবজে নত্বরর আরিই লসখারন োর বেল। বিিরণ 
লথরক এটাও লিাো র্ারচ্ছ লর্, এই োর হরচ্ছ িাইতু্ল মুকাোস এলাকার প্ররিশ্োর। 
িাইতু্ল মুকাোরসর একবট মানবচরত্রর েবি লেখরল বিষয়বট আররা পবরষ্কার লিাো 
র্ারি। উমার(রা) এর প্ররিশ্োর অনয স্থানগুরলা এরত্ বচবহ্নত্ করর লেখারনা আরে। 

[মানবচত্র ও এর বিিরণ ১ম, ২য় ও ৩য় করমরন্ট উরল্লখ করা হল।] 
. 
আসরল ঐ এলাকাবট সম্পরকব স্থানীয়রের পবরষ্কার ধারনা ররয়রে। এই োর ও 
মসবজরের খুাঁবটনাবট ত্ারের জানা।এমনবক এখারন “িুরাক োর” নারম একবট 
প্ররিশ্োরও আরে[বচরত্র ৮ নং োর] । এবট Western wall ও Wailing Wall 
নারমই পর্বটকরের কারে লিবশ্ পবরবচত্।োরবট িত্বমারন িন্ধ এিং স্থানীয়রা এরক িুরাক 
লেয়াল নারম লচরনন। এই োর ও এলাকাবটর লভৌিবলক অিস্থান সম্পরকব র্ারের ধারণা 
আরে, ত্ারা লমারটও নাবিক ও বিষ্টান বমশ্নারীরের প্রচারণায় বিভ্রাি হন না। এ 
িযাপারর ঐ সি সরলমনা মুসবলম বিভ্রাি হন র্ারা বেবলবিন লথরক অরনক েূরর িাস 
কররন, র্ারের এলাকাবট সম্পরকব ধারনা লনই এিং ইসরার ইবত্হাস সম্পরকবও 
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বিিাবরত্ জ্ঞান লনই। 
. 
আমরা আররা একবট বিিরণ লেখরত্ পাবরঃ 
. 
“...এরপর বত্বন [আিু িকর (রা)] লসখান লথরক লসাজা রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর বনকট চরল 
আসরলন এিং িলরলনঃ লহ আল্লাহর নিী! আপবন বক এরের কারে িরলরেন লর্ এই 
রারত্ আপবন িায়তু্ল মুকাোস বিরয়বেরলন? 

বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ হযাাঁ। 

আিু িকর (রা) িলরলনঃ লহ আল্লাহর নিী! লস মসবজেবটর িণবণা বেন লত্া; আবম 
লসখারন বিরয়বেলাম। 

ত্খন নিী ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ ত্খন িায়তু্ল মুকাোসরক আমার সামরন তু্রল ধরা হল। আবম 
ত্ার বেরক ত্াাঁবকরয় লেখরত্ লািলাম। 

এরপর রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আিু িকর (রা) এর কারে িায়তু্ল মুকাোরসর িণবণা বেরত্ 
লািরলন। আর আিু িকর (রা) প্রবত্িারই িলরত্ লািরলনঃ আপবন সত্যই িরলরেন। 
আবম সােয বেবচ্ছ, আপবন আল্লাহর রাসুল। ...” 

[সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص), ইিন বহশ্াম(র), ২য় খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৪] 
. 
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্ আিু িকর (রা) পুরিব িাইতু্ল মুকাোরস বিরয়বেরলন এিং 
লসখানকার িণবণা ত্াাঁর জানা বেল। রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص লর্ িণবণা বেরয়বেরলন, ত্ার সরঙ্গ আিু 
িকর(রা) এর লেখা িাইতু্ল মুকাোস হুিহু বমরল বিরয়বেল।র্বে িণবণা না বমলত্, 
ত্াহরল লত্া আিু িকর (রা) িুেরত্ন লর্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সত্য িরলনবন। অথচ আরেৌ এমন 
বকেু হয়বন, মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর সত্যিাবেত্াই আিু িকর(রা) এর কারে প্রমাবণত্ হরয় 
বিরয়বেল। 
. 
লর্সমি নাবিক ও বিষ্টান বমশ্নারী ইসরা ও বমরারজর িযাপারর মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক অপিাে 
লেন, ত্ারের বক উবচত্ না এই বিিরণবট লেখা? 
. 
আররা একবট বিিরণ উরল্লখ করবেঃ 
. 
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“...আবম (উমু্ম হাবন) িললামঃ লহ আল্লাহর নিী! আপবন এ (ইসরা ও বমরাজ এর) কথা 
ললাকরের কারে প্রকাশ্ কররিন না। অনযথায় ত্ারা আপনারক বমথযািােী িলরি ও 
আপনারক কষ্ট লেরি। 
. 
বকন্তু বত্বন িলরলনঃ আল্লাহর কসম! আবম অিশ্যই ত্ারের কারে এ ঘটনা িযি করি। 

ত্খন আবম আমার এক হািশ্ী োসীরক িললামঃ িরস আরো লকন, জলবে রাসুলুল্লাহ 
 এর সরঙ্গ র্াও, বত্বন ললাকরের কী িরলন ত্া লশ্ান, আর লেখ ত্ারা কী মিিয ملسو هيلع هللا ىلص
করর। 
. 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লির হরয় বিরয় ললাকরের এ ঘটনা জানারলন।ত্ারা বিবস্মত্ হরয় িললঃ 
লহ মুহাম্মাে! এ লর্ সত্য ত্ার প্রমাণ? এমন ঘটনা লত্া আমরা লকানবেন শুবনবন। 

বত্বন িলরলনঃ প্রমাণ এই লর্, আবম অমুক উপত্যকায় অমুক লিারত্রর একবট কারেলার 
পাশ্ বেরয় র্াবচ্ছলাম।সহসা আমার িাহন জন্তুবটর িজবরন ত্ারা ত্রি হরয় পরড়।েরল 
ত্ারের একবট উট হাবররয় র্ায়।আবম ত্ারের উটবটর সন্ধান লেই। 
আবম ত্খন শ্ারমর বেরক র্াবচ্ছলাম।এরপর লসখান লথরক বেরর আসার পরথ র্খন 
োজনান পিবরত্র কারে লপৌঁবে, ত্খন লসখারনও একবট কারেলা লেখরত্ পাই, ত্ারা 
সকরল বনবদ্রত্ বেল।ত্ারের কারে একবট পাবনভরা পাত্র বেল।র্া লকান বকেু বেরয় ঢাকা 
বেল।আবম লস ঢাকনা সবররয় ত্া লথরক পাবন পান কবর।এরপর ত্া আরির মত্ করর 
লঢরক লররখ লেই। 

আর এর প্রমাণ এই লর্ — লস কারেলাবট এখন িায়র্া বিবরপথ লথরক সাবনয়াতু্ত্ 
ত্ানঈরম লনরম আসরে।ত্ারের সামরন একবট ধুসর িরণবর উট আরে।র্ার লেরহ একবট 
কারলা ও আররকবট বিবচত্র িরণবর োপ আরে। 
. 
উমু্ম হানী (রা) িরলনঃ এ কথা লশ্ানামাত্র উপবস্থত্ ললারকরা সাবনয়ার বেরক েুরট 
লিল।ত্ারা বঠকই সমু্মখভারির উটবটরক রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর িণবণামত্ লপল। ত্ারা 
কারেলার কারে ত্ারের পাবনর পাত্র সম্পরকব বজরজ্ঞস করল। ত্ারা িলল, আমরা 
পাবনর একবট ভরা পারত্র ঢাকনা বেরয় ঘুবমরয় পবড়। জাগ্রত্ হওয়ার পর পাত্রবটরক 
লর্মন লররখবেলাম লত্মবন ঢাকা পাই, বকন্তু বভত্র পাবনশূ্নয বেল। 
ত্ারা অপর কারেলারকও বজরজ্ঞস করল। লস কারেলাবট ত্খন মোরত্ই বেল।ত্ারা 
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িললঃ আল্লাহর কসম! বত্বন সত্যই িরলরেন। বত্বন লর্ উপত্যকার কথা িরলরেন, 
লসখারন বঠকই আমরা ভয় লপরয়বেলাম। ত্খন আমারের একবট উট হাবররয় র্ায়।আমরা 
অেৃশ্য এক িযবির আওয়াজ শুনরত্ পাই, লর্ আমারের উটবটর সন্ধান বেবচ্ছল। লসমরত্ 
আমরা উটবট ধরর লেবল। ” 

[সীরাতু্ন নিী ملسو هيلع هللا ىلص, ইিন বহশ্াম(র), ২য় খণ্ড(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭] 
. 
এই ঘটনায় আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, ইসরা ও বমরারজর িযাপারর লস রু্রিও ললাকজন 
সরন্দহ লপাষণ কররবেল। আর মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সরন্দহিােীরেররক র্থার্থ প্রমাণ লেখান। 
সুেষ্টভারি ত্ারের সামরন মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর কথার সত্যত্া প্রমাবণত্ হরয় বিরয়বেল। 

লর্সমি নাবিক ও বিষ্টান বমশ্নারীরা মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর ইসরা ও বমরাজ বমথযা প্রমারণর 
জনয কলম ধররন, ত্ারা লকন এই িণবণাবট উরল্লখ কররন না? সংশ্য়িােীরের বক উবচত্ 
না, এই িণবণাবট ভারলা মত্ লেয করা, র্ারত্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লসই রু্রির 
সংশ্য়িােীরেররক সুেষ্টভারি ত্াাঁর কথার স্বপরে প্রমাণ লেবখরয়বেরলন? 
. 
সি লশ্রষ িলি লর্ - ইসরা ও বমরাজ নিী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর জনয বিরাট এক মর্বাো ও 
সাধারণ মানুরষর জনয পরীো। রু্বি ও বিরিরকর কবষ্টপাথরর লকউ র্বে র্াচাই করর, 
ত্াহরল লস এটা বনবিত্ িুেরত্ পাররি লর্ সারাজীিরনর আল আবমন(বিশ্বি) মুহাম্মাে 
 ইসরা ও বমরারজর িযাপাররও সত্য কথা লথরক এক চুল বিচুযত্ হনবন। এিং ملسو هيلع هللا ىلص
ত্াহরলই এ পরীোয় সেল হওয়া সম্ভি হরি। 

ْؤيَا َجعَْلنَا َوَما } ِللنَّاِس  فِتْنَةً  إِلَّ  نَاكَ أََريْ  الَّتِي الرُّ  } 

“আর আবম লর্ েৃশ্য আপনারক লেবখরয়বে ত্া লকিল মানুরষর পরীোর জনয” 
[ সূরা িনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭ : ৬০] 
. 
[ললখাবটর প্রথম অংশ্ পড়রত্ বক্লক করুন এখারন https://goo.gl/FCR4zq ] 
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১০৫  
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর ইসরা ও বমরারজর সত্যত্া  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

২৭লশ্ রজি লাইলাতু্ল বমরাজ এবট প্রমাবণত্ নয়। ইসরা ও বমরাজ সত্য বকন্তু এর 
ত্াবরখ জানা র্ায় না।এিং এই রাত্রক লকন্দ্র করর ইিােত্ িরন্দবির উদ্ভি ঘটারনা 
বিেআত্। এ বিষরয় বিিাবরত্ জানরত্ খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর এই িইবটর 
২২৮ পৃষ্ঠা লথরক লেখরত্ পাররনঃ https://goo.gl/qLxAvz 
. 
ত্রি আবম লর্ বিষয়বট বনরয় বলখরত্ চাবচ্ছ ত্া হরচ্ছ--বমরারজর সত্যত্া বনরয় 
ইসলামবিররাবধরের আপবি।ইসলাম বিররাধীরের মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক আিমরণর অনযত্ম 
লেযিস্তু হরচ্ছ ইসরা ও বমরাজ।মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বমরাজরক বনরয় প্রচুর পবরমারণ কটু 
কথা িরল বিষ্টান বমশ্নারী আর ত্ারের বমবিয়া ইভানরজবলস্ট্রা। অথচ লখাে ত্ারের 
বকত্াি লথরক বকন্তু ইসরা ও বমরারজর সত্যত্া প্রমাবণত্ হয়!! চলুন লেবখ ত্ারের 
বকত্ারি কী ললখা আরে--- 
. 

✡ ✞ " এবেরক র্ারকাি{ইয়া'কুি(আ)} লির-রশ্িা লেরড় হারণ শ্হররর বেরক র্াত্রা 
কররলন।পরথ এক জায়িায় লিলা িুরি লিরল বত্বন লসখারনই রাত্টা কাটারলন। 
লসখারন কত্গুরলা পাথর পরড় বেল। র্ারকাি লসগুরলার একটা মাথার বনরচ বেরয় শুরয় 
পড়রলন। 
. 
বত্বন স্বরে লেখরলন মাবটর উপরর একটা বসাঁবড় োাঁবড়রয় আরে এিং ত্ার মাথাটা বিরয় 
স্বরিব লঠরকরে। বত্বন লেখরলন ঈশ্বররর স্বিবেূরত্রা(রেররশ্ত্া) ত্ার উপর বেরয় ওঠা-
নামা কররেন, আর সোপ্রভু ঈশ্বর ত্ার উপরর োাঁবড়রয় িলরেন, “আবম সোপ্রভু। আবম 
লত্ামার পূিবপুরুষ আব্রাহারমর{ইব্রাবহম(আ)} ঈশ্বর এিং ইসহারকরও ঈশ্বর। তু্বম 
লর্খারন শুরয় আে লসই লেশ্ আবম লত্ামারক এিং লত্ামার িংরশ্র ললাকরের 
লেি।রত্ামার িংরশ্র ললারকরা েুবনয়ার ধূবলকণার মত্ অসংখয হরি। পূিব-পবিরম এিং 
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উির-েবেরণ লত্ামার িংশ্ েবড়রয় পড়রি। েুবনয়ার সমি জাবত্ লত্ামার ও লত্ামার 
িংরশ্র মধয বেরয় আবশ্িবাে পারি। 
আবম লত্ামার সংরি সংরি আবে; তু্বম লর্খারনই র্াও না লকন আবম লত্ামারক রো 
করি। এই লেরশ্ই আিার আবম লত্ামারক বেবররয় আনি। আবম লত্ামারক র্া িরলবে 
ত্া পূণব না করা পর্বি আবম লত্ামারক লেরড় র্াি না।” 
. 
পরর র্ারকাি{ইয়া'কুি(আ)} ঘুম লথরক উরঠ িলরলন, “ত্াহরল সোপ্রভু বনিয়ই এই 
জায়িায় আরেন অথচ আবম ত্া িুেরত্ পাবর বন।”এই কথা লভরি ত্াাঁর মরন ভয় হল। 
বত্বন িলরলন, “বক অসাধারণ এই জায়িা! এটা ঈশ্বররর ঘর োড়া আর বকেু নয়; 
স্বরিবর েরজা এখারনই।” 
র্ারকাি খুি লভারর উঠরলন এিং লর্ পাথরটা বত্বন মাথার নীরচ বেরয়বেরলন লসটা 
থারমর মত্ করর োাঁড় কবররয় ত্ার উপরর লত্ল লঢরল বেরলন। বত্বন জায়িাটার নাম 
বেরলন লিরথল (িাইত্+এল র্ার মারন “আল্লাহর ঘর”)। এই জায়িাটার কারের 
শ্হরটার আরির নাম বেল লূস।" 
[ইহুবে ত্ানাখ/বিষ্টান িাইরিল, পয়োরয়শ্(আবেপুিক/Genesis) ২৮:১০-১৯] 
. 
বমরাজ সম্পবকবত্ হাবেস--- 
. 

✔ "বমরাজ সম্পরকব আিু সাঈে খুেবর(রা)-এর িণবনায় মুহাম্মাে ইিন ইসহাক িরলন, 
আবম রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) -রক িলরত্ শুরনবে লর্, িায়তু্ল মুকাোরসর আনুষ্ঠাবনকত্া লশ্ষ হওয়ার 
পর আমার সামরন বম'রাজ(একবট বসাঁবড়) উপবস্থত্ করা হল। আমার সঙ্গী বজিরাইল 
ত্ার ওপর আমারক আররাহণ কররত্ িরলন। লসবট আমারক বনরয় আকারশ্র একবট 
েরজায় উপবস্থত্ হল, র্ার নাম িািুল হাোর্া অথবাৎ প্রহরীরের েটক। ইসমাইল নামক 
এক লেররশ্ত্া ত্ার োবয়রত্ব বনরয়াবজত্ বেল। আিু সাঈে খুেবর(রা) িরলন, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
ইরশ্াে কররন, আমারক র্খন প্রথম আকারশ্র েরজার মুরখ হাবজর করা হল ত্খন 
প্রশ্ন করা হল, ইবন লক লহ বজিরাইল! বত্বন িলরলন, মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) । আিার প্রশ্ন করা 
হল, ত্াাঁরক বক লিরক পাঠারনা হরয়রে? বত্বন িরলন, হযাাঁ। ত্খন লসই লেররশ্ত্া আমার 
কলযারণর জনয লোয়া কররলন। লসখারন মানি জাবত্র বপত্া আেম (আ)-এর সরঙ্গ 
সাোৎ হল।... 
[বিিাবরত্ঃ ত্ােবসর ইিন কাবসররর সুরা িনী ইস্রাঈরলর ১নং আয়ারত্র ত্ােবসর] 
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. 
---->>> িাইরিরলর বিিরণ ও ইসরা-বমরাজ সম্পবকবত্ হাবেসবটরত্ একটা কমন বজবনস 
লেখা র্ারচ্ছ। আর লসটা হলঃ একবট আসমানী বসাঁবড়। 
. 
//বত্বন স্বরে লেখরলন মাবটর উপরর একটা বসাঁবড় োাঁবড়রয় আরে এিং ত্ার মাথাটা 
বিরয় স্বরিব লঠরকরে। বত্বন লেখরলন ঈশ্বররর স্বিবেূরত্রা(রেররশ্ত্া) ত্ার উপর বেরয় 
ওঠা-নামা কররেন, ...// 
. 
//িায়তু্ল মুকাোরসর আনুষ্ঠাবনকত্া লশ্ষ হওয়ার পর আমার সামরন একবট বসাঁবড় 
উপবস্থত্ করা হল। আমার সঙ্গী বজিরাইল ত্ার ওপর আমারক আররাহণ কররত্ 
িরলন। লসবট আমারক বনরয় আকারশ্র একবট েরজায় উপবস্থত্ হল, র্ার নাম িািুল 
হাোর্া অথবাৎ প্রহরীরের েটক।...// 
. 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লর্ স্থান লথরক আসমারন বিরয়বেরলন{অথবাৎ লর্ স্থারন বমরাজ(বসাঁবড়) আনা 
হরয়বেল}, বঠক লসই স্থারনই একবট আসমানী বসাঁবড় ররয়রে িরল ইহুবে ও বিষ্টানরের 
বকত্ারি ললখা আরে। 
লর্সমি বিষ্টান ও ইহুবে পবণ্ডত্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বমরাজ বনরয় িারজ কথা িরলন, আমার 
বিশ্বাস ত্ারের লকউ এটা লখয়াল কররনবন! কররলও লিমালুম লচরপ বিরয়রেন। 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) বনঃসরন্দরহ ইহুবে ও বিষ্টানরের কারে রবেত্ ত্াওরারত্র পবণ্ডত্ বেরলন 
না।ত্ারা বনিয়ই এটা িলরত্ পাররি না লর্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) ইয়াকুি(আ) এর ঐ বসাঁবড়র কথা 
ইহুবেরের বকত্াি লথরক পরড়রেন!! বত্বন আরবি ভাষাই বলখরত্ পড়রত্ জানরত্ন না 
লর্খারন ওে লটস্ট্ারমন্ট/ত্ানাখ এর ভাষা বহব্রু। {{সিবপ্রথম পূণবাঙ্গ ত্ানাখ/Old 
testament আরবিরত্ অনুিাে কররন ইহুবে পবণ্ডত্ সাবেয়া িাওন; নিম শ্ত্রক। 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রায় ৩০০ িের পরর।}} ঐ পাথররর স্থারন আসমারনর েরজা এিং 
আসমানী বসাঁবড় আরে িরল নিী ইয়া'কুি(আ){Jacob} স্বরে লেরখরেন িরল ত্ারের গ্ররন্থ 
ললখা আরে এিং নিীরের স্বেরক ত্ারাও সত্য িরল বিশ্বাস করর। আরবিরত্ এ বসাঁবড়রক 
িরল বম'রাজ।শ্ত্ শ্ত্ িের ধরর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বম'রাজ বনরয় আহরল বকত্াি ও অনয 
সম্প্রোরয়র ললাকরা কটূবি করর আসরে। 
. 
[ইয়াকুি(আ) এর ঐ স্থারনর পাথরবটর উপররই িনী ইস্রাঈরলর নিীিরণর িাইতু্ল 
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মুকাোস মসবজে বেল এিং হাজার হাজার িের ধরর লসটা ইহুবেরের বকিলা। 
মসবজেুল হারাম বকিলা হিার আি পর্বি রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)ও ঐবেরক মুখ করর সলাত্ 
পড়রত্ন।ঐ পাথররর উপররই িত্বমারন লসানালী িমু্বরজর কুব্বাতু্স সাখরা মসবজে।] 
. 
লর্ সমি নাবিক-মুিমনারা মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর ইসরা ও বমরাজ বনরয় িরিাবি করর, 
এখারন ত্ারেরও ভািনার বকেু লখারাক ররয়রে।ত্ারেররক লত্া অবধকাংশ্ সমরয়ই 
অিারধ ইহুবে ও বিষ্টানরের গ্রন্থ লথরক লকাট কররত্ লেখা র্ায়। 
. 
ইসলামবিররাবধরা ইসরা ও বমরারজর আররকবট বেক বনরয় িযাপক প্রশ্ন লত্ারল আর ত্া 
হরচ্ছ--ইসরা ও বমরারজর সমরয় বক আরেৌ িাইতু্ল মুকাোস িরল লকান বকেু ওখারন 
বেল? ঐবত্হাবসক সূত্র অনুর্ায়ী ৭০ বিষ্টারব্দ লরাম সম্রাট টাইটাস ইহুবেরের Temple 
Mount(বহব্রুরত্ িাইত্ হা বমকোশ্) ধ্বংস কররন। ত্ারের এই অবভরর্ারির জিাি 
পাওয়া র্ারি ২ পরিবর এই লনারট-- 
১ম পিবঃ https://goo.gl/YdgBRs 
২য় পিবঃ https://goo.gl/OSlaOc 
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১০৬ 
কুরআরনর আয়াত্সংখযার বভন্নত্া বক কুরআরনর ত্রুবট?  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

কুরআরনর এরকক িণনা পদ্ধবত্রত্ আয়াত্ সংখযার লিশ্ মত্পাথবকয লেখা র্ায় এটা বক 
কুরআরনর ত্রুবট নয়?? (নাউরু্বিল্লাহ) 
. 
আসুন এই অবভরর্ারির সামানয বিরেষরণ র্াওয়া র্াকঃ- 
. 
কুরআনুল মাজীরের আয়াত্সংখযা িণনার জনয একবট বিরশ্ষ শ্াস্ত্র আরে র্ার মাধযরম 
কুরআন কারীরমর প্ররত্যক সূরার লমাট আয়াত্ সংখযা ও পুররা কুরআন মাজীরের লমাট 
আয়াত্ সংখযা জানা র্ায় র্ারক ইলমুল বকরা’আত্( القراءت علم ) ও ইলমুল 
ত্াজওয়ীরের( التجويد علم ) ইমামিণ ইলমু আোবে আয়াবত্ল কুরআন ) (  د عد علم

القرآن اآليات িরল জারন। র্ার অনযত্ম বিষয় হরলা োওয়াবসলুল আয়াত্ ( اآليات فواصل ) 
িা আয়ারত্র সূচনা-পবরসমাবপ্ত জানা। িরল রাখা ভারলা লর্, এই শ্াস্ত্র উলুমূল 
কুরআরনর অনযত্ম একবট পৃথক শ্াখা শ্াস্ত্র। 
. 
ইলরম আোে এবট রাসুলুল্লাহর(ملسو هيلع هللا ىلص) বশ্োর েসল। বত্বন(ملسو هيلع هللا ىلص) সাহািারের (রাবেয়াল্লাহু 
আর্মাঈন) লর্ বশ্ো বেরয়রেন ত্ারই েসল হরলা এই ইলরম আোে। কুরআনুল 
কারীম আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার পে লথরক রাসুলুল্লাহর(ملسو هيلع هللا ىلص) উপর েীঘব ২৩ 
িেরর বিবভন্ন ঘটনার ও পবরবস্থবত্র লপ্রবেরত্ নাবর্ল হরয়বেরলা। বিবভন্ন সূরার বিবভন্ন 
অংশ্ এভারি বিবভন্ন সময় নাবর্ল হরত্ থারক। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ও ত্ার সাহািীরা লসই 
আয়াত্ বহেজ মুখি করর বনরত্ন। সাহািারয় লকরাম রাবেয়াল্লাহুম আজমাঈন ত্াাঁরা 
আয়াত্ মূখস্থ করার পাশ্াপাবশ্ ত্া লকান সূরার অংশ্, লকান আয়ারত্র শুরু লকাথা 
লথরক শুরু হরয়রে িা লকান আয়াত্ লকাথায় লশ্ষ হরয়রে ত্া ও বহেজ করর বনরত্ন। 
পরিত্বীরত্ প্রজম পরম্পরায় ত্ারের কাে লথরক ত্াবিঈ ও ত্াবিঈরের লথরক ত্াবি-
ত্াবিঈনরা কুরআন এভারিই বশ্রখ বনরয়রেন, এিং পরিত্বীরত্ ত্াাঁরের লথরক ইলমুল 
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বকরাআরত্র ইমামিণ এভারিই বশ্রখরেন আর লসভারিই এই সংিাি বকত্ািসমূরহ 
িযাপকভারি ও অসংখয হােীে ও আোর োরা িবণবত্ হরয় এরসরে।  
. 
সাধাণত্ করয়ক ধররনর িা এলাকার িণনা পদ্ধবত্ প্রবসদ্ধ  
(১) মাোনী িণনাঃ 
. 
মাোনী িণনা েুই ধররনর  
(ক) প্রথম মাোনী িণনা ( اْلول المدني )ুঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্ ইমাম নাবে ইিরন আবি নুয়াইম মাোনী(মৃ ১৬৯বহ) আিু ইয়ার্ীে 
ইিরন কা’কা(মৃ ১৩২বহ) এিং শ্াইিা ইিরন বনসাহ(মৃ ১৩০বহ) লথরক িণবনা কররন। 
এই িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী কুরআরনর আয়াত্ সংখযা ৬২১৭ 
. 
(খ) বেত্ীয় মাোনী িণনা( الثاني المدني )ুঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্ ইমাম ইসমাঈল ইিরন জাের মাোনী(মৃ ১৮০বহ) সুলায়মান ইিরন 
মুসবলম ইিরন জামমার্ লথরক িণবনা কররন এিং বত্বন(সুলাইমান) আিু জাের (মৃ 
১৩২বহ) ও শ্াইিা ইিরন বনসাহ (মৃ ১৩০বহ) লথরক িণবনা কররন। এই িণনা পদ্ধবত্ 
অনুর্ায়ী আয়াত্ সংখযা োাঁড়ায় ৬২১৪ িা ৬২১০বট। 
. 
(২) মেী িণনাঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্র বভবি হরলন আবু্দল্লাহ ইিরন কােীর (মৃ ১২০বহ)। 
. 
(৩) শ্ামী িণনাঃ 
এই িণনা পদ্ধবত্র বভবি হরলন ইয়াহইয়াহ ইিরন হাবরে আর্বর্মারী (মৃ ১৪৫বহ) এই 
িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী লমাট আয়াত্ সংখযা ৬২২৬বট।  
. 
(৪) িসরী িণনাঃ 
এই িণনার বভবি হরলন আইয়ুি ইিরন মুত্াওয়াবেল ও আরসম আলজাহোরী, ত্ারা 
েুজরনই ইলরমর বকরায়ারত্র ইমাম বেরলন। এই িণনায় আয়াত্ সংখযা ৬২০৪বট।  
. 
(৫) কুেী িণনাঃ 
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এই িণনার মূল িণবণাকারী হরলন ত্াবিঈ আিু আবু্দর রহমান আসসুলামী(মৃ ৭৪বহ)। 

এই িণনা পূরিব এিং িত্বমারন সিরচরয় লিবশ্ প্রবসদ্ধ বেরলা এিং এখন ও আরে। এর 
িণনা পদ্ধবত্রত্ আয়াত্ সংখযা ৬২৩৬বট, এই িণনা অনুর্ায়ীই সাধারণত্ িত্বমারন 
মুসহােগুরলারত্ বচহ্ন লেওয়া হরয় থারক। 
. 
ইলমুল আোে িা কুরআরনর আয়াত্সংখযার শ্ারস্ত্রর উপর ইসলারমর প্রথম রু্ি লথরকই 
প্রচুর িই-পত্র রবচত্ হরয় আসরে। প্রায় শ্ত্াবধক বিখযাত্ িই এই শ্াস্ত্র বনরয় রবচত্ 
হরয়রে। বনরম্ন অিলবভবিক িণনা পদ্ধবত্ বভবিক বকেু িইরয়র নাম উরল্লখ করা হরলাঃ 
. 
মেীনািাসীরের বনয়ম অনুর্ায়ী ( المدنية أهل )ুঃ  
১। বকত্ািু আোবেল মাোবনবয়যল আওয়াল বলন নাবে ( لنافع اْلول المدني عدد كتاب ) 
২। বকত্ািুল আোবেে োবন আন নাবে ( نافع عن الثاني العدد كتاب )  
৩। বকত্ািুল আোে বল ঈসা ( لعيسى العدد كتاب ) 
৪। বকত্ািু ইসমাঈল বিন আবি কাবের বে মাোনীবয়যল আবখর (  أبي بن اعيلإسم كتاب

اْلخر مدني في كثير ) 
. 
মোিাসীরের বনয়ম অনুর্ায়ী ( مكه أهل ) 
১। বকত্ািুল আোে বল আত্া বিন ইয়াসার ( يسار بن لعطاء العدد كتاب ) 
২। খলে িািার ( البزار خلف ) 
কুোিাসীরের বনয়ম অনুর্ায়ী ( الكوفة أهل ) 
১। বকত্ািুল আোে বল খলে ( لخلف العدد كتاب ) 
২। বকত্ািুল আোে বল মুহাম্মাে বিন ঈসা ( عيسى بن لمحمد العدد كتاب ) 
. 
িসরািাসীরের বনয়ম অনুর্ায়ী ( البصرة أهل ) 
১। বকত্ািুল হাসান বিন হাসান বেল আোে ( د العد في حسن أبي بن الحسن كتاب )  
. 
শ্ামিাসীরের বনয়ম অনুর্ায়ী ( الشام أهل ) 
১। বকত্ািু খাবলে বিন মাোন ( مدان بن خالد كتاب ) 
২। বকত্ািু ইয়াহইয়াহ ইিনুল হাবরে আর্র্ামারী ( الذماري الحارث بن يحيي كتاب ) 
. 
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অবভরর্ািকারীরা িরলন কুরআন সবঠকভারি সংরেন করা হয় বন লসই কাররণই 
কুরআরনর আয়াত্ িণনায় পাথবকয হরয়রে (আিািবেরুল্লাহ)। বিবভন্ন িণনা পদ্ধবত্র 
মরধয মত্পাথবরকযর বকেু উোহরণ লেরখ লনওয়া র্াক এরত্ করর ত্ারের অবভরর্ারির 
অিসারশূ্নযত্ার ও পবরচয় অবধক পবরষ্কার হরয় র্ারি। ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
প্রথরমই আয়াত্ সংখযায় বকভারি মত্পাথবকয হরয় থারক িা এই মত্পাথবরকযর স্বরুপ বক 
ত্া লজরন লনওয়া প্ররয়াজন। আয়াত্ সংখযায় সাধারনত্ বনম্নিবণবত্ উপারয় মত্পাথবকয 
হরয় থারকঃ-  
. 
· আয়াত্ িণনা পদ্ধবত্রত্ নিবচত্রয; 
· আয়াত্ িণনা পদ্ধবত্ এক হরলও আয়ারত্র সূচনা-রশ্ষ বনধবাররন(فواصل) মত্রভে 
হওয়ার কাররণ; 
বকেু উোহরণ লেবখ, 
. 
সূরা ইখলাসঃ 

 
ُفًوا َأَحدٌ ٤. َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد، ٢. اللَُّه الصََّمُد، ٣ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد،  .٠  . َوَلْم َيُكْن َلُه َُ
 

সূরা ইখলারস আরে ৪বট আয়াত্, কূেী, িাসরী, মাোনী(১ম ও ২য়) িণনা পদ্ধবত্রত্ এই 
সূরারত্ ৪ বট আয়াত্ আরে। ত্রি মেী ও শ্ামী িণনা পদ্ধবত্রত্ এই সূরার সংখযা ৫বট। 
বকভারি? আসুন লেরখ লনই 

 
ُفًوا َأَحد. َوَلْم َيُكْن لَ ٥. َوَلْم يُوَلْد، ٤. َلْم يَِلْد، ٢. اللَُّه الصََّمد، ٣ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحد، .٠  ُه َُ
 

এবট মেী ও শ্ামী িণনা পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী সূরা ইখলাস লর্খারন ৫বট আয়াত্ লেখা 
র্ারচ্ছ। এটা বক এই কাররণ লর্ এই িণনারত্ একবট অবত্বরি আয়াত্ সংরু্ি 
হরয়রে(নাউরু্বিল্লাহ), লমারটও নয়। িরং এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, কূেী, িাসরী ও 
মাোনী(১ম ও ২য় উভয়) পদ্ধবত্রত্ ( يُولَد َولَمْ  يَِلدْ  لَمْ  ) এই অংশ্বটরক একবট আয়াত্ 
বহরসরি িনয করা হরয়রে লর্খারন মেী ও শ্ামী িণনায় ( يَِلدْ  لَمْ  ) অংশ্রক ১বট ও (  َولَمْ 
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 অংশ্রক আররকবট পৃথক আয়াত্ বহরসরি িনয করা হরয়রে। লকারনা প্রকার (يُولَد
সংরর্াজন িা বিরয়াজরনর কাররণ এই পাথবকয ঘরটবন। আররকবট উোহরন লেরখ লনওয়া 
র্াকঃ- 
. 
সূরা কুরাইশ্ঃ- 

 
يلَٰ ِف قُ َرْيش  ،  .٠ َتآِء َوٱلصَّْيِف ، ٣ِِلِ ا ٱْلبَ ْيِت ، ٢. ِإۦلَٰ ِفِهْم رِْحَلَة ٱلشِ  َِ ِِى  َأْطَعَمُهم مِ ن ٤. فَ ْليَ ْعُبُدو۟ا َربَّ َهٰ  . ٱلَّ

 َوَءاَمنَ ُهم مِ ْن َخْوف   
  ُجوع ُۢ

 

কূেী, িাসরী ও শ্ামী এই বত্ন িণনা পদ্ধবত্রত্ সূরা কুরাইরশ্র আয়াত্ সংখযা ৪ র্া 
আমরা উপরর লেখলাম। আর মেী ও মাোনী(১ম ও ২য়) িণনা পদ্ধবত্রত্ এই সূরার 
আয়াত্ সংখযা ৫বট। বকভারি?? 

 
يلَٰ ِف قُ َرْيش  ،  .٠ َتآِء َوٱلصَّْيِف ، ٣ِِلِ ا ٱْلبَ ْيِت ، ٢. ِإۦلَٰ ِفِهْم رِْحَلَة ٱلشِ  َِ ِِ ٤. فَ ْليَ ْعُبُدو۟ا َربَّ َهٰ  ى  َأْطَعَمُهم مِ ن . ٱلَّ

 .َوَءاَمنَ ُهم مِ ْن َخْوف   ٥ُجوع ُۢ ، 

 

এই িণনা পদ্ধবত্বট মেী ও মাোনীর। এখারন লেযনীয় লর্, উপররর কূেী, িাসরী ও 
শ্ামী এই বত্ন পদ্ধবত্র িণনা পদ্ধবত্রত্ ( خوف من وآمنهم جوع من أطعمهم الذي ) এই 
অংশ্বটরক পবরপূণব একবট আয়াত্ বহরসরি িনয করা হরল ও িাকী েুই পদ্ধবত্ অথবাৎ, 
মেী ও মাোনী িণনা পদ্ধবত্রত্ ( جوع من أطعمهم الذي ) লক একবট ও (  من وآمنهم
 লক আররকবট আলাো আয়াত্ বহরসরি গ্রহন করা হরয়রে। ত্রি মূল পাঠ (خوف
সিসময়ই এক ও অবভন্নই ররয়রে। লকারনা সংরর্াজন িা বিরয়াজরনর কাররণ এই 
পাথবকয হয়বন। 
. 
সূরা আসরঃ- 

 
نَسٰ َن َلِفى ُخْسر ، ٣ِر، َوٱْلَعصْ  .٠ يَن َءاَمُنو۟ا َوَعِمُلو۟ا ٱلصَّٰ ِلَحٰ ِت َوتَ َواَصْو۟ا بِٱْلَحقِ  َوتَ َواَصْو۟ا بِٱلصَّ ٢. ِإنَّ ٱِْلِ ِِ  ْبرِ . ِإَلَّ ٱلَّ
 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
628 

সূরা আসররর আয়াত্ সংখযা সকল প্রকার িণনা পদ্ধবত্ অনুসাররই ৩বট। বেত্ীয় মাোনী 
িণনা োড়া সকল প্রকার িণনা পদ্ধবত্রত্ই এই ভারিই আয়ারত্র সূচনা-রশ্ষ িা 
োওয়াবসল(فواصل) বনধবারন করা হরয়রে। আর বেত্ীয় মাোনী পদ্ধবত্রত্ বনম্নরুপ ভারি 
োওয়াবসল (فواصل) বনধবারন করা হরয়রে। 

 
نَسٰ َن َلِفى ُخْسر ،  .٠ يَن َءاَمُنو۟ا َوَعِمُلو۟ا ٱلصَّٰ ِلَحٰ تِ ٣َوٱْلَعْصِر ِإنَّ ٱِْلِ ِِ  . َوتَ َواَصوا بِٱلصَّْبرِ ٢َوتَ َواَصْو۟ا بِٱْلَحقِ ،  . ِإَلَّ ٱلَّ

 

এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, বেত্ীয় মাোনী োড়া অনযানয সকল িণনায় (َوٱْلعَْصر) ও (  إِنَّ 
نَ  ـٰ نَس ُخْسر   لَِفى ٱْْلِ ) লক আলাো আয়াত্ িণনা করা হরয়রে ত্রি মাোনী বেত্ীয় পদ্ধবত্রত্ 

েুইবট অংশ্রক একরত্র একবট আয়াত্ িরল পবরিবনত্ করা হরয়রে। আিার মাোনী 
বেত্ীয় পদ্ধবত্রত্ ( تِ  َوَعِملُوا   ـٰ ِلَح ـٰ بِٱْلَحِق   َوتََواَصْوا   ٱلصَّ ) ও ( ْبر َوتََواَصوا بِٱلصَّ ) লক আলাো 
আয়াত্ বহরসরি িনয করা হরলও অনযানয সকল পদ্ধবত্রত্ এই অংশ্বটরক একবট আয়াত্ 
বহরসরিই ধরা হরয়রে। 
. 
ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ লর্, কুরআরনর আয়াত্ সংখযার মত্পাথবকয কখরনাই কুরআরনর 
মূলপারঠর বভন্নত্া িা আয়াত্ কম-রিবশ্ হওয়ার কাররণ হয়বন িরং ত্া অনয লকারনা বভন্ন 
কাররণ হরয়রে র্া উপরর িবণবত্ হরয়রে। 
. 
ইমাম আহমাে ইিরন উমার আলানোরািী রাহ. বলরখন, 
“ এই ধররনর পাথবকয মূলত্ িাবহযক ও নারমর পাথবকয। এই পাথবকয আসরল ইখবত্লাে 
নয়। এটা িণনা পদ্ধবত্র পাথবকয, কুরআরনর আয়াত্ কমরিবশ্ হওয়ার পাথবকয নয়। 
এই িাহয ইখবত্লারের কাররণই কুরআরনর লমাট আয়াত্ সংখযা এত্, আর লকউ িরল 
লমাট আয়াত্ সংখযা এত্(উোহরণত্ কুেী িণনায় ৬২৩৬ এিং িসরী িণনায় 
৬২০৪…..) লত্া এখারন বিষয় এমন নয় লর্, এক পে কুরআনরক লিবশ্ িলরে আর 
অপর পে কম িলরে অথিা এক পে কুরআরনর লকান অংশ্রক কুরআন মানরে আর 
অপর পে(আল্লাহ মাে করুন) ত্া কুরআরনর অংশ্ িরল মানরে না। বিষয়বট আরেৌ 
এমন নয় 
[আলইর্াহ বেল বকরাআত্] 
. 
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এোড়া ১৯৮১ সারল ইমাম নাবে(বর্বন প্রথম মাোনী িণনা পদ্ধবত্র ইমাম) লথরক ইমাম 
ওয়ারশ্’(উেমান ইিন সাঈে) এর িণবনাকৃত্ বকরাআত্ লমাত্ারিক(অথবাৎ প্রথম মাোনী) 
একবট মুসহাে োপা হরয়বেরলা র্ারত্ আয়ারত্র বচহ্ন লািারনা হরয়বেরলা কূেী িণনা 
অনুর্ায়ী। এরত্ লকারনাই সমসযাই হয়বন েুই আোেী িা িণনা পদ্ধবত্রক সমিয় 
কররত্। র্বে িণনা পদ্ধবত্র পাথবকয কুরআরনর আয়াত্ কম-লিবশ্ হওয়ার(আল্লাহ মাে 
করুন) পাথবকযই হত্ ত্রি বকভারি সম্ভি বেরলা ইমাম নােীর িণবনায় কূোর িণবনা 
অনুর্ায়ী আয়ারত্র বচহ্ন লািারনা?? লর্খারন ইমাম ওয়ারশ্ লথরক ইমাম নােীর(  ورش

نافع عن ) িণনায় লমাট আয়াত্ সংখযা ৬২১৭, আর কূোর িণনায় লমাট আয়াত্ সংখযা 
৬২৩৬!!!!(এই মুসহােবটই সিবাবধক িযিহ্রত্ হরয় থারক আমারের লেরশ্র 
মুসহােগুরলারত্ ও সাধারনত্ এই িণনা পদ্ধবত্র িযিহার হরয় থারক) 
. 
সুত্রাং িলা র্ায় লর্, কুরআরনর সংকলরনর ভুরলর কাররণ িা অনয লর্ লকারনা কাররণ 
ভুল হওয়ার কাররণ কুরআরনর আয়াত্ িণনায় মত্রভে হরয় থারক এই অবভরর্াি 
পবরপূনব ভুল ও িলে বচিাধারা এিং সংকীণব মরনাভারির েসল। আল্লাহু আ’লাম।  
. 
[বি:দ্র: উি ললখাবট শ্ারয়খ মাওলানা মুহাম্মাে আিেুল মারলক বলবখত্ (আল্লাহ ত্াাঁরক বহোর্াত্ করুন 
ও ত্াাঁর োয়া আমারের মারে েীঘবাবয়ত্ করুন) মাবসক আল কাওসাররর “কুরআনুল কারীম সংখযা” 
[প্রকাশ্কালঃ ১৪৩৭ বহজরী/২০১৬ ঈসায়ী; পল্লিী, বমরপুর-১২, ঢাকা] অিলম্বরন ললখা হরয়রে 
(রেখুনঃ- পৃ-৮৯-১০৬)] 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
630 

১০৭ 
স্রষ্টার সন্ধারন বসবরজ, পিব১: স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বাস বক 
সহজাত্ (প্রাকৃবত্ক) ? স্রষ্টা বক িািিত্া? না লকান বিভ্রম ? 

-এরকর আহিারন- Calling to the One 
 

 

স্রষ্টার সন্ধারন বসবরজ, পিব ১: স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বাস বক সহজাত্ (প্রাকৃবত্ক) ? 
 

স্রষ্টা বক িািিত্া* ? না লকান বিভ্রম ?. 
... 
স্রষ্টার অবিরত্ব বিশ্বাস বক প্রাকৃবত্ক ?  
না মানি মরনর ওপর চাবপরয় লেয়া লকান ভাইরাস ? 
লর্মনটা িলরত্ চান স্রষ্টার অবিরত্ব অবিশ্বাসীরা ? 
. 
নাবিকত্া এক অস্বাভাবিক অিস্থা র্া মানুরষর সহজাত্ প্রকৃবত্র বিপরীত্।  
নাবিকত্া লর্ সহজাত্ (িা স্বাভাবিক) নয় লস প্রসরঙ্গ (নাবিক) ি. অবলরভরা পযারিাবভচ 
িরলন, … নাবিকত্া বন:সরন্দরহ অবজবত্ অিস্থা ...। বত্বন ত্ার িরিষণা লথরক প্রকল্প 
উপস্থাপন কররন, স্রষ্টার অবিরত্বর এই সহজাত্ বিশ্বাস মানি িমবিকারশ্র পরথ 
কার্বকারণ সম্বরন্ধর একবট েল।  
... 
* (িািিত্া িলরত্ বিেযমানত্া লিাোরনা হরয়রে। স্রষ্টা িস্তু িা সৃষ্ট জিরত্র অংশ্ নন) 
... 
Proud to be atheist ? No ! Ignorant to be atheist !! 
=== 
. 

লেখুন এরকর আহিারন - Calling to The One [mention করর বেরিন]রপইরজর চমৎকার একটী 
বভবিও  
. 
ইউবটউি বলংকঃ https://www.youtube.com/watch?v=8CH2Cra2auA&feature=youtu.be 
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. 
লেইসিুক 
বলংকঃ https://www.facebook.com/callingtotheone/posts/1208580659264231 
. 
বভবিও স্বত্ব: এরকর আহিারন- Calling to the One 
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১০৮ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র 
জিাি - ৪ 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

লকউ ওনার একাউরন্ট বিরয় বনরজর অজারিই ত্ার জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ কররত্ পাররন 
বিধায় ত্ার সমূ্পণব নাম উরল্লখ না করর শুধু নারমর অেযাের উরল্লখ করা হল।র্ারা 
আরিই ত্ার লপাস্ট্ পরড়রেন, ত্ারা এমবনরত্ই বচনরত্ পাররিন। 
. 
S.P. বলরখরেনঃ-------- 
. 
//ধবড়িাজ ইসলাবম ললকচারাররাই আয়াত্ কাটোট করর লত্ামারের লিাকা িানায় আর 
নাবিকরের আয়াত্ বিকৃবত্র জনয োয়ী করর। র্াই লহাক, এিার লত্ামার কথার জিারি 
িবল, সুরা মায়োর লর্ অংশ্টুকু তু্বম িলরল লসটা বকন্তু সুরা মায়োর িিিয না। এই 
আয়ারত্ আল্লাহ িলরেন বত্বন ইহুেীরের ত্াওরারত্ ঐ কথাগুরলা বলরখ বেরয়বেরলন। 
আবম পুররা আয়াত্ িবল লশ্ান- “এ কাররণই আবম িনী-ইসলাঈরলর প্রবত্ বলরখ বেরয়বে 
লর্, লর্ লকউ প্রারণর বিবনমরয় প্রাণ অথিা পৃবথিীরত্ অনথব সৃবষ্ট করা োড়া কাউরক 
হত্যা করর লস লর্ন সি মানুষরকই হত্যা করর। এিং লর্ কারও জীিন রো করর, লস 
লর্ন সিার জীিন রো করর। ত্ারের কারে আমার পয়িম্বরিণ প্রকাশ্য বনেশ্বনািলী 
বনরয় এরসরেন…”(সূরা মারয়ো: ৩২)। অথবযাৎ োিী করা হরচ্ছ এই কথা ইহুেীরের 
ঐবশ্বগ্ররন্থ আল্লাহ ইহুেীরের উপরেশ্ বেরয়বেরলন। এ কাররণই িলরেন, আমার 
পয়িম্বরিণ প্রকাশ্য বনেশ্বনািলী বনরয় এরসরেন। কুরআন বকন্তু এরকম উবি 
মুসলমানরের পালন কররত্ বনরেবশ্ কররনবন। // 
. 
----- >>>> আমারের নাবিক মরহােয় এিারর ‘মুোসবসররর’(!) ভূবমকা পালন কররলন। 
বকন্তু আয়ারত্র এমন ত্ােবসর(?) বত্বন কররলন, র্ার সরঙ্গ সাহািী-ত্াবিঈ কাররা 
ত্ােবসররর বমল লনই। 
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. 
িারয়র লজারর অপিযাখযা কররল র্া হয় আরবক। এ আয়ারত্র িযাখযায় ত্ােবসরর 
মাজহারীরত্ একবট হাবেস উরল্লখ আরেঃ িারা বিন আবজি(রা) িবণবত্; রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
িরলরেন, সারা পৃবথিী ধ্বংস করাও একজন মানুষরক হত্যা করার লচরয় আল্লাহর বনকট 
কম অনযায়।হাসান সূরত্র িণবণা করররেন ইমাম ইিন মাজাহ। [১] 
. 
এ বিষরয় প্রাসবঙ্গক আররকবট হাবেস হরচ্ছঃ কবিরা গুনারহর মরধয সিরচরয় িড় হরচ্ছ 
আল্লাহর সারথ কাউরক বশ্কব করা এিং লকান মানুষরক অনযায়ভারি হত্যা করা। ... [২] 
সাহািী ইিন আব্বাস(রা) এই আয়ারত্র িযাখযায় িরলনঃ এর অথব হরচ্ছ আল্লাহ 
ত্া’আলা লর্ প্রাণ হত্যা কররত্ বনরষধ করররেন, ত্া র্বে লকউ হত্যা করর, ত্াহরল লস 
লর্ন সমগ্র মানিজাবত্রকই হত্যা করল। [৩] 
আবমরুল মু’বমনীন উসমান(রা)রক র্খন বিরদ্রাহীরা বঘরর লেরল, ত্খন আিু 
হুরাইরাহ(রা) ত্াাঁর কারে বিরয় িরলন, “লহ আবমরুল মু’বমনীন, আবম আপনার পে হরয় 
আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীরের বিরুরদ্ধ লড়রত্ এরসবে।এ কথা শুরন উসমান(রা) িরলনঃ 
তু্বম বক সমি ললাকরক হত্যা করার প্রবত্ উরিবজত্ হরয়ে র্ারের মরধয আবমও 
একজন? আিু হুরাইরাহ(রা) উিরর িলরলন, “না, না।” ত্খন বত্বন িলরলনঃ “লজরন 
লরখ লর্, তু্বম র্বে একজন ললাকরকই হত্যা কর ত্াহরল লর্ন তু্বম সমি ললাকরকই 
হত্যা কররল।র্াও, বেরর র্াও।আবম চাই লর্, আল্লাহ লত্ামারক পুরসৃ্কত্ করুন, 
পাপকারজ বলপ্ত না করুন।”” [৪] 
. 
সুলায়মান ইিন আলী আর রাি’ঈ(র) িরলন, আবম হাসান িসরী(র)রক বজরজ্ঞস 
করলামঃ লহ আিু সাঈে, --{““এ কাররণই িনী ইস্রাঈরলর উপর এ বিধাণ বেলাম লর্ঃ 
নরহত্যা িা র্বমরন ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ োড়া লকউ কাউরক হত্যা কররল লস 
লর্ন সকল মানুষরক হত্যা করল। আর লকউ কাররা প্রাণ রো কররল লস লর্ন সকল 
মানুরষর প্রাণ রো করল।”-সুরা মাবয়োহ ৫:৩২} এর বিধান বক আমারের জনযও 
প্ররর্াজয?  
বত্বন িলরলন, “অিশ্যই, লসই সিার শ্পথ, বর্বন বভন্ন আর লকান ইলাহ লনই – এ 
বিধান িনী ইস্রাঈরলর মত্ আমারের জনযও সমান প্ররর্াজয। আল্লাহ ত্া’আলা িনী 
ইস্রাঈরলর রি আমারের ররির লচরয় লিশ্ী োমী কররনবন।” [৫] 
. 
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ত্াবিঈ মুজাবহে(র) িরলন, অনযায়ভারি একজন মানুষরক হত্যাকারী িযবি এমনভারি 
জাহান্নারম প্ররিশ্ কররি, লর্মনভারি জাহান্নারম প্ররিশ্ করর সকল মানুরষর হত্যাকারী। 
একাররণই এ আয়ারত্র িযাখযায় ত্ােবসর মাজহারীরত্ িলা হরয়রে, “নরহত্যা এিং 
ধ্বংসাত্মক কার্ব—এই েুই অপরারধ অপরাধী িযবি োড়া অনয লকান কাররণ লকউ র্বে 
কাউরক হত্যা করর—ত্রি লস হরি েুবনয়ার সকল মানুষরক হত্যাকারীর মত্।আর লকউ 
র্বে কাররা প্রাণ রো করর, ত্রি লস হরি পৃবথিীর সকল মানুরষর প্রাণ রোকারীর 
মত্।িনী ইস্রাঈরলর প্রবত্ এই বিধানবট আল্লাহপাক এখারন জাবনরয় বেরয়রেন।রকিল 
িনী ইস্রাঈলরের লেয করর িলা হরলও বিধানবট বকন্তু বচরিন।পূিবাপর সকল উম্মরত্র 
জনয বিধানবট অিশ্য পালনীয়।” [৬] 
. 
সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়াত্বটর োরা একবট বচরিন সত্যরক জানারনা হরয়রে লর্—
একজন মানুষরক অনযায়ভারি হত্যা করা সারা পৃবথিীর মানুষরক হত্যা করার মত্ এিং 
একজন মানুরষর জীিন রো করা সারা পৃবথিীর মানুরষর জীিন রো করার মত্। এবট 
িনী ইস্রাঈলরক বিধান বহসারি লেয়া হরয়বেল।উম্মারত্ মুহাম্মােীর জরনযও এবট জানা 
জরুরী বিধায় আল্লাহ কুরআরনও ত্া উরল্লখ করররেন। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেরসও 
আয়ারত্র অনুরূপ িিিয পাওয়া র্ায়, সাহািী-ত্াবিঈিণও এ আয়াত্ োরা এবট 
িুরেরেন লর্ এবট উম্মারত্ মুহাম্মােীর জনযও পালনীয়।রস অনুর্ায়ী ত্াাঁরা আমল 
করররেন।  
. 
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়াত্ সম্পরকব সাহাবি-
ত্াবিঈিণ লর্ভারি িুরেরেন, ত্ার আরলারকই ইসলামী ললকচারারিণ িিিয বেরয় 
থারকন, এিং বনরাপরাধ মানুষরক হত্যা কররত্ বনরষধ কররন। ইসলামী 
ললকচারারিরণর এই সবঠক িযাখযারক ‘ধবড়িাবজ’ িরল উরল্লখ করর আমারের আরলাচয 
নাবিক ললখক বক ত্ার বনজ ‘ধবড়িাবজ’র স্বরূপই উরমাচন কররলন না? 
. 
[চলরি, ইন শ্া আল্লাহ। 
বসবররজর পরিত্বী পরিব এই ইসলামবিরেষী ললখরকর আররা অরনকগুরলা বমথযাচার ও 
অপিযাখযার লপাস্ট্মরটবম করা হরি। আল্লাহু মুসত্া’আন।] 
. 
এই বসবররজর ১ম ও ২য় ও ৩য় পরিবর জনয লেখুন 
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#সত্যকথন_৯৯ [বলংকঃ https://goo.gl/9CmxBF ],  
#সত্যকথন_১০০ [বলংকঃ https://goo.gl/WqL6fk ]  
ও #সত্যকথন_১০১ [বলংকঃ https://goo.gl/baSp7n ] 

 
 
ত্থযসূত্রঃ 
. 
[১] ত্ােবসর মাজহারী, সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়ারত্র ত্ােবসর, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩ 
[২] সহীহ িুখারী ৬৮৭১ 
[৩] ত্ািারী ১০/২৩৩ এিং ত্ােবসর ইিন কাবসর, সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়ারত্র ত্ােবসর 
[৪] ত্ােবসর ইিন কাবসর, সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়ারত্র ত্ােবসর 

[৫] ত্ােবসর ত্ািারী(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ৮ম খণ্ড, সুরা মাবয়োহ এর ৩২নং আয়ারত্র 
ত্ােবসর, লরওয়ারয়ত্ নং ১১৮০০, পৃষ্ঠা ৪২০ 
[৬] ত্ােবসর মাজহারী, সুরা মাবয়োহর ৩২নং আয়ারত্র ত্ােবসর, খণ্ড ৩, ৪৮২নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 
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১০৯ 
নাবিক-মুিমনা ললখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র 
জিাি – ৫ (লশ্ষ পিব)  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

মুিমনা ললখক S.P.এর ইসলামবিরেষী লপারস্ট্র জিারির ৫ম ও #লশ্ষ_পিব লপাস্ট্ 
করা হরচ্ছ আজ। লকউ ওনার একাউরন্ট বিরয় বনরজর অজারিই ত্ার জনবপ্রয়ত্া িৃবদ্ধ 
কররত্ পাররন বিধায় ত্ার সমূ্পণব নাম উরল্লখ না করর শুধু নারমর অেযাের উরল্লখ 
করা হল। 
. 
S.P. বলরখরেনঃ-------- 
. 
//…কুরআরনর লোট্ট একটা ভুল ধবররয় লেই। কুরআরন আল্লাহ ‘র্বে লকউ বনরাপরাধ 
িযবিরক হত্যা করল লস লর্ন পুররা মানিজাবত্রক হত্যা করল’ িরল লর্টা বত্বন 
ইহুেীরের বলরখ পাবঠরয়বেরলন মুসা নিীর উপর নাবর্ল হওয়া ত্াওরারত্ োিী করররেন 
লসবট আসরল ইহুেীরের ‘ত্ালমুে’ নারমর একবট প্রাচীন ধমবীয় িইরয়র উবি। এই িইবট 
ইহুেীরের ত্াওরাত্ নয়। অথযাৎ ইহুেীরের ঐবশ্বগ্রন্থ নয়। অরনকটা আমারের লেরশ্ 
মাওলানারা লর্ রকম ইসলামী িই ললরখন লসরকম একবট িই। লকান একজন ইহুেী 
র্ার্ক নীবত্কথা মূলক একবট িই ত্ালমুরে এটা বলরখবেরলন। লসটাই কুরআরন 
আল্লাহ’র উবি বহরসরি এরসরে। ত্ালমুরের উবিটা আবম লত্ামারক িবল তু্বম সুরা 
মায়োর সরঙ্গ বমবলরয় বনরয়া- ‘লর্ একবট আত্মারক ধংস করর লস লর্ন পুররা পৃবথিী ধংস 
করর, আর লর্ একবট আত্মারক রো করর লস লর্ন পুররা পৃবথিীরক রো করর 
(Jerusalem talmud sanhedrin 4:1)। আমারক এিার তু্বম িরলা, এত্িড় ভুল 
আল্লাহ বক করর করল? এটা লত্া ত্াওরারত্ বজরহািার কথা নয়! // 
. 
---- >>>>> কুরআরনর “লোট্ট একটা ভুল”(!) ধবররয় বেরত্ বিরয় বিবশ্ষ্ট নাবিক ললখক 
মহাশ্য় বনরজর বিশ্াল একবট মূখবত্ার স্বরূপই উরমাচন কররলন। বত্বন বনরজই ভারলা 
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করর জারনন না ইহুবেরের ত্ালমুে বজবনসটা আসরল কী। এই অল্প বিেযা বনরয় বত্বন 
কুরআন লথরক ‘ভুল’(!) লির করার মত্ মূখবত্া করররেন এিং লেসিুরকর িহু মানুষরক 
বিভ্রাি করররেন। 
. 
ইহুবেরের বিশ্বাস হরচ্ছঃ-- ঈশ্বর মুসা(আ)রক ত্াওরাত্ োন করররেন।এই ত্াওরারত্র 
২বট রূপ আরে; বলবখত্ ও লমৌবখক।ইহুবেরের ‘ত্ানাখ’{বিষ্টানরাও এই বকত্ািগুরলারত্ 
বিশ্বাস রারখ এিং এগুরলা Old Testament বহসারি িাইরিরল আরে} এর প্রথম ৫বট 
িই হরচ্ছ ‘বলবখত্ ত্াওরাত্’(written Torah)।আর মুসা(আ)রক ঈশ্বর লর্ লমৌবখক 
বশ্ো বেরয়রেন ত্া হরচ্ছ ‘লমৌবখক ত্াওরাত্’(oral Torah)।এই ‘লমৌবখক ত্াওরাত্’লক 
পরিত্বীরত্ বলবপিদ্ধ করা হয়, র্া ‘বমশ্নাহ’(Mishnah) নারম পবরবচত্।অথবাৎ ‘লমৌবখক 
ত্াওরাত্’ এর বলবখত্ রূপ বহরচ্ছ বমশ্নাহ।ইহুবে পবণ্ডত্িণ বমশ্নাহ এর লিশ্ বকেু 
িযাখযা ললরখন র্া ‘লিমারা’(Gemara) নারম পবরবচত্।বমশ্নাহ ও লিমারারক একরত্র 
িরল ‘ত্ালমুে’(Talmud)। [১] 
. 
কুরআরন সুরা মাবয়োহ এ আেম(আ) এর ২ পুরত্রর[হাবিল-কাবিল] কাবহনী িণবণা করা 
আরে এিং এরই লপ্রবেরত্ ৩২নং আয়ারত্ িলা হরয়রেঃ-- “এ কাররণই িনী ইস্রাঈরলর 
উপর এ বিধাণ বেলাম লর্ঃ নরহত্যা িা র্বমরন ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ োড়া 
লকউ কাউরক হত্যা কররল লস লর্ন সকল মানুষরক হত্যা করল। আর লকউ কাররা প্রাণ 
রো কররল লস লর্ন সকল মানুরষর প্রাণ রো করল। ...” ইহুবেরের 
‘বমশ্নাহ’লত্[Mishnah Sanhedrin 4:5] একেম একইভারি আেম(আ) এর ২ 
পুরত্রর কাবহনী িণবণা করা আরে এিং এরপর িলা আরেঃ “লকউ কাউরক হত্যা কররল 
লস লর্ন সকল মানুষরক হত্যা করল। আর লকউ কাররা প্রাণ রো কররল লস লর্ন 
সকল মানুরষর প্রাণ রো করল”। [২] 
. 
আমরা লেখলাম লর্, কুরআন িনী ইস্রাঈরলর প্রবত্ লেয়া আল্লাহর একবট বিধারণর কথা 
িলরে র্া এখরনা ইহুবেরের বকত্ারি বিেযমান। আমরা এও লেখলাম লর্, ইহুবেরের 
‘বমশ্নাহ’ ত্ারের কারে লমারটও ‘‘র্াজকরের ললখা িই” িরল বিরিবচত্ হয় না িরং 
মুসা(আ)রক লেয়া স্রষ্টার িাণী বহসারি বিরিবচত্ হয় এিং এরক ইহুবেরা লমৌবখক 
ত্াওরাত্(Oral Torah) বহসারি িণয করর।  
. 
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এিার লখয়াল করুন আমারের আমারের আরলাচয নাবিক মরহােয় কী বলরখরেনঃ <<এই 
িইবট ইহুেীরের ত্াওরাত্ নয়। অথযাৎ ইহুেীরের ঐবশ্বগ্রন্থ নয়। অরনকটা আমারের 
লেরশ্ মাওলানারা লর্ রকম ইসলামী িই ললরখন লসরকম একবট িই। লকান একজন 
ইহুেী র্ার্ক নীবত্কথা মূলক একবট িই ত্ালমুরে এটা বলরখবেরলন। >> 
. 

আবম সিসমরয়ই িবল লর্ নাবিকত্ার মূরলই আরে অজ্ঞত্া, অহঙ্কার আর মূখবত্া। 
আমারের আরলাচয নাবিক মরহােয় এই কথারকই আিার সরত্য পবরনত্ কররলন। লর্ 
বকত্ািরক ইহুবেরা স্রষ্টার িাণী বহসারি িণয করর, ত্ারক উবন বেবিয ‘র্াজরকর ললখা’ 
িরল চালারনার লচষ্টা কররলন।বত্বন বনরজ র্বে সবত্যই ত্ালমুে লথরক ঐ অংশ্বট 
পড়রত্ন ত্াহরল এটা লেখরত্ লপরত্ন লর্ লসখারন ঐ কথার আরি “considered by 
scripture” কথাবট ললখা আরে [করমরন্ট স্ক্রীনশ্ট লেয়া হল] অথবাৎ স্রষ্টার একবট 
বিধান বহসারি লসবট ওখারন ললখা আরে।বত্বন প্রমাণ কররলন লর্ ইহুবেরের ত্ালমুে 
সম্পরকব ত্ার বিনু্দমাত্র ধারণাও লনই, বত্বন লমারটও এটা বনরয় স্ট্াবি কররনবন িরং 
বত্বন র্া অবভরর্াি এরনরেন ত্া লকান বমথুযক এবন্ট ইসলাবমস্ট্ ওরয়িসাইট লথরক চুবর 
করা। িাংলার নাবিক-মুিমনারের লথরক এর লচরয় লিশ্ী বকেু আবম আশ্া কবর না। 
. 
বচিাশ্ীলরের জনয িরং এখারন ভািনার অরনক লখারাক আরেঃ কুরআন বকভারি 
লপ্রোপট সহকারর ইহুবেরের গ্রন্থ লথরক সবঠকভারি বিধানবট উদৃ্ধত্ করল? লেয 
করুন, লস রু্রি এখনকার মত্ অনলাইরন ত্ালমুু্রের অনুিাে পড়া লর্ত্ না; লসবট বেল 
৭ম শ্ত্াব্দী র্খন কািজ িরলই লকান বকেু বেল না। বলবখত্ ত্াওরাত্ সিবপ্রথম 
আরবিরত্ অনুিাে কররন সাবেয়া িাওন, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সমরয়র প্রায় ৩০০ িের 
পরর। আর লমৌবখক ত্াওরাত্ লত্া আররা েুষ্প্রাপয বজবনস বেল। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনিয়ই 
বহব্রু ভাষায় সুপবণ্ডত্ বেরলন না।বত্বন লত্া আরবি ভাষাই বলখরত্-পড়রত্ পাররত্ন না, 
বহব্রু লত্া অরনক েূররর কথা। আরলাচয আয়াত্(মাবয়োহ ৩২) বনঃসরন্দরহ প্রমাণ করর 
কুরআন স্রষ্টাপ্রেি আসমানী বকত্াি। 
. 
//এিার আরসা আসল বিষরয়। ত্রকবর খাবত্রর র্বে ধররও লনই সুরা মায়োর ৩২ নম্বর 
আয়ত্বট চরম শ্াবির কথা িলা হরয়রে ত্াহরল এর বঠক পররর ৩৩ নম্বর আয়াত্বটরক 
বক িলরি? আবম লত্ামারক লশ্ানাবচ্ছ সুরা মায়োর ৩৩ নম্বর আয়ারত্ বক িলা হরচ্ছ, 
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“র্ারা আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ করর এিং র্মীরন োসাে করর লিড়ায়, 
ত্ারের আর্াি লকিল এই লর্, ত্ারেররক হত্যা করা হরি অথিা শূ্রল চড়ারনা হরি 
বকংিা বিপরীত্ বেক লথরক ত্ারের হাত্ ও পা লকরট লেলা হরি অথিা ত্ারেররক লেশ্ 
লথরক লির করর লেয়া হরি। এবট ত্ারের জনয েুবনয়ায় লািনা এিং ত্ারের জনয 
আবখরারত্ ররয়রে মহাআর্াি। (সূরা মারয়ো: ৩৩)”।…এই লর্ মায়োর ৩৩ নম্বর 
আয়াত্টা িললাম, ইিরন কাবথররর সুরা মায়োর ত্ােবসরর বিরয় লেখরি লসখারন 
ধমবত্যািীরের শ্াবি লর্ ত্ারের ধরর হত্যা করর লেলরত্ হরি লসটা এই আয়াত্রক েবলল 
ধররই ইসলামী আইন নত্বর করা হরয়রে। নিী বনরজ মবেনারত্ ধমবত্যািীরের বপেন 
লথরক হাত্-পা লকরট লেরলন এিং লচারখ িরম শ্লকা ভরর লেন! …লভরি লেরখা 
সারাবিরশ্ব জবঙ্গিারের র্ারা ত্াবত্ত্বক লনত্া ত্ারা বকন্তু কুরআন-হাবেস লথরকই লরোররে 
বনরয় বজহারের লপ্ররণা বেরচ্ছন। // 
. 
---- >>>> সুরা মাবয়োহ এর ৩৩নং আয়াত্বট ভারলা মত্ লখয়াল কররলই লেখা র্ায় লর্ 
এখারন বনরাপরাধ লকান মানুষরক শ্াবি লেিার কথা িলা হরচ্ছ না। আমারের আরলাচয 
নাবিক মরহােয় এখারন ত্ােবসর ইিন কাবসররর প্রসঙ্গ লটরনরেন, {{উবন ইংররবজ এবন্ট 
ইসলাবমস্ট্ ওরয়িসাইট লথরক এই অবভরর্ািগুরলা চুবর করররেন; এ কাররণই “ইিন 
কাবসর”লক “ইিরন কাবথর” বলরখরেন।ইংররবজরত্ এভারিই ললরখ।}} কারজই আবমও 
ইিন কাবসর লথরকই আরলাচনা করবে ইন শ্া আল্লাহ। ত্ােবসর ইিন কাবসরর এই 
আয়ারত্র িযাখযায় উরল্লখ আরেঃ--- “এ আয়ারত্ অথব হরচ্ছ বিরুদ্ধাচরণ করা এিং 
হুকুরমর বিপরীত্ করা।এর ভািাথব হরচ্ছ কুেরী করা, িাকাবত্ করা, িযবভচার করা এিং 
ভূ-পৃরষ্ঠ বিবভন্ন প্রকাররর অশ্াবি সৃবষ্ট করা।” ইিন কাবসরর এটাও উরল্লখ আরে লর্, 
“র্ারা আল্লাহ ও রাসুরলর বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ করর ত্ারেররকও েমা করা হরি র্বে ত্াওিাহ 
করর” এিং এ প্রসরঙ্গ আলী(রা) ও আিু হুরাইরাহ(রা)র সারথ সংবেষ্ট েু’বট পৃথক ঘটনা 
উরল্লখ করা হরয়রে লর্খারন এমন অপরাধীরেররকও বনরাপিা লেয়া হরয়রে লর্রহতু্ 
ত্ারা ত্াওিা কররবেল। [৩] 
. 
ত্ােবসর ইিন কাবসরর এ আয়ারত্র িযাখযায় সুেষ্টভারি অপরাধী িযবির কথা িলা 
হরচ্ছ।এ আয়ারত্র সরল অনুিারেও িলা হয়বন লর্ বনরাপরাধ লকান মানুষরক শ্াবি 
বেরত্ হরি।এমনবক একটা লসকুলার রারিও রািরদ্রাবহত্া,হাইজযাবকং, িযবভচার-ধষবণ 
ইত্যাবে অপরারধর জনয করঠার শ্াবির িযািস্থা থারক। বেত্না-োসাে, সযাস েমরনর 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
640 

জনয কুরআন লর্ আইন বেল, লসই আইনরকই জঙ্গীিারের সারথ জবড়রয় এক মহা 
বমথযাচাররর অিত্ারণা কররলন আমারের আরলাচয নাবিক ললখক। লকান ইসলামী 
ললকচারার কখরনা এটা িরলন না লর্, “ইসলারম লকান হত্যা রিপারত্র কথা লনই” 
িরং ইসলামী ললকচারাররা এটা িরলন লর্ঃ “ইসলাম কখরনা বনরাপরাধ মানুষরক হত্যা 
কররত্ িরল না”। এিং প্রাসবঙ্গকভারিই সুরা মাবয়োহ এর ৩২নং আয়ারত্র উদৃ্ধবত্ 
লেন।ইসলামী ললকচারাররের কথা বিকৃত্ভারি উপস্থাপন করর খাাঁবট নাবিকীয় উপারয় 
বমথযাচার কররলন আরলাচয নাবিক ললখক। ত্ােবসর ইিন কাবসরর আরলাচয আয়ারত্র 
ত্ােবসররও ঘটনাবট উরল্লখ আরে। ‘উকল লিারত্রর বকেু ললাক প্রত্ারণা করর উরটর 
রাখালরক হত্যা করর ত্ারের উটগুরলারক হাাঁবকরয় বনরয় পাবলরয় র্াবচ্ছল। হত্যাকারী ও 
সম্পরের লুণ্ঠণকারী এই অপরাধীরেররক হাত্-পা লকরট ও লচাখ উপরড় মৃতু্যেণ্ড লেয়া 
হয়। [৪] 
আরলাচয নাবিক ললখক এই ঘটনাবটরত্ মৃতু্যেণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরের এত্ সি অপরারধর 
কথা পুররাপুবর লচরপ বিরয় বিকৃত্ভারি ঘটনাবট উপস্থাপন করর বনরজর বমথুযক চবররত্রর 
স্বাের লররখরেন। 
. 
সবত্যই, িািরির সরঙ্গ এইসি জ্ঞানপাপী নাবিক-মুিমনারের কথািাত্বার আকাশ্-পাত্াল 
পাথবকয। 
. 
ত্ারের এই বমথযাচার আর লধাাঁকািাবজ লথরক লিাঁরচ থাকার উপায় কী? উপায় হরচ্ছ 
নাবিরকর লেসিুক স্ট্যাটাস লথরক ইসলাম না বশ্রখ র্থার্থ লসাসব লথরক ইসলাম 
লশ্খা।রকান লকান মুসবলম ভাইরক লেরখবে লর্ নাবিকরের ললখারলবখ লেরখ খুি বিব্রত্ 
হরয় র্ান আর সরন্দরহ বনপবত্ত্ হন। ইবিবনয়াবরং বশ্খিার জনয লর্মন কাররা 
‘িীত্ািলী’ পড়ার লকান েরকার লনই, লত্মবন নাবিক-মুিমনারা ইসলাম বনরয় লেসিুক 
িা ব্লরি কী িলল ত্া লেরখও ইসলাম সম্পরকব লকান বসদ্ধারি লপাাঁোরনা মহা অরর্ৌবিক 
কাজ। ইসলারমর স্বরূপ জানরত্ হরল কুরআন পড়রত্ হরি, হাবেস পড়রত্ হরি,নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর বসরাহ অধযায়ন কররত্ হরি, আবলমরের কাে লথরক বশ্খরত্ হরি।  
. 
[৫ পরিবর এই বসবরজ আজরক লশ্ষ হল। এই বসবররজর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪থব পরিবর 
জনয লেখুন 
#সত্যকথন_৯৯, #সত্যকথন_১০০, #সত্যকথন_১০১ ও #সত্যকথন_১০৮  
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সমূ্পণব বসবরজ একসারথ িক োইল বহসারি িাউনরলাি করুন এখান 
লথরকঃhttps://goo.gl/LrJ2Qc। আর বপবিএে বহসারি িাউনরলাি করুন এখারন 
লথরকঃhttps://goo.gl/iIDjKQ । এই োইলগুরলা প্ররয়াজনমত্ োওয়াহ এর কারজ 
িযিহার করুন, িক োইল লথরক কবপ করর অনলাইরন ইসলামবিরেষী নাবিক-
মুিমনারের োাঁত্ভাঙা জিাি বেন। আরলাচয বসবররজ লর্ নাবিরকর কথা আরলাচনা করা 
হরয়রে লস এখরনা ত্ার ইসলামবিরেষী ও বমথযাচারর ভরা ললখা চাবলরয় র্ারচ্ছ। কারজই 
ভবিষযরত্ও ত্ার বমথযাচার অপরনােন করর আররা বলখিার আশ্া রাখবে।আল্লাহু 
মুসত্া’আন। ] 
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[৩] ত্ােবসর ইিন কাবসর, হুসাইন আল মাোনী প্রকাশ্নী, সুরা মাবয়োর ৩৩নং আয়ারত্র ত্ােবসর, 
৬৪৯-৬৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টিয 
[৪] ইিন কাবসর, কুরআনুল কাবরম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর(ি.আিু িকর জাকাবরয়া) ১ম 
খণ্ড, সুরা মাবয়োহর ৩৩নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টিয 
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১১০ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৫; প্রাক ইসলাবমক রু্রি 
আররির নারীরা বক লিবশ্ স্বাধীন বেল? (লশ্ষ পিব)  
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮ ও (#সত্যকথন) 
৯১] 
. 
. 
সি লথরক বিশুদ্ধ ইবত্হাস গ্রন্থ লকারআন কারীরমও প্রাক ইসলাবমক রু্রি নারীরের 
অিস্থা সম্পরকব িণবনা প্রোন করা হরয়রে। মহান আল্লাহ্ ত্ৎকালীন নারীরের অিস্থা 
িণবনা কররত্ বিরয় িরলন, 

 
ِظيٌم ] ِم ِمن ُسوِء َما ُبشِ َر بِِه   [ يَ تَ َواَرٰى ِمَن اْلَقوْ ٠٥:٥٨َوِإَذا ُبشِ َر َأَحُدُهم بِاْْلُنَثٰى َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّا َوُهَو ََ

  [٠٥:٥٩أَيُْمِسُكُه َعَلٰى ُهون  َأْم َيُدسُُّه ِفي الت َُّراِب   َأََل َساَء َما َيْحُكُموَن ]
 

অথবঃ “আর র্খন ত্ারের কাউরক কনযা সিারনর সুসংিাে প্রোন করা হয়; ত্খন ত্ার 
লচহারা কারলা হরয় র্ায়। আর লস থারক েুঃখ ভারািাি। ত্ারক লর্ সংিাে লেয়া 
হরয়রে, ত্ার গ্লাবন লহতু্ লস বনজ সম্প্রোয় হরত্ আত্নরিাপন করর। লস বচিা করর 
হীনত্া সরত্ত্বও লস ত্ারক (কনযারক) লররখ লেরি না মাবটরত্ পুাঁরত্ লেলরি! সািধান! 
ত্ারা র্া বসদ্ধাি লনয় ত্া কত্ বনকৃষ্ট”। (সূরা আন-নাহলঃ ৫৮-৫৯) 
. 
এই আয়াত্ আমারেররক অত্যি পবরষ্কার করর লেবখরয় বেরচ্ছ লর্, ইসলাম পূিব আররির 
নারীরা কত্টা অপমাবনত্ হত্। লর্ সমি বপত্ারের কনযাসিান জমলাভ করত্ ত্ারা 
লিায় সমারজ মুখ লুবকরয় লিড়াত্। ত্ারের মরনর মরধয লিাধ সৃবষ্ট হত্, এত্টাই 
অপমানরিাধ কররত্া লর্ কনযাসিান লক লররখ লেরি নাবক মাবটরত্ পুরত্ লেলরি ত্া 
বনরয় ইত্ঃিত্রিাধ কররত্ থাকত্। লকউ লকউ ত্ারের কনযাসিানরক জীবিত্ মাবটরত্ 
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োেন করর বেত্। লকননা কনযা সিানরক ত্ারা অপয়া মরন করত্, ত্ারেররক ত্ারা 
সমারজর লিাো মরন করত্। আপবন র্বে ইবত্হাস গ্ররন্থর বেরক ত্াকান ত্াহরলও এই 
ধররণর অসংখয উোহরণ পারিন। আমরা ত্ার একবট লোট্ট নমুনা আপনারের সামরন 
লপশ্ করবে। “ইসলারমর ইবত্হাস” গ্ররন্থ গ্রন্থকার বলরখন, 
. 
“িনী ত্ামীম এিং লকারায়শ্রের মরধয কনযা হত্যার সমবধক প্রচলন বেল। ত্ারা এজরনয 
রীবত্মত্ িিবরিাধ কররত্া এিং ত্ারের জরনয সম্মারনর প্রত্ীক িরল বিশ্বাস কররত্া। 
লকান লকান পবরিারর এ পাষণ্ডত্া এত্েূর পর্বি িবড়রয়বেল লর্, লমরয়রা র্খন লিশ্ িড় 
হরয় লর্রত্া এিং বমবষ্ট কথা িলরত্ শুরু কররত্া, ত্খন পাাঁচ ে’ িের িয়রস ত্ারক 
সুন্দর লিশ্ভূষায় সবিত্ করর বপত্া ত্ারক ললাকালরয়র িাইরর বনরয় লর্রত্া। পাষণ্ড 
বপত্ারা পূরিবই লসখারন বিরয় িত্ব খুরড় আসত্ এিং পরর লমরয়রক লসখারন বনরয় ধাো 
বেরয় িরত্ব লেরল বেত্। অরিাধ লমরয় ত্খন অসহায় অিস্থায় চীৎকার করর করর িারপর 
কারে সাহার্য চাইরত্া, বকন্তু পাষণ্ড বপত্া ত্ার বেরক বিনু্দ মাত্র ভ্রুরেপ না করর বঢল 
েুরড় েুরড় ত্ারক হত্যা কররত্া িা জীিি মাবট চাপা বেরয় বনজ হারত্ কির সমান করর 
বেরয় বনবিবকারর ঘরর বেরর আসরত্া এিং আপন কবলজার টুকরা সিানরক জীিি 
লপ্রবথত্ করার জনয লস রীবত্মত্ িিবরিাধ কররত্া। িনী ত্ামীরমর নজরনক কায়স ইিন 
আবসম এভারি এরক এরক ত্ার েশ্বট কনযাসিানরক জীিি লপ্রবথত্ করর। কনযা 
হত্যার এ অমানুবষক িিবরত্া লথরক আররির লকান কিীলাই মুি বেরলা না। ত্রি লকান 
লকান এলাকাু্র কিীলায় এবট অরনক লিশ্ী হত্, আিার লকান লকান কিীলায় ত্া কম 
হত্”। 
.  
{নবজিােী, আকির শ্াহ খান, ইসলারমর ইবত্হাস, ১/৬৮; (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, 
আিারিাও, লশ্ররিাংলা নির, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, জুন, ২০০৮)}। 
. 
এই হরলা জারহলী রু্রির কনযাবশ্শুরের উপর আরি জাবত্র করা বনমবম অত্যাচাররর 
বকেু খণ্ডবচত্র। এিার চলুন হাবেস লথরক লেবখ লর্ ত্ারের সমরয় সাধারন নারীরের বক 
ধররণর অত্যাচার করা হত্। ত্ারের লর্ৌন চাবহো লমটারত্ বিরয় ত্ারা নারীরক বকভারি 
ত্ারের লভািয পরণ পবরণত্ কররবেল।  
. 
রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সহধবমবণী আরয়শ্া (রা) িরলরেনঃ জাবহলী রু্রি চার প্রকাররর বিরয় 
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প্রচবলত্ বেল।  
. 
এক প্রকার হরচ্ছ, িত্বমান লর্ িযিস্থা চলরে অথবাৎ লকান িযবি লকান মবহলার 
অবভভািরকর বনকট ত্ার অধীনস্থ মবহলা অথিা ত্ার কনযার জনয বিিারহর প্রিাি বেরি 
এিং ত্ার লমাহর বনধবাররণর পর বিিাহ কররি। 
.  
বেত্ীয়ত্ হরচ্ছ, লকান িযবি ত্ার স্ত্রীরক মাবসক েতু্ লথরক মুি হওয়ায় পর এই কথা 
িলত্ লর্, তু্বম অমুক িযবির কারে র্াও এিং ত্ার সারথ লর্ৌনবমলন কর। এরপর স্বামী 
ত্ার বনজ স্ত্রী লথরক পৃথক থাকত্ এিং কখরনা এক বিোনায় ঘুমাত্ না, র্ত্েণ না লস 
অনয িযবির োরা িভবিত্ী হত্, র্ার সারথ লর্ৌনবমলন করত্। এটা বেল ত্ার স্বামীর 
অভযাস। এরত্ উরেশ্য বেল র্ারত্ করর লস একটু উন্নত্ জারত্র সিান লাভ কররত্ 
পারর। এ ধররণর বিিাহরক ‘বনকাহুল ইসবত্িো’ িলা হত্। 
.  
তৃ্ত্ীয় প্রথা বেল লর্, েশ্ জরনর কম কবত্পয় িযবি একবত্রত্ হরয় পালািরম একই 
মবহলার সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হত্। র্বে মবহলা এর েরল িভবিত্ী হত্ এিং লকান 
সিান ভূবমষ্ঠ হওয়ায় পর বকেুবেন অবত্িাবহত্ হত্, লসই মবহলা এই সকল িযবিরক 
লিরক পাঠাত্ এিং লকউই আসরত্ অস্বীকৃবত্ জানারত্ পারত্ না। র্খন সকরলই লসই 
মবহলার সামরন একবত্রত্ হত্, ত্খন লস ত্ারের িলত্ লত্ামরা সকরলই জান- লত্ামরা 
বক কররে! এখন আবম সিান প্রসি কররবে, সুত্রাং লহ অমুক! এটা লত্ামারই সিান! 
ঐ মবহলা র্ারক খুশ্ী ত্ার নাম ধরর িাকত্, ত্খন এ িযবি উি বশ্শুবটরক গ্রহণ কররত্ 
িাধয থাকত্ এিং ঐ মবহলা ত্ার স্ত্রীরূরপ িণয হত্। 
.  
চতু্থব প্রকাররর বিিাহ হরচ্ছ, িহু পুরুষ একই মবহলার সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হত্ এিং 
ঐ মবহলা ত্ার কারে র্ত্ পুরুষ আসত্ কাউরক শ্র্যাশ্ায়ী কররত্ অস্বীকার করত্ না। 
এরা বেল পবত্ত্া, র্ার বচহ্ন বহরসরি বনজ ঘররর সামরন পত্াকা উবড়রয় রাখত্। লর্ 
লকউ ইচ্ছা কররল এরের সারথ লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হরত্ পারত্। র্বে এই সকল 
মবহলারের মধয লথরক লকউ িভবিত্ী হত্ এিং লকান সিান প্রসি করত্ ত্াহরল 
লর্ৌনবমলরন বলপ্ত হওয়া সকল কাোহ পুরুষ এিং একজন কাোহ ( এমন একজন 
বিরশ্ষজ্ঞ, র্ারা সিারনর মুখ অথিা শ্রীররর লকান অঙ্গ লেরখ িলরত্ পারত্- অমুরকর 
ঐরসজাত্ সিান)- লক লিরক আনা হত্ লস সিানবটর লর্ ললাকবটর এ সেৃশ্য লেখরত্ 
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লপত্ ত্ারক িলত্ঃ এবট লত্ামার সিান। ত্খন ঐ ললাকবট ঐ সিানরক বনরজর বহসারি 
গ্রহণ কররত্ িাধয হত্ এিং ললারক ঐ সিানরক ত্ার সিান বহসারি আখযা বেত্ এিং 
লস এই সিানরক অস্বীকার কররত্ পারত্ না। র্খন রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) লক সত্য েীনসহ 
পাঠারনা হল ত্খন বত্বন জারহলী রু্রির সমি বিিাহ প্রথারক িাবত্ল করর বেরলন এিং 
িত্বমারন প্রচবলত্ শ্ােী িযিস্থারক স্বীকৃবত্ বেরলন”। 
{িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ বকত্ািুন বনকাহ, ৮/৪৭৫১ ; 
(ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, আিারিাও, লশ্ররিাংলা নির, ঢাকা,একােশ্ সংস্করণ, জুন-
২০১৩)}। 
. 
এই হল জারহলী সমারজর বকেুটা িািি বচত্র। ত্ৎকালীন আরি অবভজাত্ িংরশ্র 
নারীরেররকই লকিল মাত্র সম্মান করা হত্, ত্ারের কথা সমারজ িৃহীত্ হত্, ত্ারেররক 
রোয় রু্দ্ধ হত্, এ কথা অিশ্যই স্বীকার্ব। বকন্তু অপরবেরক সমারজর সাধারণ িররর 
নারীরের বেলনা লকান মর্বাো, বেরলা না সমাজ স্বীকৃত্ লকান অবধকার, ত্ারেররক 
বিবচ্ছন্ন রাখা হত্ সামাবজক সকল ধররণর কমবকাণ্ড হরত্। ত্ারের সারথ লর্না িযাবভচার 
করা জারহলী সমারজর সংসৃ্কবত্রত্ পবরণত্ হরয়বেল। বনম্ন িংশ্ীয় নারীরা লকিল মাত্র 
পুরুরষর মরনারিরনর সামগ্রী বহরসরি বিরিবচত্ হত্, ত্ারের লক পবত্ত্া িানারনা হত্। 
অপরবেরক নারী োসীরের অিস্থা আরও লশ্াচনীয় বেল। ত্ারের বেলনা লকান সমাজ 
স্বীকৃত্ অবধকার, ত্ারের বেল না লকান মর্বাো, ত্ারের বেল না লকান ধররণর প্রবত্িাে 
করার অবধকার। ত্ারের সারথ ত্ারের মাবলকরা অনারয়রসই অবিধ লর্ৌনাচারর বলপ্ত 
হরত্ পারত্। সমারজর লকউ বকেুই িলরত্া না। 
.  
িযাবভচার এত্টাই বিিৃত্ বেল লর্, সমারজর লকান িররর ললারকরাই এ লথরক মুি বেল 
না। অিশ্য বকেু সংখযক নারী পুরুষ (র্ারের সংখযা নিণয) ত্ারা বনরজরের লেষ্ঠরত্বর 
অহবমকার কাররণ িযাবভচার লথরক বিরত্ থাকরত্া। জারহলী রু্রি একাবধক স্ত্রী রাখা 
লোরষর বকেু বেল না। েুই সরহাের লিানরক ত্ারা একই সারথ বিরয় করত্। বপত্ার 
ত্ালাক প্রাপ্তা স্ত্রী অথিা বপত্ার মৃতু্যর পর সিান ত্ার সৎ মারয়র সারথ বিিাহ িন্ধরন 
আিদ্ধ হরত্া। ত্ালারকর উপর বেল শুধুমাত্র পুরুরষর একেত্র অবধকার। ত্ারের স্ত্রী 
গ্রহণ করার লর্মন লকান সীমা বেল না ( লকউ লকউ েরশ্র অবধক বিরয় করত্), বঠক 
লত্মবন ত্ারের ত্ালারকরও লকান বনবেবষ্ট সীমা বেল না। র্খন খুবশ্ র্ারক বিরয় করত্, 
র্খন খুবশ্ র্ারক ত্ালাক বেত্ এরত্ লকান নারী লকান ধররণর আপবি তু্লরত্ পাররত্া 
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না। ত্ারা লকান ধররণর বিচার চাইরত্ পাররত্া না ত্ারের স্বামীরের বিরুরদ্ধ।  
. 
{মুিারকপুরী, শ্বেউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতু্ম, পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৪; আল লকারআন 
একারিমী, লন্ডন, ২১ ত্ম প্রকাশ্, নরভম্বর, ২০১৩)}। 
. 
আররির ত্ৎকালীন ইবত্হাস পাঠ কররল আমারের সামরন অত্যি সুেষ্ট রূরপই 
প্রবত্য়মান হয় লর্, ত্ৎকালীন উচ্চ িংশ্ীয় নারীরা োড়া, সমারজর অনযানয িররর 
নারীরের অিস্থা এরকিাররই লশ্াচনীয় বেল। ত্ারের বেল না লকান সমাজ স্বীকৃত্ 
অবধকার। বেল না লকান সামাবজক মর্বাো। ত্ারা পুরুরষর লর্ৌন সামগ্রী বহরসরিই 
সমারজ বিরিবচত্ হত্। সরিবাপবর নারীরা লস সমারজ মানুষ নয় িরং পুরুরষর অবধকৃত্ 
সম্পবি এিং িৃহপাবলত্ োিল লভড়ার নযায় বিরিবচত্ হত্। 
. 
বকন্তু ইসলাম আিমরনর পরড় ত্ারের এই ধররণর সকল অজ্ঞত্া ও কুসংস্কার লক 
িাবত্ল িরল লঘাষণা করর। নারীরেররক মানুষ বহরসরি পুরুরষর সমান লঘাষণা করর। 
নারীরের লক বেবররয় লেয় ত্ারের প্রাপয সম্মান, কনযা বশ্শু হত্যারক পারপর কাজ িরল 
লঘাষণা করর। ৪বটর লিশ্ী স্ত্রী রাখারক হারাম করর লেয়। সমারজর নারী োসীরের সারথ 
অবিধ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন লক হারাম করর লেয়। নারীরের লক সম্পবিরত্ ত্ার প্রাপয 
অবধকার প্রোন করর। লমাটকথা একজন নারীরক স্ত্রী বহরসরি, মা বহরসরি, লিান 
বহরসরি ত্ার প্রাপয নযার্য অবধকাররক সমারজ প্রবত্ষ্ঠা করর। প্ররত্যক পুরুষরক ত্ার 
অধীনি নারীরের রেনারিেন করা, ত্ারের মাল ইিরজর বহোর্ত্ করা, ত্ারের সারথ 
লসৌহােবপূণব আচরণ করা ইত্যাবেরক িাধযত্ামূলক করর লেয় ইসলাম। (ইনশ্াআল্লাহ 
বিিাবরত্ আরলাচনা সামরন আসরি)। 
.  
এ োবি লকিল আমারের নয়। অমুসবলমরের নত্বর এনসাইরক্লাবপবিয়া 
“উইবকবপবিয়ারত্” িলা হরয়রে,  
“In 586 CE women were acknowledged to be human”  
“৫৮৬ খৃষ্টারব্দ নারীরেররক মানুষ িরল বিরিচনা করা হয়” 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia  
. 
ত্াই ি. আজােসহ নাবিকরেররক আমরা িলরত্ চাই, আপনারের কারে প্রাক 
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ইসলাবমক আররির লকান ইবত্হাস িই থাকরল ত্া অধযয়ন করুন ত্ারপর বিচার 
বিরেষণ করর লেখুন লর্ লকান সমাজ নারীরেররক র্থারর্ািয মর্বাো প্রোন করররে। 
আর র্বে সি বকেু লজরন শুরনও প্রাক ইসলাবমক আররির পরে কলম ধররন লত্া 
আমারের আর এ কথা িুেরত্ িাবক থারক না লর্, আপনারা নারীরেররক কত্টা নীরচ 
নাবমরয় বেরত্ চান। আপনারের উরেশ্য নারী স্বাধীনত্া নয় িরং স্বাধীনত্া নামক োকা 
িুবলর আড়ারল নারীরেররক লর্ৌন োসী িাবনরয় উপরভাি করা, লর্মবন প্রাক ইসলাবমক 
রু্রির আরি পুরুষরা করত্।  
িস্তুত্ একমাত্র মহান আল্লাহই সিবজ্ঞানী।  
. 

#হুমায়ুন_আজাে – ২ 
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১১১ 

বকিলা বনরয় র্ত্ বিভ্রাবি  
-নাবেস শ্াহবরয়ার 

 
 

নাবিকরা বকিলা বনরয় প্রশ্ন করার সময় wikiislam লথরক ধার করা একটা েবি 
ধবররয় লেয়। এরপর ত্ারা োবি করর এর অথব কুরআরন নাবক পৃবথিীরক সমত্ল 
বহরসরি বিরিচনা করররে। মুসবলমরা এই প্ররশ্নর োাঁরে পরড় বিভ্রাি হয়। লনরটও এ 
প্রসরঙ্গ লত্মন লকান ললখা পাওয়া র্ায় না। আজরক ত্ারের এই েবির লকসগুরলা 
পরয়ন্ট িাই পরয়ন্ট আরলাচনা কররিা ইনশ্াল্লাহ্। ত্রি ত্ার আরি বকিলা বনরয় বকেু 
কথা িলা জরুবর মরন করবে।  
. 
◑ লকন কা’িা’র বেরক মুখ করর সালাত্ পড়রত্ হরি?  
. 
র্বে মুসবলমরেররক লকারনা এক বিরশ্ষ বেক বঠক করর না লেওয়া হয়, ত্াহরল 
লকানবেরক মুখ করর জামারত্ োাঁড়ারি, ত্া বনরয় মুসবলমরের মরধয েিড়া ললরি র্ারি। 
লকউ িলরি সৃ্মবত্ লসৌরধর বেরক, লকউ িলরি শ্হীে বমনাররর বেরক।  
লর্খারন জামারত্ োাঁড়ারনার সময় লাইরনর আরি না পরর পা বেরয় োাঁড়ারিা, এই বনরয়ই 
অরনক সময় ত্কব শুরু হরয় র্ায়, লসখারন র্বে বকিলা বঠক করর না লেওয়া হরত্া, 
ত্াহরল লকানবেরক মুখ করর মসবজে িানারনা হরি, ত্ারপর লসই মসবজরে লকানবেরক 
মুখ করর জামাত্ হরি, লসটা বনরয় েলােবল, হাত্াহাবত্ ললরি লর্ত্।  
অরনক িের কষ্ট করর নত্বর করা ঐকয লভরঙ্গ লর্রত্ একবেরনর েিড়াই র্রথষ্ট। 
একাররণই মুসবলমরেররক বকেু িযাপার, র্া ত্ারের মরধয ঐকয ধরর রাখার জনয জরুবর, 
লসগুরলা আল্লাহ বনরজ বনধবারণ করর বেরয়রেন, লর্ন এগুরলা বনরয় ত্কব করার লকারনা 
সুরর্ািই না থারক। [১] আর এজনযই আমারের কা’িামুখী হরয় সালাত্ আোয় কররত্ 
হয়। এটা শুধু আমারের ইিাোরত্র জনয বেক বনরেবশ্ক, আর বকেু নয়।  
. 
◑ মুসবলমরা বক কা’িার সামরন মাথা নত্ করর? 
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. 
মুসবলমরা কা’িার সামরন নয়, িরং কা’িার বেরক মুখ করর সালারত্র অংশ্ বহরসরি 
আল্লাহর প্রবত্ মাথা নত্ করর। কা’িার কাোকাবে লিরল কা’িা সামরন চরল আসরিই। 
কা’িার কারে বিরয় মানুষ বনিয়ই অনয বকেুর বেরক মুখ করর সালাত্ পড়রি না? এখন 
প্রশ্ন আরস, ত্াহরল মুসবলমরা হাি কররত্ কা’িার কারে র্ায় লকন? ত্াও আিার 
কা’িারক বঘররই ঘুরপাক খায়। এটারক বক বহনু্দরের মরত্া এক বিরশ্ষ মূবত্বরক বঘরর 
ঘুরপাক খাওয়ার মরত্া হরলা না?  
প্রায় প্রবত্বট ধরমবই বিরশ্ষ একবট জায়িা আরে লর্খারন সারা পৃবথিী লথরক ধমবপ্রাণ 
অনুসারীরা এরস একসারথ হন। এটা ত্ারের একত্ার প্রকাশ্। এরকম একবট বিরশ্ষ 
জায়িায় একসারথ হওয়াটা এটাই লেবখরয় লেয় লর্, লসই ধরমবর অনুসারীরা লকারনা 
লেশ্, জাত্ীয়ত্ািাে, িারয়র রঙ, সমারজ স্ট্যাটাস, সম্পবি লকারনা বকেুর পররায়া কররন 
না। ত্ারের ধমব এসরির ঊরধ্বব। ত্ারা বনরজরের মরধয সি লভোরভে ভুরল বিরয়, একই 
জায়িায় একসারথ হরয়, একই কাপরড়, একইভারি প্রাথবনা কররন। হাি মুসবলম 
জাবত্র এই অসাধারণ ঐকয এিং সমত্ার বনেশ্বন।  
. 
কা’িার পারশ্ ঘুরপাক খাওয়ায়টা নিজ্ঞাবনকভারিই একবট চমৎকার পদ্ধবত্। হাজার 
হাজার মানুষ র্বে লসাজা কা’িার বেরক লহাঁরট লর্ত্ এিং ত্ারপর লসাজা লহাঁরট লেরত্ 
আসরত্া, ত্াহরল বিরাট বিশৃ্ঙ্খলা, ধাোধাবে ললরি লর্ত্। কাররা আর পুররা কা’িা 
একিারও ঘুরর লেখা হরত্া না। এর লথরক িাবেক পবরচালনা করার জনয ভারলা পদ্ধবত্ 
হরচ্ছ লকারনা বকেুরক বঘরর িাবেক ঘুররত্ থাকা, িাইররর লথরক ঘুররত্ ঘুররত্ লঢাকা 
এিং ঘুররত্ ঘুররত্ই লিবররয় র্াওয়া।  
. 
এই পদ্ধবত্বট এত্ই কার্বকর লর্, ইংলযারন্ড রািার লমাড়গুরলারত্ লর্ন িাবেক জযাম না 
হয়, লসজনয রাউন্ডএিাউট (Roundabout) িরল একটা িযিস্থা আরে। [২] রািার 
লমারড় লিালাকার একটা স্থাপনা থারক। চারপাশ্ লথরক িাবড় এরস লসই লিালাকার 
স্থাপনার চাবরবেরক ঘুররত্ থারক। ত্ারা ঘুররত্ ঘুররত্ই লঢারক, ত্ারপর ঘুররত্ ঘুররত্ই 
লিবররয় র্ায়। এভারি িাবড় বনরয় লর্ লকারনা রািা লথরক প্ররিশ্ করর, লর্রকারনা রািা 
বেরয় লিবররয় র্াওয়া র্ায়। রািার লমারড় লকারনা িাবেক লাইট েরকার হয় না। 
িাবড়গুরলারক অর্থা োাঁবড়রয় থাকরত্ হয় না। িাবেক লাইট িযিহার না করর রািার 
লমারড় এই অবভনি পদ্ধবত্র কাররণ রািায় িাবেক জযাম েূর করা র্ায়, সংঘষব এড়ারনা 
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র্ায়, রািার লমারড় এরস িাবড়গুরলারক অরনক কম সময় অরপো কররত্ হয়, র্খন 
চালকরা রািার বনয়ম লমরন ভদ্ররলারকর মরত্া িাবড় চালান। কা’িার চারপারশ্ লঘারার 
অবিকল এই একই পদ্ধবত্ আজরক ইংলযারন্ড হাজার হাজার রািার লমারড় িযিহার 
হরচ্ছ।  
হারির আররকবট রাজবনবত্ক গুরুত্ব ররয়রে। সম্প্রবত্ িেরগুরলারত্ ২০-৩০ লে হাবজ 
হাি কররত্ র্ারচ্ছন। এটা লেবখরয় লেয় লর্, মুসবলমরা লকারনা লোটখারটা, েুিবল জাবত্ 
নয়। লে লে ধনী মুসবলম পৃবথিীরত্ আরে, র্ারের হাি করার খরচ িহন করার 
সামথবয আরে। ২০-৩০ লে মানুষ একসারথ হওয়া বিরাট ঐরকযর বনেশ্বন। হাবিরা 
র্খন সারা পৃবথিী লথরক হারি র্ান, বিবভন্ন লেরশ্র বিমান-িন্দর, লনৌিন্দর, 
এয়ারলাইন, বনরাপিা কমবীরের মরধয সরিরম পরড় র্ায়। লে অমুসবলম মুসবলমরের 
এই বিরাট উৎসি সম্পরকব সরচত্ন হরয় র্ায়। এই বিরাট ঘটনাটা অমুসবলম 
রাজনীবত্বিেরা খুি ভারলা করর লেয করর।  
. 
‘মুসবলমরা কা’িার পূজা করর’ —অমুসবলমরের কা’িা সম্পরকব এই ভুল ধারণার একবট 
িড় কারণ বকেু মুসবলরমর কা’িার কারে বিরয় করা কাজকমব। হারির সম্প্রচারর লেখা 
র্ায়, বকেু মুসবলম মবরয়া হরয় কা’িা ধররে, কা’িার সারথ ঘষাঘবষ কররে, কা’িার 
পাথরর চুমু খাওয়ার জনয হাত্াহাবত্ কররে। এগুরলা লেরখ লর্ কাররা মরন হরত্ পারর 
লর্, কা’িা হরচ্ছ এক মহান পূজার িস্তু এিং মুসবলমরা আসরল কা’িার পূজা করর। 
. 
মুসবলমরা লকারনাভারিই কা’িার পূজা করর না। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) পাথরর চুমু লখরয়বেরলন 
বিধায় আমরা মুসবলমরা ত্ারত্ চুমু খাই। হজরত্ উমার (রা)-এর একটা কথা এই 
লেরত্র িলা র্ায়- “সরন্দহ লনই তু্বম শুধুই একটা পাথর, লত্ামার কাররা উপকার িা 
অপকার লকানটাই করার সামথবয লনই। আবম র্বে আল্লাহর নিীরক লত্ামারক চুম্বন বেরত্ 
না লেখত্াম ত্াহরল আবমও চুম্বন করত্াম না।”(সহীহ িুখারী, িুক ২, ভবলউম 
২৬:৬৬৭)। এ লথরকই িুো র্ায় আমরা কা’িা ঘর িা হাজরর আসওয়ারের (পাথর) 
পূজা কবর না। ত্াোড়া মো বিজরয়র পর বিলাল (রা) কা’িার উপরর উরঠ আর্ান 
বেরয়বেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বকন্তু ত্ারক এজনয লকান বত্রষ্কার কররনবন। কা’িা 
মুসবলমরের উপাসনার িস্তু হরয় থাকরল রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) কখরনাই কািার উপরর উরঠ 
আর্ান লেয়ার অনুমবত্ বেরত্ন না। [৩] আর হারির সময় লর্ বভড় থারক ত্ারত্ এই 
কা’িার পাথরর চুমু লখরত্ লর্রয় বকেুটা হাত্াহাবত্র মত্ পবরবস্থবত্ হওয়া স্বাভাবিক। 
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বকন্তু এর মারন এই না লর্ মুসবলমরা কা’িার পূজা কররে।  
.  
◑ কুরআন বক পৃবথিীরক সমত্ল িলরে?  
. 
কুরআরনর লকাথাও পৃবথিীর আকাররক সমত্ল িলা হয়বন। লকউ অকাটয রু্বি-প্রমারণর 
সাহারর্য কুরআরনর পৃবথিীরক সমত্ল িানারত্ পাররিন না। কুরআরন পৃবথিীর 
আকাররক লর্ সমত্ল িলা হয় বন, িরং লিালাকাররর (রফবরকযাল) বেরক ইবঙ্গত্ করা 
হরয়রে- লস িযাপারর সামানয আরলাচনা করবে।  
. 
※ ১ম প্রমাণ: সূরা ইন বশ্ক্বারক্বর ৩ নম্বর আয়াত্ লেখুন- “আর র্খন পৃবথিীরক সমত্ল 
করা হরি।” (৮৪:৩)  
‘র্খন সমত্ল করা হরি...’ অথবাৎ এখনই সমত্ল না। র্বে আল্লাহ্ পৃবথিীরক সমত্লই 
িলরত্ন, ত্াহরল আিার সমত্ল করার কথা িলরিন লকন? এই আয়াত্ লথরকই েষ্ট 
িুো র্ায়, কুরআরন পৃবথিীরক সমত্ল িলা হয় বন। র্বে এখারন মসৃণ সমত্রলর কথা 
িলা হত্ ত্া হরল আল্লাহ্ পররর আয়ারত্ এবট উরল্লখ কররত্ন না- “আর ত্ার লভত্রর 
র্া-বকেু ররয়রে ত্া বনরেপ কররি এিং শূ্নযিভব হরি।” (৮৪:৪) এখারন মসৃণ সমত্ল 
নয়- এরকিারর অবরবজন সমত্ল। র্বে মসৃণ সমত্রলর কথা িলরত্ন, ত্াহরল পৃবথিীর 
উপবরভারির কথা িলরত্ন। বকন্তু পুররা সূরারত্ আল্লাহ্ লকাথাও উপবর-অংশ্ িা 
উপবরভারির কথা উরল্লখ কররন বন।  
. 
※ ২য় প্রমাণ: “বত্বন রাবত্র োরা বেনরক আচ্ছাবেত্ কররন এিং রাবত্ররক আচ্ছাবেত্ 
কররন বেন োরা।” (সূরা আর্-রু্মার ৩৯:৫)  
উপররর আয়াত্বটরত্ লর্ আরবি শ্ব্দবট িযিহার করা হরয়রে লসবট হরলা “ ُر  । র্ার”يَُكِو 
অথব লকান বজবনসরক পযাাঁচারনা িা জড়ারনা, লর্মনটা মাথার পািবড়র লেরত্র িুোরনা হয়। 
অবিরত্ পযাাঁচারনার পদ্ধবত্- র্ারত্ এক অংশ্ আররক অংরশ্র লভত্র ঢুরক র্ারচ্ছ। 
আমরা ভারলাভারিই জাবন, পািবড় বকভারি লিালাকারভারি পযাাঁচারনা হয়। এই আয়ারত্ 
িলা হরচ্ছ, রাত্ ধীরর ধীরর িমশ্ বেরন রূপািবরত্ হয়, অনুরূপভারি বেনও ধীরর ধীরর 
রারত্ রূপািবরত্ হয়। এ ঘটনা লকিল পৃবথিী লিালাকার হরলই ঘটরত্ পারর। পৃবথিী 
র্বে চযাপ্টা িা সমত্লভূবম হত্, ত্াহরল রাবত্র লথরক বেরন এিং বেন লথরক রাবত্ররত্ 
একটা আকবস্মক পবরিত্বন ঘরট লর্ত্।  
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. 
এোড়া লেখুন আরও েুইটা আয়াত্- 
“আল্লাহ বেন ও রাবত্রর পবরিত্বন ঘটান। এরত্ ‘অিবেৃবষ্ট-সম্পন্নিরণর’ জরনয বচিার 
উপকরণ ররয়রে।” (সূরা নূর ২৪:৪৪) 
“বনিয়ই মহাকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিীর সৃবষ্টরত্ এিং ‘রাত্ ও বেরনর আিত্বরন বিরশ্ষ 
বনেশ্বন ররয়রে’ জ্ঞানিান ললাকরের জনয।” (সূরা আবল ইমরান ৩:১৯০)  
. 
আল্লাহ্ লকন িলরলন অিেৃববষ্টর কথা? লকন িলরলন না িাবহযক েৃবষ্টর কথা? আমরা 
িাবহযকভারি লেবখ, সূর্ব উবেত্ হয় িা অি র্ায়। আসরলই বক ত্াই? ‘রাত্ ও বেরনর 
আিত্বরন বিরশ্ষ বনেশ্বন ররয়রে’- বক এমন ‘বিরশ্ষ’ বজবনস ররয়রে র্ারত্ আমারের 
অিেৃববষ্ট বেরত্ হরি? অিেৃববষ্ট বেরয় লেখার আর পািবড়র মত্ পযাাঁচারনার কথা িরল 
এখারন ইবঙ্গরত্ পৃবথিীর লফবরকযাল লশ্প এিং ঘূণবায়মানত্ার কথা িলা হরয়রে।  
. 
※৩য় প্রমাণ: “বত্বন েুই পূরিবর প্রভু, আর েুই পবিরমরও প্রভু।” (সূরা রাহমান 
৫৫:১৭)  
কুরআরন র্বে পৃবথিীরক সমত্লই িলা হত্- ত্াহরল েুইিার পূিব আর েুইিার পবিরমর 
কথা িলা হল লকন? পৃবথিী র্বে সমত্ল হত্ ত্াহরল সমগ্র পৃবথিীরত্ সূরর্বর উেয় ও 
অি একিার করর হত্। বকন্তু পৃবথিী লিালাকার হওয়ায় এমনটা হয় না। কারণ আপবন 
র্খন লেখরেন সূর্ব উঠরে, ত্খন আসরল অনয জায়িায় সূর্ব িুিরে। আর র্খন লেখরেন 
সূর্ব িুিরে, ত্খন আসরল অনয অিস্থারন সূর্ব উঠরে (প্রকৃত্পরে সূর্ব অি িা উেয় 
লকারনাটাই হয় না। িুোরনার সুবিধারথব এভারি িললাম)। লমাট েুইটা পূিব, েুইটা 
পবিম। বিষয়টা আসরল আরও অরনক িভীর এিং আরলাচনার বিষয়। জায়িার অভারি 
এই মুহূরত্ব লসবেরক আর র্াবচ্ছ না।  
. 
※ ৪থব প্রমাণ: পৃবথিীর আকার লর্ লিালাকার- এ িযাপারর ইসলাবমক স্কলাররের 
অসংখয েত্ওয়া ররয়রে। এ প্রসরঙ্গ ইমাম ইিরন ত্াইবয়মযার েত্ওয়া ররয়রে। [৪] িত্ 
শ্ত্াব্দীর অনযত্ম লেষ্ঠ ইসলাবমক স্কলার শ্াইখ আবু্দল আবজজ ইিন িারর্রও এই 
িযাপারর েত্ওয়া ররয়রে [৫] এোড়াও আপবন লেখরত্ পাররন IslamQA-র েত্ওয়া। 
[৬] আরও লেখরত্ পাররন IslamWeb-এর েত্ওয়া। [৭]  
‘পৃবথিী সমত্ল' - এই ভুল ধারণা লকানকারলই মুসবলমরের মধয বেল না। ত্রি 
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ইউররাপীয় বিষ্টানরের মরধয বেল (িাইরিলবিশ্বাসী লমৌলিােী বিষ্টানরের মরধয আজও 
আরে)। লসই প্রাচীনকারল ইসলারমর স্বণবরু্রি ইউররারপ লকউ র্বে িলত্ "পৃবথিী 
লিাল", ত্ারক িাইরিল অবিশ্বারসর োরয় আগুরন পুবড়রয় মারা হত্। মুসবলমরাই 
সিবপ্রথম spherical trigonometry-র বিকাশ্ সাধন করর। [৮] এিাররা শ্ত্রক 
মুসবলম িবণত্বিে আল বিরুনী spherical trigonometry িযিহার করর লর্রকারনা 
জায়িা লথরক কা’িা ঘররর বেক বনণবরয়র পদ্ধবত্ লির কররন। [৯] এোড়াও ভূপৃরষ্ঠর লর্ 
লকান পরয়ন্ট লথরক বকিলার বেক বনণবরয়র জনয মুসা আল লখায়াবরজমী, আল িািানী, 
ইিরন ইউনুস, ইিরন আল হাইসাম, নাবসরুবেন আল তু্সীসহ প্রমুখ মুসবলম 
বিজ্ঞানীরের অিোন বেল। [১০] এরের লকউই বকন্তু িত্বমান সমরয়র না। এখনও বক 
আপনার মরন হয় মুসবলমরা পৃবথিীরক সমত্ল ভািত্?  
. 
◑ বকিলা বনরয় র্ািত্ীয় বিভ্রাবির অিসান:  
. 
বকিলা আসরল লকান বেরক হরি- এটা লির করার লিশ্ বকেু পদ্ধবত্ আরে। আবম 
লসবেরক র্ারিা না। শুধু main concept-টা লজরন রাখুন- লর্ বেক বেরয় কা’িা 
সিরচরয় কারে লসটাই আপনার বকিলা। পৃবথিী লিালাকার বিধায় (পুররাপুবর লিাল না), 
লকান একটা বনবেবষ্ট পরয়ন্ট লথরক বিবভন্ন উপারয় আপবন কা’িায় লর্রত্ পাররিন। বকন্তু 
এরের মরধয সিববনম্ন েূরত্ব লর্ বেরক লসটাই হরি আপনার কাবঙ্খত্ বকিলা। করয়কটা 
complicated উোহরণ লেখা র্াক।  
☞ [১ম করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ১]  
. 
কািারক লকন্দ্র করর পৃবথিীর মানবচত্র এবট আর লিালাকার হিার কাররণ উির 
আরমবরকার অিস্থান কািার সারপরে িািরি বকভারি লসটা লেখুন। এখন বকন্তু বকিলা 
আর েবেণ-পূিব বেরক লনই। বকিলা এখন উির িা উির-পূিব বেরক হরয় লিরে। মরন 
হয় লর্ বকিলা েবেণ-পূিব বেরক বকন্তু িািরি লসটা উলরট র্ায়, হরয় র্ায় উির পূিব 
বেরক। লভৌিবলক বেকগুরলা লেবখরয় লেয়া হরয়রে এখারন ত্াই সমসযা হিার কথা না। 
আলাস্কা লথরক কািা িরাির সরলররখা টানুন লসটা আপনারক লভৌিবলক উির লেখারি 
ত্ার মারন আলাস্কার বকিলা উির বেরক। আিার কানািা আর আরমবরকার উির বেরক 
উির-পূিব িরাির হয়। এই মযাপ বেরয়ও আসরল ১০০% পবরস্কার ধারনা পাওয়া সম্ভি 
না কারন এটা বত্ন মাত্রার িযাপার আর ২ মাত্রায় ত্ারক লেখারনা পুররাপুবর সম্ভি না।  
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. 
ত্ারপরও প্রশ্ন লথরক র্ায়। পৃবথিী র্বে লিালাকার হয় ত্াহরল লত্া পূিব বেক বেরয়ও 
লর্খারন র্াওয়া র্ারি, পবিম বেক বেরয়ও লসখারন র্াওয়া র্ারি। লর্মন USA লথরক 
পবিম বেরক এবশ্য়া হরয় ইউররাপ র্াওয়া র্ারি আিার পূিব বেরক সরাসবর ইউররাপ 
হরয়ও র্াওয়া র্ারি। অথবাৎ এসি লেরত্র আবম পূিব িা পবিম লর্বেরকই মুখ বেরাই না 
লকন বকিলার বেরকই থাকরি। বকন্তু মুখ লেরারনা থাকরলই হরি না। USA লথরক 
ইউররাপ র্াত্রার লেরত্র পূিব বেরকই র্াওয়া হয় কারন লসবেরক লিরল কম েূরত্ব লর্রত্ 
হরি। বকিলার লেরত্রও একই িযাপার। ঐ লর্ একটু আরি িললাম লর্বেরক মুখ 
লেরারল কা’িা ও আপনার িত্বমান েূরত্ব থারক সিরচরয় কম লসবেরকই মুখ লেরারত্ 
হরি। 
. 
র্বে লমরুরত্ থাবক ত্াহরল লকান বেরক মুখ লেরারত্ হরি? উির লমরুরত্ লিরল সি 
বেরকই েবেণ আিার েবেণ লমরুরত্ লিরল সিবেরকই উির। এিার আররকিার 
মযাপবট লেখুন। লসখান লথরক বক লিাো র্ায় না লকান বেরক মুখ লেরারত্ হরি? উির 
লমরুবিনু্দরত্ র্খন থাকরিন ত্খন লকান বেরকর লখাাঁজ করা লিাকাবম। আপনারক লেখরত্ 
হরি লকান বেক লথরক কা’িা সিরচরয় কারে, লসটাই আপনার বকিলা। সি বেরক 
বেরয়ই আপবন লর্রত্ পাররিন কা’িায় বকন্তু বেরকর সারথ সিববনম্ন েূররত্বর িযাপারটাও 
িরলবে। লমরুরত্ সাধারন কম্পাস কাজ কররি না। লসখারন আপনারক িযিহার কররত্ 
হরি Gyro compass (চুম্বকবিহীন একধররনর কম্পাস) [১১] এিং ত্ারার অিস্থান 
বহসাি করর বকিলা বঠক কররত্ হরি। একই বনয়ম েবেণ লমরুর লেরত্রও প্ররর্াজয 
হরি।  
. 
আররকটা িযাপার। অরনরকই িাবড়, িাস িা লিরন নামাজ পরড়ন। ত্ারা বক কররিন? 
রািা লত্া আাঁকািাাঁকা। এ লেরত্র নামাজ শুরুর সময়কার বকিলা বঠক রাখরলই হরি। 
নামাজরত্ অিস্থায় বকিলা পবরিবত্বত্ হরয় লর্রত্ পারর রািার কাররণ লসটা বনরয় বচিা 
করার েরকার নাই। আর আজকাল অরনক অযাবপ্লরকশ্ান/ সেটওয়যার আরে র্া বেরয় 
সহরজই বকিলার বেক লির করা র্ায়। ত্রি র্বে এরকিাররই সম্ভি না হয়, ত্াহরল 
সুবিধামত্ লর্ লকান বেরক বেরর পড়রলই সালাত্ আোয় হরয় র্ারি। [১৪]  
এিার আবস wikiislam-এর বিখযাত্ লসই বিভ্রাবিকর েবি প্রসরঙ্গ। বনরচর েবিটাই হল 
লসই বিভ্রাবিকর েবি-  
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☞ [২য় করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ২] 
. 
❏ লকস ১: ত্ারের োবি- লর্রহতু্ পৃবথিী লিালাকার ত্াই এরকিারর কা’িার কাোকাবে 
োড়া লর্ লকান পরয়ন্ট লথরক বকিলার বেরক মুখ করার অথব আকারশ্র বেরক মুখ করা! 
নাবিক ভাইরের কারে ত্াহরল একটা প্রশ্ন কবর। আমারের লেশ্ লথরক আরমবরকা 
আসরল লকান বেরক? আপবন র্বে িরলন পবিম বেরক, ত্াহরল বকন্তু ভুল িলরেন। 
কারণ আপবন সামরনর বেরক আঙু্গল তু্লরল লসটা লত্া হরি আকারশ্র বেরক, কারণ 
পৃবথিী লত্া লিালাকার!! আশ্া কবর উির লপরয় লিরেন। আমরা লর্ লকান direction-
ই বচিা কবর পৃবথিীর surface িরাির, আসমান িরাির নয়।  
. 
❏ লকস ২: এখারন ত্ারা োবি করর কা’িার একেম opposite-এ বকিলা হরি মাবটর 
লভত্র লথরক বনরচ। ত্ারের এই োবির সারথ আররকটু লর্াি কবর। শুধু একেম 
বিপরীত্ পারশ্ না, আরও অরনক জায়িা লথরকই বকিলা মাবটর বেক লথরক বনরচ। 
'প্রকৃত্পরে' কা’িামুখী হরত্ হরল িাংলারেরশ্র মানুষরের আকারশ্র বেরক পা তু্রল 
মাবটর বেরক মুখ কররত্ হরি। এটা একটা উদ্ভট ও অসম্ভি িযাপার। আল্লাহ্ কারও 
সারধযর অবত্বরি বকেু চাপান না এিং মানুষরক অদু্ভত্ভারি কষ্ট লেওয়াও আল্লাহর মবজব 
না। িরং আল্লাহ্ মানুরষর অির লেরখন এিং ত্ার সারধযর বভত্রর কাজ লেন। এ 
কাররণ কা’িামুখী হিার জনয বনকটত্ম নরবখক বেরক (রর্মন- িাংলারেশ্ লথরক 
পবিরম) মুখ কররত্ হয়। লিাধসম্পন্নরা এখারন আল্লাহর অনুগ্রহ খুাঁরজ পায় এিং 
িিহৃেরয়র ললারকরা এখান লথরক আল্লাহ্ বকংিা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর ভুল খুাঁরজ পায়।  
. 
❏ লকস ৩: এই েবিরত্ ত্ারের োবি লর্রহতু্ পৃবথিী লিালাকার, লসরহতু্ কা’িার বেরক 
মুখ লেরার অথব হল একবেক লথরক কা’িারক পিাৎরেশ্ লেখারনা! একই কথা বকন্তু 
আমারের লেরত্রও প্ররর্াজয। লকউ র্বে আপনার লপেন বেরক থারক, ত্ার অথব লস ঘুরর 
এরস আসরল আপনারক পিাৎরেশ্ লেখারচ্ছ! বক অদু্ভত্ রু্বি! এিার ত্ারের রু্বি খণ্ডন 
কবর। কা’িা ঘররর সারথ র্বে আপনার সামনাসামবন লকান লর্ািারর্াি না থারক িা 
সামরন লকান পেবা িা অিরায় থারক ত্াহরল আপবন কা’িার বেরক বেরর লর্ লকান 
বকেুই কররত্ পাররিন। লেখুন IslamQA-র েত্ওয়া। [১২]  
. 
❏ লকস ৪: সিবরশ্ষ বচত্রটা হল কা’িার antipode বনরয় (রকান বকেুর একেম 
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opposite-লক antipode িরল)। এখারন নাবক সিবেক সমান, ত্াই কা’িামুখী হওয়ার 
জনয বনবেবষ্ট লকান বেক নাই। এইখারন এরস আমরা লর্ িযাপারটা ভুরল র্াই ত্া হল 
The antipode also has an antipode. কা’িা ঘররর লভত্র লর্ লকান বেরক মুখ 
কররই সালাত্ আোয় করা র্ায়। আর লসই কা’িার antipode-এ লর্ লকান বেরক মুখ 
করর নামার্ আোয় কররত্ লোষ বক? োাঁড়ান, এখনও কথা লশ্ষ হয় বন। প্রকৃত্পরে 
কা’িার antipode-এ লকান land area লনই। বনরচর বচত্রটা লেখুন-  
☞ [৩য় করমরন্ট লেখুন বচত্রঃ ৩] 
. 
এটা অিবস্থত্ প্রশ্াি মহাসািরর, পবলরনবশ্য়া এবরয়ার লভত্র। লকউ র্বে লপ্লরন িা 
জাহারজও থারক, ত্াহরল লত্া লচারখর বনরমরষই পার হরয় র্ারি। আর এই পরয়ন্ট লেরড় 
লিরলই লত্া আিার সিববনম্ন েূররত্বর সাধারণ বনয়ম প্ররর্াজয হরি। ত্ারপররও র্বে লকউ 
লকানভারি exact এখারন অিস্থান কররত্ পারর, ত্াহরলও ত্ার জনয অসংখয 
direction থারক না, কারণ পৃবথিী পুররাপুবর লিালাকার না। আর এজনয সিববনম্ন েূরত্ব 
বহসাি কররল ত্ার কারে েুইটা direction থারক, উির-পবিম এিং উির-পূিব। আর 
এই antipode লথরক বনকটত্ম land area হল Tematagi. [১৩] আর এই 
বনকটত্ম স্থলভাি লর্রহতু্ উির-পবিম direction অনুসরণ করর, ত্াই সিরথরক ভাল 
হয় উির-পবিম বেরক বেরর সালাত্ আোয় করা। আর র্বে লকানভারিই বকিলা 
বচবহ্নত্ করা না র্ায় (রর্ লকান লেরত্রই প্ররর্াজয), ত্াহরলও লকান সমসযা নাই। ত্খন 
লর্ লকান বেরক বেরর নামার্ পড়রলই হরি। এই িযাপারর IslamQA-র েত্ওয়া আরে। 
[১৪]  
. 
এিার সিবরশ্ষ লর্ প্রশ্নবট আপনারা কররত্ পাররন লসটার উিরও বেরিা ইনশ্াল্লাহ্। 
ISS (International Space Station)-এ অিস্থানকারী লকান মহাকাশ্চারী র্বে 
নামাজ পড়রত্ চান ত্াহরল বত্বন বকভারি পড়রিন- এটাই লত্া? এই িযাপারর বসদ্ধারির 
জনয ২০০৬ সারল মালয়বশ্য়ান নযাশ্নাল লেস এরজবে একবট কনোরররের আরয়াজন 
করর বিজ্ঞানী ও ধমবীয় স্কলাররের বনরয়।[১৫] এই কনরেরররে বসদ্ধাি হয় 
মহাকাশ্চারী ত্ার েমত্া অনুর্ায়ী বকিলা বনধবারণ কররি। লসটা চারটা লস্ট্রপ প্রাধানয 
পারি। ১. কািার বেরক মুখ করর ২. কািার প্ররজকশ্রনর বেরক মুখ করর ৩. পৃবথিীর 
বেরক মুখ করর ৪. সুবিধামত্ লর্ লকান বেরক মুখ করর। বকন্তু ত্িুও একটা সমসযা 
লথরক র্ায়, ধরা র্াক পৃবথিীর বেরক মুখ কররই নামাজ শুরু করল। বকন্তু ঘূণবরনর 
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কাররন নামারজর মরধযই মুখ অনয বেরক হরয় লর্রত্ পারর, ত্খন? িাবড় িা লিরন চলার 
সমরয়র মত্ এখারনও শুরুরত্ বকিলা বঠক করর বনরলই হরি, পরর পবরিত্বন হরলও 
লকান সমসযা লনই।  
. 
আশ্া কবর বকিলা বনরয় আপনারের বিভ্রাবি েূর হরয়রে। আল্লাহ্ আমারের সবঠক পরথ 
থাকার এিং িভীরভারি বচিা করার ত্াওবেক োন করুক।  
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamweb.net%2Femainpage%2Findex.php%3Fpage%3Dshowfatwa%26Option%3DFatwaId%26Id%3D85339&h=ATPYIwEwPQnFfwMNg3zsDRwYswacLb3D68casNqqoiO_PXkJFkoXzZUELKz5I3wR0qZmPrIULME5LEa1iqZQhOJDuny8HFanWtYbVKAF7-MFzE12bpyZeEr7SwLqlkB3wp_Old7g-1TDIiOR8dFHklEedHqZ6VV4xQvvL4vrN0z9UcPOt6tF0DhjIrPd01Csym2TPdqmwZ1O3QPHYOrJlUHNDWNeZJIURLdgBmopmBQVQ_uYgqwT5px589xAQZ7hB9rKqJcGxBaulcafqOVSki6I9_Xk8oPlYT2yYZGzGw
https://en.wikipedia.org/wiki/Gyrocompass
https://islamqa.info/en/69808
https://en.wikipedia.org/wiki/Tematagi#Antipode_of_Mecca
https://islamqa.info/en/148900
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F65853&h=ATMivxjMs1W7k9t5T5x-PLC_OvHRtIXdiTLb4J4X18K_FcM_zazuquvhs8rOwFZ79m3QP5mIHxV3m69RVByFU6KCHj5NQGYAbGzifqFXCtNvhjm1J8M54BPrvjrx7ABHYGtHQkkU278auUvxUAy71zbIc4DoCc2XvrfmAkBmMrRh3I1a5sUdJxE9jmBPW9mZf-5lbn5UyoeGU8VhEe9Zw_AjBHBxWyptjyqpv7Bv-ePKaG41_E7-86n5GuJ2dLr29V64CzJCpYDJ-yxRWl2eBkw1kzk1jgikMDW8wlznIFMB-wLD
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Space_Agency_(Malaysia)
http://www.moonsighting.com/faq_qd.html
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১১২ 
কুরআরন আল্লাহর নারমর লেরত্র বক আসরলই িযকরণিত্ 
ভুল আরে?  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

#নাবিক_প্রশ্ন: কুরআন আল্লাহর পাঠারনা িানী হরল ত্ারত্ সিবো থাকরি পুরুষিাচক 
শ্ব্দ(রর্মন Quran 2:38) বকন্তু কুরান জুরড়ই ররয়রে বত্বন/বর্বন/ত্ার/ 
আমরা/আল্লাহ(বনরজর নাম) ইত্যাবে সহস্র িযাকরনিত্ ভুল(Quran 1:1-7, 2:7-10. 
26-29,31, 33.... 3:2-9, 18-21, 32-34, 40-41, 50-55, 62-63, 70, 73-74..... 
4:1,5,11-15,17, 
19-26,29,32,34,36..... 5:7-8,11-12,47, 
51,54-56..... ইত্যাবে)! এ লথরক বক এটাই প্রবত্য়মান হয় না লর্ কুরান বনরের 
মুহম্মরের বনরজর মুরখর কথা? 
. 

#উিরঃ প্রথরমই কুরআরনর আল্লাহর বনরজর লেরত্র িহুিচন িযিহার বনরয় আরলাচনা 
করা হরি। 
. 
 إِن َا نَحْنُ نَز َلْنَا ٱلذِ كْرَ وَإِن َا لَهُۥ لَحٰـَ فِظُونَ
. 
আবম স্বয়ং এ উপরেশ্ গ্রন্থ অিত্ারণ কররবে এিং আবম বনরজই এর সংরেক। (সূরা 
বহজর ১৫ুঃ৯) 
. 
এোড়া ও আল্লাহ কুরআরনর িহু স্থারনই বনরজরক আমরা িরল সরম্বাবধত্ করররেন। 
ত্াই এবট আল্লাহর একত্বিারের সারথ সাংঘবষবক হওয়ায় এবট কুরআরনর িযাকরণিত্ 
ভুল!!!(নাউরু্বিল্লাহ) 
. 
এটা এমন এক ত্থাকবথত্ ভুল র্া লসইসময়কার কাবের র্ারা িত্বমারনর িঙ্গরেশ্ীয় 
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অবভরর্ািকারীরের লথরক অরনক লিবশ্ আরিী ভাষা, ত্ার কািয ও রীবত্-নীবত্ সম্পরকব 
অবধক অিিত্ বেরলা ত্ারা ধররত্ না পাররলও িঙ্গরেশ্ীয় ভাঙ্গাআরবি ভাষাবিেরা বঠকই 
ধরর লেরলরেন!!! সুিহানআল্লাহ!!! 
. 
মূল আরলাচনায় প্ররিশ্ করা র্াক; 
. 
একজন কখরনা কখরনা বনরজরক িহুিচন রুরপ ভাষায় প্রকাশ্ কররত্ পারর এবট 
আরবি ভাষার একবট নিবশ্ষ্টয, শুধুমাত্র আরবি নয় িরং ইংররজী, লযাবটন, জামবান, বহন্দী, 
উেুব সহ অনযানয ভাষারত্ও এই রীবত্ লেয করা র্ায়। 
. 
ইংররজী ভাষায় এরক “রয়যাল উই” Royal We িলা হরয় 
থারক।( https://en.m.wikipedia.org/wiki/Royal_we) 
. 
লযাবটন ভাষায় এরক “পু্লরাবলস মযারজসটাবটস” “Pluralis Mejestatis” িলা হরয় 
থারক। 
. 
এরক বহন্দী(हम) ও উেুব (ہم ) ভাষায় ‘হাম’ িলা হরয় থারক। 
. 
চীনা ভাষায় এই মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচন এই বচহ্ন (朕) োরা প্রকাশ্ করা হত্। 
. 
ত্াহরল লেখা র্ারচ্ছ লর্, এই মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচন িযিহার কখরনাই লকারনা ভাষার 
ত্রূবট নয় িরং ত্া বনবেবষ্ট ভাষার লেরত্র অত্ীি স্বাভাবিক, ত্রি কুরআরনর লিলায় ত্রুবট 
িলা, এমন বেমুখী নীবত্ লকন??? 
. 
আরিী ভাষারত্ও মর্বাোজ্ঞাপক িহুিচরনর িযিহার আরে র্ারক আরিী ভাষায় এরক 
“র্মীরুল আর্মাহ” ( ضمير العظمة ) িা মবহমাজ্ঞাপক সম্বন্ধ িা সিবনাম িলা হরয় 
থারক। আরিী ভাষাবিেিন এরক সরাসবর িহুিচন না িরল মবহমাজ্ঞাপক একিচরনর 
সিবনাম িরল থারকন। এই ধররনর সিবনামরক ত্ারা উপররাি নারম ও পবরচয় (  نون
 ( العظمة، ضمير المتكلم المعظم نفسه، ضمير المتكلم الواحد المطاع، لفظ المتكلم المطاع
. 
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িাংলা ভাষায় এই নীবত্ প্রচবলত্ লনই সকল ভাষার রীবত্-নীবত্ এক রকম নয়, লর্মন 
িাংলা ভাষায় বিয়াপে ও সিবনাম প্রকারশ্ সাধারন, তু্চ্ছত্াজ্ঞাপক ও লিৌরিরিাধক 
পর্বায় আরে লর্মনঃ তু্বম চরলা, তু্ই চল, আপবন চলুন এই প্রকাশ্গুরলা আরবি িা 
ইংররজীরত্ সম্ভি নয় লসখারন আরিীরত্ “আনত্া” ও ইংররজীরত্ “You” বেরয়ই কাজ 
চালারত্ হয় এইগুরলা ভাষার ত্রূবট নয় িরং স্বকীয়ত্া। 
. 
এই মর্বাোজ্ঞাপক িা রাজকীয় “আমরা” িা িহুিচন লকন িযিহ্রত্ হয়? 
. 
উির হরলা এবট িিাপরের প্রবত্পবি িুোরনার জনয িা কখরনা কখরনা একজন র্খন 
অরনরকর পে হরয় প্রবত্বনবধত্ব করর ত্খন এমনটা িযিহ্রত্ হরয় থারক। 
. 
লর্মন “Royal We” এর এরসরে, 
. 
The use of “we” instead of “I” by an individual person, as 
traditionally used by a sovereign. 
(https://goo.gl/ghj15X ) 
. 
বহন্দী উেূবরত্ ও একই কাররন হাম (हम, ہم) িযিহ্রত্ হরয় থারক। 
( https://goo.gl/meiOE6 ) 
. 
আরবি ভাষার এই বেক বনরয়ই অরনক ভাষাবিেই আরলাচনা করররেন। ইমামুন নাহি 
রার্ীউেীন মুহাম্মাে ইিনুল হাসান (মৃ-৬৮৬বহ) “আল-ওয়াবেয়া শ্াররহ কাবেয়া” লত্ 
বলরখন, 
. 
 ويقول الواحد المعظم أيضا : نفعل وفعلنا، وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة “
” 
. 
অথবাৎ, অথবাৎ সম্মানী ও মহান িযবি একজন হরলও িহুিচরনর সিবনাম িযিহার করর 
িরলন, نفعل িা فعلنا । এবট িহুিচরনর রূপকাথব বহরসরি িযিহার হরয় থারক। কারণ, 
একজন মহান িযবি একাই অরনক জরনর সমবষ্টতু্লয। 
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. 
আল্লাহ অিশ্যই সকল বেক লথরক লা-শ্ারীক িা অংশ্ীোরমুি ত্রি বত্বন অিশ্যই মহা 
সম্মান, প্রবত্পবি, ইিাহ ও জালালারত্র অবধকারী আর লসই কাররনই আল্লাহর মহান 
প্রবত্পবি িণবনা করার জরনয িা কখরনা পাঠরকর মরনারর্াি আকষবরনর জনয কুরআরন 
এই মবহমাজ্ঞাপক লিৌরিাথবক িহুিচন িযিহ্রত্ হরয়রে। এরত্ কালাম পবরপূণব, 
মবহমাসম্পন্ন, সংবেপ্ত ও আকষবনীয় হয় র্া আরবি ভাষার একবট নিবশ্ষ্টয ও কুরআরনর 
িালািারত্র (অলংকারশ্াস্ত্র) একবট লসৌন্দর্ব ও িরট, এবট লমারটও কুরআরনর 
িযাকরনিত্ লকারনা সমসযা নয়। 
. 
এই বিষরয় বিশ্রে জানরত্ হরল মাবসক আল কাওসাররর বনরম্নাি প্রিন্ধবট পড়া লর্রত্ 
পারর আশ্া কবর উপকারী হরি- 
. 
(http://www.alkawsar.com/article/1274 ) 
. 
কুরআরনর বিবভন্ন স্থারন আল্লাহ বনরজর লেরত্র ১ম পুরুষ িযিহার না করর ৩য় পুরুষ 
িযিহার করাঃ 
. 
কুরআন সুেষ্ট আরিী ভাষায় নাবর্ল হরয়রে। ত্াই কুরআরন ভাি প্রকারশ্র জনয 
আরিী বিবভন্ন বেকই প্ররয়াজন মাবেক িযিহার করা হরয়রে। এবট আরিী ভাষার একবট 
সুপবরবচত্ িযাপার লর্ িিারক একই ধররনর িিরিয বস্থর না থ মারে মারে িিরিয 
পুরুষ (Gender) পবরিত্বন করর থারক র্ারক আরিী িযাকররনর ভাষায় িলা হয় 
“ইলবত্োত্” র্ার অবভধাবনক অথব লকারনা বেরক মুখ বেবররয় লনওয়া/ বেবররয় লনওয়া। 
অিশ্য আরবি ভাষাবিেিন বিবভন্ন নারম পবরচয় বেরয় থারকন লর্মন “আস-সরে” িা 
“ইনবসরাে” “ত্ালওয়ীন” “ত্ালওয়ীনুল বখত্াি” “ই’বত্রাে” ইত্যাবে। আরবি ভাষা 
প্রাচীন কাল লথরকই কবিত্ারুরপ িযাপকভারি িযিহ্রত্ হরয় থারক আরিরা লর্মন 
কবিত্া শূ্নরত্ লত্মবন কবিত্া বলখরত্, নত্রী কররত্ অত্যি ভারলািাসত্। লত্া কখরনা 
কবিত্া একই পুরুরষ িা একই ভারি শুনরত্ শুনরত্ লোত্ার র্ারত্ বিরি না আরস এই 
কাররন কখরনা কখরনা িিা ত্ার ভাি িা পুরুষ পবরিত্বন করর কথা িলরত্ পারর 
র্ারক “ইলবত্োত্” িা ঘুবররয় লেওয়া িলা লর্রত্ পারর। ইমাম িােরুেীন 
র্ারকাশ্ী(রাহ) এই সম্পরকব িরলন, 
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. 
“কথার মারে ভারির পবরিত্বন করা, এরত্ িিার কথারক অবধক সূচারুরুরপ উপস্থাপন 
কররত্, লোত্ার মরনারর্াি িৃবদ্ধ িা আগ্রহ িৃবদ্ধর কাররন আিার কখরনা একই ধররনর 
কথা লশ্ানার েরুন লোত্ামন্ডলীর বিরবিভাি েূর কররত্ সাহার্য করর” 
. 
[আল-িুরহান বে উলূবমল কুরআন, ৩/৩১৪] 
. 
ইলবত্োত্ বিবভন্ন ভারিই হরত্ পারর, লর্মনঃ 
. 
(১) পুরুরষ ইলবত্োত্; 
(২) িচরন ইলবত্োত্; 
(৩) বখত্াি িা সরম্বাধরন ইলবত্োত্; 
(৪) কাল িা সমরয় (Tense) ইলবত্োত্; 
(৫) বিরশ্রষযর স্থরল বিরশ্ষন িযিহার করর ইলবত্োত্; 
. 
কুরআরন লিবশ্র ভািই পুরুরষ (Gender) “ইলবত্োত্” লে করা র্ায়। লর্মনবট 
অরনরকই অবভরর্াি করর থারকন লর্ এবট কুরআরনর িযাকরনিত্ ভুল !!!!ত্রি ত্ারের 
অরনরকরই আরিী সম্পরকব সবঠক জ্ঞান না থাকার কাররনই হরয় থারক। 
. 
ইলবত্োত্ লকন করা হরয় থারক? এর উিরর িলা লর্রত্ পারর 
. 
(ক) কুরআন সুেষ্ট আরিী ভাষায় নাবর্ল হরয়রে ত্াই এরত্ আরবির বিবভন্ন কাবিযক 
ভািই িযিহ্রত্ হরয়রে। এরত্ কুরআন শ্রুবত্মধুর হরয়রে, কুরআন িুেরত্ সহজরিাধযত্া 
নত্রী হরয়রে। 
. 
(খ) কুরআন সমগ্র মানিজাবত্র জরনয আল্লাহর পে লথরক নাবর্লকৃত্ বকত্াি র্া 
আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার কালাম। এরক আল্লাহ লসভারিই করররেন লর্ভারি 
ত্ার িান্দারের িুেরত্ সুবিধা হরি। লর্মন সূরা োবত্হায় আল্লাহ বনরজরক ৩য় পুরুরষ 
সরম্বাধন করররেন এরত্ করর ত্ার িান্দারা র্খন সূরাবট পাঠ কররি এরত্ ত্ারা 
কুরআনরক অবধক বনকটিত্বী, ত্ারের অিররর কথাগুরলাই কুরআরন খুরজ পারি, 
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অিররর প্রাথবনাগুরলারক ত্ারের ভাষায় কুরআরন খুরজ পারি; 
. 
(ি) কুরআন অনযানয িত্বমারনর বিকৃত্ বকত্ািগুরলার মত্ নয় িরং এবট সোজাগ্রত্ 
একবট বকত্াি এরক প্রত্যহ নামারর্ িা নামারর্র িাইরর পাঠ করা হয়, ত্াই আল্লাহ 
প্ররয়াজনমত্ পুরুরষর পবরিত্বন করর বেরয়রেন র্ারত্ কুরআন পাঠক পাঠ কররত্ 
পুলবকত্ লিাধ কররন এরত্ বভন্ন েৃবষ্টভবঙ্গরত্ ও বভন্ন আবঙ্গরক কুরআনরক িুেরত্ পাঠক 
আগ্রহী লিাধ কররিন। 
. 
(ঘ) এরত্ কুরআরনর ভািিাম্ভীর্বত্া িৃবদ্ধ পায়। লর্মনঃ লকারনা রাজা লকারনা বনরেবশ্ 
প্রোরনর সময় আবম না িরল “রাজা লত্ামারেররক বনরেবশ্ বেরচ্ছ লর্……………” এবট 
অবধক ভািিাম্ভীর্বত্া প্রকাশ্ পায় আর আল্লাহর কালাম সিচাইরত্ অবধক ভািিাম্ভীর্বত্ার 
অবধকারী; 
. 
(ঙ) এবট আরিী ভাষার একবট স্বকীয় নিবশ্ষ্টয র্া িিা প্ররয়াজন মাবেক পবরিত্বন 
কররত্ পাররন এরত্ করর ভাষায় নমনীয়ত্া, সূক্ষ্মত্া িজায় থারক, ত্াোড়া লোত্ার 
মরনারর্াি আকষবন িা বিরবিও েূর করর থারক; 
. 
বিষরয় বিিাবরত্ পড়রত্ চাইরল এই প্রমানসমৃদ্ধ আবটবরকলবট পড়া লর্রত্ পারর- 
. 
http://www.islamic-awareness.org/…/Te…/Grammar/iltifaat.html 
. 
এইগুরলা লমারটও কুরআরনর সহস্র িযাকরনিত্ ভুল িা ত্রুবট নয় িরং র্ারা কুরআন 
িুেরত্ চায় না ত্ারের জনয কুরআন ত্ার রহরসযর েরজা খুরল না ত্াই হয়ত্ ত্ারা 
িুেরত্ পাররনা, কারন ত্ারা লর্ কুরআন িুেরত্ই চায় না, ত্ারা কুরআরনর বেরক 
েৃকপাত্ কররই থারক শুধুমাত্র ত্ার ভুল অরিষরণর জরনযই। 
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১১৩ 
ইসলারম বক আরেৌ ধষবরণর শ্াবি িরল বকেু আরে?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ মানুরষর জীিন বিধান কুরআরন িযাবভচাররর সাজা থাকরলও ‘ধষবণ’-এর 
জনয লকান ধররণর সাজার বনরেবশ্ লনই (িরং আররা উৎসাবহত্ করর), লকন?  

. 

#উিরঃ অবভরর্ািকারী নাবিক-মুিমনারা লিাধ হয় ভুরল লিরে লর্ ইসলামী শ্বরয়রত্র 
উৎস শুধু কুরআন না। কুরআরনর পাশ্াপাবশ্ সুন্নাহ, ইজমা ও বকয়াসও শ্বরয়রত্র 
উৎস।এসি িযাপারর সুেষ্ট েবলল ররয়রে। সুন্নাহ োরা সুেষ্টভারি ধষবরণর শ্াবি 
সািযি হরয়রে।  
. 
“ওয়াইল ইিরন হুজর (রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)এর রু্রি এক 
মবহলারক লজারপূিবক ধষবণ করা হরল রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক লকানরূপ শ্াবি লেনবন, 
ত্রি ধষবণকারীরক হরের শ্াবি লেন।” [১] 
অনুরূপ মাত্ান(মূল অথব) এর লিশ্ করয়কবট হাবেস বসহাহ বসিাহ গ্রন্থগুরলারত্ লেখা 
র্ায়। 
. 
লায়স (র) নাবে‘(র)-এর সূরত্র িণবনা কররন লর্, সবেয়যাহ বিনত্ আিু ‘উিায়ে ত্ারক 
সংিাে বেরয়রেন লর্, সরকারী মাবলকানাধীন এক লিালাম িবনমরত্র পিমাংরশ্ পাওয়া 
এক োসীর সরঙ্গ জিরেবি করর িযবভচার(ধষবণ) করর। ত্ারত্ ত্ার কুমারীত্ব মুরে র্ায়।  
‘উমার (রা) উি লিালামরক কশ্াঘাত্ কররলন ও বনিবাসন বেরলন। বকন্তু োসীবটরক লস 
িাধয কররবেল িরল ত্ারক কশ্াঘাত্ কররলন না। [২] 
. 
লজারপূিবক িযবভচাররক ধষবণ িলা হয়। ধষবণও এক প্রকাররর িযবভচার। ইসলামী বেকহ 
শ্ারস্ত্র ধষবণকারীর শ্াবি িযবভচারকারীর শ্াবির অনুরূপ। আর ত্া হরচ্ছ—অবিিাবহত্ 
ধষবরকর জনয কশ্াঘাত্(রিত্রাঘাত্) এিং বিিাবহত্ ধষবরকর জনয ‘রজম’(পাথর েুরড় 
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মৃতু্যেণ্ড)। [৩] 
. 
এখারন অরনরকই একবট প্রশ্ন করর লর্-- অিিাবহত্ ধষবরকর শ্াবি বক লঘু হরয় লিল? 
আসরল পৃবথিীর অবধকাংশ্ মুসবলম লেরশ্ই ইসলামী েণ্ডবিবধ কার্বকর লনই, ইসলামী 
শ্াবির প্ররয়াি লেরখ মানুষ অভযি নয়, এ কাররণই এই প্রশ্ন। অবিিাবহত্ ধষবকরক 
১০০বট লিত্রাঘাত্ এর শ্াবি লপরত্ হয়। এই শ্াবি হয় প্রকারশ্য। লিত্রাঘাত্ লমারটও 
সহজ লকান বজবনস না। এত্গুরলা চািুরকর আঘাত্ টানা হজম করা ভয়ািহ কবঠন ও 
করষ্টর িযাপার। লর্ এই শ্াবির বশ্কার হয় লকিল লস-ই এবট উপলবি কররত্ পারর। 
ত্া োড়া এই শ্াবি হয় প্রকারশ্য। হাজার হাজার ললারকর সামরন এর বশ্কার হওয়া 
মানবসকভারিও অপমানজনক। এই শ্াবি র্ারক লেয়া হয় লস শ্াবররীক ও মানবসক 
উভয়ভারিই শ্াবি লাভ করর। কারজই এবট লমারটও সহজ িা লঘু লকান শ্াবি নয়। [৪] 
. 
লর্রহতু্ এই শ্াবিগুরলা প্রকারশ্য লেয়া হয় (রজম ও লিত্রাঘাত্) সমারজ এর একটা 
েীঘবস্থায়ী প্রবত্বিয়া হয়। মানুষ প্রকারশ্য এই শ্াবি প্রত্যে করর একটা িাত্বা পায় লর্ঃ 
এই অপরাধ কররল এভারিই প্রকারশ্য ভয়ািহ শ্াবি লপরত্ হরি। শ্াবিপ্রাপ্ত িযবি লত্া 
সাজা পারচ্ছই, ত্ার নাম-পবরচয় প্রকাশ্ হরয় র্ারচ্ছ েরল এবট ত্ার পবরিাররর জনযও 
অপমানজনক একবট িযাপার। ইসলামী শ্বরয়রত্র এই হে(শ্াবি) িািিায়ন হরল সমাজ 
লথরক ধষবণ ও িযবভচাররর মত্ অপরাধগুরলা বনমুবল হরয় লর্রত্ িাধয। 
. 
ইসলামী বেকহ শ্াত্র অনুর্ায়ী লর্ নারীরক ধষবণ করা হয় বত্বন লমারটও লোষী হরিন না 
এিং ত্ারক লকান প্রকাররর শ্াবি লেয়া হরি না। একজন নারীরক র্বে লকউ ধষবণ 
কররত্ র্ায়, ত্াহরল ত্ার পূণব অবধকার আরে বনরজরক রো করার লচষ্টা করার। এই 
আত্মরো ত্ার জনয েরর্। এমনবক এ জনয র্বে লকান নারী ধষবরণ উেযত্ িযবিরক 
হত্যাও কররন, ত্াহরলও এ জনয বত্বন লোষী িণয হরিন না। [৫] 
. 
নাবিক-মুিমনারা এরপররও হয়রত্া প্রশ্ন তু্লরত্ পারর লর্ – ধষবরণর শ্াবির বিধান লত্া 
সুন্নাহ িা হাবেরস আরে; কুরআরন লত্া লনই! জিারি আমরা মুসবলমরা িলিঃ ইসলারমর 
সকল বিবধ-বিধান লর্ কুরআরন থাকরত্ হরি িযাপারটা এমন নয়। কুরআরনর িহু 
আয়ারত্ নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর আেশ্ব ত্থা সুন্নাহ অনুসররনর বনরেবশ্ ররয়রে।  
. 
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" লর্ ললাক রাসুরলর হুকুম মানয কররি লস আল্লাহরই হুকুম মানয করল। আর লর্ 
ললাক বিমুখত্া অিলম্বন করল, আবম আপনারক [রহ মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)], ত্ারের জনয 
রেণারিেণকারী বনরু্ি করর পাঠাইবন।"  
(কুরআন, বনসা ৪:৮০) 
. 
" র্ারা আল্লাহ ও লশ্ষ বেিরসর আশ্া রারখ এিং আল্লাহরক অবধক স্মরণ করর, ত্ারের 
জরনয রাসুলুল্লাহর মরধয উিম নমুনা ররয়রে।" 
(কুরআন, আহর্াি ৩৩:২১) 
. 
"িলুন - র্বে লত্ামরা আল্লাহরক ভালিারসা, ত্াহরল আমারক[মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص)] অনুসরণ 
কর, র্ারত্ আল্লাহ ও লত্ামারেররক ভালিারসন এিং লত্ামারের পাপ মাজবনা করর লেন। 
আর আল্লাহ হরলন েমাকারী, েয়ালু।"  
(কুরআন, আবল ইমরান ৩:৩১) 
. 
"আর রাসুল লত্ামারেররক র্া লেন, ত্া গ্রহণ কর এিং র্া বনরষধ কররন, ত্া লথরক 
বিরত্ থাক এিং আল্লাহরক ভয় কর। বনিয় আল্লাহ করঠার শ্াবিোত্া।"  
(কুরআন, হাশ্র ৫৯:৭) 
. 
কুরআরনর একবট আরেশ্ হরচ্ছ নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর আেশ্ব ত্থা সুন্নাহ অনুসরণ 
করা।অথবাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করা কুরআন অনুসররণরই একবট ধাপ িা পর্বায়। লর্রহতু্ 
কুরআন বনরেবশ্ বেরচ্ছ সুন্নাহ অনুসরণ করার, কারজই সুন্নাহ অনুসরণ মারনই হরচ্ছ 
কুরআন অনুসরণ। নিী মুহাম্মে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সাহািীিণও িযাপারটা এভারিই লেখরত্ন।  
. 
“একিার সাহািী আবু্দল্লাহ ইিন মাসউে(রা) িলরলনঃ “আল্লাহর লা’নত্ লস সি 
নারীরের উপর র্ারা লেহারঙ্গ উবি উৎকীণব করর এিং র্ারা করায়; র্ারা ভ্রু লচাঁরে 
সরু(প্লাক) করর এিং র্ারা লসৌন্দরর্বর জনয োাঁরত্র মারে োাঁক সৃবষ্ট করর; এরা আল্লাহর 
সৃবষ্ট বিকৃত্কারী।” 
এ কথা িনু আসাে িংরশ্র জবনক মবহলা লশ্ারন র্ার নাম বেল উরম্ম ইয়া’কুি। লস 
ইিন মাসউরের(রা) বনকট এরস িরলঃ “আবম শুরনবে আপবন অমুকরক অমুকরক 
লা’নত্ করররেন?” 
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বত্বন িলরলনঃ “আবম লকন ত্ারক লা’নত্ করি না র্ারক আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লা’নত্ 
করররেন এিং র্ার কথা আল্লাহর কুরআরন ররয়রে!” 
লস িললঃ “আবম পূণব কুরআন পরড়বে।বকন্তু আপবন র্া িলরলন ত্া লত্া পাইবন!” 
বত্বন িলরলনঃ “তু্বম কুরআন পড়রল অিশ্যই লপরত্; তু্বম বক পরড়াবন--” 
"আর রাসুল লত্ামারেররক র্া লেন, ত্া গ্রহণ কর এিং র্া বনরষধ কররন, ত্া লথরক 
বিরত্ থাক...। (সুরা হাশ্র ৫৯:৭) 
লস িললঃ “অিশ্যই।”  
বত্বন িলরলনঃ “বনিয়ই রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এসি কমব লথরক বনরষধ করররেন।” 
[৬] 
. 
এ লথরক আমরা িুেরত্ পারলাম লর্ রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সাহািীিণ সুন্নাহরত্ লকান বিধান 
থাকরল লসটারক কুরআরনর বিধান িরলই িণয কররত্ন। 
. 
হাবেস ত্থা সুন্নাহর প্রামাবণকত্া সম্পরকব আররা বিিাবরত্ েবলল-প্রমারণর জনয 
‘হাবেরসর প্রামাবণকত্া’ (সানাউল্লাহ নবজর আহমে) িইবট লেখা লর্রত্ পারর। 
[িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/jFM1ZZ ] 
. 
সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী(রা)িরণর আেশ্ব অনুসররণর িযাপারর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন— 
‘’আবম আল্লাহরক ভয় করার জনয লত্ামারেররক উপরেশ্ বেবচ্ছ। আর (রজরন রাখ) 
লত্ামারের ওপর র্বে লকারনা হািশ্ী(আবিবসবনয় বনরগ্রা) লিালামরকও শ্াসক বনরু্ি করা 
হয়, ত্িু ত্ার কথা শুনরি এিং ত্ার আনুিত্য করর চলরি। আর লত্ামারের লকউ 
জীবিত্ থাকরল লস িহু মত্রভে লেখরত্ পারি। ত্খন আমার সুন্নাত্ এিং সবঠক 
বনরেবশ্নাপ্রাপ্ত খুলাোরয় রারশ্েীরনর সুন্নাত্ অনুসরণ করাই হরি লত্ামারের অিশ্য 
কত্বিয। এ সুন্নাত্রক খুি েৃঢ়ভারি আাঁকরড় ধরর থাকরি এিং সমি অবিধ বিষয়রক 
এবড়রয় চলরি। লকননা, প্রবত্বট ‘বিেআত্’ (েীনী বিষরয় নি উদ্ভািন) হরচ্ছ ভ্রষ্টত্া।” 
[৭] 
. 
শ্বরয়রত্র েবলল বহসারি সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী(রা)িরণর আেশ্ব অনুসররনর 
িযাপারর আররা বিিাবরত্ প্রমারণর জনয খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর ‘কুরআন-
সুন্নাহর আরলারক ইসলামী আবকো’ িইরয়র ৫৮-৬২ পৃষ্ঠা [িইবটর িাউনরলাি 
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বলংকঃ https://goo.gl/VNXVz2 ] এিং ‘এহইয়াউস সুনান’ িইরয়র ১০২-১০৭ পৃষ্ঠা 
[িইবটর িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/qLxAvz ] লেখা লর্রত্ পারর। 
. 
এ আরলাচনা লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি প্রমাবণত্ হল লর্, ইসলাম ধষবরণর নযায় জঘণয 
অপরাধবটর িযাপারর সুবনবেবষ্ট শ্াবির বিধান লররখরে এমনবক এই অপরাধ বনমূবল 
করিার িযিস্থা করররে। সুত্রাং নাবিক-মুিমনারের োবির লকান বভবি লনই। 
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১১৪ 
কযারমরা  
-ত্ানভীর আহরমে 

 
 

Canon, Nikon আর Sony এর মত্ জায়ান্ট লকাম্পাবনগুরলা বনরজরের কযারমরার 
Autofocus Sensor সিসময় আপরগ্রি করার লচষ্টায় রত্ থারক। বনরলস লচষ্টা, লে 
মাপামাবপ, লপ্রাগ্রাবমং আর লকাবট লকাবট িায়াল অযান্ড এরররর মধয বেরয় কযারমরাগুরলার 
Autofocus Sensor অরনক উন্নত্ আর োরুণ হরয় উরঠরে। 
. 
আরিকার বকেু কযারমরায় লোকাস কররত্ Sonar এর মরত্া প্ররু্বি িযিহার হরত্া। 
একটা শ্ব্দ লর্রয় বেরর আসরল লসখান লথরক focal object কত্েূরর ররয়রে ত্া 
ধারণা করর ললরের focal length িাবড়রয় কবমরয় লোকাস করা হরত্া। এরও আরি 
প্ররেশ্নাল কযারমরামযানরের একজন সাহার্যকারী েরকার হরত্া লর্ বকনা েবড় বেরয় 
কযারমরা আর Focal object এর েূরত্ব লমরপ কযারমরামযানরক জানারত্া! আর এরপর 
কযারমরামযান বহরসি করষ লোকাস কররত্ন। এখনকার আধুবনক কযারমরাগুরলা 
Contrast, Sharpness ইত্যাবে মাপামাবপ করর বনখুাঁত্ লপ্রাগ্রাম করা সেটওয়যাররর 
মাধযরম লোকাস করর থারক। 
. 
বকন্তু এখনও সিরচরয় অত্াধুবনক কযারমরার Autofocus কীভারি েেত্ার সারথ 
িযিহার কররত্ হরি লসবিষরয় Tutorial বভবিও আরস। লকারনা কযারমরার টাচবস্ক্ররন 
Focus area লত্ টাচ কররলই হয় লত্া লকারনা কযারময়ায় েবি লত্ালার আি মুহুরত্ব 
িাটন বেরয় Focus area বনধবারণ করর লেওয়া লারি। সাধারণত্ েবির লকাণায় থাকা 
িস্তু এত্ কসরত্ করর লোকাস করা হয়। 
. 
অথচ লচাখ Focusing করর আসরে শ্ত্সহস্র িের ধরর। অনযসি প্রাবণর লচাখ িাে 
বেলাম, মানুরষর লচাখও প্রায় Instant focus করর থারক (রসরকরন্ডর ৩ ভারির ১ ভাি 
সমরয়)। এই মুহুরত্ব স্ক্রীরন ত্াবকরয় থাকা মানুষবট বস্ক্ররনর বপেরন ত্াকারল সারথ সারথ 
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Focus হরয় র্ায়। আিার বেরর ত্াকারল আিারও এখারন লোকাস। এোড়াও কযারমরার 
ললেগুরলা হয় ঢাউস আকৃবত্র আর লসখারন কাাঁচ সামরন বপেরন করর লোকাস কররত্ 
হয়। অথচ লচারখর লোকাবসং বকনা হয় ললরের আকৃবত্ পবরিত্বন করর! (আধুবনক 
কযারমরার তু্লনায় মানিরচারখর বকেু বেচার প্রথম করমরন্ট লেণীয়) 
. 
শুধু মানুরষর লচারখর মত্ এত্ জবটল, এত্ উন্নত্ লোকাবসং লর্ বজবলয়ন িেররর 
বিিত্বরনও সম্ভি না, িরং একজন Intelligent Designer এরই বিজাইন করা লসটাই 
অবধক রু্বিরু্ি। এই লত্া লিল লকিল মানুরষর লচারখর কথা; ঈিরলর লচাখ লত্া মাইল 
েূর লথরকও লোট বজবনস েষ্ট লেখরত্ পায়। একটা তু্লনায় লেখা বিরয়রে, মানুরষর 
এমন লচাখ থাকরল েশ্ ত্লা সমান বিবেংরয়র উপর লথরক লোট বপাঁপরড় েষ্ট লেখরত্ 
লপত্। 
. 
লচারখর িযাপার বনরয় িারউইনও বলখরত্ িাধয হরয়বেল। On the origins of 
Species এর ষষ্ঠ অধযারয় লস বলরখরে – 

“To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for 
adjusting the focus to different distances, for admitting different 
amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic 
aberration, could have been formed by natural selection, seems, I 
freely confess, absurd in the highest degree.” 

অথবাৎ সহজভাষায় - লচারখর লোকাবসং, আরলাক বনয়যণ এত্সিবকেুর কার্বকলাপ 
সুচারুরূরপ সম্পন্ন হওয়ার মত্ বিষয়বট, স্বীকার কররত্ই হয়, নযাচারাল বসরলকশ্ারনর 
নারম চাবলরয় লেওয়া সিরচরয় অরর্ৌবিক িরল মরন হয়। 
. 
িারউইন সরত্যর লকারনা েবলল নয়, েবলল নয় লকারনা বথউবর িা িিিযও। িারউইরনর 
এই িিিযটুকু অরনরকই Creationism এর পরে েবলল বহরসরি িযিহার করর। অথচ 
এই বিষরয় লস অত্টুকু িরলই লথরম র্ায় বন। িরং লম্বা বেবরবি বেরয়রে, নযাচারাল 
বসরলকশ্রনর অসম্ভিরক সম্ভি করার অবিজ্ঞাবনক বেবরবি। [১] 
. 
. 
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বকেু বিিত্বনিােী মানুরষর লচাখ বক ‘বনখুাঁত্’ লসই প্রশ্ন করর চরল র্ায় অনযবেরক। 
ঈিরলর লচাখ িা অরিাপারসর লচাখ আরও লিবশ্ কমবেম, বনখুাঁত্ লসসি িণবনা বেরয় 
ত্ারা জাবহর করর লিড়ায় লর্ মানুরষর লচাখ লমারটও ‘বনখুাঁত্’ িা ‘উন্নত্’ নয়। ভাষার 
মারপযাাঁচ িযিহার করর আরলাচনা বভন্ন খারত্ প্রিাবহত্ করা লর্ন ত্ারের ররি। 
. 
মানুরষর লচাখ বনখুাঁত্ এই োবি লকউ করর নাই। িরং লচারখ আরলা প্ররিশ্ করা, 
লসগুরলা লরবটনায় উরটা প্রবত্বিম্ব নত্বর করা, লসই প্রবত্বিম্ব আিার বনউরন কতৃ্বক 
মবিরষ্ক লপৌঁরে লেওয়া, মবিরষ্ক লপৌঁরে উরটা প্রবত্বিম্ব আিার লসাজা হরয় বিরয় লশ্ষরমশ্ 
লেখার অনুভূবত্ নত্বর করা - এত্ এত্ িযাপার সযাপার, এত্ কারসাবজ লর্ 
প্ররয়াজনানুর্ায়ী সুচারুভারি সম্পন্ন হরচ্ছ লসই প্রবিয়ার কথা িলা হরয়রে। িলা হরয়রে 
এত্সি প্রবিয়া এত্ সুন্দর করর হওয়ার লমকাবনজরমর কথা। 
. 
‘মানুরষর লচাখ Perfect না, এর লথরকও উন্নত্ লচাখ প্রাবণকূরল ররয়রে। এখনও পর্বি 
সিরচরয় উন্নত্ আর বনখুাঁত্ লচাখ অরিাপারসর লচাখ, সুত্রাং এসি লচারখর লকারনা 
সৃবষ্টকত্বা লনই, এগুরলা একা একাই বিিবত্বত্ হরয় বিবভন্ন মারনর হরয়রে’ – এসি 
কথািাত্বা এই কথাগুরলার মরত্াই অসার – Canon 70D কযারমরা Perfect কযারমরা 
নয়, এর লথরকও উন্নত্ Canon 80D, 1D ইত্যাবে ররয়রে। সুত্রাং লকারনা কযারমরারই 
লকারনা Designer, Manufacturer নাই। 
. 
'মানুষ বনখুাঁত্ সৃবষ্ট না' এই োবির বপেরন আররকটা লমরসজ থারক। আর লসটা হল - 
অত্এি মানুষ আশ্রােুল মাখলুকাত্ না। অথচ মানুষরক 'আশ্রােুল মাখলুকাত্' ত্ার 
বভন্ন বভন্ন প্ররত্যকবট বেচাররর জনয করা হয় নাই, িরং সমিটা বমরল লর্ মানুষ, লসই 
মানুষরক সকল সৃবষ্টর লসরা িলা হরয়রে। মানুষ ত্ার লমধা, িুবদ্ধ, েশ্বন সিবকেু বেরয় 
অনযসিবকেুর উপর প্রভাি বিিার কররত্ পাররি লসকাররণ িলা হরয়রে। বকন্তু িবকেরা 
ললকচারর আর জাের ইকিালরা সারয়ে বেকশ্নগুরলারত্ র্খন বিিত্বরনর সাোই লিরয় 
মানুরষর লচাখ বিিবত্বত্ হরয় (!) এখনও পুররাপুবর বনখুাঁত্ হরয় উরঠ নাই টাইরপর 
লমরসজ বেরয় লেয় [২] ত্খন বশ্শু মনগুরলা লভরি িরস ত্রি লত্া বিিত্বনই সত্য, 
ত্ারের মরন প্রশ্ন উরঠ ত্রি কীভারি মানুষ সৃবষ্টর লসরা জীি হয়, ত্খন রু্বির 
ভ্রাবিগুরলা ধবররয় লেওয়ার মরত্া লকউ থারক না। 
. 
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িস্তুত্, 'সিবরেষ্ঠ' আর 'সৃবষ্টজিরত্র মরধয সিবরেষ্ঠ' এক বজবনস নয়। আিামী েশ্ িের 
পররর Canon 54321D মরিল লির করা মারন এই নয় লর্ এখনকার অরপোকৃত্ কম 
উন্নত্ 70D মরিরলর লকারনা Manufacturer নাই। এখনকার এই মরিরলই লর্ 
পবরমাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর েম প্ররয়াি করা হরয়রে ত্াই র্বে এর বপেরন 
Manufacturer থাকার বনরেবশ্ করর, ত্রি লচারখর ওই লোট্ট লকাটরর িমািত্ ললে 
আবকরয় িাাঁবকরয় এই মুহুরত্ব আপনার লেখার অনুভূবত্ সৃবষ্ট করা, প্ররয়াজরন ললেকযাপ 
(রচারখর পাত্া) আর বলকুইি বেরয় লচাখরক িমািত্ রো করার মত্ কুশ্লী লত্া 
একজন Intelligent Design এর বেরকই বভড়ায়। 
. 
মু’বমন অথবাৎ, বিশ্বাসীরের জনয বকন্তু সত্যবমথযা বনণবরয় ররব্বর কথাই র্রথষ্ট হয়। আর 
িাবকরা সত্য লপরয়ও কথা লপাঁচায় লর্মনটা িারউইন কররবেল, কররে এখনকার 
িারউইনিােীরা। [১] 

“শ্ীঘ্রই আবম ত্ারেররক আমার বনেশ্বনািলী প্রেশ্বন করাি পৃবথিীর বেিরি এিং 
ত্ারের বনরজরের মরধয; র্ারত্ ত্ারের কারে েষ্ট হয় লর্ এটা সত্য। আপনার 
পালনকত্বা সিববিষরয় সােযোত্া, এটা বক র্রথষ্ট নয়? ” 

(সূরা েুসবসলাত্, ৫৩) 

 
[১] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the 
focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the 
correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by 
natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it 
was first said that the sun stood still and the world turned round, the common 
sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, 
vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells 
me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one 
complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its 
possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies and the 
variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations 
should be useful to any animal under changing conditions of life, then the 
difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by 
natural selection, though insuperable by our imagination, should not be 
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considered as subversive of the theory. How a nerve comes to be sensitive to 
light, hardly concerns us more than how life itself originated; but I may remark 
that, as some of the lowest organisms, in which nerves cannot be detected, are 
capable of perceiving light, it does not seem impossible that certain sensitive 
elements in their sarcode should become aggregated and developed into nerves, 
endowed with this special sensibility. 

- On the origins of Species, Chapter 6 
. 
এখারন িারউইন প্রথরম লচারখর এমন কুশ্লী নযাচারাল বসরলকশ্রন বিিত্বরন হওয়া সম্ভি না িরল 
মরন হয় িরল স্বীকার করর। বকন্তু ত্ারপর ত্া মানুরষর জ্ঞারনর স্বল্পত্া িরল চাবলরয় বেল। িলল এখন 
নাবক আমরা বচিা কররত্ পারবে না। 'এমবনই এমবনই হরয় লিরে' এমন রূপকথায় আমারেররক 
বিশ্বাস রাখরত্ িলল। কীভারি হরয়রে ত্া বিজ্ঞান একসময় িযাখযা কররি। বকন্তু লকন হরয়রে লসটা? 
লকন এমনই হল লসটার উির বিজ্ঞান কখনও িরল না। ‘লকন’ এর উির সিসময় ‘এমবনরত্ই হরয়রে 
আর বক!’ 
. 

[২] অরিাপারসর লচাখ, িির জাের ইকিাল। এই সারয়ে বেকশ্নবটরত্ মানুরষর Individual 
Feature পাররেি না আর এটা বিিত্বরনর ধারারত্ আরও বনখুাঁত্ হরত্ পাররত্া এমন একটা লমরসজ 
লেওয়া হরয়রে। র্বেও লশ্ষরমশ্ মানুরষর বনরজর বিজাইন করা ত্রুবটবিহীন মানুরষ সভযত্ার পরাজয় 
লেখারনা হরয়রে, বকন্তু বিিত্বনিাে সত্য ধরর বনরয় নযাচারাল বসরলকশ্রন র্া অবজবত্ হরয়রে লসটাই 
ভাল এমন লমরসজ লথরকই লিরে। কখনও লমরসজ এমন হয় নাই লর্ সৃবষ্টকত্বার বসদ্ধািই ভাল। 
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১১৫ 
হুকুরমর বহকমাহ  
-ত্ানভীর আহরমে 

 
 

সাধারণত্ নাবিক, সংশ্য়িােী, চুশ্ীলরা ইসলারমর বিবভন্ন বিবধবিধান বনরয় প্রশ্ন করর 
মুবমনরের বচিায় লেলরত্ চায়। অরনরক বিবধবিধারনর বপেরন বহকমাহ না লজরন 
হত্বিহ্বল হরয় পরড়। ‘পুরষরের চার বিরয় জারয়জ, মবহলারের লকন লনই’, ‘মেরক 
লকন পুররাপুবর রবহত্ করা হল, োসপ্রথা লকন লররখ লেওয়া হল’, ‘হি করা েরজ 
লকন করা হল?’ অথবাৎ ‘এটা এমন লেওয়া হল লকন?’ ‘ওটা অমন হল লকন?’ 
‘ওইরকম লকন হল না’ - বিবধবিধানিত্ এমন সমি প্ররশ্নর মূল ও প্রাথবমক 
বিষয়গুরলা আরলাবচত্ হল। 
. 
প্রথমত্, স্বরঘাবষত্ নাবিক িা সংশ্য়িােী কারও কারে ইসলামরক বিরেন্ড করিার জনয 
আমারের সৃবষ্ট করা হয় নাই। আমারের সৃবষ্ট করা হরয়রে আল্লাহর ইিাোরত্র 
উরেরশ্য। এমন নাবিক আর সংশ্য়িােীরের কথায় মরনারর্াি না লেওয়াই উিম। 
কারণ ওরা সাধারণত্ এটাই বনয়যাত্ করর লনয় লর্ ঈমান আনরি না। িরং বিবধ বিধান 
বনরয় প্রশ্ন করর ঈমানোররের ঈমান বনরয় সংশ্য় সৃবষ্ট কররিঃ বঠক শ্য়ত্ারনর মত্। 
শ্য়ত্ান বনরজ জাহান্নামী, আর লস আরও মানুষরক ত্ার সারথ জাহান্নারম বনরয় লর্রত্ 
চায়। ত্াই এরের কার্বকলারপ মরনারর্াি না লেওয়ার পরামশ্ব থাকল। 
. 
বেত্ীয়ত্, বিবধবিধান বনরয় লর্সি প্রশ্ন করা হয় লসগুরলা আরলাচনারই োবি রারখ না। 
এধররনর প্রশ্ন অিাির আর এর সহজ উির হলঃ কারণ আল্লাহ বিধান প্রোরনর 
লেরত্র সিরচরয় অবধকারী এিং বত্বন এমনটাই লচরয়রেন। 
. 
বিবধবিধান বনরয় প্রকৃত্পরে নাবিক আর সংশ্য়িােীরের প্রশ্ন করার আসল কারণ এই 
লর্ – ত্ারা আল্লাহরক বিশ্বাস করর না। আল্লাহ এই মহাবিরশ্বর সৃবষ্টকত্বা, বত্বনই বিধান 
লেওয়ার একমাত্র অবধকারী। এই লিাধবট র্ার থাকরি লস সহরজই বিধান লমরন বনরত্ 
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পারর। নাবিকরের এই লিাধ লনই িরলই ত্ারা সিবকেুরত্ লকন প্রশ্ন করর। আল্লাহ লর্ 
বিধান কলযাণকর মরন করররেন ত্াই বেরয়রেন – একথা িলরলও ঈমান না আনরত্ 
চাওয়া ওরা প্রশ্ন কররি, আল্লাহ লকন এটারক কলযাণকর মরন কররলন? লকন ত্ার 
বিপরীত্ কাজবটরক কলযাণকর মরন কররলন না? – ওরের প্রশ্ন কখরনাই লশ্ষ হরি না। 
কারণ ওরা বিশ্বাসই কররত্ চায় না। অথচ সমি বিধারনর বপেরন বহকমাহ আমারেররক 
জানারনা হয় নাই। কারণ এই েুবনয়ার পরীো পাশ্ কররত্ সমিবকেুর উির জানা 
আমারের প্ররয়াজন নাই। 
. 
সিবকেুরত্ ‘লকন’ প্রশ্ন লর্ অিাির ত্ার একটা উোহরণ বেই। লর্মনঃ লকারনা 
নাবিরকর নাম ‘আবশ্কুর’ লকন হল? লকন ‘োবসকুর’ হল না? ত্ার িািা মা লররখরে – 
ত্াই? লকন লসটাই রাখল? লকন অনয নাম রাখল না?... এভারি চলরত্ই থাকরি। 
লকানও নাবিক িা বিবধবিধান বনরয় প্রশ্নকারী হয়রত্া ত্ারের নাম বনরয় কখরনা এভারি 
লভরি লেরখ না অথচ প্রশ্নগুরলা একই কযাটািবরর। ত্ার িািা মা এই নামটাই পেন্দ 
করররে, ত্াই লররখরে। লত্মবন আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লাও লর্রকারনা বিধান লেওয়ার 
সিরচরয় লিবশ্ অবধকারী এিং বত্বন ত্াাঁর ইচ্ছামত্ উপরর্ািী বিধান বেরয়রেন - িযস। 
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, কারও ঈমান আবনরয় লেওয়ার োবয়ত্ব আমারের লেওয়া হয় নাই। আমারের 
োবয়ত্ব শুধু লপৌঁরে লেওয়া। ঈমান আনা িা না আনা িযবিিত্ িযাপার। ত্াই ঈমান লক 
আনরলা আর লক নাবিকই ররয় লিল ত্ারত্ লসই িযবি োড়া কারও বকেু র্ায় আরস 
না। এটা শুধুমাত্র ওই িযবিরই বিশ্বারসর িযাপার, ওই িযবিরই জান্নাত্-জাহান্নারমর 
িযাপার। বেত্ীয় পরয়রন্ট সমি নাবিকরের বিধান সম্পবকবত্ সমি প্ররশ্নর মূল জিাি 
লেওয়া হরয়রে। লকউ মানরলা বক না মানরলা লসটা ত্ার িযাপার। 
. 

পবররশ্রষ উরল্লখয, বকেু বিবধবিধারনর বহকমাহ আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন আমারের 
জাবনরয়রেন। লসসি বহকমাহ আমারের ঈমানরক শ্ি করর। বকন্তু লকারনা হুকুরমর 
বপেরন বহকমাহ জানা না থাকা প্রকৃত্ মুবমনরের হৃেরয়র ঈমান লত্া কমায়ই না, িরং 
লসই বহকমাহ জানা থাকা লথরকও লিবশ্ ঈমান সিার করর। কারণ লস ত্খন পুররাপুবর 
আল্লাহর উপর ভরসা করর। ত্ার বিশ্বাস ত্খন িারয়রি বিশ্বারস বিরয় িত্বায় – বঠক 
লর্মনবট আল্লাহ আমারের লথরক চান। 
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. 
হুকুম বেরয়রেন স্বয়ং আল্লাহ, ত্াই হুকুরমর বহকমাহ না লজরনও িান্দা লমরন লনয়। 
নাবিক, সংশ্য়িােী আর নাবিকত্া আিাি চুশ্ীলরা মরন প্রারণ বিশ্বাসই করর না লর্ 
আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন হরলন সৃবষ্টকত্বা। ত্ানাহরল একথা িাচ্চারাও লিারে – সৃবষ্ট 
করররেন বর্বন, হুকুম লেওয়ার একচ্ছত্র অবধকার একমাত্র ত্াাঁরই। 
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১১৬ 
Mercy Killing  
-ত্ানভীর আহরমে 

 
 

মবিরষ্কর বনরচ িলার বপেন বেকটায় থারক Spinal Cord র্া িাংলায় সুষুম্না কান্ড 
বহরসরি পবরবচত্। আর পুররা শ্রীররর লসেবর নাভব বসরস্ট্ম িলার বপেরনর এই 
োইনাল কিব বেরয়ই মবিরষ্ক লপৌঁরে। 
. 
শ্রীররর লকারনা অংশ্ িযথা অনুভি হরলও লসই অনুভূবত্ Spinal Cord বেরয়ই মবিরষ্ক 
লপৌঁোয়। এখন হঠাৎ কারও Spinal Cord বিবচ্ছন্ন হরয় লিরল লস লকারনা র্যণা িুরে 
উঠার আরিই মৃতু্যিরণ কররি। একাররণ োাঁবসর িযিস্থায় েবড় একটা বনবেবষ্ট নেরঘবযর 
কররত্ িলা হয় র্ারত্ আসাবমর ওজরনর কাররণ িলার বপেরনর অংরশ্র োইনাল কিব 
লভরঙ্গ র্থাসম্ভি কম করষ্টর মৃতু্য হয়। র্বেও অরনরক মরন কররন লর্ োাঁবস বেরয় 
অবেরজরনর অভাি ঘবটরয় মৃতু্য বনবিত্ করা হয়, বকন্তু আেরত্ লসবট লেয থারক না। 
োাঁবসর সময় োইনাল কিব না লভরঙ্গ এমনটা হরল আসাবমর প্রচন্ড কষ্ট সহয করর 
মররত্ হয়। 
. 
ইরলকবিক শ্ক িা রাসায়বনক বিষবিয়ায় িাবহযকভারি লেরখ িুো না লিরলও লসখারনও 
লর্ প্রচন্ড র্যণা সহয কররই আসাবমর মৃতু্য হয় লসটা লমবিরকল লেশ্াবলস্ট্, িািার 
সিাই একিারকয স্বীকার কররন। কারণ ওই লর্ Spinal Cord পুররা শ্রীররর র্যণা 
িরয় বনরয় র্ায় মবিরষ্ক! 
. 
িলার বপেরন Spinal Cord লক লঢরক থাকা হাড়ও হয় খুি নরম। ত্াই লসখানকার 
Spinal Cord বিবচ্ছন্ন করর বেরয় রীবত্মত্ বিনাকরষ্ট মৃতু্য লেওয়ারক অরনকসময়ই 
Mercy Killing িরল অবভবহত্ করা হয়। 
. 
আর লভাাঁত্া বকেু বেরয় সরজারর আঘাত্ করিার চাইরত্ ধারারলা বকেু বেরয় আরও দ্রুত্ 
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Spinal Cord বিবচ্ছন্ন করা লর্ন মৃতু্যপ্রাপ্ত আসাবমর ওপরও সরিবাচ্চ েয়া লেখারনা। 
ত্াই আল্লাহ রবু্বল আ'লামীন র্খন রু্রদ্ধর ময়োরনও হারত্, পারয়, লপরট আঘাত্ করর 
কষ্ট বেরয় মাররত্ না িরল মুসবলমরেররক বনরেবশ্ বেরলন ,"অত্ঃপর র্খন লত্ামরা 
কাবেররের সারথ রু্রদ্ধ অিত্ীণব হও, ত্খন ওরের িেবারন আঘাত্ হান..." (সূরা 
মুহাম্মাে) ত্খনও আল্লাহ রবু্বল আ'লামীন েয়া কররলন। এোড়া আমরা জাবন ইসলারম 
মৃতু্যেন্ডপ্রাপ্ত আসামীরকও িলায় ধারারলা অস্ত্র বেরয় আঘাত্ কররই মৃতু্য লেওয়ার বিধান 
বেরয়রে। এর মাধযরম ইসলাম মৃতু্যপ্রাপ্ত আসামীরও সিরচরয় কম র্যণায় মৃতু্য পািার 
অবধকার বেল! বেল Mercy Killing! 
. 
লেখরত্ ভয়ঙ্কর হরলও এটাও িািিত্া। আর ত্াোড়া লেখরত্ ভয়ঙ্কর িরলই এই পদ্ধবত্ 
কারয়ম হরল সমারজ অপরাধপ্রিণত্া করম র্ায়। ত্থাকবথত্ উন্নত্ লেশ্গুরলার সারথ 
এরেরত্র লসৌবে আররির বিবভন্ন অপরাধ সংিবঠত্ হওয়ার পবরসংখযান লঘাঁরট লেখরত্ 
পাররন। লকারনাবকেু লেখরত্ িীভৎস হরলই লর্ ত্া অকার্বকরী, িিবর হরি এটা একটা 
অপরু্বি। 
. 
মজার িযাপার হল, ইসলাম িেবারন মাররত্ িরল, ত্াই ইসলাম িিবর - এমন োলতু্ 
রু্বি লেখারনা কলা বিজ্ঞানীরা কখনও বকন্তু এই বিষয়টা নিজ্ঞাবনক েৃবষ্টরকাণ লথরক 
আরলাচনা কররত্ চায় না, চরল র্ায় মানবিক েৃবষ্টরকারণ। অথচ লর্ৌবিকভারি নাবিকত্া 
লকারনা মানবিকত্া ধারণ কররত্ পারর না! 
 

লরোররেঃ 

[১] https://www.verywell.com/how-we-feel-pain-2564638 

[২] http://www.livescience.com/10767-execution-science-kill-per… 
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১১৭ 
ইেরকর ঘটনাঃ আবয়শ্া (রা) এর উপর অপিারের ঘটনা 
বনরয় ইসলাম বিররাধীরের আপবি ও ত্ার জিাি  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 
 

লমরয়রের লেরখ সিরচরয় লিশ্ী লচাখ লহোজত্কারী লেরলর উপররই মারে মারে 
চবরত্রহীনত্ার অবভরর্াি আরস। অেীলত্া লথরক সিরচরয় েূরর থাকা লমরয়টার উপররই 
আরস চূড়াি অেীলত্ার অবভরর্াি। বনরেবাষ মানুরষর পৃবথিীটা ত্খন খুি সংকীণব হরয় 
পরড়। জীিনটা লমরঘ আাঁধার হরয় পরড়। বকন্তু ত্াাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা রারখন। ত্াই 
আল্লাহ স্বয়ং ত্ারের ইিরত্র লহোজত্ কররন। লর্মনটা কররবেরলন মবরয়াম(আঃ) এর 
লেরত্র। কররবেরলন আমারের মা আরয়শ্া(রাঃ) এর লেরত্র। চারপারশ্র সকল লমঘ 
েূরীভূত্ হরয় েকেরক সূর্ব উরঠ। বকন্তু র্ারের হৃেয়রক িিত্া লজরক িরস, ত্ারা 
কপটত্া কররিই। লসকারল করররে, একারলও কররি। আজরকর িল্প লত্মন একটা 
ঘটনারক বনরয়। 
. 
ঘটনাটা সীরারত্র পাত্ায় “ইেরকর ঘটনা” নারম পবরবচত্। ঘটনাবট ঘরট পিম 
বহজরীর শ্ািান মারস। িনু মুসত্াবলরকর রু্রদ্ধ। এ রু্রদ্ধ আরি লথরকই িুো র্াবচ্ছরলা 
লর্, লত্মন লকান রিপাত্ ঘটরি না। মুসবলমরা বিনা প্রবত্েন্দ্বীত্ায় বজত্রি। ত্াই 
মবেনার বিপুল সংখযক মুনাবেকরা এ রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ কররবেরলা। ইিরন সা’ে িণবনা 
কররন- “এই অবভর্ারন অসংখয মুনাবেক অংশ্গ্রহণ করর র্া অনয লকারনা অবভর্ারন 
আরি লেখা র্ায়বন।" 
. 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন লকারনা সেরর লির হরত্ন, ত্খন স্ত্রী বনিবাচরনর জনয লটারী কররত্ন। 
িনু মুসত্াবলরকর রু্রদ্ধ অবভর্ারন সেরসঙ্গী বহরসরি লটারীরত্ আরয়শ্া(রাঃ) এর নাম 
আরস। আরয়শ্া(রাঃ) র্াত্রাকারল বপ্রয় ভবি আসমা(রাঃ) এর একবট হার ধার লনন। 
হারবটর আংটা এরত্া েূিবল বেরলা লর্ িারিার খুরল র্াবচ্ছরলা। সেরর আরয়শ্া(রাঃ) বনজ 
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হাওোরত্ আররাহণ কররত্ন। এরপর হাওোর োবয়রত্ব থাকা সাহািীিণ হাউো উরঠর 
বপরঠ উঠরত্ন। ত্খন আরয়শ্া(রাঃ) এর িয়স বেল লকিল লচৌে িের। বত্বন এরত্া 
হালকা িড়রনর বেরলন লর্, হাওো-িাহক সাহািীিণ সাধারণত্ িুেরত্ পাররত্ন না লর্, 
বভত্রর লকউ আরে বক লনই! 
. 
সেরকারল রারত্র লিলায় এক অপবরবচত্ জায়িায় র্াত্রাবিরবত্ হয়। আরয়শ্া(রাঃ) 
প্রকৃবত্র িারক সাড়া বেরত্ েূরর চরল লিরলন। লেরার সময় হঠাৎ িলায় হাত্ বেরয় 
লেখরলন ধার করা হারবট লনই। বত্বন প্রচণ্ড ঘািরড় লিরলন। প্রথমত্, ত্ার িয়স বেল 
কম আর ত্ার উপরর হারবট বেল ধার করা। হত্ভম্ব হরয় বত্বন হারবট খুাঁজরত্ 
লািরলন। িয়স কম হিার কাররণ ত্ার ভ্রমরণর অবভজ্ঞত্া বেরলা না। বত্বন লভরিবেরলন 
র্াত্রা আিার শুরু হিার আরিই বত্বন হারবট খুাঁরজ পারিন আর সময়মরত্া হাওোরত্ 
লপৌঁরে র্ারিন। বত্বন না কাউরক ঘটনাবট জানারলন, না ত্ার জনয অরপো করার 
বনরেবশ্ বেরলন। 
. 
খুাঁজরত্ খুাঁজরত্ বত্বন হারবট লপরয় লিরলন বকেুেণ পর। বকন্তু ত্ত্েরণ কারেলা রওনা 
হরয় লিরে। ত্ারা লভরিবেরলন, আরয়শ্া(রাঃ) হাওোর মরধযই ররয়রেন। এবেরক 
আরয়শ্া(রাঃ) কারেলার স্থারন এরস কাউরক লপরলন না। বত্বন চাের মুবড় বেরয় 
লসখারনই পরড় রইরলন। ভািরলন, র্খন কারেলা িুেরত্ পাররি ত্খন আিার এখারন 
বেরর আসরি। 
. 
লস সেরর সাকাহ বহরসরি োবয়রত্ব বেরলন সেওয়ান(রাঃ)। সাকাহ িলরত্ কারেলার 
রেণারিেণকারীরের িুোরনা হয়। ত্ারের কাজ বেরলা কারেলারক বকেু েূর লথরক 
অনুসরণ করা। লকউ বপবেরয় পড়রল বকংিা লকারনা বকেু হাবররয় লিরল ত্া কারেলারক 
লপৌঁরে লেয়া। সেওয়ান(রাঃ) বেরলন খুি িরড়া মারপর সাহািী। বত্বন পথ চলরত্ চলরত্ 
অেষ্ট অিয়ি লেখরত্ লপরয় সামরন এবিরয় লিরলন। আর চাের মুবড় লেয়া অিস্থারত্ও 
আরয়শ্া(রাঃ) লক বচনরত্ পাররলন। কারণ, পেবার বিধান নাবর্ল হিার পূরিব বত্বন 
আরয়শ্া(রাঃ) লক লেরখবেরলন। আরয়শ্া(রাঃ) ত্খন ঘুবমরয় পরড়বেরলন। ত্ারক সজাি 
করার জনয সেওয়ান(রাঃ) লজারর 
“ইন্না-বলল্লাহ” িরল আওয়াজ বেরলন। িলরলন, “এ লর্ রাসূল(সা) এর সহধবমবণী! 
আল্লাহ আপনার উপরর রহম করুন! বক করর আপবন বপরে ররয় লিরলন?” 
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. 
আরয়শ্া(রাঃ) লকারনা কথার জিাি বেরলন না। সেওয়ান(রাঃ) একবট উট এরন ত্ারত্ 
আরয়শ্া(রাঃ) লক আররাহণ কররত্ িরল েূরর সরর োাঁড়ান। আরয়শ্া(রাঃ) উরটর বপরঠ 
আররাহণ কররল বত্বন উরটর লািাম ধরর সামরন পথ চলরত্ থারকন। অরনক লচষ্টা 
কররও লভাররর আরি ত্ারা কারেলারক ধররত্ পাররলন না। 
. 
ঘটনাবট এরত্াটুকুই। এিং লর্ লকারনা সেরর এমনটা ঘটা একেম স্বাভাবিক। বকন্তু 
র্ারের হৃেরয় িিত্া আরে ত্ারা ঘটনাবটরক লুরে বনরলা। কুৎসা রটারত্ লািরলা। ত্রি 
র্ারের হৃেয় পবিত্র ত্ারা এসি লশ্ানামাত্রই কারন আঙু্গল বেরয় িলরত্নঃ আল্লাহ 
মহাপবিত্র! এটা সুেষ্ট অপিাে োড়া বকেুই না। 
আিু আইয়ুি(রাঃ) ত্ার স্ত্রীরক বজরজ্ঞস কররলন, “লহ উরম্ম আইয়ুি! র্বে লত্ামার 
িযাপারর লকউ এমন মিিয কররত্া, তু্বম বক লমরন বনরত্?” ত্ার স্ত্রী জিাি বেরলন, 
“আল্লাহ মাে করুন, লকারনা অবভজাত্ নারীই ত্া লমরন বনরত্ পারর না।” ত্খন আিু 
আইয়ুি(রাঃ) িলরলন, “আরয়শ্া(রাঃ) লত্ামার লচরয় অরনক অরনক লিবশ্ অবভজাত্। 
ত্াহরল ত্ার পরে এটা বকভারি লমরন লনয়া সম্ভি!” 
. 
এ ঘটনা সি জায়িায় েড়ারনার মূল লহাত্া বেরলা আবু্দল্লাহ ইিরন উিাই। আবমরুল 
মুনাবেকুন, মুনাবেকরের সেবার। ঘটনািরম আররা বত্নজন সম্মাবনত্ সাহািী এই 
কুচরি জবড়রয় পরড়ন। হাসসান ইিরন সাবিত্(রাঃ), হামনা বিনরত্ জাহশ্(রাঃ) আর 
বমসত্াহ ইিরন আসাসাহ(রাঃ)। 
. 
এবেরক আরয়শ্া(রাঃ) মবেনা লপৌঁোরনার পর ভীষণ অসুস্থ হরয় পরড়ন। ত্াই বত্বন 
ঘটনাবট সম্পরকব বকেুই জানরত্ন না। রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) আর আিু িকর(রাঃ) ত্ারক বকেুই 
জানারলন না। আরয়শ্া(রাঃ) আর রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর মরধয খুিই উষ্ণ সম্পকব বেরলা 
সিসময়। রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص), আরয়শ্া(রাঃ) লক সিরচরয় লিশ্ী ভারলািাসরত্ন। এক সারথ লেৌড় 
লখলরত্ন, ইচ্ছা করর লহরর লর্রত্ন। আরয়শ্া(রাঃ) পারত্রর লর্ বেক বেরয় পান কররত্ন, 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) লসবেক বেরয় পাবন পান কররত্ন। 
. 
আরয়শ্া(রাঃ) অসুস্থ হরল বত্বন েয়া আর লকামলত্া প্রেশ্বন কররত্ন। বকন্তু এিাররর 
অসুস্থত্ায় আরির মরত্া লকামলত্া প্রেশ্বন কররলন না। আরয়শ্া(রাঃ) লেয কররলন 
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রাসূল(সা:) আর আরির মরত্া ত্ার সারথ প্রাণ খুরল কথা িরলন না। 
পুররা িযাপারটায় বত্বন খুি কষ্ট লপরলন। ত্াই রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর অনুমবত্ বনরয় বপতৃ্িৃরহ 
চরল লিরলন। ত্খরনা বত্বন আসল ঘটনাবট জানরত্ন না। পরিত্বীরত্, একবেন রারত্র 
লিলা প্রাকৃবত্ক প্ররয়াজরন িাইরর লির হরল বমসত্াহ(রাঃ) এর মা ত্ারক পুররা ঘটনাবট 
জানান। বনরজর লেরলরক মা হরয় অবভশ্াপ লেন। আরয়শ্া(রাঃ) এর কারে ত্খন 
সিবকেু পবরষ্কার হরয় লিরলা। ত্ার মাথায় আকাশ্ লভরঙ্গ পড়রলা। বত্বন রাত্-বেন 
অবিরত্ কাাঁেরত্ থাকরলন। 
. 
এবেরক ত্ার বিরুরদ্ধ অপিােকারীরা আররা লজারর লশ্ারর ত্ারের কুৎসা রটারত্ থারক। 
প্রায় ১ মাস হরয় র্ায়। লকারনা মীমাংসা হয় না। মুনাবেক আর গুবটকরয়ক িযবি োড়া 
সিাই বিশ্বাস কররত্া আরয়শ্া(রাঃ) বনরেবাষ বেরলন। ত্ারপররও স্বচ্ছত্ার স্বারথব 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ঘটনার ত্েি কররলন। বত্বন উসামা(রাঃ) আর আলী(রাঃ) এর সারথ 
পরামশ্ব কররলন। উসামা(রাঃ) িলরলন, “লহ আল্লাহর রাসূল! আপনার পবরিার সম্পরকব 
আমরা ভারলা বভন্ন আর বকেুই জাবন না।” আলী(রাঃ) ঘটনার আররা সুষু্ঠ ত্েরির জনয 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) লক ঘররর োসীরের বজরজ্ঞস কররত্ িলরলন। োসীরক বজরজ্ঞস করা হরল 
লস িলরলাঃ ত্ার মরধয আবম লোরষর বকেুই লেবখ না। লকিল এরত্াটুকুই লর্, বত্বন 
র্খন-ত্খন ঘুবমরয় পরড়ন, আর িকরী এরস সি সািাড় করর বনরয় র্ায়। 
. 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িুকভরা কষ্ট বনরয় সিার উরেরশ্য ভাষণ বেরলন। িলরলন, “ললাকসকল! 
মানুরষর বক হরয়রে? ত্ারা আমার পবরিার সম্পরকব আমারক কষ্ট বেরচ্ছ। ত্ারা বমথযা 
িলরে আমার পবরিাররর বিরুরদ্ধ।” 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এরপর আিু িকর(রাঃ) এর িৃরহ আিমন কররন। আরয়শ্া(রাঃ)রক উরেশ্য 
করর িলরলনঃ লহ আরয়শ্া! ললারকরা বক িলািবল কররে ত্া লত্া লত্ামার জানা হরয় 
লিরে। তু্বম আল্লাহরক ভয় কররা। আর ললারকরা লর্সি িলািবল কররে ত্ারত্ বলপ্ত 
হরয় থাকরল তু্বম আল্লাহর বনকট ত্ওিা কররা। আল্লাহরত্া িান্দার ত্ওিা কিুল করর 
থারকন। 
. 
আরয়শ্া(রাঃ) লস করষ্টর অবভজ্ঞত্ার কথা সম্পরকব িরলনঃ আল্লাহর কসম! বত্বন 
আমারক লেয করর একথাগুরলা িলার পর আমার লচারখর অশ্রু সমূ্পণব শুবকরয় র্ায়। 
আমার সম্পরকব কুর’আন নাবর্ল হরি! আমার বনরজরক বনরজর কারে ত্ার চাইরত্ তু্চ্ছ 
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মরন হরয়রে। ত্খন আবম িললাম- আমার সম্পরকব লর্সি কথা িলা হরচ্ছ লস িযাপারর 
আবম কখরনাই ত্ওিা কররিা না। আবম র্বে ত্া স্বীকার কবর ত্রি আল্লাহ জারনন লর্ 
আবম বনরেবাষ আর র্া ঘরটবন ত্া স্বীকার করা হরয় র্ারি। আবম ইয়াকুি(আঃ) আর নাম 
স্মরণ কররত্ চাইলাম। বকন্তু মরন কররত্ পারলাম না। ত্াই আবম িললাম- 
ইউসুে(আঃ) এর বপত্া র্া িরলবেরলন, লত্মন কথাই আবম উচ্চারণ কররিাঃ 
“ সুন্দর সিরই(উিম) আর লত্ামরা র্া িলরো লস িযাপারর আবম আল্লাহর বনকট 
সাহার্য প্রাথবনা করবে।” (সূরা ইউসুেঃ১৮) 
. 
এ পর্বারয় আল্লাহর পে লথরক ওহী নাবর্ল হরলা আরয়শ্া(রাঃ) সম্পরকব- 
. 
“র্ারা বমথযা অপিাে রটনা করররে, ত্ারা লত্ামারেরই একবট েল। লত্ামরা এরক 
বনরজরের জরনয খারাপ মরন কররা না; িরং এটা লত্ামারের জরনয মঙ্গলজনক। ত্ারের 
প্ররত্যরকর জরনয ত্ত্টুকু আরে র্ত্টুকু লস লিানাহ করররে এিং ত্ারের মরধয লর্ এ 
িযাপারর অগ্রণী ভূবমকা বনরয়রে, ত্ার জরনয ররয়রে বিরাট শ্াবি। 
র্ারা পেন্দ করর লর্, ঈমানোররের মরধয িযবভচার প্রসার লাভ করুক, ত্ারের জরনয 
ইহাকাল ও পরকারল র্যণাোয়ক শ্াবি ররয়রে। আল্লাহ জারনন, লত্ামরা জারনা না।” 
(সূরা নূরঃ ১১,১৯) 
. 
আয়াত্ নাবর্রলর পর আরয়শ্া(রা:) এর মা প্রচণ্ড খুশ্ী হন। লমরয়রক িরলন: র্াও মা! 
আল্লাহর রাসূরলর শুকবরয়া আোয় কররা। আরয়শ্া(রা:) ত্খন এক িুক অবভমান বনরয় 
িলরলন: আবম কখরনাই ত্ার শুকবরয়া আোয় কররিা না। িরং লর্ই আল্লাহত্ায়ালা 
আমার বনষু্কলষত্ার সােয বেরয়রেন, আবম লকিল ত্ারই শুকবরয়া আোয় কররিা। 
. 
িত্বমান সমরয়র ইসলাম-বিরেষীরা প্রশ্ন লত্ারল লর্, 
“ লর্রহতু্ আয়াত্ নাবর্ল হরত্ এক মারসর লিশ্ী সময় লারি, এরত্ বক লিাো র্ায় না 
লর্, মুহাম্মে আসরল কনবেউজি বেরলন লর্ বত্বন বক ধররনর আয়াত্ উপস্থাপন 
কররিন? বত্বন আসরল মাবসরকর অিস্থা লেরখ বনবিত্ হরত্ চাবচ্ছরলন, আরয়শ্া বনরেবাষ 
বক না! ত্া না হরল এক মাস অরপো লকরনা?” 
. 
এরকিারর কট্টর ইসলাম-বিরেষী ললখকরের ললখা না পড়রল এ ধররনর বসদ্ধারি 
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লপৌঁোরনা অসম্ভি। সবত্য িলরত্, আবম র্খন পুররা ঘটনাবট পরড়বে বনভবররর্ািয উৎস 
লথরক, ত্খন আমার ঈমান আররা িৃবদ্ধ লপরয়রে। িযাপারটা িযাখযা করবে। 
. 
ললখকরা র্খন লকারনা বকেু বলরখন ত্খন ত্ারের ললখায় ত্ারের জীিরনর োপ েুরট 
উরঠ। এটা েুরট উঠরত্ িাধয। এ িযাপারটা মানিীয়। র্বে কুর’আন সবত্যই রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর বনরজর আবিষ্কার হরত্া, ত্রি বত্বন ত্ৎেণাৎ এ বিষরয় আয়াত্ রচনা কররত্ন। 
কারণ, পৃবথিীরত্ বত্বন ত্খন আরয়শ্া(রাঃ)-রকই সিরচরয় লিশ্ী ভারলািাসরত্ন। এক 
মাস অরপো করর জল-রঘালা করার সুরর্াি বেরত্ন না। এক মারসর লিশ্ী বিলম্ব 
করাটাই প্রমাণ করর, কুর’আন ত্ার বনরজর ললখা নয়। 
আর করত্াটা কুৎবসত্ মানবসকত্ার হরল, পুররা িযাপারবটরক মাবসরকর বেরক টানা র্ায়? 
ত্ারা িুোরত্ চান লর্, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) আসরল মাবসরকর অিস্থা লেরখ িুেরত্ লচরয়বেরলন লর্, 
সবত্যই আরয়শ্া(রাঃ) এ গুনারহর কাজ কররবেরলন বকনা! এটা একটা হাসযকর রু্বি। 
কারণ-- 
. 
প্রথমত্, আরয়শ্া(রাঃ) লথরক লিশ্ করয়কবট হােীস িবণবত্ হরয়রে স্বামী-স্ত্রীর সম্পরকবর 
িযাপারর। বকন্তু বত্বন কখরনা মা হরত্ পাররনবন। ত্াই অিশ্যই এভারি রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক 
বিচার কররিন না। 
বেত্ীয়ত্, আরয়শ্া(রাঃ) ত্খন রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনকরট বেরলন না। বত্বন বপতৃ্িৃরহ চরল 
বিরয়বেরলন। 
তৃ্ত্ীয়ত্, ওহী নাবর্রলর বঠক আরিও রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) গুনাহ করর থাকরল আরয়শ্া(রাঃ) লক 
ত্ওিা কররত্ িরলবেরলন। র্ার অথব, ওহী নাবর্রলর আরি বত্বন বনরজ বসদ্ধাি লেনবন এ 
িযাপারর। 
. 
সযার উইবলয়াম লমইিার ত্ার “লাইে অে মুহাম্মে” গ্ররন্থ ইোক বনরয় ভয়ািহ সি 
কথা বলরখরেন। র্ার লকারনা বভবি লনই। বত্বন বনরজ লথরক িল্প লোঁরেরেন। িত্বমান 
কারলর ইসলাম বিরেষীরা ধমব-গ্ররন্থর মরত্াই এসি িারনায়াট কথারক আাঁকরড় ধরররে। 
বত্বন আরয়শ্া(রাঃ) লক চবরত্রহীন প্রমাণ কররত্ লচরয়রেন। লর্মনঃ একিার 
হাসসান(রাঃ) অনুত্প্ত হরয় আরয়শ্া(রাঃ) লক কবিত্া লশ্ানান- 
“বত্বন পবিত্র, নধর্বশ্ীলা, বনষ্কলঙ্ক-বনরেবাষ। 
বত্বন সরলা নারীর লিাশ্ত্ খান না।” 
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. 
সযার উইবলয়াম লমইিার এই কবিত্া বনরয় বলরখন- "হাসসান অবত্ চমৎকার কবিত্া 
রচনা কররলন। ত্ারত্ আরয়শ্া এর পবিত্রত্া, লসৌন্দর্ব, িুবদ্ধমিা আর বনখুাঁত্ কমনীয় 
লেরহর িণবনা বেরলা। লত্াষামরে ভরা এ স্তুবত্কািয আরয়শ্া ও হাসারনর মরনামাবলনয 
েূরীকররণ কার্বকর ভূবমকা রাখরলা।” 
. 
এ ধররনর মিিয খুি হাসযকর। কারণ, হাসসান(রাঃ) র্খন এ কবিত্াবট পাঠ কররন 
ত্খন আরয়শ্া(রাঃ) এর িয়স বেল চবল্লরশ্র কাোকাবে। ত্খন ত্ার লেহ কমনীয় বক 
করর হয়? র্খন আমরা জাবন, পরনর-রষাল িের িয়রসই ত্ার লেহ ভারী হরয় 
বিরয়বেরলা। 
বত্বন বলরখরেনঃ লর্রহতু্ বনখুাঁত্ কমনীয় লেরহর প্রবত্ আরয়শ্ার ভীষণ িিব বেরলা, ত্াই 
লাইনবট শুরন বত্বন অবত্ মাত্রায় উৎসাবহত্ হরয় পরড়ন। উৎসারহর আবত্শ্ারর্য কবিরক 
থাবমরয় িরলন- বকন্তু তু্বম লত্া এমন নও। 
. 
আসরল ললখরকর লিালমাল পাবকরয়রে এই লাইরন- “বত্বন সরলা নারীর লিাশ্ত্ খান 
না।” সম্ভিত্ বত্বন জারনন না, আরিী িযাকররণ “কাররা লিাশ্ত্ ভেণ করা” িলরত্ 
িীিত্রক লিাোরনা হয়। এ লাইন োরা হাসসান(রাঃ) িুবেরয়বেরলন, আরয়শ্া(রাঃ) 
কখরনা লকারনা নারীর িীিত্ কররন না। এ কথা শুরন আরয়শ্া(রাঃ) এর ইেরকর ঘটনা 
মরন পরড় বিরয়বেরলা। হাসসান(রা:) বনরজই ত্ার উপর অপিাে আররাপ কররবেরলন। 
ত্াই বত্বন িরলবেরলনঃ লহ হাসসান! তু্বম লত্া এমন নও। তু্বম লত্া বঠকই আমার 
বিরুরদ্ধ অপপ্রচার চাবলরয়বেরল। বত্বন লমারটই এ কথা লিাোনবন লর্, বত্বন লেখরত্ খুি 
সুন্দর আর হাসসান(রাঃ) কুশ্রী। 
অরনক কুরু্বি লেয়ার পররও লশ্রষ সযার উইবলয়াম লমইিার অিশ্য বকেুটা হত্াশ্ হরয় 
বলখরত্ িাধয হন- “আরয়শ্ার আরির জীিন আমারের আশ্বি করর লর্, বত্বন সমূ্পণব 
বনরেবাষ বেরলন।” 
. 
ইসলাম বিরেষীরা লর্খারন কুৎসা রটনা োড়া আর বকেুই খুাঁরজ পায় না, লসখারনও 
আল্লাহ মুসবলমরের জনয চমৎকার বকেু বশ্ো লররখ বেরয়রেন। আমরা বশ্খরত্ লপররবে, 
একজন সত্ী নারীর উপর িযবভচাররর অপিাে আররাপ করা হরল ত্ার বক করা উবচত্? 
উন্নত্ লেরশ্ লর্খারন ধষবরণর শ্াবি হয় না, লসখারন কুর’আন সত্ী নারীরের উপর 
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িযবভচাররর অপিাে আররাপ কারীরের জনয করঠার শ্াবি আররাপ করররে। 
“র্ারা সত্ী-সাধ্বী নারীর প্রবত্ অপিাে আররাপ করর অত্ঃপর স্বপরে চার জন পুরুষ 
সােী উপবস্থত্ করর না, ত্ারেররক আবশ্বট লিত্রাঘাত্ কররি এিং কখনও ত্ারের সােয 
কিুল কররি না। এরাই না’োরমান।” (সূরা নূরঃ৪) 
. 
বমসত্াহ(রাঃ) ভুলিরম এ কুৎসায় বনরজরক জবড়রয় লেরলবেরলন। অথচ ত্ার ভরন-
লপাষণ কররত্ন আিু িকর(রাঃ)। বনরজর লমরয়রক এ অপিাে বেরত্ লেরখ, আিু 
িকর(রাঃ), বমসত্াহ(রাঃ) লক আর সাহার্য কররিন না িরল প্রবত্জ্ঞা কররন। ত্খন এ 
আয়াত্ নাবর্ল হয়ঃ 
“লত্ামারের মরধয র্ারা উচ্চমর্বাো ও আবথবক প্রাচুরর্বর অবধকারী, ত্ারা লর্ন কসম না 
খায় লর্, ত্ারা আত্নীয়-স্বজনরক, অভািগ্রিরক এিং আল্লাহর পরথ বহজরত্কারীরেররক 
বকেুই লেরি না। ত্ারের েমা করা উবচত্ এিং লোষিবট উরপো করা উবচত্। লত্ামরা 
বক কামনা কররা না লর্, আল্লাহ লত্ামারেররক েমা কররন? আল্লাহ েমাশ্ীল, পরম 
করুণাময়।” (সূরা নূরঃ২২) 
. 
এ ঘটনাগুরলা প্রমাণ করর, কুর’আন রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর লকারনা িযবিিত্ িই বেরলা না। ত্া 
না হরল বনজ স্ত্রীরক বনরয় িারজ মিিযকারীর সাহার্য িন্ধ হরত্ লেরখ উনার খুশ্ী হওয়া 
উবচত্ বেরলা। এটাই স্বাভাবিক এিং মানিীয়। এ ঘটনা প্রমাণ করর, এ কুর’আন 
মানুরষর নত্বর লকারনা িই না। 
. 
িরং এ কুর’আন আল্লাহর পে লথরক। লকিল ত্াাঁর কারে বনরজরক বিনীত্ কররই 
প্রকৃত্ “মুিমনা” হওয়া সম্ভি। 
 

সহায়ক গ্রন্থািলীঃ 
১) আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া(চতু্থব খণ্ড)- ইিরন কাবের(রহঃ) [পৃষ্ঠাঃ২৯৩-৩০১, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
২) সীরারত্ আরয়শ্া- সাইরয়যস সুলাইমান নেভী(রহঃ)-[ পৃষ্ঠাঃ১২০-১৩৩, রাহনুমা প্রকাশ্নী] 
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১১৮ 
অণুিল্প – উপলবি [স্রষ্টার অবিরত্বর পরে অকাটয রু্বি] 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

রাহারত্র সারথ এভারি লেখা হরয় র্ারি ভাবি বন। লশ্ষিার ত্ারক লেরখবেলাম ভাবসববটর 
সমািত্বরনর বেন। হল োড়ার জনয র্খন িযাি লিাোবচ্ছলাম, ত্খন লস আমার রুরম 
এরসবেল। িযিত্ার োরক সামানয বকেু সময় ত্ার সারথ কথা হরয়বেল। এরপর অরনক 
লচষ্টা কররও ত্ার সারথ আর লর্ািারর্াি কররত্ পাবর বন। 
. 
লসবেন শুিিার, আবম আসররর সালাত্ আোয় করর মসবজে লথরক লির হবচ্ছ, বঠক 
এই সমরয় লকউ একজন আমার নাম ধরর িাকল। আবম লপেন বেরর ত্াকালাম। 
লেখলাম লম্বা সাো পািাবি, িাোবম িরণবর টুবপ, আর মুখভবত্ব োবড়ওয়ালা এক রু্িক। 
বচনরত্ একটু কষ্ট হবচ্ছল, ত্িুও িাক শুরন ত্ার কারে লিলাম। 
. 
আবম বকেু বজরজ্ঞস করার আরিই লস িলল, আসসালামু আলাইকুম। আবম রাহাত্। 
. 
আবম লচাখ িড় করর ত্ার বেরক ত্াবকরয় আবে লেরখ লস িলল, আবম রাহা--ত্। রাহাত্ 
রায়হান। 
বচনরত্ লপররবেস? 
. 
বনবিত্ হওয়ার জনয িললাম আপবন বক লসই রাহাত্, র্ার সারথ আবম বিশ্ববিেযারয় 
পরড়বে? 
. 
লস লকিল মাথা নাড়ল। 
. 
আর আবম অিাক বিস্মরয় ত্াবকরয় রইলাম ত্ার বেরক। 
. 
এইত্ বকেুবেন আরিও লর্ লেরলটা স্রষ্টার অবিত্ব বনরয়ই সবন্দহান বেল, আজ লস বেবব্ব 
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ধাবমবক মুসবলম। িারয় পািাবি, মাথায় টুবপ আর লম্বা োবড় লেরখ িুোরই উপায় লনই 
লর্ এ রাহাত্ই লসই রাহাত্, লর্ একসময় নাবিক বেল। 
আবম মরন মরন এসি কল্পনা কররত্ই লস আমারক িুরক জবড়রয় বনল। 
. 
কথািাত্বার মাধযরম জানরত্ পারলাম লস ত্ার খালাত্ ভাই এর শ্বশুর িাবড়রত্ লিড়ারত্ 
এরসরে। এরপর কুশ্লাবে বিবনময় করর আমরা মসবজে লথরক িাইরর লির হলাম। 
. 
লির হরয়ই আবম রাহারত্র হাত্ শ্ি করর ধরর িললাম, আজ আর লত্ারক োড়বে না। 
কত্ বেন লত্ারক খুাঁরজবে বকন্তু লকান হবেস কররত্ পাবর বন। 
. 
আমার কথা শুরনই লস ত্ার বচররচনা মুচবক হাবসটা উপহার বেল। 
. 
আবম িললাম, রাহাত্ KFC লত্ র্াবি? 
. 
রাহাত্ লত্া অিাক এই অজপাড়া িারয় আিার KFC আসরি লকাথা লথরক? 
. 
আবম িললাম আরর চল না। 
. 
আমরা KFC লত্ লপৌরেই চারয়র অিবার বেলাম। 
. 
চারয় চুমুক বেরয়ই রাহাত্ বজজ্ঞাসা করল, তু্ই না আমারক KFC লত্ বনরয় র্াবি িলবল? 
. 
আবম বকেু না িরল শুধু আংগুল বেরয় উপররর বেরক ইশ্ারা করলাম। 
. 
রাহাত্ উপররর বেরক ত্াবকরয়ই লহরস কুবট কুবট। 
হাবস থাবমরয় িলল, এই লত্ার KFC? 
. 
আবম িললাম, হুম। 
লেবখস না বলখা আরে কামাল েুি কণবার। কামারলর K েুরির F আর কণবাররর C 
বমবলরয়ই আমারের িাাঁরয়র বিখযাত্ KFC. 
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. 
লস আররক োবল হাবস উপহার বেল। 
. 
আবম ত্ারক বকেু বজরজ্ঞস কররত্ র্াি, এই মুহূরত্ব লস িলল, 
ভাই তু্ই র্বে লসইবেন আমারক কড়া কড়া কথাগুরলা না িলবত্, ত্াহরল হয়ত্ আমার 
মাথা লথরক নাবিকত্ার ভূত্ নামত্ই না। লকান সুেূরর লর্ পরড় থাকত্াম ত্া িলাই 
িাহুলয। 
. 
-লসইবেন মারন? 
. 
-লত্ার মরন লনই, সমািত্বন পরিত্বী রারত্র কথা। 
. 
আবম মাথা চুলকাবচ্ছ লেরখ লস িলল, আরর ঐ লর্ আবম লত্ারক কত্গুরলা উটাপাটা 
প্রশ্ন কররবেলাম, আর তু্ই খুি সুন্দর করর লসগুরলার জিাি বেরয়বেবল। 
. 
আবম িললাম, ওহ, হযাাঁ মরন পরড়রে। 
. 
. 
সারাবেন সমািত্বন অনুষ্ঠারনর লপেরন লেৌড়ারেৌবড় করর রারত্ লিশ্ ক্লাি হরয় 
পরড়বেলাম। লভরিবেলাম একবেন আরাম করর পরবেন সকারল রওয়ানা লেি বকন্তু 
িারসর অগ্রীম বটবকট কাটা বেল িরল অিত্যা লসবেনই রওয়ানা বেরত্ হরয়বেল। 
বজবনসপত্র গুোবচ্ছলাম। 
এমন সময় রাহাত্ এরস হাবজর। 
. 
আমারক লেরখ িলল, চরল র্াবচ্ছস? 
-আবম মাথা নাড়লাম। 
-আমার লর্ একটা প্রশ্ন বেল? 
- িল। 
- আচ্ছা লত্ারা বিশ্বারসর প্রবত্ এত্ গুরুত্ব বেস লকন? এখন বিজ্ঞারনর রু্ি প্ররু্বির 
রু্ি, বিশ্বায়রনর রু্ি। সিবকেুরক বিজ্ঞারনর উপর বভবি কররই র্াচাই কররলই হয় না। 
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স্রষ্টা আর ধমব বজবনসটা আবেম িযপার োড়া বকেুই নয়। 
. 
এরক লত্া ক্লাি শ্রীর, আিার র্াওয়ার জনয ত্াড়াহুরড়া করর িযাি লিাোরত্ হরচ্ছ, ত্ার 
উপর আিার রাহারত্র উপদ্রি। মাথাটা ভন ভন করবেল। 
. 
আবম বকেুটা উচ্চস্বররই িললাম, হুমায়ুন আজারের "আমার অবিশ্বাস" িই লথরক 
িলবেস, ত্াই না? 
. 
রাহাত্ িলল তু্ই বকভারি িুেবল? 
. 
কথার জিাি না বেরয়ই আবম িললাম, আচ্ছা রাহাত্! তু্ই র্ারেররক িািা মা িরল 
িাবকস, ত্ারা লত্ার িািা মা বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ কররবেবল লকানবেন? 
. 
- না। 
. 
-ত্াহরল তু্ই বকভারি িুেবল লর্ র্ারেররক তু্ই িািা মা িরল িাবকস এরের লথরকই 
তু্ই জম বনরয়বেবল? এরাই লত্ার আসল িািা-মা? এমনও লত্া হরত্ পারর লর্, লত্ারক 
একবট িাস্ট্বিরন পাওয়া লিরে। িাস্ট্বিরনর িারির লখাসা, পবলবথন, খািারড়র 
উবচ্ছরষ্টর র যান্ডম সংবমেরণর েরলই লত্ার জম হয়। তু্ই র্ারেররক বনরজর পবরিাররর 
সেসয বহরসরি জাবনস ত্ারা লত্ারক িাস্ট্বিরন লপরয় েিক বনরয় বনরলা। 
. 
রাহাত্ লিশ্ বচিায় পরড় লিরলা। লকননা, লস লত্া ত্ার বপ্রবেপযাল লথরক সররত্ পারর 
না। র্া লস লেরখবন, ত্া বিশ্বাস কররি লকমন করর? ত্ার কারে লত্া আসরলই এমন 
প্রমাণ লনই লর্ লস র্ারেররক বপত্ামাত্া বহরসরি জারন ত্ারের লথরকই ত্ার জম। 
লকননা আেটার অল, সৃবষ্টকত্বা িরল লত্া বকেু লনই। সিবকেুই লত্া র যান্ডমবল বিরয়ট 
হরয়রে !!! 
. 
র্াই লহাক রাহারত্র ত্াৎেবণক জিাি বেল, আবম লোটরিলা লথরকই ত্ারেররক িািা মা 
বহরসরি লেরখ আসবে। আর আমার েযাবমবল লমম্বার, আত্নীয়-স্বজন, প্রবত্রিশ্ী সিাই 
লত্া সােী লেয় লর্, ত্ারাই আমার িািা মা। 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
691 

. 
-ত্ার মারন লত্ার বিজ্ঞানবভবিক প্রমাণ োড়া কথার উপর বভবি কররই ত্ারেররক িািা 
মা িরল িাবকস? 
. 
-রাহাত্ বকেুটা বনচু িলায় িলল, হযাাঁ। 
. 
-ত্াহরল এখারন লত্ার বিজ্ঞান লকাথায় লিল? লকন বিজ্ঞান বেরয় র্াচাই না কররই 
ত্ারেররক িািা মা বহরসরি লমরন বনবল? 
. 
-আচ্ছা লত্ার িািা মা লত্ারক ভারলািারস? 
. 
-অিশ্যই। লকন িাসরি না? 
. 
-ত্াহরল বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ লে লর্ লত্ার িািা মা লত্ারক ভারলািারস। নয়ত্ আবম 
বকভারি িুেি? 
. 
- তু্ই বক পািল! ভারলািাসা বক বিজ্ঞান বেরয় মাপার বজবনস? এটা লত্া অনুভি করর 
বনরত্ হয়। 
. 
- স্রষ্টাও এমন বজবনস র্ারক অনুভি করর বনরত্ হয়। বিজ্ঞান বেরয় ত্ারক মাপা র্ায় না, 
ত্ার অবিত্ব অনুভি করা র্ায়। 
. 
আমার উিরর লস সন্তুষ্ট হল বকনা জাবন না, আবম আিার পাটা প্রশ্ন করলাম। 
. 
-আচ্ছা লত্ার োোর িািার নাম বক জানা আরে? 
. 
-লস ত্ার োোর িািার নাম িলল। 
. 
-তু্ই লর্ লত্ার োোর িািা লথরক এরসবেস ত্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ কর। 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
692 

-ইরয় মারন... 
. 
-ইরয় মারন করর লাভ লনই, বিজ্ঞান বেরয় লত্ারক প্রমাণ কররত্ই হরি। নয়ত্ তু্ই লত্ার 
োোর িািা লথরক না িরং বচবড়য়াখানায় িানর লথরক এরসবেস িরল লমরন বনরত্ হরি। 
. 
লস এিার খাবনকটা নরড় চরড় িরস িলল, 
. 
-আবম আমার োোর িািার কাে লথরক এরসবে এর প্রমাণ আবম বনরজই। 
. 
-Exactly লোি, তু্ই লত্ার োোর িািার কাে লথরক এরসবেস এর প্রমাণ তু্ই বনরজই। 
বঠক লত্মবন এই মহাবিশ্বই প্রমাণ লর্ মহাবিরশ্বর একজন স্রষ্টা আরে। মহাবিরশ্বর 
প্রত্যরকবট আনুিীেবণক িস্তু লথরক শুরু করর েৃশ্যমান সকল িস্তুও কথার সােয িহন 
করর লর্, মহাবিরশ্বর একজন স্রষ্টা অিশ্যই আরে। চাই বিজ্ঞান বেরয় ত্ারক প্রমাণ করা 
র্াক িা না র্াক। 
বিজ্ঞারনর সীমািদ্ধত্া আরে, আর মানুরষর জ্ঞারনরও সীমািদ্ধত্া আরে। মানুষ ত্ার 
মবিরষ্কর খুি কম অংশ্ই িযিহার কররত্ পারর। র্ার েরল ত্ার সীমািদ্ধ জ্ঞান বেরয় 
অসীম জ্ঞারনর অবধকারী স্রষ্টারক প্রমাণ কররত্ র্াওয়ায়া হাসযকরই িইবক। 
বপত্ামাত্ারক র্বে বিজ্ঞানবভবিক প্রমাণ োড়াই তু্ই বিশ্বাস কবরস, ভালিাসারক তু্ই র্বে 
বিজ্ঞান বেরয় না লমরপই অনুভি কবরস, লত্ার িংশ্পবরচয় র্বে তু্ই র্াচাই না কররই 
লমরন বনস; ত্াহরল স্রষ্টারক মানরত্ আপবি লকাথায়? 
. 
রাহাত্ বকেুটা বকংকত্বিযবিমূঢ় হরয় িলল, আচ্ছা! ভাল থাবকস। 
. 
আবম কাপড় লিাোবচ্ছলাম, লপেরন বেরর ত্াকারত্ই েরজা িরন্ধর আওয়াজ লপলাম। 
. 
. 
. 
লসইবেনকার ঘটনাবট মরন মরন স্মরণ কররত্ বিরয় চা খাওয়ার কথাই ভুরল লিবেলাম। 
. 
হঠাৎ রাহাত্ িলল, বকরর কই হাবররয় লিবল? চা লত্া ঠাণ্ডা হরয় র্ারচ্ছ। তু্ই লত্া আিার 
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ঠাণ্ডা চা লখরত্ পাবরস না। 
. 
আবম মুচবক লহরস িললাম, এখরনা মরন লররখবেস। 
. 
চা লখরত্ লখরত্ রাহাত্ ত্ার জীিরনর অরনক কথাই িলল। আবম লকিল বনরি লোত্ার 
মত্ শুরন র্াবচ্ছলাম। মারে মারে হযাাঁ, হুম, আচ্ছা ইত্যাবে োড়া আর বকেুই িবল বন। 
. 
মসবজরের বমনার লথরক মািবররির আজান লভরস আসল। চারয়র বিল বেরয় আমরা 
সালারত্র উরেরশ্য র্াত্রা করলাম। 
. 
#স্রষ্টার_অবিত্ব – ১ 
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১১৯ 
বনউরাল লিবসস অে হবল 'লরইনবি'  
-সাইেুর রহমান 

 
 

পিব-১ 
. 
লরইনবির ঘটনার োয় কার লস আরলাচনায় লকারনা আগ্রহ নাই। বিজ্ঞারনর োত্র বহসারি 
সি বকেুর মূল লখাাঁজার অভযাস লথরক আগ্রহ জমারলা ঘটনার বপেরনর সাইে লির 
করার। লচাখ িন্ধ করর িা িাবহযক বকেু আলামত্ লেরখই কাউরক লোষী িা বনরেবাষ িরল 
লেয়াটা সমীচীন নয়। লরইনবির ঘটনার বিিাবরত্ নিজ্ঞাবনক িযাখযার আরি আমারের 
জানা েরকার, কলা-বিজ্ঞানী আর লসকুযলাররের োবি অনুর্ায়ী নারী ও পুরুরষর মরধয 
লকারনা লভোরভে নাই, কথাটার আরেৌ নিজ্ঞাবনক লকারনা বভবি আরে বক? 
. 
বিজ্ঞারনর মরত্ লসেচুয়াল বিরহবভয়ার পযাটানব নারী ও পুরুরষ বভন্ন। একজন নারী ও 
পুরুরষর মধযকার বচিা-ভািনা, অযাকশ্ন অরনকটাই আলাো। নারী ও পুরুরষর নজবিক 
চাবহো হরলা লব্রইরনর বিবভন্ন অংশ্ লথরক আসা বিয়ার চরম অিস্থা। লব্রইরনর বলবম্বক 
বসরস্ট্রমর এবমিিালা, বহরপাকযাম্পাস ও বলবম্বক ললাি মূলত্ নজবিক বিয়ায় ইনভল্ভ 
থারক। নজবিক চাবহোর উৎপবির জায়িা একই হরলও এবিরভশ্ন ও বরঅযাকশ্ন 
পযাটানব নারী পুরুরষ আলাো হরয় থারক। লব্রইরনর এবমিিালা অংশ্, র্া লসে হররমান 
ধারণ করর, নারীরের লথরক পুরুরষ ১৬ শ্ত্াংশ্ িড় হরয় থারক। নজবিক অনুভূবত্ 
জাগ্রত্ করার লেরত্র এবমিিালার এবিরভশ্ন মূল ভূবমকা পালন করর। িরিষণায় 
প্রমাবণত্ হরয়রে, বভজুযয়াল নজবিক উেীপক (রর্মন, নি েবি অথিা পনব) প্রেশ্বরন নারী 
ও পুরুরষ আলাো নজবিক আগ্রহ ও প্রবত্বিয়া সৃবষ্ট করর। অনুবমত্ভারি পুরুরষর 
লেরত্র আগ্রহ ও প্রবত্বিয়া নারীরের লথরক অরনক লিবশ্। ২০০৪ সারলর লনচার 
বনউররাসারয়ে সামবয়কীরত্ একটা িরিষণা প্রকাবশ্ত্ হরয়রে, লসখারন িরিষকরা 
লেবখরয়রেন একই ধররণর বভজুযয়াল নজবিক উেীপক লব্রইরনর এবমিিালা অংশ্রক 
নারীরের লথরক পুরুষরের অরনকগুন লিবশ্ এবিরভট করর। এমনবক বিবভন্ন ধররণর 
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উেীপরকর লেরত্র লব্রইরনর বিবভন্ন অংশ্ এবিরভট হওয়ার লেরত্রও নারী পুরুরষ বভন্নত্া 
আরে। 
. 
উপররর নিজ্ঞাবনক ত্থয এটাই প্রমান করর, নারী ও পুরুরষর বচিা লচত্নায় অরনক 
পাথবকয। লমরয় ও লেরল িনু্ধরা একই ধররণর হাসযরস, খুনসুবট, লকৌতু্ক, বেরনমার িল্প 
একই সমরয় একই স্থারন িরস শুনরল িা কররলও এটা ভািার অিকাশ্ নাই লর্ ত্ারের 
সিার লব্রন এই কাজগুরলারক একই রকমভারি ইন্টাররপ্রট কররে। লেরলরের বভজুযও-
পারসবপশ্নাল এবিবলবট, ইন্টাররপ্ররটশ্ন েমত্া ও পযাটানব লমরয়রের লথরক আলাো। 
. 

পিব-২ 
. 
নজবিক আকাঙ্খা জাগ্রত্ হয় লসে হররমান বনিবমরনর মধয বেরয়, পুরুরষর লেরত্র 
লটরস্ট্ারস্ট্ররান হররমান আর নারীর লেরত্র ইরিারজন এিং লপ্রারজরস্ট্রন। 
লটরস্ট্ারস্ট্ররান হররমান পুরুরষর লর্ৌনত্া, লিাবমরনে, এরগ্রবসভরনস ইত্যাবে বনয়যণ 
করর। র্ারা িরল লেরল লমরয় একসারথ িরস িল্প করার সারথ লর্ৌনত্ার সম্পকব বক? 
এমনবক লকউ এমন প্রশ্ন কররল ত্ারক চূড়াি অসামাবজক আিার িযাক লিরটি মরন 
করা হয়। নিজ্ঞাবনক িরিষণা বকন্তু উরটা কথা িরল। সাম্প্রবত্ক িরিষণায় লেখা লিরে, 
লমরয়রের উপবস্থবত্ লেরলরের লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্রা ৭.৮% িাবড়রয় লেয় এমনবক 
লমরয়বট লেখরত্ কোকার হরলও। নারীর মাত্র ৫ বমবনরটর উপবস্থবত্ পুরুরষর লালায় 
লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্র িাবড়রয় বেরত্ পারর। 'Rapid endocrine responses of 
young men to social interactions with young women' বশ্ররানারম 
প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ উরল্লখ করা হরয়রে একটা লেরল র্খন একটা লমরয়র সারথ 
একাকী িল্পগুজি করর ত্খন লসই লেরলর লালায় লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর পবরমান অনয 
আররকবট লেরলর সারথ একাকী সময় কাটারনার লথরক লিবশ্। 
. 
িনু্ধরের আড্ডায় লর্ লেরলবটরক প্রাণিি, ইরম্প্রবসভ ও অরনক লখালারমলা মরন হয়, 
র্ার কথা আপনারক মুগ্ধ করর অথিা আপবন (রমরয়) িুেরত্ পাররন লর্ লেরলবট 
আপনারক ইমরপ্রস করার লচষ্টা কররে, ধরর বনরত্ পাররন এর বপেরন লেরলবটর হাই 
লটরস্ট্ারস্ট্ররান ললরভল কলকাবঠ নাড়রে। 'Men with elevated testosterone 
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levels show more affiliative behaviours during interactions with 
women' বশ্ররানারম আররকবট প্রকাশ্নায় িলা হরয়রে, বেরমল ইন্টারএকশ্রনর 
মাধযরম লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্রা লিরড় লিরল লেরলরের বিরহবভওরাল পবরিত্বন আরস। 
কথায় মুগ্ধত্া, বচিাকষবক আচরণ, বনরজরক লমরল ধরা ইত্যাবে বেকগুরলা লিবশ্ েুরট 
উরঠ। িরিষণাবটরত্ লেখারনা হরয়রে ইন্ট্রারসেচুয়াল কবম্পবটশ্রন লেরলরের 
লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্রা িাড়ার েরল লমরয়রের প্রবত্ আকষবণ আরির লথরক িৃবদ্ধ পায়। 
এমনবক পরিত্বীরত্ও এর কার্বকাবরত্া িহাল থারক েরল লেখা র্ায় লেরলরা আরির 
লথরক লিবশ্ হাসরে, বনরজরক উপাস্থপরনর লেরত্রও অবত্রিন কররে , লমরয়রের প্রবত্ 
লচাখারচাবখর পবরমান লিরড় র্ারচ্ছ। মজার বিষয় হরলা কবম্পবটশ্নটা র্খন লেরলরের 
বনরজরের মরধয থারক ত্খন লকারনা লেরলর মরধয এই ধররণর পবরিত্বন লচারখ পরড় 
না। 
. 
অরনরক হয়রত্া ভািরেন, সুন্দর হাবস িা ঢং করর কথা িলা িা আড্ডা জবমরয় রাখা 
লেরলরের লেরত্র লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্রা িাড়রলও র্ারা একটু িেরমজাবজ, রািী ত্ারের 
মরধয এই সি নজবিক হররমারনর লকারনা প্রভাি নাই, ত্াই ত্ারের সারথ লমলা লমশ্ায় 
সমসযা নাই। আপনারক হত্াশ্ করর লেয়া এই স্ট্াবিরত্ 'The presence of a 
woman increases testosterone in aggressive dominant men' িলা হরয়রে 
র্ারা েীঘববেন র্ািৎ সঙ্গীহীন িা লরামাবন্টক সম্পরকব নাই ত্ারের এরগ্রবসভ আচরণ ও 
লিাবমরনবের মূলকারণ উচ্চ মাত্রার লটরস্ট্ারস্ট্ররান। 
. 
মূলকথা ও অবপ্রয় সত্য হরলা, নারীর উপবস্থবত্ পুরুরষর নজবিক হররমানাল 
লরগুরলশ্রনর মূল অনুঘটক। আজরক আমারের আরশ্পারশ্ ঘরট র্াওয়া ঘটনার মূল 
উদ্ধার কররত্ িলেঘমব হওয়ার মূল কারণ নারী ও পুরুরষর লর্ আলাো েৃবষ্টভবঙ্গ আরে 
লসই বিষয়বট এবড়রয় র্াওয়া। এর আরির আমরা লজরনবে নারীরের লেরত্র নজবিক 
বিয়ার লমকাবনজম পরুরষর লথরক আলাো। একই ঘটনা, একই বজবনস একই সমরয় 
একই স্থারন ঘটরলও পুরুরষর লেরত্র ত্ার প্রবত্বিয়া নারীরের লথরক আলাো। একটা 
লমরয় র্খন লেরলরের সারথ আড্ডা লেয়, ত্খন লমরয়টার েৃবষ্টভবঙ্গ একরকম থারক আর 
অবধকাংশ্ লেরলরা িযাপারবটরক অনয মাত্রায় বনরয় র্ায়, এর বপেরন লর্ নিজ্ঞাবনক কারণ 
আরে ত্া ইবত্মরধযই পবরষ্কার হরয় র্াওয়ার কথা।শুধু আরিি আর লিন্ড েরলা না করর 
িািিত্া ও সত্যটারক লমরন বনরয় পথ চলরল এসি েুঘবটনা লথরক লিাঁরচ থাকা খুিই 
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সম্ভি। 
. 

পিব-৩ 
. 
আমরা ইবত্মরধযই লজরনবে, নারী ও পুরুরষর হররমানাল লরগুরলশ্ন ও ত্ারের 
এবিরভশ্ন পযাটানব আলাো। পুরুরষর লেরত্র লটরস্ট্ারস্ট্ররারনর মাত্রা লিরড় র্াওয়ার 
জনয লর্মন নারীর উপবস্থবত্ ভূবমকা পালন করর লত্মবন নারীরের এরিারজন ও 
লপ্রারজরস্ট্রন লিরড় র্াওয়ার বপেরনও অল্পবিির হরলও পুরুরষর উপবস্থবত্ ভূবমকা 
পালন করর। পাথবকয হরলা, পুরুরষর বিরহবভওরাল সাইরকালবজ নারী লথরক আলাো। 
. 
এখন প্রশ্ন হরলা, প্রাকৃবত্কভারি পুরুরষর আত্মবনয়যণহীনত্া, পাবরপাবশ্বক পবরবস্থবত্র 
োরা প্রভাবিত্ হওয়া বক ত্ারের অবনবত্ক কারজর নিধত্া লেয়? নিজ্ঞাবনকভারি 
প্রমাবণত্ হরলা লর্ নারীর উপবস্থবত্ পুরুরষর মনরক প্রভাবিত্ করর, এর মারন বক 
ত্াহরল পুরুরষরা স্ববনয়যরনর িাইরর চরল র্ারি? এিং সি োয়ভার নারী ও চারপারশ্র 
পবররিরশ্র উপরর চাপারি? অত্যি জবটল ও সূে একবট বিষয়। লমাটাোরি িলরত্ 
হরি, অিশ্যই পুরুরষরা বনরজরের বনয়যণ করর চলরি। এখন প্রশ্ন হরলা, এই 
'বনয়যরণর' মাত্রাটা লকমন হরি? এটা লক বনধবারণ কররি? লকউ র্বে চায় পুরুষ 
সিসময় ও লর্রকারনা পবরবস্থবত্রত্ বনরজরক বনয়যণ কররি লসটা হরি অনযায় ও 
অবিচারমূলক আিোর। একবট ভারসামযমূলক অিস্থাই এই পবরবস্থবত্ বনয়যরণ আনরত্ 
পারর। এমনবক আইন প্ররয়াি কররও এটা েূর করা সম্ভি নয়। স্ট্যাবটসবটে অনুর্ায়ী, 
সিরচরয় লিবশ্ ধষবণ সংিবঠত্ হওয়া লেশ্গুরলার আইন পবরবস্থবত্ িাবক বিরশ্বর লথরক 
ভারলা। 
. 
ননবত্কত্া ও ধমবীয় মূলযরিাধ সৃবষ্ট োড়া এই অিস্থা লথরক উিররণর অনয লকারনা উপায় 
লনই। প্ররভারকবটভ আচরণ পবরহার কররল বিপরীত্ বলরঙ্গর অবত্ আিমণাত্মক ও 
অবনয়বযত্ আচরণ েূর হরত্ পারর। িািিত্া হরলা, লেবমবনস্ট্রা র্ত্ই বচল্লা োল্লা 
করুকনা লকরনা, ত্ারের লকারনা েমত্া িা প্রভাি লনই এই অিস্থা উিররণর লেরত্র। 
স্বাধীনত্ার নারম আবম র্া খুবশ্ ত্া কররিা এিং এর েলােল লভাি কররিা না এটা 
সমূ্পণব িািিত্া বিিবজবত্। সাধারণত্ ধমবীয় মূলযরিারধ বিশ্বাসীরা এই ধররণর অবনবত্ক 
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আচরণ লথরক েূরর থারক। লকারনা প্রচবলত্ আইন িা শ্াবির ভরয় নয়, বিশ্বারসর 
জায়িা লথরক ত্ারা এসি পবরহার করর। ধমবীয় জীিন র্াপরন অভযিত্া আনরত্ পাররল 
সমারজ প্রচবলত্ অরনক অনযায় ও অবনবত্ক কাজ লথরক েূরর থাকা সম্ভি। 
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১২০ 
েবি ও মূবত্ব সম্পরকব হুমায়ুন আহরমরের একবট ললখা, 
লসকুলাররের অপপ্রচার, বকেু বিভ্রাবি এিং এর বনরসন  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

হুমায়ুন আহরমরের একটা ললখারক লকন্দ্র করর অনলাইরন লিশ্ বিভ্রাবি েবড়রয় 
পরড়রে। ললখাবট েবি ও মূবত্ব বিষয়ক। লিশ্ করয়কজন লসবলরব্রবট ঐ ললখাটা বনজ 
ওয়ারল লপাস্ট্ করার পর লসটা এখন লেসিুরক ভাইরাল হরয় লিরে [এ রকম একটা 
ললখার বলংকঃ https://goo.gl/I4XNAU ]। লসকুলার লেসিুক লসবলরব্রবটরের প্রচাররর 
েরল অরনরকই এই িযাপারটা বনরয় বিভ্রাবিরত্ পড়রত্ পাররন এই কাররণ ললখাটা 
বলখবে। 
. 
লসই ললখায় োবি করা হরয়রেঃ 
১। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক মো বিজরয়র সমরয় কািার লভত্র মবরয়ম(আ) এর েবি লররখ 
বেরয়বেরলন। 
২। আবয়শ্া(রা) লর্রহতু্ পুতু্ল বনরয় লখলরত্ন কারজই মূবত্ব রাখা নাজারয়জ বকেু না 
৩। লজরুজারলম বিজরয়র পর প্রাণীর েবিসহ একবট ধুপোবন উমার (রা) এর হারত্ 
আরস আর বত্বন লসবট মসবজরে নিিীরত্ িযিহাররর জনয আরেশ্ লেন। 
৪। িাংলারেরশ্ প্রচবলত্ বমলারে র্ার কবিত্া পাঠ করা হয় লসই লশ্খ সােীর মাজাররর 
সামরনই ত্ার একবট মমবর পাথররর ভাস্কর্ব আরে। লসখানকার মাদ্রাসার োত্ররা ত্া 
ভারঙবন। 
. 
এসি ত্থয উরল্লখ করর েবি,মূবত্ব, ভাস্কর্ব ইত্যাবেরক জারয়জ িলিার লচষ্টা করা হরয়রে। 
. 
প্রথরমই িবলঃ হুমায়ুন আহরমে লকান আবলম বেরলন না।কারজই ত্ার নারম প্রচার 
হওয়া একটা ললখারক লকন্দ্র করর হালাল-হারারমর মত্ লকান বিবসশ্রন চরল র্াওয়া 
িুবদ্ধমারন কাজ নয়।ত্ার ললখাগুরলারত্ লর্ লরওয়ারয়ত্গুরলা আরে লসগুরলা কত্টুকু 
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সহীহ লসটাও লেখার বিষয়। 
. 
লসই ললখাটায় ইিন ইসহারকর একটা লরওয়ারয়রত্র িরাত্ বেরয় িলা হরয়রে 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) নাবক মো বিজরয়র সমরয় কািার লভত্র মবরয়ম(আ) এর েবি লররখ 
বেরয়বেরলন।অথচ বনভবররর্ািয সনরে জানা র্ায় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরািরই েবি,মূবত্ব ইত্যাবের 
চরম বিররাধী বেরলন। 
. 

“আবয়শ্া(রা) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর অসুস্থত্ার সময় ত্াাঁর জবনকা স্ত্রী একবট বিজবার কথা 
উরল্লখ কররলন। বিজবাবটর নাম বেল মাবরয়া। উরম্ম সালামা ও উরম্ম হািীিা ইরত্াপূরিব 
হািাশ্ায় বিরয়বেরলন। ত্ারা বিজবাবটর কারুকাজ ও ত্ারত্ বিেযমান প্রবত্কৃবত্সমূরহর 
কথা আরলাচনা কররলন। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) শ্র্যা লথরক মাথা তু্রল িলরলন, ওই জাবত্র লকারনা 
পুণযিান ললাক র্খন মারা লর্ত্ ত্খন ত্ারা ত্ার কিররর উপর ইিােত্খানা বনমবাণ 
করত্ এিং ত্ারত্ প্রবত্কৃবত্ স্থাপন করত্। এরা হরচ্ছ আল্লাহর বনকৃষ্টত্ম সৃবষ্ট।’ 
[সহীহ িুখারী হা. ১৩৪১ সহীহ মুসবলম হা. ৫২৮ নাসায়ী হা. ৭০৪] 
. 
“আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস(রা) িরলন, ‘(মো বিজরয়র সময়) নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন িায়তু্ল্লাহরত্ 
বিবভন্ন প্রবত্কৃবত্ লেখরলন ত্খন ত্া মুরে লেলার আরেশ্ বেরলন। প্রবত্কৃবত্গুরলা মুরে 
লেলার আি পর্বি বত্বন ত্ারত্ প্ররিশ্ কররনবন।’  
[সহীহ িুখারী হা. ৩৩৫২] 
. 
এই বেল র্াাঁর আেশ্ব, বত্বন কী করর মবরয়ম(আ) এর েবি আল্লাহর ঘর কািার লভত্র 
থাকরত্ বেরত্ পাররন? 
ইিন ইসহারকর লর্ লরওয়ারয়রত্র কথা িলা হরচ্ছ ত্ার লথরক সমূ্পণব বভন্ন ঘটনা এই 
সহীহ লরওয়ারয়ত্গুরলারত্ লেখা র্ারচ্ছ। সহীহ এর বিপরীরত্ ঐ ঘটনাবট প্রমাণ করর লর্ 
লসবট লকান সত্য ঘটনা নয়। 
. 
ইিন ইসহারকর কবথত্ লরওয়ারয়রত্র িযাপারর র্া িলিঃ ইিন ইসহারক র্বে লথরকও 
থারক, লসটা এই ঘটনার সত্যত্ার প্রমাণ না।ইিন ইসহারকর বসরাত্ গ্ররন্থর িযাপারর 
আমারের বকেু সত্কবত্া অিলম্বন করা উবচত্। ইিন ইসহারক প্রচুর জাল লরওয়ারয়ত্ 
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আরে। Satanic verse এর কুখযাত্ িারনায়াট ঘটনার লরওয়ারয়ত্ও বকন্তু ইিন 
ইসহারকর বসরাত্ গ্ররন্থ পাওয়া র্ায়। 

ইিন ইসহাক(র) এর গ্ররন্থর সংবেপ্ত রূপ হরচ্ছ ইিন বহশ্াম(র) এর বসরাত্ গ্রন্থ। ইিন 
ইসহাক লথরক এবট নত্বর করা হরয়রে। এবট ইিন ইসহারকর লচরয় অরপোকৃত্ 
বনভবররর্ািয। অবনভবররর্ািয লরওয়ারয়ত্ অরপোকৃত্ কম। 

ইিন বহশ্ারমর গ্ররন্থ[সীরাতু্ন্নিী(স)--ইিন বহশ্াম, ৪থব খণ্ড {ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন 
িাংলারেশ্}, পৃষ্ঠা ৬৯।] ঐ ঘটনার জায়িায় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) কতৃ্বক কািার েবিসমূহ মুরে 
লেলিার বনরেবশ্ লেিার কথা আরে। লকান েবি রাখিার বিিরণ লসখারন লনই। 

[িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/F3BiUy ] িাংলাভাষী পাঠকরা সহরজই লচক 
করর লেখরত্ পাররন। এটাও প্রমাণ করর লর্ মবরয়ম(আ) এর েবি লররখ লেিার 
ঘটনাটা সত্য নয়।আর আর র্ারা মূল আরবি ইিারত্ লচক কররত্ পাররিন ত্ারের 
কারে আররা বকেু জাবলয়াত্ী ধরা পরড় র্ারি। 
আর ত্া হরচ্ছঃ ইিন ইসহাক বকংিা ইিন বহশ্াম--রকান গ্ররন্থরই মূল আরবি ইিাররত্ 
ঐ ঘটনার অবিত্ব লনই।ইংররবজ ভাষার অনুিােক আলরেি বিরয়াম অনয জায়িা লথরক 
িণবনাবট সংগ্রহ করর লসখারন জুরড় বেরয়রেন। আর ত্ার বিভ্রাবিকর অনুিাে পরড় 
অরনরকই ভুল বজবনস লজরনরেন।ত্াোড়া হুমায়ুন আহরমরের ঐ ললখারত্ লিশ্ বকেু 
(বিভ্রাবিকর)ত্থয লর্াি করা হরয়রে র্া এমনবক বিরয়ারমর ইংররবজ অনুিারেও লনই। 
[বিিাবরত্ জানরত্ লেখুনঃ https://goo.gl/Bu5tCx ] অথবাৎ এখারন অনুিােক 
আলরেি বিরয়াম বকংিা বনিন্ধকার হুমায়ুন আহরমে লকউই বিশ্বিত্ার পবরচয় লেনবন। 
. 
আর ত্রকবর খাবত্রর র্বে ধররও বনই লর্ হুমায়ুন আহরমরের বনিরন্ধ উরল্লবখত্ ঘটনাবট 
সত্য, ত্াহরলও একটা কথা থারক। লসই ঘটনারত্ও লত্া মবরয়ম(আ)এর িারে অনয 
সকল েবি-মূবত্ব লভরঙ লেলার কথা আরে! কারজই ঐ ঘটনা লথরকও লত্া মূবত্ব লভরঙ 
লেলাই প্রমাণ হয়, সুিহানাল্লাহ। :D ইসলারম মবরয়ম(আ) এর একটা আলাো মর্বাোর 
স্থান আরে। বত্বন লকান পযািান লেিী নন। বকন্তু লপৌিবলকরের(pagans) লেি-
লেিীরের(রর্মন গ্রীক লেিী লথবমস) লেরত্র লত্া লস রকম লকান িযাপার লনই।কারজই ঐ 
অবনভবররর্ািয লরওয়ারয়ত্ লথরকও লথবমস িা অনয পযািান মূবত্ব লভরঙ লেলার কথাই 
সারিত্ হয়। 
. 
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আবয়শ্া(রা) এর পুতু্ল লখলার িযাপারবট বনরয়ও আরলাচয ললখায় একবট বিভ্রাবি আরে। 
আবয়শ্া(রা) কাপরড় নত্বর লর্ পুতু্ল বনরয় লখলরত্ন, লসগুরলার আজরকর বেনকার 
পুতু্রলর মত্ লকান মাথা বেল না। লসগুরলারত্ লকান নাক-মুখ-রচাখ এগুরলা লিাো লর্ত্ 
না।রসই পুতু্ল লমারটও আজরকর বেরনর িাবিব িরলর মত্ বকেু বেল না! এ রকম পুতু্ল 
বেরয় লখলা জারয়জ। বিিাবরত্ এই েরত্ায়ারত্ লেখা লর্রত্ 
পাররঃhttps://islamqa.info/en/9473 
আর লখাে আবয়শ্া(রা) লথরকই এমন হাবেরসর বিিরণ পাওয়া র্ায় র্ারত্ ভাস্কর-
বচত্রকররের পরকাবলন শ্াবির কথা আরে। 
. 
আবয়শ্া(রা) ও আবু্দল্লাহ ইিন উমার(রা) লথরক িবণবত্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন- 
" এই প্রবত্কৃবত্ বনমবাত্ারের (ভাস্কর, বচত্রকররের) বকয়ামত্-বেিরস আর্ারি বনরেপ 
করা হরি এিং ত্ারেররক সরম্বাধন করর িলা হরি, র্া লত্ামরা ‘সৃবষ্ট’ কররবেরল ত্ারত্ 
প্রাণসিার কর!’ 
[সহীহ িুখারী হা. ৭৫৫৭, ৭৫৫৮] 
. 
উমার(রা) সম্পরকব লর্ ঘটনাটা িলা হরয়রে লসটা কুরআন ও সহীহ হাবেরসর বনরেবরশ্র 
বিপরীত্। 
এ কী করর সম্ভি লর্ উমার(রা) কুরআন ও সুন্নাহ বনরেববশ্ত্ কথার বিররাবধত্া করর 
েবিরু্ি বজবনস রাখরিন? 
. 
কুরআন মাজীরে মূবত্ব ও ভাস্কর্বরক পথভ্রষ্টত্ার কারণ বহরসরি বচবিত্ করা হরয়রে। 
এক আয়ারত্ এরসরে- 
. 
“লহ প্রভু(আল্লাহ), এরা (মূবত্ব) অসংখয মানুষরক পথভ্রষ্ট করররে!’’  
[সূরা ইিরাহীম : ৩৬] 
অনয আয়ারত্ এরসরে- 
‘’আর ত্ারা িরলবেল, লত্ামরা পবরত্যাি কররা না লত্ামারের উপাসযরের এিং পবরত্যাি 
কররা না ওয়াে সুওয়ারক, ইয়ািূে, ইয়াঊক ও নাসররক। অথচ এগুরলা অরনকরক 
পথভ্রষ্ট করররে।’’  
[সূরা নূহ : ২৩-২৪] 
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এ আয়ারত্র িযাখযায় একবট েীঘব ও প্রাসবঙ্গক হাবেস এরসরে র্ারত্ উরল্লখ আরে লর্ 
মৃত্ িযবির স্মররণ নত্বরকৃত্ ভাস্কর্ব লথরক পৃবথিীরত্ কী করর সিবপ্রথম মূবত্বপুজার 
আবিভবাি হরয়রে।হাবেসবটর বলংকঃ https://goo.gl/Q0u2U1 
কুরআন মাজীরে একবট িস্তুরক ভ্রষ্টত্ার কারণ বহরসরি বচবিত্ করা হরি এরপর 
ইসলামী শ্বরয়রত্ ত্া নিধ ও গ্রহণরর্ািয থাকরি-এর লচরয় হাসযকর কথা আর কী হরত্ 
পারর! 
এই আয়াত্গুরলা লথরক পবরষ্কার জানা র্ারচ্ছ লর্, মূবত্ব-ভাস্কর্ব এসি বজবনস সমূ্পণবরূরপ 
পবরত্যাজয। 
হাবেরসও নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) মূবত্ব-ভাস্কর্ব সম্পরকব পবরষ্কার বিধান োন করররেন। 
. 
আমর ইিন আিাসা(রা) লথরক িবণবত্, নিী নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন ‘আল্লাহ ত্াআলা আমারক 
লপ্ররণ করররেন আত্মীয়ত্ার সম্পবক িজায় রাখার, মূবত্বসমূহ লভরঙ লেলার, এিং এক 
আল্লাহর ইিােত্ করার্ ও ত্াাঁর সরঙ্গ অনয লকারনা বকেুরক শ্রীক না করার বিধান 
বেরয়।  
[সহীহ মুসবলম হা. ৮৩২] 
. 
“আিুল হাইয়াজ আসােী িরলন, আলী ইিন আিী ত্াবলি(রা) আমারক িলরলন, ‘আবম 
বক লত্ামারক ওই কারজর োবয়ত্ব বেরয় লপ্ররণ করি না, লর্ কারজর জনয নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
আমারক লপ্ররণ কররবেরলন? ত্া এই লর্, তু্বম সকল প্রাণীর মূবত্ব বিলুপ্ত কররি এিং 
সকল সমাবধ-রসৌধ ভূবমসাৎ করর বেরি।’ অনয িণবনায় এরসরে,... এিং সকল বচত্র মুরে 
লেলরি।’ 
[সহীহ মুসবলম হা. ৯৬৯] 
. 
আলী ইিন আিী ত্াবলি(রা) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) একবট জানার্ায় উপবস্থত্ বেরলন। ত্খন 
বত্বন িলরলন, ‘লত্ামারের মরধয লক আরে, লর্ মেীনায় র্ারি এিং লর্খারনই লকারনা 
প্রাণীর মূবত্ব পারি ত্া লভরঙ্গ লেলরি, লর্খারনই লকারনা সমাবধ-রসৌধ পারি ত্া ভূবমসাৎ 
করর বেরি এিং লর্খারনই লকারনা বচত্র পারি ত্া মুরে বেরি?’ আলী(রা) এই োবয়ত্ব 
পালরনর জনয প্রস্তুত্ হরলন।  
এরপর নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘লর্ লকউ পুনরায় উপররাি লকারনা বকেু নত্রী কররত্ প্রিৃি 
হরি, লস মুহাম্মারের(ملسو هيلع هللا ىلص) প্রবত্ নাবর্লকৃত্ েীনরক অস্বীকারকারী।’  
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[মুসনাে আহমাে হা. ৬৫৭] 
. 
সুিহানাল্লাহ, কী েষ্ট কথা! 
. 
এই হােীসগুরলা লথরক েষ্ট জানা র্ারচ্ছ লর্ঃ প্রাণীর মূবত্ব/ভাস্কর্বমাত্রই ইসলারম হারাম 
এিং ত্া বিলুপ্ত করর লেয়াই হল ইসলারমর বিধান। আর এগুরলা স্থাপরনর পরে সাোই 
িাওয়া ইসলামরক অস্বীকারকারী সম্প্রোরয়র নিবশ্ষ্টয।রকউ এমন কাজ ভুরল করর 
লেলরল ত্ার উবচত্ আল্লাহর বনকট ত্াওিা করা। বনিয়ই আল্লাহ েমাশ্ীল ও েয়ালু। 
. 
আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস(রা) িরলন, আবম মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িলরত্ শুরনবে, ‘’লর্ লকউ 
েুবনয়ারত্ লকারনা প্রবত্কৃবত্ নত্বর করর বকয়ামত্-বেিরস ত্ারক আরেশ্ করা হরি লস 
লর্ন ত্ারত্ প্রাণসিার করর অথচ লস ত্া কররত্ সেম হরি না।’’  
[সহীহ িুখারী হা. ৫৯৬৩] 
. 
আর সি লশ্রষ লশ্খ সােীর মাজাররর িযাপারর র্া িলি---ইসলাম চরল কুরআন আর 
সুন্নাহ বেরয়। 
লশ্খ সােীর মাজার লকান েবলল নয়। 
ত্ার লেশ্ ইরান একবট বশ্য়া লেশ্।বশ্য়ারা কী করল আর না করল ত্া বকভারি 
ইসলারমর েবলল হয়? বশ্য়ারা একবট বিেআবত্ ও পথভ্রষ্ট েল।বশ্য়ারের লেরশ্ একবট 
মাজাররর কারে অিবস্থত্ প্রবত্কৃবত্ োরা মূবত্ব-ভাস্কর্বরক ইসলারম জারয়জ িলিার লচষ্টা 
করা ইসলাম সম্পরকব ভয়ািহ অজ্ঞত্ারই পবরচায়ক। িাংলারেশ্, লসৌবে আরি, তু্রস্ক, 
বমশ্র, ইরাক এমনবক সারা মুসবলম বিশ্বও র্বে লকান হারাম কারজ বলপ্ত হয় ত্িুও 
লসটা ইসলারম জারয়জ হরয় র্ায় না। 
. 
আল্লাহ আমারের িুেিার লত্ৌবেক বেন। 
ইসলারম হালাল-হারারমর বিধান জানার জনয ঔপনযাবসক বকংিা লসকুলার লেসিুক 
লসবলরব্রবটর লপাস্ট্ পড়া িজবনীয়; আমারের উবচত্ কুরআন-সুন্নাহ এিং আবলমরের ললখা 
লথরক এসি বিষরয় জ্ঞান অজবন করা।ইসলারম হালাল ও হারাম সািযি হয় কুরআন 
োরা এিং বনভবররর্ািয সনে লথরক প্রাপ্ত হাবেস ত্থা সুন্নাহ োরা। বনভবররর্ািয সনরের 
লরওয়ারয়রত্র সমথবন িযবত্ত্ লকান েুিবল িা জাল লরওয়ারয়ত্ লথরক কখরনা বকয়াস হয় 
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না। 
এ বিষরয় আররা বিিাবরত্ ইসলামী বিধান জানার জনয “েবি ও মূবত্বর িযাপারর 
ইসলারমর হুকুম” (আখত্ারুিামান মুহাম্মাে সুলাইমান) িইবট পড়া লর্রত্ 
পারর।িাউনরলাি বলংকঃ 
https://islamhouse.com/bn/articles/278880/ 
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১২১ 

অপ্রমারণযর প্রমাণ  
-ত্ানভীর আহরমে 
 

[১] 

সকাল সকাল আিু িকররর (রবেআল্লাহু আ’নহু) কারে উপবস্থত্ হরয়রে বকেু ললাক। কী 
লর্ন শুনরত্ এরসরে ত্ারা। লচারখ মুরখ উন্নাবসকত্া আর উচ্ছ্বাস। 
. 
“লত্ামার িনু্ধ সম্পরকব এখন কী িলরি লহ আিু িকর!? বত্বন লত্া এখন োবি কররেন 
- বত্বন নাবক িত্রারত্ িায়তু্ল মুকাোস বিরয়বেরলন, লসখারন নাবক ইিাোত্ করররেন, 
আিার একরারত্র মরধযই মোয় বেরর এরসরেন।” 
. 
আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) ভািরলন স্বভািসুলভ বমথযাচারই হয়রত্া কররে 
কুরাঈশ্রা। “লত্ামরা আমারক আরি িল বত্বন বক সবত্যই একথা িরলরেন বকনা?” 
কুরাঈশ্ ললাকগুরলা হযাাঁসূচক উির বেল। “বত্বন লত্া এখনও ললারকরের কারে এই 
কাবহনী িণবনা কররেন।” 
. 
আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) িলরলন, “আল্লাহর কসম! র্বে বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص একথা িরল 
থারকন, ত্রি বত্বন সত্য িলরেন। আর এরত্ এি আিরর্বযর কী আরে? বত্বন র্খন 
িরলন লর্ ত্াাঁর কারে আসমান লথরক ওহী নাবর্ল হয়, একজন লেররশ্ত্া ত্া ত্াাঁর 
কারে বনরয় আরসন আবম লত্া লসসি কথায় বিশ্বাস কবর; আর লসগুরলারত্া লত্ামারের 
এখনকার িণবনার লচরয়ও বিস্ময়কর!” 
. 
[২] 

মানুষ প্রমাণ খুাঁরজ, প্রমারণর উপরু্িত্া বনরয় প্রশ্ন তু্রল শ্ত্ আরলাচনা করর জ্ঞান 
জাবহর করর োরড়। িরিষণা আর বিজ্ঞানচচবার এই রু্রি প্রমাণগুরলা আজ নিজ্ঞাবনক 
হরয় উরঠরে। বকন্তু প্রমাণ চাই কররত্ কররত্ মানুষ লর্ গুরুত্বপূণব একবট িািিত্া ভুরল 
র্ায় ত্া হল প্রমাণ োড়াই অরনক অপ্রমাণয বিষয়াবে লস িািিজীিরন অনায়ারস স্বীকার 
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করর লনয়, বিশ্বাস করর লনয় এমনসি অপ্রমাণয বিষয়াবে র্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ করা 
র্ায় না। 
. 
েশ্বন ও রু্বিবিেযািত্ সত্য [Philosophical & Logical Truths] : বিজ্ঞারনর 
ত্াবত্ত্বক িা Theoretical বিষয়গুরলা রু্বি ও িবণরত্র উপর বনভবর করর প্রমাণ করা 
হয় আর বিজ্ঞান লর্সি েশ্বন ও রু্বিবিেযার উপর বটরক ররয়রে লসগুরলা বিজ্ঞান বেরয় 
প্রমাণ করা র্ায় না। লর্মনঃ একইসারথ একবট বিষয় সত্য আিার বমথযা হরত্ পারর না 
– এই রু্বিবটর উপর বভবি করর অরনকসময়ই বসদ্ধারি লপৌঁোরনা হয়। অথচ 
‘একইসারথ একবট বিষয় সত্য আিার বমথযা হরত্ পারর না’ এই রু্বিবটর বনরজরই 
লকারনা নিজ্ঞাবনক প্রমাণ লেওয়া র্ায় না। এটা লকিলই উপলবির বিষয়। লত্মবন েশ্বন 
ও রু্বিবিেযািত্ অনযানয সমি সত্যগুরলাই অপ্রমাণয, লকিল উপলবির বিষয়। ‘পৃবথিীর 
সমি আরপল লাল’ – এই িাকয সত্য হরল ইকিাল সারহরির লকনা আরপলবট লর্ 
লালই হরি ত্ার আলাো লকারনা প্রমাণ বেরত্ হয় না। কারণ েশ্বনিত্ ও রু্বিিত্ 
ধারণাগুরলা বিজ্ঞান প্রথরমই সত্য ধরর বনরয়ই সামরন এরিায়, ত্াই লসগুরলা আিার 
প্রমাণ কররত্ লিরল চিাকারর ত্কব োড়া আর বকেুই হরি না (argument in a 
circle). 
. 
আর িাবণবত্ক সত্যগুরলাও (Mathematical Truths) েশ্বনিত্ ও রু্বিিত্ সরত্যর 
আররকবট রূপমাত্র। লর্মনঃ লর্রকারনা ভাষারত্ই ‘এক’ এর পর ‘েুই’ সংখযাটাই আরস 
িা এক এক লর্াি কররল ‘েুই’ ই হয় – এমনসি অবত্সাধারণ িাবণবত্ক সত্যগুরলাও 
বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ করা র্ায় না, লকিল প্ররয়ারি লেখারনা র্ায় মাত্র। আর লর্রহতু্ 
সকল পর্বরিেণই অত্ীত্ হরয় র্ায়, ত্াই পরিত্বী ১+১=২ হরি ত্া লকউ অস্বীকার 
কররল ত্ারক ভুল প্রমাণ করিার লকারনা উপায় লনই। বকন্তু ত্িুও এগুরলা লকউ 
অস্বীকার করর না, লকারনারকম প্রমাণ োড়াই আমরা লমরন বনই লর্ পরিত্বী ১+১=২ ই 
হরি। 
. 
অবধবিেযািত্ / অিস্তুিত্ সত্য [Metaphysical Truths] : আমারের এই জিত্টা 
আসরল লকারনা কবম্পউটার বসমুযরলটর িা কারও স্বে নয়, িরং িািিজিত্ আর 
লর্সিবকেু হরচ্ছ ত্া িািবিকই হরচ্ছ, ১০ বমবনট আরি লর্ ঘটনাটা অত্ীত্ হরয়রে ত্া 
সবত্যই ঘরটরে, বনজ স্বত্বা িা ‘আবম’ এর অনুভূবত্, অনযানয মানুরষর স্বত্বার িা মরনর 
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অবিত্ব ইত্যাবে সত্যগুরলা এর অিভূবি আর বিজ্ঞারনর আওত্ারই িাবহরর। লকারনারকম 
প্রমাণ োড়াই আমরা এই জিরত্র িািিত্া, অত্ীরত্র িািিত্া, বনজ ও অপরাপর 
স্বত্বার অবিত্ব ইত্যাবে Metaphysical িযাপারগুরলা বেবিয লমরন বনই। 
. 
মানবিকত্া ও ননবত্কত্া [Morals & Ethics] : মানবিকত্া ও ননবত্কত্ারক কখরনা 
বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ করা িা মাপা র্ায় না। নাৎবস বিজ্ঞানীরা লর্ িযাস লচম্বারর মানুষ 
হত্যায় লমরত্ উঠরত্া, বহংস্র সি িরিষণায় লমরত্ উঠরত্া লসগুরলা লর্ নীবত্বিিবজবত্, 
অমানবিক বেল ত্া বিজ্ঞান বেরয় প্রমাণ করা সম্ভি নয়। এোড়া ধষবণ, অর্াচার ইত্যাবের 
মত্ ননবত্কত্া বিিবজবত্ কার্বকলারপর লকারনা নিজ্ঞাবনক সেুির লনই। বিজ্ঞান এগুরলার 
খারাপ প্রভাি লেখারত্ পারর মাত্র। বকন্তু এগুরলা অপরাধ বকনা লসই প্ররশ্ন বিজ্ঞান 
নীরি। 
. 
ধমবীয় বিশ্বাস আর বিবধবিধারন মুিবচিার োবিোরররা বিজ্ঞান লটরন আনরলও ধষবণ, 
সমকামীত্ার মত্ বিষয়াবেরত্ বঠকই ‘মানবিকত্া’ আমোবন করর, ত্খন ত্ারের বিজ্ঞান 
পাবলরয় লিড়ায়। িািিত্া বিিবজবত্ হরয় র্ারা LGBT rights িা সমকাবমত্া সমথবন 
করর আর ‘ভালিাসা লর্ কারও মরধয হরত্ পারর’, ‘এটা িযবত্িম ত্রি অস্বাভাবিক বকেু 
না’ এধররনর োলতু্ িাহানা োাঁড় করায়, ত্ারের লিবশ্রভািও অর্াচার িা Incest লক 
অবনবত্ক মরন করর; ত্খন ত্ারের ওইসি িাাঁজাখুবর রু্বি আর লেখা র্ায় না। আিার 
বকেু কুলাঙ্গার স্রষ্টারক অস্বীকার করর বিজ্ঞানরক ররব্বর আসরন িসায়। বকন্তু বিজ্ঞান 
ননবত্কত্ার প্ররশ্ন অচল হওয়ায় ওই কুলাঙ্গাররাও রিসম্পরকবর অর্াচাররক অবনবত্ক 
প্রমাণ কররত্ পারর না; ত্িুও লিবশ্রভাি লেরত্রই এরেররক র্বে িলা হয় বনজ স্ত্রীরক 
বনজ লেরলর সারথ অর্াচার কররত্ লেরি বকনা - ত্খন এরেরও ননবত্কত্া উথরল উরঠ। 
আর সিবরশ্ষ লেণীর লর্সি চূড়াি কুলাঙ্গাররা সমকামীত্া োড়াও বনজ িািা-মা, 
লেরলরমরয়রের সারথও এমন অর্াচাররর নিধত্া বেরয় লেয়, লসই কুলাঙ্গাররের িযাপারর 
লিাোই র্ায় লর্ এরা আসরল সমারজ কী প্রবত্ষ্ঠা কররত্ চায়... এককথায় চূড়াি মাত্রার 
িযাবভচার ও অরাজকত্া – বঠক লর্মনটা শ্য়ত্ান চায়।  
. 
ননবত্কত্া এিং এর লথরক উৎসবরত্ অপরাধবিজ্ঞান িরড়ই উরঠরে ধমবীয় 
অনুশ্াসনগুরলারক লকন্দ্র করর। লকননা, কারও ইচ্ছা হরলই লকারনাবকেু করর লেলরত্ 
পাররি বকনা - এমন সমি বিষয়াবে লশ্ষরমশ্ ননবত্কত্ার প্ররশ্ন এরস োাঁড়ায় র্া 
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বিজ্ঞারনর আওত্ার িাবহরর। আর মানুষরভরে লর্রহতু্ ননবত্কত্ার মূলযায়ন বভন্ন, ত্াই 
লর্ লকউ োবি কররত্ই পারর লর্ লস আররকজরনর বনধবারণ করর লেওয়া ননবত্কত্ার 
লস্করল চলরি লকন – ত্াই এরেরত্রও সিরচরয় লর্ৌবিক হল সৃবষ্টকত্বা বনধবাবরত্ 
সািবজনীন ননবত্কত্া লমরন লনওয়া। ত্াোড়া, সৃবষ্টকত্বাই বিধান প্রোন ও ননবত্কত্ার 
লস্কল বনধবাররণর সিরচরয় লিবশ্ হকোর ও একচ্ছত্র অবধকারী। ত্ানাহরল লর্ র্া খুবশ্ 
ত্াই কররত্ চাওয়ার অবধকার বেরত্ বেরত্ একসময় সভযত্ার পত্ন বনবিত্ হয়; 
একাররণই আধুবনক Individualism, Secularism ত্থা লসকুযলার িযিস্থা িমািরয় 
ধ্বংরসর বেরক এবিরয় র্ায়। আর সমি অধঃপত্রনর সূত্রপাত্ হয় সৃবষ্টকত্বা আল্লাহর 
বনধবাবরত্ ননবত্কত্া ও অনুশ্াসন েুাঁরড় লেরল বিজ্ঞান বেরয় সিবকেু িযাখযা করার লচষ্টায় 
লমরত্ উরঠ। 
. 
একবট িািি উোহরণ হল, আরমবরকায় ৩০ – ৪০ িের আরি সমকাবমত্ারক অপরাধ 
আর মানবসক ত্রুবটরূরপ লেখা হরলও এখন লসখারন এটা নিধ করা হরয় লিরে। এোড়া 
বিরশ্বর বকেু জায়িায় Incest Marriage এরও নিধত্া ররয়রে! আিার বকেু জায়িায় 
রীবত্মত্ উলঙ্গ লঘারাবেরার অবধকাররর জনয আরন্দালনও চরল। আর িলাই িাহুলয, 
সভযরিশ্ী অসভযরের লেরশ্ মানুষ উলঙ্গ চলারেরার নাবক বনধবাবরত্ িহু িীচ ররয়রে! 
আর এসমিবকেুর শুরু হরয়রে স্রষ্টারক অস্বীকার করর, ত্াাঁর বনধবাবরত্ ননবত্কত্ারক 
অস্বীকার করর বিজ্ঞান বেরয় সিবকেু িযাখযা করার লচষ্টার পেরেরপর মধয বেরয়। কারণ 
ওই লর্, বিজ্ঞারন ‘ননবত্কত্া’ প্ররশ্নর লকারনা উির লনই! 
. 
বশ্ল্পকলা ও নান্দবনকত্া [Aesthetic and literature] : বশ্ল্পকলার মূলয বিজ্ঞান বেরয় 
প্রমাণ করা র্ায় না। সৃজনশ্ীলত্া, লসৌন্দর্বযরিাধ বিষয়গুরলা বিজ্ঞারনর আওত্ার িাবহরর 
আর ত্াই বশ্ল্পসাবহত্যও বিজ্ঞান োরা মাপা র্ায় না। লসকাররণ পাথররর ভাস্কর্ব র্ত্ 
বনখুাঁত্ই লহাক না লকন, বিজ্ঞারনর বহসারি ত্ার মূলয লকবজেরর অনযানয পাথররর মত্ই। 
লত্মবন বচত্রকমব, সাবহত্যকমব িািরি র্ত্ই সৃজনশ্ীল ও নান্দবনক লহাক না লকন 
লসগুরলার সিই বিজ্ঞারনর বহসারি রীবত্মত্ মূলযহীন। কারণ বশ্ল্পসাবহত্য বিজ্ঞান োরা 
অপ্রমাণয। 
. 
লেশ্ীয় কলাবিজ্ঞানীরা আল্লাহরক অবিশ্বারসর জনয এত্ বিজ্ঞান কপচায়, অথচ 
বশ্ল্পকলারই লর্ লকারনা নিজ্ঞাবনক িযাখযা লনই ত্া ত্ারের মরন থারক না। এোড়া 
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বশ্ল্পরিারধ আসবি লিবশ্রভাি সমরয়ই নিত্ায় বিরয় লঠরক। প্রাচীন বগ্রক ভাস্কর্ব লথরক 
উপমাহারেশ্ীয় প্রাচীন মূবত্ব, বচত্রকমব, সাবহত্য সিবকেু লসই সােযই িহন করর। কামনা 
িাসনারক বনজবীি এসি বশ্ল্পমাধযরম ধারণ করা মূলত্ Objectophilia নামক 
বিকারগ্রস্থত্ার প্রারয়াবিক রূপ। বশ্ল্পচচবাকারীরের লিবশ্রভািই এই মানবসক 
বিকারগ্রস্থত্ায় আিাি হরয় র্ায় আর বনরজরের সাবহরত্য-বশ্ল্পকরমব নিত্া, বিকৃত্ 
লর্ৌনাচার ইত্যাবের প্রকাশ্ ঘটায়। বচত্রকর েবিরত্ এগুরলা েুবটরয় লত্ারল, সাবহবত্যক 
বনরজর িল্প-কবিত্া-উপনযারসর কবল্পত্ চবরত্ররের মাধযরম েুবটরয় লত্ারল আর ভাস্কর 
েুবটরয় লত্ারল ভাস্করর্ব। বশ্রল্পর আধুবনক রূপ বসরনমা, িান ইত্যাবেরত্ও বশ্রল্পর নারম 
লিহায়াপনা, অেীলত্ার প্রসার হয়। বশ্রল্পর নারম ওরের কারে সিই চরল। 
. 
বকন্তু ইসলামী অনুশ্াসন কখনও এরকম লিহায়াপনা, অেীলত্া, অিাধ লর্ৌনাচার িা 
এমনবকেু হওয়ার সুরর্াি ররয়রে লত্মন লিবশ্রভাি মাধযমগুরলারই নিধত্া লেয় না, 
নিধত্া লেয় না লকারনাবটরই লািামহীনত্ার। লসকাররণই রু্রি রু্রি কলাচচবাকারীরের 
এত্ বিরেষ। এককথায় ত্ারা বশ্রল্পর নারম র্া খুবশ্ করার স্বাধীনত্া চায়। অথবাৎ, ত্ারা 
লসকুযলাবরজমই চায় ‘বশ্ল্প’ নামক মুরখারশ্র আড়ারল। একাররণই লেখা র্ায় - লর্ই 
বশ্ল্পসাবহত্য সরচত্ন লসই লসকুযলার। আিার লর্ লসকুযলার, লসও বশ্ল্পসাবহরত্যর প্রবত্ 
অনুরািী।  
. 
নচত্নযরিাধ [Conscience / Consciousness] : বনজস্ব অনুভূবত্ িা নচত্নযরিাধ 
কখনও বিজ্ঞান বেরয় িযাখযা করা র্ায় না। বিজ্ঞান কখরনাই িলরত্ পারর না ভালিাসার, 
ঘৃণার, রাি-অবভমান করার িা বিশ্বাসঘাত্কত্ার স্বীকার হিার অনুভূবত্ লকমন। স্কযান 
করর মবিরষ্কর বিবভন্ন অংরশ্র পবরিত্বন লেয করা র্ায় বকন্তু অনুভূবত্গুরলা আসরল 
লকমন ত্া জানা র্ায় না। 
. 
এোড়াও অনুভূবত্-অবভজ্ঞত্া হয় একািই বনজস্ব ও িযবিরভরে এরককরকম। বিশ্বাস, 
ভালিাসা ইত্যাবে োড়াও সমুরদ্রর পারড় সূর্বাি লেখার অনুভূবত্ লকমন, েণবার মৃেু শ্ব্দ 
লশ্ানার অনুভূবত্ লকমন এসি লথরক শুরু করর সাধারণ লাল রং লেখার অনুভূবত্বটও 
আসরল একজরনর বনকট লকমন ত্া বিজ্ঞান লত্া েূররর কথা, ২য় আররকজনও িলরত্ 
পারর না। এমনবক ২য় জনরকও হুিহু একই বিষয়াবে লেখারনা-রশ্ানারনা হরলও। 
লচত্না, অনুভূবত্, অবভজ্ঞত্ার একািই িযবিিত্ হওয়ার এই িযাপারবটরক Qualia িলা 
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হরয় থারক। 
. 
[৩] 

বিজ্ঞান োরা এত্ এত্ অপ্রমাণয বিষয়াবে জানার পর বকেু বিষয় লেণীয়। 
. 
প্রথমত্, অরনরক বিজ্ঞানরক সি সমসযার সমাধান মরন করর, মরন করর বিজ্ঞান হল 
Omnipotent. অথচ েশ্বন, রু্বি, মানবিকত্া-বনবত্কত্া ইত্যাবে বিষয়াবে লর্ বিজ্ঞান 
বেরয় অপ্রমাণয ত্া ত্ারের মাথায় আরস না। ত্াোড়াও ‘বিজ্ঞান বেরয় সি িযাখযা করা 
র্ায়’ িা ‘বিজ্ঞান হল Omnipotent’ অথিা ‘বিজ্ঞান একসময় বঠকই উির খুাঁরজ লির 
কররি’ এই কথাগুরলাও লস্রে েশ্বনিত্ উবি িা বিশ্বাসমাত্র। এই কথাগুরলারও লকারনা 
নিজ্ঞাবনক প্রমাণ লনই! এগুরলাও বিজ্ঞারনর প্রবত্ অন্ধবিশ্বাস – এরক িলা হয় 
Scientism র্া বকনা Neo-Atheism এর বভবি। 
.  
বেত্ীয়ত্, বিজ্ঞান আসরল কী? পর্বরিেণ, িরিষণা, রু্বিত্কব, েশ্বন ইত্যাবের মাধযরম 
জিত্ সম্বরন্ধ জানিার পদ্ধবত্িত্ উপায়ই হল বিজ্ঞান। সাধারণত্ বিজ্ঞান েুই উপারয় 
বসদ্ধারি লপৌঁোয় – Deductive reasoning আর Inductive Reasoning. 
Deductive reasoning এর মাধযরম বসদ্ধারি লপৌঁোরনার জনয বকেু েশ্বন, রু্বিত্কবরক 
সত্য ধরর বনরয় লশ্ষরমশ্ বসদ্ধারি আসা হয়। আর Inductive Reasoning এ 
পর্বরিেরণর উপর বভবি করর বসদ্ধারি আসা হয়। প্রথমবটরত্ লর্ লকিলই উপলবি ও 
েশ্বনিত্ বকেু সত্যরক লমরন বনরয়ই সামরন আিারনা হয় ত্া আরিই আরলাবচত্ হরয়রে। 
আর ২য় উপারয় অথবাৎ, Inductive Reasoning এ পরিত্বী পর্বরিেণ সিসময়ই বভন্ন 
েলােল লেখারত্ পারর। ত্াোড়া আররকজরনর পর্বরিেণ করর আসা বসদ্ধাি লর্ 
আসরলও সত্য - লসটা লমরন বনরয় আমরা মূলত্ বসরস্ট্ম বনিবত্ ‘বিজ্ঞানী’ 
োবিোররেররক বিশ্বাস করর র্াই। লকিল বিশ্বাস কররত্ পাবর না ৪০ িের ধরর ‘আল-
আমীন’ িা বিশ্বাসী মানুষবট সৃবষ্টকত্বার পে লথরক লশ্ষ নিুওয়যারত্র োবি বনরয় এরল, 
এক রারত্র মরধয ইসরা-বমরারজর োবি বনরয় এরল। আর ললখাপড়া না লজরনও 
কুরআরনর মত্ অশ্রুত্পূিব িাণী বনরয় এরল। 
. 
তৃ্ত্ীয়ত্, বিজ্ঞান বিবভন্ন বিষয়াবের িযাখযাস্বরূপ অরনক ত্ত্ত্ব োাঁড় করায়। আর 
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অরনকসময়ই লসসি ত্ত্ত্ব পর্বরিেরণরও অরর্ািয হরলও মানুষ ত্ারত্ ‘বিশ্বাস’ করর, 
লস্রে বসরস্ট্ম বনিবত্ ‘বিজ্ঞানীরা’ বিশ্বাস কররন িরল। লর্মনঃ Multiverse Theory 
লত্ অরনক বিজ্ঞানীই বিশ্বাসী, অথচ সিাই জারন লর্ এই মহাবিরশ্বর িাবহরর লকারনাবকেু 
পর্বরিেণও সম্ভি নয়। এখন স্রষ্টাও পর্বরিেণ আওত্ামুি, আিার অনয মহাবিশ্বও 
পর্বরিেণ আওত্ার িাবহরর। ত্াহরল লকন লশ্ষরমশ্ বথউবরই লিরে লনওয়া! লর্ন স্রষ্টারক 
অবিশ্বারসর জনযই এত্সি নাটক। ত্ানাহরল লর্ িস্তুিােী হওয়া র্ায় না, করা র্ায় না র্া 
খুবশ্ ত্া। 
. 
চতু্থবত্, ত্াবত্ত্বক বিষয়াবে োড়াও মাপামাবপসহ অনযানয প্রযাকবটকাল লেরত্রর মূল 
বিষয়গুরলাও আমরা লকান ধররনর প্রমাণ োড়া লমরন বনই। এখানকার মূল বিষয়গুরলা 
হল এককগুরলা। লর্মনঃ এক বমটার আসরল কত্টুকু? লকন এত্টুকুই হল? লকন 
সামানয লিবশ্ িা সামানয কম হল না – এই প্রশ্নগুরলা আমরা লকউ কবর না। কারণ এই 
ধররনর বিষয় লমরন না বনরয় ত্কব করা আসরল অর্থা কালরেপরণর খারাপ 
বনয়যাত্রকই বনরেবশ্ করর। অথচ একই বজবনস লর্ আল্লাহর লেওয়া বিবধবিধানগুরলার 
জনযও প্ররর্াজয ত্া নাবিক আর সংশ্য়িােীরের লখয়াল থারক না। এই বিধান এমন 
লকন হল, ওইটা অমন লকন হল, লকন ওটা এইরকম হল না – এমন সমি প্রশ্ন 
নাবিক, সংশ্য়িােী আর সম ঘরানার প্রাবণরা ত্াই লকিল েুইটা কাররণ করর থাকরত্ 
পারর। এক, ত্ারের িুবদ্ধ ও বচিাশ্বি ললাপ লপরয়রে অথিা েুই, লকিল অবিশ্বারসর 
জনয ত্ারা ভন্ডাবম িা Hypocrisy-লত্ লমরত্রে।  
. 
পিমত্, বিজ্ঞারনর একবট শ্াখা Quantum Physics এর অরনক বিষয়ই আধুবনক 
প্ররু্বির কলযারণ অনুধািণ করা লিরলও বিজ্ঞান ত্ার লকারনা িযাখযা বেরত্ পারর না। 
লর্মনঃ Quantum Entanglement হল ইরলকিরনর মত্ উপপারমাণবিক 
কবণকাগুরলার এমন এক বিরশ্ষ অিস্থা র্খন বিবলয়ন আরলাকিষব েূরত্ব হরলও েু’বট 
কবণকার মরধয একরকম লর্ািারর্াি থারক। পুররা মহাবিরশ্ব এই অিস্থায় কবণকারা 
বিরাজমান থাকায় পুররা মহাবিশ্ব রীবত্মত্ একটা জীিি লেরহর মরত্া! অথচ এটা 
পোথববিজ্ঞারনর অনযত্ম সূত্র - মহাবিরশ্ব আরলার িবত্রিি সরিবাচ্চ – এর বিপরীত্। 
এর কারণ বহরসরি লকায়ান্টাম কবণকার জিত্ আর ত্ার ধমবরক আলাো বিরিচনা 
কররই এর বনষ্পবি করা হয় বকন্তু িলাই িাহুলয, অনযানয সিবকেুর মত্ এখানকার 
‘লকন’ প্ররশ্নও বিজ্ঞান নীরি। 
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.  
[৪] 

Burden of Proof এর ভুল প্ররয়াি 
. 
এত্ এত্ বকেু প্রমাণ োড়া লমরন বনরলও লকিল স্রষ্টার লেরত্রই এরস Burden of 
Proof লখাাঁজাও আসরল ভান্ডাবমই বনরেবশ্ করর। বকন্তু লসটা িাে বেরলও ইবত্হারস 
Burden of Proof এর সিরচরয় িারজ আর িুবদ্ধহীন প্ররয়াি সৃবষ্টকত্বার লেরত্রই হরয় 
থারক, আর লসটা করর র্িসি িুবদ্ধহীন অথিবরাই। কারণ Burden of Proof এ by 
default িা আরি লথরকই ধরর লনওয়া হয় লর্ লকারনা সৃবষ্টকত্বা লনই আর সৃবষ্টকত্বার 
অবিত্ব এক নতু্ন োবি। আর ত্াই োবিকারীরক বনজ োবির স্বপরে প্রমাণ লপশ্ কররত্ 
হরি। রু্বি বঠক আরে ত্রি এরেরত্র নয় মহাশ্য়, িরং সৃবষ্টর ননপুণয আর সুবিনযাস 
লথরকই by default একজন Intelligent Designer / Manufacturer িা 
এককথায় স্রষ্টার অবিত্ব প্রমাবণত্ হয়। বঠক লর্মন এই বলখাবট পড়িার সময় by 
default একজন ললখরকর অবিত্ব মন স্বীকার করর লনয়। 
. 
বিএনএ লকাবিংরয়র কথাও িাে। মহাবিরশ্বর উৎপবি, োয়াপথ, নেত্রসমূহ লথরক শুরু 
করর অণু এিং আণবিক কণার মত্ িস্তুর আকার আকৃবত্ও সূোবত্সূে অরনকগুরলা 
লমৌবলক ধ্রিরকর উপর বনভবর করর। আর প্রবত্বট সংখযায় লর্ পবরমাণ বনখুাঁত্ সমিয় 
করা হরয়রে ত্া একজন Intelligent Designer লকই বনরেবশ্ করর। মহাকষব ধ্রুিক 
র্বে ১০^৬০ এর (অথবাৎ, ১ এর পরর ৬০ বট শূ্নয) এক ভাি লিবশ্ িা কম হরত্া, 
ত্াহরল লকারনা োয়াপথ, গ্রহ নেত্র বকেুই সৃবষ্ট হরত্া না। শুধুমাত্র এই ধ্রুিরকর অত্ 
সূক্ষ্ম পবরমাণ বিচুযবত্রত্ও মহাবিরশ্বর সূচনালরিই এর অবত্িযবপ্ত হরয় লর্ত্ িা মুহুরত্বই 
ধীর িযবপ্তর কাররণ পরেরণই গুবটরয় ধ্বংস হরয় লর্ত্। আিার, মহাজািবত্ক ধ্রুিরকর 
মান ১০^১২০ এর এক ভািও এবেক লসবেক হরল ত্া মহাবিশ্ব সম্প্রসাররণর হারর 
একই প্রভাি লেরল কখনও এ পর্বি আসা লত্া েূররর কথা, মহাবিশ্ব বনবমরষই ধ্বংস 
হরয় লর্ত্। লর্সমি বিচুযবত্র কথা িলা হরচ্ছ ত্া লর্ আসরল কত্ েূদ্র ত্া িুেরত্ 
পৃবথিীরত্ লমাট র্ত্বট িালুকণা ররয়রে ত্া কল্পনা করা লর্রত্ পারর। এই সংখযক 
িালুকণা বেরয় র্বে একটা ধ্রুিক িবঠত্ হরয়রে িরল ধরা হয়, ত্রি পৃবথিীরত্ আররকবট 
িালুকণা লর্াি কররল িা একবট সবররয় বনরল আর লকারনাবকেুরই অবিত্ব থাকরত্া না! 
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প্লযারঙ্কর ধ্রুিক, পারমাণবিক লমৌবলক কবণকাগুরলার ভর, হািল ধ্রুিকসহ আরও িহু 
ধ্রুিরকর এমন বনখুাঁত্ ভারসাময িা Fine Tuning একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বার বেরকই by 
default বনরয় র্ায়। ত্াই Burden of Proof আসরল নাবিকরের ওপররই িত্বায়। 
আমরা সৃবষ্টজিত্ লথরক স্বভািজাত্ভারিই সৃবষ্টকত্বার অবিত্ব িুবে। এটাই হল by 
default. এখন লত্ামরা বনরজরের অস্বীকাররর প্রমাণ োও।  
.  
নাবিকযিােী বিজ্ঞানীরা এমন অসম্ভি বনখুাঁত্ বিনযাসরক স্রষ্টা োড়া িযখযা করার লচষ্টায় 
Multiverse Theory এরনরে লর্খারন মূলত্ িলা হয় পোথববিজ্ঞারনর সূত্রগুরলার র্ত্ 
সম্ভািনা হওয়া সম্ভি, ত্ার সিগুরলা িমািরয় হরয় চলরে আর আমরা লসৌভািযিশ্ত্ 
লর্ মহাবিশ্ববটর সিবকেু এরেিারর Perfect হরয় বিরয়রে লসটারত্ই ররয়বে। অথচ এই 
ত্ত্ত্ববিশ্বাস প্রমারণর লকারনা উপায় লনই কারণ অনযরকান মহাবিশ্ব পর্বরিেণই সম্ভি 
নয়। এই ত্ত্ত্বও লর্ Burden of Proof এর োবি রারখ লসকথা আর লকউ িরল না। 
লকিল সৃবষ্টকত্বা আল্লাহরক অবিশ্বারসর জনয এই রূপকথায় বিশ্বাস আর প্রচার-প্রসার 
করর চরল। অথচ না লেরখই আল্লাহর অবিরত্ব বিশ্বারসর কথা এরল, আল্লাহর ইচ্ছায় 
এক রারত্ ইসরা-বমরাজ ভ্রমরণর কথা এরল এরাই আিার রূপকথা িরল িরল েযানা 
লত্ারল। 
.  
আরিকার রু্রির জ্ঞানীরাও by default স্রষ্টার অবিরত্বর বেরকই বভড়রত্া। ত্খন লকিল 
শুধু আজরকর মরত্া সূে মানসহ জানা বেল না। নিী ইব্রাবহম (আলাইবহস সালাম) 
নরভামরন্ডাল ও ভূমন্ডরলর নিবচত্রযময় বিষয়গুরলা লেরখ বচিাভািনা করর স্রষ্টায় বিশ্বারস 
এরস লপৌঁরেবেরলন (৬ : ৭৫) , লত্া অযাবরস্ট্টল কল্পনা কররবেল সারাটা জীিন মাবটর 
বনরচ কাবটরয় লেওয়া বকেু মানুরষরা হঠাৎ উপরর উরঠ এরল সৃবষ্টবিবচত্রয লেরখ বঠকই 
একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী হরয় উঠরি। অিশ্য ইিরাবহম (আলাইবহস সালাম) লর্ আল্লাহরই 
কারে আিবরকভারি সাহার্য প্রাথবনাস্বরূপ িরলবেরলন, “র্বে আমার প্রবত্পালক আমারক 
পথ-প্রেশ্বন না কররন, ত্রি অিশ্যই আবম বিভ্রাি সম্প্রোরয়র অিভুবি হরয় র্াি।” (৬ 
: ৭৭) এমন সাহার্য চাওয়া অযাবরস্ট্টল িা হারলর অযান্টবন বিউরের লিলায় লশ্ানা র্ায় 
না। অথচ স্রষ্টার অবিত্ব অনুধািরনর পর ত্াাঁর কারে আিবরকভারি সাহার্য প্রাথবনাই হল 
সিবপ্রথম োবয়ত্ব র্া বকনা প্রকৃত্ মুবমনরা সূরা োবত্হার মাধযরম বেরন কমপরে ১৭ িার 
করর থারক। 
. 
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[৫] 
. 
প্রমাণ লখাাঁজারত্ সমসযা লনই। সমসযা হল, র্াচাইরয়র সৎ মানবসকত্া লথরক প্রমাণ না 
খুাঁরজ অবিশ্বাস পুরষ লররখ কালরেপরনর জনয প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই িরল লিড়ারনা। 
এমন মানুষরের আররকিার স্মরণ কবররয় বেই, অিরর সৎ বনয়যাত্ ররয়রে নাবক 
কালরেপরনর িা সংশ্য় সরন্দরহ িুরি লথরক েুবনয়ারত্ র্া খুবশ্ ত্াই করর লিড়ারনার 
ধান্দা ররয়রে ত্া সম্পরকব আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন সমূ্পণব ওয়াবকিহাল। 
. 
ইসরা ও বমরারজর রারত্র পরবেন সকারল ত্াই মোর কাবেররের জনযও কারেলার 
প্রমাণ লেওয়া হরয়বেল, বকন্তু ত্ারা বিশ্বাস করর নাই। অথচ আিু িকরও (রবেআল্লাহু 
আ’নহু) প্রমাণ খুাঁরজবেরলন। আর অত্ঃপর প্রমাণ পািার পর বঠকই সােী বেরয়বেরলন 
লর্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص সত্য িলরেন। অথবাৎ, প্রমারণর লচরয়ও িড় হল আসরলও আপবন 
আিবরক বকনা। নইরল শ্ত্সহস্র প্রমারণও লকারনা োয়ো হরি না। অিশ্য আল্লাহ 
রবু্বল আ’লামীনই লর্ িান্দারের লথরক িারয়রি বিশ্বাস চান লস অনুর্ায়ী লকারনা প্রমাণই 
অকাটয হরি না। আিু িকররর (রাবেআল্লাহু আ’নহু) মত্ সরিবািম ঈমান না লহাক, 
সামানয বিশ্বারসর সবেচ্ছা আর আিবরকত্া িযত্ীত্ কারও পরেই বিশ্বাস সম্ভািপর 
নয়।  
. 
“... এরপর আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) লসখান লথরক লসাজা রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর 
বনকট চরল আসরলন এিং িলরলন, “লহ আল্লাহর নিী! আপবন বক এরের কারে 
িরলরেন লর্ এই রারত্ আপবন িায়তু্ল মুকাোস বিরয়বেরলন?” 

বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص িলরলনঃ হযাাঁ। 

আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) িলরলনঃ লহ আল্লাহর নিী! লস মসবজেবটর িণবণা বেন 
লত্া; আবম লসখারন বিরয়বেলাম। 

ত্খন রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন লর্ ঐসময় িায়তু্ল মুকাোসরক আমার সামরন তু্রল ধরা 
হল। আবম ত্ার বেরক ত্াবকরয় লেখরত্ লািলাম। 

এরপর রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) এর কারে িায়তু্ল মুকাোরসর 
িণবণা বেরত্ লািরলন। আর আিু িকর (রবেআল্লাহু আ’নহু) প্রবত্িারই িলরত্ লািরলন, 
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“আপবন সত্যই িরলরেন। আবম সােয বেবচ্ছ, আপবন আল্লাহর রাসূল।” 
. 

Reference: [১] ও [৫] সীরাতু্ন্নিী ملسو هيلع هللا ىلص ইিন বহশ্াম (র), ২য় খণ্ড (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন) পৃষ্ঠা ৭৪ 
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১২২ 
সযাটাবনক ভারসবস -- Satanic Verses  
-আবরে আজাে 

 
 

লরািিার আমারের কারে 'আড্ডািার' িরল খযাত্। 
লরািিারর আমরা শ্াহিারি িরস আড্ডা বেই। আমারের আড্ডার বিষয়িস্তু থারক 
সমসামবয়ক বিবভন্ন ঘটনা, বিবভন্ন আবিষ্কার, বিবভন্ন িই বনরয়। 
. 
িত্ লরািিাররর আড্ডায় আমারের সারথ বপকলু ো'ও বেরলন। বপকলুো হরলন 
আমারের সিার কারে বপ্রয় ও পবরবচত্ একবট মুখ। কযাম্পারস বপকলুোরক বচরননা 
এমন মানুষ খুাঁরজ পাওয়াই েুষ্কর। লকরনাই িা বচনরিনা? লর্ ললাক জাপান, হংকং এিং 
কানািা লথরক চার চারিার েরটাগ্রাবেরত্ লিাে লমরিল পায়, ত্ারক আিার বচনরিনা 
এমন লকউ থাকরত্ পারর নাবক? 
. 
আমরা বপকলুোরক একজন উাঁচু মারপর 'েরটাগ্রাোর' বহরসরি জানরলও, সাবজরের 
কারে বপকলুোর কের অনয জায়িায়। 
সাবজে বপকলুোরক একজন উাঁচু মারনর িই পড়ুয়া বহরসরিই বচরন। 
সাবজরের ভাষযমরত্, পুররা পৃবথিী লথরক র্বে ত্ন্ন ত্ন্ন করর খুাঁরজ লসরা ১০ জন িই 
পড়ুয়া ললাক খুাঁরজ লির করা হয়, ত্াহরল বপকলুোর Rank লসখারন লসরা বত্রন 
থাকরি, বশ্ওর.... 
. 
বপকলুোর সারথ আমারের লচরয় সাবজরের সখযত্াই লিবশ্।এর কারণ, ঢাবিরত্ ভবত্বর 
পরর পুররা একিের সাবজে আর বপকলুো হরলর একই রুরম বেরলা। মুহসীন হরলর 
২১০ নম্বর রুম। 
সাবজরের কারে শুরনবে, একিার লঘার িষবার সময়, বপকলুো বঠক কররলন লর্ উবন 
িান্দরিান র্ারিন। চারবেরক করুণ অিস্থা। পাবনরত্ টইটমু্বর সি। ভাবর িেপারত্র 
সারথ বিরবত্হীন িৃবষ্টর লোয়ারা- এর মরধযই বপকলুো চারচ্ছ কযারমরা হারত্ লিবররয় 
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পড়রত্। 
সাবজে খুিই অিাক হরলা। িলরলা,- 'এরকম পবরবস্থবত্রত্ লকউ কী িাইরর র্ায় নাবক?' 
বপকলুো করয়ক লসরকন্ডও সময় না বনরয় িলরলন,- 'Without such 
environment, you can't enjoy adventure, my dear...' 
. 
সাবজে লেখরলা, লসই র্াত্রায় বপকলুো িযারির মরধয কযারমরার সারথ লশ্েবপয়াররর 'A 
mid Summer Night's Dream' এিং রিীন্দ্রনারথর 'লিারা' উপনযারসর িই েুরটাও 
পুরর বনরচ্ছ। সাবজে আিাররা অিাক হরলা। িলরলা,- 'িৃবষ্ট িােরলর মরধয বভজরি নাবক 
িই পড়রি?' 
বপকলুো লসিার বকেু না িরল মুচবক লহরস লিবররয় পড়রলা। 
. 
বপকলুো বেররলা বঠক েশ্বেন পরর। িরর কাাঁপাকাাঁবপ অিস্থা। অনযরকউ হরল এই 
মূহুরত্ব লিহাল েশ্া হরয় লর্রত্া। অথচ, বপকলুোর মুরখ অসুরখর লকান বচহ্নই লনই। 
মরন হরচ্ছ মরনর মরধয রাজয জরয়র সুখ বিরাজ কররে। 
সাবজে িলরলা,- 'কী অিস্থা করর এরসরো বনরজর?' 
বপকলুো সাবজরের কথা কারন বনরলা িরল মরন হরলা না। লিােলীে বসিারররট টান 
বেরয় লধাাঁয়া োড়রত্ োড়রত্ িলরলন,- 'জাবনস লত্া, অরনকগুরলা অসাধারণ েবি তু্রল 
এরনবে এিার। এরকিারর প্রত্যি অিরল চরল বিরয়বেলাম। চারপারশ্ শুধু পাহাড় আর 
পাহাড়। মরন হবচ্ছরলা িাংলারেশ্ িস করর লকান এক পাহারড়র লেরশ্ ঢুরক পরড়বে।' 
. 
পরররবেন কযাম্পারস বপকলুো আমারের অত্যি আগ্ররহর সারথ িান্দরিারনর েূিবম 
এলাকা লথরক তু্রল আনা েবিগুরলা লেখাবচ্ছরলন। আমরাও খুি আগ্রহভরর লেখবেলাম 
েবিগুরলা। আসরলই সি কয়'টা েবিই োরুন বেরলা। আমার সাধয থাকরল প্রবত্টা 
েবির জনয বপকলুোরক একটা করর লিাে লমরিল বেরয় বেত্াম। 
আমরা সিাই েবি লেখারেবখ বনরয় িযি থাকরলও, সাবজরের লসবেরক লমারটও আগ্রহ 
আরে িরল মরন হরলা না। বকেুেণ চুপ থাকার পরর লস বপকলুোর কারে জানরত্ 
চাইরলা সারথ বনরয় র্াওয়া িইগুরলার িযাপারর। বপকলুো বেক করর লহরস বেরলন। 
এরপর, সাত্খন্ড রামায়ণ পারঠর মরত্া করর উবন লশ্েবপয়াররর 'A mid summer 
night's dream' এিং রবি ঠাকুররর 'লিারা' উপনযারসর আরেযাপাি িণবনা করা শুরু 
কররলন। আমরাও আগ্রহ ভরর শুনবেলাম আর আবিষ্কার করবেলাম সমূ্পণব বভন্ন এক 
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বপকলুোরক। বর্বন লকিল েবির মারেই িুি লেন না, িইরয়র মারেও অসাধারণভারি 
িুি বেরত্ পাররন...... 
. 
িলবেলাম িত্ লরািিাররর আড্ডার কথা। লস আড্ডায় আমারের সারথ বপকলুোও 
বেরলন। বেরলা রািবিজ্ঞান বিভারির লসারহল রানা এিং সমাজবিজ্ঞান অনুষরের লসৌরভ 
ধর। আররা বেরলা ইংররজী বিপাটবরমরন্টর আহরমে ইমবত্য়াজ এিং রসায়রনর সুমি 
িমবণ ো। সুমি ো খুি ভারলা বিটার িাজারত্ পাররন। বত্বন র্খন বিটারর ত্াল ধররন, 
ত্খন সিাই সমস্বরর মান্না ো'র লসই বিখযাত্ িানটা লিরয় উরঠ- 
'কারক লর্ন ভারলারিরস, আঘাত্ লপরয়রে লশ্রষ, পািলা িাররে আরে রমা রায় 
অমলটা ধুাঁকরে েূরি কযাোরর, জীিন কররবন ত্ারক েমা হায়...... কবে হাউরজর লসই 
আড্ডাটা আজ আর লনই, আজ আর লনই....' 
কবে হাউরজর আড্ডাটা না থাকরত্ পারর, আমারের লরািিাররর আড্ডাটা বঠকই ররয় 
লিরে। 
. 
আমারের আড্ডা শুরুর প্রাোরল, লসৌরভ বপকলুোর কারে বজরজ্ঞস কররলা,- 'োো, 
তু্বম কী সালমান রুশ্েীর 'The Satanic Verses' পরড়রো?' 
বপকলু ো 'হযাাঁ' সূচক মাথা লনরড় জানারলন লর্ উবন পরড়রেন। 
এরপর লসৌরভ সাবজরের কারে জানরত্ চাইরলা লর্ লস পরড়রে বকনা এই িই। 
সাবজেও 'হযাাঁ' সূচক মাথা নাড়রলা। বপকলুো সাবজরের কারে জানরত্ চাইরলা,- 'লত্ার 
লকমন লািরলা লর এই িই?' 
সাবজে িাোম বেরল মুরখ বেরত্ বেরত্ িলরলা,- 'বেকশ্নাল িই বহরসরি িলরত্ লিরল 
এটা একটা োরুন িই।' 
বপকলুো খাবনকটা অিাক হরলন িরল মরন হরলা। িলরলন,- 'মারন কী?' 
- 'বকেুই না। বেকশ্নাল িই বহরসরি এটা একটা োরুন িই। সাবহত্যমারনর বিচারর 
িলরত্ লিরল িইটারক আবম েরশ্র মরধয ৯ লেরিা।' 
বপকলুো আররা খাবনকটা অিাক হরলন। িলরলন,- 'িইটারত্ রুশ্েী লর্ ইনেররমশ্ন 
িযিহার করররে, লস িযাপারর লত্ার আপবি আরে?' 
সাবজে িলরলা,- 'আলিৎ আরে।' 
- 'বকন্তু তু্ই কী জাবনস অই িইরত্ রুশ্েী র্া ইনেররমশ্ন িযিহার করররে ত্ার 
সিটাই ইসলাবমক লসাসব লথরক লনওয়া?'- বপকলুো িলরলন। 
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- 'হযাাঁ।' 
- 'তু্ই িলরত্ চাবচ্ছস এসি ইসলাবমক লসারসব ভুল ইনেররমশ্ন লেওয়া আরে?' 
- 'থাকরত্ও পারর। েুবনয়ায় লকারআন োড়া িাবকসি গ্রন্থ মানুরষর ললখা। আর মানুরষর 
ললখায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।'- সাবজরের উির। 
. 
( পাঠকরের লিাোর সুবিধারথব আবম িযাপারটা একটু বক্লয়ার করর বনই।এরপরর আমরা 
আিার ঘটনায় চরল র্ারিা। 
ইবন্ডয়ান ললখক সালমান রুশ্েী একবট িই বলরখ খুিই বিত্বকবত্ হরয় পরড়ন। িইটার 
নাম- 'The Satanic Verses' (শ্য়ত্ারনর আয়াত্)। 
রুশ্েী লসই িইরত্ বকেু ইসলাবমক (সীরাত্) লসাসব লথরক েবলল লটরন ইসলামরক 
আিমণ করর এিং প্রমারণর লচষ্টা করর লর্ লকারআন আল্লাহর কাে লথরক নাবজল 
হওয়া না, শ্য়ত্ান লথরক প্রাপ্ত বকত্াি। রুশ্েী লসাসব বহরসরি উরল্লখ করর 'আল 
ত্ািাবর' এিং 'ইিন সা'ে' এর মরত্া সীরাত্ গ্রন্থরক। 
আল ত্ািাবর এিং ইিন সা'ে এ একবট ঘটনার উরল্লখ আরে। ঘটনাবট হরলা এরকম,- 
'রাসূল (সা:) মোয় র্খন োওয়াত্ প্রচার শুরু কররলন, ত্খন একবেন বত্বন ক্বািা 
শ্রীরের প্রাঙ্গরণ িরস সেয ইসলারম োবখল হওয়া মুসবলমরের মারে িিৃত্া 
রাখবেরলন। লসখারন মোর অনযানয লপৌিবলক কুরাইশ্রাও বেরলা। 
বঠক এমন সমরয়, হজরত্ বিিরাঈল (আঃ) ওহী বনরয় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে আিমন 
কররন। লসবেন বিিরাঈল সূরা 'আন নাজম' বনরয় অিত্ীণব হন। ত্ািাবর এিং ইিন 
সা'ে িলরে,- লসবেন সূরা আন নাজরমর ১৯ এিং ২০ নাম্বার আয়ারত্র পর রাসূল সাঃ 
আররা িাড়বত্ েুবট আয়াত্ বত্লাওয়াত্ কররন, র্া আেরত্ বিিরাঈল আঃ ওহী বহরসরি 
বনরয় আরসন বন। এই েুই আয়াত্ মূলত্ শ্য়ত্ান রাসূল সাঃ লক লধাাঁকা বেরয় 
লকারআরনর আয়ারত্র সারথ বমবশ্রয় বেরয়বেরলা। 
পরর, বিিরাঈল রাসূল সাঃ লক এ িযাপারর সত্কব কররল রাসূল সাঃ ত্া ওহী বেরলা না 
িরল িাে লেন। 
সূরা আন নাজরমর ১৯ এিং ২০ নাম্বার আয়ারত্ হরলা মুশ্বরকরের পূবজত্ সিরচ িড় 
বত্ন লেিী- লাত্, উর্র্া এিং মানাত্রক বনরয়। 
সূরা আন নাজরমর ১৯ এিং ২০ নাম্বার আয়াত্ হরলা- 'লত্ামরা কী লভরি লেরখরো লাত্ 
ও উর্র্া সম্পরকব?' 
'এিং আররক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 
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ত্ািাবর এিং ইিন সা'ে িলরে, এই েুই আয়ারত্র পরর আররা েুবট িাড়বত্ আয়াত্ 
বেরলা র্া পরর রাসূল সাঃ ভুল িুেরত্ লপরর িাে বেরয়বেরলন।রসই আয়াত্ েুবট 
এরকম,- 
' These are the high-flying ones, 
whose intercession is to be hoped for!' 
( 'ত্াাঁরা হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়র (েমত্ািান লেিী।ত্ারের কারে সাহার্যও চাওয়া 
র্ায়'...) 
. 
ত্াহরল, সূরা আন নাজরমর ১৯ এিং ২০ নম্বর আয়ারত্র সারথ িাে পড়া (ত্ািাবর এিং 
ইিন সাে এর িণবনামরত্) আয়াত্ েুরটা জুরড় বেরল কী রকম লশ্ানায় লেখা র্াক- 
. 
'লত্ামরা কী লভরি লেরখরো লাত্ ও উর্র্া সম্পরকব?' 
'এিং আররক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 
'ত্াাঁরা হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়র(েমত্ািান লেিী) 
'এিং, ত্ারের কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়'... 
. 
ইিন সাে এিং ত্ািাবরর োবি,পররর েুই আয়াত্ শুরন মোর মুশ্বরকরা খুি উৎেুল্ল 
হরয় উরঠ। ত্ারা ভািরলা, মুহাম্মে সাঃ এিার ত্ারের লেিীরের প্রশ্ংসা কররলন। ত্ার 
মারন, মুহাম্মে সাঃ ত্ারের লেিীরের প্রভূ বহরসরি লমরন বনরয়রেন। ত্াই, লসবেন 
মুহাম্মে সা: এিং অনযানয মুসবলমরের সারথ মোর মুশ্বরকরাও বসজো কররবেরলা মো 
প্রাঙ্গরণ। 
. 
ত্ািাবর এিং ইিন সা'ে এর এই লরোররেগুরলারক ইসলাম বিরেষীরা এিং বিষ্টান 
বমশ্নারীরা লুরে লনয়। ত্ারা এই ঘটনারক (অথবাৎ, মুহাম্মে সাঃ শ্য়ত্ারনর কাে 
লথরকও অহী বনরত্ন) সত্য প্রমাণ করার জনয সূরা আল হাি এর ২২ নম্বর আয়াত্রক 
লরোররে বহরসরি োবখল করর থারক।) 
. 
সাবজরের এরকম উির শুরন বপকলুো সন্তুষ্ট হরত্ পাররন বন। বত্বন িলরলন, - ' 
সালমান রুশ্েীর কথা িাে লে। তু্ই কী িলরত্ চাইবেস ইিন সা'ে আর আল ত্ািাবরর 
িণবনা ভুল?' 
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- 'োো, আরিও িরলবে, ইিন সা'ে লহাক িা আল ত্ািাবর লহাক িা অনয লর্রকান 
লকউ, ত্ারের কারে লত্া আর ওহী আসরত্া না। লর্রহতু্ ত্ারের গ্রন্থগুরলা আসমানী 
বকত্াি নয়, ত্াই ত্ার মরধয ভুল ভ্রাবি থাকরত্ই পারর।অস্বাভাবিক না লত্া.....' 
এরত্ােণ পরর লসারহল রানা ভাই মুখ খুলরলন। িলরলন,- 'আচ্ছা সাবজে, ধররই 
বনলাম তু্বম বঠক িলরো। ইিন সা'ে িা আল ত্ািাবরর িণবনা ভুল। এখন প্রশ্ন হরচ্ছ, 
লকরনা ত্ারের িণবনা ভুল িা লত্ামার কারে ভুল মরন হরচ্ছ?' 
. 
এিার আমরা সিাই নরড়চরড় িসলাম। এরই মরধয আড্ডায় চরল এরসরে পঙ্কজ ো, 
ইসলাবমক স্ট্যাবিরজর ইিরাবহম খলীল এিং বেনযারের শ্রীে ভাই। 
লসারহল ভাইরয়র সারথ সুর বমবলরয় লসৌরভ িলরলা,- 'Yes, explain, why you 
think renowned author both Al Tabari & Ibn Saad are wrong 
according to u...' 
. 
সচরাচর লকান েীঘব িিৃত্া শুরু করার আরি সাবজে খাবনকটা লেরড় লকরশ্ লনয়। 
আজও বঠক ত্াই কররলা। লোঁরড় প্রথরম লকরশ্ বনরলা। এরপর লস িলরত্ শুরু কররলা- 
. 
'প্রথরম, আমারের িুেরত্ হরি, ইিন সা'ে এিং আল ত্ািাবরর গ্ররন্থ র্া আরে, ত্া 
মানুরষর রচনা। এরমরধয লর্মন শুদ্ধ বজবনস, শুদ্ধ িণবনা আরে, বঠক লত্মবন ভুল 
বজবনস, ভুল িণবনা থাকাটাও স্বাভাবিক।কারণ, ইিন সা'ে িা আল ত্ািাবর, লকউ-ই 
রাসূরলর রু্রির প্রত্যে সােী না। 
ত্ারা রাসূরলর জীিনী বলবপিদ্ধ কররত্ বিরয় লর্খারন, র্ার কারে র্া লপরয়রেন, ত্াই 
বলবপিদ্ধ করর লেরলরেন। ভুল-শুদ্ধ করত্াটুকু- ত্া বনণবরয়র লচরয় আপাত্ত্ সংরেণ 
করর লেলরত্ পারাটারকই ত্াাঁরা প্রাধানয বেরয়বেরলন। 
ত্ারের রচনায় লর্ ভুল থাকরত্ পারর, ত্া স্বয়ং ত্ারা বনরজরাও স্বীকার করর লিরেন। 
আল ত্ািাবর উনার বকত্ারির শুরুরত্ই িরলরেন,- ' Hence, if I mention in this 
book a report about some men of the past, which the reader of 
listener finds objectionable or worthy of censure because he can see 
no aspect of truth nor any factual substance therein, let him know 
that this is not to be attributed to us but to those who transmitted 
it to us and we have merely passed this on as it has been passed on 
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to us' 
. 
অথবাৎ, বত্বন শুধু ত্া-ই বকত্ারি স্থান বেরয়রেন র্া ত্াাঁর পর্বি লপৌঁরেরে। এখন লকউ 
র্বে ত্ার বকত্ারি লকান আপবিকর বিষয়াবে খুাঁরজ পায় র্া ইসলারমর োন্ডারমন্টাল 
বজবনরসর সারথ সাংঘবষবক এিং অনযানয সহী সূরত্র ত্া িাবত্লরর্ািয লেখা র্ায়- ত্াহরল 
ত্াাঁর োয় আল ত্ািারীর নয়, বত্বন র্ার কাে লথরক লপরয়রেন, লকিলই ত্ার।বত্বন 
এখারন লকিল একজন 'বলবখরয়'র ভূবমকায়..... 
সুত্রাং, আল ত্ািাবরর িণবনা লর্ ভুল 'হরত্ও' পারর, ত্া আল ত্ািাবরই িরল লিরেন। 
লসইম কথা, লসইম িযাপার ইিন সা'ে এর লেরত্রও। 
. 
এরত্াটুকু িরল সাবজে থামরলা। বপকলুো িলরলন, - 'ভুল হরত্ও পারর মারন এটা 
প্রমাণ হয় না লর্- বত্বন ভুল। ভুল হরত্ও পারর এর পররর শ্ত্ব বকন্তু সবঠকও হরত্ 
পারর। আমরা ত্াহরল লকানটা ধরর লনরিা? উবন ভুল না শুদ্ধ?' 
সাবজে হাসরলা। এরপরর িলরলা,- 'লেখা র্াক কী হয়...' 
. 
সাবজে আিার িলরত্ শুরু কররলা- 
সকল ইবত্হাসবিেরের মরত্, সূরা আন নাজম নাবজল হয় রাসূল সাঃ নিুযয়াত্ লারভর 
পিম িেরর, রজি মারস, লর্ িের প্রথম একবট মুসবলম েল আবিবসবনয়ায় বহজরত্ 
করর। অথবাৎ, রাসূল সাঃ এর মবেনায় বহজররত্র আররা ৮ িের আরি। 
. 
এখন, সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্নারীরের োবি, রাসূল সাঃ শ্য়ত্ান লথরক ওহী 
প্রাপ্ত হরয়বেরলন পরর, আল্লাহ লকারআরনর ওহীর মাধযরম রাসূল সাঃ লক সংরশ্াধন 
করর লেন। 
ত্ারের োবি, সূরা আল হারির ৫৩ নাম্বার আয়াত্ লসবেনই (রর্বেন ত্থাকবথত্ 
Satanic Verses নাবজল হয়) নাবক অই ঘটনারক লকন্দ্র করর লর্খারন িলা হরচ্ছ- 
. 
'আবম লত্ামার পূরিব লর্ সি রাসূল বকংিা নিী পাবঠরয়বে, ত্ারের লকউ র্খনই লকান 
আকাঙ্ক্ষা করররে ত্খনই শ্য়ত্বান ত্ার আকাঙ্ক্ষায় (প্রবত্িন্ধকত্া, সরন্দহ-সংশ্য়) 
বনরেপ করররে, বকন্তু শ্য়ত্বান র্া বনরেপ করর আল্লাহ ত্া মুরে লেন। অত্ঃপর আল্লাহ 
ত্াাঁর বনেশ্বনসমূহরক সুপ্রবত্বষ্ঠত্ কররন। কারণ আল্লাহ সিবজ্ঞ, সিবরেষ্ঠ বহকমত্ওয়ালা।' 
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সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্নারীরের োবি, এই আয়াত্ বেরয়ই আল্লাহ মুহাম্মে সাঃ 
লক ত্ৎেণাৎ সংরশ্াধন করর লেন এিং মুহাম্মে সঃ সূরা আন নাজরমর সারথ বমবশ্রয় 
লেলা ওই আয়াত্ েুরটা িাবত্ল করর লেন। 
শ্ত্রুপে এই িল্প খুি সুচতু্রভারি িাবনরয়রে িলা র্ায়। বকন্তু ঘাপলা লররখ লিরে অনয 
জায়িায়। লসটা হরলা, সূরা আন নাজরমর সারথ সূরা আল হাি এর নাবজরলর মধযকার 
সমরয়র িযিধান। 
সূরা আন নাজম নাবজল হয় রাসূল নিুয়যাত্ লাভ করার ৫ম িেরর, মোয়। সূরাবটও 
মােী সূরার অিিবত্। আর, সূরা আল হাি নাবজল হয় রাসূল সাঃ নিুযয়াত্ লারভর প্রায় 
১২-১৩ িেররর পরর, বহজররত্র প্রথম িেরর। সূরাবট মাোনী সূরা। 
অথবাৎ, ত্ারের কথানুর্ায়ী, রাসূল সাঃ ভুল কররন নিুযয়াত্ লারভর ৫ম িেরর, আর সূরা 
আল হাি নাবজল হয় নিুযয়াত্ লারভর ১৩ ত্ম িেরর। েুই সূরার মরধয সময় িযিধান 
৮ িের। 
অথবাৎ, ত্ারের োবিনুর্ায়ী, রাসূল সাঃ ভুল করররেন আজ, আর আল্লাহ ত্া সংরশ্াধন 
করররেন ৮ িের পরর... 
সাবজে লজারর িলরত্ লািরলা,- 'আচ্ছা িলুন লত্া, পািল না হরল, লকান মানুষ কী এই 
িল্প বিশ্বাস কররি? ভুল করররে আজ, আর ত্া সংরশ্াধন হরলা আররা ৮ িের পরর। 
এই আট িেররর মরধয, রাসূল সাঃ সূরা আন নাজরম লাত্, উর্র্া, মানারত্র মরত্া 
লেিীর প্রশ্ংসা করররেন (ত্ারের মরত্), আিার কারলমায় িরলরেন- 'লা ইলাহা ইল্লাহহ' 
(আল্লাহ োড়া লকান ইলাহ লনই)। 
একবেরক লেিীরের কারে সাহার্য চাওয়ার নিধত্া, আিার অনযবেরক 'লা ইলাহা ইল্লাহ' 
িরল ত্ারের িাবত্ল করর লেওয়া- এরত্াসি কাবহনী করার পররও কীভারি বত্বন 
লসখারন 'আল আমীন' বহরসরি থাকরত্ পাররন? হাউ পবসিল? 
বঠক আরে, ত্রকবর খাবত্রর ধররই বনলাম লর্, সূরা হারির লসই সংরশ্াধনী আয়াত্ 
আল্লাহ লসই রারত্ই নাবজল কররবেরলন এিং লসই রারত্ই রাসূল উনার ভুল শুধরর 
বনরয়বেরলন এিং পরর লঘাষণা কররলন লর্, লাত্, উর্র্া, মানারত্র কারে সাহার্য চাওয়া 
র্ারি না।' 
লখয়াল করুন, বেরন িরলরেন এরকম- 
. 
'ত্াাঁরা হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়র(েমত্ািান লেিী) 
'এিং, ত্ারের কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়...' 
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. 
আিার রারত্ বনরজর লসই কথারক উইথড্র করর বনরয় িলরেন, লাত্, উর্র্া, মানাত্রা 
িাবত্ল। 
. 
এমত্ািস্থায়, মোর কাবের, লপৌিবলকরের কারে রাসূল সাঃ কী একজন ঠক, প্রত্ারক, 
লিঈমান িরল িনয হিার কথা না? 
অথচ, ইবত্হারসর লকাথাও কী ত্ার বিনু্দ পবরমাণ প্রমাণ পাওয়া র্ায়? র্ায় না। 
র্ারের সারথ বত্বন মূহুরত্বই এরত্ািরড়া লিঈমাবন কররলন, ত্ারের কাররা কারেই বত্বন 
'ঠক' 'প্রত্ারক' 'বমথুযক' সািযি হরলন না - এটা অত্যি আিরর্বর। রাসূল সাঃ লক 
অপমান করার এরত্ািরড়া সুরর্ািটা কীভারি শ্ত্রুপে বমস কররলা? 
ত্াোড়া, ইবত্হাস লথরক জানা র্ায়, মেীনায় বহজররত্র আরির রারত্, রাসূল সাঃ 
হজরত্ আলী রাঃ লক উনার ঘরর লররখ র্ান, র্ারত্ রাসূল সাঃ এর কারে িবচ্ছত্ 
আমানত্ প্রাপকরের কারে (র্ারা মুশ্বরক বেরলা) র্থার্ত্ভারি বেবররয় লেওয়া র্ায়। 
ভািুন লত্া, বর্বন একবেরন েু রকম কথা িলরত্ পারর, (একিার লেিীরের প্রশ্ংসা 
করর, আিার ত্া িাবত্ল করর) ত্ারক বকন্তু ত্খনও মোর কুরাইশ্রা বিশ্বাস কররে, 
ভরসা করর আমানত্ িবচ্ছত্ রাখরে। কীভারি? একজন ঠক, প্রত্ারকরক (র্বে 
Satanic Verses incident সত্য হয়) কীরসর বভবিরত্ এরত্া বিশ্বাস? 
আরেৌ কী লসবেন Satanic Verses জাত্ীয় বকেু নাবজল প্রাপ্ত হরয়বেরলা রাসূরলর 
উপর? উির- নাহ। 
. 
বেত্ীয় প্রমাণ, ত্রকবর খাবত্রর আিার ধরর বনই লর্, Satanic Verses সত্য। 
ত্াহরল চলুন, আররকিার পাঠ কবর লসই আয়াত্গুরলা- 
(১৯) - 'লত্ামরা কী লভরি লেরখরো লাত্ ও উর্র্া সম্পরকব?' 

(২০) - 'এিং আররক (রেিী) মানাত্ সম্পরকব?' 

(২১)- 'ত্াাঁরা হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়র(েমত্ািান লেিী) 

(২২)- 'এিং, ত্ারের কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়'... 

(২৩)- 'এগুরলা লত্া লকিল (এই লর্ লাত্, উর্র্া, মানাত্ এসি) কত্কগুরলা নাম লর্ 
নাম লত্ামরা আর লত্ামারের বপতৃ্ পৃরুষরা লররখে, এর পরে আল্লাহ লকান প্রমাণ 
অিত্ীণব কররনবন। ত্ারা লত্া শুধু অনুমান আর প্রিৃবিরই অনুসরণ করর, র্বেও ত্ারের 
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কারে ত্ারের প্রবত্পালরকর পে লথরক পথ বনরেবশ্ এরসরে।' 
. 
লখয়াল করুন, ২১ এিং ২২ নম্বর আয়াত্ (সালমান রুশ্েী এিং বিষ্টান বমশ্নারীরের 
ভাষযমরত্) এর বঠক পরর, আল্লাহর কাে লথরক লকানরকম সংরশ্াধনী আসার আরিই 
বঠক ২৩ নাম্বার আয়ারত্ এরস িলা হরচ্ছ- 'এগুরলা (লাত্, উর্র্া, মানাত্ ইত্যাবে) লত্া 
লকিল করত্াগুরলা নাম মাত্র র্া লত্ামরা (মুশ্বরকরা) এিং লত্ামারের পূিবপুরুষরা 
লররখরো। এরের (েমত্ার) পরে আল্লাহ লকান প্রমাণ নাবজল কররন বন।' 
. 
িড়ই আিরর্বর, ত্াইনা? একটু আরি িলা হরলা,- ত্ারা হরলন খুি-ই উাঁচু পর্বারয়র। 
ত্ারের কারে সাহার্যও চাওয়া র্ায়।' 
ত্ার বঠক পররই িলা হরচ্ছ- 'এগুরলা লকিল বকেু নাম র্া লত্ামারের মবিষ্কপ্রসূত্।' 
What a double stand! হাহাহাহাহা। 
এরকম বিিিাজী লেওয়ার পররও, র্ারা একত্বিারে বিশ্বাস লররখ নতু্ন ইসলারম 
এরসরে, ত্ারা কী মুহাম্মে সা: লক লেরড় ত্ৎেণাৎ চরল লর্রত্া না? 
আর, কুরাইশ্রা এরত্া পাবণ্ডরত্যর অবধকারী হরয়ও এটা িুেরত্ পাররলা না লর্, মুহাম্মে 
সঃ ত্ারের সারথ মাইন্ড লিইম লখলরে? হাহাহা।'.... 
. 
সাবজে হাবস থামারলা। পঙ্কজ ো বজরজ্ঞস কররলন,- 'ত্াহরল, িলা হয় লর্, 
আবিবসবনয়ায় বহজরত্ করা একবট েল এই ঘটনা শুরন (মুহাম্মে (ملسو هيلع هللا ىلص) কুরাইশ্রের লেি 
লেিীরক লমরন বনরয়রেন) লেরত্ আসরলা, ত্ারের িযাপারর কী িলরি?' 
সাবজে িলরলা, - 'হযাাঁ, ত্ারা লেরত্ এরসবেরলা বঠকই, বকন্তু ত্ারা লেরত্ এরসরে এই 
ঘটনা শুরন নয়, অনয ঘটনা শুরন। নিুযয়ারত্র ৫ম িেরর ত্ৎকালীন আররির লেষ্ঠ 
ললাক উমার ইিরন খািাি (রাঃ) এিং হামজা (রাঃ) এর মরত্া প্রভািশ্ালীরা ইসলাম 
গ্রহণ করররে লশ্ানার পরর, মোর পবরবস্থবত্রক বকেুটা বনরাপে লভরি, ত্ারা লেরত্ 
এরসবেরলা। ত্থাকবথত্ Satanic Verses নাবজরলর কথা শুরন নয়।প্ররত্যক সহী 
লরওয়ারত্ই এটার িণবনা পাওয়া র্ায়।' 
. 
সিাই চুপ করর আরে। সাবজে িলরলা,- 'বপকলু ো?' 
- 'হু' 
- 'আচ্ছা, তু্বম ইশ্বরর বিশ্বাস কররা?' 
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- 'নাহ।' 
- 'বঠক লত্া?' 
- 'হযাাঁ।' 
- 'বিশ্বাস কররা লর্, ইশ্বর িরল লকউ লনই?' 
- 'হুম। ইশ্বর িরল লকউ লনই।' 
- 'আচ্ছা, তু্বম কী বিশ্বাস কররা শ্য়ত্ান িরল লকউ আরে র্ারক লেখা র্ায় না, ধরা র্ায় 
না, লিাো র্ায় না?' 
- 'আরর নাহ! আবম অমন োউ বজবনরস বিশ্বাস বটশ্বাস কবর না।' 
- 'বঠক িলরো লত্া?' 
- 'হযাাঁ।' 
এিার সাবজে লহাাঁ লহাাঁ করর হাসা শুরু কররলা। এরপরর িলরলা,- 'ত্াহরল কী করর 
তু্বম সালমান রুশ্েীর Satanic Verses লক বিশ্বাস কররো লর্খারন তু্বম 'শ্য়ত্ান' 
িরল বকেুরত্ বিশ্বাস-ই কররা না? সালমান রুশ্েীরক বিশ্বাস কররত্ হরল লত্ামারক 
আরি শ্য়ত্ারনর উপরর ঈমান আনরত্ হরি। ত্ারপররই না Satanic Verses 
(শ্য়ত্ারনর আয়াত্) বিশ্বাস করা র্ারি। হাহাহাহা......' 
. 
এরত্ােরণর নীরিত্া লভরঙ সিাই এিার হাবসরত্ লোঁরট পড়রলা। অট্ট হাবসরত্ ভরর 
উঠরলা আমারের আড্ডা। 
. 
মািবররির আজান হরচ্ছ। বপকলুো, পঙ্কজ ো আর লসৌরভ উরঠ হাাঁটা ধররলা। আমরা 
মসবজরের পথ ধরলাম। 
েূরর পাবখরা বনজ বনজ আলরয় বেরর র্ারচ্ছ। আবম আর সাবজে পাশ্াপাবশ্ হাাঁটবে। 
ভািবে, ইশ্! আজরকর আড্ডাটা আররকটু েীঘব হরলও পাররত্া......! 
. 
'সযাটাবনক ভারসবস এিং িাংলা নাবিকরের শ্য়ত্ারনর উপর ঈমান আনয়রনর িল্প'/  
সাবজে বসবরজ, পাটব- ০২, পিব- ০২ 
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১২৩ 
নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৩ 

“লত্ামারের স্ত্রীিণ লত্ামারের শ্সযরেত্র” -এই আয়ারত্র 
মাধযরম ইসলাম বক নারীরক লোট করররে? (লশ্ষ পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

[আরির পিবগুরলার জনয লেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮, (#সত্যকথন) ৯১ 
ও (#সত্যকথন) ১১০] 
. 
. 
এখন আপনার মরন হয়ত্ আিার প্রশ্ন জািরত্ পারর, ত্াহরল আয়ারত্র এই অংশ্ োরা 
বক লিাোরনা হরচ্ছ লর্খারন িলা হরয়রে, 
 فَأْ تُوا َحْرثَُكمْ  أَنَّىٰ  ِشئْتُمْ 
“লত্ামরা লর্ভারি ইচ্ছা ত্ারেররক িযিহার কর”। 
. 
এই আয়াত্াংশ্ প্রকৃত্পরে বক িুোরত্ চারচ্ছ? এই আয়াত্ বক পুরুষরক সবহংস করর 
তু্লরে নারী জাবত্র উপর? লকরড় বনরচ্ছ নারীর স্বাবধকার? নারীরক পুরুরষর কারে করর 
তু্লরে অসহায়? নাবক এই আয়াত্ নারী ও পুরুষরক প্রোন কররে লর্ৌনতৃ্বপ্তর অপার 
অবধকার। খুরল বেরচ্ছ স্বামী স্ত্রীর ভারলািাসার মরধয বিিােমান শ্ত্ িাধন। 
চলুন একটু সামরন আিাই। 
. 
আমরা প্রথরমই িরলবে লর্, একবট আয়াত্ সম্পরকব লকউ র্বে সুেষ্ট ধারণা লাভ 
কররত্ চায় ত্াহরল অিশ্যই ত্ারক লসই আয়াত্বট নাবর্রলর লপ্রোপট জানরত্ হরি, 
নয়রত্া লস ভুল িুেরি এটাই স্বাভাবিক। লকউ র্বে একটু আগ্রহ বনরয় ত্ােসীররর লর্ 
লকান প্রবসদ্ধ বকত্াি লথরক এই আয়ারত্র শ্ারন নুরূ্লবটর প্রবত্ একটু ত্ীক্ষ্ণ েৃবষ্ট লেয়, 
ত্াহরল ত্ার সামরন সকল বকেু বেিারলারকর নযায় েষ্ট হরয় উঠরি। 
. 
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ত্াহরল চলুন লজরন লনয়া র্াক এই আয়াত্বট নাবর্রলর লপ্রোপট বক? 
. 
একো ওমর ইিনুল খািাি (রা) রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িলরলন, লহ আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
আবম লত্া ধ্বংস হরয় র্াবচ্ছ। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ওমররক বজজ্ঞাসা কররলন িযাপার বক? ওমর 
িলরলন, রারত্র আবম আমার সওয়ারী উরটা কররবে (অথবাৎ আমার স্ত্রীর লপেরনর বেক 
হরত্ ত্ার লর্ানীরত্ সহিাস কররবে)। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লকান উির বেরলন না। পরেরনই 
ওমররর প্ররশ্নর জিারি এই আয়াত্বট নাবর্ল হয়। 
. 
অনয িণবনায় এরসরে, মোর মুশ্বরকরা ত্ারের স্ত্রীরের সারথ সহিারসর সময় পাশ্বব বনরয় 
লত্মন লকান বচিা ভািনাই কররত্া না। ত্ারা লর্ই পাশ্বব বেরয় ত্ারের খুবশ্ লসই পাশ্বব 
বেরয়ই ত্ারের স্ত্রীরের লর্ানীরত্ সহিাস কররত্া। ইসলাম গ্রহরণর পর মোর মুহাবজর 
সাহািািণ র্খন মেীনায় আিমন কররন, ত্খন মো হরত্ আিত্ একজন মুহাবজর 
সাহািী মেীনার একজন আনসারী মবহলারক বিরয় কররন। বিরয়র রারত্ লস স্ত্রীরক ত্ার 
ইচ্ছামত্ সহিারসর প্রিাি প্রোন কররন, বকন্তু স্ত্রী লসই প্রিাি প্রত্যাখযান কররন এিং 
েষ্ট ভাষায় িরল লেন লর্ আবম ঐ একবট বনয়ম োড়া অনয লকান বনয়রম সহিাস করার 
অনুমবত্ লেি না। কথা িাড়রত্ িাড়রত্ একসময় ত্া রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) েরিারর বিরয় 
লপৌোয়। অত্ঃপর এই আয়াত্বট অিত্ীণব হয়। 
. 
{ত্ািারী, আিূ জা’ের মুহাম্মাে ইিনু জারীর, ত্ােসীরঃ জাবমউল লকারআন, ৪/১৭০-
১৭১, (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন, িাংলারেশ্ , প্রকাশ্কালঃ লম, ১৯৯৪), ইিনু কাসীর, 
ইসমাঈল ইিনু উমার, ত্ােসীরুল লকারআনীল আর্ীম, ২/২১৯-২২১(ইসলাবমক 
োউরণ্ডশ্ন িাংলারেশ্, ৫ম সংস্করণ, মাচব, ২০১১), সুয়ূত্ী, জালালুেীন আবু্দর রহমান 
ইিরন আিী িকর, ত্ােসীরর জালালাইন, ১/৪৮৫, (ইসলাবময়া কুতু্িখানা, নথবব্রুক হল 
লরাি, িাংলািাজার, ঢাকা, ত্া.বি), লমাহাম্মে আবমনুল ইসলাম, ত্ােসীরর নূরুল 
লকারআন, ২/২৮১-২৮২ ( আল-িালাি পািবলরকশ্ে, সযার নসয়ে আহমে লরাি, 
লমাহাম্মেপুর, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ্, আিস্ট্, ২০০৮ ইং)}। 
. 
আয়াত্বটর শ্ারন নুরূ্ল আমারেররক িলরে, এই আয়াত্াংশ্টুকু নাবর্ল হওয়ার কারণ 
হরলা মুসবলমরের লর্ৌনবমলরনর পদ্ধবত্ বকরূপ হরি ত্া েষ্ট করর লত্ালা। ইহুেীরা মরন 
কররত্া স্বামী র্বে বপেন বেক হরত্ ত্ার স্ত্রীর লর্াবনরত্ সহিাস করর ত্রি সিান হরল 
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ত্া লটরা হরি। ত্ারা লকিলমাত্র নারীরের সারথ সামরনর বেক হরত্ লর্ানীরত্ বমলন 
কররত্া। ত্ারের এই বমথযা োিীরক খণ্ডন করর আয়াত্বট নাবর্ল হয়। লকননা বচবকৎসা 
বিজ্ঞান অনুসারর এই কথা প্রমাবণত্ নয় লর্, লকান স্বামী র্বে ত্ার স্ত্রীর সামরনর বেক 
হরত্ লর্ানীরত্ বমলন না করর পাশ্বব পবরিত্বন করর লত্া উৎপাবেত্ সিান লটরা বকংিা 
বিকলাঙ্গ হরি। ত্াই লকারআন ইহুেীরের এই োবির অসারত্া প্রমাণ করররে এিং 
সারথ সারথ স্বামী ও স্ত্রীরক এই স্বাধীনত্া প্রোন করররে লর্, ত্ারা চাইরল লর্ লকান 
পদ্ধবত্রত্ এরক অপররর সারথ বমবলত্ হরত্ পাররি; ত্রি বমলরনর একমাত্র স্থান হরি 
লর্াবন। বকন্তু লর্াবন িযাত্ীত্ অনয লকান স্থান িযিহার করা র্ারি না লর্মন মলোর 
লকননা এটা হারাম। 
. 
মলোরর িমন করারক উলামারের সিাই হারাম িরল িণয করররেন। ঈমাম আহমাে 
িণবনা করররেন লর্, রসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, লত্ামরা লিারিাধ কর বকন্তু আল্লাহ 
ত্ায়ালা লকান িযপারর লিারিাধ কররন না। ত্াই লত্ামরা স্ত্রীরের মলোর বেরয় সঙ্গম 
কররা না। 
. 
ঈমাম বত্রবমজী িণবনা কররন লর্, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, পুরুরষর সরঙ্গ পুরুষ সমকাম 
কররল এিং পুরুষ স্ত্রীর মলোর বেরয় সঙ্গম কররল ত্ারের প্রবত্ আল্লাহ ত্ায়ালা 
রহমরত্র েৃবষ্ট প্রোন কররন না। 
. 
ত্াউস (র) হরত্ িবণবত্ বত্বন িরলনঃ জবনক িযবি ইিরন আব্বাস (রাবর্) লক মলোর 
বেরয় সহিাস করা সম্পরকব বজরজ্ঞস কররল বত্বন িরলন, তু্বম বক আমারক কুেরী 
সম্বরন্ধ বজজ্ঞাসা কররো? 
ঈমাম আহমাে িণবনা কররন লর্, আিু লহারায়রা (রাবর্) িরলনঃ রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িরলরেন, লস িযবি অবভশ্প্ত লর্ ত্ার স্ত্রীর মলোর বেরয় সঙ্গম করর। 
. 
ঈমাম নাসায়ী িণবনা করররেন লর্, আিু লহারায়রা (রা) িরলনঃ রসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, 
লত্ামরা আল্লাহর িযাপারর র্থার্থ লিািনত্ হও। লত্ামরা স্ত্রীরের মলোর বেরয় সঙ্গম 
কররা না। 
. 
আিূ জাওরীয়া িরলনঃ নজরনক িযবি আলী (রা) লক বজরজ্ঞস কররলন স্ত্রীরের মলোর 
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বেরয় সহিাস করা সম্পরকব। আলী (রা) উিরর িলরলনঃ লপেরন কররল আল্লাহ লপেরন 
লররখ লেরিন। (অত্ঃপর িলরলন) তু্বম বক এই িযাপারর আল্লাহর কথা লশ্ান নাই? 
আল্লাহ িরলরেন, লত্ামরা এমন বনলবিত্ার কাজ কররে, র্া লত্ামারের পূরিব সমগ্র 
বিরশ্বর লকউই করর নাই। 
. 
ইিন মাসউে (রা), আিূ োরো (রা), আিু লহারায়রা (রা), ইিরন আব্বাস (রা), 
আবু্দল্লাহ ইিন উমার (রা), আনাস ইিন মাবলক (রা) প্রমুখ িড় িড় সাহািারের সিাই 
স্ত্রীর মলোর বেরয় সহিাস করারক হারাম িরল িণয করররেন। আিু হাবনো, শ্ারেঈ, 
আহমাে ইিনু হাম্বাল, সাইে ইিনু মুসাইয়াি, আিূ সালমা, ইকবরমাহ, ত্াউস, আত্া, 
সাঈে ইিনু রু্নাইর, উরওয়া ইিন রু্নাইর, মুজাবহে ইিনু রু্িাইর, হাসান 
(রাবহমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ িড় িড় আবলমিণ এটারক হারাম িরলরেন। 
. 
{ইিনু কাসীর, ইসমাঈল ইিনু উমার, ত্ােসীরুল লকারআনীল আর্ীম, ২/২২৩-২২৯ 
(ইসলাবমক োউরণ্ডশ্ন িাংলারেশ্, ৫ম সংস্করণ, মাচব, ২০১১)}। 
. 
আমারের আরলাচনার মাধযরম এই কথা অত্যি লজারারলাভারিই প্রমাবণত্ হয় লর্, 
ইসলাম বিরেষীরা পবিত্র লকারআরনর এই আয়াত্রক লর্ অরথব িযিহার করর মানুষরক 
বিভ্রাি কররত্ চায় আয়াত্বট ত্ার সমূ্পণব বিপরীত্ অথব প্রকাশ্ কররে। ি. আজারের 
মত্ ললারকরা এই আয়াত্ উরল্লখ পূিবক এ কথা িুোরত্ চান লর্ এই আয়ারত্র মাধযরম 
নারীরেররক লকিলমাত্র পুরুরষর কামসামগ্রী বহরসরি উপস্থাপন করা হরয়রে। পুরুষরক 
প্রোন করা হরয়রে লর্ৌনাচাররর অিাধ স্বাধীনত্া আর নারীরক করররে বনষ্কাম। নারীরক 
িাবনরয়রে পুরুরষর জনয শ্সযরেত্র আর পুরুষরক িানারনা হরয়রে লসই শ্সযরেরত্রর 
ইচ্ছামত্ িযিহারকারী ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
অথচ এই আয়াত্বট ত্ারের ধারণার সমূ্পণব বিপরীত্। ইসলাম এই আয়ারত্র মাধযরম 
নারীরের জনয এমন লকান বিধান প্রণয়ন করর বন; র্ার োরা নারীর লর্ৌন স্বাধীনত্ারক 
হরণ করা হরয়রে, ত্ারক িবিত্ করা হরয়রে ত্ার প্রাপয অবধকার হরত্, ত্ার কামরক 
চাবপরয় রাখরত্ িাধা প্রোন করররে। বকংিা এই আয়াত্বট পুরুষরক নারীর উপর 
সবহংস করা জনয, নারীরক ইরচ্ছমত্ উপরভাি করার সুরর্াি লেয়ার জনয, নারীরক 
পুরুরষর কামোসী িানারনার জনয নাবর্ল হয় বন। িরং পুরুষ ও নারী র্ারত্ ত্ারের 
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োম্পত্য জীিরন লর্ৌনাচার করর পারেবরক সন্তুষ্ট হরত্ পারর লস জরনয মহান আল্লাহ 
এই আয়াত্ নাবর্ল করররেন। 
. 
আমরা উপরু্বি আরলাচনায় লেরখবে লর্, ইহুেীরা স্বামী ও স্ত্রীর পারেবরক তৃ্বপ্তরক 
সীমািদ্ধ কররবেল বকন্তু এই আয়াত্ স্বামী ও স্ত্রীর নিিাবহক জীিরন লর্ৌনাচাররর লেরত্র 
ত্ারের কাম প্রকারশ্র পদ্ধবত্রক সীমািদ্ধ কররবন িরং কাম প্রকারশ্র পথরক করররে 
উমুি। একজন নারী চাইরল ত্ার স্বামীর সারথ লপেন বেক হরত্ বমবলত্ হরত্ পাররি, 
চাইরল সামরনর বেক হরত্ বমবলত্ হরত্ পাররি বকংিা লিরে বনরত্ পাররি এমন পদ্ধবত্ 
র্া ত্ার শ্ারীবরক চাবহোর সারথ সামিসযশ্ীল। ইসলাম আয়ারত্র মাধযরম নারীরক 
প্রোন করররেন লর্ৌন তৃ্বপ্তর অবধকার। ইসলাম ত্ারক প্রোন করররে অপার স্বাধীনত্া, 
লর্মন স্বাধীনত্া প্রোন করররে একজন পুরুষরক। 
. 
নারীর উপর একজন পুরুষ র্ারত্ উগ্রত্া প্রেশ্বনপূিবক ত্ারক কষ্ট প্রোন না কররত্ 
পারর লসজরনয স্বামীর জরনয বনরষধ করা হরয়রে ত্ার স্ত্রীর মলোরর (Anus) সঙ্গম 
করারক। লকননা একজন নারীর কারে মলোরর সঙ্গম করাটা কখরনাই আরামোয়ক 
বকংিা তৃ্বপ্তকর নয় িরং কষ্টোয়ক ও অসহনীয়ও িরট; সারথ সারথ ত্া বিবভন্ন ধররণর 
লর্ৌনিাবহত্ লরারির (Sexually Transmitted Disease) কারণ।। মলোর িযাত্ীত্ লর্ 
লকান পন্থায় স্ত্রীর লর্ানীরত্ (Vagina) বমলন করার লেরত্র ইসলারমর লকান িাধা লনই 
িরং ররয়রে িযবির বনজস্ব স্বাধীনত্া। 
. 
পাশ্াপাবশ্ আমারের এই আয়ারত্র লশ্ষাংশ্ও স্মরণ রাখা উবচত্, লর্খারন মহান আল্লাহ 
িরলরেনঃ 
ۖ   َوبَِش رِ  اْلُمْؤِمنِينَ  ََلقُوهُ    َواتَّقُوا اللَّهَ  َواْعلَُموا أَنَُّكم مُّ
“এিং আল্লাহরক ভয় কররত্ থাক আর বনবিত্ভারি লজরন রাখ লর্, আল্লাহর সারথ 
লত্ামারেররক সাোত্ কররত্ই হরি। আর র্ারা ঈমান এরনরে ত্ারেররক সুসংিাে 
জাবনরয় োও”। 
. 
মহান আল্লাহ এই আয়াত্াংরশ্র মাধযরম এই িিিযও সুেষ্ট করর বেরয়রেন লর্, মানুষ 
লর্ন ত্ারের করমব আল্লাহরক ভয় করর অথবাৎ এমন লকান কাজ লর্ন ত্ার োরা 
সম্পাবেত্ না হয় র্ার অনুমবত্ ইসলাম প্রোন করর বন। লর্মনঃ স্ত্রীর সারথ খারাপ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
733 

আচরণ, ত্ার সারথ অবিধ পন্থায় লর্ৌনবমলন, ত্ারক ত্ার প্রাপয অবধকার হরত্ িবিত্ 
করা, ত্ারক লকিল লর্ৌনোসী বহরসরি বিরিচনা করা ইত্যাবে। পাশ্াপাবশ্ ইসলাম 
একজন নারীর প্রত্যহ জীিনরক অত্যি সম্মারনর লচারখ লেরখরে এিং ত্া বনরয় লকান 
কটু মিিয করর বন, র্া নাবিক ি. আজাে করররেন। বত্বন ত্ার িইরত্ িভবিত্ী 
নারীরক তু্লনা করররেন িভবিত্ী পশুর সারথ। 
ি. আজাে িভবিত্ী নারীরের সম্পরকব িরলরেনঃ 
“িভবিত্ী নারী অরনকটা লেখরত্ িভবিত্ী পশুর মরত্া, েৃশ্য বহরসরি িভবিত্ী নারী 
লশ্াভন নয়, আর িভবধারণ নারীর জরনয অত্যি পীড়াোয়ক। এক বেন হয়রত্া িভবধারণ 
িণয হরি আবেম িযাপার িরল” 
[হুমায়ুন আজাে, নারী, অধযায়ঃ ; পৃষ্ঠাঃ ৩৬৩; (আিামী প্রকাশ্নী, ৩৬ িাংলািাজার 
ঢাকা-১১০০, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, নিশ্াখ ১৪১৯, লম ২০০৯)]। 
. 
ইসলারম স্বামী-স্ত্রীর সম্পকব মুবনি এিং োরসর মত্ নয়। িরং ইসলারম স্বামী এিং স্ত্রীর 
সম্পকব হল, 
 ُهنَّ  ِلبَاس   لَُّكمْ  َوأَ نتُمْ  ِلبَاس   لَُّهنَّ 
অথবঃ “ত্ারা লত্ামারের পবরচ্ছে এিং লত্ামরা ত্ারের পবরচ্ছে”। (সূরা িাকারাহঃ ১৮৭ 
আয়াত্) 
স্বামী লকিল ত্ার লর্ৌনপৃ্তবপ্ত লাভ কররি আর নারী ত্া লথরক িবিত্ হরি বকংিা পুরুষ 
ত্ার স্ত্রীর উপর সবহংস হরি, ইসলারম স্বামী ও স্ত্রীর সম্পকব এমন নয় িরং স্বামী-স্ত্রীর 
মধযকার সম্পকব হল লসৌহােব, সম্প্রীবত্ ও ভারলািাসার। মহান আল্লাহ স্বামী ও স্ত্রীর 
মধযকার সম্পকব িণবনা কররেন এভারি, 
ۖ   إِ نَّ  فِي  َودَّةً  َوَرْحَمةً   نْ  أَنفُِسُكمْ  أَْزَواًجا ِل تَْسُكنُوا إِلَْيَها َوَجعَلَ  بَْينَُكم مَّ َوِمنْ  آيَاتِهِ  أَنْ  َخلَقَ  لَُكم ِم 
ِلكَ  آَليَات   ِل قَْوم   يَتَفَكَُّرونَ  [٣٠:٧١]  ذَٰ
আর এক বনেশ্বন এই লর্, বত্বন লত্ামারের জরনয লত্ামারের মধয লথরক লত্ামারের 
সংবিনীরের সৃবষ্ট করররেন, র্ারত্ লত্ামরা ত্ারের কারে শ্াবিরত্ থাক এিং বত্বন 
লত্ামারের মরধয পারেবরক সম্প্রীবত্ ও েয়া সৃবষ্ট করররেন। বনিয় এরত্ বচিাশ্ীল 
ললাকরের জরনয বনেশ্বনািলী ররয়রে। (সূরা রুমঃ ২১ আয়াত্)। 
. 
ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীর পারেবরক ভারলািাসারক এত্টাই গুরুরত্বর লচারখ লেরখরে লর্, 
স্বামীর জরনয ত্ার স্ত্রীরক ভারলারিরস মুরখ খািাড় তু্রল লেয়ারকও সাোকাহ বহরসরি 
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আখযাবয়ত্ করররে। লকান স্বামী র্বে ত্ার স্ত্রীর ভরণরপাষরণর জরনযও টাকা িযয় করর 
ত্িুও ত্া সাোকাহ রূরপ পবরিবণত্ হয়। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ 
ِ  قَالَ  َحدَّثَنِي َعاِمرُ  ْبنُ  َسْعد   َعنْ  َسْعدِ  ْبنِ   ْهِري  َحدَّثَنَا اْلَحَكمُ  ْبنُ  نَافِع   قَالَ  أَْخبََرنَا ُشعَْيب   َعنْ  الزُّ
أَبِي َوقَّاص   أَنَّهُ  أَْخبَرَ هُ  أَنَّ  َرُسولَ  اللَّهِ  َصلَّى اللَّهُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  قَالَ  "إِنَّكَ  لَنْ  تُْنِفقَ  نَفَقَةً  تَْبتَِغي بَِها 
 َوْجهَ  اللَّهِ  إِلَّ  أُِجْرتَ  َعلَْيَها َحتَّى َما تَْجعَلُ  فِي فَمِ  اْمَرأَتِكَ 
সা’ে ইব্ন আিূ ওয়াোস (রা) লথরক িবণবত্, রাসূলুল্লাহ্ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ ‘তু্বম আল্লাহ্ র 
সন্তুবষ্ট লারভর আশ্ায় র্া-ই খরচ কর না লকন, লত্ামারক ত্ার সওয়াি অিশ্যই লেওয়া 
হরি। এমনবক তু্বম লত্ামার স্ত্রীর মুরখ র্া তু্রল োও, ত্ারও। 
{িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ (০১), বকত্ািুল ঈমান, 
পবররচ্ছেঃ (৪১), আমল বনয়ত্ ও সওয়ারির আশ্া অনুয়ায়ী ......... , ১/৫৪}। 
. 
সুিহানাল্লাহ, এই হাবেস একজন স্ত্রীর সম্মানরক, মর্বাোরক এত্টাই উপরর তু্রলরে লর্, 
ত্ার মুরখ খািার তু্রল লেয়ারক সাোকাহ বহরসরি বিরিচনা করররে। র্া নাবিকরা বেরত্ 
িযথব হরয়রে। 
. 
ত্াই আমরা িলরিা ইসলারমর বিধান সম্পরকব, লকারআন কারীরমর িযাখযা সম্পরকব, 
আয়ারত্র শ্ারন নুরূ্ল সম্পরকব না লজরনই লকিলমাত্র একাি বিরেরষর িশ্িত্বী হরয় 
ইসলারমর বিরুরদ্ধ কলম চালনা করাটা লকান জ্ঞানিান ললারকর কাজ নয়। এটা মূখবরা 
কররত্ পারর র্ারা লকারআন কারীরমর অিত্ একবট আয়াত্ও শুদ্ধ করর পড়ার মত্ 
লর্ািযত্া রারখ না। 
. 
আমারের লশ্ষ কথা এটাই ইসলাম নারীরক শ্সযরেরত্রর সারথ তু্লনা করর লকান 
অরর্ৌবিক কাজ করর বন িরং ত্া বচবকৎসা বিজ্ঞান োরা প্রমাবণত্ (র্া ১ম পরিব 
আরলাবচত্ হরয়রে) এিং ি. আজারের উত্থাবপত্ অবভরর্ারির মূল লকন্দবিনু্দ সূরা 
িাকারার ২২৩ নং আয়াত্বট আমরা বিরেষণ করর লেরখবে লর্, এই আয়াত্ নারীরক 
পুরুরষর োসী বহরসরি, একাি সরম্ভারির িস্তু বহরসরি বকংিা পুরুষরক নারীর উপর 
সবহংস করর লত্ালার জনয নাবর্ল হয় বন; িরং এর লপ্রোপট সমূ্পণবই বভন্ন র্া ি. 
আজাে উপলবি কররত্ পাররন বন। বত্বন এই আয়াত্রক িযিহার করর র্া িুোরত্ 
লচরয়রে, এই আয়াত্ ত্ার সমু্পণব বিপরীত্ অথব প্রকাশ্ করররে। এই আয়াত্ পুরুষ ও 
নারীরক ত্ারের প্রাপয লর্ৌন অবধকার প্রোন করররে। লসই সারথ ইহুেীরের বমথযা োিীর 
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অসারত্া প্রমান করররে। পাশ্াপাবশ্ নারীরের সারথ আচররণর লিলায় মহান আল্লাহরক 
ভয় কররত্ বনরেবশ্ প্রোন করররে। 
. 
িস্তুত্ একমাত্র মহান আল্লাহই সিবজ্ঞানী। 
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১২৪ 

নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৬ 

ঋতু্িত্ী নারীরা বক ইসলারম অিরহবলত্? (১ম পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

ঋতু্িত্ী মবহলারের লেরত্র ইসলারমর মরনাভাি িযাখযা কররত্ বিরয় নাবিক ি. হুমায়ুন 
আজাে ত্ার বলবখত্ “নারী” িইরত্ িরলরেন, 
. 
“িাইরিল ও লকারআরন ও সি ধমব পুিরক ঋতু্রক লেখা হরয়রে ভরয়র লচারখ এিং 
ঋতু্িত্ী নারীরের বনরেবশ্ করা হরয়রে বনবষদ্ধ ও েূবষত্ প্রাণীরুরপ ............... 
“ঋতু্েরণরক প্রবত্বট ধমব ও আবেম সমাজ লেরখরে োনবিক িযপার রূরপ”। 
. 
[হুমায়ুন আজাে,নারী, অধযায়ঃ- নলবঙ্গক রাজনীবত্, পৃষ্ঠাঃ- ৪৪; (আিামী প্রকাশ্নী, ৩৬ 
িাংলািাজার ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠেশ্ মূদ্রণ, নিশ্াখ ১৪১৯, লম ২০০৯)]। 
. 

পবরত্ারপর বিষয় হল, ি. আজাে শুধুমাত্র ধারণা ও আনাবঢ় অনুিােরকর সাহার্য বনরয়ই 
লিশ্ লজারররশ্াররই ইসলারমর বিরুরদ্ধ কলম চাবলরয়রেন। বত্বন হয়ত্ ভুরলই লিরেন 
লর্ শুধুমাত্র একজরনর অনুিারের উপর বনভবর করর আর ধারণার িশ্িত্বী হরয় 
সমারলাচনা করাটা লকান জ্ঞানিান ললারকর কাজ নয়। আরও মজার বিষয় হরলা বত্বন 
এই বিষয়বটর সমারলাচনা কররত্ বিরয় একবট মাত্র লকারআরনর আয়ারত্র সাহার্য 
বনরয়রেন ত্াও আিার ভুল অনুিারের, বকন্তু বত্বন নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেস লথরক এই 
বিষরয় লকান েবলল লপশ্ কররত্ পাররন বন। ত্ার এই বমথযাচার লেরখ আল্লাহ্ ত্ায়ালার 
একবট িানীর কথা মরন পরড় লিল। মহান আল্লাহ্ িরলন, 

 
ََِتاب  مُِّنير   َُ ِفي اللَِّه بِغَْيِر ِعْلم  َوََل ُهًدى َوََل   َوِمَن النَّاِس َمن ُيَجاِد

يُقُه يَ ْوَم اْلِقيَ  ِِ نْ َيا ِخْزٌي ۖ َوُن اَب اْلَحرِيقِ امَ ثَاِنَي ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَِّه ۖ َلُه ِفي الدُّ َِ  ِة َع
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“মানুরষর মধয লকউ লকউ আল্লাহ্ সম্বরন্ধ বিত্ণ্ডা করর; ত্ারের কারে না আরে জ্ঞান,না 
আরে পথবনরেবশ্, না আরে লকান েীবপ্তমান বকত্াি। লস বিত্ণ্ডা করর ঘাড় িাবকরয় 
ললাকরেররক আল্লাহর পথ হরত্ ভ্রষ্ট করার জনয ত্ার জরনয ররয়রে েুবনয়ারত্ লািনা 
এিং বকয়ামরত্র বেন আবম ত্ারক েহন র্যণা আস্বােন করাি”। ( সুরা হািঃ ৮-৯ 
আয়াত্) 
. 

আমারের আরলাচনার শুরুরত্ই চলুন আমরা হারয়র্ (Menstruation) সম্পরকব বকেুটা 
লজরন লনই। . 
হারয়রর্র সংজ্ঞা প্রোন কররত্ বিরয় শ্াইখ মুহাম্মাে বিন সারলহ আল উসাইবমন (রাবহ) 
িরলন, 
. 
‘হারয়রর্র আবভধাবনক অথব হরচ্ছ লকান িস্তু বনিবত্ ও প্রিাবহত্ হওয়া। আর শ্রীয়রত্র 
পবরভাষায় হারয়র্ িলা হয় ঐ প্রাকৃবত্ক রিরক, র্া িাবহযক লকান কার্বকারণ িযাত্ীত্ই 
বনবেবষ্ট সমরয় নারীর লর্ৌনাঙ্গ বেরয় বনিবত্ হয়। হারয়র্ প্রাকৃবত্ক রি, অসুস্থত্া আঘাত্ 
পাওয়া, পরড় র্াওয়া এিং প্রসরির সারথ এর লকান সম্পরকব লনই। এই প্রাকৃবত্ক রি 
নারীর অিস্থা ও পবররিশ্- পবরবস্থবত্র বিবভন্নত্ার কাররণ নানা রকম হরয় থারক এিং 
এই কাররণই ঋতু্স্রারির বেক লথরক নারীরের মরধয লিশ্ পাথবকয লেখা র্ায়।’ 
. 
{উসাইবমন, মুহাম্মাে বিন সারলহ, নারীর প্রাকৃবত্ক রিস্রাি, অনুিােঃ মীর্ানুর রহমান 
আিুল লহাসাইন, পৃষ্ঠাঃ ০৪; (ইসলাম প্রচার িুযররা, রািওয়াহ, বরয়াে, লসৌবে আরি, 
১৪২৯ বহ)}। 
. 
এইিার চলুন লমবিকযাল সাইে অনুসারর আমরা লেবখ লর্ হারয়র্ ত্থা রজঃস্রাি 
(Menstruation) কারক িরল। 
. 
হারয়র্ হরলা উচ্চত্র প্রাইরমট (Primate) িরিবর িনযপায়ী (Mammalian) স্ত্রী একবট 
শ্ারীরিৃিীয় প্রবিয়া র্া প্রজনরনর সারথ সম্পবকবত্। প্রবত্ মারস এবট হয় িরল িাংলায় 
এবটরক মাবসক নারমও অবভবহত্ করা হয়। প্রজনরনর উরেরশ্য নারীরের বিম্বাশ্রয় 
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(Ovum) বিম্বরফাটন হয় এিং ত্া েযারলাবপয়ান বটউি (Fallopeian Tube) বেরয় 
নারীরের জরায়ুরত্ চরল আরস। এই পবরফুবটত্ বিম্ব জরায়ুরত্ ৩-৪ বেন অিস্থান করর। 
এই সমরয়র মরধয র্বে লকান শুিানু নারীরেরহর জরায়ুরত্ প্ররিশ্ না করর, ত্াহরল লসই 
বিম্বাণু নষ্ট হরয় র্ায়, লসই সারথ জরায়ুর এরন্ডারমবিয়াম (Endometrium) ির লভরঙ্গ 
পরড়। আর র্বে পুরুরষর শুিাণু (Sperm) লসখারন লপৌরে ত্াহরল ত্া বনবষি হরয় র্ায় 
এিং ভ্রূরণর (Zygote) সূচনা ঘরট। এরন্ডারমবিয়াম এর ভঙ্গ বেবল্ল, সরঙ্গর লেষ্মা ও এর 
রিিাহ লথরক উৎপন্ন রিপাত্ সি বমরশ্ নত্বর ত্রল এিং ত্ার সারথ ত্বিত্ এিং 
অধব ত্বিত্ ত্রল করয়কবেন ধরর লািাত্ার লর্ৌবন পরথ বনিবত্ হয়। এই েরণই হারয়র্ 
নারম পবরবচত্। কখরনা কখরনা এরক িভবস্রাি বহরসরিও উরল্লখ করা হয়।। র্বে 
জরায়ুরত্ অিমুি বিম্ববট পুরুরষর শুিারনা োরা বনবষি হরয় Implantation শুরু হয় 
ত্রি আর হারয়র্ হয় না। ত্াই মাবসক রজস্রাি িন্ধ হরয় র্াওয়ারক লমরয়রের 
িভবধাররণর প্রাথবমক লেণ বহরসরি ধরা হয়। রজস্রাি রু্িত্ীরের লেরত্র সাধারণত্ ২১-
৪৫ বেন পর পর ও িয়স্করের লেরত্র ২১-৩১ বেন পর পর সংিবঠত্ হয়। এবট 
সাধারণত্ লমরয়রের ১১ িা ১৩ িের িয়স লথরক শুরু হয়। মবহলারের হারয়র্ 
এরকিারর িন্ধ হরয় র্ায় র্খন ত্ারের Menopause শুরু হয়। ত্ারের এই রিপাত্ 
সাধারণত্ ২-৭ বেন স্থায়ী হয়। 
. 
Frederick R. Bailey, A Text Book of Histology, (William Wood and 
Company, New York, 3rd ed.) 
“Menstruation and the menstrual cycle fact sheet”. Office of 
Women’s Health. December 23, 2014. Retrieved 25 June 2015. 

. 
ি. আজাে ত্ার িইরত্ হারয়র্ বিষয়ক ইসলারমর বিধারনর সমারলাচনা কররত্ বিরয় 
একবট মাত্র আয়ারত্র সাহার্য বনরয়রেন। আয়াত্বট হল, 

 
ْرَن ۖ فَِإَذا َتطَهَّْرَن هُ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ۖ ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء ِفي اْلَمِحيِض ۖ َوََل تَ ْقَربُوُهنَّ َحتَّٰى يَطْ 

ُم اللَُّه   ِإنَّ اللَّ   [٣:٣٣٣َه ُيِحبُّ الت َّوَّابِيَن َوُيِحبُّ اْلُمَتطَهِ رِيَن ]فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرَُ
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. 
“আর ত্ারা লত্ামারক হারয়জ সম্পরকব প্রশ্ন করর,িল ত্া কষ্টকর। সুত্রাং লত্ামরা 
হারয়জ কারল স্ত্রী সঙ্গম (রর্ৌনবমলন) িজবন কররি এিং ত্ারা পবিত্র না হওয়া পর্বি স্ত্রী 
সঙ্গম কররি না। অত্ঃপর ত্ারা র্খন পবিত্র হরি ত্খন ত্ারের বনকট বঠক লস ভারি 
িমন কররি লর্ভারি আল্লাহ্ লত্ামারেররক আরেশ্ বেরয়রেন”। ( সুরা িাকারাহঃ ২২২ 
আয়াত্) 
. 

চলুন আমরা এই আয়ারত্র শ্ারন-নুরূ্লবট একটু লজরন লনই। আয়াত্বট মূলত্ ইহুেীরের 
লেয করর নাবর্ল হয়। ত্ারা হারয়র্া লমরয়রলাকরের সারথ অত্যি খারাপ আচরণ 
করত্। ত্ারের লক এই সমরয় লঘাড়ার আিািরল লররখ বেত্, ভারলামত্ খািার গ্রহণ 
কররত্ বেত্ না, সমারজর ললারকরা ত্ারের সারথ এই সময়টারত্ লেখা সাোৎ িন্ধ 
রাখরত্া। এভারি ঋতু্ চলাকালীন সমরয় লমরয়রলারকরা অিরহবলত্ হত্ ইহুবেরের 
সমারজ। এমনবক মোর লপৌিবলকরাও ঋতু্িত্ী মবহলারের লক অিজ্ঞা করত্, ত্ারের 
খারাপ লচারখ লেখত্, ত্ারেররক এই সমরয় আলাো ঘরর রাখত্। আিার ত্ারের সারথ 
এই সমরয় লর্ৌনবমলনও করত্ ত্ারা। ত্খন সাহািারা ত্ারের স্ত্রীরের সারথ এই সমরয় 
বক ধররণর আচরণ প্রেশ্বন কররিন ত্া আল্লাহর রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে জানরত্ চাইরল 
এই আয়াত্ অিত্ীণব হয়, র্া বনরম্নর হাবেস োরা পবরষ্কার ভারি িুো র্ায়। 

 
ثَ نَ  ثَ َنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ ، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدي   ، َحدَّ ُر ْبُن َحْرب  ثَِني زَُهي ْ ، َأنَّ  اَوَحدَّ ثَاِبٌت، َعْن أََنس 

َُِلوَها َوَلْم ُيَجامِ  انُوا ِإَذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة ِفيِهْم َلْم يُ َؤا ََ اْليَ ُهوَد، ََ  َأْصَحاُب النَِّبيِ  صلى الله ُعوُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َفَسَأ
ْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض قُ  }عليه وسلم النَِّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْ َزََ اللَُّه تَ َعاَلى 

ََ رَ  {ِفي اْلَمِحيضِ  فَ بَ َلَغ  . "َلَّ النِ َكاَح اْصنَ ُعوا َُلَّ َشْىء  إِ  "ُسوَُ اللَِّه صلى الله عليه وسلم ِإَلى آِخِر اآليَِة فَ َقا
ًئا ِإَلَّ َخاَلَفَنا ِفيِه َفَجاَء أُ  ا الرَُّجُل َأْن يَدََع ِمْن َأْمرِنَا َشي ْ َِ ِبْشر   ْيُد ْبُن ُحَضْير  َوَعبَّاُد ْبنُ سَ َذِلَك اْليَ ُهوَد فَ َقاُلوا َما يُرِيُد َه

ا  َِ ا َوََ َِ ِه صلى الله عليه وسلم َحتَّى َفَلَ ُنَجاِمُعُهنَّ فَ تَ َغي ََّر َوْجُه َرُسوَِ اللَّ  .فَ َقاََل يَا َرُسوََ اللَِّه ِإنَّ اْليَ ُهوَد تَ ُقوَُ ََ
له عليه وسلم فََأْرَسَل ِفي آثَارِِهَما ى النَِّبيِ  صلى الظَنَ نَّا َأْن َقْد َوَجَد َعَلْيِهَما َفَخَرَجا فَاْستَ ْقبَ َلُهَما َهِديٌَّة ِمْن لََبن  ِإلَ 

 .َفَسَقاُهَما فَ َعَرفَا َأْن َلْم َيِجْد َعَلْيِهَما 
 

. 
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রু্হায়র ইিন হারি (র)…আনাস (রাঃ) লথরক িবণবত্ লর্, ইয়াহুেীরা ত্ারের মবহলারের 
হারয়র্ হরল ত্ার সরঙ্গ এক সারথ আহার করত্ না এিং এক ঘরর িাস করত্ না । 
সাহািারয় বকরাম এ সম্পরকব রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) -রক বজরজ্ঞস কররলন । ত্খন আল্লাহ 
ত্ায়াআলা এ আয়াত্ নাবর্ল কররলন:-“ ত্ারা লত্ামার কারে হারয়র্ সম্পরকব বজরজ্ঞস 
করর । িরল োও লর্, ত্া হরলা কষ্টোয়ক ................... ”। এরপর রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
িলরলন, লত্ামরা (রস সময় ত্ারের সারথ) শুধু সহিাস োড়া অনযানয সি কাজ কর। এ 
খির ইয়াহুেীরের কারে লপৌেরল ত্ারা িলল, এ ললাকবট সি কারজই লকিল আমারের 
বিররাবধত্া কররত্ চায় । অত্:পর উসায়ে ইিন হুর্ায়র (রা) ও আিিাে ইিন বিশ্র 
(রা) এরস িলরলন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! ইয়াহুেীরা এ রকম এ রকম িলরে । আমরা বক 
ত্ারের সারথ (হাবয়র্ অিস্হায়) সহিাস করি না? রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর লচহারা মূিারক 
বিিণব হরয় লিল । এরত্ আমরা ধারণা করলাম লর্,বত্বন ত্ারের ওপর ভীষণ রািাবিত্ 
হরয়রেন। ত্ারা (উভরয়) লিবররয় লিল । ইবত্মরধযই রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে েুধ 
হাবেয়া এল । বত্বন ত্ারেররক লিরক আনার জনয ললাক পাঠারলন । (ত্ারা এরল) বত্বন 
ত্ারেররক েুধ পান করারলন । ত্খন ত্ারা িূেল লর্, বত্বন ত্ারের ওপর রাি 
কররনবন। 
. 
{মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ 
িণবনা, ২/৬০১; ইিনু কাসীর, ইসমাঈল ইিনু উমার, ত্ােসীরুল লকারআনীল আর্ীম, 
১/৬০৯; ইিনু হাজার আসকালানী, িুলুগুল মারাম, অধযায়ঃ েতু্িত্ী মবহলারের লর্ 
সকল কাজ নিধ, হাবেস নংঃ ১৪৩ (ত্াওহীে পািবলরকশ্ন, ৯০, হাজী আবু্দল্লাহ সরকার 
ললন, িংশ্াল, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ্, আিস্ট্, ২০১৩)} 
. 

লকারআরনর এই আয়ারত্ আল্লাহ্ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা নারীরের হারয়জ কালীন 
সমরয়র কথা িণবনা করররেন। হারয়র্কালীন সময় লর্ ত্ারের জনয কষ্টকর, র্যনাোয়ক 
ত্া উরল্লখ করররেন এিং লসই সমরয় ত্ারের সারথ লর্ৌনবমলন কররত্ বনরষধ 
করররেন। িঃ আজাে একবট র্ায়িায় মারািক ভুল করররেন আর ত্া হরলা এই 
আয়ারত্র লেরত্র “আর্া” (أَذًى)শ্রব্দর বত্বন ভুল অথব গ্রহণ করররেন ত্ার “নারী” 
িইরত্। আর ভুল অথব গ্রহণ কররই বত্বন ইসলারমর সমারলাচনা করররেন করয়ক পৃষ্ঠা 
িযাপী। চলুন প্রবসদ্ধ অবভধান লথরক লেরখ লনয়া র্াক লর্ “আর্া” শ্রব্দর অথব বক বক 
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হরত্ পারর ? 
. 
বিশ্ববিখযাত্ আরিী টু ইংররজী অবভধান “A dictionary of modern written 
Arabic language” অনুর্ায়ী أَذًى শ্রব্দর অথব গুরলা হরলাঃ 
To suffer damage, be harmed, hurt, wrong, to molest, annoy, 
irritable, trouble. 
. 
{Hans wehr, Edited by:- J Milton Cowan, A dictionary of modern 
written arabic, p.12; (Spoken language servibe, Inc.,Ithaca, New York, 
3rd edition,1976)} 
. 
“Al-Mawid ( A modern Arabic to English dictionary)” অনুসারর “আর্া” 
 শ্রব্দর অথব হরলাঃ (أَذًى)
harm, damage, injury, wrong, detriment, lesion, grievance, nuisance, 
annoyance, harassment. 
. 
{Dr. Rohi Baalbaki, Al-Mawrid, p.67; ( Dar-el-ilm, Lilmalayin, seventh 
edition, Beirut, Lebanon,1995)} 
. 
“আল-মু’জামুল ওয়ােী” অনুসারর “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দর অথব হরলাঃ 
কষ্ট, েবত্, অবনষ্ঠ, আঘাত্। 
. 
{ি. মুহাম্মে েজলুর রহমান, আল-মু’জামুল ওয়ােী, পৃষ্ঠাঃ ৬২; (বরয়াে প্রকাশ্নী, ৩৪ 
নথব ব্রুকহল লরাি, িাংলািাজার, ঢাকা, ১৩শ্ সংস্করণ, ২০১৩)}। 

. 
আপবন লেয করুন লকান অবভধারনই বকন্তু “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দর অথব োনবিক, অপয়া, 
পশুর মত্, বনবষদ্ধ, েূবষত্ প্রাণী ইত্যাবে লনই। ইসলারম নারীরের ঋতু্কালীন অিস্থায় লর্ 
ত্ারের লক অিরহলা করা হয় এই বিধানবট িঃ আজাে লকান েলীরলর (রকারআন ও 
সুন্নাহ) মাধযরম গ্রহণ করররেন ত্া পবরষ্কার নয়। লকননা এই আরিী শ্রব্দর অথবগুরলা 
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আমরা প্রবসদ্ধ অবভধান গ্রন্থ লথরক লেরখবে। লসখারন লকাথাও এই কথা িলা লনই লর্, 
“আর্া” (أَذًى) শ্রব্দর অথব অপয়া, োনবিক ইত্যাবে। আর আল লকারআরন এমন লকান 
আয়াত্ও লনই র্ার োরা িঃ আজারের এই কল্পনাপ্রসূত্ োিীর সত্যত্া পবরলবেত্ হয়। 
. 
(ইনশ্াআল্লাহ চলরি ..................) 
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১২৫  

মুসা (আ) এর সময়কারল বেরআউরনর সহচর হামান 
(Haman): কুরআরনর ঐবত্হাবসক িণবনায় বক ভুল আরে? 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

আল কুরআরন মুসা(আ) এর ঘটনায় বমসররর বেরআউরনর (Pharaoh) সারথ সারথ 
আররা একজন মন্দ িযবির কথা উরল্লখ আরে। আর লস হরচ্ছ হামান (Haman)।লস 
বেল বেরআউরনর সহরর্ািী। কুরআরনর ৩বট সুরায়{কাসাস ২৮:৬-৮, আনকািুত্ 
২৯:৩৯, মু’বমন (িাবের) ৪০:২৪,৩৬} হামারনর কথা উরল্লখ আরে। সুরা মু’বমরনর ৩৬ 
ও ৩৭ নং আয়ারত্ উরল্লখ আরে লর্ বেরআউন ত্ামাশ্াচ্ছরল হামানরক এক সুউচ্চ 
ইমারত্(tower) বনমবারণর বনরেবশ্ লেয় র্ারত্ করর লস আকারশ্ উাঁবক বেরয় মুসা(আ) 
এর উপাসয প্রভুরক লেখরত্ পায় [আয়ারত্র বলংকঃ www.quran.com/40/36-37]। 
. 
বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক মুিমনারের োবি---কুরআরনর এই বিিররণ ভুল আরে। 
লকন? 
কারণ িাইরিরল মুসা(আ) এর ঘটনায় হামান নারম বেরআউরনর লকান সহচররর বিিরণ 
লনই।ত্া োড়া িাইরিরলও একজন হামারনর কথা উরল্লখ আরে, লসও একবট tower 
বনমবাণ করর [িাইরিরলর সংবেষ্ট অংরশ্র বলংকঃ https://goo.gl/noM3q7 ]। বকন্তু 
িাইরিরলর এই হামান মুসা(আ) ও বেরআউরনর সমরয় িাস করত্ না িরং এর লথরক 
প্রায় হাজার িের পরর পাররসযর রাজা অহরশ্বরশ্(Xerxes) এর সমরয় িাস করত্। এ 
কাররণ ত্ারের োবি হরচ্ছ কুরআন হামান বিষরয় ভুল ত্থয বেরয়রে, মুসা(আ) ও 
বেরআউরনর সমরয় লকান হামান বমসরর বেল না এিং হামান মুসা(আ) এর হাজার 
িের পররর মানুষ। 
. 
প্রথম কথাঃ বিষ্টান বমশ্নারীরের োবির না হয় একটা লহতু্ পাওয়া লিল, ত্ারের 
ধমবগ্ররন্থর ঘটনার সারথ সাংঘবষবক ত্থয কুরআরন আরে।  
বকন্তু নাবিক মুিমনারা বক লকান ধমবগ্ররন্থ বিশ্বাস করর? ত্ারা লকন সি সমরয় 
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িাইরিরলর ঘটনারকই সবঠক ধরর বনরয় কুরআনরক বিরিচনা করর? সাধারণ রু্বি লত্া 
এটাই িরল লর্—েু’বট গ্ররন্থ র্বে বিপরীত্ ত্থয থারক, ত্াহরল এর লর্ লকান একবট 
সবঠক ও অনযবট ভুল হরত্ পারর। লর্ লকান বনররপে িযবির এভারিই বিষয়টা লেখা 
উবচত্। বকন্তু নাবিক-মুিমনারা লকন ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থরক প্রথরম সবঠক ধরর 
লনয় আর কুরআরনর ত্রথয নিপবরত্য থাকরল লসটারক ভুল িরল ধরর লনয়? এর 
উরটাটা হিারও লত্া সম্ভািনা থারক। নাবিক-মুিমনারের এই একরচাখা েৃবষ্টভঙ্গী প্রমাণ 
করর লর্ ত্ারা আসরল ধমব বনররপে না, ত্ারা আসরল ইসলামবিরেষী। 
. 
বেত্ীয় কথাঃ কুরআন আর িাইরিরলর লকান ত্রথয বমল থাকরলই বিষ্টান বমশ্নারী আর 
নাবিক-মুিমনারা নহবচ করর িলরত্ থারক লর্ঃ কুরআন িাইরিল লথরক কবপ 
করা।হামান বিষয়ক এই ঘটনায় লর্রহতু্ িাইরিরলর ত্রথযর সারথ কুরআরনর ঘটনার 
লকান বমল লনই, কারজই এখারন ত্ারের এই অবভরর্াি আনিার লকান সুরর্াি লনই। 
কারজই এখারন হয় িাইরিল সত্য, নাহরল কুরআন সত্য। অথিা উভয় গ্রন্থই ভুল।  
. 
চলুন এিার আমরা ঐবত্হাবসক ত্থয প্রমাণাবের আরলারক বনররপেভারি বিরেষণ করর 
লেবখ এখারন লকান গ্রন্থ সবঠক ত্থয বেরয়রে—িাইরিল নাবক কুরআন। 
. 
িাইরিরলর Esther(িাংলা িাইরিরল ‘ইরষ্টররর বিিরণ’) নামক গ্ররন্থ হামারনর কথা 
উরল্লখ আরে। এবট িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্র একবট 
গ্রন্থ।ইহুবেরের লর্ সকল বকত্ািরক বিষ্টানরা ঈশ্বররর িাণী বহসারি বিশ্বাস করর, 
লসগুরলারক ত্ারা িাইরিরলর Old testament অংরশ্ লররখরে।এই অংরশ্র গ্রন্থগুরলা 
মূলত্ প্রাচীন ইহুবেরের ললখা। ইহুবেরা ত্ারের বনরজরের এ বকত্ািরক কত্টুকু বিশুদ্ধ 
িরল মরন করর? Jewish Encyclopediaলত্ Esther গ্রন্থবিষয়ক আরলাচনায় 
Critical View অংরশ্ িলা হরয়রেঃ “The vast majority of modern 
expositors have reached the conclusion that the book is a piece of 
pure fiction, although some writers qualify their criticism by an 
attempt to treat it as a historical romance. The following are the 
chief arguments showing the impossibility of the story of Esther”  
অথবাৎ:-- লিশ্ীরভাি আধুবনক িযাখযাকার এই বসদ্ধারি উপনীত্ হরয়রেন লর্, এই িইবট 
বনখােভারি একবট কবল্পত্ িল্প(fiction)। ... 
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শুধু ত্াই না, এ আবটবরকরলর Improbabilities of the Story অংরশ্ লেখারনা হরয়রে 
িাইরিরলর অনয িইগুরলার ত্রথযর সারথ Esther গ্ররন্থর ত্থয কত্টা সাংঘবষবক। 
আবটবরকরলর Probable Date অংরশ্ িলা হরয়রেঃ In view of all the evidence 
the authority of the Book of Esther as a historical record must be 
definitely rejected. Its position in the canon among the Hagiographa 
or "Ketubim" is the only thing which has induced Orthodox scholars 
to defend its historical character at all. Even the Jews of the first 
and second centuries of the common era questioned its right to be 
included among the canonical books of the Bible (compare Meg. 7a). 
অথবাৎ:-- সকল প্রমারণর আরলারক আমরা িলরত্ পাবর লর্, ঐবত্হাবসক লরকিব বহসারি 
Esther এর গ্রহণরর্ািযত্া িাবত্ল বহসারি িণয হরি।...এমনবক ১ম ও ২য় শ্ত্াব্দীর 
ইহুবেরাও িাইরিরলর অনুরমাবেত্ িই বহসারি Esther এর অিভুবি হওয়া বনরয় প্রশ্ন 
তু্লরত্া। 
[১] 
. 
লখাে Jewish Encyclopediaলত্ িাইরিরলর গ্রন্থ Esther এর ঐবত্হাবসক 
গ্রহণরর্ািযত্া বনরয় এইসি মিিয করা হরয়রে। লর্ ইহুবেরা এই গ্ররন্থর ললখক, ধারক 
ও িাহক, ত্ারাই এর বনভবররর্ািযত্া বনরয় এ রকম প্রশ্ন তু্রলরে। এ লত্া লিল ইহুবে 
িরিষকরের কথা। লসকুলার িরিষকিণও এই গ্রন্থ বনরয় অরনক লর্ৌবিক অবভরর্াি 
এরনরেন লর্গুরলা আর এখারন উরল্লখ করলাম না। এমনই একবট “বনভবররর্ািয”(!!!) 
ঐবত্হাবসক িকুরমরন্টর সহায়ত্া বনরয় ইসলামবিররাবধরা কুরআরনর ঐবত্হাবসক ত্থযরক 
প্রশ্নবিদ্ধ কররেন। সুিহানাল্লাহ!  
. 
এিারর আমরা বিরেষণ করর লেবখ কুরআরন উরল্লবখত্ ত্থয কত্টা সবঠক িা 
বনভবররর্ািয। 
১৭৯৯ সারল লনরপাবলয়ন লিানাপারটবর বমসর অবভর্ারনর সমরয় ত্ার একজন নসনয 
Rosetta Stone আবিষ্কার করর। Rosetta Stoneএ প্রাচীন বমসরীয় বলবপ( 
hieroglyphics) এিং ত্ার তু্লনামূলক গ্রীক িণবমালার বিিরণ বেল র্ার সাহারর্য 
িরিষকিণ প্রাচীন বমসরীয় বলবপর পারঠাদ্ধার কররত্ সেম হন। [২] প্রাচীন বমসরীয় 
বলবপ( hieroglyphics) পারঠাদ্ধাররর পর জানা লিরে লর্ঃ প্রাচীন বমসরর র্ারা পাথর 
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োরা বনমবাণকাজ করত্ ত্ারের লনত্ারক িলা হত্ ‘হামান’। অথবাৎ 
বেরআউন(pharaoh) এর মত্ ‘হামান’ও একটা টাইরটল। [৩] 
. 
এই িযাপারবট অনুসন্ধান করার জনয ি. মবরস িুকাইবল োরের একজন বমসরবিেরের 
োরি হরয়বেরলন। বত্বন ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কররন লর্, হামান িরল লকান নাম বত্বন ত্ার 
প্রাচীন বমসরবিষয়ক লরকরিব লেরখরেন বকনা। বত্বন ত্াাঁর কারে জানরত্ চান বত্বন 
লকাথায় এই নাম লপরলন। বত্বন ত্ারক রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কথা িরলন। বমসরবিে ত্াাঁরক 
িরলন লর্ এমন নারমর সন্ধান পাওয়া লত্া ত্াাঁর পরে অসম্ভি লকননা রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
রু্রির অরনক কাল আরি প্রাচীন বমসরীয় ভাষা বিলুপ্ত হরয় লিরে। বত্বন ত্াাঁরক আররা 
িরলন লর্ এইসি নারমর লরকরিবর জনয ত্াাঁরক জামবানী লর্রত্ হরি। বত্বন লস অনুর্ায়ী 
জামবানী র্ান এিং লসখারন বিরয় প্রাচীন বমসরর মুসা(আ) এর সময়কারল বেরআউনরের 
অধীরন বনমবাত্া এিং স্থপবত্রের িযাপারর অনুসন্ধান কররত্ থারকন। এিং সুিহানাল্লাহ, 
বত্বন ‘হামান’ নামবট লপরয় র্ান! র্ারা পাথর োরা বনমবাণকাজ করত্ ত্ারের লনত্ার 
উপাধী এটা। বত্বন োরে বেরর লসই বমসরবিেরক বিকশ্নারীবটর েরটাকবপ লেখান 
র্ারত্ বত্বন ‘হামান’ এর সন্ধান লপরয়রেন। এরপর বত্বন ত্ারক কুরআন লথরক হামারনর 
আয়াত্ লেখান। এটা লেরখ লসই েরাসী বমসরবিে বিস্মরয় িাকরুদ্ধ হরয় র্ান। ১৯৮৯ 
সারল পযাবরস লথরক প্রকবশ্ত্ ‘Réflexions sur le Coran' িইরত্ মবরস িুকাইবল 
ত্াাঁর এ ঘটনাবট উরল্লখ করররেন। [৪]  
. 
পবিত্র কুরআরনর বিিররণ আমরা লেখবে লর্ঃ বমসররর বেরআউন ‘হামান’ িরল 
একজনরক লিরক সুউচ্চ ইমারত্ িানািার আরেশ্ বেরচ্ছ; আর প্রাচীন বমসরীয় ভাষায় 
পাথররর বনমবান েবমকরের লনত্ারক িাকা হত্ হামান িরল। সুরা কাসারসর ৩৮নং 
আয়ারত্ [বলংক: www.quran.com/28/38] এটাও িলা আরে বেরআউন হামানরক 
ইট পুবড়রয় ইমারত্ িানারত্ িরলবেল। এরকিারর সাম্প্রবত্ক সমরয় 
বমসরবিেিণ(Egyptologists) জানরত্ লপরররেন লর্, প্রাচীন বমসরর কাো পুবড়রয় ইট 
িানারনার প্রচলন বেল। কাো পুবড়রয় মজিুত্ ইট িানারনার জ্ঞান—প্রাচীন একবট 
সভযত্ার জনয এটা অিশ্যই উরল্লখরর্ািয একটা িযাপার। [৫] আর এই ত্থযবট আল 
কুরআরন উরল্লখ করা হরয়রে। 
. 
লর্ কুরআনরক বিষ্টান বমশ্নারী আর নাবিকরা অবভরু্ি করর “িাইরিল লথরক কবপ” 
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করা িরল, লসই কুরআরনই আমরা লেখবে এমন ঐবত্হাবসক ত্থয আরে র্া লকান ইহুবে 
িা বিষ্টান পবণ্ডরত্র লসই রু্রি জানা বেল না। ঐবত্হাবসক ত্রথয ভুল থাকা লত্া েূররর 
কথা, বনররপে বিরেষণ োরা আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ কুরআরন বিস্ময়করভারি সবঠক 
ঐবত্হাবসক ত্থয আরে। ইসলামবিরেষীরের অবভরর্াি আর সরত্যর মারে সিসমরয়ই 
বিশ্াল িযিধান লেয করা র্ায়। 
. 
প্রাচীন বমসরীয় ভাষা লত্া মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্ত্ শ্ত্ িের আরি বিলুপ্ত হরয় 
বিরয়বেল।মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর রু্ি ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ পৃবথিীরত্ লকউ প্রাচীন বমসরীয় ভাষা 
জানরত্া না, লকান বমসরবিেও(Egyptologist) লস রু্রি বেল না। প্রাচীন বমসরীয় 
ভাষার পারঠাদ্ধার করা সম্ভি হয় মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সময় লথরক এক সহস্রারব্দরও লিবশ্ 
সময় পরর, ১৮ শ্ত্রক। আজ লথরক ১৪শ্ িের আরি এমন লক বেল লর্ জানরত্া লর্ 
প্রাচীন বমসরর পাথররর বনমবাণেবমকরের লনত্ার টাইরটল বেল 'হামান' বকংিা প্রাচীন 
বমসরীয় সভযত্ার মানুরষরা লপাড়ারনা ইট বেরয় ইমারত্ বনমবাণ করত্? ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ 
লক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িরল বেল প্রাচীন বমসরীয় বলবপর মমব? লক ত্াাঁরক বনখুাঁত্ভারি 
ঐবত্হাবসক ত্থয িরল বেল? একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ োড়া? 
. 
“ তু্বম[মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] লত্া এর পূরিব লকান বকত্াি পাঠ কররাবন এিং স্বহরি লকানবেন 
বকত্াি বলখবন। এরূপ হরল বমথযািােীরা অিশ্যই সরন্দহ লপাষণ করত্। 
িরং র্ারেররক জ্ঞান লেয়া হরয়রে, ত্ারের অিরর এটা (কুরআন) লত্া েষ্ট বনেশ্বন। 
একমাত্র জাবলম োড়া আমার বনেশ্বন লকউ অস্বীকার করর না।“ 
(কুরআন, আনকািুত্ ২৯:৪৮-৪৯) 
. 
“ ত্ারা লকন কুরআন বনরয় িরিষণা করর না? আর র্বে ওটা আল্লাহ িযবত্ত্ অনয 
কাররা বনকট হরত্ হরত্া ত্রি ত্ারা ওরত্ িহু িরবমল লপরত্া। ” 
(কুরআন, বনসা ৪:৮২) 
.

 
 

ত্থযসূত্রঃ 
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[১] Jewish Encyclopedia; Article: Esther  
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5872-esther 
[২] 1799: Rosetta Stone found 
http://www.history.com/this-day-in-hist…/rosetta-stone-found 
[৩] ▪“Biblical Haman » Qur’ānic Hāmān: A Case Of Straightforward Literary 
Transition?” - Islamic Awareness 
http://www.islamic-awareness.org/…/Cont…/External/haman.html 

▪ “10 - Historical Miracles in the Quran - Proof of Islam ” (Abdur Rahim 
Green) 
https://www.youtube.com/watch?v=K_ZMzUlxAkc 

▪“Hāmān - The Qur'an stands up to History ” 
https://www.youtube.com/watch?v=iLMFRkzPa94 
[৪] ▪Egyptology In The Qur’an - Exhibition Islam 
https://goo.gl/SPbHiL 

▪ “The Miracle of Quran | Haman The Architect of Pharaoh | Nouman Ali Khan 
” 
https://www.youtube.com/watch?v=5QY0AfV1iAs 

▪ Réflexions sur le Coran 
http://www.iqrashop.com/Reflexions-sur-le-Coran-Professeur-… 
[৫] ▪ “Were Burnt Bricks Used In Ancient Egypt In The Time of Moses? ” - 
Islamic Awareness 
http://www.islamic-awareness.org/…/Contrad/…/burntbrick.html 

▪ Ancient Egyptian Mud Brick Construction: Materials, Technology, and 
Implications for Modern Man -Data Plasmid 
https://dataplasmid.wordpress.com/…/ancient-egyptian-mud-b…/ 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.history.com%2Fthis-day-in-history%2Frosetta-stone-found&h=ATNYSIYVbP8l6gHzt0-vre8H2oE5FcGIEb5m8YYM5VoVC1-JBN-abfawcRuy7HP-DNy8I4X5jFVL2y3yNwStAJDWX8dIJkV642ALW83YL7i50u5bH05qtucSAuhE17ztL4JnOtFAyqym644RrsKcFSG0AldPAQdcFGPrxYBxsujaQdEUaKYONE7cYSBu3wrXNK1GjkckZCr2ur_4SzG-FB-lIse8NAL8n8oaR-FLHLdbCQdNZl9d8ZCAMlcx70zCqom3yjU8hd1Q2NjKkAZtkMJOFTqrZ8Z91ro2QhCXtA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamic-awareness.org%2FQuran%2FContrad%2FExternal%2Fhaman.html&h=ATM4zfU5wCEx1wi8-XzPyi3zeU4GSG-PPWCA9zVXrJt6DcgEXFwRH_9o4PGIaBMGXBC4eCfenPsgubGY61KIGBCWg-8fyzDis_lvdsFQM_rcOfyktdGva4cPIhXugD4osaexodLyHs9Tb_pIrpnP4gkXnIvHqpHa9Y0rFIJiYfvYuMb2dggdwjVZkaDUjZv5E02R5e6gEQwf6AyqWlF2uyoNGSddqov_9jLyUO4o1zb3_HNAbkENsThXXmodMcvkKlKDtA8PP5Ym38z_gIOXQUxQr-3wM5rpK9mPssm_1A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DK_ZMzUlxAkc&h=ATM2GGFljtFOFJgQIOkR5lRrzZTXufMJXzPeAwc6g74JA1uRsgUG4Mgfya07zR8yxDP3P3TTuXuyLpq-SKbaOCMECwQxUrDlqFjn23e5LPQr0XpQEm2erfUYaKQuj8sgSnO3os50eewu1NMKzyBrKLS8E_hgNQBIFAVhCox0-yrhS8B0yj045rcUBrCyDblia5YAoIg_wy5RyvZr52MJETc0kCZQ-h2M-ETwFgJ_AYgGO9q6R1--A4gDXXzBlRgOSXvTjYidRXF_z7E2D5jzwsfeBXP5SwHWvO0fMe_Uhw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DiLMFRkzPa94&h=ATNHPqPNeB9fMh1LMoPLSY8Jc3fNyTWzL0SL_7A_CnP3xJKdwuchHK8pyI5y7KlVJVUkVD9r3CBOvzPMgaLgw1nLbNi3HynWIcfszCkDj-MFd4gLcggOflHM1Buc-98M2iEt_PDUOYAIrZVbAdesQFHtRSKe46337Wb-_UHU6dlW6ubqTmoH5dv5xKq6UqyzRqK1NlsaLkuVF6g8nvmjh3IA5bnDCvcyN8jpLjADEZruwwHgbTFGjEjGcIjrY-_Cfs7XQa2Eui-DVU400sECan4_5dze3k57sfGWIBHMRA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FSPbHiL&h=ATNVwnq9zAPW0WTGX-H4RxVZJKUCph87bc5Ln6gFc5yoX3kh0KYjYggG9ypSBB-EzrJbbPIEi_fZ0rI7J2R5YQhmoel3hnZzALcFhR3MmCai2ruF5woZvb2KY88UHdT0U7aCbFqWK8JCcpfgg7jwSifZKEKHTusREaR7L_X6ke8oU8y2ITjp_zblowcL2lQl_IwnApe6iAmTlA2tsbpl9w9dkndquJBpKfBrsh61iBCDxE8J8ozqLZDy3Wr5yDnYgyH8xM3ZnWBHzcNM4zSda_rwX-XBi9pQoKSUMMbYtQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5QY0AfV1iAs&h=ATP0x_VEgGHG_EvETWWHDo_XAWLnSlogTs0MXeoU_8GV6dmtBcmCoTVZdbwzVIccqYvDlKZzNIWiy_Svx1swNMYflAgXnkQCN4wJYuMAQz9UwBapgOawyHztu6Ly7uk-a7tR9EadMQ3yjxgypez4Mv4BfYcv5RUm_zMlOcDVY8wNbEabzCfU0ixzaE84QaN4P-773tQo8TETho8vb7Sal0MCraXzWBRMBNK_brE1IHOYebzfUNL1zwmAuErrLkdC6ET-O4rDAGu8LsrP0ROi3GGfNDa82TGL9Ks4Rl-QDg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iqrashop.com%2FReflexions-sur-le-Coran-Professeur-Mohamed-Talbi-et-le-docteur-Maurice-Bucaille-Livre-livres-Sciences-du-Coran-p1080-.html&h=ATMVhcNFBG6bgTgzw4QJkVlyis2Yy8au6D7nQiTwbn6bxQrMa32PjapTbMdJ9RWdu_tnvQFB_5FpbN4KfXL_RGaVLLyR-tIZvTPeUvkGD5_94JsF-orkXWGtUfB4CnK_fnyA7_Ind8ueMWCTZq8i7f9hGVlR_vSiZ9oPexiBSkjv3BpkB2Z6mFENwa-jUGE7scpkM-hXrofRPMZvfPp_9fpRZIDMzQIXpoppSTrLJgnY8rvPqDFtlFbZUly_HvD8gq7B_TsDM-nGc4EtjquL874im9fZ_PUCCCzRAA4_WA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.islamic-awareness.org%2FQuran%2FContrad%2FExternal%2Fburntbrick.html&h=ATM4LoNJzhP1wU_fSt_CxAs52-rz8owpXGimH5WrrFOA5LXzgxNlaPRFjwja_tJVUA3XR7x-ikYajOwG3a6mi6Oxzxly4D3dJDJH3BvPrfEwhAUlK0GUkDklWL91BroLkyLwtUwM4MMavtuuQqubCPa4qIAYfPF8A7jyIAjXQyKmPmdMvS0wMYWXjTC8fM6uohuB5Esk_dQdwJOZ-qVa-ZegdhsdbzF2DQKYSrqNDbHRc8bUVB2YJBhv_naOFlmvHNgUi9YmA20UoLACrnauuMv_AA8UzTCTBrSrgjwNcA
https://dataplasmid.wordpress.com/2011/04/08/ancient-egyptian-mud-brick-construction-materials-technology-and-implications-for-modern-man/
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১২৬ 

কুরআন কী করর স্রষ্টার িাণী হয় লর্খারন এরত্ বিবভন্ন 
প্রাথবনামূলক িাকয আরে? 

-লহাসাইন শ্াবকল 
 

 

#নাবিক_প্রশ্ন: সুরা োবত্হা’র (Quran 1:1-7) আয়াত্গুরলা োরা মুহম্মাে কতৃ্বক 
আল্লাহর প্রশ্ংসা করাটারকই লিাোয়! ত্াহরল কুরআন বক করর আল্লাহর পাঠারনা িানী 
হরত্ পারর? 
. 

#۞উিরঃ ِبِسْمِ ٱلل َهِ ٱلر َحْمٰـَ نِ ٱلر َحِيم 
শুরু করবে আল্লাহর নারম বর্বন পরম করুণাময়, অবত্ েয়ালু। 
 ٱلْحَمْدُ لِل َهِ رَبِ  ٱلْعٰـَ لَمِينَ
র্ািত্ীয় প্রশ্ংসা আল্লাহ ত্াআলার বর্বন সকল সৃবষ্ট জিরত্র পালনকত্বা। 
 ٱلر َحْمٰـَ نِ ٱلر َحِيمِ
বর্বন বনত্াি লমরহরিান ও েয়ালু। 
﴾٣﴿ 
 مٰـَ لِكِ يَوْمِ ٱلدِ ينِ
বর্বন বিচার বেরনর মাবলক। 
﴾٤﴿ 
 إِي َاكَ نَعْبُدُ وَإِي َاكَ نَسْتَعِينُ
আমরা একমাত্র লত্ামারই ইিােত্ কবর এিং শুধুমাত্র লত্ামারই সাহার্য প্রাথবনা কবর। 
﴾١﴿ 
 ٱهْدِنَا ٱلصِ رَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ
আমারেররক সরল পথ লেখাও, 
﴾٦﴿ 
 صِرَٰطَ ٱل َذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلض َآلِ ينَ
লস সমি ললারকর পথ, র্ারেররক তু্বম লনয়ামত্ োন কররে। ত্ারের পথ নয়, র্ারের 
প্রবত্ লত্ামার িজি নাবর্ল হরয়রে এিং র্ারা পথভ্রষ্ট হরয়রে। 
﴾٢﴿ 
. 
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র্বে এই কাররনই কুরআন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলার কথা/কালাম না হয় 
ত্াহরল বনরম্নর আয়াত্বট সম্পরকব বক মত্ লেওয়া লর্রত্ পারর?? 
ۖ   وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِن َ عَذَابِى لَشَدِيد ۭ  وَإِذْ تَأَذ َنَ رَب ُكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَن َكُمْ 
অনুিােঃ র্খন লত্ামারের পালনকত্বা লঘাষণা কররলন লর্, র্বে কৃত্জ্ঞত্া স্বীকার কর, 
ত্রি লত্ামারেররক আরও লেি এিং র্বে অকৃত্জ্ঞ হও ত্রি বনিয়ই আমার শ্াবি হরি 
করঠার। (সূরা ইিরাহীম ১৪ুঃ৭) 
. 
এখারন লত্া আল্লাহ আবম সিবনাম িযিহার করররেন। এোড়া ও এরকম আয়াত্ অসংখয 
আরে {(সূরা কাহে ১৮ুঃ৯৯-১০২), (সূরা ইিরাহীম ১৪ুঃ৪-৫), (সূরা িাকারাহ 
২ুঃ২৩) (সূরা রু্মার ৩৯ুঃ ২), (সূরা আনকািূত্ ২৯ুঃ৬৯)} এ আয়াত্গুরলাই বক 
উি প্ররশ্নর খন্ডরনর জনয র্রথষ্ট নয়? 
. 
এখন আসা র্াক সূরা োবত্হার িযাপারর। অবভরর্াি এরসরে লর্, সূরা োবত্হার 
িনবনাভবঙ্গ লেরখ মরন হরচ্ছ রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ সুিহানাহু 
ওয়া ত্াআলার প্রশ্ংসা কররেন বনরজর ভাষায় ত্াই কুরআন লর্রহতু্ আল্লাহর কথা ত্াই 
ত্ারত্ মানুরষর কথার মরত্া ভবঙ্গ থাকরত্ পারর না। বকেু কথা- 
. 
(১) কুরআনুল কারীম সমূ্পনব বিশ্বিাসীর জনয লহোরয়ত্ বহরসরি এরসরে। আর 
কুরআরন আরে মানুরষরই আরলাচনা (সূরা আবম্বয়া ২১ুঃ১০) র্ারত্ মানিজাবত্ কুরআন 
পড়রত্, িুেরত্ এিং ত্ার লথরক বহোয়াত্ লপরত্ পারর। 
. 
(২) সূরা োবত্হা একবট েুয়া, আর েুয়া হরলা র্ার মাধযরম লকারনা বকেু চাওয়া হয়। 
ত্াই লত্া সূরা োবত্হার এক নাম সূরাতু্ে েুয়া (সূরা োবত্হার ত্ােসীর, মাওলানা 
আবু্দর রহীম, পৃ-১৮) আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা কুরআরন অরনকগুরলা আয়াত্ 
নাবর্ল করররেন র্ার বিষয়িস্তু েুয়া িা প্রাথবনা। লসই েুয়াগুরলার বেরক েৃবষ্টপাত্ কররল 
লেখা র্ারি লসখারন রব্বানা িা রবব্ব অথবাৎ আমারের রি িা আমার রি ইত্যাবে 
সরম্বাধন এরসরে র্ারত্ মানিজাবত্রক েুয়া করারনা বশ্খারনা হরয়রে। 
. 
(৩) সূরা োবত্হা কুরআন নামক শ্হররর প্রধান েটক। ত্রি সূরা োবত্হা ত্ার স্বকীয় 
নিবশ্রষ্টযর কাররন এরত্াটাই নিবশ্ষ্টযপূনব লর্ পবরপূনব কুরআনরক এই সাত্ আয়ারত্র 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
751 

মরধয সংবেপ্ত করা র্ায় এককথায় িলা র্ায়, সূরা োবত্হা লর্মন একবেক বেরয় 
কুরআরনর ভূবমকা লত্মবন িলা র্ায় ত্া লিাটা কুরআরনর সারমমবও িরট অনযভারি 
লিাটা কুরআনই এই লোট্ট সূরাবটরই িযাখযা। 
. 
এখন সূরা োবত্হার িনবনাভবঙ্গর বিরেষন করা র্াক- 
. 
(ক)সূরা োবত্হা আল্লাহর কালাম হওয়া সরত্ত্বও এরক রাখা হরয়রে প্রাথবনামূলক। 
আল্লাহর কারে লকান বজবনরসর প্রাথবনা কররত্ হরি, কীভারি কররত্ হরি, ত্ার প্রনালী 
লকমন হওয়া উবচত্, সবত্যকাররর সবঠক পথ লকানবট ইত্যাবে বিশ্বমানরির সামরন তু্রল 
ধরা হরয়রে (কুরআনুল কারীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােসীর, ি আিু িকর 
জাকাবরয়া, পৃ-৪) আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্াআলা মানুষরক ত্ার বনরজর ভাষায় েুয়া 
করারত্ বশ্খারনার জনযই মানুরষর মত্ ভবঙ্গ করর িরলরেন। লর্মনঃ লকারনা বশ্েক ত্ার 
ক্লারসর োত্ররের কাে লথরক র্া শুনরত্ চান ত্া বনরজই অরনক সময় িরল লেখান লর্ 
বত্বন মূলত্ োত্ররের কাে লথরক লকান কথা বকভারি, লকান ভবঙ্গরত্ ও লকান ভাষায় 
শুনরত্ চারচ্ছন। িযাপারবট আররা ভারলাভারি িুোর জনয একবট উোহরন লেওয়া লর্রত্ 
পারর। এক িািা িাসায় বেরর লেখরলন লর্ ত্ার লোট্ট িাচ্চাবট লখলরে লর্ করয়কবেন 
ধরর আরধা আরধা লিাল িলা বশ্রখরে, ত্াই িািাবট ত্ার িাচ্চাবটরক লকারল বনরয় 
িাচ্চাবটর মুখ লথরক আবু্ব িাক লশ্ানার জনয বনরজই িারিার িরল চলরেন” িল, িািা 
“আবু্ব, আবু্ব, আবু্ব” এখন িাচ্চাবট র্বে ত্ার িািার লথরক শুরন আবু্ব আবু্ব িাক 
লেয় ত্াহরল বক এই কথা িলা র্ারি লর্ িািাবট আবু্ব আবু্ব লকন িলরি?? এটা লত্া 
ওই িািার কথা হরত্ই পাররনা। এটাত্ ওই িাচ্চারই কথা!!! 
. 
(খ) একবট িইরয়র ভূবমকায় সাধারনত্ ললখরকর পবরচয় িা িইবট ললখার উরেশ্য, 
িইরয়র বিষয়িস্তু সম্পরকব সামানয ধারনা পায় র্া সাধারনত্ ললখা থারক ললখরকর 
বনরজর ভাষায় ত্রি এই লেরত্র কুরআরনর অননয নিবশ্ষ্টয হল পাঠক র্ারত্ এর 
নাবর্লকারী আল্লাহর সামানয পবরচয়, নাবর্লকারীর সারথ পাঠরকর সম্পকব, পাঠক এই 
িইবট লথরক পরিত্বীরত্ বক লপরত্ র্ারচ্ছ এিং সারথ সারথ িইবট লথরক সবত্যকাররর 
উপকার হাবসল কররত্ চাইরল কী কররত্ হরি এইগুরলা পাঠরকর বনরজর ভাষায় প্রাথবনা 
িা েুয়ারুরপ িনবনা করা হরয়রে র্ারত্ পাঠক ভূবমকা লথরকই িইবটর সারথ বনরজর 
অিররর সারথ সূক্ষ্ণ একাত্মত্া খুরজ পায়। র্া পাঠকরক কুরআরনর প্রবত্ আগ্রহী করর 
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তু্লরি সারথ সারথ কুরআন লথরক উপকার লপরত্ সহায়ক কররি। 
. 
(ি) কুরআন লর্রহতু্ বিশ্বমানরির লহোয়ারত্র জনয আল্লাহর পে লথরক এরসরে ত্াই 
কুরআরনর ভূবমকা সূরা োবত্হার ভািবটই এমন রাখা হরয়রে র্া এর পাঠকরক অিবহত্ 
কররি এই িই কার পে লথরক এরসরে, ত্ার পবরচয়, সারথ সারথ এই িইবট লথরক 
সরল সবঠক পরথর সন্ধান হরল লপরত্ ত্ার অিররক বনররপে রাখরত্ হরি। ত্াই সূরা 
োবত্হার মাধযরমই আল্লাহর বনকট লথরক র্ারা সবঠক পথ লপরয়রেন ত্ারের মরত্া 
সরল, লসাজা ও সবঠক পথ পাওয়ার প্রাথবনা এিং র্ারা এই পথ লথরক বেটরক লিরে 
ত্ারের মরত্া হওয়া লথরক আল্লাহর কারে আেয় প্রাথবনা করা র্ায় কারন সূরা োবত্হা 
হরলা একবট প্রাথবনা আর পুররা কুরআনই হরলা ত্ার উির। 
. 
(ঘ) মানুষ র্খন আল্লাহর কালাম িা িানী ত্ারের অিররর সুপ্ত েুয়ারুরপ পাঠ কররি ত্া 
পাঠকরক আল্লাহর আররা বনকটিত্বী করর তু্লরি র্া কুরআরনর অনযত্ম উরেশ্য। 
. 
(ঙ) এটা অরনক লচাখ থাকরত্ও অরন্ধর মরত্া িযবিরের কারে কুরআরনর ত্রুবট মরন 
হরলও সবত্যকার অরথব এবট কুরআরনর বিরশ্ষ নিবশ্ষ্টয র্া কুরআনরক অনযানয ধমবগ্রন্থ 
লথরক স্বত্য করর ত্া হরলা এরত্ মানুষ বনরজর আরলাচনা পারি, কখরনা বনরজর 
অিররর সুপ্ত কথাবটই কুরআরনর পাত্ায় পারি, কখরনা মরন হরি কুরআন ত্ার বনরজর 
মরনর মত্ কররই এরকর পর এক কথা িরল র্ারচ্ছ,কখরনা িা বনরজর অিররর েুয়াবটই 
কুরআরনর পাত্ায় পারি র্া ত্ারক সত্যই আল্লাহর সারথ কথা িলার স্বাে বেরি। এবট 
কুরআরনর স্বত্য নিবশ্ষ্টয। 
. 
(চ) সূরা োবত্হা লর্রহতু্ প্রবত্ সালারত্র প্রথরমই পাঠ করা িাধযত্ামূলক(িুখারী, 
বকত্ািুল আর্ান, হা-৭২০) ত্াই সূরা োবত্হার ভািবট এমনই রাখা হরয়রে র্ারত্ 
সালাত্ পড়ার সময় এর পাঠকারী আল্লাহর প্রশ্ংসা, ত্ার মহানত্ব, ত্ার মহাশ্বি িনবনা 
কররত্ পারর সারথ সারথ ত্ারই কারে সিরচরয় সরল, লসাজা ও সবঠক পরথর বেশ্া 
লচরয় প্রাথবনা করা লর্রত্ পারর র্া একজন মুবমরনর জনয সিরচরয় গুরুত্বপূনব। 
. 
কুরআনরক ত্ারা লর্ভারি একবট সাধারন িইরয়র মত্ করর লেরখ িা লেখারনার লচষ্টা 
কুরআন ত্ার লথরক অরনক উরদ্ধব ও অরনক উচ্চ ত্ার উরেশ্য। 
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১২৭  

িবকেনামা [পিব ১ ও ২]  
-সাইেুর রহমান 

 
 

মা িারপর ভিঘুরর সিান, লমবিকযারল পড়রত্ বিরয় লেইল মারা িারউইরনর রূপকথা 
র্খন মানুষ আরি আরি ধররত্ পাররে বঠক ত্খবন িরন িাোরড় 'মবলকুলার 
িারয়ালবজ'র িরিষণা করা িারউইনরক িাাঁচারত্ কলা-বিজ্ঞানীরা আররক 'নামধারী' 'লসা 
কে বিজ্ঞানী' বরচািব িবকেরক সামরন বনরয় এরসরে। বরচািব িবকে িলরত্ অজ্ঞান 
মানুরষর সংখযা এই পৃবথিীরত্ লনহারয়ত্ কম নয়।িানররা র্ারের িাপ্ োো ত্ারের 
কারে িবকে 'িি'। িবকরের িাণীরক ত্ারা ঐশ্ববরক িাত্বার লথরক লকারনা অংরশ্ কম 
বিশ্বাস করর না িরং ধাবমবকরা অরনক সময় ধরমবর বিবধ বিধান বনরয় সংশ্য় প্রকাশ্ 
কররলও িানররর িংশ্ধরররা িবকরের কথারক অরমাঘ িাণী বহসারি লমরন লনয়। 
ত্ারের ভাষয মরত্ িবকে এই পৃবথিীর মহাবিজ্ঞানীরের একজন!!! আমরা এিার 
লেখরিা, িবকে আসরলই বক বিশ্াল লকারনা বিজ্ঞানী?  
. 
বশ্ো জীিরনর শুরুর বেরক বিজ্ঞান বনরয় ত্ার কারিার বেল, বপএইচবি করররেন 
প্রাণীবিেযার উপরর, আরমবরকারত্ বকেুবেন বশ্েকত্া করররেন, পরর অেরোরিব বেরর 
এরস বকেু বেন প্রাণীবিেযার প্রভাষক বহসারি কাজ করররেন, িযাস এর পররই ত্ার 
বিজ্ঞান চচবার পথ অনযবেরক লমাড় লনয়। প্রথম জীিরন বিজ্ঞান করা ললাক হটাৎ বিজ্ঞান 
লেরড় বেরয় অবিজ্ঞাবনক পথ ধররন। িবকে প্রথম লথরকই এরটনশ্ন বসকার, 
আরলাচনায় থাকরত্ লস পেন্দ কররত্া। বিজ্ঞান িাে বেরয় রাজনীবত্ ও অনযানয 
সামাবজক বিষরয় ত্ার আগ্রহ লচারখ পড়ার মরত্া। িত্বমারন লস বিজ্ঞান িরিষণার লপশ্া 
লেরড় বেরয় পািবলকরর বকভারি সাইে লিাোরনা র্ায় লসই কাজ করর র্ারচ্ছ!!! িরিষণা 
লকবন্দ্রক লপশ্া োড়ার কারণ বক? এিার আসুন ত্ার বটবচং এন্ড বরসাচব কযাবরয়ার বনরয় 
আরলাচনা করা র্াক। উবন অেরোরিব ১৯৭০ সারল প্রাণীবিেযা বিভারি ললকচারার 
বহসারি লর্াি লেন, ২০ িের পরর, ১৯৯০ সারল 'বরিার' (অযারসাবসরয়ট প্ররেসর) 
বহসারি পরোন্নবত্ পান। িরল রাখা ভারলা, আনলাইক িাংলারেশ্ পৃবথিীর িাবক 
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লেশ্গুরলারত্ ইউবনভাবসববট বশ্েকরের পরোন্নবত্ অরটারমবটকযাবল হরয় র্ায়না, 
পারেরমবরের উপর সি বনভবর করর।  
. 
িবকে সারির পারেরমবে এত্টাই ভারলা বেল লর্ ললকচারার লথরক বরিার হরত্ ২০ 
িের সময় ললরি লিরলা!!! একটা উোহরণ বেরলই িুেরিন লকন এইটা বনরয় হাবস 
ত্ামাশ্া কররত্বে। কযামবব্ররজ আমার বিপাটবরমরন্টর এক িরিষক ২০১০ সারলর বেরক 
ললকচারার বহসারি লর্াি লেন ৫ িের পরর, ২০১৫ সারল বরিার হরয় র্ান। পারেরমবে 
ভারলা হরল অবত্ দ্রুত্ প্ররমাশ্ন হরয় র্ায়। এিার লেবখ বিজ্ঞারনর বশ্েক ও িরিষক 
বহসারি লর্ সময় বত্বন কমবরত্ বেরলন ত্খনকার সমরয় লস িরিষণায় লকমন সােলয 
লাভ করররেন। িারয়ালবজ ও লমবিরকল সাইরের িরিষণার ত্থয পাওয়ার সিরচরয় 
জনবপ্রয় লনটওয়াকব ও সাচব ইবিন হরলা 'পািরমি', আরমবরকার স্বাস্থয সংস্থার িাটা 
লিইজ। আপবন র্বে মাোবর মারনরও িরিষক লহান, পািরমরি আপনার নারম ৩০-
৫০টা িরিষণা পত্র খুাঁরজ পাওয়া উবচত্। িবকরের নাম সাচব বেরল সংখযাটা ললস েযান 
লটন!!! র্া আরে ত্াও িাল িরপ ভরপুর, লকারনা এেরপবররমন্টাল ওয়াকব নয়। 
িরিষকরের মানেণ্ড হরলা িরিষণা ও িরিষণা পরত্রর মান ও সংখযা। এই বহসাি 
কররল িবকে িত্বমান পৃবথিীর লসরা ৫০০০০ িরিষকরের মরধযও পড়রি বকনা আমার 
সরন্দহ। ধূত্ব প্রাণী বরচািব িবকে িুেরত্ লপররবেরলা বিজ্ঞান িরিষণা করর সারা জীিন 
পার কররলও লকউ ত্ারক বচনরি না, ত্াই ঐখারন িযথব হরয় সাধারণ সহজ সরল মানুষ 
ও অ-সহজ সরল কলা-বিজ্ঞানীরের বিজ্ঞারনর নাম বেরয় মিজ লধালাইরয়র পদ্ধবত্ 
অিলম্বন করর লনইম, লেইম, মাবন সি একসারথ কামাইরত্রে, আর আিালগুলা হুোই 
ত্ারর মহা বিজ্ঞানী মরন করর পূজা কররত্রে। 
. 
এর আরি সংরেরপ লজরনবে একারিবমক এন্ড বরসাচব এরসসরমন্ট অনুর্ায়ী বরচািব 
িবকে লমইনবিম িারয়ালবজকযাল সারয়বন্টরস্ট্র মরধয পরড় না। বিজ্ঞান িরিষণা িাে 
বেরয় বত্বন বিজ্ঞানরক সাধাররণর মারে লপৌবেরয় লেয়ার লর্ািসূরত্রর কাজ কররেন। 
র্বেও এটাও বিজ্ঞান চচবারই একটা অংশ্, এই কাজবট কররত্ বিরয়ও বত্বন ভুল িযাখযা 
ও মনিড়া ত্থয বেরয় মানুষরের বিভ্রাি করর চরলরেন বেরনর পর বেন। িরিষকরের 
প্রকাশ্না স্বাভাবিকভারিই সাধারণ মানুষরের আন্ডাররস্ট্বন্ডংরয়র িাইরর, ত্াই িবকরের 
মরত্া র্ারা িরিষণার েলােল ইন্টাররপ্রট করর জনসাধাররণর মারে লপৌঁোন ত্ারের 
ইমপযাি সমারজ অরনক। সাধারণ মানুষ সবত্যকাররর বিজ্ঞানীরের লথরক বিজ্ঞারনর 
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ইন্টাররপ্রটররের লিবশ্ বিশ্বাস করর, অরনকটা লোভাষীরের মরত্া। লোভাষী র্বে লকারনা 
ভুল অনুিাে করর ত্ার োয় লর্মন মূলিিা লনয় না লত্মবন িবকরের বিজ্ঞারনর ভুল 
িযাখযার োয়ও বিজ্ঞানীরের লেয়া অবিচারমূলক।  
. 
িবকরের এই মাত্রাবত্বরি ভুল িযাখযার লজর ধরর সম্প্রবত্ বিরশ্বর বিবভন্ন লেরশ্র 
বিজ্ঞানীরের মত্ামত্ সিবলত্ একটা িরিষণাপত্র রু্িরারির বিখযাত্ রাইস ইউবনভাবসববট 
লথরক "Responding to Richard: Celebrity and (Mis)representation of 
Science" বশ্ররানারম 'পািবলক আন্ডারস্ট্যাবন্ডং অে সাইে' নারম একবট বপয়ার 
বরবভউি জানবারল োপা হরয়রে। জবরপবটরত্ বিরশ্বর ৮ বট লেরশ্র লমাট ২০০০০ 
বিজ্ঞানীর মত্ামত্ লনয়া হরয়রে এর মরধয রু্িরারজযর ১৫৮১ জন বিজ্ঞানীও আরেন। 
রু্িরারজযর বিজ্ঞানীরের মরধয ১৩৭ জন িবকরের িযাপারর বিশ্েভারি কথা িরলন। 
এরের ৮০ ভাি বিজ্ঞানী বিশ্বাস কররন িবকে ত্ার িইরয় ও জনসমু্মরখ বিজ্ঞান ও 
বিজ্ঞানীরের করমবর ভুল িযাখযা করররেন। এসি বিজ্ঞানীরের মরধয অবধকাংশ্ই নন-
বরবলবজয়াস ত্াই এখারন বরবলবজয়াস িায়াসরনস থাকার লকারনা সুরর্াি নাই। প্রিন্ধবটর 
মূল ইনরভবস্ট্রিটর লর্টা িলরত্ লচরয়রেন ত্া হরলা, িবকে বিজ্ঞারনর ত্রত্ত্বর 
সীমািদ্ধত্া বনরয় ভুল িযাখযা কররন, মারন হরলা বনরজর মনিড়া কথারক বিজ্ঞান িরল 
চাবলরয় লেন। একজন নন-বরবলবজয়াস বেবজবসস্ট্ িরলরেন, িবকে খুি শ্িভারি 
ধমবরক িাবত্ল করর লেন, অথচ একজন বিজ্ঞানী অরনক লখালারমলা, ধমব িা অনয 
লকারনা বকেুরক বিনাই কররত্ হরল লসটা বিজ্ঞারনর লস্কারপর মরধয লররখই কররত্ হয়। 
বিজ্ঞারনর লস্কারপর মরধয না থাকরল লসটা বনরয় কথা িলার সুরর্াি থারক। হাভবািব 
প্ররেসর এও উইলসন, িবকেরক বিজ্ঞানীই মরন কররন না, ত্ার ভাষায় িবকে 
একজন সাম্বাবেক, লর্ বনরজ লকারনা বিজ্ঞান িরিষণা করর না, অরনযর িরিষণার েল 
প্রচার করাই ত্ার কাজ!!! 
. 
প্রিন্ধবটর লশ্রষ িরিষকরা িবকেরক একটা উপরেশ্ বেরয়রেন, ত্া হরলা, সিরচরয় 
ভারলা নিজ্ঞাবনক লর্ািারর্াি হরচ্ছ কাউরক অপমান না করা ও োবম্ভকত্া প্রকাশ্ না 
করা। এইগুলা না কররল সাধারণ মানুষরের মারে বিজ্ঞারনর প্রবত্ লকৌতূ্হল জমারি, 
মরনর প্রশ্িত্া ও গুণগ্রহীত্া িাড়রি। ত্াই এসি অবিজ্ঞাবনক কাজ লভরি বচরি করাই 
িািনীয়। 
. 
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সারয়বন্টবেক কবমউবনবট িবকরের েীঘববেন ধরর কৃত্ হটকারী আচররণ বিরি হরয়ই 
এই প্রিন্ধবট প্রকাশ্ কররত্ িাধয হরয়রেন। বিজ্ঞানীরের করষ্টর িরিষনা বনরজর মরত্া 
িযাখযা করর সাধারণ মানুষরের মরন বিজ্ঞারনর প্রবত্ বিত্েদ্ধা সৃবষ্ট করা প্রকারারি 
বিজ্ঞান চচবার পরথ মহাপ্রবত্িন্ধকত্া নত্বর করার শ্াবমল। ধমবীয় লকারনা কাররণ নয়, 
শুধুমাত্র সবঠক বিজ্ঞান চচবার জনযই িবকরের উটাপাটা ললখনী ও িিিয প্রোন িন্ধ 
হওয়া উবচত্। 
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১২৮ 
সূরর্বর উেয়-অি োরা লরাজা ও নামারজর সময় 
বনধবারণসংিাি নাবিকরের প্রশ্ন ও জিাি  
-নাবেস শ্াহবরয়ার 

 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ  
➽➽ একজন মুসবলরমর জনয লরাজা েরজ করা হরয়রে (Quran 2:183, 2:184, 
2:187, Sahih Bukhari 1:2:7, 6:60:40 Sahih Muslim 1:9) র্া সূর্ব উেয়-অরির 
সারথ সম্পবকবত্ (24 hour cycle)! বকন্তু আল্লাহ্ উির এিং েবেণ লমরুর িাবসন্দারের 
িযাপারর বকেু লভরি লেরখন বন! আপনার বক মরন হয় না লর্ এটা ত্খনই সম্ভি র্খন 
বত্বন মরন কররিন পৃবথিীর সিবত্র একই সমরয় বেন-রাবত্র ঘরট (অথবাৎ পৃবথিী 
সমত্ল)? 
. 
➽➽ কুরআন িরল লর্ একজন মুসবলমরক সূরর্বােয় লথরক সূর্বাি পর্বি লরাজা পালন 
কররত্ হরি (Quran 2:187)! আিার প্রাথবনার িযাপারটাও সূরর্বােয় এিং সূর্বারির 
সারথ সম্পবকবত্ (Quran 17:78)! বকন্তু সমগ্র মানুরষর এই জীিন বিধারন Eskimo-
লের িযাপারর লকান বনরেবশ্না লনই! এটা বক কুরআন রচবয়ত্ার অজ্ঞত্া নয়? 
. 
➽➽ একই জাত্ীয় প্রশ্ন, লমরুর িাবসন্দারা নামার্ পড়রি বকভারি লর্রহতু্ লসখারন ৬ 
মাস পর পর বেন-রারত্র পবরিত্বন হয়?  

 
. 

#উির: নাবিকরের করা খুিই বিখযাত্ প্রশ্নগুরলার মরধয এবট একবট। এই প্ররশ্নর 
উদ্ভািক Wikiislam খুি চমৎকারভারি (!) ‘Ramadan Pole Paradox’ বশ্ররানারমর 
ললখা বেরয় িহু মানুষরক অত্যি সেলত্ার সারথ বিভ্রাি করররে। আজরক উপররাি 
প্ররশ্নর সারথ ত্ারের এই paradox-এরও সমাধান কররিা ইনশ্াল্লাহ। ত্াহরল চলুন 
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এরকক করর ত্ারের োবিগুরলা খণ্ডন কবর। 
. 
োবি ১: মুসবলমরা লরার্া রারখ সুিরহ সাবেক লথরক সূর্বাি পর্বি, অথচ লমরুরত্ ৬ মাস 
পর পর বেন-রাবত্রর পবরিত্বন হয়। ত্াই লমরুরত্ লরার্া রাখরত্ লিরল লত্া মুসবলমরা না 
লখরয়ই মারা র্ারি! 
. 
খণ্ডন: লিাটা পৃবথিীরত্ মানুষ আরে প্রায় ৭৫০ লকাবট।[১] লসখারন উির আর েবেণ 
লমরু বমবলরয় মানুরষর সংখযা কত্? সংখযাটা পাাঁচ অঙ্ক পার হয় না। উির লমরুরত্ 
প্রকৃত্ পরে লকান মানুষই িাস করর না। না, ভাই! Eskimo িা Inuit-রা উির 
লমরুরত্ না, উির লমরুর কাোকাবে িাস করর।[২] আর েবেণ লমরুরত্ও লকান স্থায়ী 
িাবসন্দা লনই। এখারন েুই ধররণর মানুষ আরস- নিজ্ঞাবনক িরিষণার কারজ এিং 
টুবরস্ট্। গ্রীষ্মকারল জনসংখযা থারক ৪০০০, শ্ীত্কারল লর্টা এরস োাঁড়ায় মাত্র ১০০০-
এ।[৩] এখন আপনার বক মরন হয় এত্ বিশ্াল জনসংখযার বহরসরি ত্ারের কথা 
আলাোভারি িলা বক খুি গুরুত্বপূণব? অিরর লস র্াই লহাক, এিার োিাল সংিাি 
একটা িড় হাবেরসর সামানয অংশ্ উরল্লখ করবে।  
. 
“… আমরা বজরজ্ঞস করলাম, ‘লহ আল্লাহ্ র রাসূল! লর্ বেনবট এক িেররর সমান হরি 
ত্ারত্ একবেরনর নামার্ পড়রলই বক ত্া আমারের জনয র্রথষ্ট হরি?’ বত্বন িলরলন, 
‘লত্ামরা লস বেরনর সবঠক অনুমান করর বনরি এিং ত্েনুর্ায়ী নামার্ পড়রি (বেন 
রারত্র ২৪ ঘণ্টা বহরসরি)।’”[৪]  
. 
ইসলাবম স্কলারিণ এই হাবেরসর উপর বভবি েুইবট িযাপারর বসদ্ধারি লপৌঁরেরেন। 
প্রথমত্, নামারজর িযাপারর- এখারন েষ্টভারিই বনরেবশ্ লেয়া আরে লমরুরত্ বকভারি 
নামার্ পড়রত্ হরি। বেত্ীয়ত্, লরাজার িযাপারর- লর্রহতু্, নামারর্র মরত্া লরার্াও সূর্ব 
উেয়-অরির সারথ সম্পবকবত্, ত্াই এই হাবেরস বনবিত্ভারিই আমারের জনয 
পথবনরেবশ্ ররয়রে।  
. 
র্বে লকান মুসবলম লমরুরত্ থাকা অিস্থায় রমর্ান পায়, ত্াহরল লস বনকটিত্বী লকান 
লেশ্, লর্ লেরশ্ বেন এিং রারত্র পাথবকয করা র্ায়- লসই লেরশ্র সময়সূচী অনুসরণ 
করর লরার্া রাখরি। একইকথা, নামারর্র লেরত্রও প্ররর্াজয।[৫][৬] 
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ত্াই মুসবলমরা লমরুরত্ লরার্া রাখরত্ পাররি না, এই কুরু্বি লধারপ বটকরলা না। 
. 
োবি ২: এখারন ত্ারা নরওরয়, আলাস্কা এিং আইসলযারন্ডর লরার্ার সময়কাল বহসাি 
করর লেবখরয়রে লর্ লসখারন একজন মুসবলমরক প্রায় সারাবেনই লরার্া রাখরত্ হয়! 
. 
খণ্ডন: ২০১৭ সারল সিরচরয় েীঘব লরার্ার সময়কাল হল ২১ ঘণ্টা, বগ্রনলযান্ড এিং 
আইসলযারন্ড।[৭] অস্বীকার করবে না লর্, এত্ লম্বা সময় ধরর লরার্া রাখা আসরলই 
কষ্টসাধয িযাপার, বকন্তু অসম্ভি না। বেনলযারন্ডর এক মুসবলরমর সাোৎকার লেখুন- 
ত্ারা বকন্তু ভারলাভারিই পালন করর আসরে।[৮]  
. 
সাওরমর মূল উরেশ্য হরলা ত্াকওয়া অজবন। আল্লাহর কথা মরন লররখ বনরজরক অনযায় 
লথরক েূরর রাখা। আল্লাহ্ িরলরেন- 
“লহ ঈমানোরিণ! লত্ামারের প্রবত্ লরার্া েরর্ করা হরয়রে, লর্মন লত্ামারের পূিবিত্বী 
ললাকরের প্রবত্ েরর্ করা হরয়বেল, র্ারত্ লত্ামরা মুিাকী হরত্ পাররা।”[৯]  
. 
ত্াই লক কত্ ঘণ্টা লরার্া রাখরলা, লসটা মুখয বিষয় না। লর্ লিবশ্ সময় ধরর সাওম 
পালন কররে আল্লাহ্ ত্ার ত্াকওয়া লেখরিন। এটা ত্ার জনয একটা পরীো। আর 
কারও পরে র্বে এত্ েীঘব সময়িযাপী রমর্ান মারস সাওম পালন করা কষ্টকর হয়, 
ত্াহরল লস অনয সময় কার্া আোয় করর বনরি। এই ‘অনয সময়’ হরত্ পারর িেররর 
সিরথরক লোট বেনগুরলা- ত্ারত্ও লকান সমসযা লনই।[১০] আল্লাহ্ লত্া লস লঘাষণাও 
কুরআরনই বেরয় লেরখরেন-  
“লরাজা বনবেবষ্ট বকেু বেন। ত্াই লত্ামারের মরধয লকউ র্বে অসুস্থ থারক, িা সেরর 
থারক, ত্াহরল পরর একই সংখযক বেন পূরণ কররি। আর র্ারের জনয লরাজা রাখা 
ভীষণ করষ্টর, ত্ারের জনয উপায় ররয়রে — ত্ারা একই সংখযক বেন একজন িবরি 
মানুষরক খাওয়ারি। আর লর্ স্বত্ঃফূত্বভারি িাড়বত্ ভারলা কাজ করর, লসটা ত্ার জনযই 
কলযাণ হরি। লরাজা রাখাটাই লত্ামারের জনযই ভারলা, র্বে লত্ামরা জানরত্।”[১১] 
. 
“…আল্লাহ লত্ামারের জনয সহজটাই চান, বত্বন লত্ামারের জনয কবঠনটা চান 
না।…”[১২] 
. 
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োবি ৩: ত্ারপররও প্রশ্ন লথরক র্ায়। লকন একজনরক অনয লেরশ্র সময়সূচী অনুসরণ 
কররত্ হরি? এটা লত্া লকান লর্ৌবিক সমাধান হরত্ পারর না! 
. 
খণ্ডন: এিার আমারের নাবিক-বমশ্নাবর িনু্ধিণরের কারে ইসলামী সমসযার সমাধারনর 
জনয োরস্থ হরত্ হরি!! লর্ সমাধান আমারের রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)-এর হাবেরসর আরলারক করা 
হরয়রে লসখারন ত্ারের আপবি! আচ্ছা ভাই, একটা লেশ্ বক সিবকেুরত্ স্বয়ংসমূ্পণব? 
ত্ার লর্ সমি বজবনরসর ঘাটবত্ আরে, লস অনয লেশ্ লথরক লসটা আমোবন করর 
পুষায়। একইভারি লমরু অিরল সমরয়র বকেুটা অসুবিধা, ত্াই বনকটস্থ লেরশ্র সারথ 
সামিসয করর লনয়া। 
. 
লমরুর িাবসন্দারের িযাপারর বনরেবশ্না না লেয়া লথরক কুরআন পৃবথিীরক সমত্ল িলরে 
এই বসদ্ধািটা বনত্ািই হাসযকর। আবম র্বে লকারনা িিৃত্ায় িবল, ‘আমরা লত্া সিাই 
কথা িলরত্ পাবর, নাবক?’ কথাটা বকন্তু ভুল হরি না। কারণ কথাটা generalized-
ভারি িলা এিং অবধকাংশ্ মানুষই কথা িলরত্ পারর লসই লপ্রবেরত্ উরল্লখ করা। 
একইভারি আল্লাহ্ শুধু সাওম পালরনর বকেু নীবত্মালার কথা িরলরেন, লকারনা 
জবটলত্া কররন বন। কুরআন লর্ পৃবথিীরক সমত্ল িলরে না এিযাপারর বিিাবরত্ 
জানরত্ পড়ুন- https://goo.gl/WuKkoI 
. 
অত্এি, লমরু অিরল মুসবলমরের সালাত্ এিং সাওম পালরনর সময়সূচী বনরয় লকান 
প্রকার বিভ্রাবি লনই। আল্লাহ্ আমারের সকলরক সবঠক পরথ থাকার ত্াওবেক োন 
করুক। 
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১২৯ 
মানুষ বক আসরলই হৃেয় বেরয় বচিা করর?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ কুরআন োবি করর মানুষ বচিা করর হৃেয় বেরয়(Quran 11:5)। আমরা 
জাবন লর্ মানুষ মবিষ্ক বেরয় বচিা করর। এটা বক কুরআরনর নিজ্ঞাবনক ভুল না? 
. 

#উিরঃ পবিত্র কুরআরন িলা হরয়রে— 
. 
“লজরন রারখা, বনিয়ই ত্ারা বনরজরের িেরেশ্ ঘুবররয় লেয় লর্ন আল্লাহর বনকট হরত্ 
লুকারত্ পারর। লশ্ান, ত্ারা ত্খন কাপরড় বনরজরেররক আচ্ছাবেত্ করর, বত্বন ত্খনও 
জারনন র্া বকেু ত্ারা চুবপসারর িরল আর প্রকাশ্যভারি িরল। বনিয় বত্বন জারনন র্া 
বকেু িে/অির সমূরহ বনবহত্ ররয়রে।”  
(কুরআন, হুে ১১:৫) 
. 
“ত্ারা বক এই উরেরশ্য লেশ্ ভ্রমণ কররবন, র্ারত্ ত্ারা জ্ঞানিুবদ্ধসম্পন্ন হৃেয় ও 
শ্রুবত্শ্বিসম্পন্ন করণবর অবধকারী হরত্ পারর? িস্তুত্: চেু লত্া অন্ধ হয় না, িরং 
িেবস্থত্ হৃেয়/অিরই অন্ধ হয়।“ 
(কুরআন, হাি ২২:৪৬) 

. 
“আর আবম সৃবষ্ট কররবে জাহান্নারমর জনয িহু বিন ও মানুষ। ত্ারের হৃেয়/অির 
ররয়রে, ত্ারা এর োরা বিরিচনা করর না, ত্ারের লচাখ ররয়রে, ত্ারা এর োরা লেরখ 
না, আর ত্ারের কান ররয়রে, ত্ারা এর োরা লশ্ারন না। ...” 
(কুরআন, আ’রাে ৭:১৭৯) 
. 
“অত্ঃপর আল্লাহ র্ারক পথ প্রেশ্বন কররত্ চান, ত্ার িেরক ইসলারমর জরনয উমু্মি 
করর লেন এিং র্ারক বিপথিামী কররত্ চান, ত্ার িেরক অত্যবধক সংকীণব করর 
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লেন-রর্ন লস সরিরি আকারশ্ আররাহণ কররে। এমবনভারি র্ারা বিশ্বাস স্থাপন করর 
না আল্লাহ ত্ারের উপর আর্াি িষবন কররন।” 
(কুরআন, আন’আম ৬:১২৫) 
. 
পবিত্র কুরআরন এমন প্রচুর আয়াত্ ররয়রে লর্খারন বচিা, অনুধািন এই জাত্ীয় 
কমবগুরলার লেরত্র মানুরষর িে অথিা হৃেয়রক সংবেষ্ট করা হরয়রে। অরনক অনুিারে 
 এর স্থরল আেবরকভারি ‘িে’ ও ‘হৃেয়’ অনুিাে করা হরয়রে।আিার قلب ও صدر
কখরনা কখরনা শ্ব্দগুরলারক ‘অির’ বলরখ অনুিাে করা হরয়রে।  
. 
সাহািী ইিন আব্বাস(রা) এ সংিাি িযাখযায় িরলনঃ “িে উমুি” করার অথব হলঃ 
ত্াওবহে ও ঈমারনর জনয ত্া প্রশ্ি হওয়া।[ইিন কাবসর] 
... ... ...মূলত্ঃ িে সংকীণব করার অথব কবঠন, েুরভবেয করর লেয়া।উমার(রা) িরলনঃ 
মুনাবেরকর ক্বলি হল অনুরূপ লসখারন লকান ভারলা বকেু লপৌঁেুরত্ পারর না। [ত্ািারী, 
ইিন কাবসর]  
মুজাবহে(র) ও সুেী(র) িরলন, এর অথব সরন্দরহ পরড় থাকা।মানবসক অশ্াবিরত্ বিরাজ 
করা।[ইিন কাবসর] 
[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর), ি.আিু িকর জাকাবরয়া, 
১ম খণ্ড, সুরা আন’আরমর ১২৫নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ৬৯২] 
. 
কুরআরন قلب শ্রব্দর এমন িযিহার সংিাি প্ররশ্নর উিরর প্রখযাত্ োঈ ি. জাবকর 
নারয়ক িরলনঃ আরবিরত্ قلب শ্রব্দর ২বট অথব আরে।র্থাঃ হৃেয় ও িুবদ্ধমিা।এ স্থরল 
সবঠক অনুিাে হরি িুবদ্ধমিা। صدر শ্রব্দর ২বট অথব হয় র্থাঃ িে ও লকন্দ্র।এ স্থরল 
সবঠক অনুিাে হরি লকন্দ্র।অথবাৎ আয়াত্সমূরহর সবঠক অনুিাে হরিঃ “আল্লাহ 
ত্ারের(ইসলাম অস্বীকারকারী) িুবদ্ধমিা লমাহর করর বেরয়রেন...”(সুরা িাকারাহ ২:৭) 
এিং “...চেু লত্া অন্ধ হয় না, িরং লকন্দ্রবস্থত্ িুবদ্ধমিা অন্ধ হয়।“ (সুরা হাি ২২:৪৬) 
[১]  
. 
আমরা র্বে ধরর বনই আরলাচয আয়াত্সমূরহ আেবরকভারি িেবস্থত্ হৃেয় োরা বচিা 
করার কথা িলা হরয়রে, ত্াহরলও ত্া বিজ্ঞান োরা ভুল প্রমাণ হয় না িরং সবঠক িরল 
প্রমাবণত্ হয়।এরকিারর সাম্প্রবত্ক সমরয় আধুবনক বিজ্ঞারনর িরিষণায় এবট প্রমাবণত্ 
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হরয়রে লর্ঃ মানুরষর বচিার লেরত্র হৃেয়(heart) এর ভূবমকা আরে।HeartMath 
Institute এর িরিষক হাওয়ািব মাবটবরনর মরত্, “আমরা জাবন লর্ আমরা হৃেবপণ্ড 
লথরক ইরলরক্ট্রামযািরনবটক শ্বি বনিবত্ কবর এিং এবট মাপা র্ায়।এটাও জানা আরে লর্ 
ইরলরক্ট্রামযািরনবটক এই বসিনাল আমারের মানবসক অিস্থার লেরত্র ভূবমকা রারখ। ... 
... আমার মরত্ আমারের আত্ম বনরাপিা িযিস্থা পুররাপুবর হৃেবপণ্ড/হৃেয়(heart) 
বনয়বযত্।” শুধু ত্াই নয়, বত্বন মানুরষর বচিা ও অনুভূবত্র(thoughts and feelings) 
িযাপারর মিিয করররেনঃ “It all comes from the heart.”। [২]  
. 
Dr. Mercolaর মরত্, হৃেয়(heart) হরচ্ছ সত্য ও আরিরির(অনুভিকারী) অঙ্গ। শুধু 
ত্াই নয়, বত্বন ত্াাঁর িরিষণায় লেবখরয়রেন হৃেবপরণ্ডও এক প্রকার ‘মবিষ্ক’ ররয়রে 
এমনবক Neuronও ররয়রে। এিং এই Neuronগুরলা বসদ্ধাি লনওয়ায় প্রভাি রারখ। 
heart প্রত্যেভারি মানবসক অিস্থায় ভূবমকা রারখ। [৩]  
. 
Gregg Braden এ িযাপারর ২২ িেরররও অবধক সময় ধরর িরিষণা করররেন। ত্াাঁর 
মরত্ঃ হৃেরয়র(heart) আেবরকভারিই বনজস্ব মিজ আরে। এবট শুধুমাত্র রি পাম্প 
করার অঙ্গ নয় িরং এর বনজস্ব neuron[সাধারণত্ মবিরষ্কর লকাষরক neuron িরল] 
এিং িুবদ্ধমিা আরে। [৪] 
. 
আরমবরকান িরিষক Rollin McCraty(বর্বন কযাবলরোবনবয়ার Institute of 
HeartMath এর প্রবত্ষ্ঠাত্া) ত্াাঁর িরিষণায় লেবখরয়রেন হৃেয় বকভারি মবিরষ্কর সরঙ্গ 
বেমুখী লর্ািারর্াি স্থাপন করর। [৫] 
মবিষ্ক ও হৃেরয়র পারেবরক সম্পকব ও হৃেরয়র িুবদ্ধমিা বনরয় বত্বন The coherent 
heart নারম একবট িই বলরখরেন।এই িইরত্ হৃেয় ও মবিরস্কর সম্পকব অত্যি 
বিিাবরত্ভারি িণবণা করা হরয়রে। [৬] 
. 
অত্ীত্কারলর ধারণা বেল লর্, মবিষ্ক লথরক বনউরাল বসিনাল আকারর হৃেবপরণ্ড বনরেবশ্ 
র্ায়। অথবাৎ লেরহর বসদ্ধািগ্রহণ ও বচিা বনয়যণ হয় মবিষ্ক লথরক। আধুবনককারল 
বিজ্ঞানীিরণর িরিষণায় এর বিপরীত্ ত্থয উরঠ এরসরে। HeartMath Institute এর 
িরিষকিণ লেবখরয়রেন লর্ মবিষ্ক লথরক হৃেবপরণ্ড লর্ পবরমাণ বসিনাল র্ায়, ত্ার 
লথরক অরনক লিবশ্ পবরমাণ বসিনাল হৃেবপণ্ড লথরক মবিরষ্ক র্ায়! শুধু ত্াই না, হৃেবপণ্ড 
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লথরক মবিরষ্ক লর্ বসিনাল র্ায়, লসগুরলা লিাধসংিাি বিবভন্ন বিষয়াবে লর্মনঃ 
মরনারর্াি, উপলবি,সৃ্মবত্ এিং সমসযা সমাধারণর লেরত্র ভূবমকা রারখ।ত্াাঁরের িরিষণায় 
আররা প্রমাবণত্ হরয়রে লর্, হৃেবপণ্ড সহজাত্ জ্ঞান(intution) নত্বরর লেরত্র মূল 
ভূবমকা পালন করর। ত্াাঁরা এও িরলরেন লর্ এ িযাপারর(অথবাৎ মানুরষর লিাধ ও বচিার 
লেরত্র হৃেবপরণ্ডর ভূবমকা) মানুরষর এখরনা অরনক বকেু জানিার িাবক আরে।  
“... HeartMath Institute have even indicated that the heart appears 
to play a key role in intuition. Although there is much yet to be 
understood, it appears that the age-old associations of the heart 
with thought, feeling, and insight may indeed have a basis in 
science. ...” [৭] 
. 
প্রকৃত্পরে কুরআরন হৃেয় োরা বচিার লর্ কথা িলা হরয়রে, ত্া বিশ্বাস করিার জনয 
মুসবলমরের লকান বিজ্ঞান জানবারলর প্ররয়াজন লনই। লকননা বিজ্ঞারনর মত্ামত্ লত্া 
প্রবত্বনয়ত্ই পবরিত্বন হয়।মুসবলমরের বিশ্বাস হরচ্ছঃ কুরআন ও সুন্নাহ হরচ্ছ ওহী, 
এগুরলা স্রষ্টাপ্রেি জ্ঞান। কারজই এগুরলা মানুরষর লর্ লকান জ্ঞান-বিজ্ঞারনর লথরক 
এবিরয় আরে।মুসবলমরা বিজ্ঞারনর আরলারক এগুরলারক বিচার করর না িরং কুরআন-
সুন্নাহর আরলারক মানুরষর অবজবত্ জ্ঞানরক বিচার করর।ত্রি আরলাচয বিষরয় কুরআরনর 
ত্থয ও আধুবনক কারল বিজ্ঞানীরের িরিষণাকরমবর মরধয পর্বারলাচনা করর লেখা র্ারচ্ছ 
লর্ এ েু’লয়র মরধয লকান বিররাধ লনই। 
আধুবনক বিজ্ঞান সুেষ্টভারি িলরে লর্ বচিাভািনার লেরত্র হৃেরয়র ভূবমকা 
আরে।কারজই আল কুরআরন উরল্লবখত্ ত্থয{বচিাভািনার লেরত্র হৃেরয়র ভূবমকা} বনরয় 
প্রশ্ন তু্লরে লর্সি ত্থাকবথত্ ‘বিজ্ঞানমনস্ক’(?) মানুষ, ত্ারের বনরজরেরই বিজ্ঞারনর 
জ্ঞান প্রশ্নবিদ্ধ হরচ্ছ। 

এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2F1oIokT&h=ATP2zYhtUj8D1LRfrEEDPoErpIsQ3q-yGmYz_24iuJwZqzFZUVBa3hdT1MeIdXDUXnj42P15Q6swyPCsfkq6OIJveonhr3OXWEv88k_qJi4BnMl_SnzpN1FFDwKyFugDSUfF00nG8s8HwuA5V_Jbnt-NELtIr2meB9gt1k5ca-2N2qkAJVDmkrK7-cffQm6pDhiqtFJhuK75ovEqxGdjzEu1X0I0eYp0gbvxiBJ__pVkrXUHs9o5EWKXa6lXDFFk0HczoMmyj2SH6Uw8mz8lCizH1osYyNxnEjPrXt3I4Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.heartmath.org%2Fprograms%2Femwave-self-regulation-technology-theoretical-basis%2F&h=ATP-7uTV6pzD6M7xMRmxBC-PqjqHJooAKu8SfTgipE2I6V0br_OcBugiohUTFig5RZ3ExvQML07lEpY2TqBkG-JQ4wMcmfE5EoctYJ7u2zVdrW4LaRtBU19liNzXfswySq7q-BBmdbWcKm3P1P7BZewR7PH5ZnP25ih2XBM4HExdezVpFsS_dLWPu6RX2tDMts23PC4jalXqY7Q9VslBphwSRqLdI6ZkKLlQj_EJUf0A-W4ys3fX0q6g52YG_RCM5Qz2JZ_gnfHU4yYB0r1sVBk7wihqFA4KXKaOkIbn4A
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১৩০ 
রমজান বনরয় একবট অবিশ্বাসী প্ররশ্নর উির  
-লমাঃ রাোত্ রহমান 

 
 

রমজান আসার সারথ সারথ নাবিকরা লরাজা বনরয় ইসলারমর একবট ভুল ধরার লচষ্টা 
করর বিবভন্ন গ্রুপ িা লপরজ প্রচারনা চালায়। বিষয়টা ত্ারের বনকট এমনভারি শুনরত্ 
পাররন, 
. 
"আল্লাহ িরলরেন সূরা িাকারা: ১৮৭ আয়ারত্,  
'সূরর্বােয় লথরক সূর্বাি পর্বি পানাহার লথরক বিরত্ থাকরত্ হরি'  
মূলত্ এ আয়াত্ বেরয় লিাো র্ায় আল্লাহর মোর িাইররর এিং পৃবথিীর িিত্া ও 
বেন-রাত্ সংঘবটত্ হওয়ার নিজ্ঞাবনক বনয়ম সম্বরন্ধ লকারনা ধারণা বেল না। পৃবথিীর 
আকৃবত্ ও িসিাসকারী মানুষ সম্পরকব লকারারনর ললখক অিিত্ বেরলন না।বত্বন 
জানরত্ন না পৃবথিীর সকল স্থারন একই সময় সূর্ব ওরঠ ও অি র্ায় না। বত্বন এও 
জানরত্ন না লর্, লকাথাও সুর্ব ওঠা ও লিািার মধযিবত্ব সময় ১৩ ঘন্টা আর লকাথাও ২২ 
ঘন্টা আিার লকাথাও েয়মাস । ত্াই র্ার এই সহজ বজবনসবট জানা লনই লস সৃবষ্টকত্বা 
হরত্ পারর না।" 
. 
#জিািঃ 
এখারন নাবিরকর মূল অবভরর্াি হরচ্ছ আল্লাহ বক জানরত্ন িা জানরত্ন না ত্া বনরয়। 
লরাজা বকভারি রাখা র্ায় ত্া বনরয় প্রাকবটকাল বচিা করা নয়, অথচ লর্খারনই লহাক না 
লকন লরাজা রাখার অরনকগুরলা পদ্ধবত্ অনুসরন কররই মুসবলমরা সহরজই লরাজা 
রাখরে, ত্ারের লকান সমসযা হরচ্ছ না। সমসযা শুধু হরচ্ছ নাবিকরের।  
র্াক লি, ত্রি আসুন প্রথরমই লটবিলটা উরট লেই।  
. 
উি আয়ারত্র লপ্রবেরত্ নাবিকরের োবি, আল্লাহ জানরত্ন না সুরর্বর বিবভন্ন অিরলর 
উেয়স্থরলর কথা এিং লকারারনর ললখরকর ধারনা বেল হয়ত্ পৃবথবি চযাপ্টা। 
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র্বে নাবিকরা লকারান বঠকমত্ পড়ত্ ত্রি বনিয়ই ত্ারা জানত্ আল্লাহ ত্া'লার 
জ্ঞারনর কথা। 
. 
কারন লকারারনই েষ্ট করর ললখা আরে,  
"Lord of the heavens and of the earth and all between them, and 
Lord of every point of the rising of the sun." 
(Quran 37:5) 
[ অনুিারেঃ ইউসুে আলী, মুহসীন খান প্রমুখ ] 
. 
ত্াহরল নাবিকরের লকারান সম্পরকব আনা নিজ্ঞাবনক ভুরলর অবভরর্ািটা এখারনই মারঠ 
মারা লিল। কারন লকারান অনুসারর আমরা লেখরত্ পাই আল্লাহর েষ্টত্ ধারনা বেল 
সুরর্বর বিবভন্ন উেয়স্থরলর কথা, র্বেও মানুষ খাবল লচারখ সুর্বরক লরাজ এক জায়িা 
হরত্ই উবেত্ হরত্ লেরখ, বকন্তু বর্বন মহাবিরশ্বর সৃষ্টা, বত্বন বঠকই জারনন সুর্ব প্রবত্ 
মুহুরত্বই লকান না লকান পরয়রন্ট উবেত্ হরচ্ছ। এজনযই বত্বন বলখরলন every point 
of the rising of the sun অথবাৎ এই আয়াত্ বেরয়ও লিাো র্ায় লর্ পৃবথিী লিাল 
ত্া লকারারনর ললখক খুি ভারলা কররই জানরত্ন।  
. 
এিার আবস লরাজার িযাপারর।  
নাবিকরা হয়ত্ ইসলাম সম্পরকব খুি জ্ঞান রারখ না, কারন ইসলারম প্রথম বনরেবশ্ েরলা 
হয় লকারান হরত্, বেত্ীয় হাবেস হরত্, র্বে লকারান ও হাবেরসও েষ্টত্ না থারক ত্রি 
ইজমা বকয়াস( র্বেও লকারান হাবেরসই এই সমসযা সমাধান এর অরনকগুরলা ইংবিত্ 
ররয়রে) পবররিশ্িত্ অিস্থা লর্ লকান সময় লর্রকান কাররন লচইি হরত্ পারর। আর এ 
জনযই লরাজার িযাপারর আল্লাহ মানুষরক সুরর্বােয় লথরক সুর্বাি পর্বি লরাজা রাখার 
লজনাররল বনরেবশ্ প্রোরনর সারথ সারথ অরনক বিকল্প বনরেবশ্ও বেরয় লিরেন, র্া 
ইসলাম বিরেষীরা কখরনা আপনারক লেখারি না। 
. 
লকারারন আল্লাহ আররা িরলন,  
"লর্ ললাক অসুস্থ বকংিা মুসাবের অিস্থায় থাকরি লস অনয বেরন িণনা পূরণ কররি। 
আল্লাহ লত্ামারের জনয সহজ কররত্ চান; লত্ামারের জনয জবটলত্া কামনা কররন না 
র্ারত্ লত্ামরা িণনা পূরণ কর।"( সুরা িাকারা ১৮৫) 
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. 
অথবাৎ লর্ মুসাবের হরয় অনয লকাথাও ভ্রমন করল, লস অনয লেরশ্র সময় িা লর্খান 
লথরক ভ্রমন করররে লসই সময় হরত্ লরাজা রাখরি,লত্মবন র্বে লকউ উির লমরুরত্ 
র্ায় ত্রি বনজ লেশ্ অথিা উি অিরলর আরশ্পারশ্ লর্খারন ২৪ ঘন্টা বেন রাত্ ত্ার 
বহরসরি িা লর্ভারি ত্ার সহজ হয় লসভারি লরাজা রাখরি। 
এরপরও র্বে লকউ লরাজা রাখরত্ না পারর , আল্লাহ ত্ারও বিধান বেরয়রেন এর 
আরির আয়ারত্ই, িাকারা ১৮৪ 
"িণনার করয়কবট বেরনর জনয অত্ঃপর লত্ামারের মরধয লর্, অসুখ থাকরি অথিা 
সেরর থাকরি, ত্ার পরে অনয সমরয় লস লরাজা পূরণ করর বনরত্ হরি। আর এবট 
র্ারের জনয অত্যি কষ্ট োয়ক হয়, ত্ারা এর পবরিরত্ব একজন বমসকীনরক খােযোন 
কররি।"  
. 
অথবাৎ পৃবথিীর লর্রকান প্রাি, লহাক উির লমরু িা েবেন লমরু, সুর্ব না লেখার জনয িা 
লর্ লকান কাররন র্বে লরাজ রাখরত্ সমসযা হয় ত্রি অনয লকান সময় িননার মাধযরম 
লস উি লরাজা রাখরি, অথিা লরাজা না লররখ লকান িরীি বমসকীনরক খাইরয় বেরিন। 
লেখুন কত্ সুন্দর ও পবরপাবট বিধান। 
আিার হাবেরস েীঘব সময় বেন িা রাত্ লর্খারন হরি লসখারন বকভারি ইিােত্ কররত্ 
হরি লসসম্পরকব এরকিারর েষ্ট বিধান রাসুল সাঃ বেরয় লিরেন োিাল সংিাি 
মুসবলম শ্রীে ২৩৯৭ হাবেসবটরত্। 
"We said: Allah's Messenger, how long would he stay on the earth? 
He (ملسو هيلع هللا ىلص) said: For forty days, one day like a year and one day like a 
month and one day like a week and the rest of the days would be 
like your days. We said: Allah's Messenger, would one day's prayer 
suffice for the prayers of day equal to one year? Thereupon he (ملسو هيلع هللا ىلص) 
said: No, but you must make an estimate of 
time. http://sunnah.com/urn/270150  
অথবাৎ এক বেন= েয়মাস িা এক িের র্খন হরি ত্খন মুসবলমিন সমরয়র বহরসি 
করর বনরজরা ইিােরত্র কাজ চালারি। একই ইজমা অনুসারর উির লমরু িা েবেন 
লমরুরত্ লকউ িসিাস কররত্ চাইরল লসখারনও ত্ারা একই ভারি সমরয়র িণনার 
মাধযরম লরাজা ও নামাজ এর কাজ সম্পন্ন কররি।  
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. 
এত্ বকেুর পররও র্বে েীন পালরন লকান অিলিত্ সমসযা হয়, লসটা লর্ প্রকাররই 
লহাক ত্রি আল্লাহ উি অিল ত্যাি কররত্ বনরেবশ্ বেরয়রেন,  
. 
"র্ারা বনরজর অবনষ্ট করর, লেররশ্ত্ারা ত্ারের প্রাণ হরণ করর িরল, লত্ামরা বক 
অিস্থায় বেরল? ত্ারা িরলঃ এ ভূখরণ্ড আমরা অসহায় বেলাম।  
লেররশ্ত্ারা িরলঃ আল্লাহর পৃবথিী বক প্রশ্ি বেল না লর্, লত্ামরা লেশ্ত্যাি করর 
লসখারন চরল লর্রত্?"  
(সূরা বনসা ৯৭) 
. 
লত্মবন উির লমরু িা েবেন লমরুরত্ র্বে কাররা থাকার কাররণ েীন ইিােত্ পালরন 
অসুবিধা হয় ত্রি লকারারনর বনরেবশ্ উি অিল ত্যাি করা। কারন প্রশ্ি পৃবথিীর 
বিশ্াল জায়িা িাে বেরয় উির লমরু ও েবেন লমরুরত্ই থাকরত্ হরি এটা লকান বচিা 
হরত্ পারর না। শুধু নাবিকযিাবে আরয়াবিনমুি বচিায়ই হয়ত্ ত্া সম্ভি।  
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১৩১ 

সমকাবম এরজন্ডাঃ বু্ল-বপ্রন্ট  
-আবসে আেনান 

 
 

১৯৮৭ সারল অযারমবরকান মযািাবর্ন ‘িাইি’ এর নরভম্বর সংখযায় প্রকাবশ্ত্ হয় মাশ্বাল 
কাকব এিং হান্টার মযািরসরনর ললখা প্রায় ৫০০০ শ্রব্দর একবট আবটবরকল। েু’িের পর 
বনউররাসাইবিয়াবি বরসাচবার কাকব এিং পািবলক বররলইশ্াে কনসালরটন্ট মযািরসন 
এরক পবরণত্ কররন ৩৯৮ পৃষ্ঠার একবট িইরয়। হান্টার ও মযািরসরনর এই আবটবরকল 
উপস্থাবপত্ ধারণা ও নীবত্গুরলা পরিত্বী ৩ েশ্ক জুরড় সুেূরপ্রসারী প্রভাি বিিার করর 
রাজনীবত্, বমবিয়া, অযাকারিবময়া, বিজ্ঞান, েশ্বন ও বচিার জিরত্। সারা বিশ্বজুরড়। 
সমকামীরের মযািাবর্ন িাইরি প্রকাবশ্ত্ মূল আবটবরকলবটর নাম বেল “The 
Overhauling of Straight America ”। ৮৯ লত্ প্রকাবশ্ত্ সম্প্রসাবরত্ িইরয়র নাম 
লেওয়া হয় - After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and 
Hatred of Gays in the 90s. কাকব ও মযািরসরনর উরেশ্য বেল বসম্পল –
সমকাবমত্া ও সমকাবমরের প্রবত্ অযারমবরকানরের মরনাভাি িেরল লেওয়ার জনয 
একবট লস্ট্প িাই লস্ট্প বু্ল-বপ্রন্ট িা মযানুয়াল নত্বর করা।  
. 
বকন্তু লকন প্রায় বত্ন েশ্ক পর িাংলারেরশ্ িরস কাকব-মযািরসনরক বনরয় বচিা করা? 
কাকব-মযািরসরনর নাম শুরনরেন িা ত্ারের ললখার সম্পরকব জারনন এিং মানুষ খুরজ 
পাওয়া কবঠন। শুধু িাংলারেরশ্ই না, বিশ্বজুরড়ই। বকন্তু ত্ারের বু্ল-বপ্ররন্টর প্রভাি লকান 
না লকান ভারি প্রভাবিত্ করর বন এমন সমাজ িা রাি খুরজ পাওয়াটাও কবঠন। িত্ 
৩০ িেরর সমকাবমত্ার স্বাভাবিকীকরন, সমকাবমত্ারক স্বীকৃবত্ লেওয়া এিং 
সমকাবমত্ার মধয এরত্াটা অস্বাভাবিক একবট বিষরয়র প্রবত্ মানুরষর সংরিেনশ্ীলত্ারক 
নষ্ট করার জনয লর্সি পেরেপ লনওয়া হরয়রে ত্া প্রায় হুিহু বমরল র্ায় কাকব-
মযািরসরনর বু্ল-বপ্ররন্টর সারথ। আর িাংলারেরশ্ও সমকাবমত্ার প্রচার, প্রসার এিং 
সামাবজক গ্রহনরর্ািযত্া নত্বরর জনয এখন এই একই পেরেপগুরলা লনওয়া হরচ্ছ, 
একই পদ্ধবত্ অনুসরণ করা হরচ্ছ। িত্বমারন ২২বট লেরশ্ সমবলবঙ্গক ‘বিরয়’ আইনিত্ 
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ভারি স্বীকৃত্। লকান আগ্রাসী লসনািাবহনী শ্বিপ্ররয়ারির মাধযরম এরেশ্গুরলার 
জনরিাষ্ঠীর উপর সমকাবমত্া চাবপরয় লেয় বন। ত্রি বনঃসরন্দরহ মানুরষর স্বভািজাত্ 
মূলযরিাধ, বেত্রাহর বিরুরদ্ধ বিরয় জঘনয একবট বিকৃবত্রক সামাবজক ও রািীয়ভারি 
নিধত্া লেওয়া, মানুরষর মারে এই বিকৃবত্র গ্রহনরর্ািয নত্বর করা একবট রু্রদ্ধর অংশ্। 
এই রু্দ্ধ মনিাবত্ত্বক, আেবশ্বক। এই রু্দ্ধ সিবিযাপী এিং ইচ্ছায় িা অবনচ্ছায় আপবন এই 
রু্রদ্ধর অংশ্। আর এই রু্রদ্ধ শ্ত্রুপরের িযাবটবজর মূল বভবি কাকব-মযািরসরনর বু্ল-
বপ্রন্ট। আর ত্াই কাকব-মযািরসরনর বু্ল-বপ্রন্ট সম্পরকব জানা, শ্ত্রুর কমবপদ্ধবত্ সম্পরকব 
জানা একবট আিশ্কযত্া, লকান অযাকারিবমক লকৌতু্হল না।  
. 
লর্ মরিরলর মাধযরম অযারমবরকায় অভূত্পূিব সােলয পাওয়া বিরয়রে িাংলারেশ্সহ 
অনযানয মুসবলম লেরশ্ এখন লসই একই মরিল িািিায়রনর লচষ্টা করা হরচ্ছ। ত্াই 
পায়ুকাম প্রচার করা ইয়াহু চযাট গ্রুপ, লেইসিুক গ্রুপ, লোরাম, রুপিান মযািাবর্ন, 
শ্াহিারি সমকাবম পযাররি, িইরমলায় সমকাবমত্া বনরয় কবিত্ার িই প্রকাশ্, 
গ্রামীনরোরনর োবন্ডং এ আরবটবভরত্ প্রচাবরত্ নাটক, লেরশ্র প্রত্যি অিলগুরলারত্ও 
এনবজও গুরলার মাধযরম পায়ুকারম উৎসাবহত্ করা, বিনামূরলয কনিম-লুবব্ররকন্ট বিত্রণ 
- এই সিবকেুরক লেখরত্ হরি একবট িৃহৎ, লগ্লািাল এরজন্ডার েুদ্র েুদ্র অংশ্ বহরসরি। 
. 
. . . কাকব-মযািরসরনর বু্ল-বপ্ররন্টর প্রথম ধাপ এটাই। মানুষরক সমকাবমত্ার িযাপারর 
বিরসনরসটাইর্ করা - 
. 
"প্রথম কাজ হল সমকাবম এিং সমকাবমরের অবধকাররর িযাপারর অযারমবরকার 
জনিরনর বচিারক অিশ্ করর লেওয়া, ত্ারের সংরিেনশ্ীলত্া নষ্ট করর লেওয়া 
[desensitization]। মানুরষর বচিারক অিশ্ করর লেওয়ার অথব হল সমকাবমত্ার 
িযাপারর ত্ারের মরধয উোসীনত্া নত্বর করা...একজন িরিবর লিইভাররর আইবস্ক্রম 
পেন্দ করর আররকজন ভযাবনলা। একজন লিইসিল লেরখ আররকজন েুটিল। এ আর 
এমন কী!" [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America'] 
. 
সমকাবমত্ার প্রচার ও প্রসাররর জনয র্ারা কাজ কররে ত্ারের লররটাবরক লখয়াল 
কররল লেখরিন ত্ারের অবধকাংশ্ বঠক এই লমরসজটাই বেরত্ চারচ্ছ। ‘সমকাবমত্া 
ভারলা িা খারাপ না, জীিরনর একটা িািিত্া মাত্র’। পরহলা নিশ্ারখর সময় শ্াহিারি 
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সমকাবম পযাররি বকংিা ঈরের সময় ঈরের নাটক বহরসরি সমকাবমরের িল্প তু্রল 
ধরার লপেরন একবট মূল উরেশ্য হল সমারজর বিকৃত্কামী এেবিম মাইনবরবটরক 
সমারজর অবিরচ্ছেয অংশ্ বহরসরি উপস্থাপন করা। একই সারথ সমকাবমত্ারক ঐবত্হয, 
সংসৃ্কবত্র সারথ সম্পবকবত্ করা, লর্মনটা জাবত্সংরঘর Free & Equal কযারম্পইরনও 
করা হরয়রে। 
. 
কাকব-মযািরসরনর আররকবট সারজশ্ান হল সমকাবমরের বভকবটম বহরসরি উপস্থাপন 
করা। সমকাবমরের বভকবটম বহরসরি বচবত্রত্ করার েুবট িাইরমনশ্ান থাকরি। প্রথমত্, 
সমকাবমত্ারক একবট বসদ্ধারির পবরিরত্ব প্রাকৃবত্ক িা জমিত্ বহরসরি উপস্থাপন 
করার মাধযরম সমকাবমরের জমিত্ভারিই বভকবটম বহরসরি উপস্থাপন করা। বেত্ীয়ত্, 
সমকাবমরের সমাজ োরা বনর্বাবত্ত্ বহরসরি বচবহ্নত্ করা।  
. 
িাংলারেরশ্ এিং বিশ্বজুরড় র্ারা সমকাবমত্ার প্রচার ও প্রসাররর কাজ করর ত্ারের 
প্রপািযান্ডা ও িিিয আপবন সিসময় এ েুরটা লমাবটে লেখরত্ পারিন। 
.  
সমকাবমরা জমিত্ভারিই সমকাবম এটা প্রমারনর উরেশ্য হল র্বে সমকাবমত্ারক 
জমিত্ িা প্রাকৃবত্ক প্রমান করা র্ায় ত্াহরল সমকাবমরের সমূ্পণব ননবত্ক োয়মুবি 
সম্ভি। সমকাবমত্া র্বে জমিত্ হয় ত্াহরল সমকাবমত্া একবট ‘অযাি’ িা বিয়া বহরসরি 
ননবত্কভারি বনউিাল, কারন এর উপর িযবির লকান বনয়যন লনই। বকন্তু সমকাবম 
জমিত্ – এই োবির লকান নিজ্ঞাবনক বভবি লত্া লনই-ই, িরং বিবভন্ন পরীো েলােল 
ইবঙ্গত্ করর লর্ Sexual Oreintation বনভবর করর িযবির ‘চরয়স’ িা লস্বচ্ছায় িৃহীত্ 
বসদ্ধারির উপর । 
.  
আররকবট বিষয় হল সমকাবমত্া র্বে জমিত্ হয় ত্াহরল অনযানয বিকৃত্ লর্ৌনাচার লকন 
জমিত্ িরল িনয হরি না? বশ্শুকাবম, িা পশুকাবমরের লকন অপরাধী িণয করা হরি? 
ইন েযাি বশ্শুকারমর সারথ সমকারমর, বিরশ্ষ করর পায়ুকারমর সম্পকব লত্া হাজার 
িেররর পুররনা। প্রাচীন বগ্ররস বশ্শুরের সারথ মধয িয়স্ক পুরুষরের পায়ুকামী সম্পকব িা 
Pederasty প্রায় প্রাবত্ষ্ঠাবনক ভারি চালু বেল লপ্লইরটা ত্ার বরপািবলক ও ল’স – 
রচনারত্ প্রাচীন লপরিরাবস্ট্ এিং সমকাবমত্ার িযাপক প্রচলনরক গ্রীরসর অধঃপত্রনর 
একবট কারন বহরসরি উরল্লখ কররবেরলন।  
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. 
অযারমবরকারত্ও অপ্রাপ্তিয়স্ক লেরলরের সারথ প্রাপ্তিয়স্ক পুরুষরের লর্ৌন সম্পকব 
স্থাপরনর অবধকাররর জনয আরন্দালন করা NAMBLA (North American Man Boy 
Love Association) – েীঘববেন বেল লি-প্রাইি পযারররির বনয়বমত্ অংশ্। বিখযাত্ 
অযারমবরকান কবি সমকাবম অযারলন বিেিািব (রসরপ্টির অন র্রশ্ার লরাি – এর 
রচবয়ত্া) বেল NAMBLA এর সেসয। এোড়া অসংখয সমীোর মাধযরম একথা 
প্রমাবণত্ লর্ সমকাবমত্ার সারথ অনযানয লর্ৌন বিকৃবত্র বিরশ্ষ করর বশ্শুকাবমত্ার ঘবনষ্ট 
সম্পকব আরে [ ৯]। সমকাবমত্ার বিরশ্ষ করর পায়ুকাবমত্ার সারথ বশ্শুকারমর িভীর 
সম্পরকবর িযাপারর সংরেরপ লিাোর জনয পায়ুকাবম ও বশ্শুকাবম লকবভন বিশ্রপর এই 
উবিবট র্রথষ্ট -  
. 
"Scratch the average homosexual and you will find a pedophile" 
[Kevin Bishop in an interview. Angella Johnson, “The man who loves 
to love boys,” Electronic Mail & Guardian, June 30, 1997] 
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১৩২ 

সমকাবমত্া বক আসরলই লজরনবটকযাল?  
-সাইেুর রহমান 

 
 

এই কবমউবনবটর মানুষরা অরনক বেন লথরকই োবি করর আসরে লসেচুয়াল 
ওবররয়রন্টশ্ন িারয়ারলাবজকযাবল বপ্র-বিটারমাইন্ড, সহজাত্ এিং জমিত্ একবট নিবশ্ষ্টয। 
িািিত্া হরলা, ত্ারের এই 'জমিত্ভারি সমকামী' োবির পরে নিজ্ঞাবনক লকারনা 
ত্থয, উপাি লনই, িরং িত্ িের আরমবরকার জন হপবকরের েুই বিখযাত্ 
সাইবকয়াবিক প্রায় ২০০ সাইবন্টবেক জানবাল লঘরট বনউ অযাটলাবন্টস নামক জানবারল 
একটা প্রবত্রিেন োবপরয়রেন লর্খারন ত্ারা লেবখরয়রে লসেচুয়াল ওবররয়রন্টশ্রনর 
সারথ সহজাত্, জমিত্ িা িারয়ারলাবজকযাল লর্ সম্পকব এত্বেন ভািা হরত্া ত্ার 
নিজ্ঞাবনক লকারনা বভবি লনই। বকেু িারয়ালবজকযাল েযাির আরে র্ার সারথ নলবঙ্গক 
আচরণিত্ সম্পকব আরে বকন্তু লসটা লকারনা মরত্ই ওবররয়রন্টশ্রন ভূবমকা রারখ না। 
. 
ইোবনং অরনরক লনচার বনউরজর একটা বলংক লশ্য়ার কররে, লসখারন নাবক োবি করা 
হরয়রে সমকাবমত্ার সারথ বজরনর সম্পকব ররয়রে। এরের অজ্ঞত্ার সীমা নাই। প্রথমত্, 
িরিষণাবট লনচার জানবারল প্রকাবশ্ত্ লকারনা প্রিন্ধ না, এটা একটা সারয়বন্টবেক 
কনোরররে একজন বিজ্ঞানীর লেয়া িরিষণার আপরিট। বিষয়টা হরলা, লসখারন োবি 
করা হরয়রে, সমকাবমত্ার সারথ সম্ভািয বজনিত্ সম্পকবটা প্রচবলত্ ক্লাবসকাল 
লজরনবটরের মরত্া নয়। এর সারথ এবপরজরনবটে নারম িারয়ালবজর নতু্ন একবট 
শ্াখার সম্পকব। সংরেরপ িলরত্ লিরল এবপরজরনবটে হরলা, এনভায়রনরমন্টাল েযাির 
িা িাবহযক লকারনা কাররণ লিারমারসারমর লকবমকযাল লচি ঘরট র্ার েরল বিএনএ'র 
লকারনা পবরিত্বন হয়না বকন্তু বজরনর োঙ্কশ্ন লচি হরয় র্ায়। এটা জীিরনর লর্রকারনা 
পর্বারয় হরত্ পারর। এবপরজরনবটকযাল লচি প্রাত্যাবহক জীিরনর সারথ সম্পবকবত্ অরনক 
কাররণও হরত্ পারর, লর্মন, ড্রাি, টবেক লকবমকযাল, িারয়ট, লিস এিং অনযানয 
এনভায়রনরমন্টাল েযািরস। 
. 
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সমকাবমত্ার সারথ এবপরজরনবটরের সম্পকব আরে বক নাই এটা িলার মরত্া অিস্থা 
এখরনা প্রাথবমক পর্বারয় ত্রি এখন আপনারের মানুরষর জীিরন প্রবত্বনয়ত্ ঘরট র্াওয়া 
প্রমাবণত্ বকেু এবপরজরনবটরের েলােল উোহরণসহ উরল্লখ কররিা। 
. 
১. মযাটানবাল ইনিুরয়ে: আমরা অরনরকই কথাটা জাবন, মারয়রের স্বারস্থযর উপরর িরভবর 
সিারনর সুস্থত্া ও শ্ারীবরক সেমত্া বনভবর করর। এর মূল কারণটা অরনরকই জারন 
না লর্, এটা এবপরজরনবটরের কাররণই হরয় থারক। ইাঁেুররর উপরর এক িরিষণায় 
লেখা লিরে মাতৃ্ত্বকালীন িারয়ট ও লিস জরায়ুর ভ্রূরণর উপরর প্রভাি লেরল। আমরা 
অরনকসময় িবল, িভবিত্ী মারয়রের ধুমপান অনািত্ সিারনর স্বারস্থয বিরূপ প্রভাি 
লেরল। িরিষণায় েষ্টভারি প্রমাবণত্ হরয়রে, িভবকালীন লস্মাবকং বিএনএ'র 
এেরপ্রশ্রন প্রভাি লেরল। এমনবক মাতৃ্ত্বকালীন সাইরকারলাবজকযাল ও লসাশ্যাল 
বিরহবভয়র সারথ মানুবষক লিস এবপরজরনবটকযাল লচি ঘটায়। ইাঁেুররর লেরত্র লেখা 
লিরে, মা ইাঁেুররর লিরসর কাররণ নিজাত্রকর বনউররারলাবজকযাল বিরেি হরয়রে। 
. 
২. পযাররন্টাল ইনিুরয়ে: শুধু মারয়রেরই নয়, িািারের স্বারস্থযর সারথও সিারনর সুস্থত্া 
সম্পবকবত্। অবত্বরি এলরকাহল পান কররল ও টবেক লকবমকযারলর কাররণ র্থািরম 
োরমবর বিএনএ'র বমথাইরলশ্রন ও জামবলাইরন প্রভাি পরড়, র্া একবট 
এবপরজরনবটকযাল পবরিত্বন। 
. 
৩. লপবররনটাল ইনিুরয়ে: অিাক করা ত্থয, বসজাবরয়ান লিবিরের বিএনএ'র 
বমথাইরলশ্ন নরমাল লিবলভারি লিবিরের লথরক লিবশ্ থারক, র্া এবপরজরনবটকযাল। 
বশ্শুরের লিরড় উঠার সমরয় পাররন্টসরের লকয়ার, লসাশ্যাল বিরহবভয়ার, লিস 
এিাপরটশ্ন ইত্যাবে পরিত্বীরত্ বিএনএ'র এবপরজরনবটকযাল লমাবিবেরকশ্রনর মাধযরম 
িারয়ালবজকযাল লমমবর ও বনউররান সাবকবট লিরভলপরমরন্ট ভূবমকা রারখ। 
. 
এইভারি িয়ঃসবন্ধরত্, সািালকরত্ব, অরনক এনভায়রনরমন্টাল ও লসাশ্যাল েযাির আরে 
র্া মানুরষর শ্ারীবরক ও মানবসক স্বারস্থয ভূবমকা রারখ। এ সিই এবপরজরনবটকযাল 
বিএনএ লমাবিবেরকশ্রনর েলােল। 
. 
আমরা জানরত্ পারলাম লর্সি এনভায়রনরমন্টাল ও লসাশ্যাল েযািরস বিএনএ'র 
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োঙ্কশ্রন পবরিত্বন আরন, র্ারক আমরা এবপরজরনবটে িলবে, ত্ার সিগুরলাই মানুরষর 
'চরয়স' িা ইচ্ছাকৃত্। সমকাবমত্াও একবট 'চরয়স' র্ার েরল পরিত্বীরত্ 
এবপরজরনবটকযাল পবরিত্বন হরচ্ছ (এখরনা চূড়ািভারি অপ্রমাবণত্)। 
. 
ইনরহবররটি লজরনবটকযাল বিসঅিবারগুরলা (রর্মন, এবনবময়া, বসবস্ট্ক বেরব্রাবসস 
ইত্যাবে) লিারমারসামাল পবরিত্বরনর েরল হরয় থারক। মারয়র থাকরল সিারনর হওয়ার 
সম্ভািনা প্রায় শ্ত্ভাি। এখারন মারয়র বকেুই করার থারক না, কারণ এটা ত্ার বজরনর 
পবরিত্বরনর েল। পোিরর, এবপরজরনবটকযাল পবরিত্বরনর জনয মানুরষর বনজস্ব 
কমবকান্ড (ড্রাি, এলরকাহল, লস্মাবকং, লিস ইত্যাবে) োয়ী থারক। সমকাবমত্ার সারথ 
বজরনর সম্পকব আরে োবি করাটা ত্ত্টাই হাসযকর র্ত্টা হাসযকর অবত্বরি মেপান, 
ধূমপান িা ড্রাি এবিকশ্রনর জনয বজন োয়ী োবি করাটা। 
. 
আররা একবট ত্থয জাবনরয় ললখাটা লশ্ষ করবে, গ্রামীণ পবররিরশ্ লিরড় উঠা একজন 
মানুরষর সমকামী হওয়ার সম্ভািনা শ্হরর লিরড় উঠা কাররা লথরক নূযনত্ম ৪ গুন কম, 
র্া প্রমান করর সমকাবমত্া একবট পবলবটকাল, লসাশ্যাল ও কালচারাল লিন্ড। 
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১৩৩ 
মানুষ বক জমিত্ভারি সমকাবম হয়?  

-আবনকা তু্িা 
 

 

এিার ঈরে সমকাবমত্া বনরয় নাটক িানারনা হরয়রে। লিশ্ ক' িের লথরক হঠাৎ কররই 
আমারের সমারজ সমকাবমত্ার মত্ একটা জঘনয অনযায়রক লজার করর লটরন আনা 
হরচ্ছ। িলা হরচ্ছ, সমকাবমত্া একটা নযাচারাল বিষয়, সমকামীরেররক সমথবন কররত্ 
হরি। এক অমুসবলম সমকামী ললারকর ললখা পরড়বেলাম অরনক বেন আরি, লস 
সমকাবমত্া লথরক স্বাভাবিক জীিরন বেরর আরস। ত্ার ললখাটাই অনুিাে করর বেলাম। 
ত্ার সারথ আমারের েৃবষ্টভবঙ্গর পাথবকয থাকরত্ পারর, ত্রি "রি" হওয়া লর্ লকারনা 
নযাচারাল বিষয় না, আর লি লথরক স্বাভাবিক জীিরন বেরর আসা র্ায়, লসটাই এই ললখা 
লথরক বশ্ো লনওয়ার বিষয়। 
--- 
"আমার মরন হয়, আবম েুঘবটনািশ্ত্ "রিইট" হরয় লিবে। িযাপারটা িুবেরয় িবল। 
আবম লথরাবপ বনবচ্ছলাম। ত্রি লিইট হরত্ চাই এমন লকান পবরকল্পনা লথরক লসটা 
লনওয়া হয়বন। আমার মারে কবমটরমন্ট রাখা বনরয় বকেু সমসযা বেল, লসটা িেলািার 
আশ্ারত্ই লথরাবপর শ্রণাপন্ন হওয়া। লর্ৌনত্া পবরিত্বরনর ইচ্ছা আমার লকারনাকারলই 
হয়বন। অথচ লশ্ষ পর্বি লসটাই হরয়রে! আমার সি বকেুই িেরল লিরে। 
. 
বিশ্বাসই হয় না, করয়কশ্'রও লিবশ্ সমকামী পাটবনাররর সারথ থাকার পর আবম বকনা 
বিরয় কররবে একজন নারীরক! এমনবক আমারের একটা সিানও আরে। সবত্য িলরত্, 
আমার জীিনটাই পুররাপুবর িেরল লিরে। আরি খুি লকালাহল-বপ্রয় বেলাম। লর্খারন 
লর্ত্াম, সিার লচরয় িলার স্বর উাঁচু থাকত্ আমার। সিার সারথ িলািাবজ আর উদ্ধত্ 
আচরণ করত্াম। বনরজর লভত্রকার অবনিয়ত্া লুবকরয় রাখরত্ ত্টস্থ হরয় থাকত্াম, 
ত্াই হইচই করর লিড়াত্াম, হট্টরিাল আর লেমাক লেবখরয় আমার বনরাপিাহীনত্া চাপা 
বেরত্ চাইত্াম। এখন আমার স্বভাি-চবরত্র একেম িেরল লিরে। লত্জী, আশ্ািােী 
একজন মানুরষ পবরণত্ হরয়বে। রু্রদ্ধর মুবভগুরলা লেখরত্ ভারলা লারি। ৪৬ িের 
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চলরে। এই ৪৬ িেররর মরধয বনরজরক বনরয় এত্টা খুবশ্ আর কখরনাই হই বন। 
. 
আমার কাবহনীর িভীরর র্াওয়ার আরি শুরুটা িবল। শুরুটা হরয়বেল এভারি -  
ত্খন আমার িয়স েশ্ বক এিার। আমার এক লেরল কাবজন একবেন আমারক িলল 
লস নাবক লি। আর ত্খনই আমার মরন হল, আমার আকষবণও আসরল একই রকম। 
েশ্-এিাররা িের িয়স লথরক লেরলরা লমরয়রের িযাপারর লকৌতূ্হলী হরত্ থারক, বকন্তু 
আমার আগ্রহ বেল লেরলরের প্রবত্। 
. 
আমার বটন-এইজ জীিনটা লর্ন এক রকম নররকর মরধয কাটরত্ লািল। মারেমরধযই 
আত্মহত্যার কথা ভািত্াম, কখনও কখনও বনরজর শ্রীররর বিবভন্ন েবত্ করত্াম। 
ওবেরক মে খাওয়া, পরনবাগ্রাবের সমসযা িাড়রে লত্া িাড়রেই। সমকামীরের নত্বর িারজ 
সি বভবিও-বক্লপ লেখত্াম। আমার িয়স র্খন সরত্ররা চলরে, একবেন লচারখর 
পাবনরত্ লভরস িািা-মারয়র সামরন হাবজর হলাম। বকন্তু আমার িািা-মা সবত্যই 
অসাধারণ! ত্ারা িলরলা, ত্ারা আরি লথরকই আমার লি হিার িযাপারটা জানত্। ত্ারা 
আমারক আশ্বি করল, আবম লি হরলও ত্ারা আমারক বনঃস্বাথবভারিই ভারলািাসরি। 
আমার সু্করলর িনু্ধিান্ধরিরাও িলল, ত্ারাও নাবক আমার বিষয়টা লিশ্ বকেুবেন লথরকই 
লটর লপরয়রে। ত্ারাও আমারক সমথবন করল। সি বমবলরয় আমার "রি" বহরসরি 
আত্মপ্রকারশ্র সময়টা মারাত্মক ভয়ািহ িা র্যণাোয়ক বকেু বেল না। 
. 
আঠাররা িের িয়রস, আবম নথব ইংলযান্ড লথরক লন্ডরন চরল আবস। ত্ত্বেরন আবম লি 
হওয়ারক বনরজর পবরচয় বহরসরি পুররাপুবর গ্রহণ করর বনরয়বে। আমার ভাবসববটরত্ লর্ 
বিভারি আবম পড়ত্াম, লসখারন আবমই সিবপ্রথম লি বহরসরি জনসমু্মরখ বনরজর এই 
পবরচয় বেরয়বে। এমনবক ভাবসববটরত্ একটা গ্রুপও খুরল লেললাম। এলবজবিবট গ্রুপ। 
োত্রোত্রীরেররক লজারররসারর লিাোরত্ শুরু করলাম - র্ারা িরল লি হওয়াটা মানুরষর 
ইচ্ছাধীন বকংিা লি হওয়া ভুল, ত্ারা এরকিাররই সবঠক না। 
. 
র্া িলবেলাম, আমার কখরনাই িেলািার েরকার হয়বন। আবম জরমবে লি হরয়, এটাই 
সিসময় লজরন এরসবে। িযাস খত্ম। আবম িরড়া হরয়বে বিবিয়ান বহরসরি, লন্ডরনর 
সমকামী বিবিয়ানরের আরন্দালরন বনয়বমত্ লর্াি বেত্াম, বকন্তু লখয়াল করলাম আবম 
আসল মজা পাই শ্হররর সমকামীরের ক্লািগুরলায় র্খন নাচ-িান-পাবটব আর লনশ্া 
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কবর, ত্খন। অবত্বরি কামুক আর বিশৃ্ঙ্খলভারি জীিনর্াপন কররত্ শুরু করলাম। 
আমার ধারণা, লস সময় আমার পাটবনাররর সংখযা ২০০ োবড়রয় লিরে। 
. 
লশ্ষরমশ্ আবম িহুবেরনর পুররারনা এক িয়রেরন্ডর সারথ লসটল করলাম। লস একজন 
এে-বসবনক, েকলযান্ড েীরপর পশুবচবকৎসক। আমরা ভািবেলাম, লেরশ্র িাইরর 
লকাথাও বিরয় বিরয় কররিা - অিত্পরে সামাবজকভারি স্বীকৃত্ একটা সম্পকব শুরু 
করি। বকন্তু বঠক লস সমরয়ই আবম অনয আররকজরনর সারথ সম্পরকব জবড়রয় পড়লাম। 
ত্ার নাম িাইস্ট্। এই সম্পকবটাই আমারক আমার জীিনটা িভীরভারি র্াচাই করার 
সুরর্াি লেয়। 
. 
আবম িুেরত্ পারলাম, আমার বকেু সমসযা আরে। কবমটরমন্ট বনরয় সমসযা। আবম 
কাররা সারথই অঙ্গীকারিদ্ধ হরত্ পাবরনা। আরও আবিষ্কার করলাম, আবম কাররা লথরক 
"না" শুনরত্ পাবরনা। আমার মরধয প্রত্যাবখযত্ হওয়া বনরয় অসম্ভি একটা ভয় কাজ 
করর। লোরটারিলা লথরকই আবম সি সময় িাড়ািাবড় রকরমর বিচবলত্ থাকত্াম। 
আমার আরশ্পারশ্র মানুষরের িযিহার করত্াম। আমার লভত্র জমিত্ভারি পুরুষরের 
প্রবত্ একটা ভয় বেল -- ত্ারা সমকাবমত্ারক ঘৃণা করর লসটারক আবম ভয় লপত্াম না; 
িরং ভয়টা বেল অনয জায়িায়। আমার ভয় হরত্া পুরুষরের লেরখ। আমার আর 
একজন সাধারণ "heterosexual" পুরুরষর মারে লর্ বিির োরাক, লসটাই বেল 
আমার ভরয়র মূল কারণ। 
. 
আবম সিবকেু নতু্ন করর শুরু করার লচষ্টা করলাম। িহুবেরনর পুররারনা পাটবনাররর 
সারথ সম্পরকবর ইবত্ টানলাম। এক িনু্ধর পরামরশ্ব লথরাবপ বনরত্ শুরু করলাম র্ারত্ 
আমার কবমটরমন্ট রাখার বিষয়টা সাবররয় লত্ালা র্ায়। লথরাবপরত্ বিরয় লর্সি সাহার্য-
সহরর্াবিত্া লপরয়বে, ত্ার লকানটাই পাশ্বিক, বনমবম, িা বিধ্বি হিার মরত্া বকেু বেল 
না। বকেু বকেু "রি লথরক লিইরট রূপাির" িকুরমন্টাবররত্ লর্সি ভয়ঙ্কর কাবহবন 
লশ্ানা র্ায়, ত্ার লকানটাই আমার লেরত্র প্ররর্াজয নয়। আমার লথরাবপটা বেল মূলত্ 
করয়কটা বচিািত্ ও আচরণিত্ লথরাবপর সমিয়। আমারক আমার মিািত্ 
বিশ্বাসগুরলা বনরয় প্রশ্ন করা হল, আমার বচিা-রচত্না, ধযান-ধারণা বনরয় প্রশ্ন লোাঁড়া 
হত্। আমার একরপরশ্ ভািনাগুরলারক লর্ন উপরড় লেলা র্ায়, আমার িহু িেররর িে 
অভযাস, আমার সমসযাপূণব আচার-আচরণগুরলারক লর্ন িেলারনা র্ায়, লসটাই বেল এ 
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লথরাবপর উরেশ্য। 
. 
আবম লকন খাবল পুরুষরের প্রবত্ আকবষবত্ হই, ত্া বনরয় আমার িা আমার লথরাবপস্ট্ 
কাররারই লত্মন মাথািযথা বেল না। ত্রি সঙ্গত্ কাররণই আমার লি হওয়া বনরয় কথা 
িলাটা আরলাচনার একটা অংশ্ বেল, কারণ ত্া নাহরল আমার জীিরনর একটা িড় 
অংশ্রক িাে বেরয় লেওয়া হরি। পুররা সময়টায় একটা মূল কাজ বেল- েমা করর 
লেওয়া। র্ারেররক মাে করর লেওয়া প্ররয়াজন, ত্ারেররক মাে করর লেওয়া। আর 
আররকটা িযাপার, আবম আমার খুি কারের বকেু মানুরষর সারথ লর্ লেয়াল নত্বর 
কররবেলাম, বিরশ্ষ করর আমার িািা-মা ও ভাইরিারনর সারথ, লসটা লিাো। 
. 
ধীরর ধীরর আমার কারে পুররা বিষয়টা পবরষ্কার হরত্ লািল। আবম িুেরত্ পারলাম, 
আসরল িালক অিস্থায় আবম অনযানয পুরুষরের সারথ ভারলাভারি বমশ্রত্ পারত্াম না। 
লোরটারিলা লথরকই ভািত্াম লর্ আবম অনয পুরুষরের লথরক প্রত্যাবখযত্ হবচ্ছ। আর 
ত্াই বনরজর অজারিই বনরজর লভত্র একটা প্রবত্জ্ঞা করর বনরয়বেলাম লর্ কখনও 
লেরলরেররক পুররাপুবর িা িভীরভারি বিশ্বাস করি না। লকউ র্খন আমার কারে 
আসত্, আবম ত্ারক তু্চ্ছ-ত্াবচ্ছলয করত্াম আর বনরজরক িড় ভািত্াম। আমার িািা 
আর িড় েুই ভাইরয়র সারথও আবম এমন আচরণই কররবে। ত্ারেররক েূরর সবররয় 
বেরয়বে। কারজই "পুরুষ" িযাপারটা আমার জনয রহসযময় হরয় োাঁড়ারি, লসটাই 
স্বাভাবিক। আর বটন-এইরজ লসই রহসযময়ত্া লনশ্ায় রূপ বনল, আবম পুরুষ ললারকর 
প্রবত্ নেবহকভারি আকবষবত্ হরত্ শুরু করলাম। লসই সারথ পরনবর মাধযরম বনরজর এই 
সমসযাটা বেনরক বেন আররা উসরক বেরত্ লািলাম। 
. 
আবম িুেরত্ পারলাম আবম বনরজরক বনঃসরঙ্কারচ নারীরের জিরত্ লঠরল বেরয়বেলাম। 
আমার লপৌরুষত্ব এই বসদ্ধারির বিপরীরত্ লকারনা প্রভাি খাটারত্ পাররবন। অথচ আবম 
নারীরেরও ঘৃণা করত্াম! ত্ারা এত্ সহরজ সাধারণ (রিইট) লেরলরের মন ভুলারত্ 
পারত্ লর্ আমার অসহয লািত্। লকননা আবম লি হরয় এই কাজটা কখরনাই কররত্ 
পারত্াম না। আবম আবিষ্কার করলাম লর্ আমার স্থান স্বাভাবিক ভারিই নারীরের মরধয 
নয়। আিার বনরজরক আবম পুরুষরের মধয লথরকও লির করর এরনবে। 
. 
আমার অবিরত্বর একেম লকন্দ্রীয় অরনক িযাপাররক চযারলি করা হল - আমার লচহারা, 
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আমার লেহ, আমার হাাঁটার ভবঙ্গমা -- আমার লথরাবপস্ট্ আমারক একটা চযারলি 
বেরয়বেরলন: লকান লকান িযাপারর আবম িাবক সি পুরুরষর মরত্া বেলাম, আর লকান 
লকান িযাপারর বেলাম না। বত্বন আমার িলার স্বর, চালচলন বনরয়ও কাজ করবেরলন। 
সবত্য িলরত্, আমারক বভন্ন ভারি বচিা করার আর বভন্ন ভারি আচরণ করার একটা 
সুরর্াি বেবচ্ছরলন। 
. 
আমার ভয়, উরেি আরি আরি করম আসরত্ লািল। একটা সময় এমন হল র্খন 
নারী-পুরুষ সিার কারেই বনরজরক অরনক লিবশ্ গ্রহণরর্ািয মরন হরত্ লািল। আমার 
পুরুষ পবরচয়রক এত্বেন পুররাপুবর অস্বীকার করর এরসবে, লসটাই এখন পুররাপুবর 
গ্রহণ করর বনলাম। আমার োাঁড়ারনার ভবঙ্গ িেরল লিল, লসাজা হরয় োাঁড়াত্াম। আরির 
মরত্া লমরয়বল ভারি আর হাাঁটত্াম না, িড় িড় পা লেরল একজন পুরুরষর মরত্া 
হাাঁটরত্ শুরু করলাম। এমনবক আমার িলার স্বরও পারট ভাবর হরয় লিল। এরত্া সুন্দর 
ভরাট স্বর লর্ সিাই বনয়বমত্ই আমারক আমার িলার স্বর বনরয় বকেু একটা মিিয 
বেরত্ লািল। 
. 
আমার মরন হল, হয়ত্ িা, হয়ত্ িা আবম কখরনাই সবত্যকার অরথব লি বেলাম না। 

হয়ত্ আমার মারে সিসময়ই এমন একজন পুরুষ বেল, লর্ সবত্যকাররর পুরুষ, লর্ 
এমন একজন উন্নত্ পুরুষ -- লর্মন পুরুষরেররক আবম িরাির েদ্ধার লচারখ লেরখবে। 
হয়ত্ আমার লভত্ররর এই পুরুষবট সিসময় মুি স্বাধীন হওয়ার অরপোয় বেল। 
নারীরের সারথ নেবহক লমলারমশ্া অরনক লিবশ্ আনন্দায়ক লািরত্ লািল, এমনবক 
একজন নারীর চুরল হাত্ িুবলরয় লেওয়ার মারেই লর্ কত্ আনন্দ আরে লসটা িুেরত্ 
পারলাম। একজন পুরুষ হিার আনন্দ উপরভাি কররত্ লািলাম। নারীরের সঙ্গ লিবশ্ 
বপ্রয় হরয় লিল। এর মারন এই না লর্, আবম র্ত্ নারীরক লেরখবে সিার প্রবত্ আকষবণ 
লিাধ কররবে! আবম উিপ্ত ত্রুণ বেলাম না। িরং এটা বেল একটা ধারািাবহক প্রবিয়া, 
র্ার েলস্বরূপ লপ্রম এিং সম্পকব শুরু হরয়রে। 
. 
আজ আবম একজন নারীর স্বামী। আট িের র্ািৎ আমরা বিিাবহত্ আবে। আর 
আমারের একটা পাাঁচ-িের িয়সী লমরয়ও আরে। আটব আর বথরয়টার ভারলািাবস। ত্রি 
বটম লোটবসগুরলা প্রচণ্ড টারন। আমার খুি বপ্রয় একটা মুবভ হরলা - লসবভং প্রাইরভট 
রায়ান, এই মুবভরত্ ভ্রাতৃ্ত্বরিাধ আর পুরুষরের অিিবত্বী িনু্ধত্বরক লেখারনা হরয়রে -- 
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লর্ই অসাধারণ বজবনসটা আবম আরি কখরনাই উপরভাি কবরবন। 
অরনরক বজরজ্ঞস করর, আবম বক এখন পুররাপুবর একজন heterosexual? হযাাঁ, প্রায় 
পুররাটা সমরয়র জনয এটাই সবত্য। বকন্তু লিবশ্রভাি মানুরষর জীিরনই এমন বকেু সময় 
আরস র্খন লর্ৌনত্া লিশ্ িায়িীয় পর্বারয় থারক। হঠাৎ হঠাৎ আমার লেরত্রও লসটা 
সবত্য। ত্রি আবম আমার লেরল আসা লি লাইেস্ট্াইল লমারটও বমস কবর না। আমার 
লথরাবপরও প্রায় পাাঁচ িের পরর, পুররারনা িয়রেরন্ডর সারথ লেখা কররবেলাম। লি 
জীিনর্াপরনর েবত্কর বেকগুরলা ত্খন খুি ভারলাভারিই আমার কারে েষ্ট হরয় 
লিরে। আমার এে-িয়রেরন্ডর িলার স্বর লেখলাম এরকিারর লমরয়বল আর লকমন 
েুিবল হরয় পরড়রে, শুধু ত্াই নয়, লস ত্ত্বেরন এইচআইবভ-ও িাবধরয় লেরলরে। 
লসই মুহূরত্ব একটা িযাপার খুি ভারলাভারি িুেরত্ পারলাম - আমার লথরাবপ লনওয়ার 
বসদ্ধাি এিং বিকৃত্ভারি িরড় ওঠা লর্ৌন-আকষবণরক সাবররয় লত্ালার জনয পরিত্বীরত্ 
লনওয়া আররকবট লথরাবপ লশ্ষপর্বি আমারক রো করররে!  
. 
ত্রি আমার জীিরনর পবরিত্বনগুরলার কাররণ আবম কাউরক লজার করর িেরল লর্রত্ 
িা "ধমবপবরিত্বন" করর লি লথরক লিইরট পবরণত্ হরত্ িলি না। কাররা বনরজরক 
"কনভাটব" হিার জনয িাধয মরন করার েরকার লনই। 
. 
ত্রি একবট কথা িলি, আবম বিশ্বাস কবর, মানুষ জমিত্ ভারি লি হয় না। এিং লর্ 
লকউ-ই চাইরল বনরজর লভত্র িাস করা লুরকারনা সিাবট লির করর আনরত্ পারর। 
লসই সিা লর্খারন আবম আমার লপৌরুষত্বরক খুাঁরজ লপরয়বে।" 
 

 
 

লজমস পাকবার। 
***অনূবেত্ 
মূল ললখক লজমস পাকবার একবট প্রবশ্েণ লপ্রাগ্রারম কাজ কররন, র্ার নাম: জাবনব টু মযানহুি। 
লপ্রাগ্রামবট "বপপল কযান লচইি" নারমর একবট বশ্ো ও সহরর্াবিত্ামূলক সংস্থা োরা পবরচাবলত্। 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
784 

১৩৪ 

নারী-পুরুরষর অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্ার উৎস  
-আহরমে আবল 

 
 

[এই ধররণর ললখার জনয আবম প্রথরমই সকরলর কারে েমা লচরয় বনবচ্ছ। ললখাটা পড়ার মারে 
উরিজনা জাগ্রত্ হরত্ পারর। বকন্তু ইসলাম বিরেষীরা লর্ভারি ইসলামরক কটাে কররে, ত্ার 
পবররপ্রবেরত্ লকারনা পবরপূণব জিাি লেওয়া প্ররয়াজন, আর লস কাররণই আমার এই েুদ্র প্ররচষ্টা। 
আল্লাহ আমারের সকলরক সবঠক পরথ পবরচাবলত্ করুন। আবমন। 
---আহরমে আবল (ভারত্)] 
. 

(To read the Original English Article, 
visit: https://m.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.171543229207290
2.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&_ft_=top_l
evel_post_id.1913416228941173%3Atl_objid.1913416228941173%3Apage
_id.1711338255815639%3Athid.1711338255815639%3A306061129499414%
3A69%3A0%3A1498892399%3A4995384406927234260&__tn__=E) 
. 
আমরা র্বে িবল, পরের অবিিাবহত্ নারী-পুরুরষর অিাধ লমলারমশ্া ভারলা নয়, ত্রি 
অরনরকই আমারের সারথ বেমত্ লপাষণ কররি। 
. 
আমরা জাবন লর্, ত্ারের অিরাত্মা ত্ারের এই অপবিত্র অিাধ লমলারমশ্ারত্ িাধা লেয়, 
বকন্তু ত্িুও প্রিৃবির অনুসরণ ত্ারের প্রররাচনা বেরয় চরলরে এরূপ অপবিত্র বিষয়রক 
সমথবন কররত্। 
. 
ত্াই নারী-পুরুরষর অিাধ লমলারমশ্া লর্ অনুবচত্, এটা প্রমাণ কররত্ আমরা প্রথরমই 
বকেু ত্থযসূত্র এখারন উপস্থাপন করি। র্বে লকউ মরন কররন লর্, আমরা সবঠক নই, 
ত্াহরল আমারের রু্বি খণ্ডরনর জনয বত্বন সােরর আমবযত্। 
. 
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=> প্রথম ত্থযসূত্র 
. 
**ভারত্ীয় েশ্বন হরত্ ত্থযসূত্র: 
. 
ভারত্ীয় েশ্বন বিরশ্বর েরিারর লর্ৌনত্া বিষয়ক ত্ারের নানাবিধ বিরেষণ তু্রল ধরররে। 
. 
এই বিষয়ক এমন একবট গ্রন্থ হল *কামসূত্র* লর্বট সারা বিরশ্ব খুিই প্রবসদ্ধ। 
. 
কামসূরত্র উরল্লখ করা হরয়রে, 
. 
"বমলরনর প্রথম বেরক **পুরুরষর লর্ৌন কামনা থারক প্রিল এিং ত্ার বমলন কাল হয় 
সংবেপ্ত,** 
বকন্তু ঐ একই বেরন পরিত্বী বমলরনর লেরত্র এই ঘটনার বিপরীত্ প্রবিয়া পবরলবেত্ 
হয়। 
. 
অথচ *নারীর লেরত্র* এই বিষয়বট এরকিাররই বিপরীত্ কারণ **ত্ার(নারীর) লেরত্র 
বমলরনর প্রথম বেরক লর্ৌন কামনা থারক েুিবল(অল্প) এিং বমলন কাল হয় েীঘবস্থায়ী।** 
বকন্তু ঐ একই বেরনর অনয সমরয় ত্ার কামনা থারক ত্ীব্র বকন্তু বমলন কাল হয় 
সংবেপ্ত, র্ত্েণ না ত্ার কামনা পবরতৃ্বপ্ত লাভ করর।" 
. 
("At the first time of sexual union **the passion of the *male* is 
intense, and his time is short,**  
but in subsequent unions on the same day the reverse of this is the 
case. 
. 
With the *female,* however, it is the contrary, **for at the first 
time her passion is weak, and then her time long**,  
but on subsequent occasions on the same day, her passion is intense 
and her time short, until her passion is satisfied.")[1] 
. 
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***ত্াই এই জায়িা লথরক আমরা িলরত্ পাবর, পুরুরষর কামনা খুি শ্ীঘ্র আরস, 
আিার খুি শ্ীঘ্রই র্ায়; লর্খারন নারীর কামনা ধীরর ধীরর আরস এিং ধীরর ধীরর 
র্ায়।*** 
. 
একাররণ লকারনা পুরুষ ও নারী(বিরশ্ষত্ র্ারা ররির সম্পরকবর িাইরর) এরক অপররর 
বনকটিত্বী হরল পুরুষবট ঐ নারীর প্রবত্ খুিই অল্প সমরয়র মরধয আকৃষ্ট হরয় 
পরড়(হররমারনর দ্রুত্ প্রবত্বিয়ার কাররণ), লর্খারন নারী *হয়ত্* ঐ পুরুষবটর প্রবত্ 
অত্টা ত্ীব্রভারি আকৃষ্ট হয় না(পুরুরষর তু্লনায় হররমারনর তু্লনামূলক কম দ্রুত্ িা 
ধীর িবত্র প্রবত্বিয়ার কাররণ)। 
. 
র্খন ঐ নারী, ঐ পুরুরষর লথরক েূরর চরল র্ায়, ত্খন ঐ পুরুরষর কামনা ও আকষবণ 
পূরিবর তু্লনায় করম র্ায়। 
. 
উোহরণস্বরূপ, র্খন লকারনা লপ্রবমক ত্ার লপ্রবমকারক বনরয় এখারন লসখারন ঘুরর 
লিড়ায়, ত্খন লপ্রবমক বকেুেরণর মরধযই ত্ার লপ্রবমকার প্রবত্ প্রিল ভারি আকৃষ্ট হরয় 
পরড়, বকন্তু নারীর কামনা ধীরর ধীরর জাগ্রত্ হওয়ায়, লপ্রবমকা ত্ার লপ্রবমরকর লসই 
কামনা উপলবি কররত্ পারর না। 
. 
এই একই প্রবিয়া কাজ করর লর্ৌন বমলরনর সময়ও। কামসূরত্র আরও উরল্লখ করা 
হরয়রে, 
. 
"***রবত্বিয়ার প্রারবম্ভক কারল নারীর লর্ৌন কামনা থারক মৃেুত্র*** এিং ***রস 
ত্ার লপ্রবমরকর সবিয় রমণবিয়া গ্রহণ কররত্ পারর না***, বকন্তু িমািত্ ত্ার(নারীর) 
কামনা জাগ্রত্ হয়, র্ত্েণ না লস(নারী) ত্ার লেহ সম্পরকব বচিা করা হরত্ বিরত্ হয় 
এিং অিরশ্রষ পুনরায় বমলরনর ইচ্ছা ত্যাি করর।" 
. 
("***In the beginning of coition the passion of the woman is 
middling***, and **she cannot bear the vigorous thrusts of her 
lover**, but by degrees her passion increases until she ceases to 
think about her body, and then finally she wishes to stop from 
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further coition.")[2] 
. 
ত্াই এই জায়িা লথরক আমরা িলরত্ পাবর, বিপরীত্ বলরঙ্গর িযবিরের অিাধ 
লমলারমশ্া, পুরুরষর মরন (অবধকাংশ্ লেরত্রই) নারীর প্রবত্ ত্ীব্র আকষবণ সৃবষ্ট করর। 
. 
=> বেত্ীয় ও তৃ্ত্ীয় ত্থযসূত্র 
. 
**"Norwegian University of Science and Technology" এর িরিষণা হরত্ 
ত্থযসূত্র: 
. 
এই িরিষণা একবট গুরুত্বপূণব বিষয়রক তু্রল ধরর র্া বনম্নরূপ- 
. 
"...journal Evolutionary Psychology এর একবট নতু্ন িরিষণা বকেু অপ্রবত্েন্দ্বী 
ত্থয প্রকাশ্ করররে। নরওরয়রত্ অনুবষ্ঠত্ এই িরিষণা হরত্ পাওয়া র্ায় লর্, পুরুষ ও 
নারী লমৌবলক বেক বেরয় এরক অপররক সবঠকভারি িুেরত্ পারর না: 
. 
***নারী, পুরুরষর লর্ৌন-আকাঙ্ক্ষার সংরকত্রক িনু্ধত্বসুলভ আচরণ িরল মরন 
করর।*** 
. 
***পুরুষ, নারীর িনু্ধরত্বর সংরকত্রক লর্ৌন-আকাঙ্ক্ষা িরল মরন করর***...." 
. 
("...a new study in the journal Evolutionary Psychology has some 
compelling findings. The research, conducted in Norway, found that 
men and women fundamentally misunderstand each other:  
. 
***She interprets his signals of sexual interest as friendliness***. 
. 
***He reads her signals of friendliness as sexual interest***...")[3] 
. 
ত্াই সহজ ভাষায়, র্খন লপ্রবমক, লপ্রবমকার সারথ অিস্থান করর, ত্খন লপ্রবমক চায় 
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ত্ার লপ্রবমকারক সন্তুষ্ট কররত্, লর্খারন লপ্রবমকা চায় ত্ার লপ্রবমরকর সঙ্গ উপরভাি 
কররত্। 
. 
বকন্তু র্খন লপ্রবমকা ত্ার লপ্রবমরকর সারথ অিারধ বমশ্রে, ত্খন লপ্রবমক ভািরে লর্, 
ত্ার লপ্রবমকা হয়ত্ ত্ার প্রবত্ লর্ৌনসুলভ আকষবণ লাভ কররে, লর্খারন লপ্রবমকা এটা 
ভািরত্ই পেন্দ কররে লর্, ত্ার লেরল িনু্ধবট লকিল ত্ার সারথ িনু্ধসুলভ আচরণ করর 
চরলরে। 
. 
এখারন উপররর িযাখযায় আমরা কামসূত্র হরত্ লপরয়বেলাম লর্, পুরুষ অবত্ শ্ীঘ্রই নারীর 
প্রবত্ (শ্ারীবরক বেক বেরয়) আকৃষ্ট হরয় পরড়, বকন্তু নারী এরূপ হঠাৎ আকষবণ লাভ 
করর না। 
. 
এখন এই বেত্ীয় ত্থযসূরত্র আমরা এর প্রবত্বিয়াবট লেখরত্ পাবচ্ছ; লসটা হল 
পুরুষ(ত্ার ত্ৎেণাৎ শ্ারীবরক কামনার জনয) নারীরক আকৃষ্ট কররত্ চায় এিং নারী 
র্বে ত্ার পুরুষ িনু্ধবটর সারথ সঙ্গ লেয়, ত্রি পুরুষ িনু্ধবট মরন কররত্ চায় লর্, ত্ার 
লমরয় িনু্ধবট ত্ার প্রবত্ আকৃষ্ট হরয়রে। 
. 
অথচ লসই লমরয় িনু্ধবট(ত্ার ধীর িবত্রত্ জাগ্রত্ হওয়া শ্ারীবরক কামনার জনয) এটা 
ভািরত্ চায় লর্, ত্ার পুরুষ িনু্ধ ত্ার সারথ িনু্ধত্বসুলভ হরত্ চাইরে। 
. 
***বকন্তু অনয একবট িরিষণা এই সি লমরয়রের অিররর কু-িাসনা(র্া িাইরর লথরক 
সাধারণত্ লিাো র্ায় না) প্রকাশ্ করর বেরচ্ছ র্ারা িরল থারক - "আমরা লত্া শুধুই 
িনু্ধ, আমারের মরধয অনয বকেুই লনই; লত্ামার মরন এত্ িারজ বচিা লকন"!! 
. 
***র্বেও লকারনা লমরয় ত্ার পুরুষ সঙ্গীরক লকিল িনু্ধ বহরসরিই গ্রহণ কররত্ পেন্দ 
করর, ত্িুও লসই লমরয়র মরন একবট সুপ্ত কামনা কাজ করর লর্টা লস সহরজ স্বীকার 
করর না।*** 
. 
***University of Chicago (Institute for Mind and Biology) এর িরিষণা 
িলরে, 
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. 
"এই পারেবরক সম্পকবগুরলা আচরণিত্ বিষয় হরত্ বনধবাবরত্ পবরমারপর সবঠকত্ারক 
সমথবন করর এই বিষয়বটরক েষ্ট করার মাধযরম লর্, 
**িরিষণায় অংশ্গ্রহণকারী লমরয়রা ত্ারের প্রবত্ িরিষণায় অংশ্গ্রহণকারী পুরুষরের 
লরামাবন্টক আকষবণরক র্থার্থভারিই শ্নাি কররত্ সেম হয়।**" 
. 
("These correlations support the validity of the behavioral rating 
scales by demonstrating that  
**the female confederates were able to accurately detect those 
behaviors that were associated 
with participants’(male participants') romantic interest in 
them.**")[4] 
. 
ত্াই আমরা লেখরত্ই পাবচ্ছ লর্, এই িরিষণায় অংশ্ লনওয়া লমরয়রা র্থার্থ ভারিই 
ত্ারের িরিষণায় অংশ্গ্রহণকারী পুরুষরের লরামাবন্টক আচরণরক শ্নাি কররত্ 
লপরররে(রর্ সি পুরুষ সেসযরের সারথ এই লমরয়রা িরিষণার স্বারথব একবট মুি 
করথাপকথন সম্পন্ন করররে)। 
. 
[এই িরিষণা সম্পরকব বিিাবরত্ জানরত্ বনরচর ত্থযসূরত্র লেওয়া ৪ নম্বর 
ত্থযসূত্র(Reference no 4) এর বলংকবট র্াচাই করর লেখুন] 
. 
এই িরিষণা লথরক আমরা সহরজই এ বসদ্ধারি উপনীত্ হরত্ পাবর লর্,  
***লপ্রবমক িা পুরুষ সঙ্গীর সারথ অিারধ লমশ্ার সময়, লমরয় সঙ্গীবট ত্ারক(ঐ 
লমরয়বটরক) আকৃষ্ট করার জনয ত্ার পুরুষ সঙ্গীর প্ররচষ্টারক শ্নাি কররত্ পারর এিং 
লমরয়বট ত্ার(পুরুষ সঙ্গীর) সঙ্গ উপরভাি করর এই অজুহাত্ বেরয় লর্, ত্ারা শুধুই িনু্ধ, 
এর লিবশ্ বকেু না!! *** 
. 
আবম অিাক হরয় র্াই, কীভারি ত্ারা এই বিষয়বটরক *পবিত্র* িলার সাহস পারচ্ছ !!!  
. 
শুধু ত্াই-ই নয়! এখনও বকেু িাবক আরে। 
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. 
এই িরিষণা আরও তু্রল ধররে লর্, নারীর বনকটিত্বী হওয়ার েরুণ পুরুরষর লর্ৌন 
হররমান এর প্রবত্বিয়া ত্ীব্রত্র হরয় ওরঠ। 
. 
িরিষণাপরত্র বিষয়বটরক এভারি উরল্লখ করা হরয়রে: 
. 
"এই িরিষণা সিবপ্রথম নারীর সারথ পুরুরষর সংবেপ্ত বমথবিয়ার েরল হররমান 
সংিাি এিং আচরণিত্ প্রবত্বিয়ার পবরমাপরক তু্রল ধরার লচষ্টা করররে। িরিষণার 
েলােল পুরুরষর প্রজনন সংিাি প্রবত্বিয়ার সম্ভািনার সারথ সঙ্গবত্পূণব। 
. 
***পুরুষ, 'বেরমল কবন্ডশ্রন'(নারীর সারথ পুরুরষর করথাপকথরন) baseline level 
এর ওপর লটরস্ট্ারস্ট্রন(পুরুরষর লর্ৌন হররমান) এর ত্াৎপর্বপূণব িৃবদ্ধ প্রেশ্বন করর*** 
এিং এর েরল প্রেবশ্বত্ ত্ার অবধক বিনম্র আগ্রহরক পবরমাপ করা হয় এিং ত্া 
আচররণর মাধযরম েুরট ওরঠ, লর্টা 'লমল কবন্ডশ্রন'(পুরুরষর সারথ পুরুরষর 
করথাপকথরন) ত্ত্টা পবরলবেত্ হয় না। 
. 
এোড়াও করথাপকথরন অংশ্গ্রহণকারী নারীরের প্রবত্ লর্সি পুরুষরা **অবধক 
'পূিবরাি'(বিিাহ িবহভূবত্ লপ্রম) ঘবটত্ আচরণ** োরা পবরচাবলত্ বহরসরি পবরিবণত্ 
হরয়রে, ত্ারা(ঐ সকল পুরুষরা) "T level(Salivary testosterone level)"[লর্ৌন 
হররমারনর এক ধররণর মাত্রা বনরেবশ্ক level] এর অবধক ধনযাত্মক পবরিত্বন প্রেশ্বন 
করর এিং ত্ারা(ঐ সকল পুরুষরা) করথাপকথরন অংশ্গ্রহণকারী নারী সেসযরেররক 
**অবধক আকষবণীয় লরামাবন্টক সঙ্গী বহরসরি বচবহ্নত্ করর।** লমল কবন্ডশ্রন(পুরুরষর 
সারথ পুরুরষর করথাপকথরন) এরূপ লকারনা ত্াৎপর্বপূণব সম্পকব পবরলবেত্ হয় না।" 
. 
("This study represents one of the first attempts to assess hormonal 
and behavioral reactions of men to brief interactions with women. 
Results were generally consistent with the possibility of a mating 
response in human males.  
. 
***Men in the female condition showed a significant increase in 
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testosterone*** over baseline levels and were rated as having 
expressed more polite interest and display behaviors than were men 
in the male condition.  
. 
In addition, those men who were rated as having directed **more 
courtship-like behaviors** toward their female conversation partners 
also showed more positive changes in T levels and rated the female 
confederates as **more attractive romantic partners**. No such 
relationships were significant in the male condition.")[5] 
. 
এমনবক আরও মজার িযাপার হল এই লর্, বব্রবটশ্ সংিােপত্র "রিইবল লমইল" এই 
িরিষণার ওপর প্ররলাভনমূলক মিিয করররে র্া বনম্নরূপ: 
. 
***সুন্দরী মবহলারা পুরুরষর মুরখ লর্ন লালা এরন লেয়*** 
. 
এটা িলা হরয় থারক লর্, সুন্দরী লমরয়রা পুরুরষর মুরখ লর্ন লালা এরন লেয় এিং এখন 
নিজ্ঞাবনক িরিষণা িলরে, এটা সত্য। 
. 
একবট িরিষণারত্ প্রকাশ্ লপরয়রে লর্, কম িয়রসর আকষবণীয় লমরয়রের সারথ অল্প 
বকেুেরণর করথাপকথরনই পুরুরষর মুরখর লালা নাটকীয়ভারি পবরিবত্বত্ হয়। 
. 
এই িরিষণা িলরে লর্, বিপরীত্ বলরঙ্গর সেসযরের সারথ অবত্ সংবেপ্ত সমরয়র 
লপ্রমসুলভ আচররণই ত্ারের মুরখ প্রায় লালা েররত্ শুরু করর। আর র্ত্ ত্ারা ঐ 
লমরয়রের আকৃষ্ট করার লচষ্টা করর, ত্ত্ ত্ারের মুরখ লালা বনিবত্ হয়..." 
. 
("***Pretty women make a man's mouth water*** 
. 
They say the prettiest girls make men's mouths water - and now 
scientific research suggests that it is true. 
. 
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A study has revealed that male saliva undergoes dramatic changes 
during small talk with attractive young women. 
. 
It suggests they almost start drooling during the briefest of 
flirtations with members of the opposite sex. And the more they try 
to impress, the more their saliva gives them away....")[6] 
. 
এখন এটা একেমই পবরষ্কার লর্ কী ধররণর লখাাঁড়া অজুহাত্ এই সকল লপ্রবমক-
লপ্রবমকার েল বেরয়ই চরলরে ত্ারের অপবিত্র কীবত্বরক ঢাকার জনয। 
. 
=> লকন আমরা বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌনসম্পকবরক অপবিত্র িলবে??? 
. 
এখন র্খন আমরা প্রমাণ কররবে লর্, বিপরীত্ বলরঙ্গর অিাধ লমলারমশ্া অপবিত্রত্ার 
উৎস, ত্খন বকেু বনলবি ললাক প্রশ্ন করর িসরত্ পারর, 
. 
***"র্বে লেরল আর লমরয় েুই জনই রাবজ থারক, ত্াহরল বিরয়র িাইরর লর্ৌনসম্পকব 
কররল কী সমসযা?"*** 
. 
ত্ারের জনযও আমারের উির আরে। 
. 
ত্রি রু্বি লেওয়ার পূরিব একটা বিষয় েষ্ট করর লনওয়া র্াক। 
. 
র্খন আপনারা িরলন লর্ বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌনবমলন পবিত্র, ত্খন আপনারা লিাোরত্ 
চান লর্ এটারত্ লকারনা সমসযাই লনই। 
. 
একইভারি র্খন আমরা িবল, বিিাহ িবহভূবত্ লর্ৌন আকাঙ্ক্ষা অপবিত্র, ত্খন আমরা 
এই বিষয়বটরক বনরেবশ্ করার লচষ্টা কবর লর্, িযবভচার, সমকাবমত্া এিং এরকম 
সম্পকবগুবলর অনুমবত্ প্রোরন অিশ্যই িযাপক আকারর সমসযার সৃবষ্ট হরি। 
. 
. 
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বকন্তু িত্বমারনর আধুবনক সমারজ বিিাহ িবহভূবত্ শ্ারীবরক সম্পকব একবট সাধারণ 
বিষরয় পবরণত্ হরয়রে। 
. 
ত্াই এটারক ভারলা িা মন্দ বহরসরি বিচার কররত্ প্রথরম আসুন আমরা সকল ধমবীয় 
এিং রািীয় আইন উরপো কবর। 
. 
i. এখন র্বে িযবভচার, সমকাবমত্া সবঠক হয়, ত্রি র্বে লকারনা জুবড়(েুইজন িযবিরক 
বনরয় িবঠত্ হয় জুবড়) এরূপ শ্ারীবরক বিয়া সম্পােন করর, ত্রি লসবট সবঠক। 
. 
ii. র্বে অনয আররকবট জুবড় এই একই কাজ করর, ত্রি লসবটও সবঠক। 
. 
iii. ত্াই উপররর এই েুরটা পরয়রন্টর লপ্রবেরত্, র্বে েুবট জুবট ত্ারের পরেররর মরধয 
ত্ারের সঙ্গীর আোন-প্রোন করর এিং এরূপ শ্ারীবরক বিয়া সম্পােন করর, ত্রি 
লসবটও সবঠক হরি। 
. 
iv. ত্াহরল উপররর পরয়ন্টগুরলার ওপর বভবি করর, র্বে লকারনা িযবি বনরজর ইচ্ছায় 
অনয লর্রকারনা িযবির সারথ নেবহক সম্পরকব বলপ্ত হয়, ত্রি লসটারকও সবঠক িলা 
হরি। 
. 
এখন র্বে এই প্রবিয়া চলরত্ই থারক, ত্রি বিিাবহত্ েম্পবত্র পবরমাণ এিং উিম ও 
সুস্থ মানবসকত্াসম্পন্নবশ্শুর পবরমাণ কমরত্ শুরু কররি। ত্খন ভবিষযরত্ ইবিবনয়ার, 
িািার, সমাজবিজ্ঞানী, নিজ্ঞাবনক, উিম লনত্া, উিম জনিণ প্রভৃবত্র পবরমাণ কমরত্ 
থাকরি এিং সমারজ ভাঙন লেখা লেরি। েরল মানি সভযত্া ধীরর ধীরর ধ্বংসমুরখ 
পবত্ত্ হরি এিং এই পৃবথিী িসিারসর অনুপরর্ািী হরয় উঠরি। 
. 
আর এই অশুভ প্রবিয়ারক থামারনা সম্ভি হরি র্বে আমরা এর লিাড়ারত্ থাকা 
সমসযাবটর সমাধান কবর র্া এরূপ ধ্বংরসর জনয োয়ী বেল। 
. 
আর লিাড়ারত্ থাকা সমসযাবট হল বিপরীত্ বলরঙ্গর অিাধ লমলারমশ্া র্া লথরক অেীল ও 
অপবিত্র আকষবরণর িমািত্ িৃবদ্ধ ঘটরত্ শুরু করর এিং সমারজ অপবিত্র সম্পরকবর 
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প্রসার ঘটরত্ থারক। 
. 
ত্াই আসুন এখন লথরক আমরা বনরজরের পবরিত্বন কবর। এখনই সময় সবঠক 
পথবটরক অনুধািন করা র্া আমারের বনরয় লর্রত্ পারর প্রকৃত্ পবিত্রত্া এিং শ্াবির 
বনকরট। 
. 
. 
সৃবষ্টকত্বার শ্াবি, েয়া এিং আশ্ীিবাে আপনারের সকরলর ওপর িবষবত্ লহাক। 
. 
আমরা ললখাবট লশ্ষ কররিা আরবি ধমবীয় শ্ারস্ত্রর একবট লাইন বেরয়, 
. 
"লকারনা পুরুরষর সরঙ্গ লকারনা নারীই একাকী থারক না, লকননা তৃ্ত্ীয় লর্ থারক লস 
হল শ্য়ত্ান।"[7] 
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১৩৫ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিিাবহক জীিন বনরয় বিবভন্ন অবভরর্ারির 
খণ্ডন  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 
 

সীরারত্র পাত্ায় নিুযওয়রত্র েশ্ম িেররর আলাো একবট নাম ররয়রে। এরক িলা হয় 
“লশ্ারকর িের”। কুরাইশ্রের োরা িের খারনক েীঘব িয়কট লকিল লশ্ষ হরয়রে। 
প্রায় সারথ সারথই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর চাচা আিু ত্াবলিরক হারান। কুরাইশ্রের ভয়ঙ্কর 
অত্যাচারর বর্বন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর জনয ঢারলর মত্ হরয়বেরলন। আিু ত্াবলরির মৃতু্যর 
পর খাবেজা (রা.) ও পৃবথিী ত্যাি কররন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) হারান ত্াাঁর বপ্রয় স্ত্রীরক, র্ার 
সারথ লকরটরে ত্াাঁর পাঁবচশ্ িেররর েীঘব োম্পত্য জীিন। আিু ত্াবলরির মৃতু্যর পর 
কুরাইশ্রা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক প্রচণ্ড কষ্ট লেয়া শুরু করর। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “আিু 
ত্াবলরির মৃতু্যর আরি কুরাইশ্রা আমার সারথ এমন আচরণ কররত্ পাররবন র্া 
আমারক কষ্ট লেয়।”[১]  
. 
এ সমরয় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েুই লমরয় উরম্ম কুলসুম(রা.) ও োরত্মা (রা.) অবিিাবহত্া 
বেরলন। ত্াই ত্ারের লেখাশুনার জনয রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বিরয় কররন সওো বিনরত্ র্াম‘আহ 
(রা.) লক। বত্বন বেরলন প্রথম বেরক ইসলাম গ্রহণকারীরের একজন। সওো (রা.) এর 
প্রভারি ত্ার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ কররবেরলন। ইসলাম গ্রহরণর কাররণ ত্ারের 
অিণবনীয় কষ্ট সহয কররত্ হরয়বেল।[২] বত্বন আর ত্ার স্বামী হািশ্ায় বহজরত্ কররন। 
হািশ্া লথরক আিার মোয় লেরত্ আসার পর ত্ার স্বামী সাকরান মারা র্ান। লররখ 
র্ান পাাঁচ-েয় জন সিান। ত্ারের বনরয় সওো (রা.) অকুল পাথারর পরড়ন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
ত্ারক বিরয়র প্রিাি বেরল বত্বন ত্া খুবশ্মরন গ্রহণ কররন।[৩] রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার 
সিানরের লালন-পালরনর োবয়ত্বসহ সওো (রা:) লক বিরয় কররন।[৪] এ সমরয় রাসূল 
  আর সওো (রা.) েুইজরনরই িয়স বেল পিাশ্।[৫] (ملسو هيلع هللا ىلص)
. 
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রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) সংসার কররবেরলন সিবরমাট ১১ জন স্ত্রীর সারথ। এর মরধয খাবেজা (রা.) 
এিং জয়নাি বিনরত্ খুর্াইমা (রা.), রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মৃতু্যর পূরিবই মারা র্ান।[৬] 
স্ত্রীরের সারথ বত্বন পালািরম থাকরত্ন। কাউরক লিশ্ী ভারলািাসারলও এ লেরত্র বত্বন 
অবিচার কররত্ন না। আল্লাহ্ র বনকট এই িরল েু’আ কররত্ন, 
“ লহ আল্লাহ! র্া আমার বনয়যরণ (অথবাৎ স্ত্রীিরণর প্রবত্ আচার-িযিহার ও ললনরেন) 
ত্ারত্ অিশ্যই সমত্া বিধান কবর; বকন্তু র্া আমার বনয়যরণ নয় (অথবাৎ কাররা প্রবত্ 
ভারলািাসা) ত্ার জনয আমারক েমা কররা।”[৭]  
. 
আররির নারীরা লর্মন খুি কম িয়রস লর্ৌিন প্রাপ্ত হরত্া বঠক লত্মবন খুি অল্প িয়রস 
িুবড়রয় লর্রত্া। লর্মন: মাত্র লচৌে-পরনর িের িয়রসই আরয়শ্া (রা.) এর শ্রীর ভাবর 
হরয় বিরয়বেল। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন সওো (রা.) লক বিরয় কররন ত্খন ত্ার িয়স বেল 
পিাশ্। এ িয়রসই বত্বন িৃদ্ধ হরয় পরড়বেরলন। এমনবক হরি পর্বি লর্রত্ পাররনবন 
অেমত্ার কাররণ।[৮] ত্াই বিরয়র লিশ্ করয়ক িের পর ত্ার লর্ পালা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর সারথ বেল ত্া বত্বন আরয়শ্া (রা.) লক বেরয় লেন।[৯] লস সমরয় শ্ারীবরকভারি 
ত্ার লকান চাবহো বেল না।  
. 
ইসলাম বিরেষীরের কাজ হরচ্ছ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্া ই করররেন ত্া বনরয় সমারলাচনা করা। 
ত্াই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন নয় িেররর আরয়শ্া (রা.) এর সারথ সংসার কররবেরলন ত্খন 
ত্া বনরয় ত্ারা সমারলাচনা করর। মধযিয়স্কা উরম্ম হািীিাহরক(৩৬) বিরয় করা বনরয়ও 
সমারলাচনা করর। এমনবক সওো (রা.) এর মত্ বিিত্ লর্ৌিনা এিং বিধিা নারীর 
সারথ ত্াাঁর সংসার জীিরনরও সমারলাচনা করর। ত্ারা োিী করর লর্, সওো (রা.) র্খন 
শ্ারীবরকভারি অেম হরয় পরড়ন, ত্খন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক ত্ালাক লেয়ার ইচ্ছা কররন। 
ত্াই ত্ালাক লথরক িাাঁচরত্ সওো (রা.) বনরজর পালা আরয়শ্া (রা.) লক বেরয় লেন।  
. 
বকন্তু সীরাত্ লথরক আমরা এমন লকারনা সহীহ িণবনা পাই না, লর্খারন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
সরাসবর সওো (রা.) লক ত্ালাক লেয়ার ইচ্ছা করররেন বকংিা এ বিষরয় কাররা সারথ 
কথা িরলরেন। একমাত্র লর্ িণবনাবট ত্ারা উপস্থাপন করর লসবট আরে ত্ােসীর ইিরন 
কাবসরর। সূরা বনসার ১২৮ নং আয়ারত্র ত্ােসীরর ইিরন কাবসর (রহ.) একবট হােীস 
িণবনা কররনঃ 
“রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), সওো (রা.) এর বনকট ত্ালারকর সংিাে পাবঠরয়বেরলন। বত্বন ত্খন 
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আরয়শ্া (রা.) এর বনকট িরসবেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লসখারন প্ররিশ্ কররল সওো (রা.) 
িরলন, ‘লর্ আল্লাহ্ আপনার উপর স্বীয় িাণী অিত্ীণব করররেন এিং স্বীয় সৃবষ্টর মরধয 
আপনারক মরনানীত্ করররেন ত্াাঁর শ্পথ! আমারক বেবররয় বনন। আমার িয়স খুি 
লিশ্ী হরয় লিরে। পুরুরষর প্রবত্ আমার লকান আসবি লনই। বকন্তু আমার একাি ইচ্ছা 
লর্ন বকয়ামরত্র বেন আমারক আপনার একজন স্ত্রী বহরসরি উঠারনা হয়।’ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
ত্ারত্ সম্মত্ হন এিং ত্ারক বেবররয় লনন। ত্খন সওো (রা.) িরলন, “লহ আল্লাহ্ র 
রাসূল! আবম আমার পালার বেন ও রাত্ আপনার বপ্রয় স্ত্রী আরয়শ্া (রা.) লক বেরয় 
বেলাম।” 
. 
এটা সবত্য লর্ ত্ােসীর ইিরন কাবসরর এমন একবট িণবনা ররয়রে। বকন্তু এই হােীসবট 
সম্পরকব ইিরন কাবসর (রহ.) বনরজই বক মিিয করররেন ত্া এই বিজ্ঞ(!) বিরেষকরা 
কখরনাই উরল্লখ কররন না। ইিরন কাবসর (রহ.) এই হােীসবটরক “মুরসাল” 
িরলরেন।[১০] হােীরসর পবরভাষায়, মুরসাল িলরত্ এমন হােীসরক লিাোরনা হয় র্ারত্ 
িণবনাকারীরের মরধয ধারািাবহকত্া লনই। অথবাৎ একজন িণবনাকারী এখারন অনুপবস্থত্। 
এমন হােীসরক কখরনাই পবরপূণব আত্নবিশ্বারসর সারথ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ সংবেষ্ট 
করা র্ারি না। 
. 
এটা সবত্য লর্, সওো (রা.) ত্ার পালাটুকু আরয়শ্া(রা.) লক বেরয়বেরলন। লসটা ত্ালাক 
লথরক িাাঁচরত্ নয়, িরং রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সন্তুবষ্ট অজবন কররত্। কারণ, ত্খন আর ত্াাঁর 
বনরজর চাবহো বেল না। এর মরধয ত্ার প্রবত্ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর লকান অবিচার বেল না 
িরং বত্বন বনরজই স্ব-প্ররণাবেত্ হরয় এমনটা কররবেরলন। সহীহ িুখারীরত্ এরসরেঃ 
“র্খন আল্লাহ্ র রাসূল লকান ভ্রমরণ লির হরত্ন ত্খন সারথ লকান স্ত্রীরক বনরিন ত্ার 
জনয লটারী কররত্ন। লটারীরত্ র্ার নাম আসরত্া, বত্বন ত্ারকই বনরত্ন। বত্বন 
প্ররত্যক স্ত্রীর( সারথ থাকার জনয) রাত্ ও বেন বনবেবষ্ট করর বেরত্ন। বকন্তু সওো 
আল্লাহ্ র রাসূলরক সন্তুষ্ট করার জনয বনজ পালা আরয়শ্ারক বেরয় বেরলন।”[১১]  
. 
আরয়শ্া (রা.) ত্াই সওো (রা.) সম্পরকব িরলন, 
“আবম সাওো বিনরত্ র্াম‘আহ এর লচরয় অবধক লেহময়ী লকান নারীরক লেবখবন। আবম 
র্বে একেম ত্ার মরত্া লপ্রমময়ী হরত্ পারত্াম!" [১২]  
.  
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শুধু সওো (রা.) নয়, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর অনযানয স্ত্রীরাও মারে মারে ত্ারের পালা আরয়শ্া 
(রা.) লক বেরয় বেরত্ন। এর মাধযরম ত্ারা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক সন্তুষ্ট কররত্ চাইরত্ন। 
লর্মনঃ  
“ একিার রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), সাবেয়া(রা.) এর প্রবত্ খুি রাি কররলন। সাবেয়া (রা.) ত্খন 
আরয়শ্া (রা.) এর বনকট লিরলন এিং িলরলন, ‘তু্বম বক এমন বকেু কররত্ পাররি 
র্ারত্ আল্লাহ্ র রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক মাে কররন? ত্াহরল আবম আমার বেনটা লত্ামারক 
বেরয় বেি।’ আরয়শ্া (রা.) িলরলন, ‘হযাাঁ’।  
ত্ারপর আরয়শ্া (রা.) ত্ার হলুে ররঙর ওড়নাবট বনরলন। ত্ারত্ সুিন্ধী লািারলন আর 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পারশ্ িরস পড়রলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, ‘আরয়শ্া! আমার কাে লথরক 
েূরর থারকা। আজরক লত্ামার বেন না।’ আরয়শ্া (রা.) জিারি িলরলন, ‘আল্লাহ্ র 
রহমত্ আল্লাহ্ র্ারক ইচ্ছা ত্ারক োন কররন।’ ত্ারপর বত্বন পুররা িযাপারটা রাসূল 
  ত্খন সাবেয়া (রা.) লক েমা করর লেন।[১৩] (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িুবেরয় িলরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)
. 
সীরাত্কাররা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর িহুবিিারহর বপেরন লর্ রু্বি প্রোন কররন, ত্ার মধয 
অনযত্ম হরচ্ছ- িহুবিিারহর মাধযরম রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) অসহায় নারীরের পারশ্ োাঁবড়রয়বেরলন 
এিং বিবভন্ন লিারত্রর সারথ রাজবনবত্ক সম্প্রীবত্ স্থাপন কররবেরলন।[১৪] 
ইসলামবিরেষীরা সওোহ (রা.) এর উোহারণ লটরন প্রমাণ করার লচষ্টা করর লর্, 
অসহায় নারীরের আেয় লেয়া নয় িরং নারীরেহ লভািই বেল ত্াাঁর উরেশ্য। 
এরত্ােরণর আরলাচনায় আমারের বনকট এটা েষ্ট লর্, ত্ারের এই োিী সমূ্পণব 
বভবিহীন।  
. 
ত্ারের োিীরত্ লর্ লকান সত্যত্া লনই লসটা আররা পবরষ্কার লিাো র্ারি র্বে আমরা 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর অনযানয স্ত্রীরের বেরক ত্াকাই। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর ১১ জন স্ত্রীরের মরধয 
েশ্ জনই বেরলন হয় বিধিা না হয় ত্ালাক প্রাপ্তা। লকউ আিার একইসারথ বিধিা 
বেরলন আিার ত্ালাকপ্রাপ্তাও বেরলন। মোর সিরচরয় সুেশ্বন পুরুষ হরয় পাঁবচশ্ িেরর 
বিরয় কররবেরলন ত্াাঁর লচরয় পরনশ্ িেররর িড় একজন নারীরক। আর ত্াাঁর সারথ টানা 
পাঁবচশ্ িের সংসার কররবেরলন। অরনরক িরলন, খাবেজা (রা.) এর ভরয় বত্বন ত্খন 
আর বিরয় কররত্ পাররনবন। ত্ারা বক িলরত্ পাররন র্বে ভরয়ই বত্বন এমনটা করর 
থারকন, ত্রি বঠক লকান ভরয় বত্বন খাবেজা (রা.) এর মৃতু্যর িহু িের পর ত্ার িলার 
হার লেরখ আরিি আপু্লত্ হরয় পরড়বেরলন?[১৫] লকন বত্বন ত্ার মৃতু্যর িহু িের পরও 
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ভারলািাসার স্মররণ ত্ার িান্ধিীরের বনকট লিাশ্ত্ উপহারস্বরূপ পাঠারত্ন?[১৬] বঠক 
লকান ভরয় িহু িের পর খাবেজা (রা.) এর লিান হালাহ (রা.) এর কণ্ঠস্বর শুরন বত্বন 
এরত্াটা আরিিত্াবড়ত্ হরয়বেরলন লর্ আরয়শ্া(রা.) পর্বি ঈষবাবিত্ হরয় 
পরড়বেরলন?[১৭]  
. 
খাবেজা (রা.) এর মৃতু্যর পর ত্ার জীিরনর িাকী বিরয়গুরলা কররন ৫০-৬৩ িের 
িয়রস। লর্ সময়টারত্ পুরুষরা নারীরের প্রবত্ আকষবণ হারারত্ থারক, ত্ারের শ্ারীবরক 
চাবহো কমরত্ থারক, লস িয়রসই বত্বন এ বিরয়গুরলা কররন। বঠক কত্টুকু অরর্ৌবিক 
হরল ত্াাঁরক এরপররও “নারীরলাভী” িলা র্ায়? আমরা র্বে রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর করয়কজন 
স্ত্রীরের সারথ ত্াাঁর বিরয়র কারণগুরলা লেবখ ত্াহরল ইসলামবিরেষীরের রু্বিগুরলার 
অসারত্া আররা ভারলাভারি প্রমাবণত্ হরি।  
. 
হােসা বিনরত্ উমার (রা.): ত্াাঁর স্বামী খুনারয়স বিন হুর্াোহ উহুে রু্রদ্ধ আহত্ হন 
এিং পরিত্বীরত্ মারা র্ান।[১৮] উমার (রা.) লমরয়র িযাপারর উসমান (রা.) লক প্রিাি 
কররল বত্বন নাকচ করর লেন। এরত্ বকেুটা আহত্ হরয় আিু িকর (রা.) লক প্রিাি 
বেরল বত্বন লমৌনত্া অিলম্বন কররন। এরত্ উমার (রা.) আররা কষ্ট পান। পরিত্বীরত্ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), হােসা (রা.) লক বিরয় কররন। বিরয়র েরল উমার (রা.) প্রচণ্ড খুবশ্ হন।  
. 
র্য়নাি বিনরত্ খুর্াইমা (রা.): পর পর েুই স্বামীরক হাবররয় বত্বন বিরয় কররন রাসূল 
 এর েুোরত্া ভাই আবু্দল্লাহ বিন জাহশ্ (রা.) লক। বত্বনও উহুে রু্রদ্ধ প্রাণ হারারল (ملسو هيلع هللا ىلص)
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরক বিরয় কররন। রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) বেরলন ত্াাঁর চতু্থব স্বামী। িবরি আর 
অসহায়রের প্রবত্ খুি োনশ্ীল হিার কাররণ ত্ারক “উমু্মল মাসাকীন” িা “বমসকীনরের 
মা” িলা হরত্া। বত্বন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ লকিল বত্ন মাস সংসার করার পর 
মৃতু্যিরণ কররন।[১৯]  
. 
উরম্ম হািীিাহ রামালাহ বিনরত্ সুবেয়ান (রা.): স্বামী উিাইেুল্লাহ বিন জাহরশ্র সারথ 
বত্বন বহজরত্ কররবেরলন। েুঃখজনকভারি, ত্ার স্বামী হািশ্ায় বহজরত্ করার পর 
মুরত্াে হরয় র্ান। েরল, ত্ারের বিরয় লভরঙ্গ র্ায়। েূররেরশ্ বত্বন একা হরয় পরড়ন। 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন ত্ারক বিরয়র প্রিাি লেন। বিরয়র প্রিারি বত্বন প্রচণ্ড খুশ্ী হন। 
এরত্াটাই খুবশ্ হন লর্ নাজশ্ী িােশ্াহর লর্ েূত্ বিরয়র সংিাে বনরয় র্ায় ত্ারক বত্বন 
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েুইবট কাাঁকন, পারয়র েুইবট রুপার মল আর আঙু্গলসমূরহর রূপার আংবটগুরলা োন 
কররন।[২০] ত্খন ত্ার িয়স বেল ৩৬ িের। আিু সুবেয়ান লস সমরয় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
প্রধান শ্ত্রু বেরলন। এমনবক বত্বনও লমরয়র সারথ রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ বিরয়র সংিাে 
শুরন িরলন, “মুহাম্মরের লচরয় উিম স্বামী আর লক আরে?”[২১] উরম্ম হািীিাহ (রা.), 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রবত্ প্রচণ্ড েদ্ধাশ্ীল বেরলন। একিার বপত্া আিু সুবেয়ান মবেনায় 
ত্ার ঘরর আসরল বত্বন বিোনা সবররয় লেরলন। আিু সুবেয়ান অিাক হরয় বজরজ্ঞস 
কররন, “লহ আমার লমরয়! তু্বম বক মরন কররো লর্ বিোনা আমার জনয উপরু্ি না, না 
আবম বিোনার জনয উপরু্ি না?” উরম্ম হািীিাহ (রা.) ত্খন জিাি লেন, “এ হরচ্ছ 
রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বিোনা, আপবন হরচ্ছন অপবিত্র মুশ্বরক।”[২২] 
. 
উরম্ম সালামাহ বহন্দ বিনরত্ আিু উমাইয়া (রা.): ত্াাঁর স্বামীও উহুে রু্রদ্ধও আহত্ হরয় 
মারা র্ান। লররখ র্ান েুই লেরল আর েুই লমরয়। ত্ারের সারথ বনরয়ই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
ত্ারক বিরয় কররন।[২৩] ত্ার পরামশ্ব হুোইবিয়ার সবন্ধর সমরয় লিশ্ েলপ্রসূ 
হয়।[২৪]  
. 
জুয়াইবরয়া বিনতু্ল হাররে(রা.): িনু মুসত্াবলরকর রু্রদ্ধ পুররা লিাত্রসহ িন্দী হন। রাসূল 
 এর কারে সাহার্য চাইরল বত্বন ত্ারক বিরয়র প্রিাি লেন। জুয়াইবরয়া (রা.) (ملسو هيلع هللا ىلص)
খুশ্ীমরন ত্া গ্রহণ কররন। লমাহর বহরসরি রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িনু মুসত্াবলরকর ৪০ জনরক 
মুি কররন। সাহািীরের বনকট বিরয়র সংিাে লপৌঁোরল ত্ারাও সকল োসরের মুি 
করর লেন। কারণ, বিরয়র েরল ত্ার লিারত্রর ললারকরা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্বশুর িাড়ীর 
ললাকজন হরয় র্ান। আরয়শ্া (রা.) িরলন, “রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) কতৃ্বক জুয়াইবরয়ারক বিরয়র 
েরল িনু মুসত্াবলরকর একশ্ পবরিার মুি হরয় র্ায়। বনজ সম্প্রোরয়র জনয 
জুয়াইবরয়ার লচরয় অবধক িরকত্ময় লকান নারী বেল িরল আমার জানা লনই।”[২৫]  
. 
মায়মুনা বিনতু্ল হাররে (রা.): বত্বন প্রথরম মাসউে ইিরন আমররক বিরয় কররন এিং 
ত্ালাকপ্রাপ্তা হন। পরর, বত্বন আিু রারহমরক বিরয় কররন এিং এ স্বামী মারা র্ায়। 
েরল, বত্বন বিধিা এিং ত্ালাকপ্রাপ্তা হন। পরিত্বীরত্, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক বিরয় 
কররন।[২৬] ত্খন ত্ার িয়স বেল ৩৬ িের।  
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লজার করর কাউরক ঘর সংসার কররত্ িাধয কররনবন। িরং সিাই খুবশ্ 
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মরন ত্াাঁরক বিরয় কররবেরলন। উমাইমা বিনতু্ন নুমান(কাররা কাররা মরত্ োবত্মা 
বিনতু্র্ র্াহহাক) নারম এক মবহলারক বত্বন বিরয় কররবেরলন। ত্ার বনকট বনভৃরত্ 
লিরল লস িরল উরঠ, “আবম আপনার হাত্ হরত্ আল্লাহ্ র স্মরণ গ্রহণ করবে।” রাসূল 
 ত্ার উপর একটুও লজার কররলন না। িলরলন, “তু্বম এক মহান স্মরণোত্ার (ملسو هيلع هللا ىلص)
স্মরণ গ্রহণ কররে। বনজ পবরিাররর কারে চরল র্াও।” মবহলাবট পরর বনরজর ভুল 
িুেরত্ লপররবেল। ত্াই লস উরটর ললে কুড়ারত্া আর িলত্, “আবম েূভবািা 
নারী।”[২৭]  
. 
অরনক সমারলাচক রু্বি প্রেশ্বন করর লর্, উমু্মল মুবমনীনরা রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর ভরয় ত্াাঁর 
জীিেশ্ায় বনরজরের মরনর ভাি প্রকাশ্ কররত্ পাররবন। মৃতু্যর পর বঠকই একজন 
বিরয় করা হারাম হওয়ার পররও বিরয় কররন।[২৮] এ লেরত্র র্ার কথা িলা হরচ্ছ ত্ার 
নাম কাত্ীলা বিনরত্ কায়স। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার সারথ ঘর কররনবন এমনবক ত্ারক 
লেরখনও বন। মৃতু্যর লকিল েুইমাস আরি ত্ারক বত্বন বিরয় কররন। ত্ার িযাপারর 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ওসীয়ত্ করর র্ান লর্, “কাত্ীলারক এখবত্য়ার লেয়া হরি। সুত্রাং লস ইচ্ছা 
কররল ত্ার উপর নিীপত্নীসুলভ পেবার হুকুম সািযি হরি এিং মুবমনরের জনয ত্ারক 
হারাম করা হরি। আর নতু্িা র্ারক ইচ্ছা ত্ারক লস বিরয় কররত্ পাররি।” মৃতু্যর বঠক 
আরিও রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) একজন নারীর জীিরনর বেরক লখয়াল লররখবেরলন। পরিত্বীরত্, লস 
ইকবরমা ইিরন আিু জাহলরক বিরয় করর।[২৯]  
. 
উরম্ম হানী (রা.) নারম রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর এক চাচারত্া লিান বেল। ত্ার সারথ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
লক জবড়রয় এক লেণীর নাবিকরা খুি কুরুবচপূণব কথা বলরখ। বত্বন র্খন প্রায় ৬০ 
িেররর কাোকাবে বেরলন ত্খন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক বিরয়র প্রিাি লেন। উরম্ম হাবন (রা.) 
ত্খন িরলন, “আমার িয়স হরয় লিরে। আমার অরনক সিান আরে। আমার ভয় হয় 
ওরা আপনারক কষ্ট বেরি।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন খুশ্ীমরন এ প্রিাি বেবররয় লনন।[৩০] 
একজন অসহায় নারীর পারশ্ োাঁড়ারনার জনয ত্ারক বিরয়র প্রিাি বেরল ত্া বনরয় এরত্া 
অেীল কথা ললখার কারণ আমার বনকট পবরষ্কার না। 
. 
. 
অিশ্য সমকাবমত্া, অর্াচাররর পরে র্ারা কলম ধররন ত্ারের বনকট িহুবিিাহ বকভারি 
অেীলত্া হয় লসটাই লত্া একটা িরিষণার িযাপার।  
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[৪] বসলবসলা সহীহাহ, হােীস নং ২৫২৩ 
[৫] সীরাতু্র রাসূল(োঃ)- মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল িাবলি [পৃষ্ঠা ৭৬৩]  
[৬] সীরাতু্ল হািীি- সাইেুবেন লিলাল [ পৃষ্ঠা ১৪৬]  
[৭] আিু োউে  
[৮] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [তৃ্ত্ীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
[৯] আর রারহকুল মাখতু্ম- আল্লামা শ্বেউর রহমান লমািারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ১৬০] 
[১০] ত্ােসীর ইিরন কাবসর- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [সূরা বনসার ১২৮ নং আয়ারত্র ত্ােসীর, 
পৃষ্ঠা ৫৮৫]  
[১১] সহীহ িুখারী, খণ্ড-৩, হােীস নং-৭৬৬ 
[১২] সহীহ মুসবলম, খণ্ড-৮, হােীস নং-৩৪৫১  
[১৩] ইিরন মাজাহ, বকত্ািুন বনকাহ।  
[১৪] আর রারহকুল মাখতু্ম- আল্লামা শ্বেউর রহমান লমািারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৫৪১-৫৪৬]  
[১৫] সীরারত্ লমািো- মাওলানা ইেরীস কান্ধলভী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৩৬৮]  
[১৬] মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ- আবু্দল হাবমে মাোবন  
[১৭] সাহািী চবরত্- মাওলানা র্াকাবরয়া(রহ.) 
[১৮] সীরাতু্র রাসূল(োঃ)- মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল িাবলি [পৃষ্ঠা ৭৬৪] 
[১৯] সীরাতু্র রাসূল(োঃ)- মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল িাবলি [পৃষ্ঠা ৭৬৫] 
[২০] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [চতু্থব খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
[২১] Young Ayesha – Anwar Al Awlaki  
[২২] আর রারহকুল মাখতু্ম- আল্লামা শ্বেউর রহমান লমািারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৪৫৪] 
[২৩] সীরাতু্র রাসূল(োঃ)- মুহাম্মে আসােুল্লাহ আল িাবলি [পৃষ্ঠা ৭৬৫] 
[২৪] সহীহ িুখারী, হােীস নংঃ ২৭৩২  
[২৫] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [চতু্থব খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
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[২৬] সীরাতু্ল হািীি- সাইেুবেন লিলাল [ পৃষ্ঠা ১৪৬]  
[২৭] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [পিম খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
[২৮] কুর’আরন রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর স্ত্রীরের উমু্মল মুবমনীন িলা হরয়রে। শ্ব্দবটর অথব মুবমনরের মা। ত্াই 
ত্ারা সকল মুসবলমরের কারে বিিারহর জনয হারাম বেরলন।  
[২৯] আল-বিোয়া ওয়ান বনহায়া- হাবেজ ইিরন কাবসর(রহ.) [পিম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, ইসলাবমক 
োউরন্ডশ্ন] 
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১৩৬ 
উপলবিঃ “সমকাবমত্া একবট ভয়ানক িযাবধ”  
-জাকাবরয়া মাসুে 

 
 

োবররসর ইচ্ছা বেল লাইরব্ররীরত্ র্াওয়ার। আবমই ওাঁরক লজার করর ধরর কযাবন্টরন বনরয় 
লিলাম। খুি চা লখরত্ ইচ্ছা করবেল ত্াই। কযাবন্টরন লপৌঁরে আমরা েবেণ পারশ্ববর লোট 
লটবিলবটরত্ িসলাম। খািাররর অিবার োবরসই বেল। ত্রি চা নয়। কবে। চকরলট 
লিিাররর কবে। আমরা কবে খাবচ্ছলাম আর িল্প করবেলাম। বমবনট েরশ্ক পর রবেক 
ভাই এরলন। রবেক ভাই ভাবসববটর সংসৃ্কবত্ সংরঘর সভাপবত্। সংসৃ্কবত্ সংরঘর 
সভাপবত্ হরলও সংসৃ্কবত্র িেরল ইসলারমর ভুল ধরার লপেরনই লিবশ্ সময় িযয় 
থারকন। কথায়-কথায় ইসলামরক আিমণ করাটা ত্াাঁর অভযাস। োবরসরক লেরখ বত্বন 
এবিরয় এরলন। আমারেররক কবে লখরত্ লেরখ একটু ঠাট্টা কররই িলরলন, “বকরর 
লমাল্লার েল? লত্ারা লেবহ কযাবন্টরন িইয়া িইয়া কবে খাইত্ােস। কাম কাজ নাই”? 
. 
োবরস িলল, “থাকরি না লকন ভাই? অিশ্যই আরে। কারজর মারে একটু বিরবত্ 
বনলাম। র্ারত্ শ্রীরটা চাঙ্গা হয়। এই আর বক”।  
- ভাল ভাল। 
- কবে খারিন ভাই? 
- কবে! হ খাওয়া র্ায়। বেরত্ ক। 
. 
কযাবন্টরনর আসাে মামারক লিরক আরও একটা কবে বেরত্ িললাম। রবেক ভাই 
একটা বসিাররট ধরারলন। ত্রি একটান বেরয়ই বনবভরয় লেলরলন। লনভারনার কারণটা 
অিশ্য োবরস। রবেক ভাই জারনন, বসিারররটর িন্ধ োবরস একেম সহয কররত্ পারর 
না। বমবনট পাাঁরচক পর কবে এল। কবের কাপটা োবরস রবেক ভাইরয়র বেরি এবিরয় 
বেল।  
. 
কাপটা হারত্ বনরয় রবেক ভাই িলরলন, “ঈরের অনুষ্ঠারন আরবটবভ সমকাবমত্া বনয়া 
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একটা নাটক প্রচার করল। লসইখারন না খারাপ বকেু লেহারনা অইল। আর না খারাপ 
লকান কত্া প্রচার করা অইল। ত্ার পররও হুজুররা এইিা বনয়া লাোলাবে শুরু করল। 
অনলাইন অেলাইরন এরেিারর ের তু্ইলা লেলল। এই কামিা বক বঠক অইল? তু্াঁই 
ক”? 
. 
র্া লভরিবেলাম ত্াই। আজও বত্বন োবররসর সারথ ত্কব কররত্ এরসরেন। ওনার 
প্ররশ্নর জিারি োবরস লিশ্ শ্াি িলায় িলরলা, “হুজুররা লকন সমকাবমত্ার বিররাবধত্া 
কররন জারনন ভাই”? 
- লকন আিার? ত্ারা মানুরষর কাজ কারমর স্বাধীনত্ায় বিশ্বাস করর না, ত্াই। 
- আপনার ধারণা সমু্পণব ভুল ভাই। 
- ভুল মারন? 
- হুজুররের বিররাধীত্ার আসল কারণটা আপবন জারনন না।  
- জাবন জাবন। খুি জাবন। হুজুররিা আমার বচনা আরে। খাবল মসবজে মাদ্রাসা লইয়া 
পইরা থারক। আর মানুরষর কারজ-কারম নাক িলায়। মানুষরর োস িানাইয়যা রাখিার 
চায়। এইিাই লমন কারণ। 
- রবেক ভাই, আপবন আিাররা ভুল িলরেন। 
- ভুল কইত্াবে? ত্াইরল বঠকটা বক? 
- হুজুররের সমকাবমত্ারক সারপাটব না করা, বকংিা সমকামীরের বিররাবধত্া করার 
কারণ হল- সমকাবমত্া একবট িবহবত্ কাজ? 
- িবহবত্ কাম? হা হা হা। হাাঁসাইবল োবরস। হাাঁসাইবল। সমকাবমত্া খারাপ কাম অইি 
লকন? এইিা মানুরষর লজরনবটক বিষয়। মানুষ জমিত্ভারিই সমকামী অইরত্ পারর। 
লহইিা বক লত্ার জানা নাই? 
- আপবন একটা মিিড় ভুল ইনেররমশ্ন বেরলন ভাই। 
- আবম ভুল ইনেররমশ্ন বেবে? 
- এইরত্া, এইমাত্র বেরলন। 
- ত্াইরল বঠকটা তু্ই-ই ক। আবম শুবন। 
. 
রবেক ভাই এর কথা লশ্ষ হরল োবরস আমারক লেয করর িলরলা, “তু্ই লত্া 
বহরস্ট্ালবজ আমার লথরক ভাল করর পরড়বেস। রবেক ভাই লক একটু পায়ু ও লর্ানীর 
িাঠবনক পাথবকযগুবল িল লত্া”।  
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. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “আসরল লমরয়রের লর্ানী লর্ৌনবমলরনর জনয 
লেশ্ালভারি নত্বর একবট অঙ্গ। লর্ানী বত্ন ির বিবশ্ষ্ট পুরু ও বস্থবত্স্থাপক মাসল োরা 
নত্বর। লর্ানীর অভযিরর ররয়রে নযাচারাল লুবব্ররকন্ট। র্ার েরল লর্ানীর বভত্রর বলংি 
অবত্ সহরজই ঢুরক লর্রত্ পারর। নযাচারাল লুবব্ররকন্ট, বত্ন ির বিবশ্ষ্ট ললয়ার ও 
বস্থবত্স্থাপক মাসল থাকার কাররণ লর্ানীরত্ বলঙ্গ প্ররিরশ্র েরল লকান রকম রিপাত্ 
বকংিা ঘষবণ পবরলবেত্ হয় না। অপরবেরক মলাশ্য় একবট অত্যি নাজুক অঙ্গ। 
মলাশ্রয় লনচারাল লুবব্ররকন্ট অনুপবস্থত্। মলাশ্য়িাত্র এরকিাররই পাত্লা। একির 
বিবশ্ষ্ট আিরণ থারক। আর মলাশ্রয় বলঙ্গ লর্ানীর মত্ সহরর্ই ঢুকরত্ পারর না। চাপ 
বেরয় ঢুকারত্ হয়। লর্রহতু্ মলাশ্য় িাত্র পাত্লা ও নযাচারাল লুবব্ররকন্ট অনুপবস্থত্, ত্াই 
বলঙ্গ ঢুকারনার েরল রিপাত্ হয়। েরল িীর্ব অবত্ সহরজই ররির সারথ বমরশ্ 
ইনরেকশ্ন নত্বর কররত্ পারর। ইউবমরনালবজকযাল স্ট্াবি লথরক আরও জানা র্ায় লর্, 
িীর্বরস ইবমউরনাসারপ্রবসভ। আর মানুরষর এনযাল রুরটর ইবমরনা বসরস্ট্ম লর্াবনর 
ইবমউরনা বসরস্ট্রমর তু্লনায় েুিবল হয়। িীর্বরস র্বে মলাশ্রয় বনিবত্ হয়, ত্াহরল 
মলাশ্রয়র ইবমরনা বসরস্ট্ম আরও েুিবল হরয় পরর। েরল জীিাণু বিনা প্রবত্ররারধ 
শ্রীরর প্ররিশ্ করর। এিং বিবভন্ন লরারির সৃবষ্ট করর”। 
. 
আমার কথা শুরন রবেক ভাই সন্তুষ্ট হরত্ লপরররে িরল মরন হল না। বত্বন এিার 
িলরলন, “সিই িুেলাম। বকন্তু বিজ্ঞানীরা লর্ লি জীন আবিষ্কার কররে। লি জীনিাই 
লত্া র্রথষ্ট সমকাবমত্ারক লজরনবটকযাবল লপ্রাভ করিার জনয”। 
রবেক ভাইরয়র কথা শুরন োবরস হাাঁসরত্ শুরু করল। হাবস থাবমরয় রবেক ভাইরক 
িলল, “ভাই একটা প্রশ্ন কবর”? 
- আর বক প্রশ্ন করবি? এইিার লত্া তু্ই আমার কারে হাইরা লিবল। লহা লহা লহা। 
- লস না হয় পরর লেখা র্ারি। আরি িরলন লত্া, আপবন লি জীরনর কথা লকাথা লথরক 
শুরনরেন? 
- লহইিা লত্ারর কওয়া র্াইরিা না। এইিা বসরিট িযাপার। 
- আবম িবল? 
- ক লেবহ? 
- ‘অবভবজৎ রারয়র’ িই লথরক। ত্াইনা? 
. 
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োবররসর সরন্দহটা বঠক। রবেক ভাই লকান জিাি বেল না। রবেক ভাইইরয়র চুপ 
থাকাটাই লমৌন সম্মবত্ বনরেবশ্ করর।  
এরপর োবরস িলরলা, “আচ্ছা রবেক ভাই। আবম র্বে িবণত্বিরের কারে অথবনীবত্ 
িুেরত্ র্াই- ত্াহরল লসটা লকমন হরি”? 
- পািরল কয় বক? িবণরত্র ললাকরিা কারে তু্ই অথবনীবত্র বক পাইবি? অথবনীবত্ 
িুেরত্ চাইরল অথবনীবত্বিেরের কারে র্াইরত্ অইি’। 
- ত্াহরল আপবন র্বে ইবিবনয়ার এর িই পরড় লমবিকযাল সাইে িুেরত্ চান লসটা 
লকমন হরি? 
. 
রবেক ভাই বকেু িলল না। োবরস িলল, “সিারই অবধকার আরে লমবিকযাল সাইরের 
বিষয় গুবল বনরয় ঘাাঁটাঘাাঁবট করার। ত্াই িরল বমথযাচার করার অবধকার বকন্তু কাররা 
লনই”। 
- ত্ার মারন তু্ই কইিার চাস অবভবজৎ োো বমসা কত্া বলখরে ত্ার িইিার মরধয? 
- শুধুই বক বমথযা? ত্ার লিাটা িইটাই বমথযার েুলেুবড় বেরয় সাজারনা। 
- োোরত্া িইিার মরধয লরোররে বেয়াই বলখরে। নাবক? 
- লরোররে বেরয়রে বঠকই। বকন্তু ভুল িরিষণার। 
- ভুল? 
- বি ভাই। ভুল। অবভবজৎ রায় ‘লি’ জীরনর কথা উরল্লখ করর োবি করররেন মানুরষর 
সমকামী হওয়ার জনয এই ‘লি’ জীন োয়ী। বকন্তু ত্থাকবথত্ ‘লি’ জীরনর োোর 
উপাবধপ্রাপ্ত Dr. Dean Hamer ‘লি’ জীরনর কথা সমূ্পণবভারি অস্বীকার করররেন। 
‘Scientific American Magazine’ র্খন ত্ারক বজরজ্ঞস কররবেল লর্, ‘সমকাবমত্া 
বক জীনবিেযার সারথ সম্পবকবত্’? ত্খন বত্বন ত্ার উিরর িরলবেরলন, ‘Absolutely 
not’.  
‘The Human Genome’ প্ররজি শুরু হরয়বেল ১৯৯০ সারল এিং লশ্ষ হয় ২০০৩ 
সারল। এই প্ররজরি মানুরষর জীন বনরয় িযাপক িরিষণা করা হয়। বকন্তু ত্ারা 
ত্থাকবথত্ ‘লি’ জীরনর লকান অবিত্বই খুাঁরজ পায় বন। 
Dr. George Rice, Dr. Neil and Whitehead, Drs. William Byne, Bruce 
Parsons এই সি বিজ্ঞানীরা লেবখরয়রেন লর্, মানুষ কখরনাই জমিত্ভারি সমকামী 
হরত্ পারর না। আর ‘লি’ জীন িরল লকান জীরনর অবিত্বই লনই। োড়াও অরনক 
বিজ্ঞানীই লহমাররর িরিষণারক ভুল প্রমাণ করররেন। লর্ িরিষনায় বত্বন োবি 
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কররবেরলন লর্, ‘মানুষ জমিত্ভারি সমকামী হরত্ পারর’। 
Laumann এর িরিষণায় লেখা লিরে লর্, সমকাবমত্া সৃবষ্টরত্ শ্হর পবররিশ্ গ্রাময 
পবররিরশ্র তু্লনায় লিবশ্ ভুবমকা পালন করর। র্বে সমকাবমত্া লজরনবটক-ই হত্ 
ত্াহরল লত্া সি স্থারন এর বিিার সমান হওয়ার কথা বেল। সমকাবমত্া আরিি, 
লকৌতু্হল, আকষবণ ও সামাবজক বমথবস্ক্রয়ার েরলই উদূ্ভত্ হয়। আর সমকামী সম্পকব 
অস্থায়ী। র্া সমরয়র সারথ সারথ পবরিবত্বত্ হয়। 
এখন িরলন লত্া ভাই, অবভবজৎ রায় বক ভুল ত্থয আর বমথযা ত্থয লেন বন?  
. 
োবররসর কথা শুরন রবেক ভাইরক বকেুটা বচবিত্ মরন হরচ্ছ। বত্বন লিশ্ বকেুেণ চুপ 
রইরলন। এরপর কবের কারপ চুমুক বেরয় িলরলন, “শুনলাম আরমবরকার 
মরনাবিজ্ঞানীরা নাবক সমকাবমত্ারর মানবসক লরারির চাটব লথইকা িাে বেরে? র্বে বেয়াই 
থারক ত্াইরল লত্ার কথা লকমরন মাবন? লহরা বনিয়ই লত্ার চাইরত্ বিজ্ঞান লিবশ্ 
জারন”। 
. 
রবেক ভাইরয়র কথা শুরন োবরস লিশ্ হাবসমুরখ িলরলা, “ভাই আপবন জারনন বক? 
১৯৭৩ সারলর আি পর্বি আরমবরকায় সমকাবমত্া একবট মানবসক িযাবধ বহরসরি িণয 
হত্”। 
- না। এইিা আমার জানা বেল না। 
- সমকাবমত্ারক মানবসক িযাবধর চাটব লথরক িাে লেয়ার কারণ বিজ্ঞান নয়। অনয বকেু। 
- লত্ারা না! সি কারমাই খাবল সরন্দহ খুজস। আইচ্ছা ক লেবহ লহই কারণিা বক? 
- পবলবটকাল কারণ। 
- পবলবটকাল? 
- বজ ভাই। পবলবটকাল। লকননা রাজবনবত্ক েলগুরলা সমকামী ও ত্াাঁরের প্রবত্ 
সহনশ্ীল িযাবিিরিবর লভাট পাওয়ার জনয আরমবরকান মরনাবিজ্ঞান সংস্থারক চাপ 
প্ররয়াি কররত্ থারক। ত্াাঁরের চারপর মুরখ সংস্থাবট নবত্ স্বীকার কররত্ িাধয হয়। ত্রি 
ত্ারা এটা িলার েুঃসাহস লেখায় বন লর্- বিজ্ঞান এটা লমরন বনরয়রে। ২০০০ সারলর 
লম মারস ‘American Psychiatric Association’ লঘাষণা করর, ‘Currently, 
there is a renewed interest in searching for biological etiologies for 
homosexuality. However, to date there are no replicated scientific 
studies supporting any specific biological etiology for homosexuality’. 
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. 
রবেক ভাই এিার লচয়াররর সারথ লহলান বেরয় িসরলন। এরপর িলরলন, “ত্া না হয় 
িুেলাম। বকন্তু িযবিস্বাধীনত্া িইলা লত্া একটা কথা আরে। নাবক? সমকামীরা লত্া 
সমারজর লকান েবত্ করত্ারে না। ত্াইরল ত্ারিা বপেরন লাইিযা লাভ বক? ত্ারা 
ত্ারিার কাম করুক। আমরা আমারিার কারম টাইম লেই। লহইিাই আমারিার লাইিযা 
ভালা”।  
- রবেক ভাই, একটা প্রশ্ন কবর? 
- হ কর। 
- লকউ র্বে আপনার সামরন িাাঁজা খায় আপবন বক ত্ারক িাাঁধা লেরিন? 
- িাাঁধা বেমু না মারন? এইিা তু্ই বক কস?  
- লকন িাাঁধা বেরিন? িাাঁজা খাওয়াটা বক ত্ার িযবিস্বাধীনত্া নয়? 
- রাখ লত্ার স্বাধীনত্া। িািা খাইরল লহর শ্রীরলা বক পবরমাণ েবত্ অইি তু্াঁই জানস? 
ত্ারর অিশ্যই এই কাম লথইকা বেরাইয়যা রাহন লািরিা। 
- সমকামীরেরও িাাঁধা না বেরল লর্ বিবভন্ন ধররণর লরাি ত্াাঁরের শ্রীরর িাসা িাাঁধরি। 
লসটার লখয়াল লক কররি ভাই? 
- মারন? তু্ই বক কইিার চাস? 
- ভাই। বিজ্ঞান প্রমাণ করররে লর্, এনাল লসে অনয লর্ লকান লসরের তু্লনায় অবধক 
েুাঁবকপূণব। কারণ এর মাধযরম ‘লসেুয়াবল িােবমরটি বিবজজ’ গুরলা অবত্ দ্রুত্ বিিার 
লাভ করর। আর লস জরনযই আপবন লেয কররল লেখরিন- সমকামীরের মরধয এইিস, 
বসবেবলস, িরনাবরয়া সহ সি লর্ৌনররাি গুরলার সংিমরণর হার লিবশ্। ‘লি-িাওরয়ল 
বসনরড্রাম’ নামক লরাি সমকামীরের মরধয অবধকমাত্রায় পবরলবেত্ হয়। ত্াই এর নাম 
রাখা হরয়রে ‘লি-িাওরয়ল বসনরড্রাম’।  
আচ্ছা রবেক ভাই িরলন লত্া; এইিস, বসবেবলস, িরনাবরয়া লরািগুরলার মরধয লকানটা 
মানুরষর জনয অবধক েবত্কারক? 
- লকানিা আিার? এইিস। এইিা লত্া সিাই জারন। কারণ এইিার লকান অশুধ 
এহরনা আবিষ্কার অয় নাই। 
- আপবন শুনরল হয়রত্া অিাক হরিন, মরণঘাত্ী এইিস এর অনযত্ম কারণ হরচ্ছ 
সমকাবমত্া। 
- এইিা বক ত্র কত্া? নাবক বিজ্ঞানীরের? 
- আমার কথা লকন হরি ভাই? এটা নিজ্ঞাবনক িরিষণায় প্রমাবণত্। আরমবরকান 
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‘লসন্ট্রাল ের বিবজজ করন্ট্রাল’ (CDC) এিং বিশ্ব স্বাস্থযসংস্থার UNAIDS লেয়া স্ট্াবি এ 
কথা প্রমাণ করররে। ত্ারা লেবখরয়রে লর্, সমকাবমত্া এইিস এর অত্যি িড় বরস্ক 
েযাির। CDC’র লেয়া ত্থয লথরক আরও জানা র্ায়, ১৯৯৮ সারল আমাবরকায় নতু্ন 
এইচআইবভ সংিাবমত্ িযবিরের মরধয ৫৪%-ই বেল সমকামী। ২০০৯ সারলর আিষ্ট 
মারস CDC’র লেয়া অপর একবট বররপাটব িলরে, সাধারণ জনরিাষ্ঠীর লচরয় সমকামীরের 
মরধয এইিস সংিমরণর হার প্রায় ৫০গুণ লিবশ্। এোড়া UNAIDS’র ২০১৫ এর 
একবট বররপাটবও বঠক একই কথাই িরলরে। 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “আচ্ছা োবরস। সমকাবমত্া বক লর্ৌনররাি 
োড়া অনযানয লরারির জরনযও োয়ী? লর্মনঃ কযাোর িা এই টাইরপর বকেু?”। 
. 
আমার প্রশ্ন শুরন োবরস িলরলা, “গুি পরয়ন্ট। অরনক সুন্দর একটা প্রশ্ন করবেস। 
প্রশ্নটা না কররল হয়রত্া আমার এই পরয়ন্টটা মরনই আসরত্া না। সমকাবমত্া শুধু 
লর্ৌনররািই েড়ায় না িরং অনযানয লরািও েড়ায়। কযাোর হল ত্ারের মরধয অনযত্ম। 
এনাল লসরের েরল মলাশ্য়িারত্র অবত্ সহরজই েরত্র সৃবষ্ট হরত্ পারর। লর্টা 
বকেুেণ আরি তু্ই বনরজই িরলবেস। আর পযাবপরলামা ভাইরাস খুি সহরজই এনাল 
রুট বেরয় প্ররিশ্ কররত্ পারর। েরত্র মাধযরম এই ভাইরাস অবত্ দ্রুত্ ররির সারথ 
বমরশ্ র্ায়। র্ার েরল এনাল কযাোর সমকামীরের মরধয অরনক লিবশ্ লেখা র্ায়। 
‘Nursing Clinic of North America’র লেয়া ২০০৪ সারলর একবট বররপাটব লথরক 
লেখা র্ায়- এইিস আিাি ৯০% এিং এইিস িযত্ীত্ ৬৫% সমকামীরের লেরহ 
‘Human Papilloma Virus’ ররয়রে। র্া কযাোররর জনয োয়ী। সমকামীরের এনাল 
কযাোররর েুাঁবক বিষকামীরের লথরক ১০গুণ লিবশ্। আর এইিস আিাি সমকামীরের 
এ েুাঁবকর পবরমাণ আরও লিবশ্। প্রায় ২০গুণ।  
লহপাটাইবট-এ সমকামীরের মরধয লিবশ্ হয়। ১৯৯১ সারল বনউইয়রকব এ লরারির 
প্রােুভবাি লেখা লেয়। লস সময়টারত্ ৭৮% লহপাটাইবটস-এ লত্ আিাি িযবি বেল 
সমকামী। এোড়া বিবভন্ন পযারাসাইবিক ও িযাকরটবরয়াল বিবজজ সমকামীরের মরধয 
লিবশ্ হরয় থারক। সমকাবমত্ার আরও িড় সমসযা হল, সমকামীরা একটা সমরয় এরস 
বিকৃত্ মবিরষ্কর অবধকারী হরয় র্ায়”। 
. 
োবররসর পারশ্ িসা রবেক ভাই এত্েণ চুপই বেরলন। বকন্তু োবররসর কথা শুরন লর্ন 
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ত্ার টনক নরড় উঠল। ভ্রু রু্িল কুাঁচরক লিল। বত্বন লিশ্ লমাটা িলায় িলরলন, 
“বিকৃত্ মবিষ্ক হইয়যা র্ায় মারন? কস বক আরিাল-ত্ারিাল? এইসি ইনেররমশ্ন 
লত্ারর লকিায় বেরে?”  
. 
“Coprofilia কারক িরল জারনন ভাই?” োবররসর পাটা প্রশ্ন রবেক ভাইরয়র কারে। 
. 
রবেক ভাই মাথা নাড়রলন। এরপর আিার লচয়ারর লহলান বেরয় কবের কারপর বেরক 
মরনারর্াি বেরলন। রবেক ভাইরয়র উিরটা জানা বেল না বিাঁধায় উিরটা োবরস-ই 
বেল।  
. 
োবরস িলরলা, “Coprofilia হল এমন একবট লর্ৌন আচরণ লর্খারন িযবি মলমুরত্রর 
সংেরশ্ব এরস আনন্দলাভ করর। বেনলযারন্ডর একবট সারভব লথরক জানা র্ায় লর্ ১৭% 
সমকামী এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচারর বলপ্ত। একিার বচিা করুন ভাই। সমকামীরা লমাট 
জনসংখযার একবট েুদ্রত্ম অংশ্। ত্ারপররও এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচার ত্ারের মরধয 
১৭%। আনুপাবত্ক বিচারর এই পাররসরন্টজটা ত্াহরল কত্ বিশ্াল?  
সমকামীরের মরধয ধষবকামও লিবশ্ লেখা র্ায়। ৩৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক 
লর্ৌনাচারর বলপ্ত। সমকামীরা লর্ৌনত্াবড়ত্ লিবশ্ হয়। একটা পর্বারয় এরস সমকামীরা 
আত্ন বিধ্বংসী বচিা-রচত্নার অবধকারী হরয় র্ায়। ‘New York Times’র একবট 
প্রবত্রিেন লথরক লেখা র্ায়, এইিস আিাি সমকামী িযবির ত্ার লসেুয়াল 
পাটবনাররর মরধয এইিস এর ভাইরাস েবড়রয় লেয়ার পররও এ বনরয় লকান অনুত্াপ 
লনই। লকান অনুরশ্াচনা লনই। এেড়া সমকামীরা উন্নাবসক প্রকৃবত্র হয়। সমাজ ও রাি 
বনরয় ত্ারের লকান মাথািযথাই থারক না। অপরবেরক Bagley ও Tremblay’র বরসাচব 
লথরক লেখা র্ায়, সমকামী িযবিরের মরধয আত্মহত্যার প্রিণত্া বিষকামীরের লচরয় ২ 
লথরক ১৩.৯ গুণ লিবশ্”। 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল রবেক ভাই িলরলন, “লত্ার লাস্ট্ পরয়ন্টটার সারথ আবম 
একমত্ হইরত্ পারলাম না োবরস”। 
- লকন ভাই? 
- আত্মহত্যা কস আর মানবসক সমসযাই কস। এইগুলার জনয কইলাম সমকামীরা োয়ী 
না। এইিার জনয োয়ী লহারমারোবিয়া। োয়ী সমারজর হুজুরগুলা। র্ারা উঠরত্ িইরত্ 
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সমকামীরের বিররাধীত্া করর। আর লহারমারোবিয়া েড়াইিার কাম করর। সমকামীরের 
সামাবজকভারি মাইনযা বনরল এই সমসযািা মরন অয় আর থাকরিা না। 
- ভাইরয়র বনিয় জানা আরে, লনোরলযান্ড এ সমকামী বিরয় আইনবসদ্ধ। মারন লসখারন 
সামাবজকভারি সমকাবমত্ারক লকান অপরাধ িরল িণয করা হয় না। 
- হ জাবন। জানুম না লকন? 
- ভাল। লনোরলযারন্ডর General Psychiatry’র লেয়া বররপাটব লথরক জানা র্ায়, 
ত্ারের লেরশ্ সমকামীরের মরধয মানবসক সমসযা অরনক লিবশ্। সমকামীরা অরনক 
লিবশ্ লমন্টাল বিরপ্রশ্রন ভুরি। অপরবেরক কানািা একবট উোর রাি। লর্খারন 
সমকাবমত্া সাধারণ বিষয়। কানািায় িেরর লর্ কবট আত্মহত্যার ঘটনা ঘরট ত্ার মরধয 
৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী। একটু লেয করুন ভাই। এই সি রারি লহারমারোবিয়া 
লনই। ত্ারপররও এখারন সমকামীরের মানবসক সমসযা বিষমকামীরের লথরক লিবশ্। 
আর এ লথরকই িুো র্ায়, সমকামীরের মানবসক সমসযার কারণ লহারমারোবিয়া নয়। 
হুজুররাও নয়। ত্ারা বনরজরাই এর জরনয োয়ী। ত্ারের লর্ৌন-উশৃ্ঙ্খল জীিন র্াপনই 
এর জনয োয়ী। 
- আইচ্ছা োবরস। সমকাবমত্া লত্া খৃরষ্টর জরমরও অরনক আরি লথইকাই চইলা 
আইত্ারে। ত্াইরল এইিারর বক স্বাভাবিক আচরণ বহরসরি ধরা র্াইরিা না? 
- আপবন ধষবণরক কীভারি লেরখন? এটারক বক আপবন স্বাভাবিক আচরণ মরন কররন? 
- পািরল কয় বক? হা হা হা। ধষবণরর বক লকান সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচরণ িইলা 
মাইনা বনি? হা হা হা। 
- লকন বনরি না ভাই? আপনার আপবি লকাথায়? ধষবণ লত্া খৃরষ্টর জরমর অরনক আরি 
লথরক চরল আসরে।  
. 
রবেক ভাই চুপচাপ। কবের কাপবটরক ঘুরারচ্ছন। কপাল ভাাঁজ করর বক লর্ন বচিা 
কররেন? হয়রত্া মরন মরন ভািরেন, ‘আমার লশ্ষ লটাপটাও োবরসরক লিলারনা লিল 
না’। রবেক ভাই এর বনিিত্া আমারক সবত্যই আনবন্দত্ কররে। আসরল বমথযা র্ত্ই 
বিশ্াল লহাক না লকন, ত্ার বস্থবত্ লনই। বমথযা লত্া সমুরদ্রর লেনার মত্। আর লেনা 
লত্া বিলীন হরয়ই র্ায়। 
. 
রবেক ভাই চুপ করর আরেন লেরখ োবরস িলরলা, “সমকাবমত্ারক সহজলভয করার 
জনয আরমবরকারক আজ চরম মূলয বেরত্ হরচ্ছ। আরমবরকা আজ লর্ৌন বিকারগ্রস্থ রারি 
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পবরণত্ হরয়রে। লর্ৌনররাি লসখারন মহামাবর আকার ধারণ করররে। আরমবরকার ৬৫ 
বমবলয়ন নািবরক বিবভন্ন লর্ৌনররারি আিাি। র্শুধুমাত্র HIV-লত্ আিাি হল ১.২ 
বমবলয়ন। এরের মরধয সমকামীরের পবরমাণ হল ৫৪%। আরমবরকার লমাট জনসংখযার 
মাত্র ৩.৫% হল সমকামী। তু্লনামূলক অনুপারত্ সমকামীরা এরকিাররই নিণয। বকন্তু 
সংিমরণর বেক লথরক এরাই সংখযািবরষ্ট। শুধুমাত্র ২০১২ সারল ১৩,৭১২ জন এইিস 
আিাি লরািীর মৃতু্য ঘরট। র্ারের মরধয লমবেমাম-ই হল লি অথিা ললজবিয়ান। 
লর্ৌনররাগুরলার ৫৭% সমকামীরের োরা েড়ায়। 
রবেক ভাই। একটু ভািুন। লভরি লেখুন, সকামীত্া কত্টা ভয়ানক িযাবধ। সমারজর 
জনয কত্টা েবত্কর। িযবির জনয কত্টা ধ্বংসাত্মক। এর পররও র্বে আপবন 
সমকাবমত্ার পে লনন, আর সমকাবমত্ার বিররাধীত্া করার জনয হুজুররের সমারলাচনা 
কররন; লত্া আমার িলার বকেুই লনই ভাই। এস ইউর উইস ব্রাোর”।  
. 
ক্লারসর সময় হরয় বিরয়বেল। ত্াই আবম োবরসরক ইশ্ারা বেলাম। ওাঁ কথা থাবমরয় 
বেল। রবেক ভাইরয়র কাে লথরক আমরা বিোয় বনরয় েযাকাবটর বেরক র্াত্রা করলাম। 
চরল র্াওয়ার সময় আবম রবেক ভাইরয়র মুরখর বেরক ত্াকাবচ্ছলাম। ত্াাঁর মুখটা লিশ্ 
শুকরনা লেখাবচ্ছল। পরাবজত্ নসবনরকর মত্ মরন হবচ্ছল। আর হরিই না লকন? বত্বন 
আজও োবররসর কারে লহরররেন। মারাত্মকভারি লহরররেন। আসরল বমথযা কখরনাই 
সরত্যর সামরন জয়ী হরত্ পারর না। লকননা বমথযার লস েমত্া লনই।  
. 
ক্লারস লপৌঁোরনার পর আবম োবরসরক িললাম, ‘আজ র্া লেখাবল না লোি। রবেক 
ভাইরক এরকিারর লভাাঁত্া করর লোঁরড় বেবল’।  
. 
োবরস বকেু িলরলা না। লকিল ওাঁর বচররচনা হাাঁবসটা উপহার বেল। লিশ্ নজরকাড়া 
হাবস। লর্ন মুরিা েররে। 
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১৩৭ 
পৃবথিীর ২৩.৫° লকারণ লহরল থাকাঃ লরাজাোররের উপর 
আল্লাহর নযায়বিচাররর েৃষ্টাি  

-আলী লমািাো 
 
 

 
 

 

প্রবত্ িের রমর্ান মাস আসরলই অরনরকর মরন একবট প্রশ্ন জারি লর্, মুসবলমরের 
লকন আরবি বহজরী সাল অনুর্ায়ী লরার্া রাখার বনরেবশ্ লেওয়া হরয়রে? একইভারি 
আরও একবট প্রশ্ন ওরঠ লর্, প্রবত্ িেরই রমজান মারস লকারনা লকারনা জায়িার মানুষ 
মাত্র ১২-১৩ ঘণ্টা উপিাস, আিার লকারনা লকারনা জায়ািার মানুষরক ২০-২২ ঘণ্টা 
উপিাস থাকরত্ হয়। মরন হরত্ পারর, এটা বক আল্লাহ ত্ায়ালার ত্াাঁর িান্দারের উপর 
অবিচার নয়? 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
817 

এখারন আবম আমার সীবমত্ জ্ঞারনর সাহারর্য িযাপারবট িযাখযা করার লচষ্টা করবে। আশ্া 
কবর, জানারত্ পাররিা আল্লাহর অনুগ্রহ কত্টা িভীর। র্ারা িুেরত্ পাররিন, আমার 
মরন হয়, ত্ারা আল্লাহর প্রবত্ ভারলািাসা ও কৃত্জ্ঞত্া প্রকারশ্র ভাষা হাবররয় 
লেলরিন। প্রকৃত্পরে এই বিষয়বট লথরকও আল্লাহর অবিত্ব অনুভি করা র্ায়। একজন 
আল্লাহ্ না থাকরল এটা কখনওই এত্ পবরকবল্পত্ হত্ না। 
. 
প্রথম প্ররশ্নর উিরর িলা র্ায় লর্, র্বে লসৌরিেররর লকান বনবেবষ্ট মারস লরার্া রাখার 
বনরেবশ্ লেওয়া হত্, ত্াহরল লর্ এলাকায় ওই সময় গ্রীষ্মকাল, লসখানকার ললারকরেররক 
বচরকাল গ্রীষ্মকারলই লরার্া রাখরত্ হত্। আিার লর্ এলাকায় ওই মারস শ্ীত্কাল, 
লসখানকার ললারকরা বচরকাল শ্ীত্কারলই লরার্া রাখরত্ন। 
বহজবর সাল অনুর্ায়ী লরার্া পালন করার সুবিধা হল, এবট লসৌরিের লথরক ১১ বেন 
কম। র্ার েরল রমর্ান মাস প্রবত্ িের লসৌরিের (অথবাৎ বিস্ট্াব্দ) লথরক ১১ বেন 
করর এবিরয় আরস। েরল একই এলাকায় বিবভন্ন ঋতু্রত্ রমজান মাস হয় এিং একই 
এলাকার মানুষ বিবভন্ন ঋতু্রত্ লরার্া পালন করার সুরর্াি পান। 
এ িের লম মারসর লশ্ষ সপ্তারহ রমর্ান আরম্ভ হরত্ চরলরে। পররর িের রমর্ান মাস 
১১ বেন এবিরয় আসরি। বহরসি কররল লেখা র্ারি, বঠক ৩৩ িের পর আিার এই লম 
মারসর লশ্ষ সপ্তারহই রমজান শুরু হরি। অথবাৎ, লকান িযবি র্বে একনািারর ৩৩ িের 
রমজান মারস লরার্া রারখ, ত্াহরল লস সমি ঋতু্রত্ লরার্া করার সুরর্াি পারি। আিার 
মানুরষর িড় আয়ু প্রায় ৭৫ িের। ত্াই ধরা লর্রত্ পারর একজন মানুষ লমাটামুবট ৬৫ 
িের লরার্া করর (জীিরনর প্রথম ১০ িের িাে লেওয়া হল)। আিার লর্রহতু্ ৩৩ িের 
অির একই ঋতু্রত্ রমর্ান মাস আরস, ত্াই লকান িযবি (পরপর ৬৬ িেরর) ৬৬বট 
রমর্ারন লরার্া কররল ওই িযবি সারাজীিরন (একই জায়িায় থাকরল) একই ঋতু্রত্ ২ 
িার লরার্া করার সুরর্াি পারিন। অথবাৎ, গ্রীষ্মকারল ২ িার, শ্ীত্কারল ২ িার, 
িষবাকারল ২ িার রমর্ান পারিন। সুত্রাং, এটা েষ্ট লর্, চান্দ্রিের অনুর্ায়ী লরার্া 
রাখার বনরেবরশ্র েরল মানুরষর লর্ সুবিধা হরয়রে ও সারা বিরশ্বর মানুরষর উপর লর্ 
সমান অবধকার লেওয়া হরয়রে, লসৌরিের অনুর্ায়ী লরার্া রাখার বনরেবশ্ বেরল ত্া 
লকানভারিই সম্ভি হত্ না। 
. 
বেত্ীয় আররকবট লর্ প্রশ্ন ওরঠ, ত্া হল, এিের উির ভারত্, িাংলারেশ্সহ ককবটিাবি 
লরখার কারে অিবস্থত্ এলাকার ললারকরা লমাটামুবট ১৫ ঘণ্টা উপিাস থারকন। 
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লসরেরত্র, আইসলযান্ড, আয়ারলযান্ড, লিনমাকব, নরওরয়র মত্ লেরশ্র মানুষরা প্রায় ২০-
২২ ঘণ্টা উপিাস থাকরত্ হয়! স্বাভাবিকভারিই অরনরকর মরন প্রশ্ন উঠরে লর্, এটা বক 
আল্লাহত্ায়ালার ত্াাঁর িান্দারের উপর অবিচার নয়? 
বকন্তু, বহরসি কররল লেখা র্ারি, এবটও আল্লাহত্ায়ালার অবিচার নয়। িরং নযায় 
বিচাররর আররকবট েৃষ্টাি। নীরচর আরলাচনায় লেখা র্ারি, প্রকৃত্পরে পৃবথিীর সিাই 
িড় বহরসরি একই পবরমাণ সময় উপিাস থারক। 
বিজ্ঞানীরা িরিষণা করর লেরখরেন, পৃবথিী সারড় লত্ইশ্ বিবগ্র (23½°) লহরল সূর্বরক 
প্রেবেন করর। আিার পৃবথিীর কেপথ সমূ্পণব লিালাকার নয়, অরনকটা বিম্বাকৃবত্। 
র্ার েরল ঋতু্ পবরিত্বন হয়। আিার পৃবথিী লিালাকৃবত্ হওয়ায় ও 23½° লহরল 
থাকায় পৃবথিীর সি জায়িায় বেনরাবত্রর পবরমাণ সমান নয়, বিবভন্ন অিরলর উষ্ণত্াও 
আলাো, এমনবক ঋতু্ পবরিত্বনও একই সমরয় হয় না। উির লিালারধব র্খন শ্ীত্কাল, 
েবেণ লিালারধব ত্খন গ্রীষ্মকাল। আিার েবেণ লিালারধব র্খন শ্ীত্কাল, উির লিালারধব 
ত্খন গ্রীষ্মকাল। ২১লশ্ জুন উির লিালারধবর সিবত্র বেন সিরচরয় িড় হয়। অনযবেরক 
ওই বেরন েবেণ লিালারধব বেন সিবত্র লোট হয়। আিার ২২লশ্ বিরসম্বর েবেণ লিালারধব 
বেন সিরচরয় িড় হয়, বকন্তু উির লিালারধব বেন সিরচরয় লোট হয়। বকন্তু বহরসি 
কররল লেখা র্ারি, সারা িেররর িড় বহরসরি পৃবথিীর সিবত্র বেনরাবত্রর পবরমাণ প্রায় 
সমান। 
নীরচ কলকাত্া, লন্ডন, আবেকার কাম্পালা ও েবেণ আবেকার লকপটাউরনর বেরনর 
সমরয়র ত্থা উপিাস থাকা সমরয়র বহরসি লেওয়া হল। 
. 
কলকাত্াঃ কলকাত্ার অিস্থান ২২°৩৪´উির, ৮৮°২২´পূিব। কলকাত্ায় ২১লশ্ জুন 
সূরর্বােয় শুরু হয় ৩টা ২৫ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা ২৭ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর 
সময় ১৫ ঘণ্টা ২ বমবনট। আিার ২২লশ্ বিরসম্বর সূরর্বােয় শুরু হয় ৪টা ৫২ বমবনরট 
এিং সূর্বাি হয় ৫টা ১বমবনরট। অথবাৎ, বেরনর পবরমাণ ১২ ঘণ্টা ৯ বমবনট। সুত্রাং 
সারািেররর বেরনর িড় সময় ১৩ ঘণ্টা ৩৫ বমবনট। 
. 
ঢাকাঃ ঢাকার অিস্থান ২৩°৪২´ উির, ৯০°২২´পূিব। ঢাকায় ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় শুরু 
হয় ৩টা ৪৫ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা ৪৮ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর সময় ১৫ ঘণ্টা ৩ 
বমবনট। আিার ২২লশ্ বিরসম্বর সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ১৭ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৫টা 
১৬ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর সময় প্রায় ১২ ঘণ্টা। অথবাৎ, সারািেররর বেরনর িড় 
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সমরয়র পবরমাণ প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৩১ বমবনট। 
. 
লন্ডনঃ লন্ডরনর অিস্থান ৫১°৩০´উির, ০°৭´৩৯ˮ পবিম। লন্ডরন ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় 
শুরু হয় ২টা ৪৪ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৯টা ২৫ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর পবরমাণ ১৮ 
ঘণ্টা ৪১ বমবনট। আিার ২২লশ্ বিরসম্বর সূরর্বােয় শুরু হয় ৬টা ২৩ বমবনরট এিং সূর্বাি 
হয় ৩টা ৫৭ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর পবরমাণ মাত্র ৯ ঘণ্টা ৩৪ বমবনট। সারািেররর 
বেরনর িড় সময় ১৪ ঘণ্টা ৭ বমবনট। 
. 
কাম্পালাঃ আবেকার উিান্ডার রাজধানী কাম্পালা। কাম্পালা বনরেররখার খুি কারে 
অিবস্থত্। এর অিস্থান ০°১৯´উির, ৩৩°৩৫ পূিব। বনরেররখার কারে অিবস্থত্ হওয়ায় 
কাম্পালায় সারা িের প্রায় একই সমরয় সূরর্বােয় ও সূর্বাি হয়। এখারন ২১লশ্ জুন 
সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ৩১ বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৬টা ৫৯ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর´িড় 
সময় ১৩ ঘণ্টা ২৮ বমবনট। ২২লশ্ বিরসম্বর সূরর্বােয় শুরু হয় ৫টা ২৯ বমবনরট এিং 
সূর্বাি হয় ৬টা ৫৪ বমবনরট। অথবাৎ বেরনর সময় ১৩ ঘণ্টা ২৫ বমবনট। সুত্রাং 
সারািেররর বেরনর িড় সমরয়র পবরমাণ ১৩ ঘণ্টা ২৬ বমবনট (প্রায়)। 
. 
লকপটাউনঃ লকপটাউন েবেণ আবেকার একবট গুরুত্বপূণব শ্হর। এর অিস্থান ৩৩°৫৫´ 
েবেণ, ১৮°২৫´পূিব। এখারন ২১লশ্ জুন সূরর্বােয় শুরু হয় ৬টা ২১ বমবনরট এিং সূর্বাি 
হয় ৫টা ৪৮বমবনরট। অথবাৎ বেরনর িড় সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ বমবনট। ২২লশ্ বিরসম্বর 
সূরর্বােয় শুরু হয় ৩টা ৪৫বমবনরট এিং সূর্বাি হয় ৪টায়। অথবাৎ বেরনর সময়। অথবাৎ 
সারা িেররর বেরনর িড় সময় ১৩ ঘণ্টা ৫০ বমবনট। 
. 
উপবরউি বহরসিগুবল লথরক লেখা র্ারচ্ছ, বিরশ্বর প্রায় সি জায়িায় সারািেররর বেরনর 
িড় সময় প্রায় সমান। সি জায়িায় বেরনর িড় পবরয়ামাণ সারড় লত্র ঘণ্টা লথরক ১৪ 
ঘণ্টার মরধয। সিা জায়িায় উপিাস থাকার িড় সময় সারড় লত্র লথরক ১৪ ঘন্টা। 
অথবাৎ পৃবথিীর লর্ লকান জায়িার মানুষ র্বে (প্রথম ১০ িের িাে বেরয়ও) সারাজীিন 
রমজান মারসর ৩০ বেন লরার্া রারখ, ত্াহরল সারাবিরশ্বর সি মানুষই প্রায় সমান 
পবরমাণ সময় লরার্া থারক। 
. 
ত্াোড়া, লর্সি এলাকার মানুষরা (রর্মন আইসলযান্ড, নরওরয়, লিনমাকব, সুইরিন, উির 
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রাবশ্য়া) এিের ২১ ঘণ্টা উপিাস থাকরেন, ত্াাঁরা ৩৩ িের পর মাত্র ৮ ঘণ্টা উপিাস 
থাকরিন। এখারন বিরশ্ষভারি উরল্লখয লর্, বনরেীয় অিরল বেরনর িড় সময় সারড় 
লত্র ঘণ্টা। বকন্তু বব্ররটন, জাপান, কানািার মত্ লেশ্গুবলরত্ এই িড় একটু লিশ্ী। প্রায় 
১৪ ঘণ্টা। 
. 
তৃ্ত্ীয় আররকবট প্রশ্ন অরনরকই কররন লর্, আবেকার (এিং ভারত্-িাংলারেরশ্রও) 
অরনরকই প্রচণ্ড িররম অরনক কষ্ট করর লরার্া রারখন। এমন বক সাহারা মরুভূবমর 
লকান লেশ্ লথরক এিযাপারর আররির শ্ায়খরের কারে মাসয়ালা জানরত্ লচরয় প্রশ্ন 
এরসরে লর্, এই অত্যবধক িররমও ত্ারের উপর লরার্া থাকা েরর্ নাবক লকান োড় 
আরে!! শ্ায়খরা এর জিারি িরলরেন, লরার্া প্ররত্যরকর উপর েরর্। লকান োড় লনই। 
ত্রি মৃতু্যর আশ্ংকা থাকরল প্রাণ িাাঁচারত্ র্ত্টুকু েরকার, ত্ত্টুক জল পান করা 
লর্রত্ পারর। 
িািবিক পরেই বনরেীয় অিলগুবলরত্ সারািের অত্যি িরম থারক। ০° লথরক 
২৩.৫° উির ও েবেরন িড় ত্াপমাত্রা থারক ২৭° লসলবসয়ারসরও লিশ্ী, এমনবক 
আবেকার লকান লকান এলাকায় ৫০° লসলবসয়াস পর্বি ত্াপমাত্রা উরঠ র্ায়।। ২৩.৫° 
উির/েবেন অোংশ্ লথরক ৬৬.৫° উির/েবেন অোংরশ্ িড় ত্াপমাত্রা থারক ০°-
২৭° লসলবসয়াস। ৬৬.৫° উির/েবেন অোংশ্ লথরক ৯০° উির/েবেন অোংরশ্ 
ত্াপমাত্রা ০° লসলবসয়ারসরও নীরচ থারক। 
. 
স্বাভাবিকভারিই মরন হরত্ পারর লর্, ৬৬.৫° উির/েবেন অোংরশ্র কারে অিবস্থত্ 
এলাকার মানুরষরা মরনারম আিহাওয়ায় লরার্া রাখরত্ পাররন, র্ার েরল ত্ারের কষ্ট 
অরনক কম হয়। বকন্তু িািরিই বক ত্াই? গ্রীষ্মকারল এই এলাকার মানুষরের প্রায় ২০ 
ঘণ্টা লরার্া থাকরত্ হয়, র্া অত্যি েীঘব সময়। বকন্তু বনরেররখার বনকটিত্বী মানুষরের 
এরত্া েীঘব সময় লরার্া থাকরত্ হয় না। 
অত্এি, েষ্ট লেখা র্ারচ্ছ লর্, আল্লাহত্ায়ালা কাররা উপরই লকারনারকম অবিচার 
কররন বন। বনরেীয় এলাকার ললারকরা প্রবত্িের অত্যবধক িররম উপিাস থারকন, 
বকন্তু প্রবত্িের ত্ারের প্রায় একই পবরমাণ সময় উপিাস থাকরত্ হয়। অনযবেরক 
সুরমরু বকংিা কুরমরু এলাকার ললারকরা ঠাণ্ডা আিহাওয়ায় লরার্া থাকরলও লকান লকান 
িের ত্ারের অরনক েীঘব সময় (২০-২২ ঘণ্টা) উপিাস থাকরত্ হয়, র্া অত্যি 
কষ্টকর। প্রকৃত্পরে সময় ও ত্াপমাত্রার এই সুষম িণ্টরনর মাধযরম আল্লাহত্ায়ালার 
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ত্াাঁর িান্দারের উপর অনুগ্রহ ও নযায়বিচারই েুরট ওরঠ। লক জারন, হয়ত্ আল্লাহত্ায়ালা 
মানুরষর লরার্া রাখার সুবিধারথবই পবরকল্পনা কররই পৃবথিীরক ২৩.৫° লকারণ লহরল 
পবরচাবলত্ কররেন! লর্মন, আল্লাহ্ িরলন- 
. 
“আল্লাহ্ উিম পবরকল্পনাকারী।” (সূরা আনোলঃ৩০) 
“আল্লাহ্ বক বিচারকরের মরধয লেষ্ঠ বিচারক নন?” (সূরা ত্বীনঃ৪) 
“অত্এি লত্ামরা লত্ামারের প্রবত্পালরকর লকান লকান অনুগ্রহ অস্বীকার কররি?” (সূরা 
আর-রহমান) 
. 
পৃবথিীর ২৩.৫° লহরল থাকার আর লকান উপকাবরত্া লেখরত্ পাওয়া র্ায় না। আর 
পৃবথিী র্বে লহরল না থাকরত্া, ত্াহরল সমরয়র এরকম সুষম িণ্টন সম্ভি হত্ না। এর 
েরল বচরকাল রমর্ান মারস লমরু অিরলর িাবসন্দারা কম সময় উপিাস থাকরত্া, 
অনযবেরক বনরেীয় অিরলর িাবসন্দারের অত্যবধক িররমর মরধযও অরনক লিশ্ী সময় 
উপিাস থাকরত্ হত্। এজনযই হয়ত্ আল্লাহত্ায়ালা জ্ঞানীরের উরেযরশ্য িরলরেন, 
“আল্লাহর সৃবষ্টজিরত্ জ্ঞানিানরের জনয বনেশ্বন আরে।” (সূরা আল-িাক্বারাঃ আয়াত্-
১৬৪) 
“আবম রাত্রক ও বেনরক েুরটা বনেশ্বন কররবে।” (সূরা িনী ইসরাইলঃ আয়াত্-১২) 
“বনিয় নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডরল মুবমনরের জরনয বনেশ্বনািলী ররয়রে। বেিারাবত্রর 
পবরিত্বরন…িুবদ্ধমানরের জনয বনেশ্বনািলী ররয়রে”। (সূরা আল-জাবসয়াঃ আয়াত্ ৩-৫) 
সুত্রাং, এ লথরক আমারের বশ্ো লনওয়া উবচত্। আল্লাহর অনুগ্ররহর কথা স্মরণ করা 
উবচত্। বকন্তু এরপররও বকেু িযবি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার কররি। লরাজাোররের 
উপর আল্লাহর এই নযায়বিচাররক অস্বীকার কররি। অরনরকই পৃবথিীর বেন-রাবত্র বনরয় 
বচিা কররি এিং সরত্যর কারে লপৌঁোরি বকন্তু বনরজররের লিাাঁড়াবমর কাররণ ত্া সরত্ত্বও 
আল্লাহ্ রক স্বীকার কররি না, আল্লাহর বনেশ্বনািলীরক স্বীকার কররি না। আল্লাহ্ 
সিাইরক সবঠক পরথ পবরচাবলত্ করুন। 
. 
এখারন আররকবট প্রাসবঙ্গক িযাপারর সংরেরপ আরলাচনা করা হরচ্ছু্। ত্া হল, লর্সি 
এলাকায় স্বাভাবিক বনয়রম সূর্ব উেয় হয় না িা অি র্ায় না, লসখানকার মানুষ বক 
কররি? 
সুরমরু িৃিররখার উিরর অিবস্থত্ নরওরয়, বেনলযান্ড, সুইরিরনর মরত্া লেশ্গুবলর 
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েবেণ অংরশ্ স্বাভাবিক বনয়রম সূরর্বােয়-সূর্বাি হরলও উির অংরশ্র এলাকাগুবলরত্ 
গ্রীষ্মকারল সূর্ব অরনকবেন অি র্ায় না, ত্খন ওইসি এলাকায় েীঘববেন বেরনর মরত্া 
আরলা েলমল করর; আিার শ্ীত্কারল সূর্ব অরনকবেন ওরঠ না, ত্খন ওই এলাকায় 
েীঘববেন অন্ধকার থারক। এরকমই একবট এলাকা হল বেনলযারন্ডর উত্বসরয়াবক, 
লর্খারন িত্ ১৫ই লম ১টা ৩২ বমবনরট সূরর্বােয় হয় এিং সূর্বাি হরি আিাবম ২৯লশ্ 
জুলাই,১২টা ৪২ বমবনরট। অথবাৎ রমর্ান মারস সূর্ব আর অি র্ারি না! র্ার কাররণ 
এইসি এলাকার মুসবলমরা লসহবর ও ইেত্াররর সমরয়র বিবভন্ন বনয়ম লমরন চরলন। 
লর্মন, লকউ লকউ মোর সময় অনুর্ায়ী লরার্া রারখন। এরের রু্বি মো হল 
মুসবলমরের প্রধান লকন্দ্র। আিার লকউ লকউ বনকটিত্বী লর্সি এলাকায় স্বাভাবিক 
বনয়রম সূরর্বােয় ও সূর্বাি হয়, লসখানকার সময় অনুর্ায়ী লরার্া রারখন। আিার লকউ 
লকউ রাজধানী শ্হরগুবলর সময় লমরন চরলন। আিার বেনলযারন্ডর উিররর বকেু 
সংখযক মানুষ তু্ররস্কর সময় অনুর্ায়ী লরার্া রারখন। এরের রু্বি তু্রস্ক হল এইসি 
এলাকার সিরথরক কারের মুসবলম লেশ্। প্রকৃত্পরে, প্ররত্যক লিাষ্ঠীরই বনরজরের 
বনয়রমর সপরে উপরু্ি রু্বি আরে। ত্রি এিযাপারর প্রায় সিাই একমত্ লর্, ইসলাম 
একবট সহজ-সরল জীিনিযিস্থা। এরত্ মানুরষর জনয কবঠন লকান বনয়ম রাখা হয় বন। 
আর লরার্ার উরেশ্য শুধুমাত্র েীঘব সময় কষ্ট করর উপিাস থাকা নয়। ত্াই সিার মরত্, 
এইসি এলাকায় লরার্া রাখার সময় িযবিবিরশ্রষর উপর বনভবর করর। উরল্লখয এইসি 
উপবরউি লেশ্গুবলর উির অংরশ্ করয়ক েশ্ক আরি মুসবলম সংখযা না থাকরলও 
িত্বমারন অরনরকই এখানকার বিবভন্ন খবনরত্ কাজ কররন। এোড়া ইরাক, 
আেিাবনিান, বসবরয়া, বলবিয়া ইত্যাবে লেরশ্র অরনক শ্রণাথবী এই এলাকাগুবলরত্ 
আেয় বনরয়রে। 
. 
এ লত্া লিল উির লমরুর কথা। েবেণ লমরুরত্ বক হরি? েবেণ লমরুর অযান্টাকববটকা 
হল এমন একবট মহারেশ্ র্ার প্রায় পুররা এলাকারত্ই ৬ মাস বেন ও ৬ মাস রাত্। 
র্ার কাররণ এখারনও স্বাভাবিক বনয়রম লরার্া রাখা অসম্ভি। উরল্লখয, এখারন লকান স্থায়ী 
িাবসন্দা লনই। বকন্তু িরিষণার কাররণ অরনরক অিস্থান কররন। অরনরকর মরত্ এখারন 
র্ারা থারকন ত্ারের বনকটিত্বী অরিবলয়া বকংিা বনউবজলযারন্ডর সময় লমরন লরার্া 
থাকা উবচত্। ত্রি ১৯৮৯ সারল লসৌবে আররির িরিষক িাঃ ইব্রাবহম এ আলম ও 
আরও করয়কজন অযান্টাকববটকায় লিরল ত্াাঁরা মোর সময় অনুর্ায়ী নামার্ পরড়ন। 
সম্ভিত্ অযান্টাকববটকারত্ ত্াাঁরাই প্রথম নামার্ পরড়ন। আমার মরত্, এখারন মোর 
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সময়ানুর্ায়ী নামার্ ও লরার্া করাই সুবিধাজনক। লকননা বনউবজলযান্ড বকংিা 
অরিবলয়ায় শ্ীত্ ও গ্রীরষ্মর সমরয়র পাথবকয অরনক। বনউবজলযারন্ডর ওরয়বলংটরন শ্ীত্ 
ও গ্রীরষ্মর সমরয়র পাথবকয প্রায় সারড় েয় ঘণ্টা। র্ার েরল লকান িযবি গ্রীষ্মকারল 
অযান্টাকববটকায় লিরল ত্াাঁরক অরনক েীঘবসময় উপিাস থাকরত্ হরি বকন্তু লকান িযবি 
শ্ীত্কারল এখারন লিরল ত্াাঁরক অরনক কম সময় উপিাস থাকরত্ হরি। অনযবেরক 
মোর সময় অনুর্ায়ী লরার্া থাকরল প্রায় সারািেরই একই পবরমাণ সময় উপিাস 
থাকরত্ হরি। লকননা মোয় গ্রীষ্মকারল (২১ লশ্ জুন) বেন ১৪ ঘণ্টা ৫৫ বমবনট ও 
শ্ীত্কারল (২২লশ্ বিরসম্বর) বেন ১২ ঘণ্টা ১৩ বমবনট। 
. 
ত্রি, উির লমরু লহাক বকংিা েবেণ লমরু লহাক, এইসি এলাকার মানুষরা র্বে সারা 
জীিন বিরশ্বর “লর্ লকান একবট বনবেবষ্ট জায়িা”র সময় অনুর্ায়ী লরার্া রারখন, অথবাৎ 
অরিবলয়া লহাক বকংিা মো বকংিা তু্ররস্কর সময় অনুর্ায়ী লরার্া রারখন, ত্াহরল 
এখারনও লেখা র্ারি ত্ারা িড় সময় (সারড় লত্র ঘণ্টা লথরক ১৪ ঘণ্টা) অনুর্ায়ীই 
লরার্া রারখন। এিযাপাররও লেখা র্ারচ্ছ, সৃবষ্টর লসরা মানিাজাত্ীর উপর আল্লাহ্ 
লকানরকম অবিচার কররনবন। ত্াই বিরশ্বর প্রবত্বট জায়িার সি মানুষ সারাজীিন লরার্া 
রাখরল আসরল ত্াাঁরা প্ররত্যরকই সমান পবরমাণ সময় (িরড় সারড় লত্র ঘণ্টা লথরক ১৪ 
ঘণ্টা) লরার্া িা উপিাস থারকন। ত্াই িরম লেরশ্র মানুষ র্ারা অত্যবধক িররম লরার্া 
রাখরেন ত্ারের ভািা উবচত্ উির বকংিা েবেণ লমরুর কারে অিবস্থত্ লেশ্গুবলর 
মানুরষর কথা, র্ারা েীঘব ২০-২২ ঘণ্টা লরার্া রারখন। আিার র্ারা উির বকংিা েবেণ 
লমরুর কারে িসিাস কররেন, ত্ারের ভািা উবচত্ বনরেীয় লেশ্গুবলর মানুষরের কথা, 
র্ারা অত্যবধক িররম লরার্া রারখন। পবররশ্রষ একথাই িলরিা লর্, এখারন সময় ও 
ত্াপমাত্রার লর্ সুষম িণ্টরনর কথা আরলাচনা হল, ত্ার জনয প্ররত্যক মুবমরনরই 
আল্লাহর শুকবরয়া আোয় করা উবচত্। 

 
ত্থযসূত্রঃ 
সুরর্বােয়, সূর্বারির সময়সূচী লনওয়া হরয়রে, www.sunrise-and-
sunset.com, www.islamicacademy.org, www.islamicfinder.com লথরক। অনযানয 
ত্থয www.wikipedia.com ও অনযানয ওরয়িসাইট লথরক। 
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১৩৮ 
কুরআরন বক আসরলই বিষ্টানরের বত্রত্বিাে (Trinity) বনরয় 
ভুল ত্থয আরে?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

কুরআরনর সবঠকত্ব িা accuracy বনরয় প্রশ্ন তু্রল বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-
মুিমনারা লর্সি অবভরর্াি উত্থাপন করর ত্ার মরধয অনযত্ম হরচ্ছ কুরআরন বত্রত্বিাে 
(trinity) সম্পবকবত্ ত্থয।ইসলাম বিররাধী এসি প্রচাররকর োবি হরচ্ছঃ কুরআরনর 
ললখক বিষ্টানরের বত্রত্বিাে সম্পরকব জানরত্ন না(!!), কুরআরন বিষ্টানরের বত্রত্বিােরক 
নাবক ভুলভারি উপস্থাপন করা হরয়রে (নাউরু্বিল্লাহ)। ত্ারা িরল-- কুরআরন নাবক িলা 
হরয়রে বিষ্ট ধরমবর বত্রত্বিাে ঈশ্বর, বর্শু{ঈসা(আ)} ও মবরয়মরক বনরয় িবঠত্।অথচ 
বিষ্টানরা এভারি বত্ররত্ব বিশ্বাস করর না; ত্ারের বিশ্বাস অনুর্ায়ী বত্রত্ব (trinity) ঈশ্বর, 
বর্শু ও পবিত্র আত্মারক বনরয় িবঠত্। 
. 
এই োবির স্বপরে ত্ারা কুরআরনর সুরা মাবয়োহর ১১৬নং আয়াত্ লেখায়। 
. 

✔ “ র্খন আল্লাহ িলরলনঃ লহ ঈসা ইিরন মবরয়ম! তু্বম বক ললাকরেররক িরল 
বেরয়বেরল লর্, আল্লাহরক লেরড় আমারক ও আমার মাত্ারক উপাসয সািযি কর? ঈসা 
িলরিন; আপবন পবিত্র! আমার জরনয লশ্াভা পায় না লর্, আবম এমন কথা িবল, র্া 
িলার লকান অবধকার আমার লনই। র্বে আবম িরল থাবক, ত্রি আপবন অিশ্যই 
পবরজ্ঞাত্; আপবন লত্া আমার মরনর কথা ও জারনন এিং আবম জাবন না র্া আপনার 
মরন আরে। বনিয় আপবনই অেৃশ্য বিষরয় জ্ঞাত্।“ 
(কুরআন, মাবয়োহ ৫:১১৬) 
. 
লেয করুন, এ আয়ারত্ ঘুণােররও বত্রত্ব/বত্ন এরকম লকান কথা লনই। এখারন 
শুধুমাত্র বিষ্টানরের োরা ঈসা(আ) ও মবরয়ম(আ) এর উপাসনা করার কথা িলা হরচ্ছ। 
সংবেষ্ট আয়াত্ লচক কররত্ই বিষ্টানরের ভ্রাি োবির অসারত্া পবরলবেত্ হরচ্ছ। 
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. 
এখন প্রশ্ন আসরত্ পাররঃ বিষ্টানরের বত্রত্বিাে সম্পরকব কুরআন কী িরল? 
পবিত্র কুরআরন লমাট ২বট আয়াত্ পাওয়া র্ায় র্ারত্ বত্রত্বিারের কথা আরলাবচত্ 
হরয়রে।চলুন লেবখ লস আয়াত্গুরলারত্ প্রকৃত্পরে কী িলা হরয়রে। 
. 

✔ “বনিয় ত্ারা কারের, র্ারা িরলঃ আল্লাহ #বত্রনর_এক; অথচ এক উপাসয োড়া 
লকান উপাসয লনই। র্বে ত্ারা স্বীয় উবি লথরক বনিৃি না হয়, ত্রি ত্ারের মরধয র্ারা 
কুেরর অটল থাকরি, ত্ারের উপর র্যনাোয়ক শ্াবি পবত্ত্ হরি।” 
(কুরআন, মাবয়োহ ৫:৭৩) 
. 

✔ “লহ আহরল-বকত্ািিণ! লত্ামরা েীরনর িযাপারর িাড়ািাবড় কররা না এিং আল্লাহর 
শ্ারন বনত্াি সঙ্গত্ বিষয় োড়া লকান কথা িরলা না। বনঃসরন্দরহ মবরয়ম পুত্র মসীহ 
ঈসা আল্লাহর রসূল এিং ত্াাঁর িাণী র্া বত্বন লপ্ররণ করররেন মবরয়রমর বনকট এিং 
রূহ-ত্াাঁরই কাে লথরক আিত্। অত্এি, লত্ামরা আল্লাহরক এিং ত্ার রসূলিণরক মানয 
কর। আর একথা িরলা না লর্, আল্লাহ #বত্রনর_এক, একথা পবরহার কর; লত্ামারের 
মঙ্গল হরি। বনঃসরন্দরহ আল্লাহ একক উপাসয। সিান-সিবত্ হওয়াটা ত্াাঁর লর্ািয বিষয় 
নয়। র্া বকেু আসমান সমূহ ও র্মীরন ররয়রে সিই ত্ার। আর কমববিধারন আল্লাহই 
র্রথষ্ট।” 
(কুরআন, বনসা ৪:১৭১) 
[সংবেষ্ট আয়াত্গুরলার অনুিাে লনয়া হরয়রে এই ওরয়িসাইট 
লথরকঃ https://goo.gl/PRw2Up এিং https://goo.gl/DFwlQn ; অনুিােক 
মাওলানা মুবহউেীন খান। ] 
. 
আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ বত্রত্বিাে সংবেষ্ট আয়াত্গুরলারত্ লমারটও মবরয়ম(আ) এর 
কথা উরল্লখ লনই!  
অথবাৎ কুরআরন বত্রত্বিােবিষয়ক ত্রথয ভুল আরে—নাবিক ও বিষ্টান প্রচারকরের এই 
অবভরর্ািবট বনজবলা বমথযা োড়া বকেুই নয়।  
. 
বিররাবধরা হয়রত্া িলরিনঃ সরাসবর বত্ররত্বর কথা না থাকরলও কুরআন লত্া সুরা 
মাবয়োহর ১১৬নং আয়ারত্ োবি কররে বিষ্টানরা মবরয়রমর উপাসনা করর। এই ত্থয 
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কত্টুকু সবঠক? লকান বিষ্টান বক মবরয়ম(আ) এর বনকট প্রাথবনা করর? 
. 
এর উিরর আমরা মুসবলমরা র্া িলি ত্া হরচ্ছ—কুরআরনর ত্থয সমূ্পণব সবঠক। 
িত্বমান পৃবথিীরত্ বিষ্টানরের লর্ েল িা বেকবা আরে, ত্ার মরধয সি লথরক িড় ও 
প্রধান ৩বট েরলর েু’বট েল হরচ্ছ কযারথাবলক ও অরথবািে চাচব। [১] এই ২ েরলর 
বিশ্বাস হরচ্ছঃ মবরয়ম হরচ্ছন ঈশ্বররর মা(Mother of God)। [২] 
শুধু ত্াই নয়, বত্ররত্বর অংশ্ মরন না কররলও এরা মূবত্ব সহরর্ারি মবরয়রমর বনকট 
প্রাথবনা করর।ঈশ্বররর বনকট সুপাবরশ্কারী বহসারি বিশ্বাস করর। [৩] 
. 
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ, কুরআন বিষ্টানরের ধমবীয় বিশ্বাস সম্পরকব লর্ ত্থয 
বেরয়রে ত্া িত্বমান সমরয়র বিষ্টানরের সারথ পুররাপুবর সামিসযপূণব। 
. 
ত্রকবর খাবত্রর র্বে ধররও লনয়া হয় কুরআরন মবরয়ম(আ)রক বত্রত্ব িা বিবনবটর অংশ্ 
িলা হরয়রে, ত্াহরলও লসবট লথরক কুরআরনর ভুল লির করা সম্ভি নয়। 
. 
কারণ-- বিষ্টিারের ইবত্হাস প্রায় ২ হাজার িেররর পুররনা। এ ২ হাজার িেররর 
ইবত্হারস বিষ্টানরের মরধয অজস্র েল-উপেরলর সৃবষ্ট হরয়বেল। প্রাচীন ও মধযরু্রি 
হাজার হাজার বিষ্টান েল বেল লর্গুরলা িত্বমারন লনই{লর্মনঃ Basilidians, 
carpocratians, Ebonites}। আিার িত্বমান রু্রি অরনক েল আরে র্া ২০০ িের 
আরিও বেল না{লর্মনঃ Jehovah’s Witness, Mormon}। 
বিষ্টিারের প্রাচীন রু্ি লথরক এমন বকেু েল বেল র্ারা মবরয়মরক ত্ারের বত্ররত্বর অংশ্ 
িরল বিশ্বাস করত্। Mariamites নামক এক বিষ্টান েরলর পবরচয় পাওয়া র্ায় র্ারের 
বত্রত্ব িবঠত্ বেল বপত্া(ঈশ্বর), পুত্র(বর্শু) ও মাত্া(মবরয়ম) বনরয়। [৪] 
Washington Irving ও Hugh Griffith এর মুহাম্মাে(স) এর জীিনীমূলক িই 
‘Mohammed’ এ উরল্লখ করা হরয়রেঃ Mariamiteিণ বপত্া,পুত্র ও মাত্া{God the 
Father, God the Son, God the Virgin Mary} এই বত্ররত্ব বিশ্বাসী বেল। এ 
োড়া Collyridianনারম আরি অিরল একবট বিষ্টান েল বেল র্ারা কুমারী মবরয়মরক 
পুজা কররত্া ও ত্াাঁর জনয উৎসিব কররত্া। [৫] 
এ োড়া George Sale, Reverend Gilbert Reid D.D, William Cook Taylor, 
John Henry Blunt D.D, Allan Freer, John William Draper, Reverend 
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James Gardner সহ আররা অরনক বিষ্টান বিরশ্ষজ্ঞ উরল্লখ করররেন লর্ঃ বিষ্টধরমবর 
প্রাচীনকাল লথরকই লিশ্ করয়কবট েল বেল র্ারা কুমারী মবরয়রমর উপাসনা করত্ 
এমনবক সরাসবর বত্ররত্বর অংশ্ বহসারি বিশ্বাস কররত্া। [৬] 
. 
উপররর আরলাচনা লথরক এবট সুেষ্টরূরপ প্রবত্ভাত্ হল—র্ারা কুরআন লথরক ভুল 
লির কররত্ র্ায়, ত্ারা বনরজরাই বিশ্াল এক ভুরলর মরধয বনপবত্ত্ আরে। আল্লাহ্ এই 
অজ্ঞত্া ও বিপথিাবমত্া লথরক সকলরক রো করুন। 
. 

✔ “ মবরয়রমর পুত্র মাবসহ{ঈসা(আ)} লত্া একজন রাসূল োড়া আর বকেুই নয়; ত্ার 
পূরিব আরও িহু রাসূল িত্ হরয়রে, আর ত্ার মা একজন পরম সত্যিাবেনী, ত্ারা 
উভরয়ই খােয আহার করত্। লেয কর! আবম বকরূরপ ত্ারের বনকট প্রমাণসমূহ িণবনা 
করবে। আিার লেয কর! ত্ারা উটা লকান বেরক র্ারচ্ছ? 
িল - লত্ামরা বক আল্লাহ োড়া এমন বকেুর ইিাোত্ কররি, র্া লত্ামারের জনয লকান 
েবত্ ও উপকাররর েমত্া রারখ না? আর আল্লাহ সিবরোত্া, সিবজ্ঞ’। 
িল - লহ আহরল বকত্ািিন(বিষ্টান), লত্ামরা স্বীয় ধরমব অনযায় িাড়ািাবড় কররা না এিং 
ঐ সম্প্রোরয়র প্রিৃবির অনুসরণ কররা না, র্ারা পূরিব পথভ্রষ্ট হরয়রে এিং অরনকরক 
পথভ্রষ্ট করররে। ত্ারা সরল পথ লথরক বিচুযত্ হরয় পরড়রে।“ 
(কুরআন, মাবয়োহ ৫:৭৫-৭৭) 
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■ Collyridianলের িযাপারর আররা 
লেখুনঃ http://www.biblicalcyclopedia.com/C/collyridians.html  
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১৩৯ 
আধুবনক োস প্রথা  
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

[োসপ্রথার িযাপারর ললখরকর আররা বকেু ললখা লেখুন (#সত্যকথন) ৮৪, (#সত্যকথন) 
৮৫ ও (#সত্যকথন) ৯৪ লত্।] 
. 

আমরা হয়ত্ অরনরকই জাবননা লর্, সারা পৃবথিীরত্ লে লে মানুষ োসপ্রথার বশ্কার 
হরয় আরে। অরিবলয়াবভবিক মানিাবধকার প্রবত্ষ্ঠান Walk Free Foundation এর 
The Global Slavery Index ২০১৬ এর বররপাটব অনুর্ায়ী র্া ১৬৭বট লেরশ্র ওপর 
চালারনা হরয়রে ত্ারত্ লেখা র্ায় ৪৫.৮ বমবলয়ন ললাক বিবভন্নভারি োসরত্বর বশ্কার 
হরয় আরে। [১] 
. 
মানিপাচাররর মাধযরম বিবভন্ন লেশ্ লথরক পুরুষ, নারী, বশ্শুরেররক বনরয় আনা হয়।র্ার 
জরনয মানিপাচার িত্বমারন বিরশ্বর অনযত্ম সুসংিবঠত্ ও লাভজনক িযিসারয় পবরনত্ 
হরয়রে। ILO (International Labor Organization) বররপাটব মরত্ মানিপাচার 
লথরক প্রায় ১৫০ বিবলয়ন ইউএস িলার অথব উপাবজবত্ হয়। [২] 
. 
পাচাররর পরিত্বী সমরয় ত্ারেররক বিবভন্ন কারজ বনরয়াি করা হয় লর্মনঃ লজারপূিবক 
কারজ লাবিরয় লেওয়া হয়, কখরনা নারীরেররক পবত্ত্ালরয় কাজ করার জনয িলপ্ররয়াি 
করা হয় িা লর্ৌনোসী/রবেত্া রুরপ লররখ লেওয়া হয় কখরনা িা অঙ্গহানী করর 
বভোিৃবিরত্ বনরয়াি করা হয়। ২০১২ সারলর International Labor Organization 
এর বররপাটব মরত্, প্রায় ২০.৯ বমবলয়ন ললাকরক লজারপূিবক কারজ(রোসবি ললিার) রু্ি 
করা হরয়রে। এরের মরধয প্রায় ৪,৫ বমবলয়নরক(২২%) লর্ৌন বনপীড়ন, লজারপূিবক 
পবত্ত্ািৃবি করারনা হয়[৩]। ১৫০বিবলয়্ন িলাররর মরধয ৯৯ বিবলয়ন িলারই লসেুয়াল 
এেরপ্লারয়শ্ন খাত্ লথরক আরস!!!  
. 
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অপরবেরক UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) এর 
২০১১ এর বররপাটব মরত্ পাচারকৃত্রের মরধয প্রায় ৪৯% ই হরলা নারী।[৪] সারথ লমাট 
পাচাররর ৫৩% ই লর্ৌন হয়রানীর জনয হরয় থারক।[৫] ২০১২ এর বররপাটব এর মরত্, 
১০ জরনর মরধয ৬জনই লর্ৌন হয়রানীর বশ্কার হরয় থারক. [৬]  
. 
এই লেরত্র পৃবথিীর বিবভন্ন লেরশ্র অিস্থা লেখা লনওয়া র্াক- 
. 
রু্িরািঃ- 
. 
The National Human Trafficking Resource Center এর বররপাটব অনুর্ায়ী 
আরমবরকার ২০১৬ সারলর মানিপাচাররর বকেু পবরসংখযান তু্রল ধরা হরলা 
. 
সিবরমাট বররপারটবি লকরসর সংখযা ৭৫৭২বট। র্ার মরধয ৬৩৪০জনই নারী আর িাকী 
৯৭৮জন মাত্র পুরুষ। র্ার অবধকাংশ্ই লর্ৌন োসরত্বর জনযই লিশ্ীরভাি হরয় থারক 
র্ার সংখযা প্রায় ৫৫৫১বট।[৭] 
. 
বব্ররটন 
. 
National Referral Mechanism বররপাটব মরত্, ২০১৫ সারল বব্ররটরন ২৪৫% 
মানিপাচার িৃবদ্ধ লপরয়রে। ২০১৫ সারল প্রায় ৩২৬৬ জন পাচাররর বশ্কার হরয়রে 
লর্খারন ২০১৪ ও ২০১১ সারল এর পবরমান বেরলা র্থািরম ২৩৪০ ও ৯৪৮ জন।[৮] 
. 
ভারত্ 
. 
েবেন এবশ্য়ায় আমারের পারশ্র লেশ্ ভাররত্ লে লে নারী ও বশ্শুরা লর্ৌন হয়রানীর 
বশ্কার হয় লর্মনটা বিরশ্ষজ্ঞরা অনুমান করর থারকন। ভাররত্ বনরজরের রাজয লথরক 
লত্া িরটই ত্াোড়াও িাংলারেশ্, লনপাল, িামবা, মধয এবশ্য়া এিং অনযানয স্থান লথরক 
ভাররত্ নারী ও বশ্শুরেররক পাচার করা হরয় থারক।[৯] 
. 
The Ministry of Women and Child Development এর বররপাটব মরত্, ২০১৬ 
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সারল ১৯২২৩ জন নারী ও বশ্শু পাচার করা হরয়রে (এটা শুধুমাত্র র্ত্টুকু বররপাটব করা 
হরয়রে ত্ার উপর বভবি কররই পবরসংখযানকৃত্ লকননা অবধকাংশ্ই ভরয় বররপাটব করর 
না) লর্খারন ২০১৫ সারল এর পবরমান বেরলা ১৫৪৪৮ জন, এ লেরত্র পবিমিঙ্গ লথরকই 
লিবশ্ বররপাটব পাওয়া লিরে। িলা র্ায় েবেন এবশ্য়ায় ভারত্ মানি পাচাররর অনযত্ম 
লকরন্দ্র পবরনত্ হরয়রে। [১০] 
. 
ভাররত্র েবত্রশ্িরড় প্রবত্ িের প্রায় ১৩৫০০০ বশ্শু বনরখাজ হরয় থারক। [১১] 
. 
National Crime Records Bureau (NCRB) এর ২০১৩ এর বররপাটব মরত্, ভাররত্ 
িত্ ৫িেরর মানিপাচার সংিাি লকস প্রায় ৩৮.৫% িৃবদ্ধ লপরয়রে। এিং এখারন 
সরিবাচ্চ পাচার হরয়রে পবিমিঙ্গ লথরকই।[১২] 
Walk Free Foundation এর The Global Slavery Index ২০১৬ সারলর 
বররপাটব অনুর্ায়ী ভারত্ শ্ীরষব বেরলা। [১৩] 
.  
. 
ইসলারমর োসপ্রথার িযাপারর র্ারা প্রশ্ন লত্ারলন ত্ারা বক এইগুরলা লেরখন?? এই 
অন্ধকার জিত্ সম্পরকব ত্ারা বকেু জারনন?? নাবক লেরখ ও না লেখার আর লজরনও না 
জানার ভান কররন?? ত্থাকবথত্ মুিমনারের লত্া এইগুরলা বনরয় লত্মন লসাচ্চার হরত্ 
লেখা র্ায় না। নাবক ত্ারের সকল আিমরনর মূরল একমাত্র ইসলাম!!! ত্াও আিার 
লনাংরা বমথযাচার বেরয়!!  
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১৪০ 
বেবলবিন সংকরটর আসল কারণ কী?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

লসই লোটরিলা লথরকই খিররর কািজ আর বটবভ সংিারে ‘নতু্ন ইহুবে িসবত্ স্থাপন’, 
‘বেবলবিবনরের িাড়ীঘর বিধ্বি’, ‘বেবলবিবন হত্াহত্’ এই জাত্ীয় বজবনস লেরখ আসবে। 
আমার মরন হয় এ প্রজরমর সিাই লোটরিলা লথরকই কম-রিবশ্ এ জাত্ীয় সংিাে 
লেরখ লেরখ অভযি হরয় লিরেন। প্ররত্যক িের করয়কজন বেবলবিবন মররি, ১-২শ্ 
ইহুবে িসবত্ িৃবদ্ধ পারি, ইস্রারয়লী িাবহনী ‘একটু-আধটু’(?) জুলুম কররি- এই 
সংিােগুরলা আমারের এখন আর লচারখ িা কারন পীড়া লেয় না। “বেবলবিবন জাত্টার 
সৃবষ্টই হরয়রে মার খািার জনয”— লমাটামুবট সিার মরনর লভত্ররই এমন একটা বিট 
ইন লপ্রাগ্রাম লসট হরয় লিরে। মুসবলম উম্মাহর শ্াসকরের মনগুরলাও এই ‘লপ্রাগ্রাম’ 
লথরক মুি নয়। এ কাররণই িের িের এই জাত্ীয় সংিাে আসরে এিং আসরত্ 
থাকরি। র্া লহাক, এিার একটু িযবত্িম বকেু সংিাে এখলাম। “মশ্া-মাবের মত্ 
করর” লত্া প্রায়ই বকেু বেবলবিবন লমরর লেলা হয়, এিার ইহুবেরা আঘাত্ লহরনরে লখাে 
মসবজে আল আকসা িা িাইতু্ল মুকোরস। এমন খির সচরাচর লেখা র্ায় না। লিশ্ 
করয়ক বেন ধরর আল আকসা মসবজরে আগ্রাসন চাবলরয় লিল সযাসী ইস্রারয়ল িাবহনী 
[বলংকঃ https://goo.gl/PM2emq ; https://goo.gl/TXA7Q8 ; https://goo.gl
/amHVNP ] ১৯৪৮ সারল অবিধ ইস্রারয়ল রারির প্রবত্ষ্ঠা এিং ১৯৬৭ সারল 
লজরুজারলম জির-েখল করার পর এমন ঘটনা খুি লিবশ্ ঘরটবন। ‘বিজ্ঞ’(?) 
বিরেষকরা সি সমরয়ই সংিাে মাধযরম এই চলমান সংকট বনরয় আরলাচনা কররেন, 
কারণ বিরেষণ কররেন ও সংকট বনরসরনর পথ িাত্রল বেরচ্ছন। পবিমা বিশ্বও 
মায়াকান্না লকাঁরে শ্াবির লরািমযাপ লেখারচ্ছ, আর লসই লরািমযাপ লিরয় ইস্রারয়ল আরি 
আরি বেবলবিরনর সি ভুখণ্ড লখরয় লেলরে। ত্ারের লধাাঁকািাবজ বিরেষণ আর 
ধাপািাবজ লরািমযারপর ধুম্রজাল লভে করর অরনরকরই জানরত্ ইচ্ছা করর— আসরল কী 
কাররণ এই সঙ্কট? ঐ ভুখণ্ডটারত্ আসরল কী আরে? এই সংকট সমাধারণর উপায় কী? 
এটা বক আসরলই রাজবনবত্ক িা জাত্ীয়ত্ািােী ইসুয? –এসি বিষয় বনরয়ই আজরক 
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বকেু ললখার লচষ্টা করবে। 
. 
প্রথরমই একটা বজবনস িরল লনই—এটা লকান রাজবনবত্ক ইসুয নয়। এটা আিা লিাড়াই 
একটা ধমবীয় ইসুয। বেবলবিরনর লসকুলার লনত্ারা এিং লধাাঁকািাজ পবিমারা সি 
সমরয়ই এটারক বেবলবিন-ইস্রারয়ল জাত্ীয় ইসুয িরল মূল সংকটরক ধামাচাপা বেরয় 
বেরয় লররখরে।  
. 
বঠক কী কাররণ ঐ ভূবমর প্রবত্ ইহুবেরের এত্ আকষবণ? লকন পবিমা শ্বি ত্ারেররক 
সমথবন বেরয় র্ারচ্ছ? 
এর উির লুবকরয় আরে ত্ারের ধমবগ্রন্থ িাইরিরল।  
ইহুবেরের ধমবগ্ররন্থর নাম হরচ্ছ ত্ানাখ(Tanakh)। ঈসা(আ) এর আরি লর্সি নিী 
এরসরেন, ত্াাঁরের নারম ললখা বিকৃত্ বকেু বকত্ারির সমবষ্ট এবট। বিষ্টানরাও এই 
বকত্ািগুরলারক ঈশ্বররর িাণী িরল বিশ্বাস করর। ত্ানাখ এর িইগুরলারক বিষ্টানরা 
ত্ারের িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্ লররখরে। অথবাৎ বিষ্টান 
িাইরিরলর Old testament অংরশ্র িইগুরলা ইহুবে ও বিষ্টানরের কমন ধমবগ্রন্থ। 
িাইরিরলর এই পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্ Promised Land(ওয়াোকৃত্ 
ভূবম) িরল একটা ধারণা আরে। লসখারন আবেপুিক(পয়োরয়শ্/Genesis) ১৫ নং 
অধযারয় আব্রাম/আব্রাহাম{ইব্রাবহম(আ)} এর কারে ঈশ্বর অঙ্গীকার করররেন লর্, বত্বন 
বমসররর সীমা লথরক ইরারকর সীমা পর্বি বিিীণব অিল অথবাৎ িৃহির শ্াম লেশ্ িা 
িৃহির বসবরয়া-বেবলবিন অিল বত্বন ত্াাঁর িংশ্ধর িনী ইস্রাঈলরক োন কররিন 
[িাইরিল লথরক বলংকঃ https://goo.gl/WrihNc ]। আবেপুিক ৩৫:১০-১২লত্ 
ইয়াকুি(আ){Jacob} এর নামকরণ করা হরয়রে ‘ইস্রারয়ল’ এিং ত্াাঁর িংশ্ধররেররক ঐ 
ভূবম বেরয় লেওয়ার অঙ্গীকার করা হরয়রে [সংবেষ্ট অংরশ্র 
বলংকঃ https://goo.gl/RB5kGb]। িাইরিরলর Old Testamentএ িার িার উরল্লখ 
আরে লর্ ইহুবেরেররক ঐ ভূবমরত্ বেবররয় আনা হরি 
[বলংকঃ https://goo.gl/FDUjDv ; https://goo.gl/27mz7X; https://goo.gl/o
TrsLD ]। বর্রবময় (Jeremiah) ১২:১৪-১৭লত্ িলা আরে, ঈশ্বর ইহুবেরেররক ঐ 
ভূবমরত্ই প্রবত্বষ্ঠত্ কররিন; এিং ইহুবেরের লকান প্রবত্রিবশ্ এটা লমরন না বনরল ঈশ্বর 
ত্ারেররক ধ্বংস করর লেরিন [বলংকঃ https://goo.gl/jJZ4XC ] লজরুজারলরম 
প্রবত্ষ্ঠা করা হরি ইহুবেরের ৩য় মহামবন্দর(3rd Temple) 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F27mz7X&h=ATM3XY_Tr-iE0IB5HUuUg-JrrWA7wcUcPPXoi9XundXOkcwpoDRx5ogTtLRPvSHTQ_7JFS37NucQGmdhVwIKwpHamBTEIaIc5cQWfqmviSWQdisoDV-w-PSX4qIdPifweNoWGl7HzygLjNS64ULXPvUmYn7U2cFg5Yg8HmwUepYedvq7QjtahtqSca2j4e4cYRQexr9lbGQ0jcHziDyi49CdjcWep8KFvuF5RZRltBkvOKb_KQ-gX2IHv9gnr7tIa7JIPdOZkk8BGp1Qgl8y2LCBL_ZnMz8OY6Ht59WobA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FoTrsLD&h=ATNuUIieoy4hoE8cy5cyyegP--FtoKM8f0TGehiZELkUTWcu_WuR2mQBCvcnmh1cqDUQuGVfVqSY0FzJ02Ai2EAVjKXxBhpRMLHqtTxP4iEC9GJnBpj5nkZ6xWY8qIwfvVFTk8FB7Qv5qwuFlFv0DhsBCNKCI5GoWyf1nMSd6psor71mE8YEc1YaNaGDebjbysSaY4lzTXEJiYatUzAnvaKfVaTXPDXfy1rPK_hSdWrHa7qWQwmhRKXxSRxrBfiAauzkDsxwEYYU1Z2A6fLxKqYQoZ2BmQO5HWe4HeJK_A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FoTrsLD&h=ATNuUIieoy4hoE8cy5cyyegP--FtoKM8f0TGehiZELkUTWcu_WuR2mQBCvcnmh1cqDUQuGVfVqSY0FzJ02Ai2EAVjKXxBhpRMLHqtTxP4iEC9GJnBpj5nkZ6xWY8qIwfvVFTk8FB7Qv5qwuFlFv0DhsBCNKCI5GoWyf1nMSd6psor71mE8YEc1YaNaGDebjbysSaY4lzTXEJiYatUzAnvaKfVaTXPDXfy1rPK_hSdWrHa7qWQwmhRKXxSRxrBfiAauzkDsxwEYYU1Z2A6fLxKqYQoZ2BmQO5HWe4HeJK_A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FjJZ4XC&h=ATOsMLQ5OyB7HOkAShTIBhF1ZXl_Ofzxz-Mv1TpWjsTzgNLbM-uCHgrbjs6wDNugapVCy8C_I_bcIPETgUzBYM178ibXHeLDFTYiDp5HXOcHW4FqDcYqYjgEXc1hc99OwGn-b7PFrXQcS2HGLLj7xwyIkMIgxWKt9iNtm-ME-wqF5srehQgPO_vCUZ7VOsDeBDfORPdeR7jThBJ1y_9aJlSSeo-efHZOjXJWNJfzCFjxeL-RA8qA_6wVX5bu_X5U7waVagSduOq0EEz9bJKYn_63KnbyaX0xPV7Mv79A2w
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[বলংকঃ https://goo.gl/aYj6Uy ; https://goo.gl/m9Lt2u; https://goo.gl/W
g2PjD ]।  
. 
শুধুমাত্র ইস্রাঈল িংরশ্র মানুষ িরল ত্ারা ঐ ভূবমর মাবলক। অথবাৎ আেবরকভারিই 
ত্ারা বেবলবিনরক “িাপ-োোর সম্পবি” ভারি। বিষ্টান এিং ইহুবে উভয় সম্প্রোয় এই 
গ্ররন্থ বিশ্বাসী। কারজই এটা ত্ারের ধমবীয় আবকোর অংশ্। ত্ারের বিশ্বাস অনুর্ায়ী 
ইহুবেরা হরচ্ছ 'chosen race' িা ঈশ্বররর লিরে লনওয়া জাবত্। ধমবগ্রন্থ িাইরিরলর 
উদৃ্ধবত্ বেরয় জারয়াবনস্ট্ ইহুবে ও বিষ্টানরের ওরয়িসাইটগুরলা বকভারি বেবলবিরনর 
ভূবমর একচ্ছত্র অবধকার একমাত্র ইহুবেরের িরল প্রচার কররে ত্া লেখুনঃ  
১। https://goo.gl/TehmsD 
২। https://goo.gl/Juwnt5 
৩। https://goo.gl/YC4LrY 
অথবাৎ শুধুমাত্র ধমবীয় কাররণই জায়নিােী{Zionist-বেবলবিরন ইহুবে রািপন্থী} ইহুবে ও 
বিষ্টানরা বেবলবিবনরের বনজ ভূখণ্ড লথরক উরচ্ছে করর লসখারন িবহরািত্ ইহুবেরের 
িসবত্ স্থাপন কররত্ চারচ্ছ। এই অসভয, িিবর ও িণবিােী করমবর লপেরন একমাত্র 
কারণ হরচ্ছ ত্ারের ধমব। এর লপেরন লকান রাজবনবত্ক কারণ লনই। ত্ারা র্া কররে 
ত্া িাইরিল লথরক অনুপ্রাবণত্ হরয়ই কররে। এর লপেরন অনয লকান কারণ লনই। 
িাইরিলরক 'ঈশ্বররর িাণী' িরল বিশ্বাস করর িরল পবিমা বিষ্টানরাও ইস্রারয়লরক 
সাহার্য কররত্ িাধয। এ কাররণ শ্ত্ বনন্দার মুরখও আরমবরকা কখরনা ইস্রারয়রলর প্রবত্ 
ত্ারের সমথবন প্রত্যাহার করর না। 
. 
উপরর সংরেরপ আরলাচনা করলাম আসরল বঠক লকান কাররণ বেবলবিন ভুখরণ্ডর প্রবত্ 
ইহুবেরের এত্ আকষবণ এিং লকন পবিমা শ্বি সিসমরয় এই অনযায় োবির প্রবত্ 
সমথবন লেয়।  
এিার প্রশ্ন জািরত্ পারর - লকন এত্ িের ধরর বেবলবিরন এত্ অশ্াবি আর 
রিপাত্? এর মূল কারণ আসরল লকাথায়? 
"ইহুবে রাি" প্রবত্ষ্ঠার িযাপারর ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ িাইরিল কী েমুবলা লেয়? 
রিপারত্র পথ? নাবক শ্াবির পথ? 
ললখার আিামী পরিব ইন শ্া আল্লাহ এ িযাপারর বিিাবরত্ আরলাচনা করি।  
#চলরি 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FJuwnt5&h=ATPDGiSJBQsM1vkBiqWJYm4osqAJgmbA7Qo-CRvf2xqHj4V8B7vJBZ2aAWebtZu8DlesYCuzLJWfPqsw3iQ_m9HsPWv1nu7gY6sIJ0RnI3w-AYyz2J8WfS4kiPwGMHRsGaVp59Hl7ql96URe-TibFGg0rs3YFsUbdFjkSgQ95r2rI0i1OXQ74WKxzrKr2GEFKJSBI8-D6TS6Bn2o87ZmSgjs9Zln1Uw9zcsXNH2acLLa9rR0z36oN-JIhqVKBqToib6CyHJ4sqlB5HOSld3F2PsGS8Da_04w42aWB0tpMQ
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. 
"এিং র্খন লত্ামার প্রভু ইিরাবহমরক কবত্পয় িাকয োরা পরীো কররবেরলন, পরর লস 
ত্া পূণব কররবেল;  
বত্বন[আল্লাহ] িরলবেরলনঃ বনিয়ই আবম লত্ামারক মানিমণ্ডলীর লনত্া করি।  
লস[ইিরাবহম(আ)] িরলবেলঃ আমার িংশ্ধরিণ হরত্ও? 
বত্বন িরলবেরলনঃ আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীরের প্রবত্ প্ররর্াজয হরিনা।" 
(কুরআন, িাকারাহ ২:১২৪) 
. 
“িলঃ লহ ইহুবেরা! র্বে লত্ামরা মরন কর লর্, লত্ামরাই আল্লাহর িনু্ধ, অনয লকান 
মানিরিাষ্ঠী নয়— ত্াহরল লত্ামরা মৃতু্য কামনা কর, র্বে লত্ামরা সত্যিােী হও।” 
(কুরআন, জুমু’আহ ৬২:৬) 
. 
“আর উপরেশ্ লেয়ার পর আবম র্ািুরর বলরখ বেরয়বে লর্, ‘‘আমার লর্ািযত্র িান্দািণই 
পৃবথিীর উিরাবধকারী হরি’’। 
বনিয়ই এরত্ ইিাোত্কারী সম্প্রোরয়র জনয উপরেশ্িাণী ররয়রে।” 
(কুরআন, আবম্বয়া ২১:১০৫-১০৬) 
. 
“ইিরাবহম ইহুবেও বেল না, বিষ্টানও বেল না; িরং লস বেল একবনষ্ঠ মুসবলম। আর লস 
মুশ্বরকরের(অংশ্ীিােী/polytheist) অিভুবি বেল না। 
বনিয়ই মানুরষর মরধয ইিরাবহরমর সিরচরয় বনকটিত্বী ত্ারা, র্ারা ত্াাঁর অনুসরণ 
করররে এিং এই নিী[মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] ও মুবমনিণ। আর আল্লাহ মুবমনরের অবভভািক। 
এিং বকত্ািীরের[ইহুবে ও বিষ্টান] মরধয এক েরলর িাসনা লর্, লত্ামারেররক পথভ্রাি 
করর; বকন্তু ত্ারা বনরজরের িযবত্ত্ অনয কাউরক বিপথিামী কররনা এিং ত্ারা ত্া 
িুেরেনা।” 
(কুরআন, আবল ইমরান ৩:৬৭-৬৯) 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
837 

১৪১ 
বেবলবিরন রিপাত্ ও এর অবধিাসীরের উরচ্ছরের আসল 
কারণ কী?  

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 

 

িত্বেরনর ললখায় বেবলবিবন ভুখরণ্ডর প্রবত্ ইহুবেরের োবির কারণ ও পবিমা বিষ্ট 
ধমববিশ্বাসীরের বনলবি সমথবরনর কারণ আরলাচনা কররবেলাম। ললখাবটর 
বলংকঃ https://goo.gl/N44B3Z। আজরকর ললখায় বেবলবিন েখরলর িযাপারর 
িাইরিরলর েমুবলা বনরয় আরলাচনা করি। 
ইহুবে জাবত্ কী করর বমসরর বেরআউরনর কিল লথরক মুি হরয় বেবলবিরনর বেরক 
র্াত্রা করর এিং পবররশ্রষ আিার বেবলবিন অবধকার করর, ত্ার বিিাবরত্ বিিরণ 
িাইরিরল আরে। মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরলর নারম লর্ কাবহনীগুরলা বিকৃত্ গ্রন্থ 
িাইরিরল ললখা আরে, ত্ারত্ সুেষ্ট উপারয় ইহুবে রাি স্থাপরনর ইবত্হাস ও উপায় 
িণবনা করা আরে। ইহুবে ও বিষ্টানরের কারে লসগুরলা হরচ্ছ ‘ঈশ্বররর িাণী’ ও 
‘পথবনরেবশ্’। চলুন লেবখ িাইরিরলর কাবহনী অনুর্ায়ী বকভারি বেবলবিরন ইহুবে রাি 
প্রবত্ষ্ঠা হরয়বেল। 
. 
(বিকৃত্)িাইরিরলর কাবহনী অনুর্ায়ী লমাবশ্ {মুসা(আ)/Moses} িনী ইস্রাঈরলর 
মানুষরের বনরয় র্খন পবিত্র ভূবম বেবলবিরনর বেরক র্াবচ্ছরলন, ত্খন আশ্পারশ্র 
অরনকগুরলা জাবত্রক ঈশ্বররর বনরেবরশ্ নৃশ্ংসত্ম উপারয় বনর্বাত্ন কররন এিং ত্ারের 
উপর িণহত্যা চাবলরয় ত্ারেররক এরকিারর ধ্বংস করর লেন (আসত্ািবেরুল্লাহ, 
নাউরু্বিল্লাহ)। কথাটা অবিশ্বাসয মরন হরত্ পারর, বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ বঠক 
ত্াই িলরে। আরির ললখারত্ই আবম উরল্লখ কররবেলাম লর্, ইহুবেরের ধমবগ্রন্থ 
ত্ানাখ(Tanakh) এর িইগুরলারক বিষ্টানরাও ঈশ্বররর িাণী িরল বিশ্বাস করর এিং 
ত্ারা লসগুরলারক ত্ারের িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংরশ্ লররখরে। 
অথবাৎ বিষ্টান িাইরিরলর Old testament অংরশ্র িইগুরলা ইহুবে ও বিষ্টানরের কমন 
ধমবগ্রন্থ। িাইরিরলর Old testament অংরশ্র ‘বেত্ীয় বিিরণ’(Deuteronomy) 
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গ্ররন্থর ২য় অধযারয় িলা হরয়রে লর্ঃ মুসা(আ) এর অনুিত্ িনী ইস্রাঈলীরা বহরবান 
অিরলর রাজা সীরহানরক পরাবজত্ কররন। এিং #প্রভু_ঈশ্বররর_বনরেবরশ্ ত্ারা লস 
অিরলর পুরুষ, স্ত্রীরলাক এিং লোট বশ্শু সকলরক লমরর লেরলন। িাইরিরলর 
ভাষযমরত্--- 
. 
“ বকন্তু প্রভু আমারের ঈশ্বর সীরহানরক আমারের হারত্ তু্রল বেরয়বেরলন। আমরা রাজা 
সীরহান, ত্ার পুত্ররের এিং ত্ার সমি ললাকরের পরাবজত্ কররবেলাম। 
লসই সময় রাজা সীরহারনর সি শ্হরগুরলাই আমরা অবধকার কররবেলাম। প্ররত্যক 
শ্হররর সমি ললাকরের, সকল পুরুষরের, স্ত্রীরলাকরের এিং লোট লোট বশ্শুরের 
আমরা সমূ্পণবরূরপ ধ্বংস কররবেলাম। আমরা কাউরকই জীবিত্ লেরড় বেই বন! 
ঐ সমি শ্হরগুরলা লথরক আমরা লকিলমাত্র িিাবেপশু এিং মূলযিান দ্রিযসামগ্রী 
বনরয়বেলাম।“ 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিিরণ(Deuteronomy) ২:৩৩-৩৫; বলংক লথরক লচক করর লেখরত্ 
পাররনঃ https://goo.gl/ACLG7n ] 
. 
এরপর ত্ারা পরিত্বী রাজয িাশ্রনর রাজা ওিরক পরাবজত্ কররন এিং 
#প্রভু_ঈশ্বররর_বনরেবরশ্ ত্ারা লস অিরলরও নারী, পুরুষ, এিং লোট বশ্শু সকলরক 
হত্যা কররন। িাইরিরলর ভাষযমরত্--- 
. 
“৩ “লসই কাররণ প্রভু আমারের ঈশ্বর িাশ্রনর রাজা ওিরক পরাবজত্ কররত্ সাহার্য 
কররবেরলন। আমরা ত্ারক এিং ত্ার সমি ললাকরের পরাবজত্ কররবেলাম। ত্ারের 
আর লকউই িাকী বেল না। 
… … 
৬ বহরবারনর রাজা সীরহারনর শ্হরগুবলরক আমরা লয়ভারি ধ্বংস কররবেলাম, লসভারিই 
এরেরও ধ্বংস কররবেলাম। প্ররত্যকবট শ্হররক এিং লসখারন িসিাসকারী সমি 
ললাকরের এমনবক সমি স্ত্রীরলাকরের এিং বশ্শুরের আমরা সমূ্পণবভারি ধ্বংস 
কররবেলাম। 
৭ বকন্তু ঐ সমি শ্হররর সমি লিারু এিং সমি মূল্য়িান দ্রিযসামগ্রী আমরা বনরজরের 
জনয লররখ বেরয়বেলাম।“ 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিিরণ(Deuteronomy) ৩:৩-৭; 
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বলংকঃ https://goo.gl/WdLf6w] 
. 
পবিত্র ভূবম বেবলবিরনর বেরক এবিরয় র্ািার পরথ লর্সি জাবত্ পড়রি, িাইরিরলর 
ঈশ্বর বনরেবশ্ বেরচ্ছন ত্ারের সমূ্পণবরূরপ ধ্বংস করর বেরত্ এিং লকান প্রকার েমা 
প্রেশ্বন না কররত্। অথবাৎ ঐসি জাবত্রক সমূ্পণবরূরপ বিলুপ্ত করর লেিার েমুবলা িা 
Ethnic cleansing। আিজবাবত্ক আইন অনুর্ায়ী র্া রু্দ্ধাপরারধর শ্াবমল। এবটই হরচ্ছ 
‘পবিত্র’ িাইরিল অনুর্ায়ী ইহুবেরের promised land েখল করার বনয়ম। বিশ্বাস 
হরচ্ছ না? ত্াহরল িাইরিল লথরকই লেখুনঃ--- 
. 
“প্রভু, লত্ামারের ঈশ্বর, র্খন লত্ামারের লনতৃ্ত্ব বেরয় লসই লেরশ্ বনরয় র্ারিন, লর্ 
লেরশ্ লত্ামরা অবধগ্রহরণর জনয প্ররিশ্ কররো, ত্খন প্রভু লত্ামারের সামরন অরনক 
জাবত্রক েূর করর লেরিন – লয়মন বহিীয়, বিিবানীর্, ইরমারীয়, কনানীয়, পবরষীয়, 
বহব্বীয় এিং বর্িূষীয় লত্ামারের লথরক অরনক িড় এিং অরনক শ্বিশ্ালী সাত্বট 
জাবত্। 
প্রভু, লত্ামারের ঈশ্বর, এই জাবত্গুরলারক লত্ামারের কারে সমপবণ কররল পরর লত্ামরা 
ত্ারের পরাবজত্ কররি এিং ত্ারের সমূ্পণবভারি ধ্বংস কররি। ত্ারের সরঙ্গ 
লকারনারকম বনয়ম লকাররা না। ত্ারের েমা প্রেশ্বন কররা না।" 
[িাইরিল, বেত্ীয় বিিরণ(Deuteronomy) ৭:১-২; বলংকঃ https://goo.gl/5inHjZ] 
. 
িত্বমান সমরয় বেবলবিরন মুসবলমরের সারথ ইহুবেরা র্া কররে, ত্া বক িাইরিরলর 
এইসি বিধারনরই প্রবত্চ্ছবি নয়?  
. 
িাইরিরলর ঈশ্বররর বনরেবরশ্ ইহুবেরা বমবেয়ন অিরলর সকল লেরল বশ্শু এিং বিিাবহত্ 
নারীরক হত্যা করর। আর লর্ সকল িাচ্চা লমরয় কখরনা লর্ৌন কাজ কররবন অথবাৎ 
কুমারী, ত্ারেররক লভারির জনয বনরয় আরস। ত্ারা বিপুল পবরমারণ িরু-োিল এিং 
অনযানয িিােী পশু লুটপাট করর বনরয় আরস। লসই সারথ িন্দী করর আরন ৩২,০০০ 
কুমারী অল্প িয়সী লমরয়রক। অবিশ্বাসয লািরত্ পারর, বকন্তু এটাই িাইরিল অনুর্ায়ী 
পবিত্র ভূবম বেবলবিরনর বেরক র্াত্রাকারী ইহুবেরের প্রবত্ #ঐশ্ববরক_বনরেবশ্। িাইরিরলর 
িণনাপুিক(Numbers) এর ৩১ নং অধযারয় এর বিশ্ে বিিরণ আরে। 
বলংকঃ https://goo.gl/GKhys5 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FWdLf6w&h=ATOy0qBI9oA0rrPeLtIeWjNvh0u4AipmboCQVuOvwU660zBBhRNonfP36dAppmzxn5GZpRFHQXhBcewZ_r1Knmmt4_QG6r-jkWLpCP6yDaSsn-ZTUVoHC4SU9PdWOEGCUkqS0BgLO-jiOh-QffQDiYVHoYf1Uj_lhiYcJ9uJFjt5FrnqVH47HnlHFhJE3Eyt8GsCatl0atn13bPVOYTyyX6W9ltujTigmUTB89Wtl7N1zL-4tlZpKkI--RRKXeTtzbyTRInCN7m2JOS7QYODk0OwhkzFQbC1KmtBgz02QQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F5inHjZ&h=ATOapJL9el8fffyHe-tmosheOLWMPkkOWHZL09RzyYZC_4SFbY7psRl0xlnLnj2zXhlcvkVGnRvJDgWOSuRNp1e-njeCSU6vajVSPK6pMCeDIojapO7lorUDA-Rp98-t9ruU8TJk9nQY3Anvu02uiHPBvDANAl6FsCfEwRrpZNtKt-ErHPEq6hguP3nE7GH-jhU3Ohv2XlUgcnghbKX7WSLYacnv7sKRgTIi-I8_M9C4eRAe0MJoziuGxeLdoMv1546vxhiL8ffqjyhXVS2Qme2L8Lmqhd8xlnT5v9gzNrPyHA6J
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%90%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6?source=feed_text&story_id=348992848870435
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FGKhys5&h=ATMAT-eZ1-YCSko0KgU5XzE1Jn6_yJGFEVRmgQs06I3YbLuIPgFNTQ4956HOMa3kNaQof1wHVejmlwtLfD4TDOjbtQPZlPCmZ1qZnN1yvYf7INa8tF4FTT_zVBP--BGeKl3RwLP6wbXCzax9WO7l-Ld5-3AJAphmdSbF-av7dU2W8fyzV9XwVjUD9FilFkeIXO580GpAPd28EAY1qWXzRrQcw0j0aKkI3ONDoG1-pNirZnhokZZvhcMaz3C9u-J4c1yKHYir05EN6TQrdkPcaTXyTlu141fsmUiVN9CWNQ


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
840 

অরনক বিষ্টান বমশ্নারী িলরত্ চায় ইসলাম নাবক মানুষরক োস িানারত্ উৎসাবহত্ 
করর। ইসলারম িবনমরত্র মাল বনরয়ও ত্ারের কটুবির লশ্ষ লনই। ত্ারা বক 
িাইরিরলর এই বিধানগুরলা লেরখ না? অথচ ইসলাম কখরনা এই রকম উপারয় হত্যা, 
লুটপাট ও িন্দী করার বনরেবশ্ লেয়বন। ইসলারম বজহারের বিধান, রু্দ্ধলি সম্পে 
লারভর উপায় িাইরিল লথরক অরনক বভন্ন। 
. 
িাইরিরলর বিিরণ অনুর্ায়ী মুসা(আ) এর জীিেশ্ারত্ িনী ইস্রাঈল বেবলবিন পর্বি 
আসরত্ পাররবন। ত্াাঁর উিরাবধকারী ইউশ্া বিন নুন(আ) {বর্রহাশূ্য়/Joshua} এর 
লনতৃ্রত্ব ত্ারা বেবলবিরন প্ররিশ্ করর। বেবলবিরন আসার অিবশ্ষ্ট পথবটরত্ ঈশ্বররর 
বনরেবরশ্ ত্ারের োরা আররা ভয়ািহ সি বনষু্ঠরত্ার বিিরণ িাইরিরল পাওয়া র্ায়। 
বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ২:৮-২১ এ উরল্লখ আরে িনী ইস্রাঈরলর কাররণ স্থানীয় 
জনিণ কী বনোরুণ ভরয় বেন র্াপন করত্ [িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্র 
বলংকঃ https://goo.gl/9MBhg5] বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ৬:১৭-২২ এ উরল্লখ 
আরে িনী ইস্রাঈরলর ললারকরা বকভারি বর্রীরহা(Jericho)শ্হররর সকল রু্িক রু্িত্ী, 
িৃদ্ধ-িৃদ্ধা, িরু, লমষ, িাধা সকলরক লমরর লেরল এরপর সমি শ্হর িাবলরয় লেয়। 
[বলংকঃ https://goo.gl/81dQQW ; https://goo.gl/cEfSRd] 
বর্রহাশূ্য়(রর্াশুয়া/Joshua) ৮:১-২৯ এ উরল্লখ আরে িনী ইস্রাঈল বকভারি অয় শ্হররক 
িাবলরয় পুবড়রয় োড়খাড় করর লেয়, লসখানকার ১২,০০০ নারী-পুরুষরক হত্যা করর 
এরপর ইউশ্া বিন নুন(আ) {বর্রহাশূ্য়/Joshua} লসখানকার রাজারক লমরর িারের 
সারথ সারাবেন েুবলরয় রারখন [বলংকঃ https://goo.gl/5CrVkn]। লকান নৃশ্ংস 
কাবহনীর হবলউিী েবি নয়; এবট পৃবথিীর সি লথরক লিবশ্ মানুরষর অনুসৃত্ ধমবগ্রন্থ 
িাইরিরলর কাবহনী। 
. 
বেবলবিরন ঈশ্বররর ওয়াোকৃত্ িনী ইস্রাঈরলর promised land েখরলর জনয এমনই 
ভয়ঙ্কর সি উপায় িাইরিরল িণবনা করা আরে লর্গুরলা বচিা কররলও িা বশ্ওরর ওরঠ। 
ইহুবে ও বিষ্ট ধমবালম্বীরের ‘পবিত্র’ ধমব গ্ররন্থ এমন ইবত্হাসই ললখা র্া আরে, র্ারত্ 
নিী-রাসুলিণ িণহত্যা, অত্যাচার ও বনর্বাত্রনর োরা অরনকগুরলা জাবত্রক সমূ্পণবরূরপ 
বনমুবল করর বেবলবিরনর ভূবম েখল কররন (নাউরু্বিল্লাহ)। আল্লাহ ত্া’আলা নিী-
রাসুরলর নারম এই সকল অপিাে ও বমথযাচাররর বনপাত্ করুন। আজরকর বেরন 
ইহুবেরের োরা বেবলবিবনরের জুলুম-বনর্বাত্ন এিং ত্ারত্ বিষ্টীয় পবিমারের মেে 
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প্রোরনর রহসয বক এিার লিাো র্ারচ্ছ? 
. 
েখলকৃত্ বেবলবিবন ভূবম ধরর রাখার িযাপাররও িাইরিরলর বকেু েমুবলা আরে। িাইরিল 
িণবনা করররে বকভারি নিী-রাসুলিণ বেবলবিরনর েখলকৃত্ ভূবমর শ্বি সংহত্ 
কররত্ন। িাইরিরল ২ শ্ামুরয়ল(2 Samuel) ১২:২৯-৩১ এ িলা আরে লর্, ইহুবেরের 
িােশ্াহ োউে(আ) রাব্বা শ্হর আিমণ করর ত্ারের পরাবজত্ কররন এিং লসখারনর 
ললাকরের লির করর এরন ত্ারেররক করাত্, কুড়াল এইসি অস্ত্র বেরয় লকরট লেরলন, 
ত্ারেররক ইরটর ভাটার লভত্র ঢুবকরয় নৃশ্ংসভারি হত্যা কররন(নাউরু্বিল্লাহ)। 
আরম্মানীয়রের সকল শ্হররই বত্বন এই কাজ কররন 
[বলংকঃ https://goo.gl/1uHGmA ; https://goo.gl/8g3BNw ]। এই হরচ্ছ ইহুবে 
সাম্রাজয সংহত্ করার িাইরিলীয় েমুবলা। 
িাইরিল িরল লর্ এই েমুবলা সিবরু্রির জনয অনুসরণীয়। ইহুবে ত্ানাখ/বিষ্টান 
িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়রমর িীত্সংবহত্া{সামসঙ্গীত্/জিুর শ্রীে/Psalms} ১১৯:১৬০ 
এ িলা আরে লর্—ঈশ্বররর সকল আইনই সত্য এিং এগুরলা বচরকাল কার্বকর থাকরি 
[বলংকঃ https://goo.gl/YorxH4 ; https://goo.gl/MHdRTQ ]। িাইরিরলর নতু্ন 
বনয়রম(New Testament) বর্শু বিষ্ট িলরেন লর্ঃ পূরিবর সকল নিী-রাসুরলর আইন 
বচরকাল কার্বকর থাকরি এিং বত্বন লসগুরলা প্রবত্ষ্ঠা কররত্ই 
এরসরেন[বলংকঃ https://goo.gl/p89UvN]। এর সারথ প্রবত্ধ্বনী করর বিষ্ট ধরমবর 
প্রবত্ষ্ঠাত্া লসইন্ট পল িাইরিরলর ২ বত্মথীয়(2 Timothy) ৩:১৬-১৭লত্ িরলরে-- 
পূরিবর বকত্ারির কথাগুরলা ঈশ্বররর লথরক এরসরে এিং এগুরলা মানুরষর জনয উপকারী 
[বলংকঃ https://goo.gl/JRzQAQ]।  
. 
পাশ্বিক, ভয়ািহ, নৃশ্ংস, িিবর---রকান শ্ব্দমালা বেরয়ই ইহুবে-বিষ্টানরের বিকৃত্ গ্রন্থ 
িাইরিরলর এই সকল েমুবলারক বিরশ্ষাবয়ত্ করা র্ারচ্ছ না। লর্ সকল অত্যাচার-
বনর্বাত্রনর বিিরণ বচিা কররলও শ্রীর বশ্ওরর ওরঠ, এই সকল বজবনসরক ত্ারা 
“ঈশ্বররর বিধান”(!) ও “নিী-রাসুরলর কমব”(!) িরল বিশ্বাস করর লকননা এগুরলা 
ত্ারের ধমবগ্ররন্থ আরে। বেবলবিরন আজ ত্ারা র্া কররে, এগুরলা ত্ারের ধমবগ্ররন্থরই 
প্রবত্েলন। ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থর বনরেবশ্ হুিহু িািিায়ন কররল বেবলবিবনরের 
উপর লর্ আররা েুরভবাি লনরম আসরি ত্ারত্ লকান সরন্দহ লনই। নাউরু্বিল্লাহ। 
. 
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ত্ার বনজ হারত্ বনরজরের ধমবগ্রন্থ রচনা করর এগুরলারক “ঈশ্বররর িাণী” িরল চালারচ্ছ 
এিং িারনায়াট বিধারনর োরা হীন স্বাথব হাবসল কররে। ত্ারের বিকৃত্ গ্রন্থ সম্পরকব 
আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
" ত্ারা বক এত্টুকুও জারন না লর্, আল্লাহ লসসি বিষয়ও জারনন র্া ত্ারা লিাপন করর 
এিং র্া প্রকাশ্ করর? 
ত্ারের বকেু ললাক অেরজ্ঞানহীন। ত্ারা বমথযা আকাঙ্খা োড়া আল্লাহর গ্ররন্থর বকেুই 
জারন না। ত্ারের কারে কল্পনা োড়া বকেুই লনই। 
অত্এি ত্ারের জরনয আেরসাস! র্ারা বনজ হারত্ গ্রন্থ ললরখ এিং িরল, "এটা আল্লাহর 
কাে লথরক এরসরে"--র্ারত্ এর বিবনমরয় সামানয মূলয লাভ কররত্ পারর। 
অত্এি আেরসাস ত্ারের হারত্র ললখার জনয এিং আেরসাস, ত্ারের উপাজবরনর 
জরনয। 
(কুরআন, িাকারাহ ২:৭৭-৭৯) 
. 
আল কুরআরনও মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরলর পবিত্র ভূবমর বেরক র্াত্রার কথা উরল্লখ 
করা হরয়রে। বকন্তু কুরআরনর িণবনা আর িাইরিরলর িণবনায় বিশ্াল পাথবকয ররয়রে। 
আল কুরআরন িাইরিরলর নৃশ্ংসত্ার বোঁরটরোটাও লনই!  
আল কুরআরন মুসা(আ) এর সরঙ্গ িবন ইস্রাঈলরক পবিত্র ভূবমরত্ ঢুকিার বনরেবরশ্র 
কথা উরল্লখ করা হরয়রে এিং ত্া সমূ্পণব শ্াবিপূণব উপারয়। নারী-পুরুষ-বশ্শু হত্যা, 
লজার-জিরেবি, অবি সংরর্াি এমন লকান বকেুরই উরল্লখ লনই িরং এর উরটাটাই 
উরল্লখ আরে। লসই সারথ এটাও উরল্লখ আরে লর্ জাবলম ললারকরা আল্লাহর লসই 
বনরেবশ্রক বিকৃত্ কররবেল। --- 
. 
“আর স্মরণ কর, র্খন আবম িললাম, ‘লত্ামরা প্ররিশ্ কর এই জনপরে। আর ত্া 
লথরক আহার কর লত্ামারের ইচ্ছানুর্ায়ী, স্বাচ্ছরন্দয এিং েরজায় প্ররিশ্ কর মাথা নীচু 
করর। আর িল-- ‘েমা’। ত্াহরল আবম লত্ামারের পাপসমূহ েমা করর লেি এিং 
বনিয়ই আবম সৎকমবশ্ীলরেররক িাবড়রয় লেি’। 
অত্ঃপর র্াবলমরা পবিিত্বন করর লেলল লস কথা র্া ত্ারেররক িলা হরয়বেল, বভন্ন 
অনয কথা বেরয়। েরল আবম ত্ারের উপর আসমান লথরক আর্াি নাবর্ল করলাম, 
কারণ ত্ারা পাপাচার করত্।“ 
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(আল কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:৫৮-৫৯; বলংকঃ https://goo.gl/Epv4uv) 
. 
একই রকম কথা উরল্লখ আরে সুরা আরাে ৭:১৬১-১৬২ আয়ারত্ 
[বলংকঃ https://goo.gl/UQAMSD]।  
লকাথায় িাইরিরলর ধংসাত্মক প্ররিশ্ আর িণহত্যার কাবহনী আর লকাথায় আল 
কুরআরনর মাথা বনচু করর ‘েমা’র কথা িরল প্ররিরশ্র কাবহনী! এরপররও ত্ারা িলরত্ 
চায় লর্ কুরআন সযাস লশ্খায় আর িাইরিল শ্াবির কথা িরল! সুিহানাল্লাহ। ত্ারের 
োবি আর সরত্যর মারে আকাশ্-পাত্াল ত্োৎ। 
. 
সুরা মাবয়োহ ৫:২১-২৪ আয়ারত্ উরল্লখ আরে লর্--- িনী ইস্রাঈলরক পবিত্র ভূবমরত্ 
ঢুকরত্ িলা হরল ত্ারা লসখানকার স্থানীয় অবধিাসীরের লির করর বেরয় বেরয় এরপর 
লসখারন ঢুকিার িায়না ধরর! {বঠক লর্ভারি আজও ত্ারা বেবলবিবনরের বনজ ভূবম 
লথরক উরচ্ছে করর ত্া েখল কররত্ চারচ্ছ} এরপররও আল্লাহর উপর ভরসা করর 
লসখারন ঢুকরত্ িলা হরল ত্ারা উরটা িরল লেয় লর্ঃ মুসা(আ) এিং ত্াাঁর প্রভু লর্ন 
লসখারন বিরয় স্থানীয় অবধিাসীরের সারথ লড়াই কররন! নাউরু্বিল্লাহ। কুরআরনর 
বিিররণ লমারটও স্থানীয় অবধিাসীরের উপর জুলুম করার বিিরণ লনই 
বলংকঃ https://goo.gl/4indVA 
. 
ইসলারম লকান অিস্থারত্ এমনবক রু্রদ্ধর ময়োরনও মুশ্বরক(polytheists)লের সারথ 
নৃশ্ংসত্া করার অনুমবত্ লনই। ইসলামী বিধান অনুর্ায়ী নারী-বশ্শু, পলাত্ক ও 
বনরস্ত্ররের হত্যার উপর বনরষধাজ্ঞা ররয়রে [ররোররেঃ আিু োঊে হা/২৬৬৯, মুসনাে 
আহমাে হা/১৫৬২৬, ১৬৩৪২; সমূ্পণব হাবেসগুরলা লেখুন এই বলংক 
লথরকঃ https://goo.gl/HEgjd8]। নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন রু্রদ্ধর জনয লকান অবভর্ান 
লপ্ররণ কররত্ন ত্খন বিশ্বাসঘাত্কত্া করা, চুবর করা, কাররা অঙ্গহাবন িা অঙ্গ বিকৃত্ 
করা, বশ্শু হত্যা করা—এসি কাজ লথরক বনরষধ কররত্ন। রু্রদ্ধর সমরয় ত্ারেররক 
ইসলারমর প্রবত্ আহ্বান করা হত্। র্বে ত্ারা ইসলাম গ্রহণ করত্, ত্াহরল রু্দ্ধ করা 
লত্া েূররর কথা, ত্ারেররক অনয সকল মুসবলমরের মত্ সমান সুরর্াি সুবিধার িযািস্থা 
করা হত্। আর র্বে ত্ারা ইসলাম গ্রহণ কররত্ অস্বীকার করত্, ত্াহরল ত্ারেররক 
র্ৎসামানয বজবজয়া কর প্রোরনর আহ্বান জানাু্রনা হত্। র্বে ত্ারা সম্মত্ হত্, ত্াহরল 
আর লকান প্রকার রু্দ্ধ হত্ না। এমনবক এরপররও রু্দ্ধ পবরবস্থবত্ সৃবষ্ট হরল েুরিবর 
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লভত্র লথরক শ্ত্রুরা আল্লাহর বর্ম্মাোবর এিং নিীর(ملسو هيلع هللا ىلص) বর্ম্মাোবর লারভর আশ্া 
কররল{অথবাৎ বনরাপিা চাইরল} ত্ারের জনয আল্লাহর বর্ম্মাোবর এিং নিীর (ملسو هيلع هللا ىلص) 
বর্ম্মাোবর োন করিার বনরেবশ্ আরে। [ররোররেঃ মুসনাে আহমাে ১৭৬২৮, মুসবলম 
১৭৩১, বত্রবমর্ী ১৩০৮, ১৬১৭, আিূ োউে ২৬১২; হাবেসগুরলার 
বলংকঃ https://goo.gl/CrFmyM ]। এর সরঙ্গ িাইরিরলর ঈশ্বররর বিধারনর তু্লনা 
করুন---নারী, পুরুষ, বশ্শু, িিােী পশু সিাইরক হত্যা করা, শ্হর িাবলরয় লেওয়া, 
অরনযর ভূবম এভারি েখল করর লনওয়া। এ লথরকই লিাো র্ারচ্ছ অনয ধমবগুরলার সারথ 
ইসলারমর পাথবকয। 
. 
বেবলবিবন ভুখরণ্ড েখলোর ইস্রারয়ল িাবহনীর জুলুম ও রিপাত্ এিং এই অনযায় কারজ 
পবিমারের সহরর্াবিত্ার কারণ বনিয়ই এত্েরণ পবরষ্কার হরয় লিরে।  
ত্া হরচ্ছ-- ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ িাইরিল।  
িাইরিরলর বিধারনর কাররণই ইহুবেরা বেবলবিনরক ত্ারের নপতৃ্ক সম্পবি মরন করর, 
িাইরিরলর বিধানগুরলার কাররনই বেবলবিরনর স্থানীয় অবধিাসী আরি মুসবলমরের 
জুলুম বনর্বাত্ন করর, হত্যা করর ত্ারের ভূখণ্ড েখল করা হরচ্ছ। আর বিষ্টীয় 
পবিমারাও এ কারজ ত্ারের সহরর্াবিত্া কররে। মূলত্ পবিমারের শ্বিরত্ই ইস্রারয়ল 
শ্বিশ্ালী। মুবষ্টরময় ইহুবেরের পরে কখরনাই সম্ভি বেল না উসমানী 
বখলােত্রক(Ottoman Empire) পরাবজত্ করর বেবলবিন েখল করা। বব্রবটশ্রা 
উসমানীরের পরাবজত্ করার েরলই ত্ারা ঐ ভূখণ্ড েখল করার সুরর্াি লপরয়রে। 
আরমবরকার প্রত্যে হিরেপ োড়া ত্ারের পরে কখরনাই ঐ েখলকৃত্ ভূখণ্ড ধরর রাখা 
সম্ভি বেল না।  
এই সমসযার কারণ লর্রহতু্ বচবহ্নত্, সমাধাণও এ কাররণ পবরষ্কার। আর ত্া হরচ্ছ—
ইহুবে ও বিষ্টানরের িাবত্ল ও বমথযা মত্িারের বচর অিসান এিং শ্াবির ধমব 
ইসলারমর প্রবত্ষ্ঠা। এটাই এ সমসযার একমাত্র স্থায়ী সমাধাণ। কুরআন ও হাবেরসও 
আমরা লেবখ লর্ বকয়ামরত্র পূরিব এই মত্িােগুরলা বনবিহ্ন হরি এিং আল্লাহর পে 
লথরক এই কাজ কররিন মাবসহ ঈসা(আ)। 
. 
আল্লাহ রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘র্াাঁর হারত্ আমার জীিন আরে লসই সিার কসম! 
অিশ্যই এমন এক বেন আসরি, লর্বেন লত্ামারের মরধয ঈসা ইিরন মারইয়াম একজন 
নযায়পরায়ণ শ্াসকরূরপ অিত্রণ কররি; িুশ্ লভরঙ্গ চুরমার কররিন, শূ্কর বনধন 
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কররিন, বজবর্য়া কর িাবত্ল কররিন, মাল-সম্পে এত্ লিশ্ী হরি লর্, (োন িা সােকা) 
গ্রহণ করার মত্ ললাক থাকরি না। লসই সময় একবট বসজোহ্ েুবনয়া এিং ত্ার মরধয 
র্া বকেু ররয়রে ত্ার লথরকও উিম হরি।’’ (অথবাৎ, বকয়ামত্ বনকরট জানার কাররণ 
ইিােত্ মানুরষর কারে অবত্ বপ্রয় হরি।)  
এ হােীস িণবনার পর আিু হুরাইরাহ (রাঃ) িলরলন, লত্ামরা ইচ্ছা কররল, কু্বরআন 
কারীরমর এ আয়াত্ পাঠ কররত্ পার, ( َِوِإْن مِ ْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإَلَّ لَيُ ْؤِمَننَّ بِِه قَ ْبَل َمْوتِه) অথবাৎ, 

আহরল বকত্ািরের [ইহুবে ও বিষ্টান] মরধয প্ররত্যরক বনজ মৃতু্যর পূরিব অিশ্যই 
ত্াাঁর[ঈসা(আ)] প্রবত্ ঈমান আনরি। (সূরা বনসা-৪:১৫৯) 
[িুখারীঃ বকত্ািুল আবম্বয়া; হাবেস নং ৩৪৪৮; বলংকঃ https://goo.gl/neAS6r]  
. 
বেবলবিন লকন মুসবলম উম্মাহর জনয গুরুত্বপূণব? 
বেবলবিরন ররয়রে আমারের প্রথম বকিলাহ আল আকসা িা িাইতু্ল মুকাোস। এখান 
লথরকই রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) বমরারজ িমন করররেন, ইমামবত্ করর পূরিবর নিীরের সারথ সলাত্ 
পরড়রেন। িাইতু্ল মাকবেস হরচ্ছ বিশ্বাসীরের ভূবম। এখন একমাত্র মুসবলমরাই লশ্ষ 
নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ও পূরিবর সকল নিীরের প্রবত্ বিশ্বাসী জাবত্। ত্াোড়া আরি 
মুসবলমরা ঐ অিরলর স্থানীয় অবধিাসী। স্থানীয় অবধিাসীরের অিশ্যই বনজ ভূবমর 
উপর অবধকার আরে। স্থানীয়রের লজার করর বনজ ভূবম লথরক উরচ্ছে করর 
বিজাত্ীয়রের ত্থাকবথত্ promised land েখল বকংিা থািব লটম্পল প্রবত্ষ্ঠা – এগুরলা 
লকান সুস্থ বিরিকিান মানুরষর বচিা হরত্ পারর না। লজরুজারলম লকন মুসবলম উম্মাহর 
জনয গুরুত্বপূণব লস সম্পরকব বিিাবরত্ জানার জনয শ্ায়খ সাবলহ আল 
মুনাবিে(হাবেজাহুল্লাহ) এর এই েরত্ায়াবট পড়া লর্রত্ 
পাররঃ https://islamqa.info/en/7726 
. 
আল্লাহ মুসবলম উম্মাহরক কুরআন-সুন্নাহর বভবিরত্ ঐকযিদ্ধ করর বেন এিং বেবলবিন 
সংকরটর দ্রুত্ সমাধাণ করর বেন। 
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১৪২ 
নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন – ৭ 

ঋতু্িত্ী নারীরা বক ইসলারম অিরহবলত্? (২য় পিব) 
-জাকাবরয়া মাসুে 
 

 

(প্রথম পিব লেখুনঃ (#সত্যকথন) ১২৪ এ)  
. 
িত্ পরিব আমরা “আর্া” (أَذًى) শ্রব্দর অথব বনরয় আরলাচনা কররবেলাম। এই পরিব 
আমরা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সহীহ হাবেস লথরক ঋতু্িত্ী নারীরের সম্পরকব ইসলারমর 
বিধান বনরয় আরলাচনা লপশ্ করি ইনশ্াআল্লাহ।  
. 
আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ঋতু্চলাকালীন সমরয় ত্ার স্ত্রীরের সারথ লকানরূপ অিজ্ঞাভাি 
প্রকাশ্ কররত্ন না িরং এ সময় ত্ার (ملسو هيلع هللا ىلص) আচরণ বেল স্বাভাবিক। বত্বন (ملسو هيلع هللا ىلص) ঋতু্িত্ী 
স্ত্রীর সারথ একই পারত্র খািার লখরয়রেন, একই পাত্র লথরক পাবন বনরয় লিাসল 
করররেন, একই বিোনায় শ্য়ন করররেন, প্রাত্যবহক কারজ ত্ারের সাহার্য গ্রহণ 
করররেন, ঋতু্িত্ী স্ত্রীর োরা বনরজর মাথা আাঁচবড়রয় বনরয়রেন, ত্ারেররক পারশ্ লররখ 
লকারআন বত্লাওয়াত্ করররেন, সালাত্ আোয় করররেন। আপবন শুনরল হয়ত্ অিাক 
হরিন লর্, ঋতু্িত্ী অিস্থায় মা আরয়শ্া (রাবর্) লর্ বেক লথরক মুখ লাবিরয় পাবন পান 
কররত্ন, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ও বঠক লস বেরক মুখ লাবিরয় পাবন পান কররত্ন, আল্লাহর রাসূল 
 হাড় লক ঐ বেক লথরকই বচিারত্ন লর্ বেক লথরক আবয়শ্া (রাবর্ঃ) ঋতু্িত্ী (ملسو هيلع هللا ىلص)
অিস্থায় বচিারত্ন । আমরা সহীহ হাবেস লথরক আপনার সামরন বকেু উোহরণ তু্রল 
ধরবে। 
. 
. 
ঋতু্িত্ী নারীরের সারথ এক বিোনায় লশ্ায়াঃ 
. 
আল্লাহর রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার সহধবমবণীরের সারথ ঋতু্কালীন সমরয় একই বিোনায় শ্য়ন 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%A8%E0%A7%AA?source=feed_text&story_id=350194632083590


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
847 

কররত্ন বকন্তু লকান সরঙ্কাচরিাধ কররত্ন না। ত্ারের লক অপয়া মরন কররত্ন না, 
ত্ারের লক অশুবচ মরন কররত্ন না। র্া বনরম্নাি সবহহ হাবেস সমূহ োরা পবরষ্কার ভারি 
প্রত্ীয়মান হয়। 
. 

ثِير ، َعْن أَِبي َسَلَمَة، َأنَّ  ثَ َنا ِهَشاٌم، َعْن َيْحَيى ْبِن أَِبي ََ ََ َحدَّ ثَ َنا اْلَمكِ يُّ ْبُن ِإبْ َراِهيَم، قَا  زَيْ َنَب ابْ َنَة ُأمِ  َسَلَمَة، َحدَّ
َها قَاَلْت، ب َ  ثَ ت ْ ثَ ْتُه َأنَّ أُمَّ َسَلَمَة َحدَّ ، صلى الله عليه وسلم ُمْضَطِجَعًة فِ َحدَّ َنا أَنَا َمَع النَِّبيِ  ي َخِميَصة  ِإْذ ِحْضُت، ي ْ

 ََ ُت ثَِياَب ِحيَضِتي قَا ِْ   . َمَعُه ِفي اْلَخِميَلةِ َفَدَعاِني فَاْضَطَجْعتُ  .قُ ْلُت نَ َعمْ  ."أَنُِفْسِت  " فَاْنَسَلْلُت فََأَخ
 

উরম্ম সালমা (রা) লথরক িবণবত্, বত্বন িরলনঃ আবম নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ একই চােররর 
নীরচ শুরয় বেলাম। হঠাৎ আমার হারয়র্ লেখা বেরল আবম চুবপ চুবপ লিবররয় বিরয় 
হারয়রর্র কাপড় পরড় বনলাম। বত্বন িলরলনঃ লত্ামার বক বনোস লেখা বেরয়রে? আবম 
িললাম হযা। ত্খন বত্বন আমারক িাকরলন। আবম ত্ার সরঙ্গ চােররর বভত্র শুরয় 
পড়লাম। 
. 
িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্, পবররচ্ছেঃ (২০৭) হায়র্ 
অিস্থায় স্ত্রীর সারথ বমলারমশ্া করা, ১/২৯৪ আরও লেখুন, ১/৩১৬,৩১৭; মুসবলম, 
আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, 
২/৫৮১ , আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, 
পবররচ্ছেঃ (৪), ...... ত্ারের সারথ লশ্ায়া ও খাওয়া োওয়া নিধ, ১/৩২৬, ইিনু মাজাহ, 
মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান ১/৬৩৭। 
. 
ঋতু্িত্ী নারীরের সারথ লর্ৌনবমলন োড়া সি ধররণর লমলারমশ্া করাঃ 
. 
এই সময়টারত্ লর্ৌনবমলন োড়া ত্ারের সারথ সি ধররণর লমলারমশ্া করা র্ায়। ত্ারের 
সারথ খািার খাওয়া, চলারেরা, ত্ারের সারথ িসা, স্বাভাবিক সকল কাজ কমব 
পবরচালনা করা, প্রভৃবত্ লকান কাজই ইসলাম এই সমরয় বনরষধ করর বন। িরং 
আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এই সমরয় ত্ার স্ত্রীরের োরা মাথা আাঁচড়ারত্ন, ত্ারের সারথ 
লর্ৌনবমলন োড়া সি বকেুই কররত্ন, ত্ারের প্রাত্যবহক করমব সহায়ত্া কররত্ন এিং 
লসই সারথ বত্বন ত্ার সাহািারের উৎসাহ বেরত্ন ত্ারের স্ত্রীরের সারথ ভারলা িযিহার 
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করার জনয। 
. 

ثَ نَ  ثَ َنا َحمَّاُد ْبُن َسَلَمَة، َحدَّ ، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدي   ، َحدَّ ُر ْبُن َحْرب  ثَِني زَُهي ْ ، َأنَّ ثَ  اَوَحدَّ اِبٌت، َعْن أََنس 
ََ َأْصحَ  َُِلوَها َوَلْم ُيَجاِمُعوُهنَّ ِفي اْلبُ ُيوِت َفَسَأ انُوا ِإَذا َحاَضِت اْلَمْرَأُة ِفيِهْم َلْم يُ َؤا اُب النَِّبيِ  صلى الله اْليَ ُهوَد، ََ

 ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء ُلوَنَك َعِن اْلَمِحيضِ َوَيْسأَ  }عليه وسلم النَِّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْ َزََ اللَُّه تَ َعاَلى 
ََ َرُسوَُ اللَِّه صلى الله عليه وسلم  {ِفي اْلَمِحيضِ   َلَّ النِ َكاَح اْصنَ ُعوا َُلَّ َشْىء  إِ  "ِإَلى آِخِر اآليَِة فَ َقا

 

রু্হায়র ইিন হারি (র)…আনাস (রাঃ) লথরক িবণবত্ লর্, ইয়াহুেীরা ত্ারের মবহলারের 
হারয়র্ হরল ত্ার সরঙ্গ এক সারথ আহার করত্ না এিং এক ঘরর িাস করত্ না । 
সাহািারয় বকরাম এ সম্পরকব রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)-রক বজরজ্ঞস কররলন। ত্খন 
আল্লাহত্ায়াআলা এ আয়াত্ নাবর্ল কররলন: “ত্ারা লত্ামার কারে হারয়র্ সম্পরকব 
বজরজ্ঞস করর । িরল োও লর্, ত্া হরলা কষ্টোয়ক। সুত্রাং হারয়র্ অিস্হায় লত্ামরা 
মবহলারের লথরক পৃথক থাকরি…… ।” এরপর রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, লত্ামরা (রস 
সময় ত্ারের সারথ) শুধু সহিাস োড়া অনযানয সি কাজ কর । 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ 
িণবনা, ২/৫৮৯, ৫৯০; আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্রবমর্ী, ১/১৩২; 
আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও বনোস, পবররচ্ছেঃ 
(৪), ...... ত্ারের সারথ লশ্ায়া ও খাওয়া োওয়া নিধ, ১/৩২৪, আলিানী, মুহাম্মাে 
নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্রবমর্ী, ১/১৩২। 
. 

ََ اَلنَِّبيُّ } أَ  -رضى الله عنه  -َوَعْن أََنس   َُِلوَها, فَ َقا انُوا ِإَذا َحاَضْت اَْلَمْرَأُة َلْم يُ َؤا صلى الله عليه  -نَّ اَْليَ ُهوَد ََ
 "ِاْصنَ ُعوا َُلَّ َشْيء  ِإَلَّ اَلنِ َكاحَ  -وسلم 

 

আনাস (রাবর্) লথরক িবণবত্ হরয়রে লর্, ইয়াহুেী ললারকরা ত্ারের হারয়র্া স্ত্রীর সারথ 
পানাহার করা পবরত্যাি কররত্া। নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ লত্ামরা লর্ৌনবমলন োড়া ত্ারের 
সারথ সিই কররি। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ 
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িণবনা, ২/৫৮৬; িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্,পবররচ্ছেঃ 
(২০৭), হায়র্ অিস্থায় স্ত্রীর সারথ বমলারমশ্া করা, ১/২৯৬,২৯৭, ইিনু হাজার 
আসকালানী, িুলুগুল মারাম, অধযায়ঃ েতু্িত্ী মবহলারের লর্ সকল কাজ নিধ, হাবেস 
নংঃ ১৪৩, হাবেস সহীহ। 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রীরক আবলঙ্গন করাঃ 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার ঋতু্িত্ী স্ত্রীরক আবলঙ্গন কররত্ন। ত্ারের িারয়র সারথ িাাঁ বমবশ্রয় 
শুইরত্ন, এই সময় ত্ার েতু্িত্ী স্ত্রীর লর্ৌনারঙ্গ একবট কাপরড়র পবট্ট িাধা থাকরত্া। র্া 
বনরম্নাি হাবেস গুরলার োরা িুো র্ায়। 
. 

ثَ َنا َجرِيٌر، َعْن َمْنُصور ، َعْن ِإبْ َراِهيَم، َعِن اَْلْسَوِد، َعْن َعا َبَة، َحدَّ ثَ َنا أَبُو َبْكِر ْبُن أَِبي َشي ْ اَنْت ئِ َحدَّ َشَة، قَاَلْت ََ
 ْت َأَمَرَها النَِّبيُّ   صلى الله عليه وسلم   َأْن تَْأَتِزَر بِِإزَار  ثُمَّ يُ َباِشُرَهاِإْحَدانَا ِإَذا َحاضَ 

 

আবয়শ্াহ (রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আমারের লকউ হারয়র্গ্রি হরল নািী (ملسو هيلع هللا ىلص) 
ত্ারক ত্ার (লিাস্থারন) পাজামা শ্িভারি িাাঁধার বনরেবশ্ বেরত্ন, অত্ঃপর ত্ারক 
আবলঙ্গন কররত্ন। 
. 
িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, অধযায়ঃ হায়র্,পবররচ্ছেঃ (২০৭), হায়র্ 
অিস্থায় স্ত্রীর সারথ বমলারমশ্া করা, ১/২৯৬, মাবলক বিন আনাস, আল-মুয়ািা, অধযায়ঃ 
(২) পবিত্রত্া অজবন, পবররচ্ছেঃ (২৬) স্ত্রী ঋতু্মত্ী থাবকরল ......... , ১/৯৪, ইিনু 
মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, অধযায়ঃ পবিত্রত্া ও ত্ার পন্থাসমূহ, 
১/৬৩৫,৬৩৬। 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রীর সারথ একই পারত্র খািার খাওয়াঃ 
. 
আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এই সমরয় ত্ারের লক এক সারথ বনরয়, একই থালায় খািার গ্রহণ 
কররত্ন। শুধু এক সারথ বনরয় খািারই নয় আল্লাহ্ র রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) ঐ বেরক লঠাাঁট লাবিরয় 
পাবন লখরত্ন লর্বেক বেরয় মা আবয়শ্া (রাবর্ঃ) হাবয়জা অিস্থায় পাবন লখরত্ন, আল্লাহর 
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রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) হাড় লক ঐ বেক লথরকই বচিারত্ন লর্ বেক লথরক আবয়শ্া (রাবর্ঃ) ঋতু্িত্ী 
অিস্থায় বচিারত্ন । বনরম্নাি সবহহ হাবেস োরা ইসলারমর এই আচরণ গুরলা অত্যি 
সুেষ্ট ভারি প্রমাবণত্ হয়। 
. 

ثَ َنا ثَ َنا َوَِيٌع، َعْن ِمْسَعر ، َوُسْفَياَن، َحدَّ ، قَاََل َحدَّ ُر ْبُن َحْرب  َبَة، َوزَُهي ْ   أَبُو َبْكِر ْبُن أَِبي َشي ْ
ْنُت َأْشَرُب َوأَنَا َحاِئٌض، ثُمَّ أُنَاِولُُه النَّ  ، َعْن أَبِيِه، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت َُ عليه  ِبيَّ صلى اللهَعِن اْلِمْقَداِم ْبِن ُشَرْيح 
لله عليه وسلم فَ َيَضُع اوسلم فَ َيَضُع فَاُه َعَلى َمْوِضِع ِفيَّ فَ َيْشَرُب َوأَتَ َعرَُّق اْلَعْرَق َوأَنَا َحاِئٌض ثُمَّ أُنَاِولُُه النَِّبيَّ صلى 

ٌر فَ َيْشَرُب  .فَاُه َعَلى َمْوِضِع ِفيَّ  َُْر زَُهي ْ ِْ  .َوَلْم َي
 

আরয়শ্া (রাবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ আবম ঋতু্িত্ী অিস্থায় পাবন পান 
করত্াম এিং পরর নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক অিবশ্ষ্টটুকু প্রোন কররল আবম লর্খারন মুখ লাবিরয় 
পান করত্াম বত্বনও লসই স্থারনই মুখ লাবিরয় পান কররত্ন। আিার আবম ঋতু্িত্ী 
অিস্থায় হাড় লখরয় ত্া নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক বেরল আবম লর্খারন মুখ লাবিরয়বেলাম বত্বন 
লসখারন মুখ লাবিরয় লখরত্ন। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, আস-সহীহ, অধযায়ঃ (৩) হারয়জ সম্পবকবত্ 
িণবনা, ২/৫৯৯, আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও 
বনোস, অনুরচ্ছেঃ েতু্িত্ী মবহলারের সারথ খাওয়া োওয়া ........ , ১/৩২৭, ইিনু 
মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, ১/৬৩৪, আিু োউে, সুলাইমান ইিনু 
আশ্য়াস, আস-সুনান, ১/২৫৯ । 
. 

، حَ  ثَ َنا َعْبُد الرَّْحَمِن ْبُن َمْهِدي   َبِريُّ، َوُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اَْلْعَلى، قَاَلَ َحدَّ ثَ َنا َعبَّاٌس اْلَعن ْ ، َعِن َحدَّ ثَ َنا ُمَعاِويَُة ْبُن َصاِلح  دَّ
ََ َسأَْلُت النَِّبيَّ صلى الله عاْلَعََلِء ْبِن ا ِه َعْبِد اللَِّه ْبِن َسْعد ، قَا ليه وسلم َعْن ْلَحاِرِث، َعْن َحَراِم ْبِن ُمَعاِويََة، َعْن َعمِ 

 ََ َلِة اْلَحاِئِض فَ َقا ََ  ُمَوا
 

আিেুলাহ ইিনু সা’ে (রাঃ) হরত্ িবণবত্ আরে, বত্বন িরলন, আবম হাবয়র্া নারীর সারথ 
একরত্র পানাহার্র সম্পরকব নািী (ملسو هيلع هللا ىلص) লক প্রশ্ন করলাম। বত্বন িলরলনঃ ত্ার সারথ 
খাও। 
. 
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আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্রবমর্ী, ১/১৩৩, ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে 
ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান ১/৬৫১, নাসাঈ, আহমাে ইিনু শুয়াইি, আস-সুনান, 
১/৭৬৮, ; ঈমাম আিূ ‘ঈসা (রাবহ) িরলন, এ হােীসবট হাসান িরীি, শ্াইখ আলিানী 
িরলনঃ হােীস সহীহ । 
. 
ঋতু্িত্ী স্ত্রীর োরা মাথা আাঁচবড়রয় লনয়াঃ 
. 
আল্লাহ্ র নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর ঋতু্িত্ী স্ত্রীরের বেরয় ত্াাঁর মাথারক পবরপাবট করর বনরত্ন। 
এমনবক বত্বন র্খন মসবজরে ইবত্কাে কররত্ন ত্খনও মা আবয়শ্া (রাবর্ঃ) 
রাসুলুল্লাহর মাথা আচবড়রয় পবরপাবট করর বেরত্ন। বকন্তু রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক অশুবচ, 
অপয়া িা পশুর লচরয় বনকৃষ্ট রূরপ িণয কররন বন। র্া আমরা বনরম্ন উরল্লবখত্ সহীহ 
হাবেরসর মাধযরম প্রমাণ পাই। 
. 

، َأْخبَ َرُهْم قَ  ََ َأْخبَ َرنَا ِهَشاُم ْبُن يُوُسَف، َأنَّ اْبَن ُجَرْيج  ثَ َنا ِإبْ َراِهيُم ْبُن ُموَسى، قَا ََ َأْخبَ َرِني ِهَشاٌم، َعْن ُعْرَوَة، اَحدَّ
ََ ُعْرَوُة َُلُّ َذِلَك َعَلىَّ هَ  يِ ٌن، َوَُلُّ َذِلَك َتْخُدُمِني، أَنَُّه ُسِئَل أََتْخُدُمِني اْلَحاِئُض َأْو َتْدنُو ِمنِ ي اْلَمْرَأُة َوْهَى ُجُنٌب فَ َقا

اَنْت تُ َرجِ ُل   تَ ْعِني   رَْأَس َرُسوَِ اللَّ َولَْيَس َعَلى َأَحد  ِفي َذِلَك بَْأٌس، َأْخبَ َرْتِني  ِه صلى الله عليه وسلم َعاِئَشُة أَن ََّها ََ
ِ  ُمَجاِوٌر ِفي اْلَمْسِجِد، يُْدِني َلَها رَْأَسُه َوْهَى ِفي حُ  ْجَرتَِها، َوِهَي َحاِئٌض، َوَرُسوَُ اللَِّه صلى الله عليه وسلم ِحيَنِئ

ُلُه َوْهَى َحاِئضٌ   . فَ تُ َرجِ 
 

উরওয়া (র) লথরক িবণবত্। ত্ারক প্রশ্ন করা হরয়বেল লর্, ঋতু্িত্ী স্ত্রী বক স্বামীর 
লখেমত্ কররত্ পাররি? অথিা লিাসল েরর্ হওয়ার অিস্থায় বক স্বামীর বনকটিত্বী 
হরত্ পারর? উরওয়া জিাি বেরলন এ সিই আমার কারে সহজ। এ ধররণর সকল 
মবহলাই স্বামীর লখেমত্ কররত্ পারর। এ িযাপারর কাররা অসুবিধা থাকার কথা নয়। 
আমারক আবয়শ্া (রাবর্) িরলরেনঃ বত্বন ঋতু্িত্ী অিস্থায় রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর চুল 
আাঁচরড় বেরত্ন। আর রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) মু’ত্াবকে অিস্থায় মসবজে লথরক ত্ার হুজরার 
বেরক মাথাটা িাবড়রয় বেরত্ন। ত্খন বত্বন মাথার চুল আাঁচড়ারত্ন অথচ বত্বন বেরলন 
ঋতু্িত্ী। 
. 
িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ,অধযায়ঃ হায়র্,পবররচ্ছেঃ (২০৪), হারয়রর্র 
সময় স্বামীর মাথা ধুরয় লেয়া, ১/২৯২। 
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.  
স্ত্রীর সারথ একই পারত্র লিাসল করাঃ 
. 
হারয়জা স্ত্রীরের সারথ একই পারত্র পাবন বনরয় একই লিাসলখানায় লিাসল করা, ইসলাম 
সমবথবত্ বিষয়, র্া আমরা নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সহীহ হাবেস লথরক প্রমাণ পাই। 

 
ِثير ، َحدَّ  ثَِني أَِبي، َعْن َيْحَيى ْبِن أَِبي ََ ، َحدَّ ثَ َنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشام  دَّثَ َنا ُمَحمَُّد ْبُن اْلُمثَ نَّى، َحدَّ ثَ َنا أَبُو َسَلَمَة ْبُن َعْبِد َۡ

ثَ ْتُه َأنَّ أُمَّ َسَلمَ  َنَما أَنَا ُمضْ الرَّْحَمِن، َأنَّ زَيْ َنَب بِْنَت أُمِ  َسَلَمَة، َحدَّ َها قَاَلْت، بَ ي ْ ثَ ت ْ َطِجَعٌة، َمَع َرُسوَِ اللَِّه صلى َة َحدَّ
ََ ِلي َرُسوَُ اللَِّه صلى الله ع ُت ثَِياَب َحْيَضِتي فَ َقا ِْ ليه الله عليه وسلم ِفي اْلَخِميَلِة ِإْذ ِحْضُت فَاْنَسَلْلُت فََأَخ

اَنتْ  .َفَدَعاِني فَاْضَطَجْعُت َمَعُه ِفي اْلَخِميَلِة  .قُ ْلُت نَ َعْم  . "أَنُِفْسِت  " وسلم   ِهَي َوَرُسوَُ اللَِّه صلى قَاَلْت َوََ
  الله عليه وسلم يَ ْغَتِسََلِن ِفي اِِلنَاِء اْلَواِحِد ِمَن اْلَجَنابَِة 

 

উরম্ম সালামা (রাবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ একবেন আবম রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
সরঙ্গ একই বিোনায় বেলাম। এমন সমরয় আমার ঋতু্ লেখা বেরল আবম....... 
.......................... । উরম্ম সালামা একথাও িরলরেন লর্, বত্বন এিং রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) 
(নাপাক অিস্থায়) এক সারথ একই পাত্র হরত্ পাবন বনরয় পবিত্রত্ার জনয লিাসল 
কররত্ন। 
. 
িুখারী, মুহাম্মাে ইিনু ইসমাঈল, আস-সবহহ, ২/৫৯০। 
. 
প্রাত্যবহক লকান কারজ ঋতু্িত্ী স্ত্রীর সাহার্য লনওয়াঃ 
. 
উরল্লবখত্ কাজ োড়াও আপবন আপনার প্রত্যবহক লর্ লকান ধররণর কারজ আপনার 
ঋতু্িত্ী স্ত্রীর সহায়ত্া বনরত্ পাররিন। 
. 

 ََ َرْيب  قَا َبَة َوأَبُو َُ ثَ َنا َيْحَيى ْبُن َيْحَيى، َوأَبُو َبْكِر ْبُن أَِبي َشي ْ ثَ َنا أَبُو ُمَعاِويََة، َيْحَيى َأْخب َ  َوَحدَّ ََ اآلَخَراِن، َحدَّ َرنَا َوقَا
ََ ِلي َرُسوَُ اللَّهِ  صلى الله عليه  َعِن اَْلْعَمِش، َعْن ثَاِبِت ْبِن ُعبَ ْيد ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّد ، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت قَا

ََ  .قَاَلْت فَ ُقْلُت ِإنِ ي َحاِئٌض  . "ِجِد نَاِولِيِني اْلُخْمَرَة ِمَن اْلَمسْ  "وسلم    "ِك لَْيَسْت ِفي َيِدِك ِإنَّ َحْيَضتَ  "فَ َقا
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আবয়শ্া (রাবর্) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলরেনঃ রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ই’বত্কাে থাকা অিস্থায় 
মসবজে লথরক আমারক (হাত্ িাবড়রয়) জায়নামার্বট লেয়ার জরনয আরেশ্ কররলন। 
আবম িললামঃ আবমরত্া ঋতু্িত্ী। বত্বন আিার িলরলনঃ ত্া আমারক োও, ঋতু্রত্া 
আর হারত্ ললরি লনই। 
. 
মুসবলম, আিুল লহাসাইন ইিনুল হািাজ, অধযায়ঃ (৩), হারয়জ সম্পবকবত্ িণবনা, 
২/৫৯৭,৫৯৮; আহমাে ইিনু হাম্বল, মুসনারে আহমে, অধযায়ঃ হায়র্-ইবিহার্া ও 
বনোস, পবররচ্ছেঃ পবররচ্ছেঃ (৫), ঋতু্িত্ী মবহলার লকারল কুরআন বত্লাওয়াত্ করা 
......... , ১/৩২৮, আলিানী, মুহাম্মাে নাবসরুেীন, সহীহ আত্-বত্রবমর্ী, ১/১৩৪, ইিনু 
মাজাহ, মুহাম্মাে ইিনু ইয়াবর্ে, আস-সুনান, ১/৬৩২ । 
. 
চলরি ইনশ্াআল্লাহ .......................... 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
854 

১৪৩  

ইসলাম বক আসরলই মানুরষর িানারনা?  
-সাইেুর রহমান 

 
 

প্রায় ১.৬ বিবলয়ন মানুরষর অনুসৃত্ ধমব ইসলামরক অরনরক মরন করর মানুরষর িানারনা 
ধমব !!! এইসি কলাবিজ্ঞানীরের মাথায় এত্টুকু কমন লসে নাই, মানুরষর লেয়া লকারনা 
বিধান রু্রি রু্রি বিবলয়ন বিবলয়ন মানুষ েরলা কররত্ পারর না। মানুরষরা ধমব নত্রী 
করার কম লচষ্টা করর বন বকন্তু লকারনা ধমবই সমােৃত্ হয়বন। শুধুমাত্র আঠাররা শ্ত্রকর 
পর লথরক আজ অিবধ পৃবথিীরত্ মানিসৃষ্ট ধরমবর সংখযা একশ্'র আরশ্পারশ্!!! 
আধুবনক মানুষ আধুবনক ধারণা ও প্ররু্বি বেরয় লসরকরল ধমবরক িাবত্ল প্রমাণ কররত্ 
অরনক বিধান নত্রী করররে, বকন্তু েলােল শূ্নয। বিজ্ঞান, অথবনীবত্, সমাজনীবত্ সহ 
সিধররণর নীবত্ সংম্ববলত্ ধমব িানারনার লচষ্টা করা হরয়রে, মানুষ গ্রহণ কররবন। 
অরনরক ধমবীয়গ্রন্থও নত্রী করররে ত্ারের ধরমবর, লকউ বনরজ বলরখরে, লকউ বিবভন্ন 
জায়িা লথরক কবপ লপস্ট্ করর চাবলরয় বেরয়রে, লকারনাটাই মানুষ গ্রহণ কররবন। এই 
সি ধরমবর অবধকাংরশ্র লকউ লকারনা বেন নামও লশ্ারনবন, েরলায়াররের সংখযা হারত্ 
লিানা। 

 
আধুবনক রু্রির মানুরষরা মরন করর ইসলাম একটা লসরকরল পন্থা। অথচ আজ পর্বি 
পৃবথিীর লকারনা মানুষ ইসলারমর অনুরূপ লকারনা বিধান োাঁড় কররত্ পাররবন। অর্থা 
আফালন না করর, কলাবিজ্ঞানীরের উবচত্ ইসলারমর অনুরূপ একটা জীিন িযিস্থা সৃবষ্ট 
করর প্রমান করা লর্ ইসলাম মানিসৃষ্ট, র্বেও এই চযারলি আররা প্রায় ১৫০০ িের 
আরিই লেয়া হরয়রে, লকউ গ্রহণ কররবন। 
. 
. 
অিসররর োাঁরক মারে মারে কযামবব্ররজ টুর িাইি বহসারি কাজ কবর। পৃবথিীর বিবভন্ন 
প্রাি লথরক আসা বিবভন্ন িয়রসর বশ্োথবীরের লকমবব্রজ ইউবনভাবসববটর নামকরা করলজ 
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ও বিখযাত্ সি স্থাপনা ঘুবররয় লেখারনা এিং এর ইবত্হাস সম্পবকবত্ ত্থয লেয়াই মূল 
কাজ। অল্পবিির পড়ারশ্ানাও কররত্ হয় এই কাজ কররত্ বিরয়। লপমব্রুক নামক 
কযামবব্ররজর একবট করলরজর ইবত্হাস পড়রত্ বিরয় অিাক হলাম। ১৩৪৭ সারল 
প্রবত্বষ্ঠত্ এই করলরজর শুরুর বেরক একটা বনয়ম বেরলা, লকারনা োত্র র্বে লেখরত্া 
অনয আররকজন োত্র এলরকাহল পান কররে িা লব্রারথল হাউরস র্াত্ায়াত্ কররে ত্খন 
করলজ কতৃ্বপরের কারে বিরয় ওই োরত্রর নারম বররপাটব কররত্ হরত্া!!!! 
িত্বমান সময় ও পবরবস্থবত্র লপ্রোপরট এই বনয়মবটরক রূপকথার িল্প মরন হয়। খুি 
লিবশ্বেন আরির কথা নয়, র্খন বিবস্ট্য়ান নারীরা বহজাি পররত্া। ইসলারমর সারথ 
িাবকরের পাথবকয এখারনই, ইসলাম ত্ার স্বকীয়ত্া িজায় লররখ চরলরে িত্ ১৪০০ িের 
ধরর। এ কাররণই িাবকরা ললজ কাটা বশ্য়ারলর মরত্া চায় ইসলামও লর্ন ত্ার অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গ হাবররয় বিকৃত্ হরয় ত্ারের সারথ বমরশ্ র্াক। 
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১৪৪ 
ধাবমবকরা বক পরকারলর পুরস্কাররর ললারভই সি ভারলা কাজ 
করর? ত্াহরল বিরিরকর গুরুত্ব লকাথায়?  

-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

আজ ৮,৩০ লথরক ক্লাস ত্াই লখরয় লেরয় ৭,১৫ লত্ই ভাবসববটর উরেরশ্য রওয়ানা হরয় 
লিলাম। একঘন্টার করম ভাবসববটরত্ লপৌোরনা কষ্টকর আর আরিভারি না লিরল 
৫বমবনট লেরী হরলই বেোর সযার আজরকর বেন এিরসন্ট বেরয় বেরিন। এত্ সকাল 
সকাল সযারররা ক্লাস বনরয় লর্ বক পান ত্া আল্লাহই ভারলা জারনন, েজর পরড় কখরনা 
র্বে একটু ঘুরমর বেমবট আরসও, ত্িুও ঘুম র্াওয়ার লকারনা উপায় লনই, এইসি 
োইপাশ্ ভািরত্ ভািরত্ িারস উরঠ লিলাম। িারস উরঠই ইয়াররোন কারন গুরজ বেরয় 
জুনু্দল্লাহ নাবশ্েটা ধবররয় বেলাম। চারপারশ্র শ্ব্দ লথরক বনরজর কানরক প্ররটি কররত্ 
বপ্রয় নাবশ্েটা এই মুহূরত্ব লিশ্ কারজ লেরি। 
. 
নাবশ্ে শুনরত্ শুনরত্ লচাখ েুরটা সামানয িন্ধ হরয় আসবেরলা হঠাত্ লোনটা লকরপ 
উঠরলা, লচাখ লমলরত্ই স্ক্রীরন লভরস উঠরলা আওয়াি নামবট। কল বরবসভ কররত্ই 
ওইপাশ্ লথরক কন্ঠ লভরস উঠরলা, 
. 
-আসসালামু আলাইকুম, বক আসবেস ভাবসববটরত্? 
-হুম, িারস আবে। তু্ই লকাথায়? 
-ভাবসববটরত্। তু্ই আয় ত্াহরল আবম অরপো কররত্বে ইনশ্াআল্লাহ। 
-ইনশ্াআল্লাহ। 
. 
িাস থামরলা ভাবসববট লিরটর সামরন। লনরম পরড়ই আওয়ািরক খুজরত্ লািরলা আমার 
লচাখ লজাড়া, ওরক লেখরত্ না লপরয় আবম কল বেরত্ র্ারিা এমন সময়ই লপেন লথরক 
কন্ঠ লভরস আসরলা, 
. 
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-আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু্ল্লাহ 
. 
-ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতু্ল্লাবহ ওয়া িারাকাতু্হু িলরত্ িলরত্ লপেরন ত্াবকরয় 
সাো-কারলা বমেি লচক পািািী, কারলা লিাল টুবপ আর টাখনু লথরক লিশ্ খাবনকটা 
উপর পর্বি োটা কারলা পযান্ট পবরবহত্ আওয়ািরক লেখরত্ লপলাম। িললাম “বকরর 
লকাথায় বেবল?”  
. 
-এই লত্া একটু ওবেরক বেলাম 
. 
ও আওয়াি। পাাঁচ েুট েয় ইবি উচ্চত্ার হালকা িড়রনর লেরল, চুল ঘন হরলও োবড় 
লিশ্ পাত্লা। ওরক একিার ওর নারমর অথব বজজ্ঞাসা কররবেলাম  
. 
-লোি লত্ার নারমর অথবটা বক? 
. 
-আওয়াি অথব লর্ অবধক পবরমারন আল্লাহর বনকট ত্াওিা করর। হান্নাে ইিনু সারীর 
বকত্ািুর্ রু্হরে এরসরে বিখযাত্ মুোসবসর ইমাম মুজাবহে িরলন, “আওয়াি হরলা 
ত্ারাই র্ারা বনরজরের পাপসমূহরক লিাপরন লিবশ্ লিবশ্ স্মরণ করর আর ত্ার জরনয 
আল্লাহর কারে েমা বভো করর” এককথায় র্ারা প্রবত্বট কারজই আল্লাহর বেরক 
অবভমুখী ত্ারেররকই আওয়াি িরল। কুরআরন আল্লাহ ত্া’আলা সুলাইমান(আ) ও 
োউে(আ) লক আওয়াি িরল সরম্বাবধত্ করররেন। আল্লাহ লর্রনা আমারেররক 
সবত্যকাররই আওয়ািরের অিভুবি কররন। আবমন। আওয়ারির উির 
. 
-আবমন 
. 
ও বনরজর েীন চচবার িযাপারর অরনক লিবশ্ সরচত্ন। লেরলটারক প্রথম লেখারত্ই একটু 
আলাো ললরিবেরলা আর অনয রকম একটা ভারলালািা কাজ কররবেরলা, হুজুর িরলই 
হয়ত্ এত্ ভারলািাসা পরেরর। 
. 
পুররারনা সৃ্মবত্ মন্থন কররত্ কররত্ লকাথায় লর্ন হাবররয় বিরয়বেলাম, সবম্বরত্ বেরলাম 
আওয়ারির িাক শুরন 
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. 
-এই লর্ বম. লকাথায় হাবররয় লিরলন এই ভাবসববট লিরটর সামরন োাঁবড়রয়? হুম? 
. 
-না লোি লকাথাও না। চল ক্লারস র্াই লেরী না করর। বেোর সযার ক্লারস এরস পড়রল 
আর উনার পরর আমরা লিরল আজরক এত্ কষ্ট করর এরসও এিরসন্ট থাকরত্ হরি। 
চল চল। 
. 
-হুম। 
. 
বসবড় লিরয় উপরর উরঠ ক্লারস লর্রয় ৩নং লরা’এর ৫নং লিরি েুজন িরস পড়লাম। 
একটু পররই আসরলা আধুবনক রু্রির বিবজটাল লেরল জবন। আমারের লেরখই একিাল 
হাবস লহরসই িরল উঠরলা, “আরর, হুজুরস! বক অিস্থা?” এই জবনর বচরজীিরনর 
অভযাস আমারের লেখরলই ত্ার টীকা-বটপনী কাটরত্ই হরি ত্া না হরল লর্ন ওর 
বেরনর শুরুটা ভারলা হয়না।  
. 
-বক বম. আওয়াি? বক অিস্থা আপনার? জবনর প্রশ্ন 
-আলহামেুবলল্লাবহ আলা কুবল্ল হাল। ভারলা লত্ার বক অিস্থা? আওয়ারির জিাি। 
-োইন, মযান। ঘুরবে বেরবে, িনু্ধ-িান্ধি, আড্ডা আর বিটার বনরয়ই ভারলা আবে, মুি 
স্বাধীন জীিন আমারের। লত্ারের মত্ না লর্ এটা করা র্ারিনা, ওইটা ধরা র্ারিনা, 
লসটা লোাঁয়া র্ারিনা। বহহ! ত্াবচ্ছরলযর সুর পবরষ্কার জবনর ভাষায়। 
. 
বনিুপ লথরক সুন্নাহ লমাত্ারিক মুচবক হাবস বেরলা আওয়াি। 
. 
সযার এরস পড়রলা ত্া না হরল জবনর উেরর হয়ত্ আররা বকেু কথা পবরপাক হবচ্ছরলা 
মরন হয়। র্াক ভারলাই হরলা। িাচা লিরে। 
. 
ক্লাস লশ্ষ করর আবম আর আওয়াি বসবড় বেরয় বনরচ নামবেলাম। 
. 
-এখন লকাথায় র্াবি, আওয়াি? 
-লেবখ কযাবন্টরন লর্রয় বকেু চা-কবে লখরত্ পাবর বকনা 
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-চল ত্াহরল 
. 
এমন সময় বপেন লথরক জবনর িাক শুনরত্ লপলাম, 
. 
-হুজুরস!! ও হুজুরস!!  
. 
-আবম একটু রািত্ স্বরর িরল উঠলাম “বক ভাই লত্ার সমসযা বক, আমারের বক নাম 
ধাম নাই নাবক, হযা?” আওয়াি আমারক ইশ্ারায় আর কথা িাড়ারত্ বনরষধ করর 
বেরলা। 
. 
- এত্ রাি করার বক হরলা? িনু্ধরের িাক ও বেরত্ পাররিা না নাবক? জবন প্রশ্ন েুরড় 
বেরলা। আওয়াি সামানয লহরস িরল উঠরলা লকন পারবি না অিশ্যই পারবি। 
. 
-চল কযাবন্টরন র্াই, চা-কবে বপরয় আবস। র্াবি লত্ারা? 
. 
িান হারত্র পািািীর বলভবট সামানয সবররয় ঘবড় লেখরলা আওয়াি।  
. 
-হুম, র্াওয়া র্ায় লত্া। আসরল আমরাও ওবেরকই র্ািার বচিা করবেলাম। লর্াহররর 
নামারর্র জামারত্র এখরনা প্রায় ৪৫ বমবনট িাকী ত্াহরল র্াওয়াই র্ায়। আর ত্াোড়া 
কযাবন্টন লথরক ভাবসববটর মসবজে লিবশ্ েূররও না। চল র্াওয়া র্াক।  
. 
-চল ত্াহরল। 
. 
কযাবন্টরন লর্রয় বত্নজরনর জনয ৩বট কবে অিবার বেরলা জবন। আমারেররক বজরজ্ঞস 
কররলা লর্ আমারের আর বকেু লািরি বক না। আমরা না িরল বেলাম। 
. 
কবে আনার মারের সময়টারত্ আওয়াি আিার ঘবড় লেখরলা।ত্ 
. 
-থাক, থাক। আর ঘবড় লেখা লািরি না। লত্ারের আর কাজ কারিার!! সারােন একটা 
লটনশ্রনর মরধয মসবজরে লর্রত্ হরি, জামাত্ ধররত্ হরি। না লিরল এই শ্াবি, লিরল 
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লসই ের্ীলত্। সারােন এই ভরয়র মরধযই থাবকস লত্ারা। 
. 
জবনর কথা শুরন সম্ভিত্ বকেু িলরত্ র্াবচ্ছরলা আওয়াি ত্রি কযাবন্টরনর ভাই কবে 
বনরয় আসারত্ লথরম লিল আওয়াি। 
. 
কবের এক চুমুক বনরয়… … … 
. 

-লত্া জবন বক জাবন িলবেবল? বক জাবন ভয় সরয়র কথা িলবেবল? 
. 
িলবেলাম লত্ারের অিস্থা। সারােন একটা ভয় না হরল ের্ীলরত্র ললাভ। জাহান্নাম 
জান্নাত্ এগুরলার ভয়। 
. 
-লত্া এরত্ বক হরয়রে? 
. 
-লকারনা স্বাধীনত্া নাই, বনজস্বত্া িলরত্ বকেু লনই। লমরয়রের বেরক ত্াকারনা র্ারিনা, 
িান শুনা র্ারিনা ত্াহরল এই শ্াবি লেওয়া হরি বনরজর টাকা অনযরক োন করর 
লিড়ারত্ হরি, পাাঁচ পাাঁচ িার নামার্ পড়রত্ হরি ত্াহরল এই ের্ীলত্ এই পুরষ্কার। ধমব 
বজবনসটাই এমন শুধু ললাভ লেখারি না হয় ভয় লেখারি। 
. 
-আচ্ছা, জবন। তু্ই বক িিলাস মযাকরগ্রিররর ‘X’ & ‘Y’ বথওরীর কথা জাবনস? 
. 
-একটু বিরি হরয় জবনর উির “আবম িবল বক আর আমার সাবরন্দা িাজায় বক?” 
. 
-এটা লত্ার কথার প্রসরঙ্গই িলা। জাবনস বক এই েুই বথওরীর িযাপারর? 
. 
-নাহ, মরন পড়রে না লত্া। এর সারথ আমার কথার বক সম্পকব? 
. 
-একটু অরপো কর, জবন। তু্ই বক বকেু জাবনস এই িযাপারর? আমারক উরেশ্য করর 
আওয়ারির প্রশ্ন 
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-হুম, জাবন লত্া। আবম িললাম 
. 
-আচ্ছা, ত্াহরল ‘X’ বথওরীটার সারসংরেপ আমারের িলরত্া। 
. 
-১৯৬০ সারল লসাশ্যাল সাইরকালবজস্ট্ িিলাস মযাকরগ্রির ত্ার The Human Side 
of Enterprise িইরত্ িযিস্থাপনার েুইবট বথওরী লেন র্া Theory X ও Theory Y 
নারমই সুপবরবচত্। “X” বথওরীর অনযত্ম প্রবত্পােয বিষয় হরলা মানুষ কাজ অপেন্দ 
করর, কাজ কররত্ চায়না, কাজ কররত্ উেীপনা পায় না ত্াই ত্ারেররক কাজ করার 
জনয একটু ভয় লেখারত্ হয়, ত্ারের বেরয় কাজ আোয় করর বনরত্ হয়, ত্ারা কারজ 
উেীপনা পায় না ত্াই ত্ারেররক বেরয় কাজ কবররয় লনওয়ার জনয পুরষ্কাররর িযিস্থা 
কররত্ হয় ত্ারেররক প্রলুি করার জরনয। 
. 
-বঠক িরলবেস। আচ্ছা, জবন লত্ার বক মত্ এই িযাপারর? 
. 
-বক আিার হরি? 
. 
-এখারন মযাকরগ্রির ও িরলরেন মানুষ কাজ কররত্ চায়না ভয় অথিা পুরষ্কার োড়া 
ত্াই ত্ারেররক প্রলুি কররত্ হয়। 
. 
-ত্াই লত্া লেখবে। 
. 
-আররকটু ভারলা করর লেয কর। চাকুরী লেরত্র ভারলা কারজর জনয প্ররমাশ্ন আরে, 
কখরনা লকারনা অসেুপায় উপায় অিলম্বন কররল শ্াবির িযিস্থা আরে ত্াই না? 
. 
-হুম। 
. 
-শ্াসন বিভারির বিবভন্ন আইন আরে, লর্খারন বিবভন্ন অপরারধর শ্াবি িণবনা করা 
আরে। চুবর কররল লজল, জবরমানা, খুন কররল মৃতু্যেন্ড ইত্যাবে। আরে না? 
. 
-হযা। আরে। 
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. 
-এই কাররন বক কখরনা তু্ই িা লকারনা সুস্থ মবিরষ্কর লকউ শ্াসন বিভািরক োয়ী 
কররি লর্ শ্াসন বিভাি মানুরষর স্বাধীনত্া হরণ করররে। ভয় লেবখরয় চুবর, িাকাবত্ 
কররত্ লেয়বন? িা অবেরস প্ররমাশ্ন লেওয়া হরল বক লকউ বক িলরি লর্ না “ত্ারক 
ললাভ লেখারনা হরয়রে, ত্ারক প্রলুি করা হরয়রে। এটা বঠক হয়বন?” 
. 
-নাহ। ত্া িলরিা না। ত্রি আমার স্বাধীনত্া হরণ করার অবধকার কাররা লনই। আর 
ত্াোড়া বনরজর বিরিক মত্ ভারলা হরয় চলরল আর খারাপ লথরক বিরত্ থাকরলই লত্া 
হরলা। 
. 
-আচ্ছা, লকউ র্বে বনরজর লমরয়র সারথ শ্াবররীক সম্পকব স্থাপন কররত্ চায়। এটারক 
তু্ই লকমন েৃবষ্টরত্ লেখবি? 
. 
-বে!বে! এমন মানুষ ও হয় নাবক? এটা লত্া অত্যি বনকৃষ্ট কাজ। 
. 
- ২০১৩ সারলর পবরসংখযান মরত্ আরমবরকায় ৩-৪ জরনর মরধয ১ জন এিং ৫-৭ 
জরনর মরধয ১ জন লেরল পবরিাররর সেসযরের োরা বনপীবড়ত্ হয়। ত্াোড়া 
আরমবরকারত্ প্রিল ভারি অর্াচার বিেযমান। National Crime Records Bureau 
(NCRB) এর বররপাটব মরত্, ভাররত্ ২০০৯ সাল লথরক ২০১১ সারল প্রায় ৩০.৭% 
অর্াচার িৃবদ্ধ লপরয়রে। এমনবক বকেু বকেু লেরশ্ লত্া এই ধররনর সম্পকবরক নিধ 
করার আইন প্রনয়ন ও করা হরচ্ছ। একটু লখাজাখুবজ কররল এই সম্পরকব তু্ই অরনক 
ত্থয লপরত্ পাবরস। 
. 
-বক িলবেস?  
. 
-হযা, এটাই সত্য। 
. 
-ভয়ানক 
. 
-ত্াহরল এখন িল আমারক বকভারি তু্ই শুধুমাত্র বিরিকরক স্ট্যান্ডািব করর ভারলা 
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খারারপর বসদ্ধাি বকভারি বনবি? লকউ এই জঘনয কাজরক নিধ মরন করর আর লকউ 
এরক অত্যি ঘৃনার লচারখ লেরখ।  
. 
-আসরলই লত্া মুশ্বকল। 
. 
-হযাাঁ, মুশ্বকলই। কারন মানুরষর বিরিক সীমািদ্ধ, বিরিক সিবকেু িুরে উঠরত্ পাররি 
না কখরনাই, মানুরষর এই সীমািদ্ধত্া থাকরিই। বিরিক স্থান, কাল, পাত্র লভরে 
পবরিবত্বত্ হরত্ই থারক, ত্াই বিরিক কখরনাই সািবজনীন লকারনা স্ট্যান্ডািব িরল 
বিরিবচত্ হরত্ পাররনা। 
. 
-জবন বনিুপ। 
. 
-আল্লাহ আমারেররক এই পৃবথিীরত্ পাবঠরয়রেন পরীো করার জরনয লক লক ত্ার 
অনুিত্ হয় আর লক হয়না। বত্বন আমারেররক ত্ার বিধানািলী সুেষ্ট করর িণবনা 
করর বেরয়রেন। বত্বন এই েুবনয়ার পরীোর েলােল বহরসরি বকেু ললাকরক জান্নারত্ 
আর জাহান্নারম বেরিন। বত্বন িারিার েুবনয়ার পরীোর কথা কুরআরন স্মরণ কবররয় 
বেরয়রেন, সত্কব করররেন জাহান্নাম লথরক আর আশ্া লেবখরয়রেন জান্নারত্র। র্ারত্ 
বকয়ামরত্র বেিস লর্বেন পবরপূণব নযায়বিচার প্রবত্ষ্ঠা হরয় র্ারি লসবেন পবরপুণব বহসাি 
বনকাশ্ হরত্ পারর। র্ারা আল্লাহর সত্কব িানীরক লথাড়াই লকয়ার করররে, র্ারা 
আল্লাহর বিধানািলীরক অস্বীকার করররে িা স্বীকার করা সরত্ত্বও ইচ্ছাকৃত্ ভারি লমরন 
চরলবন, র্ারা েুবনয়ার লভাি বিলারস িযি লথরক বনরজর, কখরনা পবরিার, িা সমাজ 
রারির েবত্ করররে আল্লাহর আনুিত্য লথরক মুখ বেবররয় বনরয়, লসবেন আর ত্ারের 
আর লকারনা অরু্হাত্ লপশ্ করার সুরর্াি থাকরি না। ত্ারের শ্াবি মূলত্ আল্লাহ 
রাবু্বল আলামীন বর্বন আসমান ও জবমরনর একচ্ছত্র অবধপবত্ ত্ার বিধানািলী 
অস্বীকার করর বনরজর ইচ্ছামত্ জীিনর্াপন ও এর েলস্বরুপ সমাজ ও রারির েবত্র 
জনয প্রবত্োনস্বরুপ। অপরবেরক, র্ারা েুবনয়ারক সবত্যই পরীোর স্থান বহরসরি িযিহার 
করররে, ত্ারা অিাধযরের মত্ লািামহীন স্বাধীনত্ায় িুি লেয়বন, ত্ারা আল্লাহর 
বিধানরক জীিরন সিরেরত্র সরিবারচ্চ স্থান বেরয়রে, ত্ারা েুবনয়ার লভাি বিলারস মি না 
লথরক আল্লাহর আনুিত্য োরা জীিন সাবজরয়রে, কখরনা ত্ারের ওপর বিপরের পাহাড় 
ধ্বরস পরড়রে, পাবথবি েুখ কষ্ট ত্ারের অিররক িযবথত্ করররে, ত্ারের অির কখরনা 
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এরোড় ওরোড় হরয় লিরল ও ত্ারের অির কখরনাই আল্লাহর আনুিত্য লথরক বেরর 
র্ায়বন অনড় ও অটল বেরলা আল্লাহর রািায়। কখরনা ত্ারের কষ্টাবজবত্ অথব িরীি 
েুখীরক বেরত্ হরয়রে, কখরনা িা বনরজর সিরচরয় বপ্রয় িস্তু জীিনই আল্লাহর আনুিত্য 
কররত্ বিবলরয় বেরত্ হরয়রে আল্লাহর রািায়। ত্ারের জান্নারত্র পথ কখরনাই েুরলল 
শ্র্যা নয় িরং ত্া কন্টকাকীণব পথ, ত্রি ত্ারা আল্লাহর জরনযই সির করররে েুবনয়ায়। 
আর এজরনযই আল্লাহ কুরআরন অসংখয িার জান্নারত্র আশ্া ও সুসংিাে বেরয়রেন 
র্ারত্ ত্ারা ত্ারের পরথ অটল থারক। আর ত্ার েলােলস্বরুপ আল্লাহর রহমরত্ 
ত্ারের কষ্ট, নধর্ব ও ত্ারা মানুরষর লর্ মঙ্গল করররে ত্ার েলােল ত্ারা লপরয় র্ারি 
আবখরারত্ জান্নাত্ লারভর মাধযরম। ত্রি মুবমন িযবির জনয আশ্া ও ভয় একবট পাবখর 
েুবট িানার মত্ উড়রত্ হরল েুবটই প্ররয়াজন, মুবমন আল্লাহর রহমরত্র আশ্ায় 
আশ্াবিত্ থাকরি আিার বিপরীত্ বেরক আল্লাহর আর্ারির ও ভয় কররি। 
আশ্া কবর িুেরত্ লপররবেস। 
. 
জবন লকারনা কথা না িরল বিল বেরত্ চরল লিরলা। আওয়াি লর্রত্ িাধা বেরলা 
“আজরকর বিলটা না হয় আবমই লেই”। জবনও িাধা বেরলা না আওয়ািরক। আওয়াি 
বনরজর ঘবড় লেরখ,  
. 
-আর ২০বমবনট মাত্র িাকী জামাত্ শুরু হরত্। আমরা আবস জবন। 
-হুম, বঠক আরে। 
. 
আমরা ও মসবজে অবভমুরখ চললাম। 

 
 
[১] https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm 
[২] https://www.theatlantic.com/…/america-has-an-incest…/272459/ 
[৩] http://archive.indianexpress.com/…/alarming-increas…/741160/ 
[৪] সূরা মুলক, ৬৭:২ 
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১৪৫ 
চন্দ্রগ্রহণ  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

আধুবনক সমরয় আমরা সিবকেু রু্বি বেরয় বিচার কররত্ পেন্দ কবর। ত্রি 
প্রাচীনকারল বকন্তু রু্বির লচরয় বিশ্বাসই লিশ্ী প্রাধানয লপরত্া। লর্মন চীনারা বিশ্বাস 
কররত্া লকারনা বিশ্াল আকাররর ড্রািন উরড় বিরয় চাাঁরে হামলা করররে। লচষ্টা কররে 
চাাঁেটারক বিরল লেলার। েরল চন্দ্রগ্রহণ হরচ্ছ। এ কাররণই হয়রত্া চায়নীজ ভাষায় 
eclipse লক লিাোরত্ “Shi” শ্ব্দটা িযিহার করা হরত্া। “Shi” িলরত্ লকারনা 
বকেুরক বিরল লেলারক লিাোরনা হয়। 
. 
লত্া চাাঁেরক ড্রািন নামক নেরত্যর হাত্ লথরক িাাঁচারত্ বক কররত্ হরি? ত্ারা বিশ্াল 
আকাররর ড্রাম বনরয় িাজারনা শুরু কররত্া। অরনকেণ িাজারনার পর র্খন চন্দ্রগ্রহণ 
লশ্ষ হরয় লর্রত্া, ত্খন ত্ারা ভািরত্া ত্ারের িােয-িাজনার শ্রব্দ িুবে ড্রািন ভরয় 
পাবলরয়রে। এিার আনন্দ করার পালা। 
. 
পবিত্র কুর’আরন আল্লাহ্ ত্ায়ালা বকয়ামরত্র কথা িণবনা কররত্ বিরয় িরলরেন এমন 
এক সমরয়র কথা র্খন চন্দ্র লজযাবত্হীন হরয় পড়রি।(৭৫:৮-৯) ত্াই চন্দ্রগ্রহণ বকংিা 
সূর্বগ্রহণ বকেুটা হরলও আমারের বকয়ামরত্র কথা মরন কবররয় লেয়। মরন কবররয় লেয় 
একবেন আমারেররক আমারের ররির সামরন োাঁড়ারত্ হরি। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াই একিার 
সূর্বগ্রহণ হরল মুসবলমরের সারথ বনরয় সালাত্ আোয় কররবেরলন।  
. 
ত্ার মারন আমারের মুসবলমরের বিশ্বাস বক প্রাচীন চীনারের মরত্া? চন্দ্রগ্রহণ হরয়রে 
ত্ার মারন বনিয়ই খারাপ বকেু হরয়রে? নাবক িাররা শ্ত্রকর ইউররারপর মরত্া- র্খন 
ইংলযারণ্ডর রাজা লহনরী ১১৩৩ সারল সূর্বগ্রহরণর পর মারা বিরয়বেরলন ত্খন পুররা 
ইউররারপ আত্ঙ্ক েবড়রয় পরড়বেল? ত্ারা লভরিবেরলা সূর্বগ্রহরণর কাররণই এমনটা 
হরয়রে। আররা খারাপ বকেু আসরে। 
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.  
আমরা লমারটও এমন অন্ধ-বিশ্বাস রাবখ না। বকন্তু আমরা বনরজরেররক বিজ্ঞান োরা অন্ধ 
করর রাবখ না। আমরা বিশ্বাস কবর সকল নযাচারাল লেরনারমনা আল্লাহ্ র অনুমবত্রত্ই 
ঘরট থারক এিং এর োরা বত্বন অিশ্যই আমারের কারে লকারনা লমরসজ পাঠারচ্ছন। 
ত্াই আল্লাহ্ রক স্মরণ কবর। ত্াাঁর কারে েমা চাই। একই কাররণ ভূবমকম্প হরল সিাই 
র্খন ভূিভবস্থ লপ্লটগুরলার নড়াচড়া বনরয় বিশ্াল ললকচার লেয়া শুরু করর, আমরা ত্খন 
ত্াাঁরক স্মরণ কবর র্ার কারে শুধু এই লপ্লটগুরলারক নড়াচড়া করারনাই নয় িরং 
পৃবথিীরক ধ্বংস করর লেয়া এরকিাররই মামুলী িযাপার।  
. 
ত্রি আমরা লকারনা বমথযা বিশ্বাস রাবখ না। আমারের নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) আমারের লকারনা বমথযা 
বিশ্বাস রাখরত্ লেনবন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর একমাত্র জীবিত্ লেরল ইব্রাহীম (রা.) লর্বেন 
মারা র্ান, লসবেন সূর্বগ্রহণ হরয়বেরলা। সিাই িলািবল শুরু কররলা, “ইব্রাহীরমর মৃতু্যর 
কাররণ সূর্বগ্রহণ হরয়রে।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্বে সবত্যই ভণ্ড নিী হরত্ন ত্রি ত্ার জনয এটা 
খুি সুিণব সুরর্াি বেল। উবন িলরত্ পাররত্ন, “আবম একজন নিী! আমার লেরলর 
মৃতু্যরত্ র্বে সূর্বগ্রহণ না হয়, ত্রি কার মৃতু্যরত্ হরি?” বকন্তু বত্বন এই কুসংস্কাররক 
বচরত্রর বিনষ্ট করর িলরলন, “সূর্ব ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্ ত্ায়ালার েু‘বট বনেশ্বন। কাররা 
মৃতু্যর কাররণ এগুরলার গ্রহণ হয় না।”  
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), ইব্রাহীম (রা.) এর মৃতু্যরত্ লকাঁরেবেরলন আর কররবেরলন ত্াাঁর লসই বিখযাত্ 
উবি, “লচাখ অশ্রুবসি, হৃেয় িযবথত্। ত্িুও আমরা এমন বকেু িবল না র্া আমারের 
রিরক অসন্তুষ্ট করর।” 
. 
. 
“বত্বনই সূর্বরক করররেন েীবপ্তময় এিং চাাঁেরক আরলাময় আর ত্ার জনয বনধবারণ 
করররেন বিবভন্ন মনবর্ল, র্ারত্ লত্ামরা জানরত্ পার িেররর িণনা এিং (সমরয়র) 
বহসাি। আল্লাহ এগুরলা অিশ্যই র্থাথবভারি সৃবষ্ট করররেন। জ্ঞানী সম্প্রোরয়র জনয 
বত্বন বনেশ্বনসমূহ বিিাবরত্ভারি িণবনা কররন।” (আল কুর’আন, সূরা ইউনুস :৫) 
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১৪৬ 
মালাকাত্ আইমানুহুম - মাবরয়া বকিবত্য়া (রা)  
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 

 

বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 
আল্লাহ্ র িান্দা এিং রাসূল মুহাম্মে এর পে লথরক বকব ত্ প্রধান মুকাওবকরসর প্রবত্- 
. 
সালাম ত্ার উপর লর্ বহোয়ারত্র অনুসরণ কররি। অত্ঃপর আবম আপনারক 
ইসলারমর োওয়াত্ বেবচ্ছ। ইসলাম গ্রহণ করুন, শ্াবিরত্ থাকরিন। ইসলাম গ্রহণ 
করুন, আল্লাহ্ আপনারক বেগুণ সওয়াি োন কররিন। বকন্তু র্বে মুখ বেবররয় লনন 
ত্াহরল বকিত্ীিরণর পাপ আপনার উপররই িত্বারি।  
. 
লহ বকিত্ীিণ! একবট বিষরয়র বেরক আরসা -র্া আমারের মরধয ও লত্ামারের মরধয 
সমান। ত্া এই লর্, আমরা আল্লাহ োড়া অনয কাররা ইিােত্ করি না, ত্াাঁর সারথ লকান 
শ্রীক সািযি করি না এিং একমাত্র আল্লাহরক োড়া কাউরক পালনকত্বা িানাি না। 
ত্ারপর র্বে ত্ারা মুখ বেবররয় লনয় ত্াহরল িরল োও লর্, ‘সােী থাক আমরা লত্া 
মুসবলম।’  
হুোইবিয়া সবন্ধর পর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বিবভন্ন অিরলর সম্রাট ও িভনবররের বচবঠ পাঠারনা 
শুরু কররন। ত্ারই অংশ্ বহরসরি বত্বন এই পত্রবট পাঠান বমশ্ররর িায়রজন্টাইন 
িভবনর জুরাইজ বিন মািার বনকট। ত্ার পেিী বেল ‘মুকাওবকস’। জুরাইজ বচবঠবট খুি 
সম্মারনর সারথ গ্রহণ কররন। বত্বন ত্া হাবত্র োাঁরত্র নত্বর একবট িারে রাখরলন এিং 
ত্ারত্ সীলরমাহর লাবিরয় ত্া র্ত্ন সহকারর রাখরত্ একজন োসীরক বনরেবশ্ বেরলন। 
ত্ারপর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর পরত্রর জিারি বলখরলন- 
. 
বিসবমল্লাবহর রাহমাবনর রাবহম 
মুহাম্মে বিন আবু্দল্লাহ্ র প্রবত্ বকব ত্ প্রধান মুকাওবকরসর পে লথরক- 
আপবন আমার সালাম গ্রহণ করুন। অত্ঃপর আপনার পত্র আমার হারত্ এরসরে। পরত্র 
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উরল্লবখত্ কথািাত্বা ও োওয়াত্ আবম উপলবি কররবে। এখন লর্ একজন নিীর 
আবিভবাি ঘটরি লস বিষরয় আমার ধারণা ররয়রে। আমার ধারণা বেল লর্, শ্াম রাজয 
লথরক উবন আবিভূবত্ হরিন।  
আবম আপনার লপ্রবরত্ ললারকর র্থারর্ািয সম্মান ও ইিত্ করলাম। আপনার প্রবত্ 
আমার িভীর েদ্ধার বনেশ্বন স্বরূপ েুবট োসী লপ্ররণ করলাম। বকিত্ীরের মরধয র্ারা 
িড় মর্বাোর অবধকাবরণী। অবধবকন্তু, আপনার পবরধারনর জনয বকেু পবরচ্ছে এিং িাহন 
বহরসরি একবট খচ্চর পাঠালাম উপহার বহরসরি। আপনার বখেমরত্ পুনরায় সালাম 
লপশ্ করলাম।[১]  
. 
আজরকর বলখা মুকাওবকরসর পরত্রর “আমার িভীর েদ্ধার বনেশ্বন স্বরূপ েুবট োসী 
লপ্ররণ করলাম” এই অংশ্ লথরক শুরু। উরল্লবখত্ োসী েুইজরনর নাম হরচ্ছ মাবরয়া 
এিং বশ্রীন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজর জনয মাবরয়া (রা.) লক রারখন এিং বশ্রীনরক হাস সান 
বিন সাবিত্ (রা.) এর কারে বেরয় লেন। েুইজনই সম্ভ্রাি িংরশ্র নারী বেরলন। 
সমারলাচকরা প্রশ্ন কররত্ পাররন লর্, সম্ভ্রাি হরল ত্ারা আিার োসী কী করর হয়? 
িনী ইসরাইরল বনজ সিানরক প্রাথবনালরয় লসিার জনয উৎসিব করর লেয়ার প্রথা বেল। 
কুর’আরন এর উরল্লখও ররয়রে। মবরয়াম (আ.) এর মা বহন্না বিনরত্ োকুর্ আল্লাহ্ র 
বনকট েুয়া কররবেরলনঃ  
“লহ আমার পালনকত্বা! আমার িরভব র্া ররয়রে আবম ত্ারক লত্ামার নারম উৎসিব 
করলাম সিার কাে লথরক মুি লররখ। আমার পে লথরক তু্বম ত্ারক কিুল করর নাও। 
বনিয়ই তু্বম েিণকারী, সিবজ্ঞাত্।” [ সূরা আবল ইমরান (৩):৩৫]  
. 
বিষ্টানরের কাজই বেল ইহুেীরের প্রথাগুরলারক বিকৃত্ করা। ইহুেীরা শুধু উপাসনালরয়র 
জনয উৎসিব কররলও খৃষ্টানরা বনজ সিানরের োসী বহরসরি ধমব-র্াজকরের উপহার 
বেত্। র্ারত্ করর ত্ারা োসী বহরসরি লসিা কররত্ পারর। র্াজকরা চাইরল ত্ারের বভন্ন 
কারজও িযিহার কররত্ পাররত্ন। সম্ভিত্ মাবরয়া এিং বশ্রীন উচ্চ িংরশ্র হরয়ও এ 
কাররণই বপত্ামাত্া কতৃ্বক োসী বহরসরি লপ্রবরত্ হরয়বেরলন।  
. 
“োসী” শ্ব্দটা শুরন র্ারা আাঁত্রক উরঠরেন এিং এটা ইসলাম কতৃ্বক আবিষৃ্কত্ িিবর(!) 
লকান প্রথা বকনা লসটা বনরয় ভািনায় হাবররয় র্ারচ্ছন ত্ারের বকেু ইবত্হাস পাঠ 
জরুরী। সাধারণত্ সিাই োসী িলরত্ ইংররবজ “Concubine” লক িুরে থারক। মূলত্ঃ 
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Concubine িলরত্ এমন কাউরক িুোরনা হয় র্ার বনচু সামাবজক মর্বাোর কাররণ 
ত্ারক বিরয় করা সম্ভি হয় না বকন্তু শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপন করা র্ায়।[২] িাংলায় 
এরের রবেত্া বকংিা লর্ৌনোসী িলা হয়। এ প্রথার শুরু প্রাচীন চীরন। লসখারন একজন 
পুরুষ ত্ার সামাবজক পে-মর্বাো অনুর্ায়ী র্ত্ খুবশ্ ত্ত্ রবেত্া রাখরত্ পাররত্া।[৩] 
গ্রীরস রবেত্ারের মর্বাো এরত্াটাই নীরচ বেল লর্ ত্ারা মাবলরকর স্ত্রীরের সারথ একই 
োরে থাকরত্ পারত্ না।[৪]  
ইহুেী ও খৃষ্টানরের পবিত্র ধমবগ্রন্থ িাইরিরল শ্ত্রুপরের কুমারী নারীরের োসী িানারত্ 
িলা হরয়রে- 
. 
“সমি বমবেয়নীয় পুরুষরের হত্যা কররা। সমি বমবেয়নীয় স্ত্রীরের হত্যা কররা র্ারের 
লকান পুরুরষর সারথ লর্ৌন সম্পকব বেল। বকন্তু লর্সি রু্িত্ী নারীরা লকান পুরুরষর 
সারথ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন কররবন ত্ারের িাাঁবচরয় রারখা।[৫]  
. 
শুধু ত্াই না িাইরিল অনুসারর, একজন বপত্া চাইরল ত্ার কনযারক োসী বহরসরি বিবি 
করর বেরত্ পারর। আর একিার োসী বহরসরি বিবি করা হরল লস লকান ভারিই মুবি 
পারি না। ইসলাম এই িিবর প্রথাগুরলারক সংরশ্াধন করররে।[৬] িাইরিল অনুসারর, 
সুলাইমান (আ.) এর ৭০০ জন স্ত্রী এিং ৩০০ জন রবেত্া বেল।[৭] বহনু্দ ধমবগ্ররন্থও 
োসীরের কথা উরল্লখ ররয়রে।[৮]  
. 
ইসলারম একজন মাবলক চাইরল ত্ার োসীরক শুধু পবরচাবরকা বহরসরি ঘরর রাখরত্ 
পারর। আিার চাইরল শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপন কররত্ পারর। আল্লাহ্ িরলন- 
“র্ারা বনরজরের লর্ৌনাঙ্গরক সংর্ত্ রারখ। ত্রি ত্ারের স্ত্রী ও মাবলকানাভুি োসীরের 
লেরত্র সংর্ত্ না রাখরল ত্ারা বত্রসৃ্কত্ হরি না। লকউ এরেররক োড়া অনযরক কামনা 
কররল সীমালংঘনকারী হরি। [সূরা মুবমনুন (২৩): ৫-৭] [৯] 
. 
র্বে লকান নারী মুসবলমরের বিরুরদ্ধ রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ করর এিং িন্দী হয়, ত্রি লস 
োসী বহরসরি িণয হরি। এরেরত্র ত্ার োসরত্বর মূল কারণ হরচ্ছ কুের। র্ারত্ লস 
সৃবষ্টর উপাসনা লথরক স্রষ্টার উপাসনার বেরক লর্রত্ পারর। এোড়া রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
রু্দ্ধনীবত্ বেল লর্, লর্সি নারী ও বশ্শুরা রু্রদ্ধ অংশ্গ্রহণ কররবন ত্ারের আিমণ না 
করা। বজবর্য়া কর লেয়ার শ্রত্ব শ্াবিপূণবভারি ইসলাবমক রারি িসিাস কররত্ লেয়া। 
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ত্াই োস-োসীরত্ পবরণত্ করার প্রশ্নই আসরে না এখারন। এমনবক রু্দ্ধরেরত্রও বত্বন 
নারী আর বশ্শুরের আিমণ না কররত্ সাহািীরের বনরেবশ্ বেরত্ন।  
ইসলাম োসীরের সারথ শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপরনর লেরত্র অরনক শ্ত্ব ও বিবধ-বনরষধ 
আররাপ করররে। লর্মনঃ িভবিত্ী নারীরের সারথ সম্পকব স্থাপন করা র্ারি না।[১০] 
েুই লিান বকংিা মা-কনযার সারথ একসারথ শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপন করা র্ারি না।[১১] 
র্বে নারীর সারথ স্বামীও িন্দী হয় ত্রি ত্ার সারথ বমবলত্ হওয়া র্ারি না।[১২] 
োসীরক অনয কাররা সারথ বিরয় বেরল ত্ার গুপ্তারঙ্গর বেরক ত্াকারনাও র্ারি না।[১৩]  
. 
রু্রদ্ধ িন্দীরের কথা শুনরলই এই আধুবনক সমরয় আমারের মাথায় লভরস আরস- বকেু 
নারী রু্দ্ধরেরত্র লোটােুবট কররে, বিবজত্ নসনযরা অট্টহাবস বেরয় ত্ারের ধাওয়া কররে। 

র্বেও এটা আমারের পরে কল্পনা করা কবঠন বকন্তু সবত্য হরচ্ছ লর্, পরাবজত্ হরল 
নারীরা লর্ োসীরত্ পবরণত্ হরি লসটা লমরন বনরয়ই ত্ারা রু্দ্ধরেরত্র আসরত্া। এমনবক 
ত্ারা খুি সুন্দর করর লসরজ আসরত্া র্ারত্ ত্ারের ভারিয ভারলা লকউ লজারট। 
ইবত্হাসবিে সযামুরয়ল িািবার ললরখন- 
. 
“প্রাচীনকারল লর্সি নারীরা ত্ারের বপত্া বকংিা স্বামীর সারথ রু্দ্ধরেরত্র লর্রত্া, ত্ারা 
খুি সুন্দর জামা আর অলঙ্কার পড়রত্া। র্ারত্ িন্দী হরল ত্ারা বিবজরত্র েৃবষ্ট খুি 
সহরজই কাড়রত্ পারর।”[১৪]  
ইসলারম োসীর কনরসপ্ট এরকিাররই আলাো। প্রথমত্ প্রশ্ন আসরত্ই পারর, ইসলাম 
এই োসী করার প্রথাটারকই এরকিারর বিলুপ্ত কররবন লকন? এরকম প্রশ্ন আমারের 
মাথায় আরস কারণ আমরা আধুবনক কারলর সমাজিযিস্থা বেরয় প্রাচীনকালরক পবরমাপ 
কবর। লসসমরয় সি নারীরের ভািয খাবেজা (রা.) এর মরত্া বেল না লর্ বনরজই িযিসা 
করর ত্ারা জীবিকা বনিবাহ কররি। রু্রদ্ধ িন্দী নারীরের হারত্ েুইবট পথ লখালা বেল- 
হয় পাবলরয় বিরয় পবত্ত্া হরয় লিাঁরচ থাকা নতু্িা িন্দী হরয় অধীনরস্থর পবত্ত্া হরয় 
র্াওয়া। ইসলাম নারীরের জনয এসি লথরক অরনক মর্বাোর সন্ধান বেরয়রে।  
. 
ইসলারম একজন নারী োসী হরলও ত্ারক সামাবজকভারি স্বীকৃবত্ বেরত্ হয়। ত্ার 
সিারনরা বনজ স্ত্রীরের মরত্াই উিরাবধকার লাভ করর। মাবলক চাইরল োসীরক বিরয় 
কররত্ পারর। োসীর সারথ শ্ারীবরক সম্পকব স্থাপন কররল এিং এর েরল উি নারী 
সিান জম বেরল ত্ারক অনয কাররা বনকট বিবি করা র্ারি না। ত্ারক ত্খন “উম্ম 
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ওয়ালে” িলা হরি। আর সিান জরমর মাধযরম লস মুি হরয় র্ারি। লকান োসী র্বে 
মুবি চায় ত্রি আল্লাহ্ ত্ায়ালা ত্ারক মুি করর বেরত্ মুসবলমরের উৎসাবহত্ করররেন। 
শুধু ত্াই না মুি করার সময় ত্ারের একিারর বনঃস্ব অিস্থায় না লেরড় বকেু অথব োন 
কররত্ও িরলরেন। পূরিব একজন নারীর সারথ লর্মন অরনক পুরুষ বমবলত্ হরত্ 
পাররত্া, ইসলাম এমন জঘনয রীবত্রক সমূ্পণবরূরপ বনবষদ্ধ করররে- 
. 
“লত্ামারের অবধকারভুিরের মরধয র্ারা মুবির জনয বলবখত্ চুবি কররত্ চায়, ত্ারের 
সারথ লত্ামরা বলবখত্ চুবি কর র্বে জান লর্, ত্ারের মরধয কলযাণ আরে। (মুি করার 
সময়) আল্লাহ লত্ামারেররক লর্ অথব-কবড় বেরয়রেন, ত্া লথরক ত্ারেররক োন কর। 
লত্ামারের োসীরা বনরজরের পবিত্রত্া রো কররত্ চাইরল পাবথবি জীিরনর সম্পরের 
লালসায় ত্ারেররক িযবভচারর িাধয কাররা না। র্বে লকউ ত্ারের উপর লজার-জিরেবি 
করর, ত্রি ত্ারের উপর লজার-জিরেবির পর আল্লাহ ত্ারের প্রবত্ েমাশ্ীল, পরম 
েয়ালু।” [আল কুর’আন, সূরা নূর(২৪):৩৩]  
প্রাচীনকাল লথরক চরল আসা এই প্রথাবটর উপর র্খন অনয ধমবগুরলা লকিল কাবঠনযই 
আররাপ করররে, ত্খন ইসলারমর এই বিধানগুরলা বনররপে েৃবষ্টরত্ লেখরল অিশ্যই 
প্রশ্ংসার োিী রারখ। ইসলামী নীবত্মালায় সমারজ োস-োসী িৃবদ্ধ পািার লকান 
সম্ভািনা লনই। িরং ধীরর ধীরর ত্া কমরত্ থারক।  
. 
ইসলাম োস-োসীরের বিনা কাররণ প্রহার করাও হারাম করররে। সাহািী আিু মাসউে 
(রা.) একিার এক োসরক প্রহার করবেরলন। হঠাৎ বপেন লথরক একবট কণ্ঠ িরল 
উঠরলা, “লহ আিু মাসউে! মরন লররখা লত্ামার এই োরসর উপর র্রত্াটা না কতৃ্বত্ব 
ররয়রে, আল্লাহ্ র লত্ামার উপরর ত্ার লচরয় অরনক লিশ্ী কতৃ্বত্ব ররয়রে।” আিু মাসউে 
(রা.) বপেরন ত্াবকরয় লেখরত্ লপরলন কণ্ঠবট রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর। বত্বন ভীত্ হরয় িলরলন, 
“আবম আল্লাহ্ র জনয ত্ারক মুি করর বেলাম।” ত্খন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “তু্বম র্বে 
ত্া না কররত্ ত্রি জাহান্নারমর আগুন লত্ামার জনয উমুি হরয় লর্রত্া।”[১৫]  
শুধু ত্াই না, স্ত্রীর সারথ লর্মন স্বামীর লজার করর সহিাস অনুিম, োসীর সারথও 
লজারর করর সহিাস করাটারক অনুিম িলা হরয়রে।[১৬]  
অরনরক িলার লচষ্টা কররন লর্, ১৯৭১ সারলর মুবিরু্রদ্ধ পাবকিারনর আবমবরা আমারের 
লিানরের লর্ লািনার বশ্কার করররে ত্া নাবক ইসলামসম্মত্ বেল! িরং ইসলাম 
অনুর্ায়ী, ত্ারের সিবকেুই বেল চূড়াি পর্বারয়র জুলুম। আর ইন শ্া আল্লাহ্ আমারের 
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রি, বর্বন নযায় বিচারক, জাবলমরেররক এসরির প্রবত্োন েুবনয়া আর আবখরারত্ োন 
কররিন। 
বকেু িযবত্িম িাে বেরল প্রায় সকল স্কলারই একমত্ লর্, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর েুইজন োসী 
বেল।[১৭] একজরনর নাম মাবরয়া (রা.), অপরজরনর নাম রায়হানা (রা.)। লকউ লকউ 
আিার িরলরেন, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রথরম ত্ারের োসী বহরসরি গ্রহণ কররলও পরিত্বীরত্ 
মুি করর বিরয় করররেন। মাবরয়া (রা.) লক বনরয় ইসলাম বিরেষীরা একবট বমথযা ঘটনা 
প্রচার করর থারক। লসটা বনরয় আরলাচনার পূরিব সূরা আত্-ত্াহরীরমর প্রথম বত্নবট 
আয়াত্ বনরয় আরলাচনা করা র্াক। এখন এটা অপ্রাসবঙ্গক মরন হরলও পরিত্বীরত্ 
পাঠকরা এর গুরত্ব িুেরত্ পাররিন। আল্লাহ্ িরলনঃ 
. 
১) “লহ নিী, আল্লাহ আপনার জরনয র্া হালাল কররেন, আপবন আপনার স্ত্রীরেররক 
খুশ্ী করার জরনয ত্া বনরজর জরনয হারাম করররেন লকন? আল্লাহ েমাশ্ীল, েয়াময়।  
২) আল্লাহ লত্ামারের জরনয কসম লথরক অিযহবত্ লারভর উপায় বনধবারণ করর 
বেরয়রেন। আল্লাহ লত্ামারের মাবলক। বত্বন সিবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।  
৩) র্খন নিী ত্াাঁর একজন স্ত্রীর কারে একবট কথা লিাপরন িলরলন, অত্ঃপর স্ত্রী র্খন 
ত্া িরল বেল এিং আল্লাহ নিীরক ত্া জাবনরয় বেরলন, ত্খন নিী লস বিষরয় স্ত্রীরক বকেু 
িলরলন এিং বকেু িলরলন না। নিী র্খন ত্া স্ত্রীরক িলরলন, ত্খন স্ত্রী িলরলনঃ লক 
আপনারক এ সম্পরকব অিবহত্ করল? নিী িলরলন, বর্বন সিবজ্ঞ, সমযক অিবহত্, বত্বন 
আমারক অিবহত্ করররেন।  
৪) লত্ামারের অির অনযারয়র বেরক েুাঁরক পরড়রে িরল র্বে লত্ামরা উভরয় ত্ওিা কর, 
ত্রি ভাল কথা। আর র্বে নিীর বিরুরদ্ধ এরক অপররক সাহার্য কর, ত্রি লজরন 
লররখা আল্লাহ বজিরাঈল এিং সৎকমবপরায়ণ মুবমনিণ ত্াাঁর সহায়। উপরন্তু 
লেররশ্ত্ািণও ত্াাঁর সাহার্যকারী।” 
. 
সহীহ িুখারীরত্ এ আয়াত্সমূরহর লপ্রোপট বনরয় একবট ঘটনা িবণবত্ ররয়রে। রাসূল 
 বমবষ্ট ও মধু ভারলািাসরত্ন। বত্বন র্য়নাি বিনরত্ জাহশ্ (রা.) এর ঘরর মধু পান (ملسو هيلع هللا ىلص)
কররত্ন। এ কাররণ বত্বন ত্ার ঘরর বকেুটা বিলম্ব কররত্ন। এই জরনযই আরয়শ্া (রা.) 
ও হােসা (রা.) পরামশ্ব কররন লর্, ত্ারের মরধয র্ার কারেই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রথরম 
আসরিন, বত্বন লর্ন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িরলন লর্, “আপনার মুখ লথরক মািােীররর[১৮] 
িন্ধ আসরে। সম্ভিত্ আপবন মািােীর লখরয়রেন।” ত্াই রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের বনকরট 
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আসরল ত্ারা এ কথাই িলরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) মুরখ েূিবন্ধ থাকাটারক খুিই অপেন্দ 
কররত্ন। ত্াই বত্বন িলরলন, “আবম র্য়নারির ঘরর মধু লখরয়বে। আবম শ্পথ করবে 
লর্, আর কখরনা মধু খারিা না।” বত্বন ত্াাঁর এই শ্পরথর কথা অনয কাররা বনকট 
প্রকাশ্ কররত্ বনরষধ কররলন। কারণ সিাই র্বে জানরত্ পারর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজর 
জনয মধু হারাম করররেন, ত্াহরল প্ররত্যরকই বনরজর জনয মধু হারাম করর বনরি।  
৩য় আয়ারত্ “নিী ত্াাঁর একজন স্ত্রীর কারে একবট কথা লিাপরন িলরলন” িলরত্ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর এই মধু পান না করার শ্পরথর বেরক ইবঙ্গত্ করা হরয়রে। আর েু’জন 
স্ত্রী িলরত্ লিাোরনা হরয়রে আরয়শ্া (রা.) এিং হােসা (রা.) লক।[১৯]  
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরষধ কররলও একজন স্ত্রী ত্া অপরজরনর বনকট প্রকাশ্ করর লেয়। 
আল্লাহ্ ত্ায়ালা আয়াত্ নাবর্ল করর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক এ কথা অিবহত্ কররন। রাসূল 
 এ িযাপারর উি স্ত্রীরক বজরজ্ঞস কররল লর্ স্ত্রী কথাবট প্রকাশ্ করররেন বত্বন খুিই (ملسو هيلع هللا ىلص)
অিাক হন এিং জানরত্ চান লর্, লক রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক এ িযাপারর জাবনরয়রেন? ত্খন 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) জিাি লেন, “বর্বন সিবজ্ঞ, সমযক অিবহত্, বত্বন আমারক অিবহত্ 
করররেন।” 
লর্রহতু্ নিীরের স্ত্রীরের বনকট এমন আচরণ প্রত্যাবশ্ত্ নয়, ত্াই আল্লাহ্ ত্ায়ালা 
আয়াত্ নাবর্ল করর ত্ারেররক বত্রস্কার কররন এিং সংরশ্াধরনর বনরেবশ্ লেন।  
. 
এই চারবট আয়ারত্র লপ্রোপট বনরয় আররকবট ঘটনা সীরাত্ ও ত্ােসীর গ্ররন্থ উরল্লখ 
ররয়রে। ঘটনাবট মাবরয়া (রা.) লক লকন্দ্র করর। ত্ােসীরর ইিরন জাবররর ররয়রে, 
হােসা (রা.) এর ঘরর ত্ার পালার বেরন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), মাবরয়া (রা.) এর সারথ বমবলত্ 
হন। এরত্ হােসা (রা.) েুঃবখত্া হন লর্, ত্ার ঘরর ত্ার পালার বেরন ত্ারই বিোনায় 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বকনা মাবরয়া (রা.) এর সারথ বমবলত্ হরলন! রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন হােসা (রা.) 
লক সন্তুষ্ট করার জনয িলরলন, “আবম ত্ারক আমার উপর হারাম করর বেলাম। তু্বম এ 
কথা কাউরক জাবনরয়া না।” বকন্তু হােসা (রা.) এ ঘটনাবট আরয়শ্া (রা.) লক জাবনরয় 
বেরল আল্লাহ্ ত্ায়ালা এ আয়াত্সমূহ নাবর্ল কররন। 
এ ঘটনা সম্পরকব বিখযাত্ ইবত্হাসবিে ইিরন কাবসর (রহ.) িরলন, “এবট একবট িারীি 
উবি। সমূ্পণব সবঠক কথা হরলা লর্, এই আয়াত্গুরলা অিত্ীণব হিার কারণ বেল রাসূল 
  এর বনরজর উপর মধুরক হারাম করা।”[১৯] (ملسو هيلع هللا ىلص)
. 
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রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এক স্ত্রীর পালা অনযরক বেরিন এটা ত্াাঁর নীবত্র বিরুরদ্ধ বেল। আরয়শ্া 
(রা.) লক বত্বন সিরচরয় ভারলািাসরলও অনয লকান স্ত্রীর পালা আরয়শ্া (রা.) লক বেরত্ন 
না। একিার অনয এক স্ত্রীর পালার বেরন আরয়শ্া (রা.) ত্াাঁর বনকরট আসরল বত্বন 
িরলন, “ আরয়শ্া! আমার কাে লথরক েূরর থারকা! আজরক লত্ামার বেন না।”[২০]  
. 
এটা খুি আিরর্বর লর্, ইসলাম বিরেষীরা সহীহ িুখারীর একবট সহীহ িণবনারক উরপো 
করর িারীি উবিরক আাঁকরড় ধররে কুৎসা রটারনার জনয। এমনবক ত্ারা িারীি 
ঘটনাবটরত্ও বনরজরের কথা রু্ি করর। ত্ারের ভাসবন অনুর্ায়ী- রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বমথযা িরল 
হােসা (রা.) লক িািার িাড়ী পাবঠরয় লেন। ত্ারপর হােসা (রা.) এর ঘরর প্ররিশ্ করর 
হােসা (রা.) এর োসী মাবরয়া (রা.) এর সারথ বমবলত্ হন। এবেরক হােসা (রা.) 
িািার িাড়ী লথরক র্খন বনজ িৃরহ প্ররিশ্ করর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক বনজ োসীর সারথ 
লেখরত্ পান ত্খন প্রচণ্ড লররি র্ান। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক শ্াি কররন এিং এ ঘটনাবট 
কাউরক িলরত্ বনরষধ কররন। বকন্তু হােসা (রা.) এ ঘটনাবট প্রকাশ্ করর বেরল সি 
স্ত্রীরক উবচত্ বশ্ো লেিার জনয রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) সকল স্ত্রীর সারথ এক মাস লেখা কররিন 
না িরল শ্পথ কররন।  
এ িল্পবট চূড়াি পর্বারয়র বমথযাচার। এ িরল্পর সমথবরন সহীহ হােীস েূরর থাকুক লকান 
জাল হােীসও লনই। এখারন িলা হরয়রে, হােসা(রা.) এর োসী বেরলন মাবরয়া (রা.)। 
অথচ মাবরয়া (রা.) বেরলন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর োসী র্ারক বকনা বমশ্ররর মুকাওবকস 
উপহার বহরসরি পাবঠরয়বেরলন।  
এক মাস লেখা না করার লর্ শ্পরথর কথা িলা হরয়রে লসবট সমূ্পণব আলাো ঘটনা। 
ইবত্হারস এবট “ঈলার ঘটনা” নারম পবরবচত্। আমরা জাবন, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) অত্যি সাো-
বসরধ জীিনর্াপন কররত্ন। আরয়শ্া (রা.) এর ভাষায়- টানা বত্নবেন নিী পবরিারর 
খািার জুরটরে কখরনা এমনটা হয়বন। বত্বন আররা িরলরেন- মারসর পর মাস চুরলায় 
আগুন িলরত্া না। শুকরনা লখজুর আর পাবনরত্ই বেন কাটরত্া। উমু্মল মুবমনীনরা 
সিসময় েুবনয়ার লচরয় আবখরাত্রকই লিশ্ী প্রাধানয বেরত্ন। বকন্তু ত্ারাও মানুষ 
বেরলন। ত্াই সংসাররর খরচ িাড়ারত্ ত্ারা িারিার রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িারিার পীড়াপীবড় 
কররত্ন। এ বনরয় বকেুটা মনমাবলরনযর লপ্রবেরত্ বত্বন এক মাস স্ত্রীরের সারথ লেখা 
কররিন না িরল শ্পথ কররন।[২০] এ ঘটনার সারথ মধু বনরয় শ্পথ করার ঘটনার 
লকান সম্পকব লনই।  
. 
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মাবরয়া (রা.) লক বনরয় ললখাবট শুরু কররবেলাম, ত্ারক বনরয়ই লশ্ষ কবর। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), 
মাবরয়া(রা.) লক খুি পেন্দ কররত্ন। বত্বন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক একবট লেরল সিান উপহার 
বেরয়বেরলন। এ জনয ত্ারক িলা হয় “উম্ম ওয়ালাে”। লেরল সিান জমারনার খির 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনকট লপৌঁোরল বত্বন িরলন, “ত্ার সিান ত্ারক মুি করর 
বেরয়রে।”[২১] লেরলবটর নাম বেল ইব্রাহীম (রা.)। বত্বন লকিল লষাল মাস লিাঁরচবেরলন। 
ত্ার মৃতু্যরত্ বকেু মুনাবেক িলািবল কররবেল, “মুহাম্মে আল্লাহ্ র নিী হরল ত্ার লেরল 
এভারি মারা লর্রত্া না।”। অথচ ইব্রাহীম (রা.) এর জরমর িহু আরিই সূরা আহর্ারি 
আল্লাহ্ িরলরেন- 
. 
“মুহাম্মে লত্ামারের লকান িযবির বপত্া নন; িরং বত্বন আল্লাহর রাসূল এিং লশ্ষ 
নিী। আল্লাহ সি বিষরয় জ্ঞাত্।” [ সূরা আহর্াি(৩৩):৪০] 
এখারন আরিী “رجل” শ্ব্দবট িযিহার করা হরয়রে। র্ার অথব পূণবিয়স্ক িযবি। সুত্রাং 
ইব্রাহীম (রা.) র্বে িয়ঃপ্রাপ্ত হরত্ন, ত্রি কুর’আরনর এই আয়াত্ ভুল প্রমাবণত্ হরত্া। 
ত্াই বশ্শু ইব্রাহীম (রা.) এর মৃতু্যই প্রমাণ করর কুর’আন আল্লাহ্ র িাণী আর মুহাম্মে 
  আল্লাহ্ র রাসূল। (ملسو هيلع هللا ىلص)
ইব্রাহীম (রা.) লর্বেন মারা র্ান, লসবেন সূর্বগ্রহণ হরয়বেল। সিাই িলািবল শুরু কররলা, 
“ইব্রাহীরমর মৃতু্যর কাররণ সূর্বগ্রহণ হরয়রে।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্বে সবত্যই ভণ্ড নিী হরত্ন 
ত্রি ত্ার জনয এটা খুি সুিণব সুরর্াি বেল। উবন িলরত্ পাররত্ন, “আবম আল্লাহ্ র 
নিী! আমার লেরলর মৃতু্যরত্ র্বে সূর্বগ্রহণ না হয়, ত্রি কার মৃতু্যরত্ হরি?” বকন্তু বত্বন 
এই কুসংস্কাররক বচরত্রর বিনষ্ট করর িলরলন, “সূর্ব ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্ র েু‘বট 
বনেশ্বন। কাররা মৃতু্যর কাররণ এগুরলার গ্রহণ হয় না।”  
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), ইব্রাহীম (রা.) এর মৃতু্যরত্ লকাঁরেবেরলন আর কররবেরলন ত্াাঁর লসই বিখযাত্ 
উবি, “লচাখ অশ্রুবসি, হৃেয় িযবথত্। ত্িুও আমরা এমন বকেু িবল না র্া আমারের 
রিরক অসন্তুষ্ট করর।” 
র্ারা ইসলারম িিবর োস-প্রথা বনরয় বিশ্াল সি ললখা ললরখন ত্ারা বক জারনন মৃতু্যর 
আরি সিাইরক উরেশ্য করর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িারিার বক িরলবেরলন? বত্বন িরলবেরলন- 
“সলাত্ এিং লত্ামারের অধীনস্থ োস-োসী (এরের িযাপারর র্ত্নিান হও)।”  
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১৪৭ 
গুহযকামীরের জনয েুঃসংিাে  

-সাইেুর রহমান 
 

 

বকেুবেন আরি বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা আমারের একটা ত্থয বেরয়রে, িরনাবরয়া নামক 
লসেচুয়াবল িােবমরটি ইনরেকশ্ন িা লর্ৌন সংসরিবর মাধযরম েড়ারনা লরািবট ভয়ািহ 
আকার ধারণ করররে।এই লরারির জীিাণু অযাবন্টিারয়াবটরকর বিরুরদ্ধ দ্রুত্ প্রবত্ররাধ 
েমত্া অজবন কররে। কার্বকর নতু্ন অযারন্টািারয়াবটক উদ্ভািরন খুি লিবশ্ সােলয 
এখনও না আসায় পবরবস্থবত্ আরও লিবশ্ নাজুক হরয় পরড়রে। প্রবত্ িের বিরশ্ব প্রায় 
সাত্ লকাবট ৮০ লাখ মানুষ এ লরারির সংিমরণর বশ্কার হরচ্ছন। 
. 
িরনবরয়া লরারির জনয োয়ী িযারিবরয়ার িাস মূলত্ িলা ও মলোরর স্বাভাবিকভারি 
ওরাল ও গুহযোরর সঙ্গমকারীরা মারাত্মক িরনবরয়া বররস্ক থারকন। এবন্টিারয়াবটক 
প্রবত্ররাধী িরনবরয়ার প্ররকাপ গুহযকাবমরের মরধয লিবশ্। ২০১৪ সারল আরমবরকার 
নযাশ্নাল লসন্টার ের এইচএইবভ/এইিস লথরক প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ িলা হরয়রে, 
িরনবরয়া সৃবষ্টকারী িযারিবরয়ার এবন্টিারয়াবটক লরবসরস্ট্ে েমত্া ০.৬ লথরক লিরড় ২.৫ 
শ্ত্াংরশ্ উন্নীত্ হরয়রে। ৫০০০ এর উপরর বিবভন্ন ধারার নারী পুরুরষর উপরর 
িরিষণা করর লেখা লিরে গুহযকামীরের লেরত্র িরনবরয়া সৃবষ্টকারী এবন্টিারয়াবটক 
লরবসরস্ট্ে িযািবরয়ার উপবস্থবত্ িযাপক এিং অনযরের লথরক লিবশ্। 
. 
এটারত্া মাত্র একটা উোহরণ লসখারন গুহযকামীরের জীিনবিনাশ্ী লরাি হওয়ার 
সম্ভািনা অনযরের লথরক অরনকগুন লিবশ্, এই রকম আররা অরনক উোহরণ আরে র্ার 
অল্প বকেু উরল্লখ করবে। 
২০০০ সারল ওরয়স্ট্ জানবাল অে লমবিবসরন প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ সমকামীরের স্বাস্থয 
সমসযা বনরয় ত্থয উপাি সরমত্ িযাপক আরলাচনা করা হয়। শুধুমাত্র নেবহক নয়, 
মানবসক স্বারস্থযরও করুন অিস্থা সমকামীরের। গুহযকামীরের আত্মহত্যার করার 
প্রিণত্া অনয স্বাভাবিকরের তু্লনায় ৬ গুন লিবশ্, ললসবিয়ানরের লেরত্র এটা 
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বেগুন।এক তৃ্ত্ীয়াংশ্ গুহযকামীরা মাত্রাবত্বরি এলরকাহল ও ড্রাি লসিন করর থারক। 
মানবসক চারপর কাররণ এরের অরনরকই ঘর োড়া হরয় র্ায়। লহামরলস মানুষরের 
মরধয ললসবিয়ান ও গুহযকামীরের সংখযা লিবশ্। 
. 
ললসবিয়ানরের লেরত্র সারবভকযাল কযাোর হওয়ার লরট স্বাভাবিরকর লথরক লিবশ্। এক 
সমীোয় ৩০ শ্ত্াংশ্ ললসবিয়ানরের সারথ লসেচুয়াবল িােবমরটি বিবজরজর সম্পকব 
খুাঁরজ পাওয়া লিরে। গুহযকামীরের স্বারস্থযর অিস্থা আররা ভয়ানক। এরের লসেওয়ালী 
িােবমরটি বিবজজ হওয়ার সম্ভািনা িহুগুন। এনাল-বররসপবটভ ইন্টাররকারসবর কাররণ 
ত্ারের এরহন লকারনা িােবমরটি বিবজজ নাই র্া হওয়ার সম্ভািনা নাই। এইিস, 
লহপাটাইবটস, িরনবরয়া সহ মারাত্মক সি লরারির জনয ত্ারা উৎকৃষ্ট কযাবন্ডরিট। এনাল 
কযাোর, লজবনটাল ওয়াটবস সহ প্রাণঘাত্ী লরারিরও উৎস এই এনাল-বররসপবটভ 
ইন্টাররকাসব। 
. 
বসদ্ধাি এখন আপনার হারত্। বনরজর জীিরনর উপরর মায়া থাকরল দ্রুত্ সরর আসুন 
এই অপ্রাকৃত্ ও অস্বভািী পন্থা লথরক। 
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১৪৮  

প্রসঙ্গঃ শ্বরয়া আইরন চুবরর অপরারধ হাত্ কাটার বিধান  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ শুধুমাত্র চুবর করার জনয আল্লাহ ত্ার সৃষ্ট িান্দার (নারী/পুরুষ) হাত্ 
লকরট লেলার বনরেবশ্ লেন (Quran 5:38) ! এটা বক আপনার কারে লকান ভারিই 
মানবিক িরল মরন হয়? 
 
. 

#উিরঃ আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“ লর্ পুরুষ চুবর করর এিং লর্ নারী চুবর করর ত্ারের হাত্ লকরট োও ত্ারের 
কৃত্করমবর েল ও আল্লাহর পে লথরক েৃষ্টািমূলক শ্াবি বহরসরি। এিং আল্লাহ 
পরািাি, প্রজ্ঞানময়। 
অত্ঃপর স্বীয় সীমালঙ্ঘরণর পর লর্ ত্ওিা করর এিং সংরশ্াবধত্ হয়, বনিয়ই আল্লাহ 
ত্ার ত্ওিা কিুল কররন। অিশ্যই আল্লাহ েমাশ্ীল, েয়ালু।“ 
(কুরআন, মাবয়োহ ৫:৩৮-৩৯) 
. 
ইসলামী শ্বরয়ায় চুবরর শ্াবি বহসারি হাত্ কাটার জনয বিবভন্ন লেত্র আরে; এগুরলা 
পূরণ না হরল হাত্ কাটা হয় না। চুবরকৃত্ িস্তুবট র্বে মূলযিান ও েরকারী বকেু হয়, 
চুবর র্ািার আরি বজবনসবট র্বে সম্পে িা প্ররয়াজনীয় দ্রিয রাখার স্থারন রাখা হয়(রখালা 
স্থারন অরবেত্ভারি লেরল রাখা না হয়), চুবরর র্বে অকাটয প্রমাণ পাওয়া র্ায়, চুবর 
র্াওয়া বজবনসবটর মাবলক র্বে োবি করর—লকিলমাত্র এ সি লেরত্র জনয লচাররর হাত্ 
কাটা র্ায়। [১] 
এ োড়া একবট বনবেবষ্ট মূলযমারনর লিবশ্ োরমর দ্রিয চুবর লিরল হাত্ কাটা র্ায়।হাবেস 
োরা এই মূলযমান বনধবাবরত্ হরয়রেঃ ১.০৬২৫ গ্রাম স্বরণবর মূলয। এর কম োরমর লকান 
বজবনস চুবর লিরল লস জনয হাত্ কাটা র্ায় না। িরং বনয়মাধীন অনয শ্াবি লেয়া হয়। 
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[২]  
. 
আরমবরকা পৃবথিীর উন্নত্ লেশ্গুরলার মরধয উন্নত্ত্ম। বকন্তু চুবর, িাকাবত্ ও অনযানয 
অপরারধর লেরত্র ত্ার আরে সরিবাচ্চ লরকিব। [৩] এরহন আরমবরকায় র্বে ইসলারমর 
পূণবাঙ্গ বিধান প্রবত্বষ্ঠত্ হয় লর্খারন একবেরক প্রবত্বট সামবথযিান িযবি রীবত্মরত্া 
র্াকাত্ আোয় কররে অপর বেরক নারী িা পুরুষ লচার প্রমাবণত্ হরল ত্ার শ্াবি হাত্ 
লকরট লেলা হরচ্ছ; ত্াহরল আরমবরকায় চুবর, িাকাবত্র িত্বমান প্রিণত্া বক িাড়রি? না 
একই রকম থাকরি? নাবক এরকিারর করম র্ারি?  
সঙ্গত্ভারিই ত্া করম র্ারি।ত্েুপবর এই ধররনর কবঠন আইন থাকরল অরনক স্বভারির 
লচারও বনরজরক এই ভয়ঙ্কর পবরণবত্ লথরক রো কররত্ লচষ্টা কররি। অথবাৎ চুবর 
িাকাবত্ প্রায় বিলুপ্ত হরয় র্ারি।  
. 
ইসলামী এই বিধান বক আসরলই খুি িিবর? এই বিধারনর েরল বক মানুষজন িণহারর 
ত্ারের হাত্ হারারত্ থারক?!! 
ইসলামী এই বিধান িত্বমান পৃবথিীরত্ চালু আরে লসৌবে আররি। অথচ লসখারন 
কখরনাই রািায় লকান মানুরষর হাত্ কাটা অিস্থায় লেখা র্ায় না।প্রকৃত্পরে এই 
ইসলামী আইন চালু থাকার েরল ভরয়ই লকউ আর চুবর করর না।রসখানকার সমারজ 
চুবরর লকান অবিত্বই িলরত্ লিরল লনই। এর েরল নািবরকরের জান-মাল সংরবেত্ 
থারক। আর মানুরষর হাত্ও অেত্ থারক।রসৌবে আররি শ্বরয়া আইন চালু আরে এিং 
লসখারন মানুরষর অথববনবত্ক অিস্থা র্রথষ্ট ভারলা। আপাত্েৃবষ্টরত্ এ অিস্থারক করঠার 
মরন হরলও এ কথা মানরত্ই হরি লর্ এর েরল নািবরকরের অবধকার সংরবেত্ 
থাকরে—ভরয় লকউ চুবর কররে না(এিং হাত্ হারারচ্ছ না) এিং চুবর না হিার েরল 
নািবরকরের সম্পেও অেত্ থাকরে।  
. 
এমনবট মরন হরত্ পারর লর্ বিশ্বিযাপী চুবর-িাকাবত্র িত্বমান লর্ হার ত্ারত্ ইসলামী 
শ্বরয়া অনুর্ায়ী হাত্ কাটা আইন চালু হরল লে লে ললাক লেখা র্ারি র্ারের হাত্ 
কাটা। বকন্তু িািিত্া হরচ্ছ -রর্ মুহুরত্ব এই আইন লঘাষণা করা হরি, ত্ার পররর মুহুত্ব 
লথরকই এ প্রিণত্া অত্যি দ্রুত্ত্ার সারথ করম আসরত্ থাকরি। লপশ্াোর লচারও এ 
পরথ পা লেলার আরি একিার লভরি লেখরি ধরা পড়রল ত্ার পবরনবত্ কী হরত্ পারর। 
শ্াবির ভয়ািহত্াই লচাররর ইচ্ছারক েমন করার জনয র্রথষ্ট। ত্খন বনত্াি েুরাত্মা ও 
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েুভবািা োড়া এ কাজ আর লকউ কররি না। সামানয করয়কজন ললারকর হয়রত্া হাত্ 
কাটা র্ারি, বকন্তু লকাবট লকাবট মানুষ লাভ কররি বনরাপিা,শ্াবি এিং সিবস্ব হারািার 
ভয় লথরক মুবি। ইসলাম এভারি লোট েবত্র মাধযরম িড় েবত্ লথরক সমাজরক 
রোর িযিস্থা করর। প্রকৃত্ ইসলামী িযিস্থা প্রবত্বষ্ঠত্ হরল এই লোট েবত্বটও হরি না 
অথবাৎ লকউ চুবরই কররি না। 
ইসলামী বিধান এই রকম িািিধমবী এিং প্রত্যেভারি েলোয়ক। 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 
[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকারঃ ি. জাবকর আবু্দল কবরম নারয়ক (হাবেজাহুল্লাহ)] 
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১৪৯  

সত্যিােী রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 

-ত্ানভীর আহরমে 

 
 

মবেনা লসবেন ধূবলধূসর, মবলন। বকেুেণ আরি লোট্ট বশ্শু ইিরাবহম েুবনয়া লেরড় ত্ার 
ররব্বর কারে চরল লিরে। এখনও বপত্া স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص লকারলই আরে লস। শুধু 
লোট্ট উষ্ণ লেহটা শ্ীত্ল হরয়রে, হৃৎেন্দন লথরম লিরে। ত্ীব্র আরিি কান্না হরয় েরড় 
পড়রে। 
. 
অশ্রুবসি নয়রন েৃবষ্ট োপসা হরয় আরস, কণ্ঠ জবড়রয় র্ায়। এমত্ািস্থায়ও বপত্া 
মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরল উঠরলন, “ওরহ ইিরাবহম! আমরা লত্া লত্ামার জনয বকেুই 
কররত্ পাবর না। লত্ামার বপত্ার লত্া লকিল লচারখর অশ্রু েরড় আর ত্াাঁর হৃেয় 
লত্ামার মৃতু্যরত্ লশ্াকাত্ব হয়। ত্িুও আবম লর্ এমন বকেুই িলি না র্া বকনা আল্লাহর 
রািরক আমযণ জানারি। আমরাও লর্ পরিত্বীরত্ লত্ামার অনুসরণ করি (অথবাৎ 
মৃতু্যিরণ করি) এবিষয় র্বে আল্লাহর পে লথরক বনবিত্ সত্য ও ওয়াোস্বরূপ না 
হরত্া, ত্রি বনিয়ই আবম লত্ামার এই বিোরয়র সময় আরও লিবশ্ কাাঁেত্াম ও 
লশ্াকাত্ব হত্াম।” [১] 
. 
মবেনার বশ্শুরের সিরচরয় কারের মানুষবট বেরলন বর্বন, র্ারক বশ্শুরা লেখরল জবড়রয় 
ধররত্া পরম আনরন্দ, বশ্শুমরনর সিকথা একমাত্র লর্ মানুষবটর কারে ভরসা করর 
অনায়ারস িলা লর্ত্ - লসই মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص বনজ বশ্শুপুরত্রর মৃতু্য হল। আের 
করর মুসবলম জাহারনর বপত্া ও আল্লাহর িনু্ধ ইিরাবহরমর (আলাইবহস সালাম) 
নামানুসারর পুরত্রর নাম লররখবেরলন ইিরাবহম। 
. 
বপ্রয়রনত্ার কষ্ট মবেনািাসীর মরধযও প্রিল, েষ্ট। আবম্বয়ারের (আলাইবহস সালাম) লত্া 
আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন সিরচরয় ভালিারসন, ত্াই ত্াাঁরের জনযই কবঠনত্ম 
পরীোগুরলা বেল সিসময় – এই ঘটনা লসকথাই লর্ন আররকিার মরন কবররয় বেল। 
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বকন্তু এবক! আকাশ্টা লত্া সকাল লথরক বঠকই বেল। এখন লিলা না পড়রত্ই লকমন 
অন্ধকার হরয় আসরে লর্! লেখরত্ লেখরত্ই সূর্বটা লঢরক র্ারচ্ছ, অন্ধকার লনরম আসরে 
জবমরন! 
. 
গ্রহরণর শুরু লথরকই গুিন শুরু হরয়বেল... মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص লেরলর মৃতু্যরত্ই 
প্রকৃবত্ এমন লশ্াক প্রকাশ্ কররে। বত্বন লত্া আল্লাহর নিী! সুত্রাং ত্াাঁর লেরলর 
মৃতু্যরত্ প্রকৃবত্র লশ্াক প্রকাশ্ লত্া অবত্স্বাভাবিক। লস গুিন কান এড়ায় বন ত্াাঁর ملسو هيلع هللا ىلص. 
বকন্তু সেযপুত্রহারা মুহযমান রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص বকেু িলরলন না, সূর্বগ্রহণ শুরু হরত্ই 
মাসবজরে প্ররিশ্ কররলন। গ্রহণ লশ্ষ হওয়া অিবধ চার রুকু আর চার বসজোহ সহ েু’ 
রাকাআত্ সলাত্ আোয় করারলন। 
. 
গ্রহণ লশ্ষ হরয় এরল সলাত্ আোয়ও লশ্ষ হল। এরপর বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص ললারকরের উরেরশ্য 
িলরলন, “সূর্ব এিং চন্দ্র হল আল্লাহর বনেশ্বনগুরলার মরধয েু’বট বনেশ্বন। এরের গ্রহণ 
কারও মৃতু্যর কাররণ হয় না। ত্াই র্খন লকারনা গ্রহরণর ঘটনা হয় ত্খন লত্ামরা 
সলাত্ আোয় কররা এিং আল্লাহরক িাকরত্ থাক, র্ত্েণ না গ্রহণ সমাপ্ত হরয় র্ায়।” 
মবেনািাসীর ভুল ধারণার অিসান হল। [২] 
. 
. 
এই বেল রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص জীিেশ্ায় বনজ পুত্র ইিরাবহরমর মৃতু্যর বেরন সূর্বগ্রহরণর 
ঘটনা। NASA এর বহরসি মরত্, ৬৩২ বিস্ট্ারব্দর ২৭ জানুয়াবররত্ হওয়া একবট 
সূর্বগ্রহণ মবেনা লথরক প্রায় ৭৬% েৃশ্যমান হরয়বেল। আরবি বহরসরি েশ্ম বহজবরর 
শ্াওয়াল মাস। ধারণা করা হয়, এই সূর্বগ্রহণবটই লসই ঐবত্হাবসক সূর্বগ্রহণ। বকন্তু 
সূর্বগ্রহরণর লসই ঘটনায় এর লচরয়ও গুরুত্বপূণব উপলবি লুবকরয় আরে... ত্ারের জনয 
র্ারা সুস্থ মবিরষ্ক বচিা কররত্ পারর। 
. 
র্খন মবেনার মানুরষরা বনরজরাই ভািরত্ শুরু কররবেল লর্ প্রকৃবত্ লিাধ হয় লশ্ারকর 
মাত্ম লাবিরয়রে, ত্খন একজন বমথযািােী লত্া সহরজই মানুরষর লভরি লনওয়া লসই 
ভ্রাবিরক কারজ লািারনার কথা। বমথযািােীরা লত্া সুরর্ািসন্ধানী হয়। বনরজরক রাসূল 
োবি করা মানুষবটর লেরলর মৃতু্যবেরনই কাকত্ালীয়ভারি সূর্বগ্রহণ – একজন 
বমথযািােীর জনয এমন সুরর্াি লত্া সহস্ররকাবট িেররও লমরল না। বকন্তু বমথার পরথ 
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হাাঁটরলন না সত্য ও সরল পরথর নিী। 
. 
৪০ িের ধরর ভালিাসা আর সত্যিাবেত্ায় ‘আল-আবমন’ িা বিশ্বাসী মানুষবট র্খন 
আসমান-জবমরনর সৃবষ্টকত্বা আল্লাহর পে লথরক লশ্ষ নিুওয়যারত্র োবি বনরয় আসরলন, 
ত্খন ত্ারক চরম শ্ত্রু িরন র্াওয়া মানুরষরাও বমথযািােী োবি কররত্ পারর নাই। ত্াাঁর 
জীিেশ্ায় হওয়া সূর্বগ্রহরণর ঘটনাবট এককভারিও লসই সােীই লেয়... মুহাম্মােুর 
রাসূলুল্লাহ কখরনাই বমথযািােী বেরলন না। সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম। 
. 
পরিত্বীরত্ পৃবথিীরত্ আসা সমি গ্রহরণর ঘটনাই লর্ন রাসূল মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص 
সত্যিাবেত্ার স্মরবণকা হরয় রইল। এ লর্ন স্বয়ং আল্লাহ রবু্বল আ’লামীরনর পে লথরক 
রাসূরলর সত্যিাবেত্ার সােয, বিশ্বাসীরের জনয বনেশ্বন, সত্যিাবেত্ার নাসীহা। 
. 
২১ আিস্ট্, ২০১৭ লত্ আিারও সূর্বগ্রহণ লেখরি পৃবথিীিাসী। এর পররও হরি আররা 
অরনক গ্রহরণর ঘটনা। ত্খন বক মরন পড়রি না মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص সত্যিাবেত্ার 
কথা? 

 
 

[১] সীরারত্ হালাবি ৩য় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা 

[২] সহীহ আল-িুখাবর, খন্ড ১৬, হাবেস ২২, ২৩, ২৪ 
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১৫০ 
কা'িাঃ মূবত্বপুজকরের মবন্দর, নাবক ইব্রাবহম (আ) এর বনমবাণ 
করা ইিােত্খানা?  
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

নাবিক-মুিমনা-বিষ্টান বমশ্নারী এরের অবভরর্াি হরচ্ছ—কা’িা বেল আরি 
মূবত্বপুজকরের মবন্দর। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মবন্দর লথরক ত্ারের উরচ্ছে করর এক 
আল্লাহর উপাসনা ও হজ শুরু কররন। এোড়া মুসবলমরের োবি নাবক বমথযা—কা’িা 
নাবক কখরনা ইব্রাবহম(আ) বনমবাণ কররনবন।ইহুবে-বিষ্টানরের প্রাচীন গ্রন্থ ইব্রাবহম(আ) 
এর িযাপারর িযাপক আরলাচনা করর। বকন্তু কা’িার িযাপারর নাবক এসি গ্রন্থ বকেু 
িরলবন।ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
মুিমনারা আররির মূবত্বপুজকরের প্রবত্ খুি েরে রাখিার োবি করর, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
নাবক ত্ারের মবন্দররক এক আল্লাহর উপাসনালয় মসবজেুল হারারম রূপািবরত্ 
করররেন।মুিমনারা বক এটা জারন লর্ লখাে আররির মূবত্বপুজকরাই এটা োবি করত্ 
লর্ ত্ারা ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর এিং কা’িা বেল ত্ারের বপত্া 
ইব্রাবহম(আ) এর বনমবাণকৃত্ আল্লাহর ঘর? কা’িা লর্ ইব্রাবহম(আ) এর বনমবাণকৃত্ 
আল্লাহর ঘর—এটা বনরয় মুসবলম বকংিা আররির মূবত্বপুজক কাররা লকান বেমত্ বেল 
না।বেমত্ বেল এটা বনরয় লর্ মহাবিরশ্বর প্রবত্পালক আল্লাহর লকান শ্রীক আরে নাবক 
লনই। 
ইব্রাবহম(আ) [prophet Abraham] লর্ মূবত্বপুজক বেরলন না এিং এক-অবেত্ীয় 
আল্লাহর[ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ Elohi] উপাসনা কররত্ন, এটা বনরয় মুসবলম-ইহুবে-
বিষ্টান কাররা বেমত্ লনই। 
. 
“ঈশ্বর লমাবশ্রক[নিী মুসা(আ)] আররা িলরলন,“ইস্রারয়বলয়রের িলঃ সোপ্রভু ঈশ্বর, 
লত্ামারের পূিবপুরুষরের ঈশ্বর—আব্রাহারমর[নিী ইব্রাবহম(আ)], 
ইসহারকর,র্ারকারির[নিী ইয়াকুি(আ)] ঈশ্বর আমারক লত্ামারের বনকট পাবঠরয়রেন। 
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এটাই বচরকারলর জনয আমার নাম, এই নারমই প্রজম লথরক প্রজরম আমারক স্মরণ 
করা হরি। ”” 
[র্াত্রাপুিক(Exodus) ৩:১৫] 
. 
মুিমনারা কুরআন এিং হাবেরসর উপর সরন্দহ লপাষণ করর। অথচ ইহুবে-বিষ্টানরের 
গ্ররন্থর িযাপারর ত্ারেররক এমন লকান কথা িলরত্ লশ্ানা র্ায় না।ইব্রাবহম(আ) এর 
িযাপারর ইহুবে-বিষ্টানরের গ্রন্থরক ত্ারা প্রামাণয বহসারি ধরররে এিং কা’িা সম্পরকব 
মুসবলমরের োবিরক বমথযা প্রমারণর জনয ত্ারা ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থর কথা উরল্লখ 
করর িরলরে—“ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ কা’িার কথা লনই।” এ বেরয়ই মুিমনারের 
একরচাখা েৃবষ্টভঙ্গী লিাো র্ায়। 
. 
র্ারহাক, চলুন আমরা লেবখ ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ আসরলই কা’িার কথা এরসরে কী 
না। 
. 
“[লহ প্রভু] ত্ারাই আবশ্িবােধনয র্ারা লত্ামার ঘরর িাস করর; ত্ারা সো-সিবো লত্ামার 
স্তুবত্ করর। ত্ারাই আবশ্িবােধনয র্ারা লত্ামারত্ই শ্বি লখাাঁরজ, র্ারা ত্ীথবর্াত্রার জনয 
মনবস্থর করর। র্খন ত্ারা িাকা উপত্যকা বেরয় িমন করর, এরক িসরির বনিাস 
িানায়। িসরির িৃবষ্ট এরক আবশ্িবারে পূণব করর। ” 
[ত্ানাখ(ইহুবে িাইরিল)/পুরাত্ন বনয়ম(বিষ্টান িাইরিল); িীত্সংবহত্া(Psalms) ৮৪:৪-
৬] 
. 
িাকা িা িাো হরচ্ছ মোর প্রাচীন নাম।িীত্সংবহত্া হরচ্ছ োউে(আ) লুর উপর 
নাবর্লকৃত্ বকত্াি[র্ািুর] এর বিকৃত্ রূপ এিং এই বকত্ারি আমরা িাকায় 
ত্ীথবর্াত্রী(হজ কারেলা) লুর বিিরণ পাই। 
. 
“ বনঃসরন্দরহ সিবপ্রথম ঘর র্া মানুরষর জরনয বনধবাবরত্ হরয়রে, লসটাই হরচ্ছ এ ঘর, র্া 
িাোয়[মো] অিবস্থত্ এিং সারা জাহারনর মানুরষর জনয লহোরয়ত্ ও িরকত্ময়। 
এরত্ ররয়রে মাকারম ইব্রাবহরমর মত্ প্রকৃষ্ট বনেশ্বন। আর লর্, ললাক এর লভত্রর 
প্ররিশ্ করররে, লস বনরাপিা লাভ করররে। আর এ ঘররর হজ করা হরলা মানুরষর 
উপর আল্লাহর প্রাপয; লর্ ললারকর সামথবয ররয়রে এ পর্বি লপৌোর। আর লর্ ললাক ত্া 
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মারন না— আল্লাহ সারা বিরশ্বর লকান বকেুরই পররায়া কররন না।” 
(কুরআন, আবল ইমরান ৩:৯৬-৯৭) 
. 
ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবীয় গ্রন্থ অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ) পারারন িাস 
কররত্ন[আবেপুিক(Genesis) ২১:২১ দ্রষ্টিয]। ত্াাঁরক নশ্শ্রি ত্াাঁর বপত্া ইব্রাবহম(আ) 
পারারন লররখ বিরয়বেরলন। পারান স্থানবট ললাবহত্ সািররর সারথ সম্পবকবত্, এলাত্ 
[Elath/Eilat] এর পূিব ও পবিম উভয় অংশ্ই িাইরিরল িবণবত্ পারারনর অিভুবি। 
র্ার মরধয আরিও পরড় র্ায়। অরনক বিষ্টান পবণ্ডত্ এই োবি কররন লর্ পারারনর লর্ 
অংরশ্ ইসমাঈল(আ)রক লররখ আসা হরয়বেল ত্া ললাবহত্ সািররর পবিরম; পারান 
অিলবট কানান এিং বমসররর কাোকাবে লকাথাও। বকংিা বেবলবিন এিং বমসররর 
বসনাই লপবননসুলার চারপারশ্। ইব্রাবহম(আ) আররি আরসনবন। এই োবি ত্ারের জনয 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক অস্বীকার করার িযাপারর সহায়ক হয়।  
ত্ারের এমন োবির বলংকঃ ১। https://goo.gl/gv5EU1 
২। https://goo.gl/dMrPjH 
মুিমনারাও এসি িযাপারর বিষ্টান পবণ্ডত্রের মুরখর কথার উপরর খুি আস্থাশ্ীল। লকান 
লকান ইহুবে পবণ্ডত্ লর্মন র যািাই সাবেয়া িাওন(Saadia Gaon) ত্ার আরবি 
Torah(ইহুবে ত্াওরাত্) অনুিারে পারানরক বহজাজ ও মো িরল উরল্লখ করররেন। 
. 
ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ লথরকই আমরা লেবখ, পারান আসরল লকাথায়—ললাবহত্ 
সািররর পবিরম নাবক পূরিব। কানান বকংিা বমসরর নাবক আরি লেরশ্। 

প্রথমত্, ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ েষ্টত্ই িলা হরয়রে লর্ 
ইসমারয়লীয়রা[Ishmaelites, ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর] আররি থাকত্, বমসরর নয়। 
. 
“ত্ারা র্খন খািার জনয িসল ত্খন ত্ারা লেখরত্ লপল বিবলয়ে লথরক 
ইসমারয়লীয়রের একটা কারেলা আসরে। ত্ারের উটগুরলা মশ্লা,সুিবন্ধ লত্ল এিং 
িন্ধরস োরা পূণব বেল।ত্ারা লসগুরলা বমসরর বনরয় র্াবচ্ছল। ” 
(আবেপুিক(Genesis) ৩৭:২৫) 
. 
বিষ্টান বমশ্নারী ও মুিমনারের োবি অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধররা র্বে 
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বমসররর বসনাই লপবননসুলা লত্ই থাকত্, ত্াহরল ত্ারা আিার বকভারি বমসরর উরট 
করর বজবনসপত্র বনরয় র্াবচ্ছল? ঐবত্হাবসকভারিই এটা প্রমাবণত্ লর্ মোর আরিরা 
ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর। আর ত্ারা উট িযিহার করত্ এিং েূর-েূরারি িাবণজয 
কারেলা বনরয় লর্ত্। িাইরিরলর আবেপুিক ৩৭:২৫ একেম লসই োবিরকই সমথবন 
কররে।এিং িাইরিরলর এই পে আমারেররক জানারচ্ছ লর্ ইসমারয়লীয়রা বমসরর িাস 
করত্ না। 
. 
ঐবত্হাবসক ও বসরাত্কারকরের মরত্, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূিবপুরুষ বেরলন ইসমাঈল(আ) 
এর লেরল লকোর(কাইোর) [রাবহকুল মাখতু্ম(শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), পৃষ্ঠা 
৭৪(ত্াওহীে পািবলরকশ্ে) দ্রষ্টিয]। িাইরিল িলরে লর্ লকোররর িংশ্ধরররা আররি 
িসিাস করত্। 
. 
“আরিরেশ্ এিং লকোর িংরশ্র সমি লনত্ারা/রু্িরাজরা [আবেপুিরক ভবিষযত্িাু্ণী 
ররয়রে লর্ ইসমারয়রলর িংশ্ লথরক ১২জন লনত্া আসরি] বেল লত্ামার লিত্া। ত্ারা 
লমষশ্ািক,লভড়া ও োি এগুরলার িযাপারর লত্ামার সারথ িাবণজয করত্।” 
(বর্বহরষ্কল(Ezekiel) ২৭:২১) 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরা োবি করর লর্ পারান হরচ্ছ বমসররর বসনাই মরুভূবমর অংশ্। বকন্তু 
ত্ারের এই োবিও ত্ারের বনজ গ্রন্থ লথরকই খণ্ডণ হয়। 
. 
“অত্ঃপর ইস্রারয়লীয়রা বসনাই এর মরুভূবম লথরক র্াত্রা করল এিং বিবভন্ন স্থারন 
ঘুররত্ লািল র্ত্েণ না লমখখণ্ড ত্ারেররক পারারনর মরুভূবমরত্ বনরয় এল।” 
(িণণাপুিক ১০:১২) 
. 
এ লথরক লিাো লিল লর্ পারান ও বমসররর বসনাই মরুভূবম লমারটও এক জায়িা নয় 
িরং বভন্ন জায়িা। ইহুবেরা বসনাই এর মরুভূবম লথরক পারারন বিরয়বেল। 

পারারনর সুবনবেবষ্ট অিস্থান আমরা িাইরিরলর এই পেগুরলা লথরক বনবিত্ভারি জানরত্ 
পাবর— 
. 
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“এগুরলা হরচ্ছ লমাবশ্র[মুসা(আ)] িাণী র্া লস জিবারনর পূিববেরকর মরুভূবমর মরধয 
সমগ্র ইস্রারয়ল জাবত্রক িরলবেল। জায়িাবট বেল আরািায়,সূরের উরটা বেরক। পারান 
এিং লটারেল,লািান,হাৎরসররাত্ ও বেষাহি এর মরধয” 
(বেত্ীয় বিিরণ(Deuteronomy) ১:১) 
. 
এ লথরক সরন্দহাত্ীত্ভারি আমরা িুেরত্ পাবর লর্ পারান জিবারনর পূরিব। মানবচরত্র 
জিবারনর বঠক পূরিবর লেশ্ লকানবট? উির হরচ্ছ লসৌবে আরি। 

িাইরিল আমারেররক জানারচ্ছ লর্ পারারনর পাহাড় বসনাই এর েবেরণ। 
. 
“প্রভু বসনাই পিবত্ হরত্ এরলন, লসয়ীররর লিাধূবল লিলায় লর্ন আরলা উবেত্ হল। 
পারান পিবত্ হরত্ লর্ন আরলা িরল উঠল। প্রভু ত্াাঁর পাহারড়র েবেণ বেক লথরক 
১০,০০০ পবিত্রজনরক ত্াাঁর সারথ বনরয় এরলন।”  
(বেত্ীয় বিিরণ(Deuteronomy) ৩৩:২) 
. 
িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম(New Testament) আমারেররক জানারচ্ছ লর্ বসনাই 
পাহাড়বটই আররি অিবস্থত্। এ লথরক বনবিত্ভারি প্রমাণ হরচ্ছ লর্ পারারনর বমসরর 
অিবস্থত্ হিার লকান সম্ভািনাই লনই িরং পারান আররি অিবস্থত্। লসই সারথ বসনাই 
পাহারড়র সারথ হািার(বিবি) হাবজরারক সংবেষ্ট করর এটাই স্বীকার করর লনওয়া হরচ্ছ 
লর্ বত্বন{এিং ত্াাঁর সিান ইসমাঈল(আ)} আররির সারথ সংবেষ্ট। 
. 
“হািার হরচ্ছন আরি লেরশ্র বসনাই পিবরত্র মত্ এিং িত্বমান লজরুসারলম নিররর 
প্রবত্রূপ।কারণ লস ত্ার সিানরের সারথ োসরত্ব আিদ্ধ।” 
(িালাত্ীয়(Galatians) ৪:২৫) 
. 
িাইরিরল িবণবত্ পারান আররি অিবস্থত্—এবট প্রমাণ করর লর্ ইব্রাবহম(আ) ত্াাঁর স্ত্রী 
হাবজরা(Hagar) ও সিান ইসমাঈল(আ)রক আররি লররখ এরসবেরলন, বত্বন অিশ্যই 
আররি এরসবেরলন। বিষ্টান বমশ্নারী ও মুিমনারের োবি বমথযা। 
. 
ইসমাঈল(আ)রক আরি লেরশ্ লররখ আসা হরয়বেল ত্ার স্বপরে িাইরিল লথরকই আররা 
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প্রমাণ লেওয়া র্ায়। িাইরিল অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ) এর ১২ লেরলর ১জরনর নাম বেল 
'হাোে' [আবেপুিক(Genesis) ২৫:১৫ দ্রষ্টিয]। 'হাোে' একবট বিশুদ্ধ আরবি শ্ব্দ; 
র্ার মারন হরচ্ছঃ 'কমবকার'। লস কারল একমাত্র আরি জাবত্রিাষ্ঠীর ললারকরেরই আরবি 
নাম হত্ {িত্বমান সমরয় ইসলারমর বিিৃবত্ এিং সিবরশ্ষ আসমানী বকত্াি আরবি 
ভাষায় হিার কাররণ অনারি জাবত্রিাষ্ঠীর লভত্ররও আরবি নারমর আবধকয লেখা র্ায় 
বকন্তু লস কারল এমন লকান সম্ভািনা বেল না।}। এ লথরক প্রমাণ হয় লর্ ইসমাঈল(আ) 
এর সিান আরিরের মারে বেল এিং ত্ারের লথরক অনুপ্রাবনত্ হরয়ই ত্াাঁর আরবি নাম 
রাখা হরয়বেল। 
. 
এ িযাপারর ২ জন ইহুবে পবণ্ডরত্র আরলাচনা লেখা লর্রত্ পারর। 
ইহুবে র যািাই Reuven Firestone ইহুবেরের বকত্াি লথরক প্রমাণ করররেন লর্, 
ইব্রাবহম(আ) ত্াাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ)রক লর্ স্থারন লররখ এরসবেরলন ত্া িত্বমান মো। 
বলংকঃ https://goo.gl/8u7SHJ 
. 
জারয়াবনস্ট্ ইহুবে স্কলার Avi Lipkin প্রমাণ করররেন লর্, কা'িায় লখাে মুসা(আ) 
পর্বি হজ কররবেরলন। কারজই মো ইহুবে-বিষ্টানরের জনযও পবিত্র স্থান বিরিবচত্ 
হওয়া উবচত্!  
বলংকঃ https://goo.gl/bdbKtU 
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১৫১ 

কা’িা ঘররর িযাপারর ইসলাম বিররাধীরের অবভরর্ািসমূহ ও 
ত্ারের খণ্ডন 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার  

 

েীন ইসলারমর লকন্দ্রস্থল মো নিরীর পবিত্র কা’িা ঘর সম্পরকব নাবিক মুিমনা ও 
বিষ্টান বমশ্নারীরা বিবভন্ন অবভরর্াি লত্ারল। ত্ারের োবিঃ কা’িা িৃহরক বকিলা বহসারি 
গ্রহণ করা বিবভন্ন কাররণ লপৌিবলকত্া িা paganism। কারণগুরলা হরচ্ছঃ 
. 
❏ মুসবলমরা মানুরষর নত্বর একবট স্থাপনার(কা’িা) বেরক মাথা নত্ কররে 
❏ মুসবলমরা কা’িার উপাসনা করর 
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী 
করর একত্বিােী ইিােরত্র লকন্দ্র হয়? 
. 
ত্ারের এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ অরনক সরলপ্রাণ মুসবলম বিভ্রাি হরচ্ছন। বনরচ 
ত্ারের অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ করর লসগুরলার খণ্ডন করা হল। 
. 
❏ মানুরষর নত্বর একবট স্থাপনার(কা’িা) বেরক মাথা নত্ করাঃ 

ইসলাম বিররাধীরা িলরত্ চায় লর্, কা’িার বেরক মুখ করর উপাসনা করা একবট 
লপৌিবলক রীবত্। 
মুসবলমরা লকন কা’িার বেরক মুখ করর উপাসনা করর? উির হরচ্ছঃ কা’িা মুসবলমরের 
বকিলা (উপাসনার বেক)। এবট আল কুরআরনর বনরেবশ্ লর্ বকিলা অথবাৎ কা’িার বেরক 
মুখ করর সলাত্ আোয় কররত্ হরি }সুরা িাকারাহ ২: ১৪২-১৪৬ দ্রষ্টিয; এই বলংক 
লথরক পড়রত্ পাররনঃ https://goo.gl/8u9pVM }। পৃবথিীর লর্ প্রারিই থাকুক না 
লকন, মুসবলমমাত্রই কা ’িার বেরক মুখ করর সলাত্ পরড়। এবট মুসবলম উম্মাহর 
ঐরকযরও একবট বনেশ্বন।  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://goo.gl/8u9pVM


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
892 

পৃবথিীরত্ একবটও িহু ঈশ্বরর বিশ্বাসী বকংিা মূবত্বপুজারী লকান জাবত্ আরে র্ারা এরূপ 
লকান বকিলার বেরক মুখ করর উপাসনা করর?  
উির হরচ্ছঃ না। 
ইসলাম োড়া আর একবটমাত্র ধরমবর ললাকরের এইরূপ বকিলার কনরসপ্ট আরে। আর 
লসবট হরচ্ছ ইহুবে ধমব।  
িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংশ্বট ইহুবে-বিষ্টান উভয় ধমবালম্বীরের 
ধমবগ্রন্থ। িাইরিরলর এ অংরশ্ উপাসনা সংিাি বিবধ-বিধারনর বিিরণ এরসরে এিং 
ত্ার মরধয একাবধকিার এই বকিলার এই এরসরে। িাইরিল অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈরলর 
নিীিণও বকিলার বেরক বেরর উপাসনা কররত্ন। িনী ইস্রাঈরলর জনয বকিলা বেল 
িাইতু্ল মুকাোস(Temple Mount) লর্বট মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্বরয়রত্ও প্রথম বকিলা 
বেল। নিী োউে(আ) এর ইিােরত্র বিিরণ বেরয় িাইরিরল িলা হরয়রেঃ 
. 
“ ঈশ্বর, আপনার পবিত্র মবন্দররর বেরক আবম মাথা নত্ কবর। আবম আপনার নাম, 
লপ্রম এিং বনষ্ঠার প্রশ্ংসা কবর। কারণ আপনার নাম এিং আপনার িাণীরক আপবন 
সমি বকেুর উপরর সুউচ্চ করররেন।” 
(িাইরিল, িীত্সংবহত্া/সামসঙ্গীত্/জিুর শ্রীে ১৩৮:২) 
I bow down toward your holy temple and give thanks to your name 
for your steadfast love and your faithfulness; for you have exalted 
your name and your word above everything. 
(Bible, Psalms 138:2) 
বলংকঃ https://goo.gl/8gFwR9 
. 
িাইরিরল এবটই নিী রাসুলরের ইিােরত্র রীবত্ এিং এ অনুয়ায়ী ইহুবেরের ধমবীয় 
আইন হরচ্ছ ত্ারের বকিলা অথবাৎ মসবজেুল আকসা{িাইতু্ল মুকাোস/Temple 
Mount} এর বেরক বেরর ইিােত্ করা। হাজার হাজার িের ধরর ইহুবেরা এভারিই 
ইিােত্ করর আসরে। [১] 
িনী ইস্রাঈরলর শ্বরয়রত্ লর্ বকিলার ধারণা বেল ত্া আল কুরআন োরাও প্রমাবণত্ 
:১০সুরা ইউনুস ]৮৭ নং আয়াত্ দ্রষ্টিয ;বলংকঃ https://quran.com/10/87 ]। 
িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম(New Testament) এ বর্শু বিষ্ট িরলরেন লর্ পূিবিত্বী নিীরের 
সকল আইন লমরন চলরত্ হরি এিং এগুরলা বচরস্থায়ী আইন। িাইরিল অনুর্ায়ী বত্বন 
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বনরজও পূিবিত্বী নিীরের শ্বরয়রত্র অনুসারী বেরলন। [২] কারজই আমরা লেখরত্ 
লপলাম লর্, বকিলার বেরক বেরর উপাসনা করা লমারটও লপৌিবলক জাবত্র রীবত্ নয় 
িরং এবট িনী ইস্রাঈল জাবত্র একবট ধমবীয় আইন। এিং এবট কুরআরনর শ্বরয়রত্ও 
িহাল রাখা হরয়রে। লর্ সি বিষ্টান বমশ্নারী মুসবলমরের বকিলার ধারণারক 
লপৌিবলকত্ার সারথ বমবলরয় অপপ্রচার চালান, ত্ারা বনজ ধমবীয় গ্ররন্থর বিধানরক লিাপন 
করর এই বমথযাচার কররন। বকিলার বেরক বেরর উপাসনা করা র্বে লপৌিবলকত্া হয়, 
ত্াহরল িাইরিরলর নিীিণও লপৌিবলক (নাউরু্বিল্লাহ)। িরং বিষ্টানরাই লসইন্ট পরলর 
েশ্বন গ্রহণ করর ত্াওরারত্র শ্বরয়ত্ ও িনী ইস্রাঈরলর ইব্রাবহমী উপাসনার রীবত্ িাে 
বেরয়রে এিং নি উদ্ভাবিত্ লপৌিবলক লরামক উপাসনা রীবত্ গ্রহণ করররে। র্ারা 
বনরজরাই লপৌিবলক(pagan), ত্ারা আিার অনযরেররক লপৌিবলকত্ার জনয অবভরু্ি 
করর!  
. 
❏ মুসবলমরা কা’িার উপাসনা কররঃ 

এবট পবিমা বিরশ্ব একবট খুি কমন ধারণা। বিষ্টান বমশ্নারীরের লািামহীন প্রচারণার 
োরা এই ধারনা িযাপক ‘জনবপ্রয়ত্া’ লাভ করররে। 
বকন্তু প্রকৃত্ সত্য হরচ্ছ— ইসলারমর মূল কথাই হরচ্ছ আল্লাহ োড়া আর কাররা উপাসনা 
করা র্ারি না। লকউ র্বে কা’িার উপাসনা করর, ত্াহরল লস ইসলাম লথরক খাবরজ হরয় 
র্ায়। কুরআন ও হাবেরস লকাথাও কা’িার উপাসনার কথা িলা হয়বন। িরং িলা হরয়রে 
কা’িার প্রভু আল্লাহ ত্া’আলার উপাসনা কররত্।  
. 
“ অত্এি ত্ারা লর্ন ইিােত্ করর এই ঘররর(কা’িা) প্রভুর। বর্বন ত্ারেররক েুধায় 
আহার বেরয়রেন এিং ভীবত্ লথরক ত্ারেররক বনরাপে করররেন। ” 
(কুরআন, কুরাইশ্ ১০৬:৩-৪) 
. 
প্রকৃত্পরে র্ারা এরূপ অবভরর্াি করর ত্ারা আসরল জারনই না লর্ লপৌিবলকত্া কী। 
সি লথরক অজ্ঞ মুসবলমবটও কখরনাই কা’িারক আল্লাহর মূবত্ব িরল মরন করর না। িরং 
মুসবলমরের কারে এবট আল্লাহর ইিােরত্র ঘর। বঠক লর্মন ইহুবেরের কারে িাইতু্ল 
মাকবেস িা িাইতু্ল মুকাোস {বহব্রুরত্ Bethel িা Bait HaMikdash, ইংররবজরত্ 
Temple Mount} হরচ্ছ ঈশ্বররর ইিােরত্র িৃহ। অথচ ইহুবেরেররক ত্ারা িরল 
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একত্বিােী আর মুসবলমরেররক িরল লপৌিবলক!  
লসৌবে আরি লথরক পৃবথিীর বিবভন্ন েূরিত্বী স্থারন মুসবলমরা সলাত্ আোয় করর থারক। 
পৃবথিীর অবধকাংশ্ মুসবলমরের লথরকই কা’িা অরনক েূরর অিবস্থত্। এমন লকান 
মূবত্বপুজারী বক আরে, লর্ ত্ার লেিত্ার মূবত্বরক হাজার হাজার মাইল েূরর লররখ 
উপাসনা করর? কখরনা র্বে এমন পবরবস্থবত্র সৃবষ্ট হয় লর্ বকিলার বেক লিাো র্ারচ্ছ 
না, ত্খন লর্ লকান বেরক বেরর সলাত্ আোয় করা র্ায়। এমনবক কা’িারক র্বে 
কখরনা ধ্বংসও করর লেলা হয়, ত্াহরল মুসবলমরা কা’িা লর্ স্থানবটরত্ আরে, লসই 
স্থারনর বেরক মুখ করর সলাত্ আোয় কররি। [৩] এ লথরক প্রমাণ হয় লর্ মুসবলমরা 
লমারটও কা’িার ইমাররত্র উপাসনা করর না িরং কা’িা মুসবলমরের জনয শুধুমাত্র 
ইিােরত্র বেক িা বকিলা। লর্ লকান লপৌিবলরকর কারে ত্ার লেিত্া সি লথরক পবিত্র 
ও মহান। অথচ ইসলাম ধরমব একজন মু’বমন মুসবলরমর জান, মাল ও ইিত্ কা’িার 
লচরয় লিবশ্ মর্বাোিান। [৪]  
লকান লপৌিবলক কখরনাই ত্ার লেিত্ার মূবত্বর উপর োাঁড়ায় না। লকান বহনু্দ ধমবালম্বী 
বক কখরনা ত্ার লেি মূবত্বর উপর উরঠ োাঁড়ারত্ পাররি? বকংিা লকান কযারথাবলক 
বিষ্টান বক কখরনা বর্শু িা মবরয়রমর মূবত্বর উপর উরঠ োাঁড়ারত্ পাররি? কখরনাই না। 
মুসবলমরের কারে কা’িা হরচ্ছ বকিলা এিং ইিােরত্র ঘর। এর উপর উরঠ োাঁবড়রয় 
মুসবলমরা আর্ান বেরত্ পারর। প্রবত্ িের হরজর লমৌসুরম কা’িার োরে উরঠ এর 
বিলাে পবরিত্বন করা হয়। [৫] 
এখারন বক্লক করর কা’িার োরে োাঁবড়রয় বিলাে পবরিত্বরনর েবি লেখুনঃ 
https://goo.gl/ZgUjQT 
এসি লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ কা’িা মুসবলমরের বনকট লমারটও মূবত্ব িা প্রবত্মা জাত্ীয় 
বকেু না এিং মুসবলমরা কখরনাই কা’িার উপাসনা করর না। 
. 
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী 
করর একত্বিােী ইিােরত্র লকন্দ্র হয়ঃ 

মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর আিমরনর পূরিব কা’িায় মূবত্বপুজা হত্ এই ইবত্হাসরক িযিহার করর 
েীন ইসলারমর একত্বিােী চবরত্ররক প্রশ্নবিদ্ধ করার লচষ্টা করর বিষ্টান বমশ্নারী ও 
নাবিক-মুিমনারা। কা’িায় এক সময় মূবত্বপুজা হত্ এমনবক লসখারন এক সময় 
৩৬০বট মূবত্বও স্থাপন করা হরয়বেল; – বকন্তু এটাই কা’িার প্রাচীনত্ম ইবত্হাস নয়। 
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কা’িা লমারটও মূবত্বপুজার জনয স্থাপন করা হয়বন িরং এর স্থাপরনর উরেযশ্য বেল 
সমূ্পণব উরটা। কা’িা বনমবাণ কররন ত্াওবহরের(একত্বিাে) োওয়াহর মহানায়ক আল্লাহর 
নিী ইব্রাবহম(আ) এিং ত্াাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ)। আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ  
. 
“ স্মরণ কর  ,র্খন ইব্রাবহম ও ইসমাঈল কা’িািৃরহর বভবি স্থাপন করবেল। ত্ারা 

লোয়া কররবেলঃ আমারের প্রভু !আমারের থ লুরক কিুল করুন। বনিয়ই আপবন 
েিণকারী, সিবজ্ঞ। 
লহ আমারের প্রভু, আমারের উভয়রক আপনার আজ্ঞািহ করুন এিং আমারের িংশ্ধর 
লথরকও একবট অনুিত্ েল সৃবষ্ট করুন, আমারের হরজর রীবত্নীবত্ িরল বেন এিং 
আমারের েমা করুন। বনিয়ই আপবন ত্াওিা কিুলকারী, েয়ালু। 
লহ আমারের প্রভু, ত্ারের মরধয লথরকই ত্ারের বনকট একজন রাসুল লপ্ররণ করুণ 
বর্বন ত্ারের কারে আপনার আয়াত্সমূহ বত্লাওয়াত্ কররিন, ত্ারেররক বকত্াি ও 
বহকমত্ বশ্ো লেরিন। এিং ত্ারের পবিত্র কররিন। বনিয়ই আপবন পরািমশ্ালী, 
প্রজ্ঞািান। ” 
(কুরআন, িাকারাহ ২:১২৭-১২৯) 
. 
এমনবক ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থও কা’িার কথা উরল্লখ আরে এিং ত্ারের ধমবগ্রন্থ 
লথরক আবম প্রমাণ কররবে লর্ ইব্রাবহম(আ) মোয় এরসবেরলন। এ সংিাি আমার 
লপারস্ট্র বলংকঃ https://goo.gl/VygdWp 
কালিরম ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর মোর আরিরা একত্বিােী ধমব 
লেরড় বিবভন্ন কাল্পবনক লেিত্ার মূবত্ব সহকারর পুজা শুরু করর এিং কা’িািৃরহও মূবত্ব 
স্থাপন করর। ইব্রাবহম(আ) এর লোয়ার েসল নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) আিমন করর ত্ারেররক 
পুনরায় একত্বিােী ইসলারমর বেরক আহ্বান কররন এিং কা’িা ঘররক মূবত্বমুি করর 
পুনরায় এক আল্লাহর উপাসনার িৃরহ পবরনত্ কররন বঠক লর্মনবট ইব্রাবহম(আ) এর 
সমরয় বেল। এবটই হরচ্ছ কা’িািৃরহর ইবত্হাস। [৬] অথবাৎ মূবত্বপুজা বেল ইব্রাবহম(আ) 
এর পরিত্বী ললাকরের নি উদ্ভািন ও পথভ্রষ্টত্া। কা’িা বনমবারণর সারথ এর লকান 
সম্পরকব লনই এিং এই ইবত্হাস লমারটও কা’িারক মূবত্বপুজার মবন্দর প্রমাণ করর না।  
. 
এরপররও র্বে বিষ্টান বমশ্নারীরা অপত্কব কররত্ চায়, ত্াহরল আমরা িলি—িাইতু্ল 
মুকাোস লত্া আপনারের ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী ঈশ্বররর মহামবন্দর(Temple Mount) 
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লর্খারন বর্শু বিষ্টসহ অনয নিী-রাসুলিণ এক কারল উপাসনা কররত্ন ও বশ্ো োন 
কররত্ন । [৭] িাইরিল অনুর্ায়ী এই মহা মবন্দররর লিাড়াপিনকারী হরচ্ছন 
ইব্রাবহম(আ) এর নাবত্ ইয়া’কুি(আ), [৮] এিং এখারনও এক সময় পরিত্বী প্রজরমর 
ললারকরা মূবত্বপুজা করররে—বঠক লর্মনবট কা’িায় হরয়রে! এই ত্থয শুরন হয়রত্া 
অরনরকই চমরক উঠরত্ পারর, বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ এমনবটই িলা আরে। --
-- 
“ ৩ ত্াাঁর বপত্া বহবষ্কয় লর্ সমি উচ্চস্থান লভরঙ বেরয়বেরলন, মনঃবশ্ আিার নতু্ন করর 
লসই সি লিেী বনমবাণ কররবেরলন। #িাল_মূবিবর_পূজার_জনয_লিেী িানারনা োড়াও, 
ইস্রারয়রলর রাজা আহারির মত্ই মনঃবশ্ আরশ্রার খুাঁবট পুাঁরত্বেরলন। বত্বন 
#আকারশ্র_ত্ারারেরও_পূজা_কররত্ন। 
৪ #মূবিবসমূরহর প্রবত্ আনুিত্য লেবখরয় বত্বন 
#প্রভুর_বপ্রয়_ও_পবিত্র_মবন্দররর_মরধযও_লিেী_িাবনরয়বেরলন। 

(#এই_লসই_জায়িা_লর্খারন প্রভু িরলবেরলন, “আবম #লজরুশ্ারলরম আমার নাম স্থাপন 
করি।”) 
৫ #মবন্দররর_েুরটা_উরঠারন_বত্বন_আকারশ্র_নেত্ররাবজর_জনয_লিেী_িানান। “ 
(িাইরিল, ২ রাজািলী(2 Kings) ২১ :৩-৬(  
িাংলা িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্র বলংকঃ https://goo.gl/FtvZQj 
ইংররবজ িাইরিল লথরক সংবেষ্ট অংরশ্র বলংকঃ https://goo.gl/hN31FW 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরা কা’িার বিরুরদ্ধ লর্ (অপ)রু্বি প্রোন কররন, লসই এক রু্বি বকন্তু 
Temple mount এর লেরত্রও খারট। বকন্তু এ িযাপারর ত্ারা অরন্ধর ভান করর 
কা’িার বিরুরদ্ধই অবভরর্াি কররন। নাবিক-মুিমনারেররকও কখরনা িাইরিরলর নিী-
রাসুলরের Temple mountলক pagan temple িলরত্ লেখা র্ায় না; কারণ ত্াহরল 
লর্ জামবানীর বভসা নাও জুটরত্ পারর! এই হরচ্ছ ত্ারের িািল স্ট্যান্ডািব। প্রকৃত্পরে 
িাইতু্ল মুকাোস(Temple Mount) বকংিা কা’িা িৃরহর মসবজে(মসবজেুল হারাম) 
এর লকানবটই pagan temple(লপৌিবলকরের মবন্দর) নয় িরং উভয়বটই এক-অবেত্ীয় 
আল্লাহর উপাসনািৃহ। 

. 
নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) কা’িা লথরক বমথযা লেিত্ারের মূবত্ব অপসারণ কররত্ কররত্ র্া 
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https://www.facebook.com/hashtag/মূর্ত্তিসমূহের?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/প্রভুর_প্রিয়_ও_পবিত্র_মন্দিরের_মধ্যেও_বেদী_বানিয়েছিলেন?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/এই_সেই_জায়গা_যেখানে?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/জেরুশালেমে?source=feed_text&story_id=361264137643306
https://www.facebook.com/hashtag/মন্দিরের_দুটো_উঠোনে_তিনি_আকাশের_নক্ষত্ররাজির_জন্য_বেদী_বানান?source=feed_text&story_id=361264137643306
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িলবেরলন, ইসলাম বিররাধীরের উরেযরশ্য আমরাও বঠক ত্াই িবল--- 
. 
“সত্য এরসরে এিং বমথযা বিলুপ্ত হরয়রে। বনিয়ই বমথযা বিলুপ্ত হওয়ারই বেল।” 
(কুরআন, িনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭:৮১) 

 
[১] ■ “Why Do We Face East When Praying Or Do We - How to calculate 
mizrach - Questions & Answers” [chabad.org] 
http://www.chabad.org/…/Why-Do-We-Face-East-When-Praying-Or… 
■ “Mizrah” - Wikipedia, the free encyclopedia  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrah 
■ The Western Wall (Wailing Wall) - an Orthodox Jewish prayer. Jerusalem. 
Israel (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=5H-zCfM4Mws 
[২] িাইরিল, মবথ(Matthew) ৫:১৭-২০, লুক(Luke) ১৬:১৬-১৭ 
[৩] Question regarding Muslims worshiping Ka’bah and Hajr Aswad (islamqa 
Hanafi) 
http://islamqa.org/…/muslims-worshiping-kabah-and-hajr-aswad 
[৪] আিেুল্লাহ ইিরন আমর(রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম রাসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)লক কা’িা ঘর 
ত্াওয়াে কররত্ লেখলাম এিং বত্বন িলবেরলনঃ কত্ উিম তু্বম লহ কা’িা! আকবষীয় লত্ামার লখাশ্িু, 
কত্ উচ্চ মর্বাো লত্ামার! কত্ মহান সম্মান লত্ামার। লসই সিার শ্পথ, র্াাঁর হারত্ মুহাম্মারের প্রাণ! 
আল্লাহর বনকট মু’বমন িযবির জান-মাল ও ইিরত্র মর্বাো লত্ামার লচরয় অরনক লিশ্ী। আমরা 
মু’বমন িযবি সম্পরকব সুধারণাই লপাষণ কবর। 
[সুনান ইিন মাজাহ, হাবেস নং ৩৯৩২]  
[৫] “Hajj 2013 | Exclusive Kaba Kiswa change 2013-1434 Arafa Day ” (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=YRPWbfbq2lo 
[৬] ■“A brief history of al-Masjid al-Haraam in Makkah” --- islamqa(Shaykh 
Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/3748 
■ ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র) {ত্াওবহে পািবলরকশ্ে} পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৬ 
[৭] িাইরিল, মবথ(Matthew) ২১:১২-১৫, ২১:২৩; লুক(Luke) ২:৪৬-৪৯, ২০:১, ২১:৩৭-৩৮ 
[৮] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২৮:১০-২২ 
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১৫২ 

হরজর রীবত্গুরলা বক আসরলই আরি লপৌিবলকরের 
(Pagans) লথরক লনওয়া? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 

ইসলাম ধরমবর ৫বট িরম্ভর মরধয একবট হরচ্ছ হজ। সামথবযিান মুসবলমরের উপর 
জীিরন অিত্ একিার হজ করা েরর্। ইসলারমর এই গুরুত্বপূণব বিধারনর িযাপারর 
নাবিক-মুিমনা এিং বিরশ্ষত্ বিষ্টান বমশ্নারীরের অবভরর্াি হরচ্ছঃ হরজর রীবত্গুরলা 
লমারটও ইব্রাবহম(আ) এর সারথ বকংিা একত্বিারের সম্পবকবত্ নয় িরং এগুরলা প্রাচীন 
আররির লপৌিবলক মূবত্বপুজারীরের লথরক ধার করা। ত্ারের এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ 
অরনরকর মরন হজ সম্পরকব বিভ্রাবির সৃবষ্ট হরচ্ছ। 
সুবনবেবষ্টভারি হরজর লর্ সি রীবত্রক ইসলাম বিররাধীরা “লপৌিবলকরের লথরক ধার 
করা” িরল অবভরর্াি করর লসগুরলা হরচ্ছ--- 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা  
◘ হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়া  
◘ সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়া 
বনরচ ত্ারের অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ করর লসগুরলার খণ্ডন করা হল। 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা(ত্াওয়াে): 
হজ ও উমরার সমরয় মুসবলমরা ত্াওয়াে করর িা কা’িারক লকন্দ্র করর লঘারর। এই 
ঘূণবন হয় ঘবড়র কাটার বিপরীত্ বেরক(anti clockwise)। বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-
মুিমনারের মরত্ঃ এভারি একবট ইমারত্রক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা 
লপৌিবলকরের রীবত্। এমন একবট অবভরর্ারির বলংকঃ https://goo.gl/WePzp2 । 

ত্ারের মরধয কাররা কাররা লর্মনঃ বিষ্টান প্রচারক David Wood এর মরত্ এর কারণ 
হরচ্ছ সূর্ব  ,চন্দ্র এিং ৫বট গ্রহরক উপাসয সািযি করর লপৌিবলক রীবত্র অনুকরণ। এ 
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রকম নানা উদ্ভট অবভরর্াি ত্ারা করর থারক। বকন্তু িযাপার হরচ্ছঃ সি লথরক অজ্ঞ 
মুসবলমবটরও কখরনা হরজর সময় মাথায় এটা থারক না লর্, লস চাাঁে-সূর্ব বকংিা গ্ররহর 
পুজা কররে। অথিা কা’িা িৃহবট আল্লাহ ত্া’আলার মূবত্ব িা প্রবত্কৃবত্(নাউরু্বিল্লাহ)। 
কা’িা ঘরর উপাসনারক লপৌিবলকত্ার সারথ বমবলরয় ইসলাম বিররাধীরা লর্ সি 
অপপ্রচার চালায়, ত্ার সিগুরলার খণ্ডন আবম আমার এই লপারস্ট্ কররবেঃ 
https://goo.gl/MtZYPi । র্া লহাক, এখন প্রশ্ন হরত্ পারর লর্মুসবলমরা লকন হজ  ,

ও উমরার সমরয় কা’িারক লকন্দ্র করর এভারি পাক বেরয় লঘারর ?  
. 
উির হরচ্ছ— এবটই নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনরেববশ্ত্ সুন্নাহ পদ্ধবত্। [১] লর্রহতু্ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এভারি হজ কররত্ বশ্বখরয়রেন, মুসবলমরাও আল্লাহর নিীর অনুসররণ এই কাজ করর। 
লকান মুসবলম কখরনা লকান লপৌিবলক জাবত্রিাষ্ঠীরক অনুকরণ করর এটা করর না 
অথিা লকান মুসবলম কখরনা চাাঁে-সূরর্বর পুজা করার বনয়রত্ এই কাজ করর না 
(নাউরু্বিল্লাহ)। আল কুরআরন সুেষ্টভারিই এর বঠক উরটা কথা িলা আরে অথবাৎ 
চাাঁে-সূরর্বর পুজা কররত্ বনরষধ করা হরয়রে।  
. 
 “ত্াাঁর[আল্লাহর  [বনেশ্বনসমূরহর মরধয ররয়রে বেিস ,রজনী ,সূর্ব ও চন্দ্র।  

লত্ামরা সূর্বরক বসজো কররা না ,চন্দ্ররকও না ;আল্লাহরক বসজো কর , বর্বন এগুরলা সৃবষ্ট 
করররেন, র্বে লত্ামরা বনষ্ঠার সারথ শুধুমাত্র ত্াাঁরই ইিােত্ কর।” 
(কুরআন, হা-বমম বসজোহ(েুসবসলাত্) ৪১:৩৭) 
. 
আল কুরআরন র্া িলা হরয়রে, বঠক ত্ার উরটা বজবনস ইসলাম ও মুসবলমরের উপর 
চাবপরয় বেরয় বমথযা অবভরর্াি লত্ারল বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা। 
ইসলাম বিররাধীরা এরপরর র্বে িলরত্ চায়ঃ কা’িা ঘর ত্াওয়াে লপৌিবলক(pagan) 
উপাসনা না হরল প্রাচীন আরি লপৌিবলকরা লকন ত্াওয়াে করত্? 
উিরর আমরা িলিঃ আরি লপৌিবলকরের করা ১০০% কাজই ভুল বেল না। ত্ারা বেল 
ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর, ত্াাঁরের একত্বিােী েীন ধীরর ধীরর ত্াাঁরের 
িংশ্ধররের মারে বিকৃত্ হরয়বেল। ত্ারের লভত্র অল্প বকেু ইব্রাবহমী রীবত্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর সমরয়ও অিবশ্ষ্ট বেল। এর মরধয আল্লাহর ঘররক লকন্দ্র করর ত্াওয়াে িা পাক 
লেওয়া অনযত্ম।  
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. 
আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
“আর স্মরণ কর, র্খন আবম কািারক মানুরষর জনয বমলনরকন্দ্র ও বনরাপে স্থান 
িানালাম এিং (আরেশ্ বেলাম লর্,) ‘লত্ামরা মাকারম ইব্রাবহমরক সালারত্র স্থানরূরপ 
গ্রহণ কর’। আর আবম ইব্রাবহম ও ইসমাঈলরক োবয়ত্ব বেরয়বেলাম লর্, ‘লত্ামরা আমার 
িৃহরক ত্াওয়ােকারী‘ ,ইবত্কােকারী ও রুকূকারী-বসজোকারীরের জনয পবিত্র কর ’। ”  
:২িাকারাহ  ,কুরআন)১২৫; বলংকঃ https://goo.gl/8KC8Hb) 
. 

“ আর স্মরণ কর, র্খন আবম ইব্রাবহমরক লস ঘররর (িাইতু্ল্লাহ, কা’িা) স্থান বনধবারণ 
করর বেরয়বেলাম এিং িরলবেলাম, ‘আমার সারথ কাউরক শ্রীক কররি না এিং আমার 
ঘররক পাক সাে রাখরি ত্াওয়ােকারী, রুকূ-বসজো ও োাঁবড়রয় সালাত্ আোয়কারীর 
জনয’। 
‘আর মানুরষর বনকট হরজর লঘাষণা োও; ত্ারা লত্ামার কারে আসরি পারয় লহাঁরট এিং 
কৃশ্কায় উরট চরড় েূর পথ পাবড় বেরয় ’।  
‘লর্ন ত্ারা বনজরের কলযারণর স্থানসমূরহ হাবজর হরত্ পারর এিং বত্বন ত্ারেররক 
চতু্ষ্পে জন্তু লথরক লর্ বরর্ক বেরয়রেন ত্ার উপর বনবেবষ্ট বেনসমূরহ আল্লাহর নাম 
স্মরণ কররত্ পারর। অত্ঃপর লত্ামরা ত্া লথরক খাও এিং েুস্থ-েবরদ্ররক লখরত্ োও’।  
‘ত্ারপর ত্ারা লর্ন পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন হয়  ,ত্ারের মানত্সমূহ পূরণ করর এিং প্রাচীন 

ঘররর)কা’িা (ত্াওয়াে করর’।”  
:২২হাি  ,কুরআন)২৬-২৯ বলংকঃ https://goo.gl/LmW7r9) 
. 

অথবাৎ এই ত্াওয়াে বেল স্বয়ং ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর সময় লথরকই আল্লাহ 
কতৃ্বক বনবেবষ্ট রীবত্। ত্াাঁরের িংশ্ধররের মরধয পরিত্বীরত্ বিবভন্ন নি উদ্ভাবিত্ ধমবীয় 
রীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিার লাভ করর। নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মধয লথরক নি 
উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূর করর লেন এিং ইব্রাবহমী রীবত্গুরলারক আল্লাহর 
বনরেবরশ্ িহাল রারখন। ইসলাম বিররাধীরা র্বে এরপররও লিাাঁয়াররর মত্ িলরত্ চায় 
লর্— আল্লাহর ঘররক লকন্দ্র করর ত্াওয়াে করা িা লঘারা ইব্রাবহমী রীবত্ নয়, ত্াহরল 
আমরা িলিঃ আপনারা বক ‘হজ’ শ্ব্দবটর ত্াৎপর্ব জারনন? আরবি ‘হজ’( ِ  শ্ব্দবট (َحج 
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বহব্রু হাি/খাি(ג  শ্রব্দর ইকুইভযারলন্ট শ্ব্দ। এমনবক বিখযাত্ িাইরিরলর ওরয়িসাইট (חָׁ
Biblehubএ বিকশ্নারী অংরশ্ এই বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা কররত্ আল কুরআরনর আরবি 
‘হজ’( ِ  শ্ব্দবট উরল্লখ করা হরয়রে। এবট এমন একবট শ্ব্দ লর্বট িাইরিরল িবন (َحج 
ইস্রাঈল জাবত্র হজ সম্পরকব িযিহার করা হরয়রে। Hebrew Language Detective 
ওরয়িসসাইট Balashonএও বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা কররত্ আল কুরআরনর ‘হজ’( ِ  (َحج 
শ্ব্দবট উরল্লখ করা হরয়রে। [২] এই বহব্রু শ্ব্দবটর ধাতু্মূল(root-word) হরচ্ছ 
 র্ার মারন হরচ্ছ "to make a circle" িা "move in a circle" অথবাৎ (খুি/হুি)חוג
লকান িৃি নত্বর করা। এই শ্ব্দবটর সারথ পাক লেয়া িা লঘারারনার একবট সম্পকব 
আরে। এই কাররণ বহব্রু ভাষায় লটবলরোরনর িায়ারলর লেরত্র এই শ্ব্দমূল লথরক উদু্ভত্ 
 শ্ব্দবট িযিহৃত্ হয়। [৩] এসি কাররণ বহব্রুরত্ ইহুবেরের (লখউি/লহউি)חיוג
pilgrimage িা হজ লিাোরত্ িযিহৃত্ ‘হাি’ শ্ব্দবট বেরয় সরাসবর “পাক বেরয় 
লঘারা”ও লিাোরনা হয়। [৪] 
. 
আমরা এত্েন শ্ব্দবটর উৎপবি ও ত্াৎপর্ব আরলাচনা করলাম। এিার আমরা িনী 
ইস্রাঈরলর প্রাচীন ইবত্হারস বেরর র্াই। িনী ইস্রাঈরল আল্লাহ ত্া’আলা িহু নিী-রাসুল 
লপ্ররণ কররন এিং এককারল ত্ারা বেল নিী-রাসুলরের েীরনর অনুসারী। ইহুবেরা 
িাইতু্ল মুকাোসরক ত্ারের বকিলা বহসারি িণয করর। ৭০ বিষ্টারব্দ ইহুবেরের লসরকন্ড 
লটম্পল িা িাইতু্ল মুকাোস ধ্বংস হয়। এর আরি প্রাচীন ইহুবেরা বকভারি ত্ারের হজ 
িা pilgrimage সম্পােন করত্? িাইতু্ল মুকাোরস ইহুবেরের হজ করা রীবত্ হরচ্ছঃ 
িাইতু্ল মুকাোসরক ঘবড়র কাটার বিপরীত্ বেরক(anti clockwise) ৭ িার পাক বেরয় 
লঘারা িা ত্াওয়াে করা –বঠক লর্ভারি মুসবলমরা কা’িারক ৭ িার ত্াওয়াে করর! [৫] 
মুসবলমরের হরজর সময় ৭ িার ত্াওয়াে করারক ‘লপৌিবলক’(!) রীবত্ িরল অবভহীত্ 
করর বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা, অথচ এই একইভারি প্রাচীন ইহুবেরা 
িাইতু্ল মুকাোরস হজ করত্ িরল ত্ারের নবথপরত্র উরল্লখ আরে, এভারি হজ করা 
ত্ারের ধমবগ্ররন্থর বিধান। মুসবলমরের হরজর ত্াওয়াে র্বে লপৌিবলক রীবত্ই হত্, 
ত্াহরল বকভারি এর সারথ প্রাচীন ইহুবেরের হরজর বমল পাওয়া র্ারচ্ছ? মুসবলমরের ৭ 
িার ত্াওয়ােরক David Wood এর মত্ বিষ্টান বমশ্নারীরা চাাঁে-সূর্ব ও গ্ররহর পুজা 
িরল বমথযাচার করর, অথচ ইহুবেরের িযাপারর লকন ত্ারা এই অবভরর্াি লত্ারল না? 
লকন এই িািল স্ট্যান্ডািব?  
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
902 

ইসলাম বিররাধীরা এিার হয়রত্া নরড়চরড় িরস িলরিঃ িুেরত্ লপররবে, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
বনিয়ই হরজর রীবত্ ইহুবেরের বনকট লথরক কবপ করররেন; মেীনায় লত্া অরনক ইহুবে 
িাস করত্... 
বকন্তু িযাপার হরচ্ছ, মেীনার ইহুবেরা লমারটও ওভারি িাইতু্ল মুকাোরস হজ করত্ না। 
৭০ বিষ্টারব্দ লরাম সম্রাট টাইটাস িাইতু্ল মুকাোস ধ্বংস করার পর লথরক ইহুবেরা 
আর িাইতু্ল মুকাোরস হজ করর না। ৭০ বিষ্টারব্দর আি পর্বি ইহুবেরা িাইতু্ল 
মুকাোসরক ৭ িার ত্াওয়াে করর হজ করত্। [৬] 
. 
প্রাচীনকারলর ইহুবে ও িত্বমানকারলর মুসবলমরের হরজ ত্াওয়ারের তু্লনামূলক একবট 
েবি লেখুন এই বলরঙ্ক বক্লক কররঃ https://goo.gl/k6H9DG 
. 
েবিবটর লরোররেঃ "Divine Diversity: An Orthodox Rabbi Engages with 
Muslims by Ben Abrahamson"; িইবটর আমাজন অিবার বলংকঃ 
https://goo.gl/jfQDYu  
অথিা লেখুন িইবটর ললখরকর লনাটঃ https://goo.gl/SKWzFd 

. 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পরে বক সম্ভি বেল ত্াাঁর সময় লথরক ৫০০ িের আরির ইহুবেরের 
রীবত্-নীবত্ নকল করার? নাবক এটা ভািাই অবধক রু্বিসঙ্গত্ লর্ এক আল্লাহর লথরকই 
বিধানবট এরসরে িরল এই বমল লেখা র্ারচ্ছ -- বিরিকিানরের কারে এই প্রশ্ন 
রাখলাম। 
. 
◘ হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়াঃ 
হরজর সমরয় হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়া বনরয় বিষ্টান বমশ্নারী 
ও নাবিক-মুিমনারা িহুমুখী অবভরর্াি লত্ারল। অবভরর্ািগুরলা শুধু বমথযাই নয়, 
অেীলও।  
প্রথমত্, ত্ারা িলরত্ চায়--হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথর নাবক নারীরের লর্ানীর 
প্রবত্কৃবত্ র্ারত্ মুসবলমরা চুম্বন করর (নাউরু্বিল্লাহ, আসত্ািবেরুল্লাহ)। 
এ রকম বকেু অবভরর্ারির বলংকঃ ১। https://goo.gl/fPz1mK ২। 

https://wikiislam.net/wiki/Kaaba 
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এই অবভরর্ারির আরেৌ লকান বভবি লনই। ইসলাম বিররাধীরা হাজরর আসওয়াে িা 
কারলা পাথররর উপবরভারির েবিরত্ এর রূপালী িরণবর ধারকবটর আকৃবি্র বেরক 
ইবঙ্গত্ করর এই উদ্ভট অবভরর্াি লত্ারল। বশ্য়ারের একবট বেকবা কারাবমত্ারা ৩১৭ 
বহজরীরত্ কা’িা লথরক হাজরর আসওয়াে লুট করর, ২২ িের পর ৩৩৯ বহজরীরত্ ত্া 
উদ্ধার করা হয়। এই ২২ িের হাজরর আসওয়াে োড়াই হজ সম্পাবেত্ হরয়বেল। 
কারাবমত্ারা হাজরর আসওয়াে লভরঙ টুকররা টুকররা করর লেরলবেল। [৭] এ কাররণ 
টুকররা টুকররা হরয় র্াওয়া পাথরবটরক একরত্র লজাড়া বেরয় একটা লিাল ধারক িা 
লেরমর লভত্র স্থাপন করা হরয়রে। লর্ কাররণ আমরা িত্বমারন লিাল রূপালী ররঙর 
লেরমর মারে কারলা পাথর িা হাজরর আসওয়াে লেবখ। প্রকৃত্পরে র্বে আমরা পূণব 
হাজরর আসওয়ারের েবি লেবখ, ত্াহরল লকানভারিই এর সারথ নারীরের লর্ানীর 
আকৃবত্র লকান বমল পাওয়া র্ারি না(নাউরু্বিল্লাহ)। এই বলরঙ্ক বক্লক করর লেখুন হাজরর 
আসওয়াে িা কারলা পাথররর পূণব আকৃবত্ বকরূপঃ https://goo.gl/yXNpWA 
েবিবটর উৎসঃ প্রাচযবিে William Muir এর ললখা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জীিনী "The 
Life of Muḥammad", পৃষ্ঠা ২৯। িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/PE7Thb ;  
উইবকবপবিয়া লথরকও লেখা লর্রত্ পাররঃ https://goo.gl/7yYTAo 

. 
মানুষ লত্া ত্ার সিানরকও ভারলারিরস চুম্বন করর। এর মারন বক মানুষ ত্ার সিারনর 
উপাসনা করর? লকান লপৌিবলক জাবত্রিাষ্ঠীগুরলার উপাসনার রীবত্ র্বে আমরা লেয 
কবর, ত্াহরলও আমরা এর সারথ মুসবলমরের লকান বমল খুাঁরজ পাই না। লকান 
কযারথাবলক বিষ্টান বক চারচব বিরয় মবরয়ম(আ) বকংিা বর্শুর মূবত্বরক চুমু খায়? বকংিা 
লকান বহনু্দ বক কখরনা মবন্দরর পুজার সময় েুিবা, স্বরস্বত্ী, কাবল এসি লেি-লেিীর 
মূবত্বরত্ চুমু খায়?হাজরর আসওয়ােরক মুসবলমরা কখরনাই আল্লাহ ত্া’আলার মূবত্ব িা 
প্রবত্কৃবত্ মরন করর না (নাউরু্বিল্লাহ), এরক কলযাণ-অকলযারণর মাবলকও মরন করর 
না, এর কারে লকান সাহার্যও চায় না। শুধুমাত্র নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সুন্নাত্ বহসারি মুসবলমরা 
হরজর সময় এরক চুম্বন করর। অথচ লপৌিবলকরা লর্সি িস্তুর পুজা করর লসগুরলা হয় 
ত্ারের উপাসয লেিত্ার মূবত্ব নয়রত্া ত্ারা লসগুরলার কারে কলযাণ প্রাথবনা করর। 
কারজই হাজরর আসওয়ােরক লপৌিবলকত্ার সারথ লমলারনা অত্যি অরর্ৌবিক একবট 
অবভরর্াি।  
. 
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উমর (রা) লথরক িবণবত্ লর্, বত্বন হাজরর আসওয়ারের কারে এরস ত্া চুম্বন করর 
িলরলন, আবম অিশ্যই জাবন লর্, তু্বম একখানা পাথর মাত্র, তু্বম কাররা কলযাণ িা 
অকলযাণ কররত্ পার না। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক লত্ামায় চুম্বন কররত্ না লেখরল কখরনা আবম 
লত্ামারক চুম্বন করত্াম না। 
[সহীহ িুখারী ; হাবেস নং ১৫০২; বলংকঃ https://goo.gl/BAcnhA ] 
. 
হাজরর আসওয়ারের উৎস কী? এবট কা’িা ঘরর লকন ররয়রে? 
লকান লকান িণবনা অনুর্ায়ী লেররশ্ত্া বজব্রাঈল(আ) হাজরর আসওয়াে কা’িার 
স্থানবটরত্ রারখন এিং ঐ স্থারনর উপররই ইব্রাবহম(আ) কা’িা বনমবাণ কররন। [৮] 
. 

এরেরত্র আগ্ররহােীপক িযাপার হরচ্ছ, িাইরিল অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈল জাবত্র বকিলা 
িাইতু্ল মুকাোরসর(Temple Mount/মহামবন্দর) লিাড়াপিরনর সারথও একবট পাথর 
জবড়রয় আরে! িাইরিল অনুর্ায়ী – ইস্রারয়ল জাবত্র বপত্া র্ারকাি 
{ইয়া’কুি(আ)/Jacob} একবট বিরশ্ষ পাথররর উপরর িাইতু্ল মুকাোরসর বভবি স্থাপন 
কররন! শুধু ত্াই না, র্ারকাি {ইয়া’কুি(আ)} লসই পাথরবটরক িরম্ভর মত্ করর োাঁড় 
করান এিং ভবিভরর ত্ার উপর লত্ল ঢারলন!  
এই ঘটনার লরোররেঃ িাইরিল, আবেপুিক(Genesis/পয়োরয়শ্) ২৮:১০-২২।িাইরিল 
লথরক সংবেষ্ট অংশ্ পড়রত্ পাররন এই বলংক https://goo.gl/wk5Evv অথিা এই 
বলংক https://goo.gl/R9sSX2 লথরক। 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরা কা’িা ঘররর হাজরর আসওয়ারের িযাপারর প্রশ্ন লত্ারলন অথচ 
ত্ারের বনজ ধমবগ্ররন্থ Temple Mount িা িাইতু্ল মুকাোরসর লিাড়াপিরনর সারথ 
একবট পাথর জবড়রয় আরে লস িযাপারর সমূ্পণব বনরি থারকন। 
র্ারকাি{ইয়া’কুি(আ)}লক ত্ারাও নিী িরল মারনন। মুসবলমরের হাজরর আসওয়ারে 
চুম্বন করা ত্ারের কারে ‘লপৌিবলক আচরণ’ হরয় র্ায়, বকন্তু র্ারকাি কতৃ্বক Temple 
Mount এর পাথরর ভবিভরর লত্ল ঢালা ত্ারের কারে লকান লপৌিবলকত্া হয় না।  
লকন এই বেমুখী আচরণ?  
িাংলার নাবিক মুিমনারেররকও কখরনা লেবখবন এই িযাপার বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্। অথচ 
মুসবলমরের বিরুরদ্ধ সি সমরয়ই ত্ারেররক সরি লেখা র্ায়।  
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. 
লসই পাথরবটর(বহব্রুরত্ঃ Even Ha-Shetiya) উপররই িনী ইস্রাঈরলর নিীিরণর 
িাইতু্ল মুকাোস মসবজে(Temple Mount) বেল এিং হাজার হাজার িের ধরর লসটা 
ইহুবেরের বকিলা। পাথরবট আজও লস স্থারন আরে। লসই পাথররর স্থারন বেবলবিরন 
িাইতু্ল মুকাোস এবরয়ার লভত্রর িত্বমারন লসানালী িমু্বরজর কুব্বাতু্স সাখরা(Dome 
of Rock) মসবজে ররয়রে। [৯] 
হজরক িযাঙ্গ করর বিষ্টান বমশ্নারীরা মুসবলমরেররক পাথররর উপাসক(!) িা ‘উিা 
উপাসক’ িরল অবভহীত্ করর {বলংকঃ https://goo.gl/kZC3jU } অথচ লখাে 
িাইরিরল িলা আরে লর্ ঈশ্বর একজন পাথর এিং িাইরিরল িহু জায়িায় “ঈশ্বর-
পাথররর” িন্দনািীত্ করা হরয়রে! এমনবক িাইরিরল এ কথাও িলা হরয়রেঃ “র্ািত্ীয় 
প্রশ্ংসা পাথররর”!!  
অবিশ্বাসয মরন হরচ্ছ? ত্াহরল লেখুনঃ িাইরিল এর --- ২ শ্ামুরয়ল(2 Samuel) ২২:২-
৩, ২২:৪৭; িীত্সংবহত্া(সাম সঙ্গীত্/জিুর শ্রীে/Psalms) ১৮:২, ১৮:৪৬, ১৯:১৪, 
২৮:১, ৩১:২-৩, ৪২:৯, ৬২:২, ৬, ৭১:৩, ৯২:১৫, ১৪৪:১। প্রকৃত্পরে িাইরিল জুরড় 
“পাথর -ঈশ্বররর ”এত্ পবরমারণ িন্দনািীত্ করা হরয়রে লর্ এর লরোররে খুাঁরজ 

পাওয়া খুি সহজ। ইংররবজ িাইরিরলর বপবিএরের সাচব অপশ্রন বিরয় ‘my roc k’ 
বলরখ সাচব বেরল িহুিার “পাথর ঈশ্বররর” অথিা শুধু পাথররর প্রচুর িন্দনা পাওয়া 
র্ারি। বিষ্টান বমশ্নারীরা মুসবলমরেররক ‘পাথররর উপাসক’ িরল বমথযা অপিাে লেয় 
অথচ ত্ারের বনজ ধমবগ্ররন্থর অিস্থা এইরূপ। 
. 

◘ সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়াঃ 
পূরিবই আরলাচনা করা হরয়রে লর্—আরি লপৌিবলকরের করা ১০০% কাজই ভুল বেল 
না। ত্ারা বেল ইব্রাবহম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর িংশ্ধর। ত্াাঁরের িংশ্ধররের মরধয 
পরিত্বীরত্ বিবভন্ন নি উদ্ভাবিত্ ধমবীয় রীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিার লাভ করর। নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মধয লথরক নি উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূর করর লেন এিং 
ইব্রাবহমী রীবত্গুরলারক আল্লাহর বনরেবরশ্ িহাল রারখন। সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা 
ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়া-এগুরলাও ইব্রাবহমী রীবত্ লর্গুরলারক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িহাল 
লররখবেরলন। নিী ইব্রাবহম(আ) আল্লাহর বনরেবরশ্ ত্াাঁর স্ত্রী হারজরা(আ) এিং বশ্শুপুত্র 
ইসমাঈল(আ)লক আররির মরুভূবমরত্ লররখ এরসবেরলন এিং বপপাসাত্ব বশ্শু 
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ইসমাঈল(আ) এর পাবনর জনয ত্াাঁর মা হারজরা(আ) সাো ও মারওয়া পাহারড় ৭ িার 
লেৌঁরড়বেরলন। [১০] এ োড়া, পুত্ররক কুরিানী কররত্ র্ািার সময় ওয়াসওয়াসা 
োনকারী শ্য়ত্ারনর উরেযরশ্য নিী ইব্রাবহম(আ) পাথর েুরড়বেরলন। [১১] ইব্রাবহম(আ), 
হারজরা(আ), ইসমাঈল(আ) – ত্াাঁরা সকরলই ত্াকওয়া অিলম্বন কররবেরলন, আল্লাহর 
উরেযরশ্য আত্মসমপবণ ও ত্যাি স্বীকার কররবেরলন। ত্াাঁরের এই কমবগুরলারকই 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্বরয়রত্ হরজর আনুবষ্ঠকত্ার লভত্রর অিভুবি করর বচরস্মরণীয় করর 
রাখা হরয়রে। এখারন আল্লাহ োড়া আর কাররা উপাসনার লকান িযাপার লনই। সাধারণ 
রু্বির আরলারকও আমরা িলরত্ পাবর—লপৌিবলকরা বক কখরনা ত্ারের উপাসয 
লেিত্ার মূবত্বরক ঘৃণা করর িা পাথর লোরড়? নাবক ত্ার উরটা কাজ করর, মূবত্বরক 
ভবি করর এিং েুল ও বিবভন্ন দ্রিয বেরয় পুজা করর? একই কথা সাো-মারওয়া 
পাহারড় লেৌঁড়ারনার লেরত্রও। এখারন আল্লাহর বিধারনর আনুিত্য োড়া মুসবলমরের 
মানসপরট আর লকান বকেু থারক না।  
. 
র্ারা হরজর লভত্র বিবভন্ন প্রাচীন ঐবত্হাবসক করমবর অনুকরণমূলক কমবকাণ্ডরক 
‘লপৌিবলকত্া’ িরল, ত্ারের আসরল বমল্লারত্ ইব্রাবহম{ইব্রাবহম(আ) এর ধমবােশ্ব} বকংিা 
লপৌিবলকত্া এর লকানটা সম্পরকবই সমযক ধারণা লনই। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূরিবও 
অরনক নিী-রাসুল এরসবেরলন এিং ত্াাঁরাও ইব্রাবহম(আ) এর েীরনরই ত্থা ইসলারমর 
অনুসরণ কররত্ন। িনী ইস্রাঈল িংরশ্ িহু নিী-রাসুল এরসরেন এিং প্রাচীন ইহুবেরা 
বেল নিী-রাসুলরের অনুসারী। ত্ারের ধরমবও বেল হরজর বিধান। ত্ারের ধমবগ্রন্থগুরলা 
বিকৃত্ হরলও এখরনা ত্ারত্ বকেু প্রাচীন বিবধ-বিধান রবেত্ আরে। ত্ারের ধমবগ্ররন্থ 
বত্নবট হরজর বিধান পাওয়া র্ায়। [১২] ত্ারের ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী—িনী ইস্রাঈরলর 
শ্বরয়রত্ হরজর বিধারনও বকেু প্রাচীন প্রবসদ্ধ ঘটনার অনুকররণর বনরেবশ্ ররয়রে। 
ইহুবেরের বকত্াি অনুর্ায়ী, মুসা(আ) ও বেরআউরনর সমরয় বমসর ত্যাি করর চরল 
র্ািার আরি িনী ইস্রাঈরলর মানুরষরা পশু কুরিানী কররবেল এিং ত্াড়াহুড়ার কাররণ 
খািার জনয খাবমর( leaven) োড়া রুবট নত্বর কররবেল। এই ঘটনার স্মররণ ইহুবেরা 
ত্ারের ‘বনিার পিব’{Pesach /Passover} pilgrimageএ পশু কুরিাবন করত্ এিং 
খাবমরবিহীন রুবট নত্বর করত্। আজ পর্বি ইহুবেরা এভারিই Passover উের্াপন 
করর। মুসা(আ) র্খন িনী ইস্রাঈলরক বনরয় িাইতু্ল মুকাোরসর বেরক র্াত্রা 
কররবেরলন, ত্খন ত্ারা লসই বিিীণব র্াত্রাপরথ েীঘবকাল মরুভূবমরত্ লখালা আকারশ্র 
বনরচ ত্ািুরত্ রাত্ কাবটরয়রেন। লসই ঘটনারক স্মরণ করর ইহুবেরা ত্ারের Chag 
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Sukkot িা Sukkot pilgrimage এ লখালা প্রািরর লোট লোট ত্ািুরত্ থারক। [১৩] 
এমনবক িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম(New testament) অনুর্ায়ী বর্শু বিষ্ট ত্াওরারত্র 
শ্বরয়রত্র সকল আইন অনুরমােন করররেন এিং বত্বন ইহুবেরের Pilgrimage feast 
উের্াপন কররত্ন। [১৪]  
বিষ্টান বমশ্নারীরের কখনও লেখা র্ায় না ইহুবেরের pilgrimage এ এই 
অনুকরণমূলক কাজগুরলারক ‘লপৌিবলকত্া’ িলরত্ লকননা ত্াহরল লর্ ত্ারের বনজ ধমব 
প্রশ্নবিদ্ধ হরয় র্ারি। কারণ লখাে বর্শু বিষ্ট লর্ এ সকল আচার-অনুষ্ঠান অনুরমােন করর 
বিরয়রেন। জামবানীর বভসারলাভী নাবিক-মুিমনারেররকও আর িাইরিরলর pilgrimage 
বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায় না; ত্ারের র্ত্ আপবি মুসবলমরের pilgrimage িা হজ 
বনরয়।  

পবররশ্রষ এটাই িলি লর্ েীন ইসলারমর অনযম রুকন িা বভবি হজ এর অনুষ্ঠানাবের 
মরধয লপৌিবলকত্ার ললশ্মাত্রও লনই এিং ত্া বিশুদ্ধ একত্বিােী ইব্রাবহমী রীবত্নীবত্র 
উপর প্রবত্বষ্ঠত্। র্ারা হরজর অনুষ্ঠানাবে বনরয় প্রশ্ন লত্ারল, এক রাশ্ অজ্ঞত্া ও িািল 
স্ট্যান্ডািব প্ররয়াি োড়া ত্ারের োবির লকান সুেৃঢ় বভবি লনই। 
. 

“িলঃ আল্লাহ সত্য িরলরেন; অত্এি লত্ামরা ইব্রাবহরমর সুেৃঢ় ধরমবর অনুসরণ কর 
এিং লস মুশ্বরক(অংশ্ীিােী)লের অিিবত্ বেলনা।  
বনিয়ই সিবপ্রথম িৃহ, র্া মানিমণ্ডলীর জনয বনবেবষ্ট করা হরয়রে ত্া ঐ ঘর র্া 
িাোয়(মোয়) অবিস্থত্; ওবট লসৌভািযরু্ি এিং সমি বিশ্বিাসীর জনয পথ প্রেশ্বক। 
ত্ারত্ সুেষ্ট বনেশ্বনািলী ররয়রে (লর্মন) মাক্বারম ইব্রাবহম(ইব্রাবহরমর োাঁড়ারনার 
জায়িা)। লর্ লকউ ত্ারত্ প্ররিশ্ কররি বনরাপে হরি।  
আল্লাহর জনয উি ঘররর হজ করা ললারকরের উপর আিশ্যক— র্ার লস পর্বি লপৌঁোর 
সামথবয আরে এিং লর্ িযবি অস্বীকার কররি, (লস লজরন রাখুক) বনঃসরন্দরহ আল্লাহ 
বিশ্ব জাহারনর মুখারপেী নন। 
িলঃ লহ বকত্ািধারীরা(ইহুবে ও বিষ্টান সম্প্রোয়), লত্ামরা লকন আল্লাহর বনেশ্বনািলীর 
প্রবত্ অবিশ্বাস কররো? লত্ামরা র্া কররো আল্লাহ লস বিষরয় সােী।” 
(কুরআন, আবল ইমরান ৩:৯৫-৯৮) 
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[১] “The virtue of tawaaf around the sacred House” – islamqa(Shaykh 
Muhammad Saalih al-Munajjid ) 
https://islamqa.info/en/234172 
[২] ■“Strong's Hebrew 2282. ָחג (chag) -- a festival gathering, feast, pilgrim feast” 
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm 
■ “What Are Pilgrimage Festivals _ My Jewish Learning” 
http://www.myjewishlearning.com/artic…/pilgrimage-festivals/ 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html 
[৩] ■ “Strong's Hebrew 2328. חּוג (chug) -- to draw around, make a circle” 
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html 
[৪] ■ লেখুন বভবিওর ৮ বমবনট ২০ লসরকন্ড লথরক ৯ বমবনট ২৫ লসরকন্ড পর্বি অংশ্ 
“The Bible proves Prophet MOSES did pilgrimage to MECCA - INTERESTING 
Insight by a JEWISH writer!” (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=IW0FrgSd80k 
■ “The Christian's Biblical Guide to Understanding Israel - Insight Into God's 
Heart For His People” By Doug Hershey 
গুিল িুক বলংকঃ https://goo.gl/QDZzLR 
[৫] ■ “The Second Temple” (Jewish Virtual Library) 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple 
■ “Similarities between Masjid al-Haram and the Jewish Temple | Judaism and 
Islam – comparing the similarities between Judaism and Islam” 
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-masjid-a…/ 
■ “Circling seven times counter-clockwise on the Hajj (Chag)” (An Article By 
Rabbi Ben Abrahamson) 
https://www.facebook.com/notes/ben-abrahamson/circling-seven-times-counter-
clockwise-on-the-hajj-chag/144816165544432/ 
[৬] ■ “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became 
the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah” 
িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/TJcU9m  
■ “The Second Temple” (Jewish Virtual Library) 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple 
[৭] “Questions about the Black Stone” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-
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Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45643 
[৮] ■ ‘োররস বত্রবমবর্’, মুেবত্ ত্াবক উসমানী; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭ 
‘োররস বত্রবমবর্’র বলংকঃ https://archive.org/…/Dars-e-Tirmidhi-3Volumes-
ByShaykhMuft… 
■ “What is the story behind the origin of the Black Stone, Hajre Aswat?When 
was it place by the Kaaba, and by whom? Is it true that it has turned black 
absorbing the sins of Muslims?” (islamqa Hanafi) 
https://goo.gl/CSm8sC 
[৯]■ “Foundation Stone” (Wikipedia: The Free Encyclopedia) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone… 
■“The Temple Institute: A CALL TO REMEMBER” 
http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm 
[১০] সহীহ িুখারী, ৩১২৫ নং হাবেস দ্রষ্টিয। সমূ্পণব হাবেসবট পড়ুন এখান লথরকঃ 
https://goo.gl/xrvAeV 
[১১] “Stoning the Devil at Hajj is Abrahamic - Dr Yasir Qadhi ” (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=SYy5unHxSV8 
[১২] ■ Jewish Tanakh, Shemot(Exodus), অধযায় ২৩ দ্রষ্টিয। বলংকঃ 
https://goo.gl/6u93Hp  
■ Three pilgrimage festivals(Wikipedia: The Free Encyclopedia) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pilgrimage_Festivals 
[১৩]■ “3 Jewish Feasts of the Old Testament You Should Know” 
http://www.seedbed.com/3-jewish-feasts-old-testament-know/ 
■ “Judaism 101—Sukkot” 
http://www.jewfaq.org/holiday5.htm 
■ “The 3 Annual Biblical Pilgrim Feasts” 
http://www.bibletruth.cc/LetUsGoUp.htm 
[১৪] িাইরিল, মবথ(Matthew) ৫:১৭-২০ এিং ২৬:১৭-১৮ দ্রষ্টিয 
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১৫৩ 

আল-লকারআরনর নিপরীত্য – িািবিক নাবক মবত্ভ্রম? 
-জাকাবরয়া মাসুে 

 
 

লসবেন িৃহেবত্িার। র্থারীবত্ বিরকল পাাঁচটায় ক্লাস লশ্ষ হল। লভরিবেলাম আসররর 
সালাত্ আোয় করর োবরসরক বনরয় লিড়ারত্ র্াি। বকন্তু ত্া আর হরলা না। সালাত্ 
আোয় করর সরিমাত্র লিবররয়বে এমন সময় িৃবষ্ট শুরু হল। বমবনট পাাঁরচক হাাঁটার পর 
লেখলাম িৃবষ্টর মাত্রা িরমই লিরড় চলরে। লেৌরড় আমরা পারশ্র র্াত্রী োউনীরত্ বিরয় 
উঠলাম। তু্মুল িৃবষ্ট শুরু হল। র্াত্রী োউনীরত্ আমারের সারথ আরও লিশ্ ক’জন 
ললাক বেল। 
র্াত্রী োউনীর একবট ললাক িারিার োবররসর বেরক ত্াকাবচ্ছল। বকেুেণ পর ললাকবট 
আমার বেরক এবিরয় এল। এরস চুপচাপ োাঁবড়রয় রইল। এভারি খাবনক সময় 
অবত্িাবহত্ হওয়ার পর আবম ত্ারক বজরজ্ঞস করলাম, “বকেু িলরিন, আংরকল?” 
. 
ললাকবট জিারি িলরলা, “আবম লজািারয়র। লজািারয়র আহরমে। অনুমবত্ বেরল একটা 
প্রশ্ন কবর?” 
“বি কররন”। 
ললাকবট োবররসর বেরক ইশ্ারা করর িলরলা, “আচ্ছা িািা  ,ঐ লর্ ল লুাকটা োাঁবড়রয় 
আরে বত্বন বক োবরস?” 
- হযাাঁ আংরকল। লর্ লেরলটা োাঁবড়রয়-োাঁবড়রয় িৃবষ্ট লেখরে, ঐ-ই োবরস। 
- ত্াাঁর সারথ একটু কথা িলা র্ারি? 
- বি র্ারি। োাঁড়ান আবম িাকবে। োবরস। এই োবরস। এইবেরক একটু আয় লত্া। 
. 
িাক শুরন োবরস আসরল আবম িললাম, “এই আংরকল লত্ারক খুাঁজরেন। বক লর্ন 
িলরিন”। 
সালাম লমাসাো লশ্রষ োবরস িলরলা, “বক জানরত্ চান আংরকল  ,িলুন”?  
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- আবম আপনারক অরনকবেন র্ািত্ খুাঁজবে। বকন্তু এভারি আপনার সারথ লেখা হরয় 
র্ারি ভাবি বন। র্াক, লেখা হরয় ভালই হল। 
- আপবন আমায় কীভারি লচরনন? 

- অনলাইরন আপনার বলখা পরড়বে। আমার এক কবলি আরেন র্ার লেরল আপনারের 
সারথ পরড়। ত্ার মুরখ আপনার অরনক প্রশ্ংসা শুরনবে। লস লথরকই আপনার সারথ 
লেখা করার অরনক ইরচ্ছ। বকন্তু সময় করর উঠরত্ পারবেলাম না। বকন্তু বক লসৌভািয 
লেখুন - আজ কাকত্ালীয় ভারি আপনার সারথ লেখা হরয় লিল। 
- অহ আচ্ছা। আংরকল আবম লত্া আপনার লেরলর িয়সী ত্াই আমারক তু্বম করর 
িলরলই লিবশ্ খুবশ্ হি। ত্া আমার কারে বক মরন করর? 
- আসরল আবম একটা বিষয় বনরয় লত্ামার সারথ বিসকাস কররত্ চাবচ্ছলাম। ত্াই। 
- বক ধররনর বিষয়? 
- িলরিা। সি িলরিা। ত্রি এখারন নয়। 
- ত্াহরল? 
- আমার লর্ একটা আবজব বেরলা? 
- বি িলুন। 
. 
ভদ্ররলাক পরকট লথরক একবট কািব লির করর োবরসরক বেরয় িলরলন, “এই লর্ 
আমার কািব। এখারন আমার িাসার বঠকানা আরে। আমার খুি ইরচ্ছ একবেন তু্বম 
সময় করর আমার িাসায় আসরি”। 
োবরস িলরলা, “কথা লত্া বেরত্ পারবে না। ত্রি ইনশ্াআল্লাহ লচষ্টা কররিা ”।  
ভদ্ররলাকবটর মুরখ অপ্রসন্নত্ার োপ লেয করা লিল। বত্বন োবররসর হাত্ ধরর 

িলরলন“ , িািা আমারক কথা োও তু্বম আসরি। বপ্লজ”। 
ললাকবট এমনভারি বমনবত্ করবেরলা লর্, হযাাঁ করা োড়া লকান িত্যির বেল না। ত্াই 
োবরস রাবজ হরয় লিল। 

ভদ্ররলাকবট লিশ্ হাবসমুরখ িলরলন“ , থযাংক ইউ মাই সান। আর হযাাঁ, অিশ্যই লত্ামার 
এই িনু্ধরক সারথ বনরয় আসরি। আবম খুি খুবশ্ হি।” 
বকেুেণ পর িৃবষ্ট লকরট লিরলা। আমরা র্াত্রী োউনী লথরক বনজ-বনজ িিরিযর বেরক 
র্াত্রা করলাম। 
. 
প্রবত্ষ্ঠা বেিস উপলরে ভাবসববট লর্বেন িন্ধ বেল, লসবেন আবম আর োবরস লজািারয়র 
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সারহরির িাড়ীর লখাাঁরজ রওয়ানা হলাম। প্রায় ঘণ্টা খাবনক পর আমরা কাবঙ্ক্ষত্ িাসাবট 
খুাঁরজ লপলাম। িাসার কবলংরিল চাপরত্ই এক বপবচ্চ এরস েরজা খুরল বেল। 
এরপর িলরলা, “আেনারা কারা? বক চাইন?” 
োবরস িলরলা, “লজািারয়র সারহি আরেন িাসায়। আমরা ত্ার সারথ লেখা কররত্ 
এরসবে?” 
“লর্ আরেন। আেনারা বিত্রর আইন। আবম িড় সািরর িাইো বেত্াবে”। 
. 
লেরলবট আমারেররক িসার ঘরর িসরত্ বেরয় বিোয় বনল। বমবনট পাাঁরচক পর 
লজািারয়র আংরকল এরলন। আমারেররক লেরখ বত্বন লিশ্ খুবশ্ হরয়রেন িরলই মরন 
হল। কুশ্লাবে বিবনময় লশ্রষ িলরলন, “লত্ামরা এরসে আবম লিশ্ খুবশ্ হরয়বে। ত্রি 
কষ্ট লেয়ার জনয েমাপ্রাথবী”। 
. 
ভদ্ররলারকর কথা লশ্ষ হরল োবরস িলরলা, “পাবখ পালরনর প্রবত্ আপনার লিশ্ 
লোাঁক  ,ত্াই না”?  
লজািুারয়র সারহি অিাক হরয় িলরলন, “কীভারি িুেরল?” 
- আপনার িুক লসলে লেরখ। 
- মারন? 
- আপনার লসলে ভবত্ব পাবখ পালন, পাবখর পুবষ্ট, পাবখর পবরচর্বা ইত্যাবে িই বেরয় 
ভবত্ব। আর িাসার িাইররর িড় িােগুরলারত্ লেখলাম মাবটর হাাঁবড় িাাঁধা। লিলরকারনরত্ 
পাবখর খাাঁচা; ত্াই িললাম আর বক”। 
- অহহ আচ্ছা। তু্বম লেখবে অরনক বজবনস লখয়াল করররো। 
. 
োবরস লর্খারনই র্াক না লকন, লসখানকার অিস্থাটা লস অিশ্যই ভারলাকরর বিরেষণ 
কররি। এটা ত্ার বচরাচবরত্ অভযাস। লস আরজা ত্ার িযবত্িম করর বন। লজািারয়র 
আংরকরলর কথা লশ্ষ হরল োবরস বজরজ্ঞস কররলা, “বক লর্ন প্রিরলম বিসকাস 
কররিন িরল আসরত্ িরলবেরলন?” 
- িলবে িলবে। এত্ ত্াড়া বকরসর? আরি িল বক খারি? চা না কবে? 
- কবে। 
. 
লজািারয়র সারহি কারজর লেরলবটরক লিরক কবে বেরত্ িলরলন। এরপর োবররসর 
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বেরক ত্াবকরয় িলরলন, “আবম একটা সমসযায় পররবে। লসটার সমাধান লেিার জনযই 
লত্ামারক িাসা পর্বি বনরয় এরসবে”। 
“বক ধররনর সমসযা?” োবররসর প্রশ্ন। 
. 
“সমসযাটা আমার লেরলরক বনরয়। আমার একবট মাত্র লেরল। নাম জবন। ক্লাস লটরন 
পরড়। োত্র বহরসরি লিশ্ ভাল। বকন্তু ইন্টাররনরটর প্রবত্ ত্াাঁর খুি লোাঁক। সময় লপরলই 
লেসিুক, গুিল, ইমু ইত্যাবে বনরয় পরর থারক। খুি আেররর লেরল িরল ওর লকান 
কারজ আবম িাাঁধা লেই বন। র্া লচরয়রে ত্ার লথরকও লিবশ্ লেয়ার লচষ্টা কররবে। আজ 
লসই লেরলটাই আমার হাবররয় লর্রত্ িরসরে”। 
লজািারয়র সারহরির কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, “বক হরয়রে ওর  ?ওর বক িড় 

ধররনর লকান অসুখ করররে”?  
লজািারয়র সারহি িলরলন“ , না, না িািা। অসুখ করর বন। অসুস্থত্া ওর সমযসা নয়। 

সমসযা অনয জায়িায়”। 
. 
োবরস িলরলা, “িযাপারটা একটু খুরল িলরিন বক”? 
- বি, বি। লসজরনযই লত্া লত্ামারেররক লিরকবে। আসরল সমসযাটা হরচ্ছ  ,জবন বেন-

বেন সংশ্য়িােী হরয় র্ারচ্ছ। ইন্টাররনরট নাবিকরের লর্সি ব্লি ররয়রে ঐগুবল লস 
বনয়বমত্ ব্রাউজ করর। আর লসখান লথরক খুাঁরজ-খুাঁরজ আজগুি বু সি প্রশ্ন লির করর 

আমার সারথ ত্কব করর। ইসলাম সম্পরকব আমার জানারশ্ানা খুিই কম। র্ার েরল 
আবম কখরনা-কখরনা ওর সারথ ত্রকব লহরর র্াই। আমার হারাটা লমজর প্রিরলম নয়। 
লমজর প্রিরলম হল, আবম ত্রকব ওর সারথ পাবর না িরল লস আমারের ধমব বনরয় ঠাট্টা 
করর। ওর কারে মরন হয় লকারআরন অরনক স্ববিররাধী আয়াত্ ররয়রে। নিজ্ঞাবনক ভুল 
ররয়রে। ত্াই লকারআন কখরনা স্রষ্টার িানী হরত্ পারর না। লভরিবেলাম ওরক লকান 
আরলরমর কারে বনরয় র্াি। বকন্তু লকানভারিই রাবজ করারত্ পাবর বন। ত্াই 
লত্ামারেররক এত্টা পথ কষ্ট বেরয় িাসায় বনরয় এরসবে। আই’ম সবর মাই সান। 
- ইট’স ওরক আংরকল। জবন আরে িাসায়? কথা িলা র্ারি ওর সারথ? 
- আসরল বক ভািয আমার, লত্ামরা এরসরো আর জবনও বকেুেণ আরি িাসায় 
এরসরে। একটু িস। আবম লেখবে। 
. 
এরপর ভদ্ররলাক িাড়ীর লভত্রর লিরলন। বমবনট েরশ্ক পর বেরর এরলন। সরঙ্গ করর 
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বনরয় এরলন কবে, বিসু্কট আর চানাচুর। কবের কাপ আমারের বেরক এবিরয় বেরলন। 
আবম সরিমাত্র কারপ চুমুক বেরয়বে, এমন সময় লভত্র লথরক একবট লেরল এল। 
পররন লিবি, হারত্ টযািরলট লোন, কারন ইয়াররোন। লজািারয়র সারহি আমারেররক 
লেরলবটর সারথ পবরচয় কবররয় বেরলন। এই লেরলটাই জবন। লজািারয়র সারহরির 
একমাত্র সিান। জবন োবররসর মুরখামুবখ িসরলা। 
. 
োবরস জবনরক লেয করর িলরলা, “লকমন আে ভাইয়া”? 
- ভারলা। আপবন? 
- আলহামেুবলল্লাহ। ভারলা। 
- পড়াশুনা লকমন হরচ্ছ লত্ামার? 
- এইরত্া চলরে লকানরকম। 
- জবন, লত্ামারক একটা প্রশ্ন কবর? 
- হযাাঁ কররন। 
- ধর আবম লত্ামারক একবট ইংবলশ্ লনারিল িই বিেট করলাম। এরপর িললাম লর্, 
‘িইটা পরড় লত্ামার মত্ামত্ জানারি’। বকন্তু তু্বম িইবট পড়রল না। এমন একজরনর 
কাে লথরক িইবট সম্পরকব ধারণা বনরল লর্ ইংররজী ভাষা জারন না। ইংবলশ্ গ্রামাররর 
রুলস জারন না। সমূ্পণব িইবট লস পরড়ও বন লকানবেন। এরপর তু্বম আমারক ইনেরম 
কররল লর্, ‘িইবটরত্ অরনক সমসযা আরে। স্ববিররাধী িিিয আরে। গ্রামারবটকযাল ভুল 
আরে’। 
িযাপারটা বক বঠক হরি, িল? 

- না ,না।  
- ত্াহরল লকানটা কররল ভারলা হত্? 

- সিরথরক ভারলা হত্ িইবট বনরজ আরেযাপাি পড়ার পর মত্ামত্ লেয়া। আর বনরজ 
না পড়রত্ পাররল লর্ ভারলা ইংররজী জারন ত্াাঁর কাে লথরক িইবট সম্পরকব ধারণা 
লনয়া। এরপর মিিয করা। 
- এেযািবল। এেযািবল মাই ব্রাোর। এিার আমারক িল, লকউ র্বে বনরজ লকারআন না 

পরড় মুিমনা ব্লি লথরক লকারআন কারীরমর ভুল খুাঁজরত্ র্ায় ত্াহরল লসটা বক বঠক 
হরি? 
. 
জবন বকেুেণ চুপ রইল। এরপর িলরলা, “ত্ারা লত্া ভুল বকেু প্রচার কররে না। 
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লকারআরনর লর্ জায়িা গুরলারত্ সমসযা ররয়রে লসগুরলা আমারের সামরন তু্রল ধররে। 
আমারেররক সত্কব কররে”। 
. 
জবনর মাথাটা লর্ লিশ্ খারাপ হরয়রে, ত্া ওর কথা লথরকই িুো র্ারচ্ছ। নরচৎ লর্ 
ব্লরির ললখকরের িাংলা ভাষাজ্ঞানই বঠক লনই  ;ত্াাঁরা আিার আরিী গ্রামাররর ভুল ধরর 

বক করর ?োবরস জবনর িিিয শুরন মুচবক লহরস িলরলা“ , আচ্ছা জবন, আমরা 
লখালাখুবল কথা িবল। লকারআরনর লকান লকান জায়িা গুরলারত্ তু্বম সমসযা খুাঁরজ 
লপরয়রো? আই বমন মুিমনা লথরক লজরনরো?” 
- অরনক জায়িায়। 
- লর্মন? 
- একটু োাঁড়ান আবম িলবে। 
. 
. 
জবন ত্াাঁর লমািাইল লথরক একবট বপবিএে োইল লির কররলা। এরপর োবরসরক 
িলরলা, “লকারআরনর (৫১:৫৬) লত্ মানুষ সৃবষ্টর কারণ িলা হরয়রে, লকিল আল্লাহর 
ইিােত্। বকন্তু ৭:১৫৮- লত্ িলা হরয়রে মুহাম্মারের সুন্নাহ অনুসররণর কথা। ত্াহরল 
মানি সৃবষ্টর প্রকৃত্ উরেশ্য বক? আল্লাহর ইিােত্ নাবক মুহাম্মারের সুন্নাহ অনুসরণ?” 
. 
োবরস জবনর প্ররশ্নর জিাি না বেরয় প্রশ্ন কররলা, “জবন সবত্য করর িল লত্া, তু্বম বক 
লকারআন পরড়রো?” 
“বকেুটা”। জবনর উির। 
“বকেুটা লকারআন আর মুিমনা ব্লরির বলখা লথরকই বক লকারআন সম্পরকব ধারণা 
পাওয়া র্ায়”? 
. 

জবন বকেু িলরলা না। চুপ করর রইরলা। োবরস িলরলা“ , এিার লত্ামার প্ররশ্ন আবস। 
মানি সৃবষ্টর উরেশ্য বক? স্রষ্টার ইিােত্  ?নাবক মুহাম্মারের )  ?সুন্নাহ অনুসরণ ( ملسو هيلع هللا ىلص
আমারেররক সৃবষ্ট করার একমাত্র উরেশ্য হল, মহান আল্লাহর ইিােত্ করা। অনয সমি 
সৃবষ্টর ইিােত্ লথরক মুখ বেবররয় লনয়া। এককথায় বনরজরক শ্ত্ ইলারহর লিালামী 
লথরক মুি করর এক আল্লাহর লিালামীরত্ বলপ্ত করা। 
- বকন্তু লকারআন লত্া অনযবকেু িলরে। 
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- ললট বম বেবনস ব্রাোর। লকারআন কারীরমর সূরা আন-নাজরমর ২-৪ আয়ারত্ আল্লাহ 
আর্র্া ওয়া জাল িরলন, “লত্ামারের সঙ্গী বিভ্রাি নয়, বিপথিামীও নয়। এিং লস 
মনিড়া কথাও িরল না। এটারত্া ওহী র্া ত্াাঁর প্রবত্ প্রত্যারেশ্ হয়”। 
সূরা আহকারের ৯ নাম্বার আয়ারত্ িলা হরয়রে, “আবম আমার প্রবত্ র্া ওহী করা হয় 
শুধু ত্ারই অনুসরণ কবর। আবম এক েষ্ট সত্কবকারী মাত্র”। 
এসি আয়াত্ লথরক আমরা িুেরত্ পাবর, রাসূল  )ملسو هيلع هللا ىلص) বনজ লথরক িাবনরয়-িাবনরয় লকান 
কথা প্রচার কররন বন। লকান বশ্ো লেন বন। বত্বন র্া প্রচার করররেন, র্া বশ্বখরয়রেন 
ত্া আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল ত্ারক বশ্ো বেরয়রেন। 
আল্লাহ ত্ায়ালা সূরা আল-হাোহ এর ৪৪-৪৬ আয়ারত্ আরও েষ্ট করর িরলরেন, “লস 
র্বে আমার নারম বকেু রচনা করর চালারত্ লচষ্টা করত্ – আবম অিশ্যই ত্াাঁর িান হাত্ 
ধরর লেলত্াম। লকরট বেত্াম ত্াাঁর জীিন-ধমনী”। 
এখন আমারক িলরত্া, মুহাম্মারের )ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ প্রকৃত্পরে কার বশ্ো? 
- আল্লাহর। 
- হযাাঁ, মহান আল্লাহর বশ্ো। আর তু্বম লকারআন পড়রল লেখরি লকারআরনর বিবভন্ন 
জায়িায় আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল মুহাম্মারের (ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ অনুসররণর বনরেবশ্ 
বেরয়রেন। লকারআন কারীরমর সূরা আরল-ইমরারনর ৩১ আয়ারত্ আল্লাহ আর্র্া ওয়া 
জাল মুহাম্মােরক ( ملسو هيلع هللا ىلص) লেয করর িরলরেন, “তু্বম িলঃ র্বে লত্ামরা আল্লাহরক 
ভালিাস ত্াহরল আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ লত্ামারেররক ভারলািাসরিন এিং 
লত্ামরের অপরাধসমূহ েমা করর লেরিন। আর আল্লাহ েমাশ্ীল, পরম েয়ালু”। 
একটা জায়িায় লত্ামার মারাত্মক ভুল হরয়রে। আর লসটা হল, তু্বম লকারআন সমূ্পণব 
পড় বন। পড়রল অিশ্যই এমন মবত্ভ্রম হত্ না। আমরা মুসবলমরা মুহাম্মারের )ملسو هيلع هللا ىلص ) 
সুন্নাহ এই জরনয অনুসরণ কবর না লর্, বত্বন সিবরেষ্ঠ মানুষ বেরলন। আমরা অনুসরণ 
কবর এই জরনয লর্, আল্লাহ আমারেররক ত্ার অনুসরণ করার বনরেবশ্ বেরয়রেন। আল্লাহ 
র্বে মুহাম্মারের ( ملسو هيلع هللا ىلص) সুন্নাহ অনুসরণ করার বনরেবশ্ না বেরত্ন, ত্াহরল আমরা 
কখরনাই করত্াম না। 
- বিষয়টা আররকটু বক্লয়ার কররল ভারলা হত্। 
- মরন কর, তু্বম লত্ামার লকান বপ্রয় ললাকরক লিইনার বহরসরি লকাথাও পাঠারল। ত্ারক 
লসখারন বিরয় বক বক কররত্ হরি ত্া তু্বম বনজ হারত্ বশ্বখরয় বেরল। এরপর িলরল 
লর্, ‘আবম লর্ভারি িললাম বঠক লসভারিই মানুষরক বশ্ো বেবি’। লস ত্াাঁর োবয়ত্ব িুরে 
বনরয় চরল লিল। ললাকটা বনধবাবরত্ স্থারন লপৌঁরে মানুষরক িলরলা, ‘আমারক আমার িস 
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বমঃ জবন এখারন পাবঠরয়রেন। আর লত্ামারেররক এই এই বজবনস গুরলা বশ্ো বেরত্ 
িরলরেন’। তু্বম ত্ারক লর্খারন পাঠারল লসখানকার মানুষ ত্াাঁর কথাগুরলা বঠক লসভারিই 
মানরলা, লর্ভারি তু্বম ত্ারক বশ্বখরয়বেরল। এখন লসখানকার ললাকজন র্বে লত্ামার 
পাঠারনা ললারকর কথা অনুসরণ করর, ত্াহরল আলবটরমটবল িযাপারটা বক োাঁড়ায়? 
ললাকজন বক লত্ামার পাঠারনা ললাকটার অনুসরণ কররে? নাবক ইনিাইররকটবল 
লত্ামারকই েরলা কররে? লত্ামার কথার আনুিত্য কররে? 
- অিশ্যই আমার কথার আনুিত্য কররে। লকননা আমার পাঠারনা ললাকটারক লত্া 
আবমই বশ্ো বেরয়বে। আর লস আমার বশ্োর বিপরীরত্ লকান কথা প্রচার করর বন। 
- আমরা মুসবলমরাও মুহাম্মারের (ملسو هيلع هللا ىلص ) সুন্নাহ অনুসররণর মাধযরম আল্লাহর আরেশ্ 
পালন কবর। লকননা আল্লাহ আর্র্া ওয়া র্াল ত্ারক অনুসররণর বনরেবশ্ বেরয়রেন। 
মুহাম্মাে ত্ার জীিরন আল্লাহর পে লথরক লপ্রবরত্ সরত্যরই োওয়াত্ বেরয়রেন। বনরজ 
লথরক িাবনরয় বকেু প্রচার করর বন। বত্বন ত্াই িরলরেন, র্া আল্লাহ ত্ারক িলার জনয 
বনরেবশ্ বেরয়রেন। বত্বন মানুষরক ত্াই কররত্ িরলরেন, র্া আল্লাহ ত্ারক বশ্বখরয়রেন। 
ত্াই ত্াাঁর সুন্নাহ অনুসরণ মারন আল্লাহর হুকুরমর অনুসরণ। আর আল্লাহর হুমুক 
পালরনর জরনযই আল্লাহ ত্ায়ালা আমারেররক সৃবষ্ট করররেন। সৃবষ্ট করররেন ত্ার 
ইিােরত্র জরনয। 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল জবন আিার লমািাইরলর বেরক নজর বেরলা। আবম চানাচুর 
খাবচ্ছলাম আর োবরস ও জবনর করথাপকথন শুনবেলাম। লজািাররর আংরকল লিশ্ 
চুপচাপ হরয় িরস আরেন আর চা পান কররেন। মরন হরচ্ছ লর্ন বপন-পত্ন-নীরিত্া 
বিরাজ কররে। । 
এভারি বকেু সময় অবত্িাি হওয়ার পর জবন আিার োবরসরক প্রশ্ন কররলা, “আচ্ছা 
ভাই, লকারআনরক আপনারা সমগ্র মানিজাবত্র জীিন বিধান বহরসরি বিশ্বাস কররন 
বক?” 
. 
“লকন কররিা না? অিশ্যই কবর”। োবররসর েটপট উির। 
“লকারআরনর িহু আয়ারত্ মুহাম্মারের পারসবানাল সমসযার সমাধান লেয়া হরয়রে। সমগ্র 
মানিজাবত্র জনয পাঠারনা বিধারন একজন নিীর জনয আল্লাহর এত্ মাথািযথা থাকরি 
লকন? এ লথরক বক প্রমাণ হয়না লর্, লকারআন সমগ্র মানিজাবত্র জনয পাঠারনা লকান 
বকত্াি নয়?” 
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. 
জবনর বশ্শুসুলভ প্রশ্ন আমারক লিশ্ বিরি করবেরলা। বকন্তু োবরস - ওর মুরখ লকান 
বিরবির োপ লনই। খুি মরনারর্াি বেরয় লস জবনর কথাগুরলা েিণ করবেরলা। 
. 
জবনর প্রশ্ন শুরন লিশ্ হাবসমুরখ িলরলা, “আবম লত্া লত্ামারক খুি বব্রবলয়ান্ট 
লভরিবেলাম। বকন্তু তু্বম আমারক হত্াশ্ কররল ভাই। এমন একটা প্রশ্ন কররল, র্া প্রশ্ন 
হিারই লর্ািয নয়। ত্িুও আবম লত্ামার প্ররশ্নর উির বেবচ্ছ। আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল 
লকারআন কারীরমর বিবভন্ন আয়ারত্র মাধযরম মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص )-লক আমারের 
সকল করমবর মরিল িাবনরয়রেন। 
সূরা আন-নূররর ৫৪ নাম্বার আয়ারত্ আল্লাহ ত্ায়ালা িরলরেন, ‘িল, লত্ামরা আল্লাহর 
আনুিত্য কর এিং রাসূরলর আনুিত্য কর; অত্ঃপর র্বে লত্ামরা মুখ বেবররয় নাও 
ত্াহরল ত্ার উপর অবপবত্ োবয়রত্বর জনয লস োয়ী এিং লত্ামারের উপর অবপবত্ 
োবয়রত্বর জনয লত্ামরা োয়ী; এিং লত্ামরা ত্ার আনুিত্য কররল সৎ পথ পারি। 
রাসূরলর োবয়ত্বরত্া শুধু েষ্টভারি লপৌঁরে লেয়া’। 
এোড়া আরও অনযানয আয়ারত্ আল্লাহ ত্ায়ালা রাসুরলর ( ملسو هيلع هللا ىلص) আনুিত্য করার, ত্ার 
সুন্নাহরক অনুসরণ করার বনরেবশ্ বেরয়রেন”। 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ না হরত্ই জবন িরল উঠরলা, “ত্ারত্ বক আমার অবভরর্াি খণ্ডন 
হয়”? 
- আরি লত্া আমারক িলরত্ োও। ত্ার পর না হয় মিিয কর? 

- আচ্ছা িলুন। 
- ইসলাম এমন একটা েীন র্া, বথরয়ারীর পাশ্াপাবশ্ মানুষরক প্রাবিকযাল বশ্ো লেয়। 

ইসলাম শুধু ত্াাঁর লকান বিধান িণবনা কররই োি হয় বন। িরং প্ররত্যকবট লমৌবলক 
বিধান হারত্ কলরম বশ্ো বেরয়রে। আর হারত্ কলরম বশ্ো লেয়ার জনয আল্লাহ ত্াাঁর 
রাসূলরক ( ملسو هيلع هللا ىلص) েুবনয়ারত্ পাবঠরয়রেন। বর্বন একাধারর মানুষরক ওহীলি জ্ঞারনর বশ্ো 
বেরয়রেন। পাশ্াপাবশ্ বনরজর জীিরন ত্া পবরপূণবরূরপ িািিায়ন করররেন। প্ররত্যকবট 
করমবর লেরত্র আল্লাহ ত্ায়ালা রাসূলরক মরিল িাবনরয়রেন। আেবশ্বক পুরুষ 
িাবনরয়রেন। লকারআন কারীরমর মরধয রাসূরল ( ملسو هيلع هللا ىلص) পারসবানাল সমসযার সমাধান এ 
জনয বেরয়রেন, র্ারত্ মানুষ ত্ারের জরনয লপ্রবরত্ মরিরলর জীিনী লথরক বশ্ো বনরত্ 
পারর। র্ারত্ মানুষ জানরত্ পারর, ত্ারের আেবশ্বক পুরুষ জীিরনর সমসযাগুরলা 
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কীভারি সমাধান করররেন। মানুষ র্ারত্ আল্লাহরক এই অপিাে না বেরত্ পারর লর্, 
আল্লাহ র্ারক মরিল িানারলন ত্ার কমব গুরলারক আমারের সামরন আনরলন না লকন? 
মরন কর, আবম লকান সমসযায় পরলাম। এখন এই সমযসার সমাধান আবম ত্াাঁর মরধয 
খুাঁরজ লপলাম না, র্ারক আল্লাহ আমার জনয আেশ্ব বহরসরি বনধবারণ কররবেরলন। 
ত্াহরল িযাপারটা লকমন হত্? এজরনযই রাসূরলর (ملسو هيلع هللا ىلص ) পারসবানাল বকংিা পাবরিাবরক 
সমসযার সমাধানগুরলাও লকারআরন তু্রল ধরা হরয়রে। আর আমারের সমসযার 
সমাধানও লসভারি কররত্ বনরেবশ্ লেয়া হরয়রে, লর্ভারি রাসূল ( ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর সমসযািবলর 
সমাধান করররেন। 
. 
োবরস এই পর্বি িরল থামরত্ই আংরকল জবনরক িলরলন, “বকরর মাথার জট খুরলরে? 
নাবক সি গুবলরয় লেরলবেস। ভারলা করর লজরন লন লত্ার োবরস ভাইরয়র কাে লথরক। 
আমারক আর িালাত্ন করবি না”। 
োবরস সরিমাত্র চারয়র কাপটা হারত্ বনরয়রে এমন সময় জবন িরল উঠরলা, “আমার 
আররকবট প্রশ্ন বেল ভাইয়া”। 
োবরস িলরলা, “হযাাঁ িল ”।  
“আপবন বক জারনন, লকারআরনর মরধয অরনক নিজ্ঞাবনক ভুল আরে”? 
“লর্মন?” 
. 
জবন ত্াাঁর লমািাইল লঘাঁরট আররকবট প্রশ্ন লির করর িলরলা“ ,লকারআরনর সূরা 
লুকমারনর ৩৪ নাম্বার আয়ারত্র মরধয িলা হরয়রে, ‘মাতৃ্িরভব বক আরে ত্া আল্লাহ োড়া 
লকউ জারন না’। অথচ আমরা জাবন, িািাররা পরীো করর িরল বেরত্ পারর লর্ িরভবর 
িাচ্চা লেরল না লমরয়। ত্াহরল লকারআরনর এই আয়াত্ বক আধুবনক বচবকৎসা বিজ্ঞারনর 
পবরপন্থী নয়”? 
“না, অিশ্যই না ”। োবররসর উির।  
- লকন না? 

- আচ্ছা মানুষ বক িাইরর লথরক লকানরূপ পরীো-বনরীো োড়াই িরভবর িাচ্চা লেরল না 
লমরয়, এটা বশ্উরবল িরল বেরত্ পাররি? 
- ত্া হয়রত্া পাররি না। বকন্তু পরীো-বনরীো করর লত্া অিশ্যই পাররি। 
- এরপররও বকন্তু লকারআরনর আয়াত্ ভুল প্রমাবণত্ হয় না। 
- লকন? লকন হরি না। এটা লত্া আলবটমটবল ভুল হরয়ই আরে। 
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- হাসারল জবন। এ িয়রস জ্ঞারনর লথরক আরিিটা একটু লিবশ্ই থারক। তু্বমও ত্ার 
িযবত্িম নও। আয়াত্বট সবত্যকার অরথব বক িুোরত্ চারচ্ছ, তু্বম ত্া অনুধািন কররত্ 
পার বন ভাই। 
- ত্াহরল আপবনই িরলন আয়ারত্র মমবাথব বক? 
- সউবে আররির প্রখযাত্ আরলম শ্াইখ মুহাম্মাে বিন সারলহ আল উসাইমীন (র.) 
‘েরত্াওয়া আরকানুল ইসলাম’ নামক বকত্ারির ৩৫ পৃষ্টায় িরলন, “আয়াত্বট িারয়িী 
বিষয় সংিাি। এখারন আল্লাহ ত্ায়ালা লমাট পাাঁচবট বিষয় উরল্লখ করররেন, র্া আল্লাহ 
োড়া লকউ জারন না। ত্মরধয মাতৃ্িরভব বক আরে ত্া একবট। বশ্শু মাতৃ্িরভব থাকািস্থায় 
িারয়িী বিষয়গুরলা হল, ‘লস কত্বেন মারয়র লপরট থাকরি। কত্ বেন েুবনয়ারত্ লিাঁরচ 
থাকরি। বক রকম আমল কররি। লসৌভািযিান হরি না েূভবািযিান হরি। িঠন পূণব 
হওয়ার পূরিব (ভ্রুণ লথরক) লেরল না লমরয় হরি এ সম্পরকব অিিত্ হওয়া’। 
আর িঠন পূণব হওয়ার পর মাতৃ্িরভব লেরল না লমরয়, এ সম্পরকব অিিত্ হওয়া ইলরম 
িারয়রির বিষয় নয়। লকননা িঠন পূণব হরল ত্া আর িারয়ি না লথরক েৃশ্যমান হরয় 
র্ায়।...... আর এ আয়ারত্ মাতৃ্িরভব লেরল সিান িা লমরয় সিান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র 
আল্লাহর কারে – একথা িলা হয় বন। হােীরেও এই মরমব লকান সুেষ্ট ইবঙ্গত্ লনই”। 
. 
োবরস এই পর্বি িরল থামরলা। এরপর কবের কাপ তু্রল চুমুক বেল। আবম চুপ করর 
পারশ্ িরস রইলাম। আংরকল চারয়র কাপটা হাত্ লথরক নাবমরয় লিশ্ িড় িলায় 
জবনরক িলরলন, “বকরর, এমন চুপরস লিবল লকন? খুি লত্া পটপট কবরস আমার 
সারথ। আবম বকেু জাবন না িরল আমার সারথ লত্া ভারলাই ভাি বনস। এখন লকন চুপ 
করর আবেস? আরও বকেু িলার থাকরল িল। কাল লথরক লর্ন আর ব্লি ব্রাউজ কররত্ 
না লেবখ। মরন থারক লর্ন”। 
. 
আংরকরলর কথা লশ্ষ হরল জবন মাথা নীচু করর আমারের সামরন লথরক চরল লিল। ও 
চরল র্াওয়ার পর আংরকল কাাঁেরত্-কাাঁেরত্ িলরলন“ ,একবট মাত্র লেরল আমার। আজ 
ওর এই অিস্থা। বনরজরক লকানভারিই িুোরত্ পারবে না। লকানবেন ধারণাও কবর বন 
লর্ আমার লেরলটা এমন হরি”। 
আংরকরলর লচারখ পাবন লেরখ আমার খুি খারাপ লািবেরলা। লেরলরক উবন অরনক 
ভারলািারসন। ত্াই হয়রত্া জবনর অনযায় োবিগুরলাও বত্বন মুখ িুরে সহয করর 
র্ারচ্ছন। আংরকল লচারখর পাবন মুরে িলরলন, “জাবন না ওর লিারধােয় হরি বক না ?
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হরল লত্া আলহামেুবলল্লাহ। আর আমারক েমা কররি , লত্ামারের েুজনরক আবম কষ্ট 
বেরয়বে। এত্েূর বনরয় এরসবে। লত্ামারের ঋণ আবম লকানবেন লশ্াধ কররত্ পাররিা 
না। লত্ামারের অসংখয ধনযিাে। সময় লপরল অিশ্যই এই িুরড়া আংরকরল একিার 
লেরখ র্ারি”। 
লসবেনকার মত্ আমরা আংরকরলর কাে লথরক বিোয় বনরয় চরল এলাম। 
. 
প্রায় মাস খাবনক পর লজািারয়র আংরকরলর একটা লমইল এল োবররসর কারে। 
লর্খারন বত্বন বলরখবেরলন, “আসসালামু আলাইকুম োবরস। আশ্া কবর ভারলা আে। 
আবম লর্ আজ কত্টা আনবন্দত্, ত্া লত্ামারক িুোরত্ পাররিা না। আল্লাহ সবত্যই 
আমার প্রবত্ অনুগ্রহ করররেন। আমার লেরলর প্রবত্ করুণা করররেন। জবন অন্ধকার 
লথরক বেরর এরসরে। সত্যরক বচনরত্ বশ্রখরে। বনয়বমত্ নামাজ পড়রে। োবড়ও 
লররখরে। তু্বম ওর জনয প্রাণখুরল লোয়া কররি। আল্লাহ র্ারত্ ত্ারক েীরনর উপর 
অটল রারখন। আর আবমও আল্লাহ ত্ায়ালার কারে লোয়া করবে, বত্বন লর্ন লত্ামার 
মত্ োয়ী ঘরর ঘরর নত্বর কররন। আল্লাহ লত্ামারক জাজারয় খারয়র োন করুন”। 
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১৫৪ 

লকারিানী বনরয় 'কলাবিজ্ঞানী'র অপরু্বি ও হুজুররর জিাি 
-সাইেুর রহমান 

 
 

'আপনারা লর্ভারি নৃশ্ংসভারি পশুর িলা লকরট লকারিাবন কররন, এর লথরক ভয়ািহ 
েৃশ্য আর বক আরে? আপনারের মরন আসরল লকারনা েয়া, মমত্া, করুনা নাই'- 
কলাবিজ্ঞানী হুজুররর বেরক বজজ্ঞাসু েৃবষ্টরত্ ত্াকারলা। 
. 
'আপনার এই প্ররশ্নর জিাি লেয়ার আরি অনয বকেু বনরয় আরলাচনা করা র্াক''-
হুজুররর উির। 'িরলন বক িলরিন'-কলাবিজ্ঞানী বকেুটা বিরি। 
. 
'আপনার খািাররর লমনুরত্ বচরকন, িাক,বেশ্ এইগুলা বক কখরনা থারকনা? আর 
এইগুলা লর্ প্রাণী এরেরও প্রাণ আরে, এরাও িযথা পায় ত্ারত্া আপনার জানার কথা। 
লত্া এরেররক র্খন মারা হয় ত্খন আপনার মানিত্া উথবলরয় উরঠনা?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী অপ্রস্তুত্ হরয়, 'বঠক আরে আপনার কথা মানলাম বকন্তু র্ারা লভরজরটবরয়ান 
ত্ারারত্া আপনার এই আপবি লথরক মুি?'- কলাবিজ্ঞানী মরন মরন বকেুটা স্ববি 
লপরলা, র্াক হুজুররর প্ররশ্নর পযাচ লথরক লির হওয়া লিরে। 
. 
হুজুর অবিচবলত্ভারি িলরলা, 'শ্াকসিবজরও বকন্তু প্রাণ আরে? বকন্তু আবম আপনারক 
আর অপ্রস্তুত্ কররত্ চাইনা।আচ্ছা িলুন লেবখ, এমন লকারনা লভরজরটবরয়ান আরে 
আপনার পবরবচত্ র্ারা িায়ারিবটস, কযাোর জাত্ীয় মরণঘাবত্ লরারি আিাি?' 
. 
'অরনরকই আরেন, িাট পশু হত্যার সারথ এর সম্পকব বক?'-কলাবিজ্ঞানী চরম বিরি। 
. 
হুজুর বস্মত্ হাবস বেরয়, 'সম্পকব আরে লেরখই িললাম। আপনার জানা থাকার কথা, 
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এইসি প্রাণঘাত্ী লরারির ড্রািস, এবন্টিবি ও অনযানয লপ্রাবটন সাবপ্লরমন্ট মারকবরট 
আসার আরি কত্শ্ত্ িরিষণার মধয বেরয় লর্রত্ হয়। প্রবত্বেন বিরশ্বর বিবভন্ন 
লযািররটবররত্ হাজার হাজার ইাঁেুর, বিবনবপি, িানর হত্যা করা হরচ্ছ, এইসি প্রাণীরের 
জীিন আরে, ত্ারা িযথা পায়। ভািরেন ওরা লোট খারটা প্রাণী ওরের আিার কষ্ট বক? 
অথচ সি প্রাণীরই অনুভুবত্ আরে ত্ারা সিাই কষ্ট পায়, ত্ারা সিাই আনন্দ পায়। 
বিজ্ঞানীরা একমত্ সমি লমরুেন্ডী ও বকেু অরমরুেন্ডী প্রাণীরও আমারের (মানুষ) মরত্া 
অনুভূবত্ আরে। লত্া আপনারা এইসি প্রাণী হত্যার বিষরয় মুখ লখারলন না লকরনা ? 
এটা বক আপনারের িািল স্ট্যান্ডািব আচরণ নয়?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী হুজুররর এই উিররর জনয লমারটও প্রস্তুত্ বেরলানা। আমত্া আমত্া করর 
িলরলা, 'আপনার রু্বি বঠক আরে, বকন্তু আপনার লর্ভারি হত্যা কররন লসটা লর্ িিবর, 
ত্া এটবলস্ট্ স্বীকার কররন?' 
. 
হুজুর বনবলবপ্তভারি শুরু কররলা- 'লেখুন আপনার জানার ললরভল কম জানত্াম িাট 
এরত্া কম লসটা জানত্াম না। পশু হত্যার পদ্ধবত্ বনরয় অরনক আরলাচনা ও িরিষণা 
আরে। এবনমযাল ওরয়লরেয়ার অিবানাইরজশ্রনর ললাকরের ধারণা, ইহুবে ও মুসবলমরা 
সিরচরয় নৃশ্ংসভারি পশু হত্যা করর। আসল কথা হরলা বিজ্ঞানীরা এই োবির পরে 
লকারনা লর্ৌবিক কারণ খুাঁরজ পানবন। বিজ্ঞানীরা কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটবরং এর 
সারথ ইহুবে ও মুসবলমরের লাউটবররঙর লত্মন লকারনা পাথবকয খুাঁরজ পানবন, সিরেরত্রই 
িযাথা অনুভি করার মাত্রা সমান। কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটবরং লমথি লর্মন, 
কযাপবটভ লিাট িান, ইরলকবিক শ্ক, িযাবসং সহ আররা অরনক পদ্ধবত্রত্ লর্ভারি 
প্রাণীরক অজ্ঞান করা হয় ত্ারত্ প্রাণীর লর্ কষ্ট হয় একই পবরমান কষ্ট হয় দ্রুত্ ঘারড়র 
বনরচ লকরট লেলার মাধযরম হত্যা কররল। দ্রুত্ লকরট লেলার োরা এবনমযাল দ্রুত্ 
অজ্ঞান হরয় র্ায় কারণ লব্রন এর সারথ ব্লাি লিা খুি দ্রুত্ লথরম র্ায় এিং শ্রীর লথরক 
িাবক রি দ্রুত্ লির হরয় র্ায়। বিজ্ঞানীরের বররপাটব অনুর্ায়ী িলা লকরট লেলার প্রথম 
৫ লসরকন্ড প্রাণীরা ত্ীব্র িযাথা অনুভি করর ত্ারপর আরি আরি অিশ্ হরত্ থারক, ৬০ 
লসরকন্ড পরর ত্ারা এরকিারর বকেুই অনুভি কররত্ পাররনা। প্রথম বেরকর িযথা 
লকারনা লমথি বেরয়ই েূর করা সম্ভি নয়। কনরভনশ্নাল লমরথারিও প্রথম বেরক ত্ীব্র 
র্যনা অনুভি করর। সুত্রাং লকারিাবন ও কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটবরং এর মরধয 
নিজ্ঞবনক লকারনা পাথবকয লনই। ত্রি পশু হত্যা করার উরেশ্য লর্রহতু্ ত্ার মাংস 
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খাওয়া, এই বেকটা বিরিচনা কররল, দ্রুত্ িলা লকরট লেলার োরা এবনমযাল লযাউটবরং 
কররল ত্ার মাংরসর গুনাগুন কনরভনশ্নাল এবনমযাল লযাউটবরং লথরক অরনকগুন ভারলা 
থারক। দ্রুত্ রি লির হওয়ার েরল পশুর লেরহর বভত্রর রি জমাট িাধরত্ পারর না 
েরল মাংরসর আয়রন টবেবসবট হওয়ার সম্ভািনা কম থারক লর্টা কনরভনশ্নাল 
পদ্ধবত্রত্ হওয়ার চাে িহুগুরন।' 
. 
কলাবিজ্ঞানী হত্াশ্ হরয় পড়রলা। আরির আরলাচনাগুরলারত্ পর্বেুি হওয়ার লশ্াধ লনয়া 
েূরর থাক, নতু্নভারি পর্বেুি হরয় লস উরঠ োাঁবড়রয় প্রস্থারনর প্রস্তুবত্ বনরত্ শুরু 
কররলা। 
. 
হুজুর বকন্তু থামরে না, লস িরল চলরলা.. 'আপনারের লকারিাবনর বিরুধীত্ার মূল কারণ 
ইসলারমর প্রবত্ বিরেষ। আপনার বক জানা লনই, পৃবথিীর সিরচরয় িড় কসাইখানাগুরলা 
লকারনা মুসবলম লেরশ্ না, এগুরলা আরমবরকারত্। মযাক লিানাে, লক. এে. বে., 
সািওরয়, এরা প্রবত্বেন হাজাররা পশু হত্যা কররে ত্ার খির বক আপনারা রারখন?' 
. 
কলাবিজ্ঞানী আর বনরত্ না লপরর, পরর কথা হরি, লকারিাবনর নৃশ্ংসত্া বনরয় একটা 
কালপত্াকা প্রেশ্বরনর আরয়াজন করা হরয়রে ওটারত্ জরয়ন কররত্ হরি, িরল সটান 
প্রস্থান কররলা। হুজুর বস্মত্ লহরস, পরওয়ারবেিাররর কারে এরের লহোয়রত্র েুআ 
কররত্ লািরলা। 
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১৫৫ 

একবট লশ্বত্সারীয় উপাখযান 

-লমাঃ মবশ্উর রহমান 

 

 
কারিবাহাইরড্রট। 
বকংিা লশ্বত্সার। 
. 
. 
এ িস্তুর নাম লিাটা জীিরন অিত্ একিার হরলও লশ্ারনবন -এমন আেমসিান লিাধহয় 
খুাঁরজ পাওয়া লিশ্ শ্ি -এখন লহাক লস িান্দা কবম্পউটার সাইরের োত্র, বক 
স্ট্াবটবস্ট্রের োত্র, অথিা ররকট সারয়বন্টস্ট্ িা লড্রাণ আবিষ্কারক, বকংিা চারুকলা 
ইেবটবটউরট িরিষণাকারী বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয়। 
আর বিরশ্ষ করর আমারের এই লেরশ্- লর্খারন মারেমরধয সকারলর নািা এিং বিবভন্ন 
ওরকশ্রনর লমনুযরত্ থাকা রুবট সহ লমজবরবট অে ো বপপরলর মূল খােয হরলা ভাত্, 
ত্থা কারিবাহাইরড্রট। 
. 
ভাত্, রুবট, চাল, িম -ইত্যাবে র্াই িলা লহাক না লকন, িারয়ারকবমকযাল পবরভাষায় এর 
সিগুরলারকই লমাটাোরি িলা হরয় থারক কারিবাহাইরড্রট -এর লকান লহররের লনই। 
ত্রি হযাাঁ, পাথবকয লত্া বকেু অিশ্যই আরে, ত্া না হরল এত্ বিশ্াল সীমাহীন নিবচত্রযময় 
বিশ্বজিত্ হরলা লকাথা লথরক? 
. 
র্াই লহাক, িারন-িাাঁরয় না লকরট মূল আরলাচনায় আসার লচষ্টা করা র্াক। 
. 
কারিবাহাইরড্রট, বকংিা শ্কবরা, অথিা লশ্বত্সার -র্াই িলা লহাক না লকন, অনযত্ম ৫বট 
খােয উপাোরনর এই একবটরক ঢালাওভারি লমাট বত্নটা ক্লাস িা লেবণরত্ বিভি করা 
র্ায়। 
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. 
১. মরনাসযাকারাইি 
২. অবলরিাসযাকারাইি এিং 
৩.পবলসযাকারাইি 
. 
মরনাসযাকারাইি হরলা ১বট মাত্র শ্কবরা ইউবনট বনরয় িবঠত্, লর্মন গু্লরকাজ; 
অবলিসযাকারাইি হরলা রােবল ২-১০বট ইউবনরট িবঠত্, লর্মন সুরিাজ -র্া বচবন 
বহরসরি িাজারর বকনরত্ পাওয়া র্ায়; 
আর পবলসযাকারাইিগুরলা িড়পড়ত্ায় ১০বটর লিবশ্ বরবপবটং ইউবনরট নত্রী -এগুরলা 
হরলা সি লিবসক ধারণা। 
. 
বকন্তু র্খনই না একটু িভীরর িুি লেওয়া শুরু হয়,লিাো লর্রত্ থারক, 
লর্ আমারের নেনবন্দন জীিরন, এই সারড় বত্নহাত্ শ্রীররর অভযিরর, প্রবত্টা মূহুরত্বই 
আমারের অজারিই লর্ কত্ শ্ত্-হাজারবট ওয়ান্ডাসব আর বমরাকলস বিরবত্হীনভারি 
ঘরট চরলরে -রখয়াল করর লেখরল লর্গুরলা কল্পনারকও হার মাবনরয় লেয় -র্বে লেখার 
উপরু্ি লচাখ এিং উপলবি করার মত্ িািি অরথবই একবট মুি মন লথরক থারক। 
. 
র্াই লহাক, আরলাচনায় লেরা র্াক। 
কথা হবচ্ছল কারিবাহাইরড্রট বনরয়। 
. 
লত্া এখন কথা হরলা, আমারের ত্থা বিরশ্বর অরনক স্থারনই অবধকাংশ্ খােযিস্তু ও 
এনাবজব সাপ্লাইবয়ং সািরস্ট্ে হরলা কারিবাহাইরড্রট। 
আরও লেবসবেকযাবল িলরল, মূলত্ পবলসযাকারাইিস। 
. 
লর্মন ধরা র্াক চারল সবিত্ হরয় থাকা স্ট্ারচবর কথা। 
. 
এই স্ট্াচব মূলত্ আর বকেুই না, লিবসকযাবল গু্লরকারজর ২বট পবলমার। 
অথবাৎ অসংখয গু্লরকাজ অণু িা ইউবনট এরকর পর এক সংরু্ি হরয় বিশ্াল িড় ২বট 
লচইন িঠন করর, র্ার একবট শ্াখাবিহীন এিং অনযবট শ্াখারু্ি। 
. 
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এভারি পবলমারাইরজশ্ন িা একরত্র অরনকগুরলা অণু পরের রু্ি হরয় বিশ্াল 
িাকচার িঠরনর অনযত্ম সুবিধা হরলা প্ররয়াজরনর সময় সহরজই বিপুল সংখযক 
গু্লরকাজ অণুর লর্ািান লেওয়া সম্ভিপর হয়। 
. 
এখন এই লর্মন উবদ্ভরে সবিত্ িা লস্ট্ারি কারিবাহাইরড্রট বহরসরি স্ট্াচব ররয়রে, বঠক 
লত্মবনভারি প্রাণীরেরহ সবিত্ িা লস্ট্ারি হওয়া কারিবাহাইরড্রটও আরে; 
র্ার নাম হরলা গ্লাইরকারজন -রর্টারক " প্রাণীজ স্ট্াচব " নারমও অবভবহত্ করা হয়। 
. 
এই গ্লাইরকারজন আচার-আচররণ স্ট্ারচবরই কবপ িলা র্ায়, বকন্তু সূক্ষ্ম বকেু পাথবকয 
অিশ্যই আরে। 
. 
স্ট্াচব ও গ্লাইরকারজন -উভরয়ই গূ্লরকারজর পবলমার হওয়া সরত্ত্বও স্ট্ারচব লর্খারন ২বট 
লচইন থারক, গ্লাইরকারজরন লসখারন থারক ১বট লচইন। 
গ্লাইরকারজরনর লচইনবট স্ট্ারচবর শ্াখারু্ি লচইনবটর মত্ই লসইম- শ্াখারু্ি, বকন্তু শ্াখা 
সৃবষ্ট হিার সংখযা স্ট্ারচবর তু্লনায় অরনক লিবশ্। 
. 
এসি িযাপারর বকেু পরর আসার লচষ্টা করা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লত্া পূরিব লর্ িযাপারর আরলাচনা হবচ্ছল, খােয বহরসরি কারিবাহাইরড্ররটর কথা। 
. 
আমরা র্খন লকান খািার খাই, ত্ারত্ লর্ কারিবাহাইরড্রটই থাকুক না লকন- মরনা, 
অবলরিা বকংিা পবলসযকারাইি -রসটা লথরক এনাজবী লপরত্ হরল ত্ারক গু্লরকাজ 
বিরপরন্ডি পাথওরয় (গ্লাইরকালাইবসস) হরয়ই লর্রত্ হয়। 
. 
অথবাৎ আপবন েুধ খান, বকংিা বচবন খান, অথিা ভাত্ খান বক রুবট খান -শ্বি লপরত্ 
হরল এর সিগুরলার কারিবাহাইরড্রট অংশ্রকই লভরঙ গু্লরকারজর পাথওরয় হরয়ই আরি 
িাড়রত্ হরি। 
এখন হয় ত্া সরাসবর অটারি/রচইিি হরয় পাথওরয়রত্ র্ারি, আর নাহরল গু্লরকারজ 
রূপািবরত্ হরয় পাথওরয়রত্ র্ারি। 
. 
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এখন আপাত্ত্ লিাোর ও আরলাচনার সুবিধারথব সিচাইরত্ বসম্পল কারিবাহাইরড্রট 
খািার, অথবাৎ ভাত্ বনরয়ই কথা িলা র্াক। 
কারণ ভারত্র সমূ্পণবটাই গু্লরকাজ, এর বভন্ন আর লকান কারিবাহাইরড্রট লনই ত্ারত্। 
. 
এই ভাত্ খািার পর র্খন ত্া হজম হওয়া আরম্ভ হয়, ত্খন ত্া " আলো-অযামাইরলজ 
" নামক এক এনজাইরমর প্রভারি লভরঙ গু্লরকাজ মবলবকউল মুি হয়। 
. 
এই গু্লরকাজ মবলবকউলগুরলা ব্লারির মাধযরম বিবভন্ন লিবস্ট্রনশ্রন লপৌঁরে র্ায়, 
এিং ইনসুবলন নামক হররমারনর উপবস্থবত্রত্ লসসি স্থারনর লকারষর লমমরব্ররন অিবস্থত্ 
বভন্ন বভন্ন ১২ ধররণর GLUT নামক িােবরপাটবার লপ্রাবটরনর মাধযরম লকারষর লভত্রর 
লশ্াবষত্ হয়। 
. 
এ পর্বি লত্া লিল খাওয়া লথরক হজম হওয়া, লকারষ লশ্াবষত্ হওয়া ইত্যাবে পর্বি 
হওয়া কার্বিরমর লমাটামুবট রাে একটা িণবনা -র্ার বিিাবরত্ িারয়ারকবমকযাল ও 
িারয়াবেবজকযাল বিিরণ শুরু কররল আটবস, কমাসব, সাবহত্য, লবলত্কলা প্রভৃবত্ 
িযাকগ্রাউরন্ডর বিজ্ঞানীরা লেখা র্ারি বভমবড় লখরয় জ্ঞানই হাবররয় লেলরিন। 
এত্ আরিই পযাাঁচা, বশ্য়াল, িাঘ, ভালু্লরকর মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা কররত্ লির 
হওয়া প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয়রক ভড়রক লেওয়াটা লমারটই ত্ারের স্বারস্থযর জনয 
উপকারী না, আর ত্া এই মূহুরত্ব উরেশ্যও না। 
. 
কারজই এবিরয় র্াওয়া র্াক। 
. 
ভাত্ খািার পর ব্লারির মাধযরম স্বীয় বঠকানায় লত্া লিশ্ অরনকখাবন গূ্লরকাজ লপৌঁরে 
লিল; 
বকন্তু লর্ গু্লরকাজ মবলবকউলগুরলার প্ররয়াজরনর অবত্বরি লথরক র্ায়, লসগুরলা? 
. 
লসগুরলার বক লকান কাজ লনই? 
. 
লর্রহতু্ িঙ্গরেশ্ীয় বিজ্ঞারনর বঠকাোরররের প্রমাণ ও বভবিহীন োিীনুর্ায়ী এসমি বকেু 
'এমবন এমবন"-ই নত্রী হরয় র্ায় বন, কারজই অবত্বরি গু্লরকাজ অণুগুরলারও অিশ্যই 
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কাজ আরে। 
. 
আর লস কাজ হরলা লসগুরলা লসই পূরিবাবল্লবখত্ গ্লাইরকারজন বহরসরি লেরহ, লর্মন িলা 
র্ায় বলভার লসল িা র্কৃত্রকারষ সবিত্ থারক। 
. 

এই লেরশ্র অনলাইরন বকংিা "চারুকলা লযারিাররটবররত্" বিজ্ঞান চচবাকারীরা র্খন 
ঘারড়র রি করয়ক গুণ লমাটা করর েুবলরয় ও "ত্যাাঁড়া" করর- বিশ্বজিত্ ও এর 
মধযবস্থত্ র্ািত্ীয় িস্তু শুধু বকেু অযাবেরিরন্টরই মাধযরম "হুোমুোই" নত্রী হরয়রে -এ 
মত্িাে োড়রত্ আরস, 
ত্খন ত্ারা লসটার স্বপরে প্রমাণস্বরূপ অবধকাংশ্ সমরয়ই এই বিশ্াল সৃবষ্টজিরত্র 
সীমাহীন শৃ্ঙ্খলা ও হাররমানীর মারে ত্থাকবথত্ বকেু "বিশৃ্ঙ্খলা" খুাঁরজ লিড়ারনার লচষ্টা 
করর। 
. 
লত্া এ িার ত্ারের জনয িযাপারটা নাহয় একটু সহজই করর লেওয়া র্াক, নাবক? 
. 

লত্া িযাপারটা হরলা- 
. 
ভারত্ থারক স্ট্াচব, হজরমর সময় র্া এনজাইরমর প্রভারি লভরঙ গু্লরকাজ বরবলজ করর। 
এই এনজাইরমর বসরিশ্ন িা েরণ হয় শ্বির বিবনমরয়, অথবাৎ গু্লরকাজ লথরক শ্বি 
পাওয়ার আরিই লিশ্ বকেু অলররিী শ্বি খরচ হরয় লিল। 
. 
এরপর লসই মুি হওয়া গু্লরকাজ ররির মাধযরম সারারেরহ লপৌঁোরি -আিার শ্বি 
খরচ। 
. 
লসল িা লকারষ লশ্াবষত্ হরত্ ইনসুবলন লািরি -র্া েবরত্ হরত্ পুনরায় শ্বি 
"খরবচত্"। 
ত্ারপর ইনসুবলন আসরল গু্লরকাজ লকারষ লশ্াবষত্ হরি -আিাররা শ্বির িযয়। 
. 
এরপর লকারষর লভত্রর লসই গু্লরকাজ লমটারিালাইজি অথবাৎ বিপাক হরি, বিপুল 
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সংখযক এনজাইম লািরি -কথা কম, শ্বি োও আরি। 
. 
লকিল শ্বি নত্রী কররত্ই ইরত্ামরধযই এভারি শ্বি খরচ হরত্ই আরে, ত্ার ওপর 
আিার অবত্বরি গু্লরকাজ অণুগুরলা র্খন বলভার লসরল লস্ট্ার হরি, 
লসখারন ত্ারা আিার পুনরায় পরের রু্ি হরয় পবলমার িঠন করর গ্লাইরকারজন 
বহরসি থাকরি, লর্খারন আিার শ্বি লািরি। 
. 
- "োইজলাবম নাবক?" 
- "লকান মারন হয় এগুলার?" 
. 
এমবনরত্ই শুরুর পবলমার স্ট্াচব লথরক লভরঙ গু্লরকাজ লপরত্ এত্বকেুর মরধয বেরয় 
র্াওয়া লািরলা, আিার লসই পবলমারই (গ্লাইরকারজন) নত্বর করার মারনটা কী? 
. 
কী, সহজ হরয় লিল না স্বরঘাবষত্ বিজ্ঞানীরের জনয িযাপারটা? 
. 
লেরহর কারজ র্খন গু্লরকাজই লািরত্রে, ত্খন একিার লসইটার পবলমার লভরঙ 
আিারও লসই পবলমারই িানারনার মারন কী? 
এরত্ শ্বি অপচয় না করর গু্লরকাজ বহরসরি লস্ট্ার কররলই হরলা, শুধুশুধু অনথবক 
কাজ করাই বক প্রমাণ করর না, লর্- "স্রষ্টা িরল বকেু লনই, ওসি গুহািাসীয় 
বচিাভািনা" ? 
কারণ সৃবষ্টজিরত্র উরেশ্যই লত্া র্ত্টা সম্ভি কম এনাজবী খররচ অবধক পবরমারণ কাজ 
করর এনাজবী কনজাভব করর রাখা র্ায়। 
. 
এখন এই "স্রষ্টার অনুপবস্থবত্"-র স্বপরে থাকা এই অত্ীি সহজরিাধয, সািলীল এিং 
কংিীটতু্লয "রু্বি"-র বিপরীরত্ "িণ্ডমূরখবর মত্ মধযরু্িীয় বকেু এেরপ্লরনশ্ন" বেরত্ 
হরল অনয একটা িযাপারর একটু মরনারর্াি বেরত্ হরি। 
ত্রি ত্া লকান িযাপার না। 
. 
ইন্টাররেইল হরয় বকংিা সাবহত্যকলার িযাকগ্রাউন্ড লথরক উরঠ এরস র্বে ত্ারা লাইে 
সারয়ে, মযাথরমবটকযাল সারয়ে, অযারিানবম প্রভৃবত্র বিশ্ালাকারর বিিৃত্ 
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জ্ঞানরেত্রসমূহরক অিলীলায় বনরজরের পেচারণায় মুখবরত্ কররত্ পারর,অবভমারন িাল 
েুবলরয় িলরত্ পারর লর্ " বিজ্ঞান িুেরত্ হরল লর্ লকিল সারয়রেই পড়রত্ হরি এমন 
লকান কথা লনই, আমরাও ত্া পাবর " ; 
ত্াহরল আমারের পরেও ত্া খুি একটা কবঠন হরি না ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লত্া এখন লসই উরল্লবখত্ িযাপারটা হরলা অসরমালাবরবট, শুদ্ধ িাংলায় িলরল 
অবভস্রািযত্া। 
. 
িযাপারটা সহরজ িলরত্ লিরল, ধরা র্াক পাবনর একটা পারত্রর কথা -র্ার বঠক 
মােখারন এমন একটা লনট না বেটার লেওয়া, র্ার লভত্র বেরয় শুধুমাত্র পাবন-ই লর্রত্ 
পাররি, পাবনরত্ বমরশ্ থাকা িস্তু নয়। 
. 
লত্া এখন লসই বেটাররর এক পারশ্ শুধু পাবন িা লকান বকেু অল্প পবরমারণ বকেু 
লমশ্ারনা পাবন, 
আর অপর পারশ্ পাবনর সারথ লসই িস্তু লিবশ্ পবরমারণ বমবশ্রয় রাখরল -পাবন 
বেটাররর লকান পাশ্ লথরক লকান পারশ্ র্ারি, এিং কত্টুকুই িা র্ারি ত্া লর্ই 
িযাপারটা বনধবারণ করর, ত্াই হরলা অবভস্রািযত্া। 
. 
অথবাৎ িারন শুধু পাবন অথিা কম সবলউট িা দ্রি লমশ্ারনা পাবন, এিং িারম লিবশ্ 
পবরমারণ দ্রি লমশ্ারনা পাবন রাখা হরল -পাবনর প্রিাহ হরি িান লথরক িারম, অথবাৎ 
লর্খারন পাবনর পবরমাণ লিবশ্ লসখান লথরক লস লর্খারন ত্ার পবরমাণ কম, লসখারন 
লর্রয় জমা হরি -র্ত্েণ না সিবেরক ত্া সমান হরচ্ছ। 
. 
এখন কথা হরলা, এই অসরমালাবরবট িা অবভস্রািযত্ার একটা িড় বপকুবলয়ার নিবশ্ষ্টয 
আরে। 
. 
ত্া হরলা, এটা দ্রিরণ বমবেত্ িস্তুর নাম্বার িা সংখযার ওপর বনভবর করর, 
লস িস্তুর আকার, আয়ত্রন, ওজন বকংিা ভর এগুরলা লকানটার ওপরই বনভবর করর না। 
. 
অথবাৎ র্বে লকান বেটাররর িানপারশ্র পাবনরত্ ১০বট লোট লোট কণা লমশ্ারনা থারক, 
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এিং িামপারশ্ র্বে লসগুরলার লচরয় িড় লকিল একটা কণা থারক -ত্াহরলও পাবন 
িামপাশ্ লথরক িানপারশ্ই র্ারি, ত্ার বিপরীত্ কখরনাই নয়। 
. 
লত্া এখন এই একই িযাপার লসল িা লকারষর লেরত্র কল্পনা করা র্াক- র্ার 
লমমরব্ররনর লভত্ররর অংশ্ও জলীয়, এিং িাইররর অংশ্ও জলীয়। 
. 
লত্া লকারষ র্বে গু্লরকাজ গ্লাইরকারজনরূরপ জমা না হরয় শুধু গু্লরকােূরপই জমা হরত্া, 
র্ার িাইরর গু্লরকারজর কনরসরন্ট্রশ্ন কম -রসরেরত্র কী হরত্া? 
. 
ধরা র্াক, একটা গ্লাইরকারজন ড্রপরলট িা োনায় ৫বট গু্লরকাজ মবলবকউওল আরে। 
. 
ত্াহরল প্রশ্ন হরলা, র্বে লকান লকারষ এই গ্লাইরকারজন োনাবট থারক,ত্াহরল বক লকাষবট 
িাইরর লথরক বভত্রর পাবন লিবশ্ লঢাকার েরল লকাষবট রাপচার হরি িা লেরট র্ারি; 
নাবক ত্ার িেরল এই ৫বট গু্লরকাজ মবলবকউল থাকরল ত্া লিবশ্ পাবন লঢাকার েরল 
সহরজ রাপচার হরি? 
. 
উপবরউি আরলাচনা িুরে থাকরল জিারির ত্ীরটা অিশ্যই ২য় লেরত্রর বেরক, অথবাৎ 
৫বট গু্লরকাজ অণুর বেরক র্ারি। 
. 
ত্াহরল অবিত্বই লর্খারন হুমবকর মুরখ -রসখারন শ্বি কনজাভব করা লিবশ্ িুবদ্ধমারনর 
কাজ, নাবক শ্বি খরচ করর প্রাণ িাাঁচারনাই অবধক জ্ঞারনর পবরচয়? 
. 
লত্া এখন লেরশ্র বিজ্ঞারনর বঠকাোরররা মুখ লভাাঁত্া করর হয়রত্া িলরত্ পারর- 
. 
"আচ্ছা বঠক আরে, মানলাম লর্ শ্বি িাাঁচারনার লচরয় প্রাণ িাাঁচারনা লিশ্ী েরকারী। 
বকন্তু লসটাও লত্া িাধয হরয় বনরজ লথরকই হরত্ পারর, কারণ ত্া নাহরল লস লকারষর 
কার্বিমই হরি না।" 
. 
অত্ীি "রসৌন্দর্ব" রু্বি। 
. 
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ত্রি জিারির আশ্া করার আরি ত্ারেররক একটু সারজস্ট্ করা উবচত্- লর্ লকান 
একবট বিশ্ববিেযালরয়র CSE বিপাটবরমন্ট লথরক ঘুরর আসার জনয। 
ত্রি লকিল লিলাম আর িাত্াস লখরয় চরল আসলাম উরেরশ্য না, বকেু বজবনস জানার 
উরেরশ্য। 
. 
লর্রকান কবম্পউটার সারয়রের সু্ট্রিন্টরক আপবন িরল লেরখন- 
. 
"এই লর্ আপনার হারত্ এই কবম্পউটারবট -এবট লত্া আপনার িাংলা িা ইংবলশ্, বকংিা 
অনয লকান ভাষায় ইনপুট করা ত্থয িুেরত্ পারর না, ত্ার িুোর জনয লসগুরলারক 
িাইনারী লকারি রূপািবরত্ হরত্ হয়। 
লর্রহতু্ কবম্পউটারবট আপনার ইনপুট করা ত্থয িা ইনেররমশ্ন িুেরত্ পারর না, আর 
িুেরত্ না পাররল লর্রহতু্ ত্ার কার্বিমই চলরত্ পাররি না; কারজই লিাো র্ায় লর্ এই 
কবম্পউটারবট বনরজ লথরকই ত্ার কারজর সুবিধার জনয এই লমকাবনজমবট লিরভলাপ 
করররে, এর লকান বিরয়টর লনই।" 
. 
এই কথা িলার পর র্বে আপনারক সুন্দরমত্ পযারকট করর আরি করর লকান লমন্টাল 
অযাসাইলারম পারসবল করর লেওয়ার আরয়াজন শুরু না হরয় থারক, ত্াহরলই িুেরিন লর্ 
আপনার এই "রু্িািকারী" রু্বিবট এরকিারর অিযথব। 
. 

কারণ আপবন একজন CSE সু্ট্রিন্টরক লর্ "রু্বি" লেখারলন, লস োত্র জারন লর্ ত্া 
কখরনাই সম্ভিপর নয়। 
কারণ লস জারন, লর্ একবট কবম্পউটাররর বনরজর লকানই কনশ্াসরনস লনই, বনরজর 
ভারলামরন্দর লসটার লকান লচত্না লনই -রর্ লসবট বনরজরক বিপে লথরক রো কররত্ 
আপনা-আপবনই লকান পদ্ধবত্ িা লমকাবনজম লিরভলাপ কররত্ পারর। 
. 
লস িস্তুবট লত্া শুধুমাত্র লসসমি কাজই কররত্ পারর, র্া করার জনয লস অলররিী লকান 
একজন ইনরটবলরজন্ট বিইং োরা বপ্র-রপ্রাগ্রামি হরয় আরে। 
. 
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ত্াহরল একবট িারয়ালবজকযাল লসল, িা লকাষ -র্ার লকান লসন্ট্রাল প্ররসবসং ইউবনট 
লনই, লকান কনশ্ারনসরনস িা লচত্না লনই, ভারলামরন্দর লকান জ্ঞানিুবদ্ধ লনই- লসবট কী 
করর বনরজরক েবত্ লথরক রো কররত্ বনরজ লথরকই লকান লমকাবনজম নত্রী কররত্ 
পারর? 
. 
কী জিাি হরত্ পারর এ প্ররশ্নর, 
একমাত্র- লকান HIGHER, INTELLIGENT & SPREME BEING োরা বপ্র-রপ্রাগ্রাবমং 
-এর িযাখযা োড়া? 
. 
আসরল িযাপারটা হরলা চেুোরন েৃবষ্টেম করর লত্ালার লচষ্টা লকিল অন্ধ িযবির 
লেরত্রই প্ররর্াজয, 
বনরজর লচাখ বনরজই খুরল বেরজ লররখ লেওয়া িযবির লেরত্র না। 
. 
র্াই লহাক, বভন্ন একটা িযপারর আবস। 
. 
এত্েণ লত্া লিল একিার খাওয়া পবলমার এত্ কষ্ট করর লভরঙ আিাররা লসই পবলমার 
বহরসরিই নত্রী করর লেরহ জমা রাখার লপেরনর একটা কথা, এিার আরও বকেু কথা 
জানার লচষ্টা করা র্াক ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
লেখা লত্া লিল লর্ অসরমালাবরবট নামক িস্তুর কাররণ রাপচার হওয়া লথরক রো লপরত্ 
লসল িা লকারষ উরপাবরবল্লবখত্ লমকাবনজম েরলাি হয়। 
. 
বকন্তু মরনামার বহরসরি গু্লরকাজ সবিত্ না করর, পবলমার বহসরি গ্লাইরকারজনরূরপ ত্া 
সবিত্ করার লপেরন লর্ লসই অসরমালাবরবটর কযাররিাবরবস্ট্ে িযিহার করর কী 
ধররণর মাইন্ড-রব্লাইং বিজাইবনং ররয় লিরে -রসটা? 
. 

বকেু পূরিবর আরলাচনা লথরক লত্া এটা জানা লিল লর্ অসরমালাবরবট, িা সহজ ভাষায় 
লকান বেটাররর মধয বেরয় জলীয় পোরথবর প্রিাহ বনভবর করর ত্ারত্ বমরশ্ থাকা 
সবলউরটর সংখযার ওপর বিরপন্ড করর -রসগুরলার অনয লকান নিবশ্ষ্টয লর্মন ভর বকংিা 
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আয়ত্ন ইত্যাবে লকানবকেুর ওপরই বনভবর করর না। 
. 
ত্াহরল এখন এমন একবট লসল িা লকারষর কথা কল্পনা করা র্াক, র্ার সবলউট িা 
দ্রি ধারণ েমত্া ১০০বট। 
অথবাৎ লস লকাষবটর লমমরব্ররনর িাইররর পবররিরশ্র সারথ খাপ খাইরয় রাপচার হওয়া 
লথরক িাাঁচরত্ সরিবাচ্চ ১০০বট সবলউট লসবটর লভত্র থাকরত্ পাররি, এর লিবশ্ লসবট 
পাররি না। 
. 
অথবাৎ ১০০বটর জায়িায় ১০১ বকংিা ১০২বট সবলউট লসবটর লভত্রর হরলই অবত্বরি 
পাবন িাবহর লথরক লভত্রর লঢাকা শুরু কররি, এিং একসময় েলােল হরি রাপচার। 
. 
এ লকাষটী ত্াহরল কী করর লেরহর এনাজবী বিমান্ড পূরণ কররি? 
জবমরয় রাখা মাত্র ১০০বট গু্লরকাজ মবলবকউল টান পড়রল লত্া মূহুরত্বর মরধযই নাই হরয় 
র্ারি, ত্ারপর? 
. 
ত্াহরল লত্া শুধুমাত্র লিাঁরচ থাকরত্ হরলই আর সি কাজ লেরল বকেুেণ পরপর 
কবন্টবনউয়াসবল লখরয়ই লর্রত্ হরি, আর এ কররত্ কররত্ই জীিন পার হরয় র্ারি। 
ত্াহরল উপায়? 
. 
আচ্ছা, এিার ত্াহরল আররকটা বসনাবরও কল্পনা করা র্াক- লর্খারন র্ািত্ীয় কবন্ডশ্ন 
একই। 
অথবাৎ এরেরত্রও একবট লকারষর সবলউট ধারণ েমত্া লসই ১০০বট-ই। 
. 

বকন্তু এিার একটু বিেররে আরে, আর ত্া হরলা বেস টাইম লস্ট্াররজ বহরসরি 
মরনামাররূরপ গু্লরকাজ মবলবকউল না লররখ পবলমাররূরপ গ্লাইরকারজন বহরসরি রাখা 
হরলা। 
. 
ত্াহরল গ্লাইরকারজন ড্রপরলট িা োনাও সরিবাচ্চ লসই ১০০বটই থাকরত্ পাররি। 
. 
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বকন্তু টুইস্ট্ হরলা এখারনই। 
. 
র্বে ধরর লনওয়া হয় লর্ প্ররত্যকবট গ্লাইরকারজন োনায় অযাটলীস্ট্ ১০০০বট কররও 
গু্লরকাজ মবলবকউল আরে, 
ত্াহরলও পুররা লকারষ সবিত্ অিস্থায় লমাট ( ১০০ X ১০০০ ) অথবাৎ ১০০০০০বট 
গু্লরকাজ মবলবকউল পাওয়া র্ারি -র্া পূরিবর তু্লনায় ১০০০ গুণ লিবশ্। 
. 
can we even begin to imagine the sheer brilliance of this 
extraordinary design?!! 
. 
লকিলমাত্র কাল্পবনক এক বসনাবরওরত্ই লর্খারন ১০০বটর লিবশ্ গু্লরকাজ অণু থাকরল 
একবট লকাষ রাপচার হরয় র্ারচ্ছ, লসখারন জাস্ট্ এক পবলমারাইরজশ্রনর মাধযরম ত্ার 
লচরয়ও অযাটলীস্ট্ ১০০০ গুণ লিবশ্ গু্লরকাজ অণু বিরপাবজট করর রাখা র্ারচ্ছ লকাষবটর 
লকান েবত্ই না করর -র্া িািরির লিটায় লেখরত্ লিরল জানা র্ারি লর্ প্রকৃত্ 
অযামাউন্টটা ত্ার লচরয়ও কত্ লে-রকাবটগুণ বহউজ। 

. 
আর এ লত্া লিল লোট্ট এক মানিরেরহর অভযিররর লকাবট লকাবট বমরাকলস -এর মাত্র 
সামানয েুই-একবট, এর িাবহরর লত্া বিশ্াল অিহীন বিশ্বজিত্ পরড়ই ররয়রে। 
. 

এরপররও বকেু মানবসক বিকারগ্রস্থ িরল লিড়ায় লর্ বিশ্বজিত্ স্রষ্টাহীন, ত্া বনরজ 
লথরকই স্রবষ্ট হরয়রে। 
ত্ারা িরল লিড়ায় সৃবষ্টজিরত্র নত্রীর সারথ " আল-খাবলক্ব " নারমর লকান সম্পকবই 
লনই। 
. 
আহ, কত্ "রসারলা"-ই না লসসি কথা! 
কত্ "মুি মন"-ই না ত্ারের! 
. 
বঠক কত্খাবন "রচাখ থাবকরত্ অন্ধ" এিং "রমন্টাবল অযািনরমাল" হরল লর্ এমন এমন 
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আশ্চবজনক সি feats করর ওঠা সম্ভিপর হয় -ত্া এই অধরমর ধারণারও িাইরর। 
. 

কারজই খুাঁজুন আপনার পালনকত্বার বনেবশ্ন আপনার চারপারশ্, উপলবি করুন ত্াাঁর 
বনেবশ্ন আপনারই মারে। [১] 
. 
জানুন, লর্ এই সীমাহীন বিশ্বজিত্ আপনা লথরকই নত্রী হরয় র্ায় বন। [২] 
. 
অত্এি বচিা করুন, মানবসক োসত্ব লথরক মুি হউন। [৩] 
. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

[১] 
■অবচররই আবম ত্ারেররক আমার বনেশ্বনািলী প্রেশ্বন করারিা পৃবথিীর বেিরি এিং ত্ারে বনরজরের 
মরধয, েরল ত্ারের কারে েুরট উঠরি লর্ এ কু্বরআন সত্য। এটাই বক র্রথষ্ট নয়, লর্ আপনার 
পালনকত্বা সিববিষরয় সােযোত্া? 
-সূরাহ েুসবসলাত্, ৫৩ 
. 
■বত্বন সপ্ত আকাশ্ িরর িরর সৃবষ্ট করররেন। তু্বম করুণাময় আল্লাহ ত্া'আলার সৃবষ্টরত্ লকান ত্োৎ 
লেখরত্ পারি না। আিার েৃবষ্ট লেরাও, লকান োটল লেখরত্ পাও বক? 
■অত্ঃপর তু্বম িার িার ত্াবকরয় লেখ -রত্ামার েৃবষ্ট িযথব ও পবরোি হরয় লত্ামার বেরক বেরর 
আসরি। 
-সূরাহ আল-মুলক, ৩-৪ 
. 
. 
[২] 
■ত্ারা বক আপনা-আপবনই সৃবজত্ হরয় লিরে, না ত্ারা বনরজরাই স্রষ্টা? 
■না ত্ারা নরভামণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃবষ্ট করররে? িরং ত্ারা বিশ্বাস করর না। 
-সূরাহ আত্ব-তু্বর,৩৫-৩৬ 
. 
. 
[৩] 
■…এভারিই আল্লাহ লত্ামারের জরনয বনরেবশ্ সুেষ্টরূরপ িণবনা কররন, র্ারত্ লত্ামরা বচিা কররা। 
-সূরাহ আল িাক্বারা, ২১৯ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…এমবনভারি আল্লাহ ত্া'আলা লত্ামারের জরনয বনেশ্বনসমূহ িণবনা কররন -র্ারত্ লত্ামরা বচিাভািনা 
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কররা। 
-সূরাহ আল িাক্বারা, ২৬৬ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আপবন িরল বেন: "অন্ধ ও চেুমান বক সমান হরত্ পারর? লত্ামরা বক বচিা কররা না?" 
-সূরাহ আল আনআম, ৫০ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…আমার পালনকত্বাই প্ররত্যক িস্তুরক স্বীয় জ্ঞান োরা লিষ্টন করর আরেন। লত্ামরা বক বচিা কররা 
না? 
-সূরাহ আল আনআম, ৮০ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…বনিয়ই আবম প্রমাণাবে বিিাবরত্ভারি িণবনা করর বেরয়বে ত্ারের জনয, র্ারা বচিা করর। 
-সূরাহ আল আনআম, ৯৮ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■…ইবনই আল্লাহ, লত্ামারের রি; কারজই লকিলমাত্র ত্াাঁরই ইিাোত্ কররা। লত্ামরা বক বকেুই বচিা 
কররা না? 
-সূরাহ ইউনুস, ৩ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই ভূমণ্ডলরক বিিৃত্ করররেন, এিং ত্ারত্ স্থাপন করররেন সুেৃঢ় পাহাড়-পিবত্ ও নেনেী এিং 
প্ররত্যক েরলর মরধয েুবট করর প্রকার সৃবষ্ট করররেন। বত্বন বেনরক রাবত্র োরা আিৃত্ কররন। এরত্ 
ত্ারের জনয বনেশ্বন ররয়রে, র্ারা বচিা করর। 
■এিং র্মীরন বিবভন্ন শ্সযরেত্র ররয়রে -একবট অপরবটর সারথ সংলি এিং আঙুররর িািান আরে 
আর শ্সয ও খজুবর ররয়রে -একবটর মূল অপরবটর সারথ বমবলত্ এিং কত্ক বমবলত্ নয়। এগুরলারক 
একই পাবন োর লসচ করা হয়। আর আবম স্বারে একবটরক অপরবটর চাইরত্ উি্কৃষ্টত্র করর লেই। 
বনিয়ই, এগুরলার মরধয বনেশ্বন আরে ত্ারের জনয র্ারা বচিা করর। 
-সূরাহ আর রা'ে, ৩ ও ৪ 
. 
■…আল্লাহ মানুরষর জনয েৃষ্টাি িণবনা কররন, র্ারত্ ত্ারা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ ইিরাহীম, ২৫ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■এটা (কু্বরআন) মানুরষর জনয একবট সংিােনামা এিং র্ারত্ এত্োরা ভীত্ হয় এিং র্ারত্ লজরন 
লনয় লর্ উপাসয বত্বনই -একক; এিং র্ারত্ িুবদ্ধমারনরা বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ ইিরাহীম, ৫২ 
. 
■লত্ামারের জরনয পৃবথিীরত্ লর্সি রং-রিররঙর িস্তু েবড়রয় বেরেরয়ন, লসগুরলারত্ বনেশ্বন ররয়রে 
ত্ারের জরনয র্ারা বচিাভািনা করর। 
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-সূরাহ আন নাহল, ১৩ 
. 
■বর্বন সৃবষ্ট কররন, বত্বন বক ত্ার সমতু্লয লর্ সৃবষ্ট কররত্ পারর না? লত্ামরা বক ত্রি বচিা কররি 
না? 
-সূরাহ আন নাহল, ১৭ 
. 
■আবম এই কু্বরআনরক নানাভারি িুবেরয়বে, র্ারত্ ত্ারা বচিা করর। অথচ এরত্ ত্ারের লকিল 
বিমুখীত্াই িৃবদ্ধ পায়। 
-সূরাহ আল ইসরা, ৪১ 
. 
■ত্ারা বক এই কালাম সম্পরকব বচিাভািনা করর না?… 
-সূরাহ আল মু'বমনূন, ৬৮ এর প্রথমাংশ্ 
. 
■…িলুন: "র্ারা জারন এিং র্ারা জারন না, ত্ারা বক সমান হরত্ পারর?" বচিাভািনা লকিল ত্ারাই 
করর, র্ারা িুবদ্ধমান। 
-সূরাহ আর্-রু্মার, ৯ এর লশ্ষাংশ্ 
. 
■বত্বনই লত্ামারেররক ত্াাঁর বনেবশ্নািলী লেখান এিং লত্ামারের জরনয আকাশ্ লথরক নাবর্ল কররন 
রুর্ী। বচিাভািনা ত্ারাই করর, র্ারা আল্লাহর বেরক ঋজু থারক। 
-সূরাহ িাবের, ১৩ 
. 
■ত্ারা বক কু্বরআন সম্পরকব িভীরভারি বচিা করর না, না ত্ারের অির ত্ালািদ্ধ? 
-সূরাহ মুহাম্মাে, ২৪ 
. 
■র্বে আবম এই কু্বরআন পাহারড়র উপর অিত্ীণব করত্াম, ত্রি তু্বম লেখরত্ লর্, পাহাড় বিনীত্ হরয় 
আল্লাহ ত্া'আলার ভরয় বিেীণব হরয় লিরে। আবম এসি েৃষ্টাি মানুরষর জরনয িণবনা কবর, র্ারত্ ত্ারা 
বচিাভািনা করর। 
-সূরাহ আল হাশ্র, ২১ 
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১৫৬ 

রাজা-িােশ্াহরের অহংকার এিং বিজ্ঞারনর অেমত্া  
-সাইেুর রহমান 

 

 
আরমবরকার মানুষরের স্বাভাবিক িুবদ্ধমিা বনরয় অরনক হাবস ত্ামাশ্াপূণব কথা প্রচবলত্ 
আরে। এিাররর কমবকান্ড মরন হয় ত্ারের পূরিবর সি বনিুববদ্ধত্ারক োবড়রয় লিরে। 
লরাবহঙ্গা মুসবলমরের সাম্প্রবত্ক েূেবশ্ার েবি মনটারক সিবো বনরিজ করর রারখ, এরই 
মারে মাবকবন ভাাঁড়রের সিবরশ্ষ ভাাঁড়ারমা লেরখ প্রচন্ড হাবস লপরলা। হাবররকন ইরমা 
লথরক রো পাওয়ার জনয লেসিুরক েুবট ইরভন্ট লখালা হরয়রে, একবট হরলা, িাসার 
সিার েযান ইরমার বেরক ত্াক করর রাখা আররকবট হরলা, হাবররকন ইরমারক লেয 
করর গুবল েুড়া। ইরভন্ট েুবটরত্ কনোমবি পাবটববসরপরন্টর সংখযা র্থািরম প্রায় 
৬০০০০ ও ১০০০০ এরও লিবশ্!!! 
. 
আপাত্ েৃবষ্টরত্ আমারের কারে হাসযকর মরন হরলও এই ঘটনা েুবটর ত্াৎপর্ব অরনক। 
প্রচন্ড বিপরে মানুষ কত্টা অসহায় আর হত্াশ্াগ্রস্থ হরয় পরড় এটা ত্ার একবট নমুনা 
মাত্র। ত্ারা বনরজরাও জারন এসি বেরয় এই ভয়ািহ েুরর্বাি লমাকারিলা একটা হাসযকর 
বচিা ভািনা োড়া আর বকেুই না ত্ারপররও মনরক স্বািনা লেয়ার লশ্ষ লচষ্টা। 
বিজ্ঞারনর েমত্া বনরয় আমরা অরনক কথা িবল, বিরশ্ষ করর কলাবিজ্ঞানীরা।  
. 
কলাবিজ্ঞানীরের ধারণা মানুষ একসময় েড়, িৃবষ্ট, চন্দ্র, সূর্ব সি করন্ট্রাল কররি। 
ত্ারের এসি লপ্রাপািান্ডা লর্ বমথযাচার ও িািিত্া বিিবজবত্, ঘূবণবেড় ইরমা ত্ার 
প্রমান। সারা পৃবথিীর সিাই লচষ্টা কররও একটা সাির লসাঁরচ লেলরত্ পাররি না, অথচ 
সামানয একটা ঘূবণবেড় মাত্র ২৪ ঘন্টার িযিধারন েুবট বিশ্াল সমুদ্র নসকত্ এমনভারি 
লসাঁরচ লেরলরে লেরখ মরনই হয়না ওখারন কখরনা সমুদ্র িরল বকেু বেরলা। বকেুবেন 
আরিও র্বে িলা হরত্া িা লকারারন র্বে িলা হরত্া সমুরদ্রর পাবন লসরচ লেরল সম্ভি, 
কলাবিজ্ঞানীরা এরক অবিজ্ঞাবনক আর হাসযকর কথা িরল উবড়রয় বেরত্া। র্ারা এখরনা 
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বকয়ামরত্র ঘন্টা িাজার সারথ সারথ পাহাড় পিবত্ তু্লার মরত্া উড়রত্ থাকরি কথাটা 
মন লথরক লমরন বনরত্ চান না িা সংশ্রয় আরেন িা নিজ্ঞাবনকভারি বকভারি সম্ভি িরল 
বচিা ভািনা কররেন ত্ারের জনয ইরমা একটা সত্কবিাত্বা। 
. 
কল্পনা করর লেখুন, লর্বেন মহাপ্রলরয়র সুর লিরজ উঠরি, বক ভয়ঙ্কর পবরবস্থবত্র সৃবষ্ট 
হরি। মানুষ লকমন অসহায় হরয় বেকবিবেক েুটােুবট কররি। ঘূবণবেড় লথরক অনয 
রারজয িা লেরশ্ চরল লিরল িাাঁচা র্ায়, লসবেন পৃবথিীর লকারনা জায়িা থাকরিনা লর্খারন 
আেয় লনয়া র্ারি। 
'মানুষ লসবেন িলরি, পালারনার পথ লকাথায়?' 
- 
- 
আরির রু্রির প্রত্াপশ্ালী রাজা িােশ্াহরের ইবত্হাস আমরা জাবন, ত্ারা লকমন 
লস্বচ্ছাচারী বেরলন ইবত্হারসর পাত্ায় বলখা আরে। শুধুমাত্র সরন্দহ আর মরনর ইচ্ছার 
কাররণ অরনক বনরাপরাধ মানুষরের শুরল চবড়রয়, আগুরন পুবড়রয় লমরর লেলরত্া। 
সাধারণ প্রজারের বকেুই িলার থাকরত্া না, নযায়-অনযারয়র িযাপারর অবভমত্ লেয়া লত্া 
আররা অরনক পররর কথা। রাজার আরেশ্ হাবসমুরখ বনবেবধায় লমরন লনয়া োড়া আর 
লকারনা িত্যাির থাকরত্া না। টু শ্ব্দ কররলই কল্লা চরল লর্রত্া। রাজা িােশ্াহরের রু্ি 
িাে বেলাম, আধুবনক রু্রি এক রাি আররক রারির বিরুরদ্ধ লজার করর অনযায় রু্দ্ধ 
চাবপরয় বেরয় বমবলয়ন বমবলয়ন বনরাপরাধ মানুষ লমরর লেলরে, লকউ প্রবত্িাে করার 
সাহস পারচ্ছনা। প্রবত্িাে কররলও ত্া আমরল বনরচ্ছ না। 
. 
উপররর কথাগুরলা িলার কারণ হরলা, েুবনয়ার সামানয েমত্া সম্পন্ন রাজা িােশ্াহরের 
ভরয় আমরা ত্টস্থ থাবক, ত্ারের লস্বচ্ছাচারী কাজ করমবর লকারনা প্রবত্িাে করার বহম্মত্ 
রাবখ না, চুপচাপ সি লমরন লনই। কখরনা িলরত্ পাবরনা, রাজা মরহােয় আপনার এই 
আরেশ্টা অনযায় মূলক িা অমানবিক। মানুষ কত্ িড় বহরপারিট আর অবিরিচক, 
েুবনয়ার সামানয রাজা িােশ্ারহর লকারনা হুকুরমর নযায়-অনযারয়র িযাপারর কথা িলার 
সাহস রারখনা, লসখারন রাজাবধরাজ, মহাশ্বিময় প্রভুর লেয়া আরেশ্ বনরষধ বনরয় প্রশ্ন 
লত্ারল। সিবশ্বিমান লকরনা আমারের পারপর কাররণ পরকারল শ্বাবি বেরিন, এই 
ধররণর জ্ঞানহীন প্রশ্ন তু্বল। েুবনয়ার সামানয েমত্াধররর সামরন বক কখরনা এই 
িযাপারর প্রশ্ন করার বহম্মত্ আমরা রাবখ? এমনবক অনযায়ভারি শ্বাবি লভাি কররলও? 
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অথচ সিবশ্বিমান কখরনা অনযায় কররন না, সুরর্াি লেন, িার িার েমা চাওয়ার পথ 
খুরল লররখরেন। স্বাথবপর, অবিরিচক মানি সম্প্রোয় আসরল েয়ামরয়র েয়ার সুরর্ারির 
অপিযিহার করর। বচিা করর লেখুন, সিবশ্বিমান র্বে েুবনয়ার লকারনা িােশ্ারহর মরত্া 
আচরণ কররত্া, আমার আপনার পবরণীবত্ বক হরত্া? পারত্াম লকারনা প্রশ্ন তু্লরত্ 
লকরনা আমারের শ্াবি বেরচ্ছন িা র্া কররেন অনযায় কররেন, এই কথাগুরলা িলরত্? 
মানি সম্প্রোয় জারন না ত্ারা কত্ িড় বহরপারিট, অকৃত্জ্ঞ আর অবিরিচক.... 
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১৫৭ 

লপ্রম এিং ত্ার পবরশুবদ্ধ!!! 
-আহরমে আলী 

 
 

[বি:দ্র: ললখার মারে পাঠকরক "তু্বম" িরল সরম্বাধন করা হরয়রে ললখবনর ভাষারক আকষবণীয় করার জনয। র্বে 
এরূপ সরম্বাধরন লকউ অপমাবনত্ লিাধ কররন িা বিব্রত্ হন, ত্াহরল আবম এর জনয আপনারের কারে আরি 
লথরক েমা লচরয় বনবচ্ছ। 
-আহরমে আবল] 

 
. 
=> লপ্ররম পড়ার বিষয়টা আসরল কী?: 

ইসলাবমক েৃবষ্টভবঙ্গরত্ লপ্রম একবট মারাত্মক লরাি। বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষই এটা িুেরত্ 
পারর না। 
. 
তু্বম পবরিারর লত্ামার মা-িািা আর আত্মীয়রের মারে লিরড় ওরঠা এিং সাধারণত্ 
ত্ারেররক সহজ ও স্বাভাবিক ভারিই গ্রহণ কররা। বকন্তু িয়স িৃবদ্ধর সারথ সারথ তু্বম 
হয়ত্ এমন কারও সবন্নকরট আরসা লর্ বিরশ্ষভারি লত্ামার পবরিাররর সেসযরের 
অিভুবি নয়। 
তু্বম লসই বিপরীত্ বলরঙ্গর িযবির মরধয বকেু আলাো নিবশ্ষ্টয খুাঁরজ পাও এিং ত্ার 
লচহারা, মরনাভাি, কথা-িাত্বা এিং আনুষবঙ্গক নানান বিষয় লত্ামার বচিারক প্রভাবিত্ 
করর এিং লত্ামার মরন হরত্ থারক লর্ন তু্বম মরনর মরধয এক ধররণর আনন্দ অনুভি 
কররো। র্ত্ই তু্বম বিপরীত্ বলরঙ্গর লসই মানুষবটর বেরক ত্াকাও আর ত্ার সারথ 
অিারধ বমশ্রত্ থারকা, ত্ত্ই তু্বম ত্ার সঙ্গ লারভর শৃ্ঙ্খরল আিদ্ধ হরয় পরড়া। আর 
ত্াই র্খন তু্বম একাকী অিস্থান কররো, লত্ামার মরনর মরধয লসই বিপরীত্ বলরঙ্গর 
িযবিত্ববটই লর্ন জায়িা েখল করর িরস থারক। ত্ার সঙ্গ না লপরয় লত্ামার মরন হরত্ 
থারক, তু্বম লর্ন অবিরত্ েগ্ধ হরচ্ছা। 
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. 
=> এবট আসরল কী ধররণর কামনা?: 
. 
এই বিষয়টারক বচবহ্নত্ করা আসরলই কবঠন। বিবভন্ন সময় এবট বিবভন্ন ভারি বিয়াশ্ীল 
হয়। কখনও লকিল বিপরীত্ বলরঙ্গর লসৌন্দরর্ব লকউ আকৃষ্ট হরত্ পারর, কখনও আকষবণ 
লকিল কথা-িাত্বার মধয বেরয়ও আসরত্ পারর, কখনও ত্া হাটা-চলার ভবঙ্গমা িা 
লচারখর চাহবন লথরকও হরত্ পারর, আিার কখনও লকউ কারও লকারনা বিরশ্ষ অরঙ্গর 
প্রবত্ও আকৃষ্ট হরত্ পারর, কখনও আকষবণ চলার শ্ব্দ লথরক িা শ্রীরর লািারনা সুিবন্ধ 
িা পারবেউম লথরক আসরত্ পারর প্রভৃবত্। বকন্তু সি সময় সরাসবর লর্ৌন সম্পকব 
স্থাপরনর বচিা এরেরত্র জাগ্রত্ হয় না, িরং লর্ৌন আকাঙ্ক্ষার সারথ িনু্ধত্ব এিং অিারধ 
লমলারমশ্ার ত্ীব্র ইচ্ছাটাও এখারন বমবেত্ অিস্থায় থারক। এই পবরবস্থবত্রত্ র্বে এরূপ 
প্রবিয়া িমািত্ চলরত্ই থারক এিং ত্া আসবিরত্ পবরণত্ হয়, ত্রি তু্বম র্ার লপ্ররম 
পরড়রো ত্ার প্রবত্ ধীরর ধীরর বনরজরক সমপবণ কররি; িা অনযভারি িলরল, তু্বম ত্ীব্র 
কামনা এিং অনুরারির েরূণ লসই িযবিরত্বর োসরত্ব পবত্ত্ হরি লর্ লত্ামার 
মরনাজিরত্র রাজত্বরক হরণ করররে। 
. 
=> এসরির কারণটা আসরল কী?: 
. 
এখারন আসল কারণ লর্টা লথরক এত্ বকেুর উদ্ভি হল লসটা হল "বহজাি ভঙ্গ 
করা"("বহজাি" হল ইসলাবমক েৃবষ্টভবঙ্গরত্ শ্ালীনত্া িজায় রাখার সুবনধবাবরত্ উপায়)। 
শ্ালীনত্া সম্পন্ন িস্ত্র োরা শ্রীররক ঢাকা, লচারখর চাহবন  ,চলন-িলন এিং প্রবত্ 
মুহূরত্বর আচরণ এিং মরনাভারি শ্ালীনত্া িজায় রাখা বহজারির পেুু্ধবত্িত্ 
বিষয়গুবলর অঙ্গ। র্বে বহজাি পালরনর লেরত্র এর একবট অংশ্ও বিবেত্ হয়, ত্রি 
লসখারন আকষবণ সৃবষ্ট হরত্ পারর। 
লপ্রম এধররণর আকষবণ লথরক জমায় এিং আমার মরত্ এই আকষবণ বত্ন ধররণর 
হরত্ পারর: 
. 
১) লেহ ও মরনর প্রবত্ সমান আকষবণ; 
২) লেরহর প্রবত্ অবধক আকষবণ, মরনর প্রবত্ কম আকষবণ; 
৩) লেরহর প্রবত্ কম আকষবণ, মরনর প্রবত্ অবধক আকষবণ। 
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. 
বিপরীত্ বলরঙ্গর প্রবত্ লর্রকারনা এক প্রকাররর আকষবণ লকারনা এক বনবেবষ্ট মুহূরত্ব 
বনবেবষ্ট লকারনা িযবির লেরত্র বিয়াশ্ীল হরত্ পারর। আর এধররণর আকষবণ মনরক 
েুিবল করর লেয় এিং বচিা ও অনুভূবত্রক ত্ীব্র আকাঙ্ক্ষা োরা পূণব করর লত্ারল। এসি 
বকেু আসরল শুরু হয় আমারের জ্ঞান-ইবন্দ্ররয়র অপিযিহাররর মধয বেরয় (এিং বিরশ্ষ 
ভারি বিপরীত্ বলরঙ্গর লসৌন্দর্ব উপরভারির মাধযরম লচারখর অপিযিহাররর মধয বেরয়)। 
. 
র্খন লকউ ত্ার ইবন্দ্ররয়র অপিযিহার করর, ত্খন লসখান লথরকই ত্ার বহজাি ভঙ্গ 
হওয়া শুরু হরত্ থারক। উোহরণস্বরূপ, র্বে লকারনা ত্রুণ লেরল হঠাৎ েযাশ্নওয়ালা 
লপাশ্াক পরা লকারনা সুন্দরী লমরয়রক লেরখ, ত্রি, হয় লস আিার ত্ার বেরক ত্াবকরয় 
ত্ারক িমািত্ লেরখই লর্রত্ পারর, নয়ত্ লস বনরজর েৃবষ্টরক সংর্ত্ করর পরিত্বী িার 
ত্ারক লেখা লথরক বিরত্ হরত্ পারর। 
এখন র্বে লস লমরয়টারক লেখরত্ই থারক, ত্রি ত্ার(লেরলটার) মন ধীরর ধীরর েুিবল 
হরয় পড়রি এিং লস(লেরলটা) বনরজর কামনার োসরত্ব পবত্ত্ হরি র্া ত্ার মানবসক 
পীড়ারত্ রূপািবরত্ হরি। লসই মুহূরত্ব মাথায় রু্বি কাজ কররি না এিং লস িুেরত্ 
িযথব হরি লর্, কামনার ত্ীব্রত্া লথরক মুবি লপরত্ েৃবষ্টরক সংর্ত্ করা উবচৎ কারণ 
ত্খন ত্ার মন আনন্দ উপরভারির কারজ িযি। 
. 
এই অনুভূবত্র মুহূরত্ব অবধকাংশ্ িযবিই মরন করর লর্, এটাই হল আসল শ্াবি আর 
ত্াই এটা অিশ্যই সবঠক কাজ। এরকমটা ভািার কারণ হল, ত্ারের মন ত্খন ত্ারের 
কামনার বপেরন েুরট লিড়ারনার জনয ত্ারেররক প্রররাচনা বেরত্ই থারক। 
বকন্তু প্রকৃত্পরে এবট লকারনা শ্াবিই প্রোন করর না। িরং এবট হররমারনর 
প্রবত্বিয়াস্বরূপ প্রকাশ্ভবঙ্গরকই তু্রল ধরর র্া বিয়াশ্ীলত্া লাভ করর িলি অবির 
নযায়। 
েলস্বরূপ, মরনর শ্াি অিস্থা রূপািবরত্ হয় উরিজনাপূণব অনুভূবত্রত্ এিং এই 
উরিজনা কমারনার লচষ্টা করা হয় কামনাসুলভ উপরভারির মাধযরম। 
. 
বকন্তু র্খন তু্বম ভািরো লর্ এই উপরভারির মাধযরম তু্বম লত্ামার উরিজনা কমারত্ 
পাররি, ত্খন তু্বম পড়রো আরও একবট োাঁরে! 
কারণ এরূপ উপরভাি লত্ামার কামনারক পূরিবর তু্লনায় িবধবত্ করর এিং এই উপায় 
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অিলম্বরন তু্বম কখনই সন্তুষ্ট হরত্ পাররা না বিধায় লত্ামার উরিজনা আরও অবধক 
হারর লিরড় ওরঠ। 
ত্াহরল কীভারি লকউ িলরত্ পারর লর্, 'এই কামনার বপেরন েুরট লিড়ারনাটাই হল 
শ্াবির পথ' !!! 
. 
কামনা হরত্ উদূ্ভত্ এরূপ মানবসক পীড়া লপ্ররম রূপাির লাভ করর এিং তু্বম পবত্ত্ 
হও লত্ামার আকাঙ্ক্ষা ও লত্ামার লপ্ররমর মানুষবটর োসরত্বর লিড়াজারল। একাররণই 
মহান সৃবষ্টকত্বা কুরআনুল কারীরম উরল্লখ করররেন লর্, মানুষরক জ্ঞান-ইবন্দ্রয় ও অনযানয 
অঙ্গ প্রোন করা সরত্ত্বও নযায়পরায়ণত্ার পবরিরত্ব উিম জীিনিযিস্থা ও 
ইিােত্(একমাত্র সত্য সৃবষ্টকত্বার প্রবত্ আনুিত্য ও ত্াাঁর বনকট আত্মসমপবণ) 
প্রত্যাখযারনর মাধযরম লস প্রায়শ্ই লিরে লনয় অধাবমবকত্ার পথ। 
. 
"আবম বক ত্ারক েু’লটা লচাখ বেই বন?  
আর একবট বজহ্বা আর েু’লটা লঠাাঁট?  
আর আবম ত্ারক (পাপ ও পুরণযর) েু’লটা পথ লেবখরয়বে। 
(মানুষরক এত্ গুণবিবশ্ষ্টয ও লমধা লেওয়া সরত্ত্বও) লস (ধরমবর) েুিবম বিবর পরথ প্ররিশ্ 
করল না।" 

(মহাগ্রন্থ আল-লকারআন, ৯০:৮-১১) 
. 
=> লপ্ররমর পবরশুবদ্ধ: 
. 
আল্লাহ ত্ায়ালা(মহান সৃবষ্টকত্বা) লকারআরন িলরেন লর্, বত্বন মানি জাবত্রক পবিত্রত্ার 
পথ প্রেশ্বন করররেন এিং লর্ িযবি এই পবিত্রত্ার এই পথ অিলম্বন করর চলরি, 
আল্লাহ ত্ায়ালার ইচ্ছায় লসই িযবি হরি সেলকাম। 
. 
"শ্পথ প্রারণর এিং বর্বন ত্া সুবিনযি করররেন, ত্াাঁর, 
অত্ঃপর ত্ারক ত্ার অসৎকমব ও সৎকরমবর জ্ঞান োন করররেন, 
লর্ বনরজরক শুদ্ধ করর, লসই সেলকাম হয় এিং লর্ বনরজরক কলুবষত্ করর, লস িযথব 
মরনারথ হয়।" 
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(মহাগ্রন্থ আল-লকারআন, ৯১:৭-১০) 
. 
ইসলাম লপ্রমরক পবরশুদ্ধ কররত্ বিিারহর পথ লেবখরয় লেয়। র্বে লকউ বিিারহ অসমথব 
হয়, ত্রি ত্ারক সওম(ইসলাম অনুর্ায়ী খােয ও বিবভন্ন বিষয় হরত্ সংর্রমর সুবনবেবষ্ট 
প্রবিয়া) পালন কররত্ হরি কামনারক সংর্ত্ রাখার জনয। 
. 
নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলন, 

"লহ রু্ি সম্প্রোয়! লত্ামারের মরধয র্ারা বিরয় করার সামথবয রারখ, ত্ারা লর্ন বিরয় 
করর। লকননা, বিরয় ত্ার েৃবষ্টরক সংর্ত্ রারখ এিং লিাস্থান বহোর্ত্ করর এিং র্ার 
বিরয় করার সামথবয লনই, লস লর্ন সওম পালন করর। লকননা, সওম ত্ার লর্ৌনত্ারক 
েমন কররি।" 

(সহীহ িুখারী) 
. 
ত্াই বিরয় িা বিিাহ করার মাধযরম লকারনা িযবি অনুরমাবেত্ উপারয় বিপরীত্ বলরঙ্গর 
সাহচর্ব লাভ করর র্া ত্ার কামনারক বনয়মবনষ্ঠ উপারয় পূরণ কররত্ সহায়ক ভূবমকা 
পালন করর। এভারি কারও আরিিপূণব আকাঙ্ক্ষা প্রশ্বমত্ হয় লকননা বিিাহ ত্ার 
জীিরনর কাঠারমারক এরূপ বনয়মানুিবত্বত্ার মাধযরম পবরিবত্বত্ করর লর্, এবট ত্ারক 
সাহার্য করর অবিধ সম্পকব লথরক েূরর থাকরত্। 
. 
ত্েুপবর, ভারলািাসার প্রারয়াবিক প্রকাশ্ভবঙ্গ কীরূপ হওয়া উবচৎ ত্াও িবণবত্ হরয়রে, 
র্ার অনুসররণর মাধযরম আমারের বচিা ও অনুভূবত্রত্ পবিত্রত্া আনা এিং সৃবষ্টকত্বার 
বনকটিত্বী হওয়া সম্ভি। 
. 
নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলন, 
. 
"বত্নবট গুণ র্ার মরধয আরে, লস ঈমারনর স্বাে আস্বােন কররত্ পাররঃ 

১) আল্লাহ্(সৃবষ্টকত্বা) ও ত্াাঁর রাসূল(নিীবজ মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) ত্ার 
বনকট অনয সকল বকেু হরত্ অবধক বপ্রয় হওয়া; 
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২) কাউরক একমাত্র আল্লাহর(সৃবষ্টকত্বার) জনযই ভালিাসা; 

৩) 'কুেরী'-লত্ প্রত্যািত্বনরক ('কুেরী' িলরত্ সত্যরক প্রত্যাখযান করা লিাোয়) আগুরন 
বনবেপ্ত হিার মত্ অপেন্দ করা।" 

(সহীহ িুখারী) 
. 
এখারন লপ্রমরক পবরশুদ্ধ করার লকৌশ্ল সমূহ বিিৃত্ হরয়রে। 

(লসগুরলা হরচ্ছ) সৃবষ্টকত্বা ও ত্াাঁর লপ্রবরত্ রাসূল(সরত্যর সিবরশ্ষ িাত্বািাহক নিীবজ 
মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম)-লক সিরচরয় লিবশ্ ভারলািাসা। আর লসবট 
সম্ভি হরি একমাত্র 'আল্লাহ ত্ায়ালা'(সত্য সৃবষ্টকত্বা) এর বনকট বনরজরক সমূ্পণবরূরপ 
সমপবরণর মাধযরম এিং আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর বনরেবশ্গুবল পালরনর মাধযরম। 
. 
অনয কাউরক ভারলািাসরত্ হরি লকিলই আল্লাহ(সৃবষ্টকত্বা) এর খাবত্রর। 
. 
আর কুেরী িা সত্য প্রত্যাখযানরক অপেন্দ কররত্ হরি বঠক লত্মনভারিই, লর্মনভারি 
লকউ অপেন্দ করর আগুরন বনবেপ্ত হরত্। 
. 
এই পথ অিলম্বরনর মাধযরম সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বার বনকট বনরজর ইচ্ছাশ্বি সমপবরণর 
মধয বেরয় বনজ কামনা ও অনয িযবিরের োসত্ব হরত্ মুবি লাভ সম্ভি। 
. 
সৃবষ্টজিরত্র প্রবত্পালরকর বনকট আত্মসমপবরণর এই পরথর অনুসরণ অিরর িারিার 
এই বনরেবরশ্রই প্রবত্ধ্ববনরক স্মরণ কবররয় লেয় লর্, "তু্বম লত্া অনয লকারনা িযবিরত্বর 
নও, িরং লত্ামার প্রবত্পালক আল্লাহ এরই একমাত্র অনুিত্ োস!" 
. 
আর এই প্রবিয়ারত্ই লকউ ত্ার অভযিরীণ ও িাবহযক বহজািরক সবঠকভারি পালন 
কররত্ সরচষ্ট হরয় ওরঠ এিং বনরজর জ্ঞান-ইবন্দ্রয়, বচিা এিং ইচ্ছাশ্বিরক র্থার্থ 
উপারয় শ্ালীনত্ার সারথ িযিহাররর র্থাসাধয প্ররচষ্টা চালারত্ থারক। 
. 
এভারিই সৃবষ্টকত্বার বনরেবরশ্র প্রবত্পালরনর মধয বেরয় লর্ লকউ জীিরন চলার পরথ এই 
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বিষয়বটরক সামরন লররখ অগ্রসর হয় লর্, 'আমারক আমার সৃবষ্টকত্বারক সন্তুষ্ট কররত্ 
হরি, আমার আশ্া-আকাঙ্ক্ষারক নয়'। 
একাররণই মহান আল্লাহ(সৃবষ্টকত্বা' (মুবমন'-লেররক )সত্য বিশ্বাসীরেররক (বনরেবশ্ 
বেরয়রেন পবরপূণব রূরপ ইসলুারম প্ররিশ্ কররত্ র্ারত্ করর ত্ারা েণস্থায়ী পাবথবি 
জিরত্র অনয সকল িন্ধরনর শৃ্ঙ্খল হরত্ মুবি লাভ কররত্ সেম হয়। 
. 
"লহ মুবমনিণ, লত্ামরা ইসলারম পূণবরূরপ প্ররিশ্ কর এিং শ্য়ত্ারনর পোঙ্ক অনুসরণ 
কররা না । বনিয় লস লত্ামারের জনয েষ্ট শ্ত্রু।" 

(মহাগ্রন্থ আল-লকারআন, ২:২০৮) 
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১৫৮ 

কুরআরন বক আসরলই স্ববিররাবধত্া (Contradiction) 
আরে? ---১ 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আল্লাহর একবেন মানুরষর কয়বেরনর সমান? – ১০০০ িের (Quran 
22:47) নাবক ৫০০০০ িের (Quran 70:4) ! 
. 
 

#উিরঃ সংবেষ্ট আয়াত্গুরলা বনরচ উরল্লখ করা হল। 
. 

"ত্ারা লত্ামারক[মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] আর্াি ত্বরাবিত্ কররত্ িরল। অথচ আল্লাহ কখনও ত্াাঁর 
ওয়াো ভঙ্গ কররন না। লত্ামার প্রভুর কারে একবেন লত্ামারের িণনার হাজার িেররর 
সমান। " 
(কুরআন, হাি ২২:৪৭) 
. 

" বত্বন আকাশ্ লথরক পৃবথিী পর্বি সমি কমব পবরচালনা কররন, অত্ঃপর ত্া ত্াাঁর 
কারে লপৌেরি এমন এক বেরন, র্ার পবরমাণ লত্ামারের িণনায় হাজার িেররর সমান। 
“ 
(কুরআন, সাজো ৩২:৫) 
. 

“লেররশ্ত্ািণ এিং রূহ ত্াাঁর(আল্লাহর) বেরক উধ্ববিামী হয় এমন এক বেরন, র্ার 
পবরমাণ পিাশ্ হাজার িের।” 
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(কুরআন, মাআবরজ ৭০:৪) 
. 
আরবি ভাষায়  ِيَْوم [উচ্চারণঃ ইয়াওম; িহুিচনঃ   أَيَّام (আইয়াম)] শ্ব্দবট িযাপকারথব 
িযিহৃত্ হয়।আরবিরত্ শ্ব্দবট বেন, পর্বায়কাল, সময়কাল ইত্যাবে অরথব িযিহৃত্ হয়। 
[১] 
. 
সুরা হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ লত্ হাজার িেররর বেন এিং সুরা মাআবরজ ৭০:৪ 
এ ৫০ হাজার িেররর বেরনর কথা উরল্লখ আরে। উরল্লখয লর্, হাি ২২:৪৭ ও সাজো 
৩২:৫লত্  ََسنَة   أَْلف িা ‘হাজার িের’ এর বেরনর কথা উরল্লখ আরে; র্া োরা লর্মন 
বনবেবষ্টভারি ১০০০ িের লিাোরত্ পারর, আিার ‘হাজার িের’ ত্থা বিশ্াল নেরঘবযর 
একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পারর। এ োড়া সুরা ক্বে ৫০:৩৮ এ আকাশ্মণ্ডলী ও 
পৃবথিী নত্বরর প্রবিয়া েয় ‘আইয়াম’ এ সংঘবটত্ হরয়রে িরল উরল্লখ করা হরয়রে। 
কুরআরন শ্ব্দবটর িযিহাররর এই নিবচত্রয োরাই লিাো র্ারচ্ছ লর্--  ِيَْوم (ইয়াওম) 
শ্ব্দবটর অথব িযাপক; এ োরা লর্ লকান সময়কারলর বেনই লিাোরত্ পারর। আরবি 
ভাষায় এ োরা ২৪ঘণ্টা, ১ হাজার িের, ৫০,০০০ িের এমনবক হাজার িের িা 
বিশ্াল নেরঘবযর একবট সময়কালরকও লিাোরত্ পারর। লমাট কথা, শ্ব্দবট োরা লর্ লকান 
time period িা পর্বায়কাল/সময়কাল লিাোরত্ পারর। 
. 
সুরা হাি ২২:৪৭ এ িলা হরয়রেঃ “লত্ামার প্রভুর কারে একবেন লত্ামারের িণনার 
হাজার িেররর সমান।” আবখরারত্র ১বেন সািবেবণকভারি েুবনয়ার ১০০০ িেররর 
সমান হিার পরে বিবভন্ন হাবেরসর সােয প্রমাণ পাওয়া র্ায়। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, 
বনঃস্ব মুসবলমিণ ধনীরের লথরক অরধবক বেন ৫০০ িের পূরিব জান্নারত্ র্ারি। (বত্রবমবর্ 
২৩৫৩, ২৩৫৪) সুত্রাং আয়ারত্র অথব হরিঃ িান্দারের ১০০০ িের সমান হরচ্ছ 
আল্লাহর ১ বেন। [২]  
. 
সুরা মা’আবররজর ৪নং আয়ারত্র িযাখযায় অবধকাংশ্ মুোসবসর িরলরেনঃ এখারন 
বকয়ামত্ বেিরসর পবরমাণই উরেযশ্য লনয়া হরয়রে। অথবাৎ উরল্লবখত্ আর্াি লসই 
সংঘবটত্ হরি, লর্ বেরনর পবরমাণ পিাশ্ হাজার িের। আর এই মত্বটর পরে হাবেস 
ররয়রে। বিবভন্ন হাবেরস বকয়ামত্ বেিরসর পবরমাণ ৫০,০০০ িের িরল উরল্লখ করা 
হরয়রে। লর্মন, র্াকাত্ না প্রোনকারীর শ্াবির লময়াে িণবনার হাবেরস িলা হরয়রেঃ 
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“ত্ার এ শ্াবি চলরত্ থাকরি এমন এক বেরন র্ার পবরমাণ হরি পিাশ্ হাজার িের, 
ত্ারপর ত্ার ভািয বনধবারণ হরি হয় জান্নারত্র বেরক না হয় জাহান্নারমর বেরক।” 
(মুসবলম ৯৮৭, আিু োউে ১৬৫৮, নাসাঈ ২৪৪২, মুসনাে আহমাে ২/৩৮৩) 
[কুরতু্িী] 
ত্া োড়া অনয হাবেরস “লর্ বেন সমি মানুষ োাঁড়ারি সৃবষ্টকূরলর ররির সামরন” [সুরা 
মুিােবেেীন ৬] এ আয়ারত্র ত্ােবসরর রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “ত্া হরি এমন এক 
বেরন র্ার পবরমাণ হরি পিাশ্ হাজার িের, ত্ারা ত্ারের কান পর্বি ঘারম িুরি 
থাকরি।” (মুসনাে আহমাে ২/১১২) 
. 
সুত্রাং এখারন বকয়ামত্ বেিরসর পবরমাণই িণবণা করা হরয়রে। ত্রি ত্া ললাকরভরে 
বভন্ন বভন্ন লিাধ হরি। কাবেররের বনকট পিাশ্ হাজার িের িরল মরন হরি। বকন্তু 
ঈমানোররের জনয ত্া এ েীঘব হরি না। হাবেরস এরসরে, সাহািারয় বকরাম 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)লক এই বেরনর নেঘবয সম্পরকব বজরজ্ঞস কররল বত্বন িলরলনঃ “আমার 
প্রাণ লর্ সিার হারত্, ত্াাঁর শ্পথ করর িলবে এই বেনবট মু’বমরনর জনয একবট েরর্ 
সলাত্ আোরয়র সমরয়র লচরয়ও কম হরি।” (মুসনাে আহমাে ৩/৭৫) 
অনয হাবেরস িবণবত্ আরে, “এই বেনবট মু’বমনরের জনয লর্াহর ও আসররর মধযিত্বী 
সমরয়র মত্ হরি।” (মুসত্ােরারক হাবকম ১/১৫৮, নং ২৮৩) 
. 
বকয়ামত্ বেিরসর নেঘবয ১০০০ িের না ৫০,০০০ িের? আরলাচয আয়ারত্ (মা’আবরজ 
৭০:৪) বকয়ামত্ বেিরসর পবরমাণ ৫০,০০০ িের এিং অনয আয়ারত্ হাজার িের িা 
১০০০ িের িলা হরয়রে {হাি ২২:৪৭ ও সাজো ৩২:৫ দ্রষ্টিয}। িাহযত্ আয়াত্গুরলার 
মরধয নিপবরত্য আরে িরল মরন হয়। উপরর লর্ হাবেসগুরলা উরল্লখ করা হরয়রে, ত্া 
োরা এবট পবরষ্কার হরয় লিরে লর্ লসই বেরনর নেঘবয আমল অনুসারর বিবভন্ন মানুরষর 
জনয বিবভন্ন রকরমর হরি। কাবেররের জনয এবট ৫০,০০০ িের এিং মুবমনরের জনয 
এর সমরয়র পবরমাণ অরনক কম হরি। ত্ারের মােখানরি কাবেররের বিবভন্ন েল 
থাকরি। অবস্থরত্া ও সুখ-স্বাচ্ছরন্দ সময় েীঘব ও খারটা হওয়া প্রবসদ্ধ ও সুবিবেত্। 
অবস্থরত্া ও করষ্টর এক ঘণ্টা মারে মারে মানুরষর কারে এক বেন িরং এক সপ্তারহর 
লচরয়ও লিবশ্ মরন হয় এিং সুখ ও আরারমর েীঘবত্র সময়ও সংবেপ্ত মরন হয়। 
[োত্হুল কাবের দ্রষ্টিয] 
ত্া োড়া লর্ আয়ারত্ ১০০০ িেররর কথা আরে, লসই আয়ারত্র িযাখযা প্রসরঙ্গ লকান 
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লকান মুোসবসর িরলন, লসই আয়ারত্ পাবথবি ১ বেন লিাোরনা হরয়রে। এই বেরন 
বজব্রাঈল(আ) ও লেররশ্ত্ািণ আকাশ্ লথরক পৃবথিীরত্ এিং পৃবথিী লথরক আকারশ্ 
র্াত্ায়াত্ করর এত্ েীঘব পথ অবত্িম কররন র্া মানুষ অবত্িম কররল এক হাজার 
িের লািরত্া।রেররশ্ত্ািণ এই েূরত্ব খুি সংবেপ্ত সমরয় অবত্িম কররন। লস বহসারি 
িলা র্ায় সুরা মা’আবররজ িবণবত্ ৫০,০০০ িের সময় বকয়ামরত্র বেরনর সারথ সংবেষ্ট, 
র্া পাবথবি বেন অরপো অরনক িড়। এর নেঘবয ও সংবেপ্তত্া বিবভন্ন ললারকর জনয 
ত্ারের অিস্থা অনুর্ায়ী বিবভন্নরূপ অনুভূত্ হরি। আর সুরা আস সাজোহরত্ িবণবত্ 
১০০০ িের সময় আসমান ও র্বমরনর মধযকার চলাচরলর সময় িবণবত্ হরয়রে। সুত্রং 
আয়াত্গুরলারত্ লকান নিপবরত্য লনই। [৩] 
. 
প্রখযাত্ োঈ ি. জাবকর নারয়ক এ আয়াত্গুরলারত্ স্ববিররাবধত্া আরে বকনা এ সংিাি 
প্ররশ্নর উিরর িরলন লর্—এখারন আয়াত্গুরলারত্ িলা হরচ্ছ লর্, মহান আল্লাহর বনকট 
সমরয়র িণনা পৃবথিীর সমরয়র িণনার সারথ তু্লনারর্ািয নয়। মানুরষর বনকট র্া 
হাজার হাজার িের, আল্লাহ ত্া’আলার বনকট এগুরলা অবত্ েুদ্র পবরমারণর সময়।  
ধরা র্াক, কাররা েুিাই লথরক আিু ধাবিরত্ লর্রত্ ১ ঘণ্টা লািরলা। এিং েুিাই লথরক 
বনউ ইয়রকব লর্রত্ ৫০ ঘণ্টা লািরলা। এই ত্রথয বক লকান স্ববিররাবধত্া িা নিপবরত্য 
আরে? লমারটও না। লকননা এখারন বভন্ন বভন্ন ঘটনার বভন্ন বভন্ন সমরয়র কথা িলা 
হরচ্ছ। একইভারি কুরআরনর আরলাচয আয়াত্গুরলারত্ও বভন্ন বভন্ন ঘটনার বভন্ন বভন্ন 
সমরয়র কথা িলা হরয়রে।  
কারজই এ আয়াত্গুরলারত্ লকান প্রকাররর স্ববিররাবধত্া লনই। [৪] 
. 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

 

[১] "Translation and Meaning of yawm ( day, period ) in English Arabic Terms 
Dictionary" 
http://www.almaany.com/…/di…/ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/ 
[২] ইিন কাবসর;  
কুরআনুল কারীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর), ২য় খণ্ড, ি.আিু িকর জাকাবরয়া, সুরা হারির 
৪৭নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ১৭৮২ 
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[৩] লেখুনঃ োত্হুল কাবের, সুরা আস সাজোহ, আয়াত্ নং ৫; ত্ািারী, সুরা আস সাজোহ আয়াত্ 
নং ৫;  
কুরআনুল কারীম(িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর), ২য় খণ্ড, ি.আিু িকর জাকাবরয়া, সুরা 
মা’আবররজর ৪নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ২৬৮৩-২৬৮৪ 

[৪] Re: Allahs Days Equal to 1000 Years or 50,000 Years ? [Dr. Zakir Naik] 
https://m.youtube.com/watch?v=EcJhBpHwGUY 

One day = 1000 year or 50000 years Contradictions in the Quran [Dr. Zakir 
Naik] 

https://m.youtube.com/watch?v=YoK4VBCFwg0 
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১৫৯ 
উমার (রা) লক বনরয় জঘনয বমথযাচার:  
মুসবলমরা বক আসরলই আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্ররী 
পুবড়রয়বেল?  
-োরহান িবন 

 

 

মুসবলম জাহারনর বেত্ীয় খবলো উমর ইিনুল খািাি (রা) ত্খন বমশ্র জয় 
কররবেরলন। বমশ্ররর িভনবররর োবয়রত্ব বেরলন সাহািী আমর্ ইিনুল আ'স (রা)। 
. 
"ইয়াহইয়া আল নাহাউঈ নারমর এক জ্ঞানী ললাক লসই সময় থাকরত্া বমশ্ররর 
আরলকজাবন্দ্রয়া শ্হরর। বত্বন আমর্ ইিনুল আ'সরক বকেু োশ্ববনক উবি লশ্ানারলন 
আর আমর্ ইিনুল আ'স খুবশ্ হরয় ত্ারক বকেু বেরত্ চাইরলন। নাহাউঈ ত্াাঁর কাে 
লথরক আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্রবরর িইগুরলা বনরত্ চাইরলন। বকন্তু আমর্ ত্া করার আরি 
খবলো উমররর কারে অনুমবত্ লচরয় বচবঠ বলরখন। বচবঠর উিরর খবলো উমর বলরখ 
পাঠান, 'িইপত্রগুরলা র্বে কুর’আরনর বশ্োর সারথ সঙ্গবত্পূণব না হয়, ত্রি লসগুরলা 
আমারের েৃবষ্টরত্ বনত্ািই অপ্ররয়াজনীয়। কারজই এগুরলার ধ্বংস অবনিার্ব। আর 
িইপত্রগুরলারত্ র্বে কুর’আরনর বশ্োর সারথ সঙ্গবত্পূণব কথা লথরকও থারক, ত্রি 
লসগুরলা প্ররয়াজরনর অবত্বরি। ত্াই িইগুরলা ধ্বংস কর।' এরপর আমর্ ইিনুল আ'স 
বিরশ্বর সিরচরয় প্রাচীন লাইরব্রবরবটর িইরয়র খন্ডগুরলা আরলকজাবন্দ্রয়া শ্হররর 
োনািারর পাবঠরয় লেন আর লসখারন পাবন িরম করার জনয এই িইগুরলা িালারনা 
হল। সিগুরলা িই িাবলরয় লশ্ষ কররত্ ৬ মাস ললরিবেল। " 
. 
এত্েন র্া পড়রলন ত্া হল ইবত্হারস উমর (রা) এর নারম করা অনযত্ম একবট 
বমথযাচার। ত্রি ইসলাম বিরেষী মহরল এই িল্পবট খুিই লেমাস। এই িল্প উরল্লখ করার 
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পরই ত্ারা লাইন জুরড় লেয়, "লেরখা মুসলমানরা কত্ নীচু প্রজাবত্র, জ্ঞানচচবার প্রবত্ 
ত্ারের কী অনীহা, বিরশ্বর সিরচরয় গুরুত্বিহ লাইরব্ররী ধ্বংস করর ত্ারা 
মানিসভযত্ারক করয়কশ্ িের বপবেরয় বেরয়রে, ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা। 
. 
প্রথরমই িরল রাবখ, উপররর িল্পবট সিবপ্রথম ইিরন আল ক্বােবত্র িণবনা হরত্ পাওয়া 
র্ায় বর্বন এবট ইিরন আল আিাবর লথরক িণবনা কররবেরলন খবলো উমররর মৃতু্যর 
আররা কমপরে ৫০০ িের পরর। এরপর বসরীয় বিষ্টান ললখক িার-বহব্রাইউস ইিরন 
আল ক্বােবত্ লথরক কবপ লপস্ট্ মাররন।[১] মজার িযাপার হল - বিখযাত্ ইসলামী 
ইবত্হাসবিেরের লকারনা িণবনারত্ই এই ঘটনার অবিত্ব পাওয়া র্ায় না। আল ওয়াবক্ববে, 
আত্ ত্ািারী, ইিরন আল আবথর, ইিরন আবু্দল হাকাম, ইয়াকুত্ আল হামািী লকউই 
করখারনাই বনরজরের গ্ররন্থ এই ঘটনাবট উরল্লখই কররন বন। 
. 
র্াই লহাক, আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্ররী ইবত্হারস অরনকিারই রু্দ্ধ আর অবিকারন্ডর 
বশ্কার হয়। প্রথম ঘটনাবট ঘরট বিষ্টপূিব ৮৯-৮৮ অরব্দ। এই সমরয় টরলমী-VIII 
আরলকজাবন্দ্রয়ার শ্াসনকত্বা বেরলন। এই সমরয় লেরশ্ িৃহরু্রদ্ধর সূচনা হয় এিং 
লাইরব্ররীর বকেু অংরশ্ অবিসংরর্াি ঘরট। 
পরিত্বী অবিসংরর্াি হয় লরামান সম্রাট জুবলয়াস বসজাররর বমশ্র জরয়র সময় বিষ্টপূিব 
৪৭ অরব্দ। বমশ্র ও লরারমর এই রু্রদ্ধর অংশ্ বহরসরি বসজার আরলকজাবন্দ্রয়া 
লাইরব্ররীরত্ আগুন ধবররয় লেয়। পরিত্বী অবিসংরর্ারির ঘটনা ঘরট ২৭৩ বিষ্টারব্দ। এই 
সময় পবলমাররর রানী লজরনবিয়া সম্রাট অযাররবলয়ারনর বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ লঘাষনা কররন। 
এই বিরদ্রাহ েমন কররত্ লর্রয় অযারলবরয়ান ও লজরনবিয়ার মারে একবট রু্দ্ধ সংঘবটত্ 
হয়। বিরদ্রাহ েমন কররত্ বিরয় অযাররবলয়ান লাইরব্ররীবটর লর্ অংশ্ অেত্ বেল 
লসখারনও আগুন লাবিরয় লেন। 
এইখারনই লশ্ষ না। ৩৯১ বিষ্টারব্দ বিশ্প বথওরেলাস পযািানরের বিরুরদ্ধ বিরদ্রাহ 
লঘাষনা কররন এিং বত্বন পযািান মবন্দর িরন্ধর বনরেবশ্ লেন। পযািানরা ত্ারত্ 
অস্বীকৃবত্ জানারল বথওেযালাস ত্ারের সকল মবন্দরর অবিসংরর্াি কররন। ত্খন 
লাইরব্ররীর লর্ অংশ্টুকু লিাঁরচকুাঁরচ বেল লসটাও ধ্বংস হয়। 
. 
লত্া বিয়ার "কলা"জ, বক মরন হয় আপনারের ? চারিার ভয়ািহ আগুন লািার পরও 
আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্ররী খবলো উমররর সময় বেল ? আর লসখারন এিওওগুরলা িই 
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বেল লর্ ত্া িালারত্ ৬ মাস ললরিবেল ? 
. 
এিার আসুন বকেু সূত্র লমলারনা র্াক। 
* র্বে লসই সময় আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্ররীরত্ লকারনা িই লথরকও থাকরত্া, ত্াহরল 
লত্া িাইরজন্টাইনরা বমশ্র ত্যাি করার আরিই লসগুরলা বনরয় চরল র্াওয়ার কথা। 

* আমর্ ইিনুল আ'সরক র্বে উমর (রা) সবত্যই িরল থাকরত্ন লর্, "সিগুরলা িই 
ধ্বংস করর োও", ত্াহরল লত্া সাহাবি আমর্ এই বনরেবশ্ পালরন লমারটও কালরেপণ 
কররত্ন না। িরং সারথ সারথই পুররা লাইরব্ররীরত্ আগুন লাবিরয় বেরত্ন িা সি িই 
সািরর লেরল বেরয় নষ্ট করর বেরত্ পাররত্ন। লসখারন বত্বন লকন িইগুরলা ধ্বংস 
কররত্ েয় মাস লািারলন ? 

মুসবলম এিং নন-মুসবলম সিগুরলা লসাসবরক একত্র কররল এটা সহরজই লিাো র্ায় লর্, 
আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্ররী ধ্বংরসর জনয উমর (রা) লমারটও োয়ী নন। 
. 
বত্নজন বিখযাত্ নন মুসবলম বহরস্ট্াবরয়ারনর মত্ামত্ বেরয় লশ্ষ কররিা। 
আরমবরকান ইবত্হাসবিে িানবািব লুইস িরলন, "THE MYTH OF THE ARAB 
DESTRUCTION OF THE LIBRARY OF ALEXANDRIA IS NOT SUPPORTED 
BY EVEN A FABRICATED DOCUMENT. " 
অথবাৎ আরিরের আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্ররী ধ্বংরসর কাবহনী একবট জাল েবললপত্র 
োরাও সমবথবত্ হয় না। [২] 
. 
কলাবিজ্ঞাবনরের অবত্ েদ্ধাভাজন সযার িারিান্ড রারসল িরলন, "CHRISTIAN 
PROPAGANDA HAS INVENTED STORIES OF MOHAMMEDAN 
INTOLERANCE, BUT THESE ARE WHOLLY FALSE AS APPLIED TO THE 
EARLY CENTURIES OF ISLAM", 
অথবাৎ "মুসলমানরের অসবহষু্ণত্া বনরয় লর্ িল্পগুরলা িলা হয় ত্া বিষ্টান লপ্রাপািান্ডা 
োরা নত্বর এিং ইসলারমর প্রাথবমক রু্রির সারথ বমলারল ত্া সমূ্পণবই বমথযা। "[৩] 
. 
আলরেি লজ িাটলাররর উবিবট লশ্ানার পর আপনার আর লকারনা সরন্দহই থাকরি 
না। বত্বন িরলন, "when one has deducted all the writings on vellum, 
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how can it be seriously imagined that the remainder of the books 
would have kept the 4,000 bathfurnaces of Alexandria alive for 180 
days ? The tale, as it stands, is ridiculous." 
অথবাৎ "িইগুরলার সংখযা এত্িার হ্রাস পাওয়ার পরও কাররা পরে এটা বকভারি ভািা 
সম্ভি লর্ অিবশ্ষ্ট িইগুরলা ১৮০ বেন ধরর ৪০০০ োনািাররর চুলারক িাবলরয় রাখরত্ 
পারর ? িল্পবট খুিই হাসযকর োাঁড়ায়।" [৪] 
. 
. 

ত্থযসূত্র : 
[১] Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times, Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, 
volume 2. 
[২]What Happened To The Ancient Library Of Alexandria, Bernard Lewis, page 
215. 
[৩]Human Society In Ethics And Politics, Bertrand Russell, page 217. 
[৪]The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman 
Dominion, Alfred J. Butler, D. Litt., F.S.A., page 408. 
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১৬০ 

কীভারি লত্ামার রিরক বচনরি? 

-ি. আহমাে ইিন উসমান আল-মার্ইয়াে, অনুিাে: আবু্দল্লাহ আল মামুন 
আল-আর্হারী 

 
 

আল-কুরআরন মহান রি েু’বট উপারয় ত্াাঁরক লচনার জনয িান্দারেররক আহ্বান 
করররেন। লস পদ্ধবত্ েু’বট হরলা: 
প্রথমত্: ত্াাঁর সৃবষ্টকরমবর প্রবত্ েৃবষ্ট লেওয়া ও িভীরভারি ত্াকারনা। 
বেত্ীয়ত্: ত্াাঁর আয়াত্সমূরহ বচিা ও লসগুরলা বনরয় বচিা-ভািনা করা; ত্মরধয প্রথম 
প্রকার হরলা ত্াাঁর েৃশ্যমান আয়াত্ িা বনেশ্বন আর বেত্ীয় প্রকার হরলা বিরিকগ্রাহয 
েিণরর্ািয আয়াত্ িা বনেশ্বন।  
.  
প্রথম প্রকাররর িযাপারর আল্লাহ ত্া‘আলা িরলরেন,  
“বনিয় আসমানসমূহ ও জবমরনর সৃবষ্টরত্, রাত্ ও বেরনর বিিত্বরন, লস লনৌকায় র্া 
সমুরদ্র মানুরষর জনয কলযাণকর িস্তু বনরয় চরল (ররয়রে বনেশ্বনসমূহ এমন জাবত্র 
জনয, র্ারা বিরিকিান)।” [সূরা আল-িাকারা  ,আয়াত্ :১৬৪[  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আরও িরলরেন , 

“বনিয় আসমানসমূহ ও জবমরনর সৃবষ্ট এিং রাত্ ও বেরনর বিিত্বরনর মরধয ররয়রে 
বিরিক সম্পন্নরের জনয িহু বনেশ্বন।] ” সূরা আরল ইমরান, আয়াত্  :১৯০ [এ জাত্ীয় 

আয়াত্ আল-কুরআরন অরনক ররয়রে।  
. 
বেত্ীয় প্রকাররর িযাপারর আল্লাহ ত্া‘আলা িরলরেন,  

“ত্রি বক ত্ারা কুরআন বনরয় িভীর বচিা- ভািনা করর না?” [সূরা মুহাম্মাে, আয়াত্: 
২৪]  
. 
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আল্লাহ ত্া‘আলা আরও িরলরেন, 
“ত্ারা বক এ িাণী সম্পরকব বচিা-ভািনা করর না?” [সূরা আল-মুবমনূন, আয়াত্: ৬৮]  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আরও িরলরেন,  
“আবম আপনার প্রবত্ নাবর্ল কররবে এক িরকত্ময় বকত্াি, র্ারত্ ত্ারা এর 
আয়াত্সমূহ বনরয় িভীরভারি বচিা করর।” [সূরা লসায়াে, আয়াত্: ২৯] এ ধররণর 
অরনক আয়াত্ ররয়রে।  
. 
আল্লাহ ত্া‘আলা আরও িরলরেন 
“বিশ্বজিরত্ ও ত্ারের বনরজরের মরধয আবম ত্ারেররক আমার বনেশ্বনািলী লেখাি 
র্ারত্ ত্ারের কারে সুেষ্ট হয় লর্, এবট (কুরআন) সত্য।” [সূরা েুসবসলাত্, আয়াত্: 
৫৩]  
অথবাৎ আল-কুরআন সত্য। এ আয়ারত্ আল্লাহ িরলরেন লর্, বত্বন অিশ্যই ত্ারেররক 
ত্াাঁর েৃশ্যমান সুেষ্ট বনেশ্বনািলী লেখারিন র্ারত্ ত্ারের কারে সুেষ্ট হয় লর্, 
বত্লাওয়াত্কৃত্ এ কুরআন সত্য। 
. 
ত্ারপর বত্বন ত্াাঁর লেওয়া সােযরকই ত্াাঁর পে লথরক আিত্ সকল সংিারের সত্যত্ার 
জনয র্রথষ্ট িরল লঘাষণা করররেন, কারণ; বত্বন ত্াাঁর রাসূলিরণর সত্যত্ার উপর 
র্ািত্ীয় েলীল-প্রমাণ প্রবত্বষ্ঠত্ করররেন।  
. 
অত্এি, আল্লাহ ত্া‘আলার আয়াত্সমূহ ত্াাঁর সত্যত্ার প্রমাণ, আর আল্লাহ ত্া‘আলা 
স্বয়ং ত্াাঁর রাসূলিরণর আয়াত্সমূরহর সত্যত্ার উপর প্রমাণ। বত্বন বনরজই সােী ও 
সােয সািযিকৃত্ (সিা)। আর বত্বন বনরজই প্রমাণ ও বনরজর ওপর প্রমাণিহ। বত্বন 
বনরজই বনরজর জনয েলীল। লর্মন লকারনা এক বিজ্ঞরলাক িরলরেন,  
. 
‘বকভারি আবম ত্াাঁর )আল্লাহর (প্রমাণ ত্ালাশ্ কররিা ,বর্বন বনরজই আমার কারে সি 
বকেুর জনয প্রমাণ?  

ত্াাঁর িযাপারর লর্ েলীলই ত্ালাশ্ কবর, ত্াাঁর অবিত্ব লস গুরলার লচরয় অবধক েষ্ট।’ 
. 
এ কাররণই রাসূলিণ ত্ারের জাবত্র কারে িরলবেরলন,  
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“(ত্ারের রাসূলিণ িরলবেল), আল্লাহর িযাপাররও বক সরন্দহ?” [সূরা ইিরাহীম, 
আয়াত্: ১০]  
. 
বত্বন লত্া সি জ্ঞাত্ বিষরয়র লচরয় অবধক জ্ঞাত্, সি েবলরলর লচরয় অবধক েষ্ট। 
প্রকৃত্পরে সি িস্তু ত্াাঁর (আল্লাহর) োরাই লচনা র্ায়, র্বেও ত্াাঁর কাজসমূহ ও হুকুরমর 
িযাপারর বচিা-ভািনা ও েলীল-প্রমাণ ত্ালারশ্র মরধযও ত্াাঁরক লচনা র্ায়।  
. 
. 
িইঃ ইিনুল কাইরয়যম রহ.-এর আল-োওয়ারয়ে অিলম্বরন ‘মুখত্াসারুল োওয়ারয়ে’ 
ললখকঃ ি. আহমাে ইিন উসমান আল-মার্ইয়াে 
অনুিােঃ আবু্দল্লাহ আল মামুন আল-আর্হারী 
সম্পােনা: ি. আিু িকর মুহাম্মাে র্াকাবরয়া 
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১৬১ 
অনুিল্প: “পূজারী ও পূবজত্ কত্ই না েূিবল!” 
-জাকাবরয়া মাসুে 

 
 
[এক] 
. 
লিৌরাঙ্গ ও েয়সাল েুজন একই ক্লারস পরড়। বভন্ন বভন্ন ধরমবর হরলও েুজরনর মরধয 
একটা জায়িায় বমল – েুজরনই র্থাসাধয ধমব পালন করার লচষ্টা করর। েয়সাল 
বনয়বমত্ সালাত্ আোয় করর, আর লিৌরাঙ্গ বনয়ম করর েুরিলা মবন্দরর র্ায়। সামরন 
লিৌরাঙ্গরের পূরজা। সিরচরয় িড় লেিীর পূরজা। লেিীর নাম েূিবা। এই েূিবা োড়াও 
ত্ারের আরও লেিী আরে, লর্মনঃ কালী, স্বরস্বত্ী, লক্ষ্মী ইত্যাবে। ত্ারা সাধারণত্ এই 
নারী লেিীগুরলার পূজাই ধুমধাম করর পালন করর। 
. 
েয়সাল লভরি পায় না, পূরজা লকিল নারীর হরি লকরনা? পুরুষরা বক লোষ কররলা? 
ওরের ধরমব লত্া অজুবন, রাম, লেণ, রু্বধবষ্ঠর, নারায়ণ, বিষু্ণ ইত্যাবে নারমর পুরুষ 
লেিত্াও আরে। বকন্তু ঐগুরলার পূরজা লত্া এত্ ধূমধাম করর পালন করা হয় না? 
লকন? লিৌরাঙ্গ সিসময় নারী পুরুরষর সমান অবধকাররর কথা িরল। বকন্তু পূরজার 
লিলায় লকিল নারী লেিীর কারে সাহার্য প্রাথবনা করর। ত্াহরল এখারন লত্া নারী 
পুরুরষর সমত্া রো হরলা না! 
েয়সারলর মাথায় এইসি বচিা জট পাবকরয় র্ায়। মরন মরন ভারি লিৌরাঙ্গরক একবেন 
বজরজ্ঞস করর এর উির লজরন লনরি। অিবশ্য বজরজ্ঞস করার মত্ সুরর্াি েয়সারলর 
আর হরয় উরঠ বন। 
. 
[েুই] 
. 
আজ নিমী। আজ িারে কাল বিজয় েশ্মী। কাল লিৌরাঙ্গরের েূিবা মা’লক িুিারনা 
হরি। িুিারনার পূরিব িারয়র র্ত্ িয়না বেরলা সি খুরল লেলা হরি। এরপর িােয 
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িাজারত্ িাজারত্ লেিীরক পাবনরত্ ভাবসরয় লেরি। 
‘আচ্ছা! লর্ লেিত্ারক পাবনরত্ িুবিরয় লেলা র্ায়, র্ার বনজ হারত্ বনরজরক িাাঁচারনার 
েমত্া লনই, লর্ নড়াচড়া কররত্ অেম; লস কী করর সিরচরয় িড় ভিিারনর আসরন 
িরস থারক?’ েয়সারলর মরন এমন বচিা ঘুরপাক খাবচ্ছল। হঠাত্ লপেন লথরক 
লিৌরারঙ্গর আওয়াজ লশ্ানা লিরলা। 

“বকরর েয়সাল, লকমন আবেস?” লিৌরাঙ্গ বজরজ্ঞস কররলা। 
“ভারলা।” েয়সাল জিাি বেরলা। 
- “কাল আমারের বিজয় েশ্মী। আসবি বকন্তু?” 
- “নারর, আসরত্ পাররিা না।” 
- “লকন। লকান সমসযা?” 
- “হযাাঁ।” 
- “কী।” 
- “আমারের ধরমব বনরষধ আরে।” 
- “আরর রাখ। উৎসরির লিলায় আিার ধমব কী-লর? উৎসি লত্া উৎসিই। জাবনস না, 
ধমব র্ার র্ার উৎসি সিার।” 
. 
েয়সাল বকেু িলরত্ র্ারি এমন সময় আর্ারনর শ্ব্দ লশ্ানা লিরলা। আর্ান লশ্ষ হরল 
েয়সাল লিৌরারঙ্গর হাত্টা শ্ি করর ধররলা। এরপর ত্াাঁরক মসবজরের আবঙ্গনায় বনরয় 
লিরলা। লিৌরাঙ্গ বচৎকার কররত্ কররত্ িলরলা, “োড়, োড়। এ-বক করবেস?” 
- “আজ বক িার জাবনস?” 
- “হুম জাবন। শুিিার।” 
- “আজ আমরের একটা উৎসরির বেন। শুিিার হরলা সাপ্তাবহক ঈরের বেন। লকননা 
আমারের নিীজী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, আল্লাহ ত্ায়ালা মুসলামানরের জরনয এই বেনবটরক 
ঈরের বেন িাবনরয়রেন।” [১] 
- “লত্া আবম কী কররিা?” 
- “িললাম না, আজ আমারের উৎসরির বেন। লত্ারক এরনবে আমারের উৎসরি লর্াি 
লেয়ার জরনয। আর হযাাঁ, তু্ই বকন্তু না িলরত্ পারবি না।” 
- “আবম লত্ারের উৎসরি কী কররিা?” 
- “কী করবি আিার? তু্ই আমারের উৎসরি লর্াি বেবি। এই না বকেুেণ আরি িলবল 
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– ধমব র্ার র্ার উৎসি সিার।” 
লিৌরাঙ্গ বকেুটা হত্ভম্ব হরয় িলরলা, “লেখ েয়সাল এটা বকন্তু িাড়ািাবড় হরয় র্ারচ্ছ!” 
- “এরত্ িাড়ািাবড়র কী লেখবল?” 
- “লত্ার আর আমার জাত্ আলাো। আবম অনয জারত্র হরয় লত্ারের উৎসরি লর্াি 
বিরত্ পাবর না। আর তু্ই ও আমারক লত্ারের অনুষ্ঠারন লর্াি বেরত্ িলরত্ পাবরস না। 
লকননা লত্ারের ধরমব িলা আরে, ‘লাকুম বেনুকুম ওয়াবলয়া েীন – র্ার র্ার ধমব ত্ার 
ত্ার’।” 

েয়সাল লিৌরারঙ্গর হাত্ লেরড় বেরলা। এরপর িলরলা, “এই কথাটা লত্ার বকেুেণ 
আরি মরন বেরলা না?” 
লিৌরাঙ্গ েয়সারলর প্ররশ্নর জিাি বেরলা না। 
. 
[বত্ন] 
. 
বিজয় েশ্মী লশ্ষ হরলা। পরবেন সকালরিলা েয়সাল নেীর ধারর হাাঁটরত্ লির হরলা। 
নেীর বেগ্ধ হাওয়ায় অিিাহন করার মজাই আলাো। নেীটা আজ িড়ই অরচনা লািরে। 
েয়সাল জিুথিু হরয় নেীর বেরক ত্াবকরয় রইরলা। কাল লর্ েূিবার মূবত্বগুরলা পাবনরত্ 
িুিারনা হরয়রে, আজ ত্া লভরস উরঠরে। আর মূবত্বগুরলার চাবরবেরক মাবে ভযান ভযান 
কররে। মূবত্বগুরলার এই অিস্থা লেরখ েয়সারলর একবট আয়ারত্র কথা স্মরণ হরলা। 

“লহ মানুষ! একবট উপমা লেয়া হরচ্ছ, লসটা মরনারর্াি বেরয় লশ্ান। লত্ামরা আল্লাহর 
পবরিরত্ব র্ারের পূরজা কররা, ত্ারা কখরনা একবট মাবেও সৃবষ্ট কররত্ পাররি না। 
র্বেও ত্ারা সকরল একবত্রত্ হয়। আর মাবে র্বে ত্ারের বনকট হরত্ বকেু বেবনরয় 
বনরয় র্ায়, ত্রি ত্ারা ত্ার (মাবের) কাে লথরক ত্া উদ্ধারও কররত্ পাররি না। পূজারী 
ও পূবজত্ কত্ই না েূিবল!” [২] 

আয়াত্বট স্মরণ হরত্ই েয়সাল মরন মরন িলরলা, “মহান আল্লাহ সত্য িরলরেন।” 

 
১) ইিনু মার্াহ, আস-সুনান, ১/৩৪৯, আলিানী, সহীহুত্ ত্ারিীি, ১/১৭২। 
২) সূরা আল -হািঃ ৭৩।  
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১৬২ 

‘সািআতু্ল আহরুে’ [৭বট উপভাষা/7 Dialects] বক 
কুরআরনর একাবধক ভাশ্বন? 
-লহাসাইন শ্াবকল 

 
 

বনরয় প্রশ্ন তু্রল থারকন এিং অবভরর্াি করর থারকন এটা নাবক কুরআরনর বিবভন্ন 
ভাশ্বন িা সংস্করণ(নাউরু্বিল্লাহ)। অরনক সমরয় বিষ্টান বমশ্নারী বকংিা নাবিক 
মুিমনারা বিবভন্ন জায়িায় প্রাপ্ত প্রাচীন কুরআরনর কবপর কথা প্রচার কররন লর্গুরলারত্ 
বকেু শ্ব্দ ও িাকয িত্বমারন প্রচবলত্ কুরআরনর লথরক বকেুটা বভন্ন। এভারি ত্ারা আল 
কুরআরনর সংরেণ ও সঙ্কলনরক প্রশ্নবিদ্ধ কররন, ত্ারা িলরত্ চান লর্ কুরআন 
বঠকভারি সংরবেত্ হয়বন এিং সাহািীিণ আল কুরআনরক পবরিত্বন করর লেরলরেন 
(নাউরু্বিল্লাহ)। আসুন এইসি অবভরর্ারির স্বরুপ সন্ধারন র্াওয়া র্াক। 
. 
হারে িহুিচরন আহরুে ج(  অথব বকনারা, ত্ট, কূলভূবম ইত্যাবে।[১](حرف أحرف .
. 
লর্মন আল্লাহ িরলন,  
نَّاِس ٱل َوِمنَ  ۖ   َحْرف    َعلَىٰ  ٱللَّهَ  يَْعبُدُ  َمن    
অনুিােঃ বকেু বকেু মানুষ আরে র্ারা বেধার(প্রারি োাঁবড়রয়) আল্লাহর ইিাোত্ করর। 
(সূরা হাি, ২২:১১)  
. 
সাত্ হররে কুরআন নাবর্রলর বিষয়বট অরনক হাবেস োরা প্রমাবনত্। ،  
ইিন আব্বাস (রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন,” রাসূলুল্লাহ্(وسلم عليه الله صلى) 
িরলরেন, বজিরাঈল (আ) আমারক একভারি কুরআন বশ্ো বেরয়রেন। এরপর আবম 
ত্ারক অনযভারি পাঠ করার জনয অনুররাধ কররত্ লািলাম এিং পুনঃ পুনঃ অনযভারি 
পাঠ করার জনয অিযাহত্ভারি অনুররাধ কররত্ থাকরল বত্বন আমার জনয পাঠ পদ্ধবত্ 
িাবড়রয় লর্রত্ লািরলন। অিরশ্রষ বত্বন সাত্ হররে বত্লাওয়াত্ করর সমাপ্ত কররলন।” 
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[২]  
. 
◘ এই সাত্ আহরুে িা হরে োরা মূলত্ উরেশ্য বক? 
. 
উলামারা অরনক আরি লথরকই এই সাত্ হরে োরা বক উরেশ্য ত্া বনণবয় কররত্ লর্রয় 
মত্রভে করররেন। ত্রি সিরচরয় বিশুদ্ধ ও বনভবররর্ািয মত্ সম্পরকব শ্ায়খ সাবলহ 
আল মূনাবিে িরলন,  

 
 اختلفت وا ن بالمعنى تتفق وقد باللفظ تختلف القراءة من أوجه سبعة أنها معناها في قيل مما اْلقواَ أحسن
  والتعارض التضاد باب من َل والتغاير التنوع باب من فاختَلفها :بالمعنى

 

“এই বিষরয় উলামারের লথরক িবণবত্ সিবাবধক প্রাধানযপ্রাপ্ত মত্ হরলা লর্ এই 
সািআতু্ল আহরুে বকরায়ারত্র সাত্বট বিরশ্ষ পদ্ধবত্ র্া শ্রব্দর বেক লথরক সাংঘবষবক 
হরলও অরথবর বেক লথরক এক। আর র্বে ও অরথবর বেক লথরক এরক অপররর বিপরীত্ 
হয় ও, ত্রি ত্া নিবচরত্রযর বেক লথরক সামবগ্রক ভারি এরক অপররর বিররাধী নয়”[৩]  
. 
আমরা এখন কুরআরনর হরে সাত্বটর সামানয পবরচয় জানরিা ও এই সম্পবকবত্ বকেু 
উোহরণ লেরখ লনই- 
কুরআরন হরে সাত্ভারি বভন্ন হরত্ পারর 
(১) বভন্ন শ্রব্দ একই অথব প্রকাশ্; 
(২) শ্ব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয হওয়া; 
(৩) শ্রব্দর লর্াজন-বিরয়াজরন অরথবর অবভন্নত্া; 
(৪) শ্রব্দ আি-বপে হওয়া ও অরথবর অবভন্নত্া; 
(৫) ইরারির বভন্নত্া ও অরথবর অবভন্নত্া; 
(৬) ওয়াক্বরে বভন্নত্া; ও  
(৭) উচ্চাররণ বভন্নত্া। 
. 
(১) বভন্ন শ্রব্দ একই অথব প্রকাশ্ঃ 
সাত্ হররের প্রকাররভরের একবট হরলা বভন্ন শ্ব্দ ত্রি একই অথব প্রকাশ্ কররি। 
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লর্মন বনরম্ন উোহরণ লপশ্ করা হরলা- 
. 
আল্লাহ িরলন,  

 
ِِينَ  يَ ٰ أَي َُّها ا ُتِصيُبوا۟  َأن فَ تَ بَ ي َّنُ و ا۟  بِنَ َبإ ُۢ  ٌقُۢ فَاسِ  َجآَءَُمْ  ِإن َءاَمنُ و ا۟  ٱلَّ  نَٰ ِدِمينَ  فَ َعْلُتمْ  َما َعَلىٰ  فَ ُتْصِبُحوا۟  ِبَجَهٰ َلة ُۢ  قَ ْوًمُۢ

 

অনুিােঃ মুবমনিণ! র্বে লকান পাপাচারী িযবি লত্ামারের কারে লকান সংিাে আনয়ন 
করর, ত্রি লত্ামরা পরীো করর লেখরি, র্ারত্ অজ্ঞত্ািশ্ত্ঃ লত্ামরা লকান সম্প্রোরয়র 
েবত্সাধরন প্রিৃি না হও এিং পরর বনরজরের কৃত্করমবর জরনয অনুত্প্ত না হও। (সূরা 
হুজুরাত্, ৪৯:৬) 
. 
এবট হরচ্ছ এই আয়ারত্র আমারের পবরবচত্ বকরায়ারত্র ইিারাত্(মূল লটেট)। উপরর 
লমাটা অেরর আন্ডারলাইন করা শ্ব্দবট হরলা োত্ািাইইয়ানু(ا  র্ার অথব হরলা (فَتَبَيَّنُوٰٓ
পরীো করর লেখরি(লেরল আমর) । বকন্তু অনযানয বকেু বকরায়ারত্ এই 
োত্ািাইইয়ানু(فتثبتوإ)শ্ব্দবটর স্থরল এরসরে োত্াোব্বাতু্(فتثبتوإ). অথবাৎ,  
পবরবচত্ বকরায়াত্ঃ (ا   بِنَبَإ    فَاِسق    َجآَءُكمْ  إِن  (فَتَبَيَّنُوٰٓ
বভন্ন বকরায়াত্ঃ (وإ  فتثبت بِنَبَإ    فَاِسق    َجآَءُكمْ  إِن ) 
োত্ািাইইয়ানু(ا  এই েুবট শ্রব্দর অথবই এক ত্া হরলা (فتثبتوإ)ও োত্াোব্বাতু্ (فَتَبَيَّنُوٰٓ
পরীো করর লেখা, প্রবত্বষ্ঠত্ করা ইত্যাবে। এখারন উরল্লখয লর্, আরিরা নুকত্া 
িযিহারর অভযি বেরলা না ত্াই আমরা র্বে োত্ািাইইয়ানু ও োত্াোব্বাতু্ শ্ব্দ 
েুইবটরক নুকত্া োড়াই লেবখ ত্রি েুবট শ্ব্দই একই রকম। 
. 
(২) শ্রব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয হওয়াঃ  
সাত্ হররের মরধয ২য় হরলা লর্খারন শ্ব্দ ও অথব উভয়রত্ই পাথবকয পবরিবনত্ হয়। 
লর্মন উোহরণস্বরুপ িলা র্ায়- 

 
ا رَأَْيتَ  ثَمَّ  رَأَْيتَ  َوِإَذا ا نَِعيمً  ِبيًرا َوُمْلكً  ََ   
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অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্রাবজ ও সাম্রাজয লেখরত্ পারিন। (সূরা 
ইনসান, ৭৬ :২০(  
এখারন মুলক( ًُمْلك) অথব সাম্রাজয। ত্রি বকেু বকেু বকরায়ারত্ এরসরে আয়ারত্র 
মূলক( ًُمْلك) শ্রব্দর পবরিরত্ব মাবলক(مالك) অথবাৎ, সম্রাট শ্ব্দ এরসরে। অথবাৎ,  
পবরবচত্ বকরায়াত্- ( ا َرأَْيتَ  ثَمَّ  َرأَْيتَ  َوإِذَا ا نَِعيًمۭ  (َكبِيًرا َوُمْلًكۭ
অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্রাবজ ও সাম্রাজয লেখরত্ পারিন। 
বভন্ন বকরায়াত্- (ا َرأَْيتَ  ثَمَّ  َرأَْيتَ  َوإِذَا  (َكبِيًرا َومالكا نَِعيًمۭ
অনুিােঃ আপবন র্খন লসখারন বিশ্াল লনয়ামত্রাবজ ও মহান সম্রাটরক লেখরত্ পারিন। 
েুবট শ্ব্দ পবরপূণব বভন্ন অথব প্রকাশ্ কররে। ত্রি সত্য কথা হরলা এরত্ অরথবর পবরিত্বন 
লমারটও লোষনীয় নয়। লকননা মুলক িা সাম্রাজয োরা জান্নাত্রক িুোরনা হরচ্ছ আর 
মাবলক োরা আল্লাহরক িুোরনা হরচ্ছ। মাবলকরক লেখা িলরত্ আল্লাহর েশ্বনরক 
িুোরনা হরচ্ছ। েুবট শ্রব্দর অথবই ইসলামী আকীোর সারথ সামিসযশ্ীল। ত্াই অরথবর 
বভন্নত্া এখারন লমারটই সমসযার কারণ নয়। 
. 
(৩) শ্রব্দ লর্াজন-বিরয়াজন ত্রি অরথবর অবভন্নত্াঃ 
কখরনা কখরনা শ্রব্দ লর্াজন িা বিরয়াজরনর কাররণ পাথবকয ঘরট থারক। লর্মন 
উোহরণস্বরুপ িলা র্ায়- 
আল্লাহ িরলন,  

 
ِِينَ  َوٱْْلَنَصارِ  َهٰ ِجرِينَ ٱْلمُ  ِمنَ  ٱْْلَوَُّلونَ  َوٱلسَّ ِٰبُقونَ  ُهمْ  ٱللَّهُ  رَِّضىَ  بِِإْحَسٰ ن ُۢ  ٱت َّبَ ُعوُهم َوٱلَّ  َلُهمْ  َوَأَعدَّ  َعْنهُ  َوَرُضوا۟  َعن ْ

ا ِفيَهآ َخٰ ِلِدينَ  ٱْْلَنْ َهٰ رُ  َتْحتَ َها َتْجِرى َجنَّٰ ت ُۢ  ِلكَ ذَ  ۡ   أَبَدً    ٱْلَعِظيمُ  ٱْلَفْوزُ  ٰۡ
 

অনুিােঃ আর র্ারা সিবপ্রথম বহজরত্কারী ও আনোররের মারে পুরাত্ন, এিং র্ারা 
ত্ারের অনুসরণ করররে, আল্লাহ লস সমি ললাকরের প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রেন এিং ত্ারাও 
ত্াাঁর প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রে। আর ত্ারের জনয প্রস্তুত্ লররখরেন কানন-কুি, র্ার ত্লরেশ্ 
বেরয় প্রিাবহত্ প্রস্রিণসমূহ। লসখারন ত্ারা থাকরি বচরকাল। এটাই হল মহান 
কৃত্কার্বত্া। (সূরা ত্াওিা, ৯:১০০) 
আমরা কুরআরন অনযানয অরনক স্থারনই জান্নারত্র নেীর িণবনায় ত্াজরী বমন 
ত্াহবত্হাল আনহার উরল্লখ পাই শুধু এই আয়াত্বট োড়া লর্খারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া 
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ত্া’আলা জান্নারত্র নেীর িণবনায় “ত্াজরী ত্াহবত্হাল আনহার (تَْحتََها تَْجِرى  َ رُ ٱْْل ـٰ ْنَه ) 
িযিহার করররেন। ত্রি অনয বকেু বকরায়ারত্ এই স্থরলও ত্াজরী বমন ত্াহবত্হাল 
আনহার(ـٰر تَْحتََها من تَْجِرى   ,এর িযিহার লে কর র্ায়। অথবাৎ (ٱْْلَْنَه
পবরবচত্ বকরায়ারত্- ( َّت    لَُهمْ  َوأََعد ـٰ ـٰر تَْحتََها تَْجِرى َجنَّ  (ٱْْلَْنَه
বভন্ন বকরায়ারত্- ( َّت    لَُهمْ  َوأََعد ـٰ ـٰر تَْحتََها من تَْجِرى َجنَّ  (ٱْْلَْنَه
এই েুই বকরায়ারত্ই আয়ারত্র অরথবর সামানযও পবরিত্বন না ঘটা সরত্ত্বও শুধুমাত্র 
শ্রব্দর হয় লর্াজন অথিা বিরয়াজন ঘরট থারক। 
. 
(৪) শ্রব্দর আি-বপে হরয় থারক এিং অথব অপবরিবত্বত্ থারকঃ  
এই লেরত্র উোহরণ লেওয়া লর্রত্ পারর- 
. 
(ক) আল্লাহ িরলন,  

 
َلُهمَوَأْموَ  أَنُفَسُهمْ  ٱْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  ٱْشتَ َرىٰ  ٱللَّهَ  ِإنَّ   ۡۖ  َويُ ْقتَ ُلونَ  فَ يَ ْقتُ ُلونَ  ٱللَّهِ  َسِبيلِ  ِفى يُ َق ِٰتُلونَ  ۡ   ٱْلَجنَّةَ  َلُهمُ  بَِأنَّ  ٰۡ

ا َعَلْيهِ  َوْعًدا نِجيلِ  ٱلت َّْورَٰىةِ  ِفى َحقًّ  ِِى بِبَ ْيِعُكمُ  َفٱْستَ ْبِشُروا۟  ۡ   ٱللَّهِ  ِمنَ  ِبَعْهِدِهۦ َأْوَفىٰ  َوَمنْ  ۡ   انِ َوٱْلُقْرءَ  َوٱِْلِ  بَايَ ْعُتم ٱلَّ
ِلكَ َوذَ  ۡ   ِبِهۦ  ٱْلَعِظيمُ  ٱْلَفْوزُ  ُهوَ  ٰۡ
 

অনুিােঃ আল্লাহ িয় করর বনরয়রেন মুসলমানরের লথরক ত্ারের জান ও মাল এই 
মূরলয লর্, ত্ারের জনয ররয়রে জান্নাত্। ত্ারা রু্দ্ধ করর আল্লাহর রারহঃ অত্ঃপর মারর 
ও মরর। ত্ওরাত্, ইবিল ও লকারআরন বত্বন এ সত্য প্রবত্শ্রুবত্রত্ অবিচল। আর 
আল্লাহর লচরয় প্রবত্শ্রুবত্ রোয় লক অবধক? সুত্রাং লত্ামরা আনবন্দত্ হও লস ললন-
লেরনর উপর, র্া লত্ামরা করে ত্াাঁর সারথ। আর এ হল মহান সােলয। (সূরা ত্াওিা, 
৯:১১১) 
. 
এখারন লমাটা অেরর ও আন্ডারলাইন করা েুবট শ্ব্দ লেখরত্ পাবচ্ছ র্া হরলা 
োইয়াকতু্লুনা ওয়া ইয়ুকত্ালুন( ََويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُون )অথবাত্, ত্ারা মারর ও মরর। ত্রি অনয 
বকেু বকরায়ারত্ এই েুবট শ্ব্দ আরি-বপরে হরয়রে। অথবাৎ, োইয়ুকত্ালুনা ওয়া 
ইয়াকতু্লুন()। অথবাৎ,  
পবরবচত্ বকরায়াত্ تِلُونَ ( - ـٰ يُقَ  ( َويُْقتَلُونَ  فَيَْقتُلُونَ  ٱللَّهِ  َسبِيلِ  فِى 
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বভন্ন বকরায়ারত্- ( َتِلُون ـٰ  (فيقتلون فيقتلونِ  ٱللَّه َسبِيلِ  فِى يُقَ
. 
(৫) ইরারি মত্পাথবকয ও অরথব অবভন্নত্াঃ 
ইরাি িলরত্ আরিী শ্রব্দর লশ্রষর হারাকাত্ বনণবরয়র পদ্ধবত্রক লিাোয়। ইরাি বত্ন 
প্রকার র্থা মারেু, মানসুি ও মাজরুর। এর উোহরণ বনম্নরুপ- 
. 
আল্লাহ িরলন,  

 
ِِى ٱللَّهِ  تِ ٱلسََّمٰ وَ  ِفى َما َلُهۥ ٱلَّ اب ُۢ  ِمنْ  لِ ْلَكٰ ِفرِينَ  َوَوْيٌل   ۡ   ٱْْلَْرضِ  ِفى َوَما ٰۡ َِ  َشِديد   َع

 

অনুিােঃ বত্বন আল্লাহ; বর্বন নরভামণ্ডল ও ভূ-মণ্ডরলর সিবকেুর মাবলক। কারেররের 
জরনয বিপে ররয়রে, করঠার আর্াি। (সূরা ইিরাহীম, ১৪:২) 
. 
আন্ডারলাইন করা অংশ্বট আল্লাবহ( ِٱللَّه)। আল্লাহ শ্ব্দবটর সরঙ্গ লোট হা এর বনরচ 
কাসরাহ িা লর্র হরয় আল্লাবহ হরয়রে অথবাৎ, এই শ্ব্দবট মাজরুর অিস্থায় আরে। ত্রি 
বকেু বকেু বকরায়ারত্ এখারন আল্লাবহ ٱللَّهِ ( ) এর স্থরল োম্মাহ োরা মারেু ভারি 
আল্লাহু( ُٱللَّه) িযিহ্রত্ হরয়রে। অথবাৎ,  
পবরবচত্ বকরায়ারত্- ( ِوَ  فِى َما لَهُۥ ٱلَِّذى ٱللَّه ـٰ تِ ٱلسََّم ٰۖ  (ٱْْلَْرِض  فِى َوَما 
বভন্ন বকরায়ারত্- ( ُوَ  فِى َما لَهُۥ ٱلَِّذى ٱللَّه ـٰ تِ ٱلسََّم ٰۖ  (ٱْْلَْرِض  فِى َوَما 
অরথব লকারনা বভন্নত্া হয়বন। 
. 
(৬) ওয়াকরে মত্পাথবকযঃ 
ওয়াকে িলরত্ কুরআরনর বিবভন্ন স্থারন থামার বনরেবশ্রক লিাোয়। বিবভন্ন বকরায়ারত্ 
এই ওয়াকরে মত্পাথবকয হরয়রে। লর্মন, 
. 
আল্লাহ িরলন,  
ۖ   ٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  َل  قَالَ  ۖ   لَُكمْ  ٱللَّهُ  يَْغِفرُ   ِحِمينَ ٱلرَّ  أَْرَحمُ  َوُهوَ   ٰۖ  
অনুিােঃ িলরলন, আজ লত্ামারের বিরুরদ্ধ লকান অবভরর্াি লনই। আল্লাহ লত্ামারের লক 
েমা করুন। বত্বন সি লমরহরিানরের চাইরত্ অবধক লমরহরিান। (সূরা ইউসুে, 
১২:৯২) 
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. 
এই আয়ারত্ আমারের পবরবচত্ বকরায়ারত্ ওয়াকে হরি ( َٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  َل  قَال ) 
এর পরর। ত্রি বকেু বকরায়রত্ ওয়াকে করা হরয়রে ( ََعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  َل  قَال) এর পরর । 
অথবাৎ,  
পবরবচত্ বকরায়ারত্- ( َٱْليَْومَ  َعلَْيُكمُ  تَثِْريبَ  َل  قَال   ۖ  ( لَُكمْ  ٱللَّهُ  يَْغِفرُ  
বভন্ন বকরায়ারত্- ( َلَُكمْ  ٱللَّهُ  يَْغِفرُ  ٱْليَْومَ  َعلَْيُكُم؛   تَثِْريبَ  َل  قَال   ۖ  )  
. 
এখারন লেখা র্ারচ্ছ লর্, আলাইকুম( َُعلَْيُكم) শ্ব্দবটর পরর ওয়াকে হরয়রে আর 
আলইয়াওমা( َٱْليَْوم ) শ্ব্দবট পররর আয়ারত্র শুরুরত্ লর্াি হরয়রে। ত্খন এর অথব 
একটু বভন্ন হরি পূরিবরকার অথব লথরক। আর ত্া হরলা- 
“লত্ামারের উপর (পূরিবর আলইয়াওমা শ্ব্দবট না থাকায় “আজ”” হরিনা) লকারনা 
অবভরর্াি লনই, আজ(পূরিবর অনুিারে “আজ” শ্ব্দবট বেরলানা) আল্লাহ লত্ামারেররক 
েমা করর বেন।” 
. 
(৭) উচ্চাররণ পাথবকযঃ  
লর্মন, 

 ََ ُبوا۟  َوقَا َها ٱللَّهِ  ِبْسمِ  ِفيَها ٱْرََ َهآ َمْج۪رى ٰ  رَِّحيمٌ   َلَغُفورٌ   رَبِ ى ِإنَّ  ۡ   َوُمْرَسى ٰ
 

এই আয়ারত্ আন্ডারলাইনকৃত্ মাজরাহা(َمْج۪رٰىَها) শ্ব্দরক আরিীরত্ অরনরক মাজররহা ও 
উচ্চারণ করর থারকন। এমবন ভারি আরিী হরে ‘বসন’(س) ও লসায়াে(ص) এর 
উচ্চাররণ আরিরের মারে পাথবকয পবরলবেত্ হয়। এ ধররনর উচ্চারণিত্ পাথবরকযর 
কাররণ অরথবর লকারনাই পবরিত্বন সাবধত্ হয়না। 
. 
এখারন একবট অবত্ গুরুত্বপূণব মূলনীবত্ মরন রাখরত্ হরি লর্, এই সাত্ ধররনর 
বকরাআত্ সিগুরলাই রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর অনুরমাবেত্ ও ত্াাঁর লথরক মুত্াওয়াবত্র িণবনা 
োরা প্রমাবনত্। এর প্রমান বনরম্নর হাবেসবট লথরক পাই- 
. 
উমর ইব্ন খািাি (রা) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, আবম বহশ্াম ইব্ন হাকীম (রা) লক 
রাসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জীিেশ্ায় সূরা েুরকান বত্লাওয়াত্ কররত্ শুরনবে এিং িভীর 
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মরনারর্াি সহকারর আবম ত্ার বকরাআত্ শুরনবে। বত্বন বিবভন্নভারি বকরাআত্ পাঠ 
করররেন; অথচ রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক এভারি বশ্ো লেনবন। এ কাররণ সালারত্র 
মারে আবম ত্ার উপর োাঁবপরয় পড়ার জনয উেযত্ হরয় পরড়বেলাম, বকন্তু িড় করষ্ট 
বনরজরক সামরল বনলাম। ত্ারপর লস সালাম বেরারল আবম চাের বেরয় ত্ার িলা 
লপাঁবচরয় ধরলাম এিং বজরজ্ঞস করলাম,লত্ামারক এ সূরা লর্ ভারি পাঠ কররত্ শুনলাম, 
এভারি লত্ামারক লক বশ্ো বেরয়রে? লস িলল, রাসূলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) -ই আমারক এভারি 
বশ্ো বেরয়রেন। আবম িললাম, তু্বম বমথযা িলে। কারণ, তু্বম লর্ পদ্ধবত্রত্ পাঠ 
কররে, এর লথরক বভন্ন পদ্ধবত্রত্ রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক বশ্ো বেরয়রেন। এরপর 
আবম ত্ারক লজার করর লটরন রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে বনরয় লিলাম এিং িললাম, 
আপবন আমারক সূরা েুরকান লর্ পদ্ধবত্রত্ পাঠ কররত্ বশ্বখরয়রেন এ ললাকরক আবম 
এর লথরক বভন্ন পদ্ধবত্রত্ ত্া পাঠ কররত্ শুরনবে। এ কথা শুরন রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) 
িলরলন, ত্ারক লেরড় োও। বহশ্াম, তু্বম পাঠ করর লশ্ানাও। ত্ারপর লস লসভারিই পাঠ 
করর লশ্ানাল  ,লর্ভারি আবম ত্ারক পাঠ কররত্ শুরনবে। ত্খন আল্লাহর রাসূল 

িলরলন ,এভারিই নাবর্ল করা হরয়রে। এরপর িলরলন ,লহ উমর !তু্বমও পড়। সুত্রাং 
আমারক বত্বন লর্ভারি বশ্ো বেরয়রেন ,লসভারিই আবম পাঠ করলাম। এিারও 

রাসূলুল্লাহ্)  িলরলন, এভারিও কুরআন নাবর্ল করা হরয়রে। এ কুরআন সাত্ উপ (ملسو هيلع هللا ىلص
(আিবলক) ভাষায় নাবর্ল করা হরয়রে। সুত্রাং লত্ামারের জনয র্া সহজত্র, লস 
পদ্ধবত্রত্ই লত্ামরা পাঠ কর। [৪] 
. 
এরকমটা করা হরয়রে উম্মারত্র জরনয সহজীকররণর জরনযই। বনরম্নর িণবনা েুবটরত্ এই 
বিষয়বট পবরষ্কার হরয় র্ায়। 
. 
উিাই ইিন কা’ি (রা-) লথরক িবণবত্ । বত্বন িরলন, আবম মসবজরে বেলাম । এক 
িযবি প্রিরশ্ করর সালাত্ আোয় কররত্ লািল । লস এমন এক ধররলর বকরাআত্ 
কররত্ লািল আমার কারে অবভনি মরন হল । পরর আর একজন প্ররিশ্ করর ত্ার 
পূিবিত্বী িযবি হরত্ বভন্ন ধররনর বকরা-আত্ কররত্ লািল । সালাত্ লশ্রষ আমরা 
সিাই রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে লিলাম । আবম িললাম, এ িযবি এমন বকরা আত্ 
করররে র্া আমার কারে অবভনি লঠরকরে এিং অনযজন প্ররিশ্ করর ত্ার পূিবিত্বী জন 
হরত্ বভন্ন বকরা-আত্ পাঠ করররে । ত্খন রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের উভয়রক (বকরা আত্ 
পাঠ কররত্ ) বনরেবশ্ বেরলন । ত্ারা উভরয়ই বকরা-আত্ পাঠ করল । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
973 

ত্ারের েু-জরনর (বকরা-আরত্র) ধরনরক সুন্দর িলরলন । েরল আমার মরন নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর কুরআরনর প্রবত্ বমথযা অবিশ্বাস ও সরন্দরহর উরমাষ লেখা বেল । এমন বক 
জাবহলী রু্রিও আমার এমন খটকা জারিবন । আমার লভত্রর সৃষ্ট খটকা অিরলাকন 
করর রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) আমার িুরক সরজারর আঘাত্ কররলন । েরল আবম ঘমবাি হরয় 
লিলাম এিং লর্ন আবম ভীত্ সযি হরয় মহা মহীয়ান আল্লাহর বেরক লেখবেলাম । নিী 
 আমারক িলরলন-, ওরহ উিাই! আমার কারে (বজিরাঈল (আঃ)-লক লপ্ররণ করা (ملسو هيلع هللا ىلص)
হরয়রে লর্, আবম লর্ন কুরআন এক হররে বত্লাওয়াত্ কবর । আবম ত্খন ত্াাঁর কারে 
পূনরায় অনুররাধ করলাম আমার উম্মারত্র জনয সহজ করুন । বেত্ীয়িার আমারক 
িলা হল লর্, েুই হররে ত্া বত্লাওয়াত্ কররি । ত্খন ত্াাঁর কারে আিার অনুররাধ 
করলাম, আমার উম্মারত্র জনয সহজ করর বেরত্ । তৃ্ত্ীয়িার আমারক িলা হল লর্ 
সাত্ হররে ত্া বত্লাওয়াত্ কররি এিং র্ত্ িার আপনারক জিাি বেরয়বে ত্ার 
প্রবত্বটর িেরল আপনার জনয একবট সাওয়াল! আমার উম্মাত্রক েমা করুন । লহ 
আল্লাহ ! আমার উম্মাত্রক েমা করুন । আর তৃ্ত্ীয় প্রাথবনাবট বিলবম্বত্ করর লরবখবে 
লস বেরনর জনয লর্ বেন সারা সৃবষ্ট এমন বক ইিরাহীম (আঃ) ও আমার প্রবত্ আকৃষ্ট 
হরিন।[৫] 
. 
উিাই ইিন কা’ি (রা-) লথরক িবণবত্ লর্ নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িনূ বিোররর জলাভূবম (লিািা)-র 
কারে বেরলন । উিাই (রা-) িরলন, ত্খন বজিরাঈল (আঃ) ত্াাঁর বনকরট এরস িলরলন, 
আল্লাহ আপনারক আরেশ্ করররেন লর্ আপনার উম্মাত্ এক ধররনর কুরআন পাঠ 
কররি । ত্খন নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম আল্লাহর কারে ত্ার মাজবনা ও েমা প্রাথবনা 
করবে । আমার উম্মাত্রত্া এ হুকুম পালরন সমথব হরি না । পরর বজিরাঈল (আঃ) 
বেত্ীয়িার ত্ার কারে আিমন করর িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম করররেন লর্, 
আপনার উম্মাত্ েু’ধররনর কুরআন পাঠ কররি । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম আল্লাহর 
সকারশ্ ত্ার মাজবনা ও েমা প্রাথবনা করবে আমার উম্মাত্রত্া ত্া পালরন সমথব হরি না 
। ত্ারপর বত্বন ত্াাঁর কারে তৃ্ত্ীয়িার এরস িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম করররেন 
লর্, আপনার উম্মাত্ বত্ন হররে কুরআন পাঠ কররি । নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, আবম 
আল্লাহর সমীরপ ত্াাঁর মাজবনা ও েমা প্রাথবনা করবে, আমার উম্মাত্ লত্া এবট পালরনর 
সমথব রারখ না । ত্ারপর বজিরাঈল (আঃ) চতূ্থব িার নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর কারে এরস 
িলরলন, আল্লাহ আপনারক হুকুম করররেন লর্, আপনার উম্মাত্ সাত্ হররে কুরআন 
পাঠ কররি এিং এর লর্ লকান হরে ও ধরন অনুসারর ত্ারা পাঠ কররল ত্া-ই র্থাথব 
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হরি ।[৬] 
. 
আর এই বকরায়াত্গুরলা আমরা বিবভন্ন ইমামরের নারম বচরন থাকরল ও এর মূল সূত্র 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) পর্বি লপৌরে। উরল্লখয লর্, স্বল্পসংখযক রািী োরা িণবনাকৃত্(মুত্াওয়াবত্র 
নয় এমন), লকারনা অপবরবচত্(িাইবর মাশ্হুর), মুনকাবত্(বিবচ্ছন্ন) সনরে িবণবত্, 
মাওেু(জাল-িারনায়াট) সনরে িবণবত্ ও শ্ার্(বিরল) ধররনর বকরায়াত্ গ্রহনরর্ািয নয়। 
বকরায়ারত্র বিখযাত্ ইমামরের নাম বনম্নরুপঃ- 
. 
১। নাবেঈ ইিনু নুয়াইম(মৃ ১৬৯বহ( 
২। আবসম বিন নুজুে )মৃ ১২৭বহ(  
৩। হামর্াহ বিন হাবিি আল কুবে )মৃ ১৫৬বহ(  
৪। ইিনু আবমর )মৃ ১১৮বহ(  
৫। আিুল হাসান বকসাঈ )মৃ ১৮৯বহ(  
৬। ইিনু কাবের )মৃ ১২০বহ(  
৭। আিু আমর ইিনু আলা )মৃ ১৫৪বহ(  
. 
➫ সম্ভািয প্রশ্নঃ- 
. 
○ এক্, কুরআন র্বে সাত্ হররেই হরয় থারক ত্াহরল লাওরহ মাহেুরজ লকান হররের 
কুরআন সংরবেত্ আরে? 
● উিরঃ এর জিাি হাবেরসই আরে। রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, বজিরাঈল (আ) আমারক 
একভারি কুরআন বশ্ো বেরয়রেন। পরিত্বীরত্ রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) মানুরষর সুবিধার জরনয 
বজিরাঈল(আ) এর কারে অনযানয হররে বশ্খারত্ অনুররাধ করররেন ত্ারপর 
বজিরাঈল(আ) সাত্ হররে কুরআন বশ্খান। অথবাৎ, কুরআন প্রথরম লর্ভারি নাবর্ল 
হরয়বেরলা লসই কুরআনই লাওরহ মাহেুরজ সংরেন করা আরে। আল্লাহু আ’লাম। 
. 
○ েুই, কুরআন সংরেরনর োবয়ত্ব লত্া আল্লাহই বনরয়রেন ত্াহরল এই কুরআন বনরয় 
এত্ মত্পাথবকয লকন হরি? 
● উিরঃ এগুরলা এমন লকারনা মত্পাথবকয লমারটই নয় লর্ এই কাররণ কুরআরনর 
বচরিন সরত্য একটুও োাঁটল ধরররে। আর পূরিবই পবরষ্কার করা হরয়রে লর্ এই 
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মত্পাথবরকযর ধরন লকমন। এই বকরাআরত্র িা আহরুরের পাথবরকযর কাররণ লমারটই 
কুরআনরক প্রশ্নবিদ্ধ করা র্ায়না। িরং ত্খন লথরক আজ পর্বি কুরআন বটরক আরে 
লকাবট লকাবট হারেজ এরক িুরক ধারন করর আজ ও জমীরনর িুরক হাাঁরট র্ার মরধয 
আরিীর প্রাথবমক জ্ঞান ও লনই এমন ও অরনরক আরেন। ত্িুও ত্ারা সমূ্পণব বিরেবশ্ 
ভাষার একবট িইরয়র আিারিাাঁড়া মুখস্থ করর লররখরেন ও রু্ি পরম্পরায় এবট একমাত্র 
এিং একমাত্র কুরআরনরই মুবর্র্াহ র্ার সামানযত্ম প্রবত্েবন্দ্বত্া করার মত্ আর লকারনা 
িই এই ধরনীর িুরক পাওয়া র্ারিনা। বনেশ্বন লত্া েবড়রয় বেবটরয় আরেই ত্রি 
লনওয়ার মত্ লকউ বক আরে? 

 
[১] Arabic-English Dictionary for Quranic Usage, p-201; কুরআরনর অথব িুোর সহজ 
অবভধান, আিেুল হালীম, পৃ-৬৫(IslamHouse.com.bd) 
[২] সহীহ িুখারী,(ইো), োর্াবয়লুল কুরআন, ৮/৩৪০, হা-৪৬২৫ 
[৩] https://islamqa.info/ar/5142 
[৪] সহীহ িুখারী, োর্াবয়লুল কুরআন 
[৫] সহীহ মুসবলম,(ইো), ৩/১৬৭, হা-১৭৮১ 
[৬] ঐ, হা-১৭৮৩ 
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১৬৩ 

একবট ললজুড়িৃবির িযিরচ্ছে 
-লমাঃ মবশ্উর রহমান  

 

 

ললজ 

আরও লেবসবেকযাবল িলরল, িঙ্গরেশ্ীয় চারু-কারুকলা িযাকগ্রাউরন্ডর বিজ্ঞানমনস্করা 
বনরজরের পবরচয় লেিার সময় লর্ প্রাণীর িংশ্ধর হিার োিী করর- লসই িানররর 
ললজ। 
এই ললজ বনরয় লসসি সাবহত্যকলার বিজ্ঞানীরের ললজুড়িৃবিটা লিশ্ লেখার মত্। 
. 
ইন্টাররেইল বকংিা চারুকলা "লযারিাররটবর"-লত্ বিজ্ঞান করা মুিমনারা র্খন 
বনরজরেররক িানররর উিরসূরী প্রমাণ করার লচষ্টা করর, ত্খন ত্ারেররক িলরত্ লেখা 
র্ায়- লর্ এই ললজই নাবক ত্ারের লিরো পূিবপুরুষরের সারথ বিেযমান লসতু্িন্ধরনর 
অনযত্ম বচহ্নবিরশ্ষ। 
. 
ত্ারা িরল লর্ বিিত্বরনর প্রিারহ মানুরষর ললজ িযিহাররর প্ররয়াজন েুবররয় র্ািার েরল 
ত্ারের পূিবপুরুষরের ললজ থাকরলও িত্বমারন মানুরষর ললজ লনই, 
ত্রি লসই ললরজর বকেু বচহ্ন নাবক আজও মানুরষরা লেরহ িরয় বনরয় লিড়ায়। 
. 
এই োবির স্বপরে র্খন প্রমাণ চাওয়া হয়, ত্খন িড়রজার পাওয়া র্ায় একটা 
মানিবশ্শুর লেরহ "ললজ"সহ ইটারবমবিরয়ট ললরভরলর িইরয়র (উচ্চ মাধযবমক 
প্রাণীবিজ্ঞান by িাজী আজমল ের এোম্পল) একটা েবি, 
নয়রত্া "১৯০১" সারলর বত্নবট সাোকারলা ও একবট হারত্ আাঁকা েবি, এিং "ললজ" 
লেখরত্ পাওয়া লিরে -শুধুমাত্র এটুকুই িলা একটা লপজ, 
আর নাহরল বত্নবট ❝ caudal appendage ❞ -এর "১৯৮০" সারল প্রকাবশ্ত্ লকস 
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বররপাটব/স্ট্াবি। 
. 
িযস, এটুকুই। 
ঘুবররয় বেবররয় এগুরলাই িারংিার লচারখর সামরন লোলা লখরত্ থারক। 
এই একই বজবনস িারিার পুররনা কাসুবন্দর মত্ িযিহার করর লশ্য়াল, পযাাঁচা, ভালু্লক 
ইত্যাবের মুরখাশ্ বনরয় মঙ্গল কামনা কররত্ লির হওয়া প্রিল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রোয় 
প্রমাণ কররত্ চায়- লর্ িযিহার েুবররয় লিরলও পূিবপুরুরষর লসই হারারনা নিবশ্ষ্টয ললজ 
এখরনা মারেমরধয উিরসূরী মানুরষর মারে লেখা র্ায়। 
অত্এি, জয়তু্ িারউইন!! 
. 
আর এর স্বপরে লেখা র্ায়, 
লমরুেরন্ডর কবেে নামক লিান িা হাড়রক "লটইলরিান", 
এিং ভ্রূণািস্থায় লেখা র্াওয়া একবট "ললজ"সেৃশ্ িাকচাররক "জামবাবনর িারউইন" 
আনবস্ট্ লহরকল-এর িলা এক ভ্রাি, fraudulent মত্িারের অংশ্ বহরসরি "ভ্রূণীয় 
ললজ" িরল চাবলরয় লেিার িযাপক লত্াড়রজাড়। 
. 
বকন্তু এর লপেরনর িল্প লপেরনই ররয় র্ায়। 
বকংিা হয়রত্ািা মুিমরনর োিীোরররা ইচ্ছাকৃত্ভারিই লপেরন লররখ লেয়, পারে 
ত্ারের মুিমরনর সংকীণবত্া প্রকাশ্ লপরয় র্ায় -আল্লাহু 'আলাম। 
লত্া আসা র্াক লস কথায় ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
. 
জরমর পররর ত্থাকবথত্ লর্ "ললজ" বনরয় িযাপক উমােনা, ত্ার কাররি টামবটা হরলা 
"caudal (lower back) appendage", 
র্ার সারথ "লটইলরিান" নারম প্রচাররর লচষ্টা করা কবেবজয়াল লিানস িা কবেরের 
লকান সম্পকবই লনই -র্বেও বিিত্বনিােীরা ত্া লজার করর স্থাপন কররত্ চায়। 
. 
এই caudal appendage গুরলা ১০০০ জরন মাত্র ১-৩ জরন লেখা র্ায়, র্ার 
অবধকাংশ্ই লকিলমাত্র বস্কন আর েযাবট বটসুযরত্ িবঠত্। 
. 
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আধুবনক এম্ব্রারয়ালবজর ভাষায়- 
. 
❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of 
varied origin (some are teratomata); they practically never contain 
skeletal elements and are in no sense "tails". ❞ 
[ O ’ Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , 
Second Edition , Wiley - Liss , 1996; in between pages 93-95 ] 
[িইবটর লমাস্ট্ বররসন্ট এবিশ্ন হরলা থািব এবিশ্ন,লম ২০০১] 
. 
. 
লত্া কবেবজয়াল লিানসগুরলা/কবেেরক "লটইলরিান" নারম চাবলরয় লেওয়ার লর্ 
পাাঁয়ত্ারা করা হয়, ত্ার েুবলরয়-োাঁবপরয় প্রচাররর কাররণ লেখা র্ায়, 
লর্ অত্ীরত্ বকেু "নাোন" সাজবনরা লকান কারণ োড়াই, শুদ্ধ িাংলায় "হুোমুোই" 
মানুরষর কবেেরক লির করর লেলরত্া। 
বঠক লর্মনটা আরি লকান িােবিচার োড়াই টনবসরলর লেরত্র করা হরত্া। 
. 
বকন্তু পরিত্বীরত্ বঠকই জানা লিল লর্ টনবসরলর েযাবরবিয়াল বরবজওরন গুরুত্বপূণব 
"লচৌবকোরী"-র ভূবমকা আরে, িারনিাাঁরয় না ত্াকারয় ত্ারক লকরট লেলরল শ্ি 
কবেরকারয়ে আরে; লত্া কবেেই িা িাে র্ারি লকন? 
. 
েলােল- 
অরকরজা, অকমবণয িরল লির করর লেলা কবেরের লপরশ্রন্টর মারাত্মক সমসযায় 
লভািা। 
লর্মন উঠরত্-িসরত্ কষ্ট, জমোনকালীন সমসযা এমনবক সময়মত্ টয়রলরট না লর্রত্ 
পারারও সমসযা। 
. 
র্ার েরল িত্বমারন লকিল এিং লকিলমাত্র এেবিম লাস্ট্ বরজটব বহরসরিই 
"কবেরজকটমী" করা হয়, 
বকন্তু ত্খনও িুশ্াল মাসলগুরলা অনযরকাথাও অযাটাচ করার লচষ্টা করা হয়। 
. 
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. 
ত্রি এইসরির বভবি বহরসরি র্া েড়ারনা হয়, ত্া হরলা লসই ত্থাকবথত্ "ভ্রূণীয় ললজ", 
র্া প্রকৃত্পরে লকান "ললজ"-এর জারত্ও পরড় না। 
. 
এই "ললজ" নাম লেওয়ার লচষ্টা করা িাকচার িা িঠরনর সবঠক টামব হরলা "caudal 
eminence", র্ার অভযিরর শুধুমাত্র বনউরাল বটউি িা নালীই থারক, আর বকেু না। 
আর ত্া সাধারণত্ ৫ সপ্তাহ লথরক কমরত্ থারক, আর কখরনা িা র্বে জরমর পর ত্া 
থারক (হাজারর র্া মাত্র ১-৩ জন), ত্াহরল হয় ত্া বনউরাল বটউরির "অকালপে" 
িৃবদ্ধর কাররণ, আর না হরল সারথ পযারকজ বহরসরি "spina bifida" নামক লমবিরকল 
কবন্ডশ্নরু্ি হরয় থারক। 
. 
অথবাৎ জরমর পর "ললজ" জাত্ীয় র্া বকেুই লেখা র্ায়, সিবরেরত্রই ত্া অযানাটবমকাল 
অযারনামাবল িরল সংজ্ঞাবয়ত্ করা হয় -বকন্তু কখরনাই এই িঙ্গরেরশ্র মত্ ত্ারক "ললজ" 
িরল চাবলরয় লেওয়া হয় না। 
. 
উপররাবল্লবখত্ এম্ব্রারয়ালজীর লটেটিুরকর ভাষায়- 
. 
❝ Supernumerary vertebral centra that would later degenerate are 
not present and hence no tail exists ❞ 
[ page 336 ] 
এিং, 
. 
❝ the caudal tip of the trunk appears particularly tapered at 5 weeks 
, because it contains merely neural tube , but is in no sense a 
(future) vertebrated " tail " . ❞ 
[ in between pages 331-332 ] 
. 
. 
লত্া এখন এসমি ত্থযপ্রমাণাবের মুরখ িাাঁইগুাঁই করর িলা হরলা লর্- 
"আচ্ছা বঠক আরে। 
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ত্রি কথা হরলা ললজ বনরয় জমারনা এক তৃ্ত্ীয়াংরশ্রও কম বশ্শুরের থারক বসউরিা 
লটইল র্া বকনা ললজ নয়। িাট িাবকরা িু ললজ বনরয় জমায় র্ারত্ বনউরাল বটউরির 
সারথ করশ্রুকা, ত্রুনাবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ী ইত্যাবে থারক এিং লপশ্ী সংরকাচরনর 
মাধযরম ললজ নাড়ারনার নবজর ও আরে।" 
. 
. 
ইবত্পূরিবই িলা হরয়রে লর্ জরমর পর ত্থাকবথত্ "ললজ" লেখরত্ পাওয়া র্ায় ১০০০ 
জরন মাত্র ১-৩ জরন। 
লসই ১-৩ জরনর আিার // এক তৃ্ত্ীয়াংরশ্রও কম বশ্শুরের থারক বসউরিা লটইল র্া 
বকনা ললজ নয়। // , 
লসখান লথরক আিার িােিাবক কত্জনই িা থারক, ত্ারা নাবক আিার // িু ললজ বনরয় 
জমায় র্ারত্ বনউরাল বটউরির সারথ করশ্রুকা, ত্রুনাবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ী ইত্যাবে থারক 
এিং লপশ্ী সংরকাচরনর মাধযরম ললজ নাড়ারনার নবজরও আরে। // । 
. 
লস বক অভূত্পূিব বহসাি! 
সবত্যই  ,বশ্হবরত্ হরয় উঠরত্ হয়।  
ত্রি বশ্হরণরক আপাত্ত্ বশ্রকয় তু্রল লররখ উপবরউি িিরিযর সত্যত্া র্াচাই করর 

লেখা র্াক।  
. 

র্বেও লর্ "ললজ "নাড়ারনা র নবজর থাকার কথা োিী করা হরয়রে ত্া জরমর পর 
লেখরত্ পাওয়া caudal appendage -এর িযাপারর, ত্িুও প্রথরম ভ্রূণািস্থায় লেখা 
র্াওয়া caudal eminence -এর কথা িলা র্াক। 
কাররণ অিরর িযবধগ্রস্থরের জনয লকানরকরমর োাঁকরোাঁকর না রাখাই ভাল। 
. 
লত্া according to the same embryology textbook mentioned before- 
. 
❝ Between 4 and 7 weeks the caudalmost part of the trunk tapers, 
probably as a result of a precocious growth of the neural tube . 
The proximal part of the projection contains some coccygeal 
vertebrae , whereas the distal portion , although it contains neural 
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tube , is non-vertebrated. ❞ 
[ page 93 ] 
. 
অথবাৎ ভ্রূণািস্থায় ভ্রূরণর েূরিত্বী পৃষ্ঠরেশ্ীয় অংশ্বট লর্ িমশ্ সরু হরয় আরস, ত্া ঘরট 
বনউরাল বটউরির "অকালপে" িৃবদ্ধর কাররণ। 
এই িবধবত্ অংশ্বটর কারের অংরশ্ বকেু কবেবজয়াল ভাবটববব্র থারক, লর্খারন েূরিত্বী 
অংরশ্ বনউরাল নালী থারক,বকন্তু ত্িুও ত্া নন-ভাবটবরব্ররটি হয়। 
. 
অথবাৎ এই ত্থাকবথত্ "ভ্রূণীয় ললজ"ও লিান িা হাড়বিহীন হয়। 
. 
এখন প্রশ্ন হরলা, 
আজত্ক এমন লকারনা লমরুেন্ডী প্রানীর ললরজর হবেস বক পাওয়া লিরে, র্া হাড়বিহীন 
হরয় থারক? 
কীভারি সম্ভি এজাত্ীয় কথািাত্বা? 
. 
এরত্ও র্বে মন না ভরর, এিং caudal eminence -লক ভাঙা লরকরিবর মত্ "ভ্রূণীয় 
ললজ" িরল চাবলরয় বেরয় লজাচু্চবরর লচষ্টা জাবর থারক, 
ত্াহরল িলা র্ায় ২০০৪ সারল "Cell Tissues Organs" জানবারল প্রকাবশ্ত্ হওয়া 
৫২বট বভন্ন বভন্ন বহউমযান এম্ব্রারয়া বনরয় লিরভলপরমরন্টর বিবভন্ন লস্ট্রজর উপর করা 
একবট গুরুত্বপূণব স্ট্াবির কথা। 
. 
লসই স্ট্াবিবটরত্ লর্ লসবটর অরথারররা িরলন, 
লর্ এই caudal eminence অংশ্বট মানিরেরহ এমনবক লকান লটরম্পারারী "ললজ"-ও 
িঠন করর না -ভুরলও বক ত্া জানার লচষ্টা করা হরয়রে? 
. 
❝ The eminence produces the caudal part of the notochord and, 
after closure of the caudal neuropore, all caudal structures, but it 
does not produce even a temporaray "tail" in the human. ❞ 
[ Müller F and O'Rahilly R., "The primitive streak, the caudal 
eminence and related structures in staged human embryos," Cells 
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Tissues Organs. 177(1):2-20, 2004 ] 
. 
লকাথায় লিল ত্াহরল লসই ঢাকরঢাল বপবটরয় প্রচার করা "ভ্রূণীয় ললজ"? 
. 
. 
লকন Keith L. Moore, T. V. N. Persaud , Mark G. Torchia ত্ারের ললখা 
লমবিরকল লটেটিই "The Developing Human" -এ িরল িরস আরেন- 
. 
❝ All evidence of the // caudal eminence // has disappeared by the 
end of the eighth week. ❞ 
. 
বকংিা আরও একটুখাবন "অসবহষু্ণত্া" লেবখরয় র্বে লসই িইবটরত্ই ত্ারা আরও কী 
িরলরেন ত্ার উরল্লখ কবর- 
. 
❝ Toward the end of fourth week, a long "tail-like" // caudal 
eminence // is a characteristic feature. ❞ 
. 
. 
"caudal eminence" is a characteristic feature -িুো লিল বকেু? 
লকন িলা হরলা না, "এম্ব্রারয়াবনক লটইল" ইজ এ কযাররিাবরবস্ট্ক েীচার? 
জিািটা বঠক কী? 
. 
আর বঠক এর উপররই লত্া ত্ারেরই এই একই িইরয়- 
অষ্টম সপ্তারহর লশ্ষ বেরক সমূ্পণব অেৃশ্য হরয় র্ায় "caudal eminence", লকান 
"ললজ" না 
-িলা আরে ত্াও উরল্লবখত্ আরে। 
ত্াহরল? 
. 
কীভারি কী? 
how what? 
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. 
আসরল িযাপারটা হরলা চেুোরন েৃবষ্টেম করর লত্ালার লচষ্টা করা -অন্ধ িযবির লেরত্র 
প্ররর্াজয, 
বনরজর লচাখ বনরজই খুরল বেরজ লররখ লেওয়া িযবির লেরত্র না। 
. 
. 
র্াই লহাক, আরলাচনায় লেরা র্াক। 
. 
এিার র্বে লেয করা র্ায় জরমর পরর পাওয়া "ললজ"-এর প্রবত্, ত্াহরল একবট 
এম্ব্রারয়ালজীর লটেটিুরকর ভাষায় িলরল- 
. 
❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of 
varied origin (some are teratomata); they practically never contain 
skeletal elements and are in no sense " tails. " 
Projections that contain skeletal elements are caused by a dorsal 
bending of the coccyx, do not contain more vertebrae than normal, 
and have nothing to do with " atavism ". ❞ 
[ O ’ Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , 
Second Edition , Wiley - Liss , 1996; in between pages 93-95 ] 
. 
অথবাৎ লর্ সমি িবধবত্ অংরশ্ লস্করলটাল এবলরমন্টস লথরক থারক, ত্া কবেরে িসবাল 
লিবন্ডরঙর কাররণ হরয় থারক। 
বকন্তু ত্ারপররও ত্ারত্ স্বাভাবিরকর লচরয় লিবশ্ ভাবটববব্র থারক না, 
এিং র্া "atavism" -অথবাৎ পূিবপুরুরষর হারারনা নিবশ্ষ্টয বেরর পাওয়ার সারথ 
লকানরূরপই সমৃ্পি না। 
. 
লকাথায় ত্াহরল লসই ত্থাকবথত্ "অবরবজনাল লটইল"-এর প্রমাণ? 
. 
লর্খারন িলাই হরয়রে লর্ এরত্ কঙ্কাবলক উপাোন লথরক থাকরলও ত্া স্বাভাবিরকর 
লচরয় বভন্ন হয় না, 
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িরং স্বাভাবিক কবেেই পৃষ্ঠরেশ্ীয় িিত্ার কাররণ লসরকম হরয় থারক, 
এিং ত্া শুধু লিাড়ার বেরকই থারক, আিার বেরক িা পুররা প্ররজকশ্ন জুরড় থারক না -
ত্াহরল? 
. 
লস িস্তুবট "অবরবজনাল লটইল" হরলা কী করর? 
. 
সামু, মুিমনা প্রভৃবত্ ব্লরি িরস িরস প্রিল মাত্রায় বিজ্ঞান করা লর্ সম্প্রোয় 
বনরজরেররক িানররর িংশ্ধর প্রমারণর লচষ্টায় লকিল িলার রি করয়ক গুণ েুবলরয় 
এিং ত্যাাঁড়া করর লকিলমাত্র অোিয ভাষায় িাবলিালাজ কররত্ই সেম, 
ত্ারের চেুরকাটর নামক িরত্ব বক ধরা পরড় না, লর্ Journal of Neurosurgery-র 
একবট লপপাররর মরত্- 
. 
❝ In all reported cases, the vestigial human tail lacks bone, cartilage, 
notochord, and spinal chord. It is unique in this feature. ❞ 
[ Roberto Spiegelmann, Edgardo Schinder, Mordejai Mintz, and 
Alexander Blakstein, "The human tail: a benign stigma", Journal of 
Neurosurgery, 63: 461-462 (1985) ] 
. 
অথিা Journal of Child Neurology -এর ২০১৩-র একবট লপপাররও র্া িলরত্ 
লেখা র্ায়- 
. 
❝ // True tails are boneless //, midline protrusion usually attached 
to the sacrococcygeal region and capable of spontaneous or reflex 
motion. They consist of normal skin, connective tissue, muscle, 
vessels, and nerves and are covered by skin. // Bone, cartilage, 
notochord, and spinal chord are lacking. // ❞ 
[ Surasak Puvabanditsin, Eugene Garrow, Meera Joshi-Kale, and 
Rajeev Mehta, "A Gelatinous Human Tail With Lipomyelocele: Case 
Report," Journal of Child Neurology, 28(1) 124-127 (2013) (emphases 
added). ] 
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. 

. 
লকাথায় ত্াহরল লসই ত্রুণাবস্থ, অবস্থ, ঐবচ্ছক লপশ্ীসহ অবরবজনাল ললজ এিং ত্ার 
লপশ্ী সংরকাচরনর মাধযরম নাড়ারনার নবজর? 
. 
লর্খারন িলা হরয়রে লর্ র্বে সাধারণ িঠন লথরক বভন্ন হরয় caudal appendage -এ 
লস্করলটাল এবলরমন্টস থারক, ত্াহরল ত্ার কারণ হরলা কবেরের পৃষ্ঠরেশ্ীয় িিত্ার 
েরল বকেু অংশ্ লসই লিবশ্/ মাংসল িাকচাররর লিাড়ার বেরক অথবাৎ 
sacrococcygeal region িা পৃষ্ঠপ্রাচীররর লর্ অংরশ্ লসবট রু্ি লসখান বেরয় 
কবেরের বকেু অংশ্ ঢুরক থাকা/র্াওয়া। 
. 
বকন্তু ত্িুও লসখারন লসই স্বাভাবিক সংখযক লিানসই থারক, আর এমনবক োইনাল 
করিবর লসাজা িরাির লথরক সমূ্পণব সরর বিরয় করিবর পাশ্ িরিার অিবস্থত্ হরয়ও 
appendage হরত্ পারর -ত্াহরল? 
. 
এই ত্াহরল িঙ্গরেরশ্র বিজ্ঞারনর বঠকাোরররের "মুি" মরনর েশ্া? 
. 
. 
বকংিা এোড়াও লর্ The New England Journal of Medicine -এ "ললজ"-এর 
ওপরর লেওয়া একটা বিখযাত্ লপপারর িলা হরয়রে- 
লর্ caudal appendage -এমনবক লকান প্রাথবমক ভাবটবব্রাল িা করশ্রুকার অংশ্ 
থারক না, এমন লকান প্রমাণ লনই লর্ লকারনা caudal appendage -এ বনম্নপৃষ্ঠরেশ্ীয় 
ভাবটববব্র বকংিা অবত্বরি সংখযক ভাবটববব্র আরে -লসটা? 
. 
❝ When the caudal appendage is critically examined, however, it is 
evident that // there are major morphologic differences between the 
caudal appendage and the tails of other vertebrates. // 
First of all, the caudal appendage does not contain even rudimentary 
vertebral structures. There are no well-documented cases of caudal 
appendages containing caudal vertebrae or an increased number of 
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vertebrae in the medical literature, and // there is no zoological 
precedent for a vertebral tail without caudal vertebrae. // ❞ 
[ Fred Ledley, "Evolution and the Human Tail", The New England 
Journal of Medicine, 306 (20): 1212-1215 (May 20, 1982) (emphases 
added). ] 
-লসটা? 
. 
এই-ই ত্াহরল আটবস, কমাসব, লবলত্কলা িযাকগ্রাউন্ড লথরক উরঠ আসা বিজ্ঞানমনস্করের 
"বিজ্ঞান করা"-র েশ্া? 
. 
. 
প্রকৃত্পরে র্খন ললজকাটা লশ্য়ারলর মত্ বনরজরা পথভ্রষ্ট হওয়া এ সকল প্রাণীরের 
অনযানয স্বাভাবিক ভাইরিানরেররকররকও পথভ্রষ্ট করার এরহন প্ররচষ্টা ও কার্বকলাপ 
লচারখ পরড়, 
ত্খন ভৎবসনার সারথ শুধু একটা কথাই মরন হয়- 
লর্ কাজী নজরুল ইসলাম সারহরির িলা "আিার লত্ারা মানুষ হ..." কথাবট ত্াহরল 
লিাধহয় বনরজর সাথবকত্া খুাঁরজ লপরয়রে। 
. 
বেনরশ্রষ, এরেররক লকিলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) -এর মত্ 
কররই িলা র্ায়- 
" সালামুন 'আলা মাবনিািা 'আল হুো " 
- সৎপথ অিলম্বনকারীরের প্রবত্ শ্াবি 
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১৬৪ 

লকমন বেরলন বত্বন? (নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) জীিরনর বিবভন্ন বেক) 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

 
একজন মানুষরক েূর লথরক লেখরল অসাধারণ মরন হয়। ভুরলর উরধ্বব মরন হয়। েূরত্ব 
র্ত্ করম, মানিীয় েূিবলত্া ত্রত্া প্রকাশ্ পায়। কখরনা কখরনা লভত্ররর কের্ব রূপও 
প্রকাশ্ পায়, লর্টা হয়রত্া েূর লথরক আমরা বচিাও কররত্ পাবর না। এ কাররণই 
একজন মানুরষর লভত্র ও িাবহররর আসল রূপ সিরচরয় ভারলাভারি জানরত্ পারর 
ত্ার জীিনসবঙ্গনী। লস বক িা. লজবকল না বম. হাইি লসটাও ত্ার স্ত্রীর লচরয় ভারলা 
লকউই িলরত্ পাররি না। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াই িলরত্ন, “লত্ামারের মরধয লসই লত্া 
সিরচরয় উিম, লর্ ত্ার স্ত্রীর বনকট উিম। আবম আমার স্ত্রীরের বনকট সিরচরয় 
উিম।” 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লর্ ত্াাঁর স্ত্রীরের বনকট সিরচরয় উিম বেরলন ত্া স্ত্রীরের সারথ ত্াাঁর উষ্ণ ও 
মমত্াপূণব আচরণই িরল লেয়। প্রবত্বেন সকারল বত্বন েজররর পর স্ত্রীরের সারথ লেখা 
কররত্ন। ত্ারের লখাাঁজ-খির বনরত্ন। আসররর পর ত্ারের সারথ আররকিার লেখা 
কররত্ন। লস সমরয় কখরনা ত্ারের জবড়রয় ধররত্ন, কখরনা িা চুমু লখরত্ন। 
. 
স্ত্রীর মর্বাো বেরয়বেরলন সিবরমাট এিাররাজনরক। এর মরধয েু’জন ত্াাঁর জীিেশ্ারত্ই 
মারা বিরয়বেরলন। িাবক নয় জন স্ত্রীরের সারথ বত্বন পালািরম থাকরত্ন। এ িযাপারর 
কখরনা অবিচার কররত্ন না। একজন স্ত্রী প্রবত্ নয় বেন পর ত্াাঁর সারথ থাকার সুরর্াি 
লপরত্ন। র্বে নয় বেন পর পর বত্বন স্ত্রীরের সারথ লেখা কররত্ন, ত্রি ত্া ত্ারের 
জনয অরনক কষ্টকর হরত্া। শূ্নযত্ারিাধ র্ারত্ সৃবষ্ট না হয়, লসজনয বত্বন প্রবত্বেনই 
েু’িার করর ত্ারের সারথ লেখা কররত্ন। স্ত্রীরা ত্াই ভািরত্ন, “রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লত্া 
সিসময় আমারের সারথই আরেন।” এখনকার সমরয় আমরা স্ত্রীরের অনুভূবত্র বেরক 
এরকিাররই মরনারর্াি লেই না। সারাবেন কাজ বনরয় পরড় থাবক। রারত্র লিলা বিোনায় 
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শ্রীর এবলরয় লেই। অথচ ত্থয-প্ররু্বির এই রু্রি আবম চাইরল বকন্তু সহরজই পাবর 
ত্ারক আমার অনুভূবত্র কথা অবেরস িরসই জানারত্। কারজর োাঁরক ত্ারক লোট্ট করর 
একটা লমরসজ বেরয় রাখরত্ পাবর। ভারলািাসার কথা জানারত্ পাবর। 
. 
র্খন বত্বন নতু্ন কাউরক বিরয় কররত্ন, ত্খন সি স্ত্রীরের সারথ লেখা কররত্ন। বত্বন 
জানরত্ন, স্ত্রী বহরসরি ত্ারের পরে এটা লমরন লনয়া কষ্টকর। ত্াই লেখা করর লর্ন 
ত্ারের জাবনরয় বেরত্ন, “হয়রত্া নতু্ন একজনরক বিরয় কররবে, বকন্তু লত্ামারের বকন্তু 
একটুও ভুরল র্াইবন। কখরনা ভুরল র্ািও না।” 
. 
সিার প্রথরম বত্বন বিরয় কররন খাবেজা (রা)-লক। ত্খন বত্বন পাঁবচশ্ িেররর টিিরি 
রু্িক। খাবেজা (রা) এর িয়স বেল চবল্লশ্ িের। খাবেজা (রা) এর সারথ একটানা 
পাঁবচশ্ িের ঘর করররেন। এ সমরয় বত্বন আর কাউরক বিরয় কররনবন। বনরজর 
োম্পত্য জীিরনর েুই-তৃ্ত্ীয়াংশ্ই লকরটরে ত্াাঁর খাবেজা (রা) এর সারথ। ত্াই 
আরিরির একবট িড় অংশ্ বেল খাবেজা (রা)- লক বঘররই। লস ভারলািাসা মৃতু্যর পররও 
লশ্ষ হরয় র্ায়বন। র্খনই ত্াাঁর সামরন খাবেজা (রা) এর কথা উরল্লখ করা হরত্া, ত্াাঁর 
মুখ উজ্জ্বল হরয় লর্রত্া। বত্বন অকপরট স্বীকার কররত্ন, “আল্লাহ্ ত্ায়ালাই ত্াাঁর 
(খাবেজার) প্রবত্ ভারলািাসা আমার অিরর লঢরল বেরয়রেন।” 
. 
সিরচরয় লিবশ্ ভারলািাসরত্ন আরয়শ্া (রা)-লক। এমনবক আরয়শ্া (রা)-ও ঈষবাকাত্র 
হরয় লর্রত্ন িারিার রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মুরখ খাবেজা (রা) এর প্রশ্ংসা শুরন। একিার 
লত্া িরলই লেলরলন, “মরন হয় খাবেজা োড়া েুবনয়ারত্ লকান নারীই লনই।” 
. 
আররকিার খাবেজা (রা) এর লিান হালাহ (রা) রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ লেখা করার 
অনুমবত্ চাইরলন। ত্াাঁর কণ্ঠস্বর বেল অরনকটা খাবেজা (রা) এর মরত্াই। লস কণ্ঠস্বর 
শুরন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর খাবেজা (রা) এর কথা মরন পরড় লিল। বত্বন িলরলন, “হালাহ 
হরি হয়রত্া।” আরয়শ্া (রা) ঈষবাকাত্র হরয় িলরলন, “আপবন কুরাইরশ্র লসই োাঁত্ 
পরড় র্াওয়া মবহলারক এখরনা স্মরণ কররন! লস লত্া অরনক আরিই মারা বিরয়রে। 
আর আল্লাহ্ ত্ায়ালা আপনারক ত্াাঁর লচরয়ও উিম কাউরক োন করররেন।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
প্রচণ্ড রাি করর জিাি বেরলন, “আল্লাহ্ ত্ায়ালা আমারক ত্ার লচরয় উিম িেলা 
লেনবন। র্খন সিাই আমারক বমথযািােী িরলরে, ত্খন লস আমারক সত্যিােী িরলরে। 
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র্খন সিাই আমারক িবিত্ করররে, ত্খন লস আমারক অথব বেরয় সাহার্য করররে। 
আর ত্ার মাধযরমই আল্লাহ্ আমারক সিান োন করররেন।” 
. 
িের রু্রদ্ধ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর লমরয় র্য়নারির (রা) স্বামী িন্দী হরয়বেরলন। র্য়নাি ত্খন 
স্বামীর মুবিপণ বহরসরি িলার হার পাবঠরয়বেরলন। লস হার র্য়নাি (রা) এর বিরয়র 
সময় খাবেজা (রা) বনজ িলা লথরক খুরল বেরয়বেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ হার লেরখ 
বনরজরক বনয়যরণ রাখরত্ পাররলন না। ত্াাঁর লচাখ পাবনরত্ বভরজ লিরলা। বত্বন 
সাহািীরের িলরলন, “লত্ামরা র্বে রাবজ থারকা, ত্াহরল এ হার বেবররয় োও এিং 
িন্দীরক পণ িযত্ীত্ই িন্দীরক মুি করর োও।” র্খনই লকান োিল জিাই কররত্ন, 
ত্খন খাবেজা (রা) এর স্মররণ বকেু মাংস ত্াাঁর িান্ধিীরের উপহারস্বরূপ পাঠারত্ন। 
র্বে িান্ধিী না লপরত্ন, ত্রি মবেনার পরথ পরথ খাবেজা (রা) এর িান্ধিীরের খুাঁরজ 
লিড়ারত্ন। এমনবক র্বে জানরত্ন, লকউ খাবেজা (রা)-লক পেন্দ কররত্া, ত্ারকও বত্বন 
উপহার পাঠারত্ন। 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বেরলন ভীষণ লরামাবন্টক একজন স্বামী। স্ত্রীরেররক ভারলািাসার কথা 
অকপরট জানারত্ন। রারত্র লিলা আরয়শ্া (রা) লক বনরয় ঘুররত্ লির হরত্ন। হালকা 
িল্প কররত্ন। েু’জন একসারথ লেৌড় প্রবত্রর্াবিত্া কররত্ন। লহরর লিরল পরররিার 
আরয়শ্া (রা)-লক হাবররয় ত্ার প্রবত্রশ্াধ বনরত্ন। আরয়শ্া (রা) পারত্রর লর্ বেক লথরক 
পান কররত্ন উবনও লসখান লথরক পান কররত্ন। আরয়শ্া (রা) হাবড্ডর লর্ স্থান লথরক 
কামড় বেরয় লখরত্ন, উবন লসই স্থারনই কামড় বেরয় লখরত্ন। একিার হািবশ্রা রু্দ্ধাস্ত্র 
বনরয় লখলবেল। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص), আরয়শ্া (রা)- লক চাের বেরয় লঢরক বেরলন। ত্ারপর 
আরয়শ্া (রা) লস লখলা লেখরত্ থারকন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কাাঁধ ও কারনর মরধয বেরয়। 
আরয়শ্া (রা) লর্ লখলা লেখা খুি উপরভাি করবেরলন ত্া বকন্তু না। বত্বন লেখরত্ 
চাইরলন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) করত্ােণ ত্ার জনয এভারি োাঁবড়রয় থারকন। একসময় আরয়শ্া 
(রা)-ই নধর্ব হাবররয় চরল লিরলন। 
. 
আররকিার আরয়শ্া (রা) ত্ারক বিশ্াল এক িল্প িলা শুরু কররলন। উবন নধর্ব ধরর 
পুররা িল্পটা শুরন লিরলন। শুধু ত্াই না িল্প বনরয় সুন্দর মিিযও কররলন। মৃতু্যর বঠক 
আরি আরয়শ্া (রা) এর িযিহার করা বমসওয়াক বত্বন িযিহার কররবেরলন। েুজরনর 
লালা এক হরয় বিরয়বেল। আর আরয়শ্া (রা) এর লকারল মাথা লররখই বত্বন আল্লাহর 
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কারে প্রত্যািত্বন কররন। 
. 
স্ত্রীরের আের করর লোট লোট নারম িাকরত্ন বত্বন। কখরনা ভারলারিরস আলাো 
একটা নামই বেরয় বেরত্ন। আরয়শ্া (রা)-লক আের করর িাকরত্ন ‘হুমাইয়ারা’ (লাল-
সুন্দরী) নারম। আরয়শ্া (রা) কখরনাই মা হরত্ পাররনবন। ত্াই র্খন ত্ার লিান একবট 
লেরল জম বেরয়বেরলন, ত্খন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “লেরলটার নাম হরি ‘আবু্দল্লাহ’। 
আর আজ লথরক তু্বম হরচ্ছা ‘উরম্ম আবু্দল্লাহ) ’আবু্দল্লাহর মা)।  ’সিাই এরপর লথরক 

আরয়শ্া )রা(-লক ‘উরম্ম আবু্দল্লাহ ’নারমই িাকত্। অন লুরকই ত্ারের স্ত্রীরক আের করর 
‘ময়না-পাবখ’, ‘জানু’- এসি নারম লিরক থারকন। ত্ারা হয়রত্া জারনন না লর্, বনরজর 
অজারিই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর একবট সুন্নাহ ত্ারা অনুসরণ কররেন। 
. 
সাবেয়া (রা) বেরলন খারটা িড়রনর। ত্াই র্খন বত্বন িাহরন আররাহণ কররত্ন ত্খন 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক লঢরক বেরত্ন। ত্ারপর হাাঁটু বিবেরয় বেরত্ন। সাবেয়া (রা) লস হাাঁটুরত্ 
পা বেরয় িাহরন আররাহণ কররত্ন। প্ররত্যক স্ত্রীই ত্াাঁর কারে বেরলন রাণীর মরত্া। 
একজন রাণী রাজার কাে লথরক র্রত্াটা মর্বাো পায়, ত্াাঁর স্ত্রীরা ত্ার লচরয়ও লিবশ্ 
সম্মান লপরত্ন। 
. 
বপ্রয়ত্মারের অনুভূবত্র বেরকও রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) সিসময় সজাি েৃবষ্ট রাখরত্ন। বনরজর 
জীিরন েুঃখ-করষ্টর লকান লশ্ষ বেল না, ত্ারপররও স্ত্রীরের কষ্ট ত্াাঁর লচাখ এবড়রয় 
লর্রত্া না। একিার আরয়শ্া (রা) লক িলরলন, “আরয়শ্া! তু্বম কখন আমার উপর 
সন্তুষ্ট হও, আর কখন রাি কররা, আবম বকন্তু বঠকই িুেরত্ পাবর।” আরয়শ্া (রা) 
অিাক হরয় জানরত্ চাইরলন, “কীভারি আপবন ত্া লিারেন?” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, 
“র্খন আমার উপরর সন্তুষ্ট থারকা, ত্খন তু্বম িরলা, ‘এমন নয় মুহাম্মরের ররির 
কসম।' আর র্খন লকান কাররণ রাি কররা, ত্খন িরলা, ‘এমন হয় ইব্রাহীরমর ররির 
কসম।’ 
. 
একিার সি স্ত্রীরের বনরয় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ভ্রমরণ লির হরলন। হঠাৎ কররই সাবেয়া (রা) 
এর উটবট অসুস্থ হরয় িরস পড়ল। সাবেয়া (রা) এ অিস্থা লেরখ লকাঁরে লেলরলন। 
ত্খন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এরস ত্ার লচারখর জল বনজ হাত্ বেরয় মুরে বেরলন। 
. 
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বিোয় হরির সময় বত্বন লেয কররলন আরয়শ্া (রা) কাাঁেরেন। বত্বন িুেরত্ পাররলন, 
আরয়শ্া (রা) এর মাবসরকর সময় শুরু হরয়রে। ত্ারক সািনা বেরয় িলরলন, “সকল 
নারীরের জনযই আল্লাহ্ এটা বনধবাবরত্ করর বেরয়রেন। হি কররত্ র্া করা প্ররয়াজন 
তু্বম ত্ার সিই কররা, শুধু ত্াওয়ােটা কররা না।” 
. 
অরনক স্বামীই স্ত্রীরের মাবসক শুরু হরল ত্ারের অেুযৎ মরন করর েূরর েূরর থারকন। 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লমারটও এমন কররত্ন না। আরয়শ্া (রা) এর মাবসরকর সমরয়ই বত্বন ত্ার 
লকারল মাথা লররখ শুরয় থাকরত্ন। লস অিস্থারত্ই বত্বন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর চুল আাঁচরড় 
বেরত্ন। একরারত্ বত্বন মায়মুনা (রা) এর সারথ একই চােররর বনরচ শুরয় বেরলন। 
হঠাৎ মায়মুনা (রা) এর মাবসক শুরু হরল, বত্বন দ্রুত্ উরঠ পরড়ন র্ারত্ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
পবিত্র লেরহ রি না লারি। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) সি িুেরত্ লপরর ত্ারক লিরক কারে বনরয় 
আরসন, েুজন আিার একই চােররর বনরচ শুরয় থারকন। স্ত্রীরা অসুস্থ হরল বত্বন বনরজ 
ত্ারের রুবকয়া করর বেরত্ন। 
. 
জীিনসবঙ্গনীরের কারজর লিাো চাবপরয় বেরয় কষ্ট বেরত্ন না। বনরজর কাজ বনরজই 
কররত্ন। বনরজর জুরত্া বনজ হারত্ই বঠক কররত্ন, বনরজর কাপড় বনরজই লসলাই 
কররত্ন, বনরজই বনরজর কাপড় ধুরত্ন। োিরলর েুধ লোয়ারত্ন। স্ত্রীরেররক ঘররর 
কারজ সাহার্য কররত্ন। নিাি সারহরির মরত্া পা তু্রল শুধু স্ত্রীরক অিবাররর পর অিবার 
বেরয় লর্রত্ন না। ঘন ঘন বমসওয়াক কররত্ন। সুিবন্ধ িযিহার কররত্ন। শ্রীরর র্ারত্ 
লকান েুিবন্ধ না থারক লস িযাপারর সজাি েৃবষ্ট রাখরত্ন। 
. 
কখরনাই লকান নারীরক বত্বন প্রহার কররনবন। মানুষরেররক স্ত্রীরের প্রবত্ সেয় হিার 
বনরেবশ্ বেরত্ন। িলরত্ন, “নারীরের সৃবষ্ট করা হরয়রে পাজররর িাাঁকা হাড় লথরক। র্বে 
এরকিারর লসাজা কররত্ চাও, ত্াহরল বকন্তু লভরঙ্গ লেলরি।” বিোয় হরির ভাষরণ 
বত্বন পুরুষরেররক নারীরের প্রবত্ সোচাররণর বনরেবশ্ বেরয় লিরেন। 
. 
মোর কুরাইশ্ নারীরা বেল স্বামীর প্রবত্ অনুিত্। অপরবেরক, মবেনার নারীরা বেল 
বকেুটা বিপ্লিী মরনাভারির। বহজররত্র পর কুরাইশ্ নারীরা আনসার নারীরের সারথ 
লমলা-লমশ্া কররন। েরল ত্ারের মরধযও প্রিল আত্নসম্মানরিারধর উেয় হয়। এ অিস্থা 
লেরখ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার স্ত্রীরের সারথ কুরাইশ্ পুরুষরের মরত্া আচরণ কররনবন, িরং 
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একজন আনসার লর্ভারি ত্ার স্ত্রীরের সারথ আচরণ কররত্ন, বত্বনও লসরকম আচরণ 
কররত্ন। সরিবাচ্চ সহনশ্ীলত্া লেবখরয়রেন বত্বন। একিার বত্বন আরয়শ্া (রা) এর ঘরর 
থাকাকারল সাবেয়া (রা) রান্না করর খািার পাঠারলন। আরয়শ্া (রা) ঈষবাকাত্র হরয় লস 
পাত্র লভরঙ্গ লেলরলন। অরনক পুরুষই এ লেরত্র লেরপ র্ারি। বকন্তু রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) রাি 
কররলন না। বনজ হারত্ ভাঙ্গা পারত্রর টুকররা কুড়ারত্ কুড়ারত্ ভৃত্যরক িলরলন, 
“লত্ামারের মারয়র (আরয়শ্ার) ঈষবা এরস লিরে।” 
. 
আিার, রূপকথায় লর্মন ‘অত্ঃপর রাজা-রাণী একরত্র সুরখ শ্াবিরত্ িসিাস কবররত্ 
লাবিল’- এমন লেখা র্ায়, ত্াাঁর জীিন লত্মনও বেল না। ত্াাঁর স্ত্রীরা কখরনা কখরনা রাি 
করর ত্াাঁর সারথ সারাবেন কথা িলরত্ন না। বত্বন সহয কররত্ন। একিার বত্বনই রাি 
করর এক মাস ত্াাঁর স্ত্রীরের সারথ লেখা কররনবন। কাররা লকান আচররণ কষ্ট লপরল 
কখরনাই উগ্রপন্থা অিলম্বন কররত্ন না। লর্ স্ত্রীর প্রবত্ মরনােুন্ন হরত্ন, ত্ার সারথ 
কথা িলা কবমরয় বেরত্ন। হাবস-ঠাট্টা করা কবমরয় বেরত্ন। একসময় লসই স্ত্রীই বনরজর 
ভুল িুেরত্ পাররত্ন। ত্াাঁর কারে েমা চাইরত্ন। 
. 
স্ত্রীরের প্রবত্ আচররণ পেপাবত্ত্ব কররত্ন না। একিার আরয়শ্া (রা) সওো (রা) এর 
িারল খািার মাবখরয় বেরয়বেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) হাসরত্ হাসরত্ সওো (রা)-লক িলরলন, 
বত্বন র্ারত্ আরয়শ্া (রা) এর িারল খািার মাবখরয় লেন। েুই সত্ীরনর িারল খািার 
মাখামাবখ হরয় একাকার হরলা। র্য়নাি (রা) একিার আরয়শ্া (রা)- লক কড়া কথা 
লশ্ানারল, আরয়শ্া (রা) ত্ার র্থার্থ জিাি লেন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন আরয়শ্া (রা) এর 
পে লনন। আিার আরয়শ্া (রা) র্খন সাবেয়া (রা) এর খারটা অিয়ি বনরয় বত্র্বক 
মিিয কররবেরলন, ত্খন বত্বন বঠকই সাবেয়া (রা) এর পে বনরয়বেরলন। আরয়শ্া (রা) 
লক সািধান করর িরলবেরলন, “তু্বম এমন কথা িরলরো, লর্টা সমুরদ্র বনরেপ কররল 
লিাটা সমুরদ্রর পাবন েূবষত্ হরয় লর্রত্া।” 
. 
একবেন ঘরর এরস লেখরলন সাবেয়া (রা) কাাঁেরেন। কান্নার কারণ বজরজ্ঞস করর 
জানরত্ পাররলন, হােসা (রা), সাবেয়া (রা)-লক ‘ইহুেীর লমরয়’ িরলরেন। বত্বন সাবেয়া 
(রা) লক সািনা বেরয় িলরলন, “তু্বম একজন নিীর (হারুরনর) কনযা, একজন নিী 
(মূসা) লত্ামার চাচা, আররকজন নিী লত্ামার স্বামী। কীভারি লস (হােসা) লত্ামার 
লথরক উিম হয়?” 
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. 
স্ত্রীরের হারত্ কলরম ধমবীয় বশ্ো বেরত্ন। রমজারনর লশ্ষ েশ্ বেরনর রারত্ সি স্ত্রীরের 
ঘুম লথরক জাবিরয় বেরত্ন। আল্লাহর ইিােত্ কররত্ িলরত্ন। আরয়শ্া (রা) লক 
িলরত্ন, “একবট লখজুর বেরয় হরলও আগুন লথরক িাাঁরচা।” আরয়শ্া (রা)- লক লোট 
লোট গুনারহর িযাপারর সািধান করর বেরত্ন। আিার ত্াাঁর স্ত্রীরা র্ারত্ ইিােরত্ 
উগ্রপন্থায় চরল না র্ায়, লসবেরকও লখয়াল কররত্ন। 
. 
সুরর্াি লপরলই স্ত্রীরের সারথ হাবস-ত্ামাশ্া কররত্ন। লোটরিলা আরয়শ্া (রা) পুতু্ল 
বনরয় লখলরত্ন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার একবট পুতু্ল লেবখরয় িলরলন, ‘এটা কী?’ আরয়শ্া 
(রা) জিাি বেরলন, ‘লঘাড়া।’ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আিার বজরজ্ঞস কররলন, ‘লঘাড়ার মরধয এ 
েুবট কী?’ আরয়শ্া (রা) িলরলন, ‘এটা হরচ্ছ লঘাড়ার িানা।’ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লকৌতু্ক করর 
িলরলন, ‘লঘাড়ার আিার েুইটা িানাও ররয়রে?’ আরয়শ্া (রা) কম র্ান কীরস? লসই 
িয়রসই বত্বন জিাি বেরলন, ‘িারর! আপবন বক জারনন না লর্, সুলাইমান (আ) এর 
লঘাড়ার েুইটা পাখা বেল।’ আরয়শ্া (রা) এর জিাি শুরন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এমনভারি 
হাসরলন লর্, ত্াাঁর োাঁরত্র মাবড় প্রকাশ্ লপরয় লিরলা। 
. 
আররকবেন ঘরর এরস লেখরলন আরয়শ্া (রা) মাথা িযাথায় অবত্ষ্ঠ হরয় িলরেন, “হায়! 
মাথা িযাথা।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) মজা করর িলরলন, “আরয়শ্া! িরং আমার মাথায় িযথা 
হরয়রে। লত্ামার লকান সমসযা লনই। তু্বম র্বে আমার পূরিব মারা র্াও ত্রি আবম 
লত্ামার পারশ্ থাকি, লত্ামারক লিাসল বেি, লত্ামারক কােন পরাি এিং লত্ামার 
জানার্ার সলাত্ আোয় করি।” আরয়শ্া (রা) িলরলন, “(হু! আবম মারা র্াই) আর লস 
রারত্ই আপবন আমার ঘরর অনয বিবিরক বনরয় থারকন।” জিাি শুরন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লহরস 
লেলরলন। 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর জীিনােরশ্ব অনুপ্রাবণত্ হরয়ই উমার (রা) এর মরত্া করঠার স্বভারির 
মানুষ পর্বি িরলবেরলন, “একজন মানুরষর উবচত্ ত্ার স্ত্রীর সারথ বশ্শুর মরত্া লখলা 
করা। আর র্খন প্ররয়াজন ত্খন িাইরর আসল পুরুরষর মরত্া আচরণ করা।” 
. 
. 
রাসূল (  বেরলন স্বামী বহরসরি পৃবথিীর সকল স্বামীর লরাল-মরিল। ত্াাঁর স্ত্রীরাই লস ملسو هيلع هللا ىلص(
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কথার সােয বেরয় লিরেন। আরয়শ্া )রা (ত্াই ত্াাঁরক উরেশ্য করর িলরত্ন“ , লকন 
আমার মরত্া একজন নারী, আপনার মরত্া একজন পুরুষরক বনরয় আত্নসম্মানরিাধ 
কররি না ”?সাবেয়া (রা  (বনবেবধায় স্ব ুীকার করররেন, 
. 
“আবম আল্লাহর রাসূরলর লচরয় উিম আচররণর লকান িযবিরক লেবখবন।” 
--------------------- 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এর “وسلم عليه الله صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions 
Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অিলম্বরন ললখা। 
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১৬৫ 

সন্ধানী ২ 
-‘হুজুর হরয়’ 

 
 
কাপড় লমলরত্ লমলরত্ লমরয়র বেরক ত্াকারলন কলযাণী লেিী। প্রবত্বেন সকারলই োরে 
িরস লিশ্ বকেুেণ লমবিরটশ্ন করর সন্ধানী। ভারলাই লারি কলযাণী লেিীর কারে। 
ঠাকুররর মূবত্বর সামরন র্বেও িরস না লস। ত্ারপরও এই রু্রি ধমবকমব করাটাই িা কম 
কীরস? ভাবসববটর লেরলরমরয়গুরলার আজকাল র্া অিস্থা! লস তু্লনায় ঈশ্বর কত্ ভারলা 
লররখরেন ত্াাঁর লমরয়টারক। কলযাণী লটবিরল নািা আনরত্ আনরত্ই োে লথরক লনরম 
এরলা সন্ধানী। 
. 
"হযাাঁ লর, লসানু! ধযান করা লশ্ষ হরলা?" খুনসুবটর মরত্া িলরলন কলযাণী। জিারি বকেু 
না িরল শুধু হাবস বেরলা সন্ধানী। লচয়ারর িরস লচাখ িন্ধ করর কলযানীর রান্না করা 
সবির ঘ্রাণ বনরলা। ত্ারপর িলরলা, "মা, মা! এরপর লথরক সবিটাও আবম রান্না 
কবর?" 
. 
সন্ধানীর িানারনা রুবটগুরলা লথরক করয়কটা ত্ার সামরন লপ্লরট রাখরত্ রাখরত্ কলযাণী 
িলরলন, "িানাস। কবেন পর স্বামীর সংসারর র্াবি। শুধু রুবট লিলরল হরি? ত্রকাবর 
রান্নারত্ও হাত্টা পাবকরয় লন এখন লথরক।" 
. 
"উেে, মা--!" 
. 
"হযাাঁ হযাাঁ, িুরেবে। পড়ারলখা লশ্ষ করবি, চাকবর করবি, বনরজর পারয় োাঁড়াবি, ত্ারপর 
বিরয়, ত্াই লত্া? ওটাই িললাম। ত্খন লত্া স্বামীর সংসারর র্াবিই। নাবক?" 
. 
"মরন থারক লর্ন, হযাাঁ!" 
. 
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"ত্া লসানু, একটা কথা িল লেবখ। তু্ই ধযান করার সময় ঈশ্বররর লকান অিত্াররর 
কথা ভাবিস?" 
. 
"লকান অিত্াররর কথা ভািরিা, মা? আবম লত্া প্রবত্মার সামরন িবস না।" 
. 
"আহা, লসজনযই লত্া িলবে। ঋবষ-সন্নযাসীরের মরত্া করর বনরাকার ব্রহ্মার পূরজায় মন 
লািারত্ পাবরস তু্ই?" 
. 
"একটু একটু লচষ্টা কবর, মা।" 
. 
"নাবক সূর্বরেরির আরাধনা কবরস?" 
. 
চুপ করর নািা কররত্ লািরলা সন্ধানী। কলযাণী সাহস লেয়ার স্বরর িলরলন, "আরর 
আমারক িলরত্ সমসযা কী লর? ভিিান ত্াাঁর সৃবষ্টর সিবকেুরত্ েবড়রয় আরেন।" 
. 
সন্ধানী জিাি বেরলা, "র্া অি র্ায়, ত্ারক আমার পেন্দ নয়, মা।" 
. 
"ওও িািা! লমরয় লত্া আমার সবত্যই ঋবষরের মরত্া কথা িরল আজ! র্াক লি। তু্ই 
লত্ার মরত্া কর, আমার সমসযা লনই। খাবল লর্ন নাবিকরের মরত্া হরয় র্াস লন। 
বিশ্ববিেযালরয়র লচৌহবে মাড়াই বন িরট। বকন্তু ওখানকার মানুষগুরলা লর্ লকমন 
অবিশ্বাসী, ত্া বকন্তু আবম খুি জাবন, হযাাঁ!" 
. 
সন্ধানী ত্ার মারয়র হাত্টা িাাঁ হারত্ বনরয় িলরলা, "তু্বম বকচু্ছ লভরিা না, মা। আমায় 
বনরয় লত্ামার লস ভয় কররত্ হরি না।" 
. 
আশ্বি হওয়ার হাবস হাসরলন কলযাণী। েুজন নীররি লখরলন বকেুেণ। ত্ারপর সন্ধানী 
িলরলা, "আচ্ছা মা, সিব ধমব লত্া সত্য ত্াই না?" 
. 
"অিশ্যই," কলযাণী লেিীর জিাি, "ঈশ্বর একজনই। ত্াাঁর কারে লপৌঁোরনার পথ 
এরককজরনর এরককরকম। সিই ত্াাঁর কারে বিরয়ই লশ্ষ হয়।" 
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. 
"ত্াই িরল এত্ পাথবকয? লকাথাও লিাহত্যা পাপ, লকাথাও িরু কাটা উৎসি। লকউ 
প্রবত্মারক িড়প্রণাম করর, লত্া লকউ মূবত্ব ভাঙরত্ পাররল িাাঁরচ। ঈশ্বর এত্ 
এবপ্রবশ্রয়বটভ লকন?" 
. 
"আরর পািলী! তু্ইই লত্া আমারক লেখাবল না লর্ ইংররবজরত্ েয় বলরখ লসটারক উরট 
লেখরলই নয় হরয় র্ায়? মানুরষর েৃবষ্টভবঙ্গ আলাো হয় লর, মা। লকউ না হয় িাভী 
জিাই করর িরীিরের মাংস বিবলরয়ই খুবশ্ হয়। বিশ্বাস কর, ঈশ্বররর ত্ারত্ লকারনা 
আপবি লনই।" 
. 
"ঈশ্বর লত্া অমন নয়-েয় হওয়ার কথা নয়, মা। আচ্ছা আমারক লিাোও লত্া, সূর্বরক 
প্রণাম কররল লত্ামার আপবি লনই। কারণ ভিিান ত্াাঁর সৃবষ্টর মারে বিরাজ কররন। 
আবম র্বে এখন সযাসী িেরুলরক প্রণাম কবর? ত্ার লভত্র বক ভিিান লনই?" 
. 
মাথায় হাত্ বেরয় কলযাণী িলরলন, "আরর অত্ কবঠন কথা আমার মাথায় লঢারক না লর, 
লসানু। িুরড়া িয়রস আমার মাথাটা খাবি নাবক?" 
. 
সন্ধানী দ্রুত্ সামরল বনরয় িলরলা, "না, না। মারন লমাট কথা হরলা স্রষ্টা আর সৃবষ্ট 
একই সত্ত্বা হরত্ পারর না। এটাই িললাম আরবক।" দ্রুত্ কথা লশ্ষ করর চুপচাপ 
লখরত্ লািরলা সন্ধানী। লিবশ্ বিরি করর লেরলরে মা-লক। 
. 
িাসন লকাসন ধুরত্ ধুরত্ কলযাণী আিার কথা শুরু কররলন। মারে মারে কবঠন 
লািরলও লমরয়র সারথ করথাপকথন এনজয় কররন বত্বন। "হযাাঁ লর, লসানু। তু্ই লর্ 
আজকাল পালা পািবরণও লর্াি বেস না! মূবত্বপূরজা না করবল, ভাইরিানগুরলার সারথ 
একটু মজা লত্া কররত্ পাবরস, নাবক?" 
. 
"কবরই লত্া, মা।" রান্নাঘররর লমরে োড়ু বেরত্ বেরত্ িলরলা সন্ধানী, "লকারনা পূরজায় 
কাউরক বিেট বেরত্ িাবক রাবখ আবম?" 
. 
"ত্া রাবখস না। বকন্তু বনরজও লত্া একটু আনন্দ কররত্ পাবরস। ঢারকর িাবড় শুনরল 
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আমার এ িয়রসই মনপ্রাণ েুরল উরঠ। আর তু্ই বকনা একরকাণায় গুবটরয় র্াস। ইন্দ্র 
লসবেন েুঃখ করর আমারক িলরলা, লেরখা লত্া কাকী! লোলর্াত্রা চরল লিরলা। আর 
আমার লিানটার িারল একটু রঙ বেরত্ পারলাম না।" 
. 
ইরন্দ্রর নাম শুনরত্ই ঘৃণায় িা বর বর করর উঠরলা সন্ধানীর। বকেুেণ কথা না িরল চুপ 
রইরলা লস। লধায়া িাসনগুরলা সাবজরয় রাখরত্ রাখরত্ িলরলা, "আচ্ছা মা, লত্ামার বক 
মরন হয় না লর্ মূবত্বপূজা আর বনলবিত্া েুই লিারনর মরত্া হাত্ ধরর হাাঁরট?" 
. 
"কী িলরত্ চাস?" ভ্রু লকাাঁচকারলন কলযাণী। 
. 
"লোলর্াত্রার সময় বকেু ললাক লত্া র্া কররলা...বেহঃ!" 
. 
"ওসি বকেু না লর, মা। বকেু ললারকর লকারনা ধমব লনই। ত্ারা চায়ই বিশৃ্ঙ্খলা 
লািারত্। লেবখস না লগ্রপ্তার হওয়া সিার নারমর আরি ম-এ ও-কার?" 
. 
েীঘবশ্বাস লেলরলা সন্ধানী। মা-লক এখন বমবিয়া বনরয় জ্ঞানিভব কথা লশ্ানারনা অিাির। 
লস িলরলা, "লোষটা বক মানুরষর, না মূবত্বপূজার? তু্বম একটু লচাখ খুরল লেরখা, মা। 
আমারের লেিরেিীর লপাশ্াকগুরলাই লেরখা। পূজারীরের লেরখা। আমার লত্া মরন হয় 
এই িানিাজনাগুরলা অেীলত্ার িাহন! মাত্াল করা িাজনা িারজ। নারী-পুরুষ ভুরল 
বিরয় মাত্ারলর মরত্া নারচ। এখারন ঈশ্বররর আরাধনার লসৌন্দর্ব লকাথায়? তু্বম জারনা 
মা, এসি নাচানাবচর েৃশ্য পনব বহরসরি ইন্টাররনরট পাওয়া র্ায়? বক বহনু্দ, বক মুসলমান, 
কাররা লযাপটপ ঘাাঁটরলই..." কথা আটরক লিরলা সন্ধানীর। 
. 
চুপ করর রইরলন কলযাণী। বনরজও লর্ মারেমারে এমনটা ভারিনবন, ত্া নয়। হয়রত্া 
সিার মরনই মারে মারে আরস এসি। লকউ হয়রত্া কলযাণীর মরত্া মাথা োড়া বেরয় 
লসসি বচিা েূর করর। লকউ িরং খুবশ্ই হয় ধরমবর নারম নষ্টারমার সুরর্াি লপরয়। 
. 
সন্ধানীরক কারে লটরন িলরলন, "কাল লথরক ভাবসববট লখালা না লত্ার? প্রবত্বেন লোন 
বেবি লত্া আমায়?" 
. 
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"লহারস্ট্রল থাকরল লকারনাবেন লত্ামারক লোন না বেরয় চরল আমার, মা?" 
. 
লচারখর পাবন মুেরলা েুজনই। 
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১৬৬ 

সন্ধানী ৪ 
-হুজুর হরয় 

 

 
সুব্রত্ লসন পরকট লথরক মাবনিযাি লির করবেরলন অরটাবরকশ্ার ভাড়া লেওয়ার জনয। 
কলযাণী ত্াাঁর হারত্ একরকম ধাো বেরয় িলরলন, "ত্াড়াত্াবড় ত্াড়াত্াবড়!" মাবনিযাি 
প্রায় পরড়ই র্াবচ্ছরলা সুব্রত্ িািুর হাত্ লথরক। বিরি হরয় স্ত্রীরক িলরলন, "আহহা!" 
. 
সন্ধানী ত্ার মারয়র কাাঁরধ হাত্ লররখ িলরলা, "মা, পূরজা লত্ামারক লেরল চরল র্ারচ্ছ 
না। শ্াি হও।" কলযাণী লেিীর বশ্শুসুলভ আনন্দমাখা লচহারা লর্ন আররা উজ্জ্বল হরয় 
উঠরলা। 
. 
"নাও, এটা পূরজার লিানাস।" বকেু টাকা লিবশ্ বেরয় অরটাওয়ালারক বিরেয় কররলন 
সুব্রত্ িািু। 
. 
েশ্মীর বেরন লমরসা-মাসীর িাবড়রত্ সপবরিারর ঘুররত্ এরসরে সন্ধানী। আত্মীয়রের 
মারে এরের িাসায়ই খুি ঘটা করর পূরজা হয় প্রবত্িের। লিইরট পা রাখা মাত্রই 
আত্মীয়রা এরস ত্ারেররক স্বািত্ জাবনরয় লভত্রর বনরয় লিরলা। লচাখ ধাাঁধারনা মণ্ডরপ 
চলরে েশ্মীবিবহত্ পূজা। 
. 
সন্ধানীর সমিয়সী হওয়ায় মাসতু্রত্া লিান বপ্রয়ার সারথ ত্ার ঘবনষ্ঠত্া ভারলাই। এরসই 
সন্ধানীর হাত্ ধরর টানরত্ টানরত্ িলরলা, "এই নাবিক সন্ধানী, চল লত্ারক বেরয় আজ 
পূরজা কবররয় োড়রিা।" 
. 
"চুপ থাক! আবম লমারটও নাবিক না।" কৃবত্রম রাি লেবখরয় জিাি বেরলা সন্ধানী। 
. 
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িয়স্কা বকেু আবন্টর লচারখ "এ কী কবলকাল!" ভাি েুরট উঠরলা। কলযাণীর কারন কারন 
একজন িলরলন, "বেবে, এসি কী িরল? আসরলই নাবিক নাবক লসানু?" 
. 
"আরর না না!" দ্রুত্ হাত্ নাড়রলন কলযাণী, "িাচ্চা লেরলরমরয় েুষ্টাবম করর এসি িরল। 

নাবিক হরল উপিাস থাকরি লকন শুবন?" 
. 
আবন্টরা ত্খনই পুররাপুবর আশ্বি না হরলও পরর সন্ধানীরক অিলী বেরত্ লেরখ হাাঁে 
লেরড় িাাঁচরলা। 
. 
হাাঁটরত্ বিরয় হঠাৎ কাররা সারথ ধাো লািরলা সন্ধানীর। লপেন বেরর আচমকা থমরক 
লিরলা। ত্ারপর বত্ি হাবস বেরয় িলরলা, "Such an unpleasant surprise!" 
. 
"Indeed." িলরত্ িলরত্ েু হাত্ লজাড় করর প্রায় কপাল পর্বি তু্লরলা ইন্দ্র, 
"নমস্কার, বেবে। ভাইরক আশ্ীিবাে কররি না?" 
. 
নমস্কাররর জিাি বেরত্ বেরত্ই ইরন্দ্রর লেসিুক স্ট্যাটাসটা ঘুররত্ লািরলা সন্ধানীর 
মরন: 
. 
"মা! মা লিা! িালবরেন্ডটা এিাররর পূরজারত্ই জুবটরয় বেরয়া মা! আিার এক িের পর 
মরত্বয আসরি। ত্ত্বেন িালা সইরত্ পাররিা না।" 
. 
করমন্ট লসকশ্রন সিার লস কী খুনসুবট আর প্রেয়। ধুম ধাড়াো লেবমবনস্ট্ 
িান্ধিীগুরলাও িাে র্ায়বন। 
. 
ইরন্দ্রর পারশ্ এরস োাঁড়ারলা েয়সাল। সন্ধানীর ভাবসববটর িনু্ধ। লসই সারথ একই 
এলাকার প্রবত্রিশ্ী। লসই সুিারে ইরন্দ্ররও লোি। 'শ্হীে িািা' নারমর একটা আইবি 
লথরক ধমবীয় অন্ধবিশ্বাস বনরয় লেসিুরক ললখারলবখ করর েয়সাল রীবত্মরত্া স্ট্ার। 
সন্ধানী ত্ারের মুিমনা সারকবলটা লথরক লিবররয় আসার পর লথরক েয়সারলর সারথ 
এখন আর আরির মরত্া িনু্ধত্ব লনই ত্ার। 
. 
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েয়সালও র্খন বিদ্রূরপর হাবস বেরয় নমস্কার লেখারলা, সন্ধানীর ত্খন একটু বিরিই 
লািরলা। মরন মরন ভািরলা, "আর মানুষ বক না আমারক মরন করর নাবিক!" মুরখ 
িলরলা, "ত্া তু্ই কী মরন করর, েয়সাল? খাওয়াোওয়ার জনয না বসাঁেুর লখলা লেখার 
জনয?" 
. 
"লস কী!" িলরলা েয়সাল, "সম্প্রীবত্ িরল বক বকেু লনই? বিশ্বাস কবর না িরল মজাও 
বনরত্ পাররিা না...আই বমন, কররত্ পাররিা না? কী িবলস ইন্দ্র?" কাাঁধ বেরয় ত্ারক 
একটা ধাো মাররলা লস। 
. 
হঠাৎ ত্ারের লপেন লথরক েুজরনর কাাঁরধ েুইহাত্ লররখ আবিভূবত্ হরলা বপ্রয়া, "অযাই 
কী বনরয় কথা িলবেস? লশ্ান এখারন আিার েিড়া-টিড়া লািাস না। পূরজা কর 
নাহরল পূরজা েযাখ। িুেবল?" 
. 
"আরর ধুর! িাচ্চা নাবক আমরা?" েয়সাল িলরলা, "েিড়া লািারিা লকন?" 
. 
"আরর িাে লে!" ইন্দ্র িলরলা, "বপ্রয়া চল, মারয়র সারথ করয়কটা লসলবে তু্বল।" 
. 
"হযাাঁ হযাাঁ, চল চল," খুি আগ্রহ বনরয় িলরলা বপ্রয়া। "শ্বমবষ্ঠা, বনতু্, ত্িী ওরাও আরে।" 
একটু েূরর বিরয় িলরলা, "নাবিক সন্ধানীরক িল লত্া আসরি বক না।" 
. 
েয়সাল ইরচ্ছ করর িলা চবড়রয় িলরলা, "নাবিক সন্ধানী! আসবি?" 
. 
লসৌভািযিরম লকালাহল আর িারেযর আওয়ারজ লকউ লত্মন শুনরলা না। 
. 
মা-িািা ত্ারের িনু্ধ-আত্মীয়রের বনরয় লমরত্ আরে। সন্ধানী অরনকটা একরঘরয় ভাি 
বনরয়ই িরস িরস েপবণ বিসজবন লেখরত্ লািরলা। বপ্রয়া েূর লথরক লেরখ িুেরলা সন্ধানী 
খুি একটা এনজয় কররে না। কারে এরস িলরলা, "উপরর র্াবি? চল রুরম িরস 
আড্ডা-টাড্ডা বেই।" প্রিািটা সানরন্দ লুরে বনরলা লস। 
. 
িড়রেররক িরল মণ্ডপ লেরড় উপরত্লায় চরল লিরলা েুজন। "তু্ই আমার রুরম বিরয় 
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লিাস, আবম আসবে।" িরল লকাথাও লিরলা বপ্রয়া। কবম্পউটারর িুাঁে হরয় লিমস লখলরত্ 
থাকা জয়ির লপেরন বিরয় োাঁড়ারলা সন্ধানী। জয়ি বপ্রয়ার লোট ভাই, এ িের 
বপএসবস লেরি। 
. 
ত্ার মাথার চুল এরলারমরলা করর বেরয় িলরলা, "কীরর? পূরজায় না বিরয় িরস িরস কী 
লিমস লখলবেস?" 
. 
"Hi বেবে," লপেরন না ত্াবকরয়ই িলরলা জয়ি, "এখন বিরি লকাররা না। িযাটল অি 
িিস লখলবে।" 
. 
"িযাটল অি িিস?" 
. 
"হযাাঁ। লর্রকারনা একটা িি িা লিবম-িরির কযাররকটার বনরয় অনয িিরের সারথ 
মারবপট কররত্ হয়।" 
. 
"ওহ! ত্া তু্ই লকান কযাররকটার বনরয়বেস? মূবষক? না লক্ষ্মীপযাাঁচা?" 
. 
"আরর এখারন সি লরামান িি। ওসি লকারত্থরক আসরি? আবম বনরয়বে শ্বির লেিত্া 
লপারটসটাসরক।" 
. 
"এরকম অন্ধকার অন্ধকার লকন? গ্রাবেে িারজ নাবক?" 
. 
"নাহ। েুই ললরভল আরি সূর্বরেি লসাল-লক খুন কররবে লত্া। ত্াই সূর্ব ধ্বংস হরয় 
বিরয়রে।" 
. 
"কী সিবনাশ্!" 
. 
"সিবনারশ্র লেরখরো কী, বেবে? পৃবথিীর লেিী লটরাও লশ্ষ। এখন সমরয়র লেিত্া 
সযাটানব চলরে।" 
. 
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সন্ধানী মবনটরর লেখরলা বিশ্াল এক নেরত্যর শ্রীরর লেৌরড় লেৌরড় ত্ারক অস্ত্র বেরয় 
লখাাঁচারচ্ছ লপারটস্ট্াস। আর বিশ্াল হাত্ বেরয় ত্ারক বপরষ লেলার লচষ্টা কররে সযাটানব। 
রিারবির বেরক লিশ্ীেণ লচরয় থাকরত্ না লপরর একটু সরর আসরলা সন্ধানী। 
ত্ারপর িলরলা, "আচ্ছা জয়ি! পৃবথিীর লেিী মরর লিরল তু্ই এখন লকাথায় োাঁবড়রয় 
আবেস? সময় ধ্বংস হরয় লিরল অনয সিবকেু বটকরি কীভারি?" 
. 
"আরর র্াও লত্া! অত্বকেু ভািরল লিম লখলরিা কীভারি?" 
. 
এমন সময় বপ্রয়া চরল আসায় সন্ধানীসহ ত্ার রুরম লিরলা। েুজন খারটর উপর িরস 
িল্প জুরড় বেরলা। কথায় কথায় বপ্রয়া িলরলা, "আচ্ছা সন্ধানী, ভাবসববট লাইরে লত্া 
েুইিার লচইি হবল। এখন লকান ধমব েরলা কবরস আসরল?" 
. 
"আমার পবরিত্বন আসরল প্রবত্বেন হরচ্ছ লর, বপ্রয়া। এমন না লর্ লকিল বহনু্দ লথরক 
নাবিক হলাম, এরপর নাবিক লথরক আিার deist. প্রবত্বনয়ত্ অরনকবকেুই মাথায় 
লঘারর। এখন লর্মন িহু ঈশ্বররর ধারণাটা বনরয় ভািনা হরচ্ছ।" 
. 
"ত্াই? লর্মন?" 
. 
সন্ধানী বকেুেণ ভািরলা। ত্ারপর িলরলা, "এই লর্ েযাখ, মানুষ। মানুষ ত্ার সমান িা 
কাোকাবে েমত্াসম্পন্ন মানুষরের সারথ রু্দ্ধ িা েিড়ায় ললরি থারক। িি র্বে 
একাবধক হয়, ত্াহরল বক একটা িযাটল অি িিস ললরি বিরয় সৃবষ্টজিত্ই ধ্বংস হরয় 
র্াওয়ার কথা না?" 
. 
"উমম...হয়রত্া। হরত্ পারর লেিরেিীরের বনরজরের মারে আন্ডারস্ট্যাবন্ডং ভারলা। 
হয়রত্া র্ার র্ার কারজর লেত্র আলাো। এরকম েিড়াোাঁবট কখরনা হরি না।" 
. 
"Okay, consider this. একসময় লর্রকম ভািা হরত্া আকাশ্, িাত্াস, মাবট, পাবন 
সি আলাো, আজরক লসগুরলার মারে ইন্টারকারনকশ্ন িুেরত্ লত্া খুি লিবশ্ বিজ্ঞান 
জানরত্ হয় না, রাইট?" 
. 
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"লম বি। বকন্তু ত্ারত্ কী প্রমাণ হয়?" 
. 
"মারন িরনর লেিত্া আর লমরঘর লেিত্া র্বে আলাো হয়...অথিা লেিী...ত্াহরল কার 
কারজর লেত্র আসরল কত্টুকু? িােপালা লত্া আিহাওয়ায় এরকম প্রভাি লেরল র্ারত্ 
িৃবষ্ট হয়। ত্াহরল িরনর লেিত্া বক লমরঘর লেিত্ার কারজ ভাি িসারলন না?" 
. 
এমন সময় "উহহহহহ" করর িমিরম র্াবযক করণ্ঠ একটা বচৎকার এরলা লকারত্থরক 
লর্ন। জয়ি হয়রত্া আররকটা লেিত্ারক লমরর লেরলরে। 
. 
বপ্রয়া িলরলা, "বচিার বিষয়। আমারের ধরমব আসরলই এমন লকারনা আইবিয়া বক আরে 
নাবক? লর্ একজন িরনর লেিত্া, একজন লমরঘর?" 
. 
"আচ্ছা েূিবা প্রবত্মার আশ্পারশ্র লেিত্ারেরই ধর।" িলরলা সন্ধানী, "আবম সুন্দর 
হরত্ চাইরল লসটা কার কারে চাইরিা? কাবত্বরকয়র কারে? না লক্ষ্মীর কারে? আবম 
কাবত্বরকয়র কারে পুরুষাবল লসৌন্দর্ব চাই না, বকন্তু লক্ষ্মী আিার লসৌন্দরর্বর লেিী নন। 
আিার ধর, আবম ধনী হরত্ চাই। পড়ারলখা না করর লক্ষ্মী লেিীর আশ্ীিবারে র্বে আবম 
ধনী হই, ত্াহরল হয় লেিী অরলৌবককভারি আমারক সম্পে বেরয়রেন আর নয়রত্া আবম 
েুনবীবত্িাজ। আমার পর্বরিেণ হরলা প্রথমটা ঈশ্বররর সাধারণ কমবপদ্ধবত্ না। বত্বন 
পাবথবি মাধযম িযিহার কররই ভিরের মরনািাসনা পূরণ কররন...লিবশ্রভাি 
সময়...আবম বমরারকলরক অিশ্য অস্বীকার করবে না। আর বেত্ীয়টা হওয়া পবসিলই 
না। ত্াহরল ধনী হরত্ হরল আরি বিেযা অজবন করর ত্ার লর্ািয হরত্ হরি। লহাক ত্া 
কৃবষবশ্ো িা এবিবনয়াবরং। বকন্তু বিেযার লেিী আিার আররকজন। ত্াহরল বক আবম 
বিেযা অজবরনর জনয একজরনর কারে প্রাথবনা কররিা, আর ত্ার েলােরলর জনয 
আররকজরনর কারে?" 
. 
এমন সময় আিাররা িমিরম কণ্ঠ শুরন চমরক কান লচরপ ধররলা েুজনই, "You 
challenge me, Potestas! The god of seas!" আররকটা কণ্ঠ িলরলা, "A true 
god doesn't hide himself underwater, Neptune! Show yourself." ভুস 
করর পাবন লথরক বকেু ওঠার আওয়াজ হরলা। প্রথম কণ্ঠটা িলরলা, "You have 
disrespected a god for the last time, demi-god. Your death is close at 
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hand." 
. 
"উে! জয়ি, সাউন্ডটা কমা।" লচাঁবচরয় িলরলা বপ্রয়া। পারশ্র রুম লথরক আওয়াজটা 
একটু করম এরলা। 
. 
সন্ধানীর বেরক বেরর বপ্রয়া িলরলা, "আচ্ছা মানলাম। বকন্তু এমনটা বক হরত্ পারর না 
লর্ সি লেিরেিী আসরল এক ঈশ্বরররই বিবভন্ন রূপ? এরককটা রূপ এক ঈশ্বরররই 
বিবভন্ন অিত্ার?" 
. 
"Doesn't make sense to me. ত্াহরল বক রাম িা ব্রহ্মা বনরজই বনরজরক পূরজা 
করর বনরজরকই অকালরিাধরন উেুদ্ধ করররেন? বনরজই ত্ারপর লেিী েূিবা হরয় 
আবিভূবত্া হরয়রেন? অথিা স্বিব লথরক লেিত্ারা বিত্াবড়ত্ হরয় বনরজরের কারেই 
বনরজরের েুঃরখর কথা িরলন? ত্ারপর বনরজরাই শ্মু্ভ-বিষু্ণ লসরজ ত্া লশ্ারনন? ত্ারপর 
বনরজরের লত্জ লথরক বনরজরেররকই েূিবা নারম নত্বর কররন? আিার বনরজই বিরয় 
লসই মবহষাসুররক পরাবজত্ কররন, লর্ই মবহষাসুররর োপরট বনরজরাই স্বিব লথরক 
বিত্াবড়ত্ হরয়বেরলন? আর একই লবজক অনুর্ায়ী, স্রষ্টা-সৃবষ্ট একই সত্ত্বা হওয়াটা 
আররা িড় অবিচার। এর অথব োাঁড়ায় পরমাত্মা বনরজই লরবপস্ট্ হরয় বনরজরকই লরপ 
করর, বনরজই িাস চালায়, আিার বনরজই মানিিন্ধন করর বনরজর োাঁবস চায়।" 
. 
"এই োাঁড়া, োাঁড়া। এত্েণ লত্ারক এরকশ্বরিােী ভািবেলাম। বকন্তু লত্ার লশ্রষর 
কথাগুরলা লত্া এরকশ্বরিােরকও ধ্বংস করর বেরচ্ছ। লসই লত্া নাবিকরের মরত্াই কথা 
িলবেস।" 
. 
"উহুাঁ, িলবে না। এখন পর্বি আমার কনকু্লশ্ন হরচ্ছ স্রষ্টা আর সৃবষ্ট আলাো সত্ত্বা। 
বনরাকার স্রষ্টা আসরল এক অজানা আকার। ইনেযাি, আকাররর কনরসরপ্টর স্রষ্টাও 
বত্বন বনরজই। ত্াহরল বত্বন এমন এক সত্ত্বা, র্ারক আমরা মানিীয় লকারনা attributes 
বেরয় িুেরত্ পাররিা না।" 
. 
"ওরক। লনা প্রিরলম। লসই সত্ত্বা চাইরলই বক মহাষষ্ঠীরত্ বনরজর সত্ত্বারক েূিবা প্রবত্মায় 
স্থাপন কররত্ পাররন না? ত্ারপর েশ্মীরত্ েপবণ বিসজবরনর মাধযরম ত্যাি কররত্ 
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পাররন না? ত্াহরলই লত্া লত্ার এরকশ্বরিারের আইবিয়ার সারথ পূরজার লকারনা 
কন্ট্রাবিকশ্ন থাকরে না।" 
. 
"হয়রত্া। বকন্তু লসটাও একটু uncanny. এরকশ্বরিােীরা এরকম লেবটরশ্ বিশ্বাস করর 
না। তু্ই একটা মসবজে লভরঙ লেলরল মুসলমানরা বকন্তু িলরি না লর্ আল্লাহ লভরঙ 
লিরেন। বকন্তু েপবণ বিসজবরনর আি মুহূরত্ব লকউ র্বে েূিবাপ্রবত্মা লভরঙ লেরল, ত্াহরল 
বকন্তু িলরত্ হয় লর্ ঈশ্বর লভরঙ লিরলন। কারণ লস সময় প্রবত্মাটা একটা লেবটশ্। 
অিত্ লেবটশ্ থাকাকালীন সময় েূিবা-লক্ষ্মী-সরস্বত্ী-িরণশ্-কাবত্বরকয় সিাই বমরল 
একটা মাবেও লকন সৃবষ্ট কররন না? মাবে বকেু বনরয় লিরল ত্াাঁরা লকন লঠকান না?" 
. 
বপ্রয়ারক একটু বচবিত্ লেখারলা। হঠাৎ ঘবড়র বেরক ত্াবকরয় িলরলা, "আচ্ছাহ, খাওয়ার 
সময় হরয় লিরে। চল বনরচ র্াই।" 
. 
"হযাাঁ, বশ্ওর।" 
. 
জয়ি ত্খরনা কবম্পউটাররর সামরন িসা। বপ্রয়া লর্রত্ লর্রত্ িাক বেরলা, "অযাই এইটা 
অে কর। লখরত্ আয়।" 
. 
লপেন লপেন লর্রত্ লর্রত্ সন্ধানী একটু থমরক োাঁবড়রয় বস্ক্ররনর বেরক ত্াকারলা। 
পরাবজত্ লনপচুন একটা পাথরর লহলান বেরয় হাাঁপারচ্ছ। বনষু্ঠর ভবঙ্গরত্ লহাঁরট আসরে 
লপারটস্ট্াস। লনপচুন িলরলা, "No matter how many gods fall, there will 
always be another one to stand against you." 
. 
লপারটস্ট্াস িলরলা, "They will fall as well." 
. 
লনপচুন আিাররা িলরলা, "You will never be able to kill all of them." 
. 
লপারটস্ট্ারসর জিাি, "Then prepare for your death, Neptune." 
. 
ত্ারপর পাশ্বিকভারি ত্ারক মাররত্ লািরলা লপারটস্ট্াস। কৃবত্রম ররির বেটা এরস 
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বস্ক্রনটারক লাল করর বেরচ্ছ। সন্ধানী একিার লঢাক বিলরলা। লনপচুনরক লটরন বহাঁচরড় 
পাহাড় লথরক বেটরক লেলরলা লপারটস্ট্াস। অরনকেণ র্ািত্ পড়রত্ পড়রত্ েপাস 
করর সািরর পড়রলা লনপচুরনর মৃত্রেহ। বঠক লর্ন আররকটা প্রবত্মা বিসজবন। 
. 
"অযাই সন্ধানী! তু্ইও লিমস লখলরত্ িসবল নাবক?" বপ্রয়ার বচৎকারর সবম্বত্ বেরর লপরয় 
আিার হাাঁটা বেরলা সন্ধানী।" 
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১৬৭ 

লকমন বেরলন বত্বন? – ২  
–বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

 
র্খন লোট বেলাম, রািায় পথ চলরত্ চলরত্ প্রায়ই লেখত্াম মুরুব্বী লিারের একজন 
লচাখ-মুখ শ্ি করর আমার বেরক ত্াবকরয় আরেন। কী লিয়ােবি কররবে লসটা বনরয় 
বিির িরিষণার পর মরন পড়রত্া, “এই র্া! সালাম বেরত্ ভুরল বিরয়বে।” কাাঁচুমাচু 
ভবঙ্গরত্ সালাম লেয়ার পর অপর পারশ্র লঠাাঁট নাড়া লেরখ িুেরত্ পারত্াম সালারমর 
উির হয়রত্া লনয়া হরয়রে। মারে মারে লঠাাঁটও নড়ত্ না, সালারমর উির নাবক মরন 
মরন বনরয়রেন। লোটরের সালারমর উির সশ্রব্দ বনরল সম্ভিত্ সম্মান করম র্ায়। 
. 
ত্রি আবম র্বে ১৪০০ িের আরি মবেনার পথ ধরর লহাঁরট লর্ত্াম, ত্াহরল একজন 
মানুষ আবম সালাম লেয়ার আরিই আমারক সালাম বেরয় বেরত্ন। 
হযাাঁ! মুহাম্মে (সা) এর কথাই িলবে। 
বত্বন এরত্াটাই বনরহঙ্কারী বেরলন লর্, চলার পরথ বশ্শুরের লেখরল ত্ারের সালাম 
বেরত্ন। লোট্ট লমরয়রা প্রশ্ন করার জনয হাত্ ধরর ত্াাঁরক লর্খারন খুবশ্ লসখারন বনরয় 
লর্রত্ পারত্। 
. 
ত্াাঁর সিান বেল লমাট সাত্জন। লেরল বত্নজন, লমরয় চারজন। োরত্মা (রা) িযত্ীত্ 
সিাই ত্াাঁর জীিেশ্ারত্ই মারা বিরয়বেরলন। কখরনা বত্বন বনরজর সিান আর অনয 
মুসবলম সিারনর মরধয পাথবকয কররত্ন না। ভারলািাসা লুবকরয় না লররখ প্রকারশ্ 
বিশ্বাসী বেরলন। আরিরা র্খন লেখত্ বত্বন বশ্শু আর সিানরের এরত্া গুরুত্ব বেরচ্ছন, 
ত্ারা অিাক হরয় লর্রত্া। এমন করার কারণ বজরজ্ঞস কররল উবন িলরত্ন, “র্ারা 
অরনযর প্রবত্ েয়া করর না, (বকয়ামরত্র বেন) ত্ারের প্রবত্ েয়া করা হরি না।” 
. 
লর্ সময়টারত্ কনযা বশ্শুরের জীিি লপ্রাবথত্ করা হরত্া, লস সময়টারত্ বত্বন ত্াাঁর 
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কনযারের শুধু ভারলাই িাসরত্ন না, সম্মানও কররত্ন। অরনরকই লিবশ্ কনযা সিান 
থাকারক লিাো মরন কররন। উবন কখরনাই ত্াাঁর লমরয়রেররক লিাো মরন কররনবন। 
সিাইরক মমত্ার সারথ কনযা বশ্শুরের লালন-পালন কররত্ িলরত্ন। কনযা বশ্শুরের 
মর্বাোর কথা িলরত্ বিরয় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “র্ারের কনযা সিান বেরয় পবরো করা 
হরি, আর ত্ারা ত্ারের প্রবত্ সেয় থাকরি, (আবখরারত্) লসই কনযারা ত্ারের আর 
জাহান্নারমর মরধয পেবা হরয় োাঁড়ারি।” 
. 
ত্াাঁর কনযারেররক সিরচরয় উিম িযবির সারথ বিরয় লেয়ার লচষ্টা কররত্ন। লকান 
কনযারকই বত্বন লজার করর বিরয় লেনবন। বিরয়র পূরিব অিশ্যই কনযার মত্ামত্ জানরত্ 
চাইরত্ন। সিাইরক সািধান করর িলরত্ন, “একজন কুমারী লমরয়র অনুমবত্ োড়া 
ত্ারক বিরয় লেয়া র্ারি না।” একিার জানরত্ পাররলন, এক লমরয়রক ত্ার ইচ্ছার 
বিরুরদ্ধ লজার করর বিরয় লেয়া হরয়রে। উবন সারথ সারথ লস বিরয় িাবত্ল লঘাষণা 
কররন। 
. 
লমাহর বনধবাররণর লিলায় করঠারত্া আররাপ কররত্ন না। োরত্মা (রা) এর বিরয়রত্ 
লমাহর িলরত্ বেল লকিল একবট িমব। িত্বমান সমরয় অরনরকই বিরয়রত্ উচ্চ লমাহর 
থাকাটারক একটা প্রথা িাবনরয় লেরলরেন। ত্ারের কারে লমাহর হরচ্ছ সম্মারনর 
মাপকাবঠ। অথচ এ মাপকাবঠ আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বেরয় র্ানবন। র্বে লমাহর সবত্যই 
সম্মারনর মাপকাবঠ হরত্া, ত্রি ত্াাঁর কবলজার টুকরা োবত্মার লচরয় অবধক সম্মাবনত্ 
আর লক বেল? 
. 
র্খনই োবত্মা (রা) ত্াাঁরক লেখরত্ আসরত্ন, ত্ারক অভযথবনা জানারত্ বত্বন োাঁবড়রয় 
লর্রত্ন। ত্ারক চুমু বেরত্ন, আর বনরজর জায়িায় ত্ারক িসারত্ন। আিার িািা র্খন 
ত্ারক লেখরত্ আসরত্ন, োবত্মা (রা)-ও একইভারি বপত্ারক অভযথবনা জানারত্ন। 
লমরয়রক সিসময় সাধারণ জীিনর্াপরন বশ্ো বেরত্ন। োবত্মা (রা) বনজ হারত্ই 
সংসাররর সি কাজ কররত্ন। জাাঁত্া লঘারারত্ লঘারারত্ ত্ার হাত্ অিশ্ হরয় লর্ত্। 
একিার বত্বন বপত্ার কারে বনরজর করষ্টর কথা জাবনরয় একজন োসীরক চাইরল 
আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “আবম বক লত্ামারক এমন বকেুর কথা িলি না র্া 
লত্ামার জনয োসীর লচরয়ও উিম? ঘুরমারত্ র্ািার আরি তু্বম ৩৪ িার ‘আল্লাহু 
আকিার’, ৩৩ িার ‘সুিহানাল্লাহ’ আর ৩৩ িার ‘আলহামেুবলল্লাহ’ িলরি।” 
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. 
আল্লাহর রাসূরলর (সা) সিান িরল ত্ারা র্ারত্ আত্নতু্বষ্টরত্ না লভারিন, লস কথাও 
বত্বন িারিার ত্ারের মরন কবররয় বেরত্ন। সািধান করর িলরত্ন, “ওরহ োবত্মা! 
বনরজরক জাহান্নাম লথরক িাাঁচাও। আল্লাহর সামরন আবম লত্ামারক একটুও রো কররত্ 
পারি না।” 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বেরলন একজন নধর্বশ্ীল বপত্া। সিানরেররকও নধর্ব ধাররণর উপরেশ্ 
বেরত্ন। পৃবথিীরত্ থাকা অিস্থারত্ই ত্ারক সহয কররত্ হরয়রে এরক এরক েয় েয়বট 
সিান হারারনার কষ্ট। োবত্মা (রা)- ও লর্ ত্াাঁর মৃতু্যর বকেুবেন পর মারা র্ারিন, ত্াও 
বত্বন জানরত্ন। লমরয় উরম্ম কুলসুল (রা) মারা র্াওয়ার পর র্খন ত্ারক লিাসল লেয়া 
হরয়বেল, ত্খন বনরজর পররনর ইজার খুরল বেরয়বেরলন। বপত্ার পবিত্র লপাশ্াক লমরয়র 
লেহরক আিৃত্ কররবেল। উরম্ম কুলসুরমর (রা) মৃতু্যর পরর বত্বন ত্ার কিররর পারশ্ 
িরস থাকরত্ন। নীররি লচারখর জল লেলরত্ন। একমাত্র জীবিত্ পুত্র ইব্রাহীম (রা) 
র্খন মারা বিরয়বেরলন, ত্খরনা বত্বন অশ্রু সংিার কররত্ পাররনবন। কাাঁেরত্ কাাঁেরত্ 
িরলরেন, “লচাখ অশ্রুবসি। হৃেয় িযবথত্। ত্িুও আমরা এমন বকেু িবল না র্া 
আমারের রিরক অসন্তুষ্ট করর। ইব্রাহীম! (িািা আমার!) আমরা লত্ামার মৃতু্যরত্ 
িযবথত্।” 
. 
সাত্জন নাবত্-নাত্নী বেল ত্াাঁর। সিাইরকই প্রচণ্ড ভারলািাসরত্ন। কখরনা ত্ারের ধমক 
লেনবন। একিার হাসান (রা) ত্াাঁর লকারল থাকা অিস্থায় প্রসাি করর বেরয়বেরলন। আিু 
লায়লা (রা) এ েৃশ্য লেরখ হাসান (রা)- লক রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর লকাল লথরক বনরত্ চাইরল 
বত্বন িরলন, “আমার সিানরক লেরড় োও। প্রসাি লশ্ষ না করা পর্বি ত্ারক ভয় 
পাইরয় বেও না।” 
. 
হাসান (রা) আর হুসাইন (রা) এর জনয বত্বন েু’আ কররত্ন। ত্ারের বেরক ত্াবকরয় 
িলরত্ন, “আবম লত্ামারের জনয আল্লাহর কারে আেয় চাই সকল শ্য়ত্ান আর সৃবষ্ট 
লথরক, সকল বহংসুরট লচাখ লথরক।” একবেন োবত্মা (রা) এর ঘরর লর্রয় আের করর 
িাক বেরলন, “লোট্ট লসানামবণটা বক এখারন আরে?” হাসান(রা) লির হরয় এরল েুজন 
েুজনরক জবড়রয় ধররলন। লকারল তু্রল বনরয় িলরলন, “লহ আল্লাহ! আবম ত্ারক 
ভারলািাবস। আপবনও ত্ারক ভারলািাসুন। আর লর্ ত্ারক ভারলািারস, ত্ারকও আপবন 
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ভারলািাসুন।” 
. 
আররকবেন বমম্বরর োাঁবড়রয় খুত্িা লেয়ার সময় লেয কররলন হাসান (রা) আর হুসাইন 
(রা) িারিার হুমবড় লখরয় পরড় র্ারচ্ছন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) খুত্িা থাবমরয় বমম্বর লথরক লনরম 
দ্রুত্ ত্ারের লকারল তু্রল বনরলন। সিাইরক লেয করর িলরলন, “এ েুইজনরক (এ 
অিস্থায়) লেরখ আবম নধর্ব ধারণ কররত্ পাবরবন।” 
. 
লমরয় র্য়নারির (রা) কনযা উমামাহ (রা)- লক কাাঁরধ বনরয় বত্বন জামারত্ নামার্ 
পবড়রয়রেন। রুকু আর বসজো করার সময় ত্ারক নাবমরয় বেরত্ন, রুকু-বসজো লশ্ষ 
হরল আিার ত্ারক লকারল তু্রল বনরত্ন। নামারর্ রুকু করার সময় একিার হাসান 
বকংিা হুসাইন (রা) ত্ার কাাঁরধ উরঠ িসরলন। বত্বন না থামা পর্বি রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) রুকুরত্ 
অরনকেণ বস্থর হরয় রইরলন। সিাই ভয় লপরয় লভরি িসল, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) অসুস্থ হরয় 
বিরয়রেন বকনা! নামার্ লশ্রষ ললাকরের আশ্বি করর িলরলন, “লত্মন বকেুই হয়বন। 
আমার লেরল আমার কাাঁরধ চরড় িরসবেল। লস সুবস্থর না হওয়া পর্বি আবম ত্ারক 
নামারনা পেন্দ করলাম না।” 
অথচ আমারের সমরয় আমরা বশ্শুরের মসবজরে অনাহূত্ মরন কবর। ত্ারের সামানয 
শ্রব্দ বকংিা েুষু্টবমরত্ বিরি হরয় র্াই। 
. 
বত্বন ত্ার নাবত্রের প্রায়ই জবড়রয় ধররত্ন। চুমু লখরত্ন। এক িযবি ত্াাঁরক এভারি চুমু 
বেরত্ লেরখ একিার িলল, “আমার েশ্টা লেরল-লমরয় আরে। আবম কখরনাই ত্ারের 
চুমু খাইবন।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ার বেরক ত্াবকরয় িলরলন, “র্ারের অিরর েয়া লনই, 
ত্ারেররক েয়া করা হরি না।” হাসান-হুসাইরনর লালা িবড়রয় ত্াাঁর পবিত্র লেরহ পড়ত্। 
বত্বন একটুও বিরি হরত্ন না। 
. 
ভ্রমণ লশ্ষ করর বেরর এরল বত্বন নাবত্-নাত্নীরের সারথ লেখা কররত্ন। ত্ারের বপরঠ 
উবঠরয় বনরয় লখলা কররত্ন। একবেন োওয়াত্ লখরত্ র্ািার সময় লেখরলন হাসান (রা) 
বকংিা হুসাইন (রা) রািায় লখলরেন। নানারক লেরখ নাবত্ কখরনা িারন কখরনা িা 
িারম লেৌরড় পালাবচ্ছল। নাবত্র সারথ সারথ নানাও লেৌড়াবচ্ছরলন। 
. 
কখরনা কখরনা নাবত্-নাত্নীরের উপহারও বেরত্ন। একিার নািাশ্ীর িােশ্াহ রাসূল 
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 লক উপহার বহরসরি স্বরণবর িয়না উপহার পাঠারলন। বত্বন লস িয়না উমামাহ-(ملسو هيلع هللا ىلص)
(রা)-লক উপহার বেরলন। 
. 
র্খন সংরশ্াধন করা প্ররয়াজন ত্খন আদ্রভারিই ত্া কররত্ন। একবেন লেখরলন হাসান 
(রা) সেকা লথরক লনয়া লখজুর মুরখ বেরয়রেন। উবন সারথ সারথ িলরলন, “লেরল োও, 
লেরল োও। তু্বম বক জান না আমরা সেকার খািার খাই না?” 
. 
িলা হরয় থারক, “একজন িযবি করত্াটুকু মহৎ ত্া লিাো র্ায়, বশ্শুরের প্রবত্ ত্ার 
আচরণ লেরখ। লকউ বক এমন আরে বকংিা কখরনা বেল, বশ্শুরের প্রবত্ র্ার আচররণ 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর লচরয়ও লিবশ্ ভারলািাসা প্রকাশ্ লপরয়রে? 
------------------------------------ 
----------- 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এর “وسلم عليه الله صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions 
Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অিলম্বরন ললখা। 
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১৬৮ 
ইসলাম বিকৃবত্র লপ্রাপািান্ডা – “United For Peace” 
-সত্যকথন লিস্ক 
 
 

লেইসিুরক একটা লপইজ আরে United for Peace [ 
https://www.facebook.com/unitedforp... ] . লপইজটা অরনরকর লচারখই 
পরার কথা। প্রায় ৭৫,০০০+ লাইক এিং িরড় প্রবত্ লপারষ্ট ৫০,০০০ হাজাররর লিবশ্ 
লাইক পাওয়া এই লপইজটার উরেশ্য মুসবলমরের মরধয বিকৃত্ ভারি ইসলামরক প্রচার 
করা। লপইজবটরত্ এমনভারি কুর’আরনর বিবভন্ন আয়ারত্র ভুল িযাখযা উপস্থাপন করা 
হয় র্ারত্ করর সাধারন মানুষ বিভ্রাি হয় এিং এক সময় এমন বকেু বিশ্বাস করা শুরু 
করর, র্া বনজবলা কুের ও বশ্রক। 
আপবন র্বে লপইজটারত্ লঢারকন ত্াহরল আপনার লচারখ পড়রি কুর’আরনর আয়াত্, 
মুসহারের েবি সম্ববলত্ লপাস্ট্। আপনার লচারখ পড়রি, “মন ভারলা করর লেওয়া” 
বিবভন্ন কথা। ত্িুও লকন আমরা িলবে এটা কাবেররের লপইজ? লকন িলবে এই 
লপইরজর উরেশ্য বিকৃত্ভারি ইসলামরক উপস্থাপন করা এিং কুের ও বশ্রক প্ররমাট 
করা?  
 
আসুন প্রমাণাবে সহ শ্ারীয়াহর আরলারক এক এক করর লেখা র্াক। 
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লপাস্ট্ বিরেষণ ১ 

  

 
 
সূরা আল ইমরারনর ৩য় আয়াত্ঃ কুরআন ত্াওরাত্ এিং ইবিরলর সত্যায়ন করর। বকন্তু 
এককভারি এই আয়াত্বট প্রচার কররল পূণব জ্ঞারনর প্রকাশ্ হয় না। প্রশ্ন জািরত্ই 
পারর, ত্াহরল ত্াওরাত্ আর ইবিলও বক অবিকৃত্ সত্য? লসগুরলা লথরক বক বকেু 
এখনও গ্রহণ করা র্ারি? লপাস্ট্বট লেরখ লত্মন মরন হওয়াই স্বাভাবিক।  
অথচ আল্লাহ সুিহানাহু একথাও িরলরেন লর্ আহরল বকত্ািরা অথবাৎ, ইহুবে বিস্ট্ানরা 
ত্ারের 
“বকত্ারির বিকৃবত্ ঘবটরয়রে” (২:৭৫) 
“ত্ারা বনজ হারত্ গ্রন্থ বলখত্ আর োবি করত্ লর্ লসগুরলা আল্লাহর কাে লথরক 
অিত্ীণব” (২:৭৯) 
এোড়াও আহরল বকত্ািরা “সরত্যর সারথ বমথযার সংবমেণ ঘটারত্া এিং সত্যরক 
লিাপন করত্” (৩:৭১)। 
এোড়াও আল্লাহ স্বয়ং িরলরেন “আল্লাহর কারে একমাত্র গ্রহণরর্ািয েীন হল ‘আল-
ইসলাম’ ”(৩:১৯) 
শুধু ত্াই না, “ইসলাম োড়া আর লকারনা েীন আল্লাহর কারে কবস্মনকারলও গ্রহণরর্ািয 
হরি না” (৩:৮৫) 
সূরা আল-ইমরারনর ৩য় আয়ারত্ আল্লাহ ‘সত্যায়ন’ িরল িুবেরয়রেন, আরি লর্ ত্াওরাত্ 
ও ইবিল লপ্ররণ করা হরয়বেল ত্া আল্লাহর পে লথরকই বেল লস কথার স্বীকৃবত্ আর 
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ত্াই লসগুরলা লর্ ‘আল্লাহর পে লথরকই লপ্রবরত্ বেল’ এই িযাপারর মুসবলমরের বিশ্বাস 
স্থাপন কররত্ হরি। বকন্তু পরিত্বীরত্ উরল্লবখত্ আয়াত্গুরলারত্ আল্লাহ আহরল 
বকত্ািরের বকত্াি বিকৃবত্ উরমাবচত্ করর বেরয়রেন র্ার অথব লসগুরলা আর 
অনুসরণরর্ািয লনই। ত্াহরল ‘United for Peace’ লথরক লকন পরিত্বী আয়াত্গুরলা 
প্রচার করা হরচ্ছ না? অথচ পরিত্বী আয়াত্গুরলা প্রচার না কররল এই বিষরয় অজ্ঞ 
মুসবলমরের ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। আর আল্লাহর কারে একমাত্র মরনানীত্ েীরনর 
আয়াত্ (৩ুঃ ১৯) আর অনযথায় হরল কী হরি (৩ুঃ ৮৫) এই আয়াত্গুরলাও লকন 
প্রচার করা হরচ্ছ না? 
িস্তুত্ ত্ারা এমন ভারি বিষয়বট উত্থাপন করররে র্া লথরক মরন হওয়া স্বাভবিক 
কু্বরআন িত্বমারনর বিকৃত্ িাইরিল ও ত্াওরারত্র স্বীকৃবত্ লেয়, এিং বিকৃত্ িাইরিল 
ও ত্াওরারত্র র্ারা অনুসারী ত্ারেরও বিশ্বাসী বহসারি স্বীকৃবত্ লেয়া। অথচ কু্বরআন এর 
উরটাটা িরল।  

 

লপাস্ট্ বিরেষণ ২ 
 

 
 
অবধকাংশ্ খৃষ্টান পবিত্র বত্ন সত্ত্বায় বিশ্বাস করর এিং ত্ারাও মরন করর মুহাম্মে (স:) 
একজন সাধারণ মানুষ বেরলন।/ Similarly most of the Christians believe in 
Holy Trinity... – এই লাইরন Holy Trinity লেরখ প্রথরম মরন হবচ্ছল এটা 
বিষ্টানরের লপইজ। কারন লকান মুসবলম কখরনা বিস্ট্ানরের বশ্রকপূণব বত্রত্বিাে সম্পরকব 
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িলরত্ বিরয় Holy Trinity িা পবিত্র বত্ন সত্ত্বা – শ্ব্দগুরলা িযিহার কররি না। 
অনযবেরক লকান ইহুবেও কখরনা এমনটা িলরি না। একাররন বিষ্টানরা এ লপইজবট 
চালায় এমন মরন হওয়া স্বাভাবিক। ত্রি বিষ্টানরা োড়াও আর একবট জাত্ আরে র্ারা 
এমন কথ িরল থারক। এরা হল ইন্টারেইথ িায়ালরি বিশ্বাসী ঐসি লসকুযলারাইর্ি 
মুসবলম র্ারা “সকল ধমব সমান, সি ধমব ভারলা, সি পরথর িিিয এক”-জাত্ীয় িাবত্ল 
কথা প্রচার করর। লপইরজর অনযানয লপারষ্টর িিরিযর বেরক ত্াকারল এই ধারণাটা শ্ি 
হয়। ত্রি বিষ্টান, লসকুলারাইর্ি “মুসবলম” বকংিা অনয লর্-ই লপইজটার লপেরন থাক 
না লকন, ত্ারের উরেশ্য লর্ ইসলারমর লপাশ্ারক কুের ও বশ্রক প্রচার করা, ত্া বনরয় 
লকান সরন্দরহর অিকাশ্ লনই। 
লেয করুন, রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص অনযানয নিীরের সমকে, ইহুেী ও বিষ্টানরাও বিশ্বাসী শুধু 
পাথবকয হল ত্ারা রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লক মারন না – এই জাত্ীয় কথা িলার মাধযরম ললখার 
মূল উরেশ্য হল ইহুেী ও বিষ্টানরের কাবের হওয়া বনরয় একবট প্রশ্ন লত্ালা। এই প্রশ্ন 
লত্ালার প্ররচষ্টা নতু্ন বকেু না। হাল আমরলর অরনক মিবাবনস্ট্ ও কবথত্ মিাররট 
স্কলার ও লসবলবব্রবট ো’ঈও নানা ভারি িলরত্ চান ইহুবে-বিষ্টানরা কাবের না, ত্ারের 
কাবের িলা র্ারি না, ত্ারের কাবের না িরল “not yet Muslim” িলা উবচৎ - 
ইত্যাবে। ইহুেী-বিষ্টানরা কাবের না, িা ত্ারের মধয শুধু বকেু অংশ্ কাবের এই ধররনর 
কথার জিাি আল্লাহ রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص বনরজই বেরয়রেন। 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন – 
লসই সত্ত্বার কসম! র্ার হারত্ মুহাম্মারের প্রাণ! এই উম্মরত্র লকান িযবি – চাই লস 
ইহুবে লহাক, অথিা নাসারা – আমরা লপ্রবরত্ হিার খির লপরয় আমার নিুয়ত্ ও আবম 
লর্ েীন এরনবে ত্ার উপর ইমান না এরন র্বে মারা র্ায়, ত্াহরল লস জাহান্নামী। [আিু 
হুরায়রা রাবেয়াল্লাহু আনহু লথরক িবনবত্, সহীহ মুসবলম] 
মুিােরাক হাবকরম ইিন আব্বাস রাবেয়াল্লাহু ত্া’আলা আনহু-র িনবনায়ও এই হাবেস 
এরসরে। এই হাবেরসর িযাপারর ইিরন আব্বাস রাবেয়াল্লাহু আনহু িরলন – আবম 
রাসূলুল্লাহর এই িিিয শুরন মরন মরন িলরত্ লািলাম, কুরানুল কারীরমর লকান 
আয়াত্ এই িিিয সমথবন করর? অিরশ্রষ বনরচর এই আয়াত্বট মাথায় এল –  
র্ারাই এটারক (কুরআন) অস্বীকার কররি, জাহান্নামই হল ত্ারের প্রবত্শ্রুত্ স্থান। 
কারজই এ সম্পরকব তু্বম লকান প্রকার সরন্দরহ বনপবত্ত্ হরয়া না। এটা লত্ামার 
প্রবত্পালরকর পে লথরক আিত্ প্রকৃত্ সত্য, বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষ বিশ্বাস করর না। 
[সূরা হুে ১৭] 
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িত্বমান রু্রির ইহুেী ও বিষ্টানরা মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص লক আল্লাহর রাসূল বহরসরি মারন এিং 
ত্াাঁর উপর নাবর্লকৃত্ শ্ারীয়াহ অনুসরণ করর? বত্বন লর্ েীন এরনরেন ত্ার উপর 
ঈমান আরন? অিশ্যই না। কারণ লর্ িযবি এই কাজগুরলা করররে লস মুসবলরম পবরণত্ 
হরয়ে। ইসলাম োড়া আর লকান েীন – লহাক লসটা ইহুবেরের ধমব িা নাসারারের ধমব – 
আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল – এর কারে গ্রহনরর্ািয না। আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল 
িরলরেন –  
আর লর্ িযবি ইসলাম িযত্ীত্ অনয লকান েীন গ্রহণ কররত্ চাইরি কেরনা ত্ার লসই 
েীন কিূল করা হরি না এিং আবখরারত্ লস িযবি েবত্গ্রিরের অিভুবি হরি। [আরল 
ইমরান, ৮৫] 
অরনরক এ লেরত্র শ্ত্ব লেন লর্ কাররা কারে ইসলাম ও মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص নিী হিার খির 
লপৌোরনার পর লস ইসলাম গ্রহন না কররলও ত্ারক কাবের িলা র্ারি না। লকিলমাত্র 
ত্খনই ত্ারক কাবের িলা র্ারি র্খন ত্ার কারে ইসলারমর খির লপৌরেরে, লস 
ইসলামরক সত্য বহরসরি অনুধািন করররে আর ত্ারপর লস ইসলাম গ্রহন করা লথরক 
বিরত্ লথরকরে। এই কথা সমূ্পণবভারি িাবত্ল এিং অগ্রহনরর্ািয। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল 
 িরলনবন। র্বে ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন “আমরা লপ্রবরত্ হিার খির লপরয়” – এর লিবশ্ বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص
লকউ এখন রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص চাইরত্ লিবশ্ ইসলাম লিাোর োবি করর ত্াহরল বকেু করার 
নাই।  
একই সারথ এই লপারষ্ট বিষ্টান আর ইহুবেরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়া 
সাল্লাম) লক সাধারণ মানুষ মরন করর উরল্লখ করিার আড়ারল মুসবলমরের বিশ্বাস 
বহরসরি ত্াাঁরক অনযানয নিী রাসূলিরণর সমকে িলা হরয়রে। অথচ এই িযাপারবট 
সাধারণ মুসবলম মাত্রই জারন লর্, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর 
মর্বাো অনযানয নিী রাসূলিরণর চাইরত্ লিবশ্। 
রাসূলিরণর মরধযও লর্ সকরলর মর্বাো সমান নয়, লসকথা আল্লাহ বনরজই িরলরেনঃ 
“এই রসূলিণ-আবম ত্ারের কাউরক কাররা উপর মর্বাো বেরয়বে। ত্ারের মরধয লকউ 
লত্া হরলা ত্ারা র্ার সারথ আল্লাহ কথা িরলরেন, আর কারও মর্বাো উচ্চত্র করররেন 
এিং আবম মবরয়ম ত্নয় ঈসারক প্রকৃষ্ট মু’বজর্া োন কররবে এিং ত্ারক শ্বি োন 
কররবে রুহূল কুেুস (বজিরাঈরলর) মাধযরম...” (সূরা িাকারাহ, ২৫৩) 
“...আবম লত্া কত্ক পয়িম্বররক কত্ক পয়িম্বররর উপর লেষ্ঠত্ব োন কররবে...” (সূরা 
িনী ইসরাঈল, ৫৫) 
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আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ’লহর উলামািণ বনবেবধায় একথার স্বীকৃবত্ লেন লর্ নিী 
রাসূলিরণর মরধয মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) মর্বাো 
সিরচরয় লিবশ্। আমরা মুসবলম লকানও নিীরক লোট করর লেবখ না িা িালমন্দ কবর 
না, আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এ মর্বাোর স্বীকৃবত্ অনয নিীরের 
মর্বাোহাবন ঘটায় না। এবিষরয় আরও জানরত্ পড়ুনঃ 
https://islamqa.info/en/83417 
https://islamqa.info/en/7459 

 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৩ 
 

 
 
লম ২৬ এর লপাস্ট্ লথরক ত্ারের এসি কথার উরেশ্য আররা পবরষ্কার হয়। 
 
এ লপারষ্ট কু্বরআরনর একবট আয়াত্ খবন্ডত্ ভারি উপস্থাপন করর ত্ারা িলরে – “লকান 
মুসবলরমর উবচত্ হরিনা লকান এক অমুসবলম িযবির িযবিিত্ বিশ্বাস সম্পরকব চট 
করর বস্থর বসদ্ধারি উপনীত্ হওয়া র্বে না লসই অমুসবলম িযবি ত্ার মরনর বিশ্বাস 
প্রকাশ্ কররন।” অথবাৎ লকান মুসবলরমর লকান কাবেররক কাবের িলা উবচৎ হরি না, 
র্বে না লসই কাবের বনরজরক কাবের িরল স্বীকার করর। অথবাৎ আল্লাহ র্ারেররক 
কাবের িরলরেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) র্ারেররক কাবের 
িরলরেন, এই লপইরজর মরত্ ত্ারেররক কাবের িলা র্ারি না। এক ললাক আল্লাহয় 
বিশ্বাস করর না, অথিা রাসূলরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) বিশ্বাস করর না, 
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অথিা কু্বরআনরক আল্লাহর িানী মরন করর না, অথিা বশ্রক করর, অথিা কুের করর 
– বকন্তু আমরা ত্ারেররক কাবের িলরত্ পাররিা না ! এই হল এই লপইরজর প্রিািনা। 
মূলত্ এধররনর কথার মাধযরম ত্ারা েুরটা উরেশ্য িািিায়ন কররত্ চারচ্ছ, “ইহুবে ও 
বিষ্টান ধমবও কু্বরআন অনুর্ায়ী সবঠক” - এই কুেররক প্রচার কররত্ চাইরে। 
লম-৩র লপারষ্টও ত্ারা একই রকরমর কথা িরলরে, প্রথরম মুসবলমরের সম্পরকব একবট 
হাবেস উপস্থাপন করররে ত্ারপর লসই হাবেস লক অমুসবলমরের লেরত্র প্ররয়াি করর 
োবি কররে – লকান কাবেররকও কাবের িলা র্ারি না, কারণ আমরা জাবন না ত্ার 
অিরর কী আরে! 
অথচ শ্ারীয়াহ এিং সাধারন রু্বির কথা হল, লর্রহতু্ আমরা জাবন না কার অিরর কী 
আরে, ত্াই লর্ মুসবলম িরল বনরজরক পবরচয় লেয় ত্ারক মুসবলম িণয কররিা। আর 
অনযরেররক কাবের িণয কররিা। আমরা অিররর খির জাবন না, ত্াই েুবনয়ার সিাইরক 
মুসবলম মরন কররিা, রু্বি বকংিা শ্রীয়াহর আরলারক এ কথা লকান ভারিই গ্রহণরর্ািয 
না। আর স্বয়ং আল্লাহ র্ারের কাবের আখযাবয়ত্ কররেরন ত্ারের কাবের িণয না করা 
বনঃসরন্দরহ কুের।  
আর এ আয়ারত্ লকিল ঐ সি আহরল বকত্ািরের লিাোরনা হরচ্ছ র্ারা রাসূলুল্লাহ এর 
নিুওয়যারত্র খির জানার পর ত্ার উপর ঈমান এরনরে, এিং ইসলাম গ্রহণ করররে। 
িত্বমারনর ইহুবে-বিষ্টানরের লেরত্র লকান ভারিই এ আয়াত্ প্ররর্াজয না। 
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লপাস্ট্ বিরেষণ ৪ 
 

জুলাই ২০ এর লপারস্ট্র মাধযরমও ত্ারা একই উরেশ্য িািিায়রনর লচষ্টা করররে। 
 

 
 
এই লপারষ্টর মাধযরম মূলত্ ত্ারা আিার েুরটা বিষয় প্রচারর লচষ্টা করররে। ১) ত্াওরাত্ 
ও ইবিরলর িত্বমান রূপ সবঠক এিং এগুরলা আল্লাহর পে লথরক অিত্ীণব বকত্াি, ২) 
র্ারা এ েুরটার বকত্ারির অনুসরণ কররে ত্ারা আল্লাহ নাবর্লকৃত্ েীরনরই অনুসরণ 
কররে।  
কারণ িইরয়র বভন্ন বভন্ন এবিশ্ারনর মরধয পাথবরকযর মূল কারণ হয় সংরর্াজন আর 
বিরয়াজন। বিষয়িস্তুর বেক বেরয় এক সংস্করণ লথরক অনয সংস্কররন লমৌবলক লকান 
পাথবকয হয় না। বকন্তু আমরা বিশ্বাস কবর, এিং এটাই সত্য লর্ িত্বমারন লর্ ইবিল ও 
ত্াওরাত্ আরে, ত্া বিকৃত্ হরয় লিরে। এগুরলা আল্লাহর নাবর্লকৃত্ বকত্াি না। এিং 
কু্বরআন ও এসি বকত্ারির মরধয সম্পকব বনেক একই িইরয়র এক সংস্কররণর সারথ 
অনয সংস্কররণর পাথবরকযর মরত্া না। আিারও ত্ারা লমরসজ বেরত্ চারচ্ছ লর্ ইহুেী ও 
বিষ্টানরাও সবঠক পরথই আরে, লকিল পুররনা সংস্কররণর অনুসরণ কররে। অথচ 
কু্বরআন ও সুন্নাহ আমারের জানারচ্ছ সত্য আসার পর, এিং সত্যরক জানার পর ইহুেী 
ও বিষ্টানরা মুখ বেবররয় বনরয়রে, এিং সত্যরক ত্যাি করররে।  
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লপাস্ট্ বিরেষণ ৫ 
 

 
 
অমুসবলমরের প্রবত্ ঘৃণা ইসলাম ধরমব অনুপবস্থত্। লকান লরোররে োড়াই কথাবট লেওয়া 
হরয়রে। আর এই কথার লরোররে থাকারও কথা না, কারণ এবট সরাসবর কুরআরনর 
আয়াত্ এিং রাসূরলর (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ) হাবেস এর সারথ সাঙ্ঘবষবক।  
ইিরাহীম ও ত্ার সঙ্গী-সাথীরের মরধয লত্ামারের জনয আরে উিম আেশ্ব। র্খন ত্ারা 
ত্ারের সম্প্রোয়রক িরলবেল- ‘লত্ামারের সরঙ্গ আর আল্লাহরক িাে বেরয় লত্ামরা 
র্ারের ‘ইিাোত্ কর ত্ারের সরঙ্গ আমারের লকান সম্পকব লনই। আমরা লত্ামারেররক 
প্রত্যাখযান করবে। আমারের আর লত্ামারের মারে বচরকারলর জনয শ্ত্রুত্া ও বিরেষ 
শুরু হরয় লিরে র্ত্েণ লত্ামরা এক আল্লাহর প্রবত্ ঈমান না আনরি। [সূরা মুমত্াবহনা, 
৪] 
জাবির বিন আবু্দলাহ(রা) হরত্ িবণবত্, "মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরেররক প্ররত্যক মুসবলমরক 
পরামশ্ব লেয়ার এিং প্ররত্যক কাবেররক পবরহার করার শ্পথ করারত্ন।" [মুসনাে 
ইমাম আহমাে ৪/৩৫৭-৮] 
িাররা বিন আবজি(রা) হরত্ িবণবত্ লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ ‘আল্লাহর জনয ভারলািাসা এিং 
আল্লাহর জনয ঘৃণা করা হরচ্ছ ঈমারনর সিরচরয় েৃঢ় িন্ধন৷’ [ মুসনাে আহমাে] 
ইিন শ্ায়িা িরলন লর্, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “ঈমারনর েৃঢ়ত্ম িন্ধন হরলা শুধুমাত্র 
ত্াাঁরই জনয ভারলািাসা এিং ত্াাঁরই জনয শ্ত্রুত্া৷” 
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[ত্ািারানী, আল কবির, ইিরন শ্ায়িা এটা ইিন মাসউে(রা) লথরক মারেু রূরপ িণবনা 
করররেন এিং এটা হাসান রূরপ আখযাবয়ত্ করররেন] 
 
ইিন আব্বাস(রা) হরত্ িবণবত্, রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ “ঈমারনর েৃঢ়ত্ম িন্ধন হরচ্ছ 
আল্লাহর জনয আনুিত্য এিং ত্াাঁর জনয বিররাবধত্া, আল্লাহর জনয ভারলািাসা এিং ত্াাঁর 
জনয শ্ত্রুত্া৷” 
[আত্ ত্ািারানী, আল কাবির। ইমাম সুয়ুত্ী (র.) এর জাবম আস সিীর ১/৬৯; 
আলিানী(র.) এবটরক হাসান আখযা বেরয়রেন] 
 
ইিন আব্বাস(রা) আররা িরলরেন, ”লর্ আল্লাহর জনয ভারলািারস এিং আল্লাহর জনয 
ঘৃণা করর, এিং লর্ আল্লাহর জনয িনু্ধত্ব নষ্ট করর অথিা ত্ার জনয শ্ত্রুত্া লঘাষণা 
করর, লস আল্লাহর কাে লথরক বনরাপিা পারি৷ এটা োড়া লকউ প্রকৃত্ ঈমারনর স্বাে 
পারি না, র্বেও ত্ার সাওম ও সলাত্ অরনক হয়৷ মানুষ েুবনয়ািী বিষরয় সম্পকব িরড় 
লত্ারল, র্া ত্ারেররক লকান উপকারই কররত্ পাররি না৷”[ইিন রজি আল হাম্বলী, 
জাবম আল উলুম ওয়াল হাবকম, পৃষ্ঠা ৩০]  
এিং আল্লাহ কারের ঘৃণা কররন লসটা বত্বন আমারের বিবভন্ন জায়িায় জাবনরয়রেন –  
“...অত্এি লর্ কুেুরী কররি ত্ার কুেুরীর জনয লস বনরজই োয়ী হরি। কাবেররের 
কুের ত্ারের প্রবত্পালরকর ঘৃণাই িৃবদ্ধ করর। কাবেররের কুের ত্ারের েবত্ই িৃবদ্ধ 
করর।” [সূরা োবত্র, ৩৯] 
উপররর আয়াত্ হাবেসগুরলারত্ আল্লাহর জনয লর্ ভারলািাসা ত্াাঁর জনয শ্ত্রুত্ার 
িযাপারর িলা হরয়রে ত্াাঁর মূলনীবত্ লেওয়া আরে সূরা মুমত্াবহনার আয়ারত্। লেখুন 
এখারন িযবিিত্ লকান স্বারথব িণব, সামাবজক িা আবথবক অিস্থা, জাত্, লিাত্র অথিা 
এধররনর লকান বকেুর বভবিরত্ িনু্ধত্ব ও শ্ত্রুত্ার কথা িলা হরচ্ছ না। িরং ত্াওহীরের 
বভবিরত্ িনু্ধত্ব ও শ্ত্রুত্ার কথা িলা হরয়রে। সুত্রাং একজন মুসবলম লর্ আল্লাহরক 
বিশ্বাস করর, লর্ বিশ্বাস করর বশ্রক সিরচরয় িড় অপরাধ লস কখরনা বশ্ররকর উপর 
এিং প্রবত্ সন্তুষ্ট িা অনুরি হরত্ পারর না। বঠক লর্মন সিরচরয় খারাপ সিানও ত্ার 
মা-িািা-লক িাবল লেওয়া িযবির সারথ িনু্ধত্ব রাখরত্ পারর না, লত্মবনভারি একজন 
মুওয়াহ্বহে (ত্াওবহেিােী) কখরনাই আল্লাহ্র বিরুরদ্ধ বশ্ররক বলপ্ত িযবির সারথ িনু্ধত্ব 
রাখরত্ পারর না। বশ্ররকর অনুষ্ঠারন অংশ্গ্রহণ কররত্ পারর না। বশ্রকরক লমরন বনরত্ 
পারর না। ত্রি িযবিিত্ পর্বারয় কাবেররের সারথ আচররণর লেরত্র লসৌজনয, ইনসাে 
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ও মুসবলরমর জনয উপরু্ি উিম আোি িজায় রাখরত্ ইসলাম আমারের বশ্ো লেয়। 
আর এরেরত্র সাহািীরের রাঃ উোহরন আমারের জনয অনুসরনীয়। 

 

লপাস্ট্ বিরেষণ ৬ 
 

আররকবট লপারস্ট্ সূরা আরল ইমরারনর ২০ নং আয়াত্ লকানও িযাখযা োড়া এমনভারি 
প্রচার করা হরয়রে।  
 

 
 
অথচ এই আয়াত্বটও লর্ এভারি এককভারি প্রচাররর জনয লমারটও নয়, ত্া রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর সীরারত্র বশ্ো লথরক সহরজই লিাো র্ায়ঃ 
“র্বে ত্ারা লত্ামার সারথ বিত্রকব অিত্ীণব হয় ত্রি িরল োও, ‘আবম এিং আমার 
অনুসরণকারীিণ আল্লাহর প্রবত্ আত্নসমপবণ কররবে।’ আর আহরল বকত্ািরের এিং 
বনরেররের িরল োও লর্, লত্ামরাও বক আত্নসমপবণ কররে? ত্খন র্বে ত্ারা 
আত্নসমপবণ করর, ত্রি সরল পথ প্রাপ্ত হরলা, আর র্বে মুখ ঘুবররয় লনয়, ত্াহরল 
লত্ামার োবয়ত্ব হরলা শুধু লপৌরে লেয়া। আর আল্লাহর েৃবষ্টরত্ ররয়রে সকল িান্দা।” (৩: 
২০) 
উি লপাস্ট্বটরত্ লজার বেরয় িলা হয়, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) 
োবয়ত্ব বেল লকিলই লপৌঁরে লেওয়া। মানুষরক লজার করর ধমব পালন করারনা নয়। এমন 
আররকবট আয়াত্ সরাসবর কুরআরন ররয়রে লর্খারন আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন িরলরেন, 
“ধরমবর িযাপারর লকানও জিরসেবি লনই” (২: ২৫৬) 
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মজার িযাপার হল, এই আয়াত্বট বনরয়ও লপইজবটর একবট স্বত্য লপাস্ট্ ররয়রে। 
একইসারথ েু’লটা লপারস্ট্রই সংবেপ্ত আরলাচনা হরয় র্ারি ইন-শ্া-আল্লাহ।  
 

 
 
িযাপারবট হলঃ 
বহোয়াত্ লকিলই আল্লাহ রবু্বল আ’লামীরনর হারত্। আর ত্াই আল্লাহ িারিার ত্াাঁর 
রাসূল মুহাম্মােরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) স্মরণ কবররয় বেরয়রেন লর্, বত্বন 
চাইরলও আল্লাহর ইচ্ছা না থাকরল লকারনা িযবির বহোয়াত্ হরি না। 
“আপবন র্ারক পেন্দ কররন, ত্ারক সৎপরথ আনরত্ পাররিন না, ত্রি আল্লাহ 
ত্া’আলাই র্ারক ইচ্ছা সৎপরথ আনয়ন কররন। লক সৎপরথ আসরি, লস সম্পরকব বত্বনই 
ভাল জারনন।” (২৮ুঃ ৫৬) 

বকন্তু, 
ত্ার মারন এই নয় লর্ মানুষ র্া খুবশ্ করর লিড়ারি। আল্লাহর জমীরন আল্লাহরই আইন 
প্রবত্ষ্ঠা করা প্ররত্যক মুসবলরমর উপর েরজ করা হরয়রে। এটাই ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ 
এর োবি। 
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রাসূলুল্লাহরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) “লকিলই লপৌরে লেওয়ার” জনয লপ্ররণ 
করা হরয়রে এ কথারক লখাে রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص হাবেস োরাই খণ্ডন করা র্ায়। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলরেন - 
“আবম বক্বয়ামত্ বেিরসর পূরিব ত্রিারী হারত্ এ উরেরশ্য লপ্রবরত্ হরয়বে লর্, ইিাোত্ 
লকিলমাত্র আল্লাহর জনয িরাে হরয় র্ারি, আর আমার বরবর্ক আরস আমার িশ্বার 
োয়া হরত্, আর র্ারা আমার আরেরশ্র বিরুরদ্ধ র্ারি ত্ারের জনয অপমান (আর 
লািনা) ত্াকেীরর বনধবাবরত্ হরয়রে, আর লর্ লকউ ত্ারের অনুকরণ করর লস ত্ারেরই 
একজন।” (মুসনারে আহমাে ৪৮৬৯; সহীহ আল জাবম’ ২৮৩১) 
মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) কাজ ত্াওবহরের বশ্ো লপৌরে 
লেওয়া ত্ার র্ার ইচ্ছা মানরি র্ার ইচ্ছা মানরি না, রাসূলুল্লাহরক (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) “লকিল লপৌরে লেওয়ার জনয” লপ্ররণ করা হরয়রে এই ভ্রাি োবির খন্ডন 
এই লাইরনই আরে – “আবম বক্বয়ামত্ বেিরসর পূরিব ত্রিারী হারত্ এ উরেরশ্য লপ্রবরত্ 
হরয়বে লর্, ইিাোত্ লকিলমাত্র আল্লাহর জনয িরাে হরয় র্ারি...” 
ত্ারপরও র্বে কাররা মরন সরন্দহ লথরক থারক ত্রি বত্বন বনরচর হাবেসবট লেখরত্ 
পাররন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) িরলরেন –  
আবম মানুরষর বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ করার জনয আবেষ্ট হরয়বে র্ত্েণ না ত্ারা সােয লেয় “লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” সুত্রাং লর্ িযবি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” এ সােয বেরি ত্াাঁর জান-মাল 
আমার লথরক বনরাপে। ত্রি ইসলারমর লকারনা হক িযত্ীত্। আর ত্ার অিররর বহসাি 
আল্লাহ ত্াআলার উপর নযি। [সবহহ িুখারী, হাবেস: ২৭৮৬; সবহহ মুসবলম, হাবেস: 
১৩৪] 
এোড়া কু্বরআরনর অরনক আয়াত্ এিং হাবেস লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ রাসূলুল্লাহ লকিল 
“লপৌঁরে বেরত্” না িরং আল্লাহ্র পে লথরক আইন প্ররণত্া, বিচারক, সংস্কারক, পথ 
প্রেশ্বক এিং লর্াদ্ধা বহরসরি লপ্রবরত্ হরয়রেন, এিং ইসলাম শুধু “লপৌঁরে লেওয়ার” 
জনয না িরং আল্লাহর র্মীরন িািিাবয়ত্ হিার জনয পাঠারনা হরয়রে। এিং আল্লাহ 
বক্বয়ামত্ পর্বি সকল মানুরষর উপর েরর্ করররেন মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু 
আ’লাইবহ ওয়াসাল্লাম) আনীত্ শ্ারীয়াহর অনুসররণর।  
আল্লাহ িরলন –  
অত্এি, (লহ নাবি!) লত্ামার পালনকত্বার কসম, লস ললাক ঈমানোর হরি না, র্ত্েণ 
না ত্ারের মরধয সৃষ্ট বিিারের িযাপারর লত্ামারক নযায়বিচারক িরল মরন না করর। 
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অত্ঃপর লত্ামার মীমাংসার িযাপারর বনরজর মরন লকান রকম সংকীণবত্া পারি না এিং 
ত্া সন্তুষ্টবচরি কিুল করর লনরি। [আন-বনসা, ৬৫] 
বত্বনই লপ্ররণ করররেন আপন রাসূলরক বহোয়াহ ও সত্য েীন সহকারর, লর্ন এ েীনরক 
অপরাপর েীরনর উপর জয়রু্ি কররন, র্বেও মুশ্বরকরা ত্া অপ্রীবত্কর মরন করর। 
[সূরা ত্াওিাহ ৩৩]  
“আর লত্ামরা ত্ারের সারথ লড়াই কর, লর্ পর্বি না বেত্নার অিসান হয় এিং 
আল্লাহর েীন প্রবত্বষ্ঠত্ হয়। অত্ঃপর র্বে ত্ারা বনিৃত্ হরয় র্ায় ত্াহরল কাররা প্রবত্ 
লকান জিরেবি লনই, বকন্তু র্ারা র্ারলম (ত্ারের িযাপারর আলাো)।” (২ুঃ ১৯৩) 
“আর ত্ারের সারথ রু্দ্ধ কররত্ থাক র্ত্েণ না ভ্রাবি লশ্ষ হরয় র্ায়; এিং আল্লাহর 
সমি হুকুম প্রবত্বষ্ঠত্ হরয় র্ায়। ত্ারপর র্বে ত্ারা বিরত্ হরয় র্ায়, ত্রি আল্লাহ 
ত্ারের কার্বকলাপ লেয কররন।” (৮ুঃ ৩৯) 
এোড়া এ বিষরয় আররা অরনক, অরনক প্রমাণাবে বিেযমান।  
বকন্তু র্খন “ধরমবর িযাপারর লকানও িাধযিাধকত্া লনই” িা “আপনার কাজ শুধু লপৌঁরে 
লেওয়া” এই আয়াত্গুরলা মূল বিষয় এবড়রয় বিবচ্ছন্নভারি উরল্লখ করা হয়, ত্খন র্ারের 
এই বিষরয় জ্ঞান কম ত্ারা ভুল ধারণা কররত্ শুরু করর আর ভারি ইসলারম লিাধ হয় 
শ্রীয়ারত্র োয়াত্রল আসরত্ িাধয করারত্ িা আিমণাত্মক রু্দ্ধ করিার লকারনা বনয়ম 
লনই, অথিা লর্ র্ার র্ার মরত্া ধমব পালন কররি, আইন প্রনয়ন ও অনুসরণ কররি 
আর এ িযাপারর ইসলারমর বকেু িলার লনই। । অথচ িযাপারবট লমারটও ত্া নয়। 
সাধারণত্ কাবেররের, মুসবলম নামধারী মুনাবেকরের আর েীনরক ইহুবে বিস্ট্ানরের 
মত্ লকরট বনরজর মনিড়া করা মিাররটরের ত্াই এই আয়াত্গুরলা লিবশ্ লিবশ্ 
বিবচ্ছন্নভারি প্রচার কররত্ লেখা র্ায়। 
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লপাস্ট্ ৭  
 

একবট লপারস্ট্ িলা হরয়রে আল্লাহ ত্াাঁর সমি সৃবষ্টরক ভালিারসন। অথচ পবিত্র 
কুরআরন স্বয়ং আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লা প্রায় ২০ বট আয়াত্ িরলরেন আল্লাহ কাবেররের, 
সীমা অবত্িমকারীরের, েুষৃ্কবত্কারীরের, অহংকারীরের ভালিারসন না। 
 

 
 
করয়কবট আয়ারত্র অথবসমূহ এরক এরক লপশ্ করা হল। একিার লচাখ িুলারত্ পাররনঃ 
“... বনিয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীরেররক ভালিারসন না।” (২ুঃ ১৯০) 
“... বনিয়ই আল্লাহ সীমা অবত্িমকারীরেররক পেন্দ কররন না।” (৫ুঃ ৮৭) 
“লত্ামরা স্বীয় প্রবত্পালকরক িাক, কাকুবত্-বমনবত্ করর এিং সংরিাপরন। বত্বন সীমা 
অবত্িমকারীরেররক ভালিারসন না।” (৭ুঃ ৫৫) 
“আল্লাহ ত্া’আলা সুেরক বনবিহ্ন কররন এিং োন খয়রাত্রক িবধবত্ কররন। আল্লাহ 
লকারনাই কাবের পাপীরক ভালিারসন না ।” (২ুঃ ২৭৬) 
“িলুন, আল্লাহ ও রসূরলর আনুিত্য প্রকাশ্ কর। িস্তুত্ঃ র্বে ত্ারা বিমুখত্া অিলম্বন 
করর, ত্াহরল আল্লাহ কারেরবেিরক ভালিারসন না।” (৩ুঃ ৩২) 
“পোিরর র্ারা ঈমান এরনরে এিং সৎকাজ করররে ত্ারের প্রাপয পবরপুণবভারি লেয়া 
হরি। আর আল্লাহ অত্যাচারীরেররক ভালিারসন না।” (৩ুঃ ৫৭) 
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“আর উপাসনা কর আল্লাহর, শ্রীক কররা না ত্াাঁর সারথ অপর কাউরক। বপত্া-মাত্ার 
সারথ সৎ ও সেয় িযিহার কর এিং বনকটাত্নীয়, এত্ীম-বমসকীন, প্রবত্রিশ্ী, অসহায় 
মুসাবের এিং বনরজর োস-োসীর প্রবত্ও। বনিয়ই আল্লাহ পেন্দ কররন না োবম্ভক-
িবিবত্জনরক।” (৪ুঃ ৩৬) 
এোড়াও কুরআরনর এই আয়াত্গুরলারত্ আল্লাহ র্ারের ভালিারসন না ত্ারের বলস্ট্ 
বেরয় বেরয়রেনঃ 
৩০ুঃ ৪৫, ৩ুঃ ১৪০, ৪২ুঃ ৪০, ৩১ুঃ ১৮, ৫৭ুঃ ২৩, ৪ুঃ ১০৭, ৪ুঃ ১৪৮, ৫ুঃ 
৬৪, ২৮ুঃ ৭৭, ৫ুঃ ৮৭, ৬ুঃ ১৪১, ৭ুঃ ৩১, ১৩ুঃ ২৩, ২২ুঃ ৩৮, ২৮ুঃ ৭৬  

 

উপসংহার  
িত্বমান সমরয় ইসলাম ও মুসবলমরা নানামুখী আিমরনর বশ্কার। এিং বিবভন্ন কাররণ 
মুসবলমরা েুিবল অিস্থায় আরে। এ কাররণ অরনক সময় আমারের মরধয হীনমনযত্া 
কাজ করর। ইসলামবিরেষী, অথিা কাবেররা র্খন ইসলারমর বিরুরদ্ধ লকান অবভরর্াি 
লত্ারল ত্খন অরনক লেরত্রই আমরা লর্ লকান মূরলয ইসলামরক ত্ারের বঠক করর 
লেওয়া মানেণ্ড অনুর্ায়ী “সবঠক” প্রমারণ িযি হরয় র্াই। বকন্তু িত্বমান সভযত্ার 
মানিসৃষ্ট মানেন্ড আর আসমান ও র্বমরনর সৃবষ্টকত্বার বনধবাবরত্ মানেণ্ড এক না, 
একথাবট আমরা ভুরল র্াই। আমারের হীনমনযত্ার আররকবট েলােল হল র্খনই লকউ 
ইসলারমর পরে বকেু িলরে িরল মরন হরয় আমরা খুবশ্ হরয় ত্ারক সমথবন লেওয়া 
শুরু কবর। বকন্তু আরেৌ লস র্া িলরে লসটা ইসলামসম্মত্ বক না – আমরা র্াচাই করর 
লেবখ না। 
এসি কাররণ র্খন আমরা লেখরত্ পাই লকউ ইসলারমর সমথবন এরমওন লকাণ কথা 
িলরে লর্টা পবিরমর বনধবাবরত্ মানেরন্ডর সারথ সামিসযপূণব অথিা পবিরমর উত্থাবপত্ 
অবভরর্ািগুরলার বিরুরদ্ধ উির বহরসরি উপস্থাপনরর্ািয, আমরা লসটারক সমথবন লেই। 
আর United For Peace এর মরত্া লপইজগুরলা এই সুরর্ািটারকই কারজ লািায়। 
আমারের হীনমনযত্া ও অজ্ঞত্ার সুরর্াি বনরয় এমন বিষয় প্রচার করর র্া িাবহযকভারি 
সুন্দর মরন হরলও আসরল কুের ও বশ্রক। এ কাররণ আমারের প্রথমত্ উবচৎ এ 
ধররণর সুরর্ািসন্ধানীরের িযাপারর বনরজ সত্কব হওয়া ও অনযরক সত্কব করা। আর 
ত্ারপর আমারের উবচৎ ইসলারমর লমৌবলক বিষয়গুরলা সম্পরকব, ত্াওবহে সম্পরকব 
সবঠক জ্ঞান অজবন করা। কারণ লকিল ত্াওবহরের জ্ঞান এিং ত্াওবহরের উপর েৃঢ় 
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থাকার মাধযরমই আপবন পৃবথিীর বেত্না লথরক এিং বিচার বেিরসর বেত্না লথরক 
লরহাই লপরত্ পাররিন।  
েীরনর মরধয জিরেবির অিকাশ্ লনই, বনিয় বহোয়াত্ লিামরাহী হরত্ সুেষ্ট হরয় 
লিরে। কারজই লর্ িযবি বমরথয ত্াগুত্রক (সকল বমথযা ইলাহ) অমানয করল এিং 
আল্লাহর প্রবত্ ঈমান আনল, বনিয়ই লস েৃঢ়ত্র রিু ধারণ করল র্া বেন্ন হওয়ার নয়। 
আল্লাহ সিবরোত্া এিং সিবজ্ঞাত্া। [সূরা িাক্বারা, ২৫৬] 
আল্লাহ আমারের অনুধািন করার এিং আমল করার ত্াওবেক্ব োন করুন, আমীন। 
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১৬৯  
সংঘষব ত্ত্ত্ব 
-ত্ানভীর আহরমে  

 

 

[১] 

বিরস্ট্রও জরমর ৩৫০ িের আরির বগ্রস। লসসমরয় জ্ঞানচচবার লকন্দ্রবিনু্দ। জ্ঞান 
িবরমায় পর পর সরিবটস, লপ্লরটার পর বগ্ররস জ্ঞানচচবায় আররকবট নাম ধ্ববনত্ হরচ্ছ, 
অযাবরস্ট্টল। েশ্বন, রু্বিবিেযা, জীিবিজ্ঞান, লপৌরনীবত্ সি... সিবকেুরত্ই লর্ন 
অযাবরস্ট্টরলর বকেু না বকেু িলার আরে। 

সাধারণ মানুরষর লখরট খাওয়া জীিরন জ্ঞানচচবার সময় অপ্রতু্ল, ইরচ্ছ থাকরলও 
খরচাপাবত্র কাররণ লসটা লর্ন উচ্চবিিরের জনযই িরাে। বকন্তু জ্ঞানীরের ধযানধারণার 
লখাাঁজখির ত্ারা রারখ। অযাবরস্ট্টল লজযাবত্বিবজ্ঞান বনরয় টরলবম আর লপ্লরটার সারথ বমল 
লররখ বনরজর মত্ামত্ িযি কররলন। আর ত্া হলঃ পৃবথিী মহাবিরশ্বর লকরন্দ্র, সূর্বসহ 
অনযানয গ্রহ আর মহাজািবত্ক িস্তু পৃবথিীরক লকন্দ্র করর ঘুররে। 
. 
প্রথম শ্ত্াব্দী, চলরে িাইরিরলর সংকলরনর কাজ। এখনও োপরটর সারথ বটরক আরে 
বগ্রক জ্ঞানিবরমা। এত্ই োপট লর্ বগ্রক ভাষাই ত্খন সভয পৃবথিীর ভাষা। ত্াই প্রাচীন 
বহব্রুরত্ না করর বগ্রক ভাষারত্ই নতু্ন সংকলন চলরে। িাইরিরল চরল এল 
লজযাবত্বিবজ্ঞান বনরয় লপ্লরটা-অযাবরস্ট্টলরের ‘বজওরসবন্ট্রক’ মত্িাে অথবাৎ, পৃবথিী 
মহাবিরশ্বর লকরন্দ্র ররয়রে লসকথা। ত্াও একবট েু’বট জায়িায় নয়। রীবত্মত্ চার-পাাঁচ 
জায়িায়। (Chronicles 16:30, Psalm 93:1, Psalm 96:10, Psalm 104:5, 
Ecclesiastes 1:5) 
. 
ষষ্ঠ শ্ত্াব্দীর আরি। মরুভূবমর লভত্র একজন োবি কররলন সৃবষ্টকত্বার পে লথরক 
সিবরশ্ষ নিুওয়যারত্র। নাম মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص. িাইরিল সংকলকরের মত্ ললখাপড়া জানা 
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মানুষ নন। বকন্তু বত্বন িলরেন অশ্রুত্পূিব সি িাণী... আরবি লজরনও আরিরা মুগ্ধ। 
আল্লাহর পে লথরক লপ্রবরত্ লশ্ষ আসমাবন বকত্াি ‘আল-কুরআন’ বনরয় এরসরেন 
বত্বন। 

আল কুরআরন বিস্ট্ানরের বকত্াি বিকৃবত্র কথা এল। অথবাৎ, বিস্ট্ানরা ত্ারের জনয 
লপ্রবরত্ বকত্ারি বনজ লথরক মনিড়া িল্প, সংরর্াজন, বিরয়াজন র্া লপরররে করররে। 
পূিবিত্বী নিী রাসূল আর ঈমানোররের ঘটনার পাশ্াপাবশ্ মানি সৃবষ্টরহসয, মহাবিরশ্বর 
সৃবষ্টরহসয সিবকেু বনরয়ই আয়াত্ এল। বকন্তু লসই িল্প আররকটু পর হরলই িরং 
উিম। 
. 
[২] 

প্রায় সহস্র িের পররর কথা। ১৬৩৩ সাল। কযারথাবলক চাচব লথরক ধমবরদ্রাবহত্ার 
অবভরর্াি এল ইত্াবলয়ান পবলমযাথ, লজযাবত্বিবে ও বিজ্ঞানী িযারলবলও িযারলবলর নারম, 
র্ারক আরি করয়কিার সত্কব করর লেওয়া হরয়বেল। 

১৬০৯ এ বিজ্ঞানী লকপলাররর Astronomia nova প্রকাবশ্ত্ হয়। লসখারন িাইরিরলর 
বশ্োর বিরুরদ্ধ বিরয় বিজ্ঞানী লকাপাবনবকারসর লেওয়া ‘লহবলওরসবন্ট্রক বথউবর’ এর পরে 
বেল সমথবন। বঠক পররর িেরই লির হয় িযারলবলওর Sidereus Nuncius, লর্খারন 
বেল িযারলবলওর বনরজর িানারনা লটবলরস্কারপর প্রাথবমক অিজাররভশ্নগুরলা। িইবটরত্ 
লকিল ইবঙ্গরত্ই সীমািদ্ধ থাকরলও এর পরপরই বিজ্ঞানী িযারলবলও লকাপাবনবকারসর 
লহবলওরসবন্ট্রক মত্িারের প্রবত্ লজারারলা সমথবন শুরু কররন। লকিলই মত্িাে নয়, 
িরং ত্া সত্য বহরসরি প্রচার শুরু কররন। 
. 
এবেরক চাচবগুরলা লস্রে হাইরপাবথবসস বহরসরি এত্কাল লহবলওরসবন্ট্রক বথউবরর লত্মন 
বিররাবধত্া না কররলও েযাি বহরসরি প্রচার লেরখই ত্ারের মাথা খারাপ হরয় র্ায়। এর 
মূল কারণ বেল িাইরিরলর লসই আয়াত্গুরলা লর্গুরলা ‘পৃবথিী লকরন্দ্র আর সূর্বসহ 
অনযানয গ্রহগুরলা পৃবথিীর চারপারশ্ ঘুররে’ ত্থা বজওরসবন্ট্রক মত্িােরকই সমথবন 
করর। 
. 
কযাথবলক চাচব ত্ারের অিস্থান, েমত্া ও অহবমকা প্রমাণ কররবেল ১৬০০ বিস্ট্ারব্দ 
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আররক বিজ্ঞানী বজওেবারনা ব্রুরনারক আগুরন পুবড়রয় হত্যা করর। লসই একই কাররণ... 
ব্রুরনাও িরলবেল পৃবথিী নয় িরং সূর্বই লকরন্দ্র ররয়রে। জ্ঞানচচবার রু্রি িাইরিরলর 
অনুসারীরাও লর্ কমরিবশ্ বরজবনং আর করম্পয়ার লিসি প্রচার-প্রসারর লমরত্ উরঠবেল 
ত্ারই েল বেল এই ঘটনা। লকননা বগ্রক ভাষায় সংকলরনর সময় সবলি েযাি বহরসরি 
জানা বজওরসবন্ট্রক মত্িাে সমথবন করর এমনসি ভাসব ঢুবকরয় পরিত্বীরত্ োয়ো লুটা 
হরয়বেল অরনক। ‘এই লেখ িাইরিল আধুবনক জ্ঞান সম্মত্’ ধররনর প্রচারণায় উি 
ভাসবগুরলা হরহারমশ্াই আনা হরত্া। ত্াই িযারলবলও র্খন আরির শ্ত্াব্দীরত্ 
লকাপাবনবকারসর লেওয়া ‘লহবলওরসবন্ট্রক মত্িাে’ নতু্ন করর েযাি বহরসরি প্রচার শুরু 
কররবেরলন, ত্খন ত্া এবড়রয় র্ািার উপায় বেল না লমারটও। লকননা সাধাররণরাও 
বেবিয জানরত্া লর্ ত্া িাইরিরলর বশ্োর বিররাধী হরয় র্ারচ্ছ। 
. 
এমত্ািস্থায় িযারলবলও র্খন আিারও লহবলওরসবন্ট্রক মত্রক সত্য প্রচারর নারমন ত্খন 
কযাথবলক চারচবর মাথা বিিরড় র্ায়। ঘটনািরম িযারলবলও বনজ োত্র Benedetto 
Castelli লক একবট বচবঠ বলরখন লর্খারন িাইরিরলর িযাপারর ‘িযারলবলওর েৃবষ্টভবঙ্গ’ 
উরল্লখ বেল। পরিত্বীরত্ ১৬১৫ সারল এরস "Letter to The Grand Duchess 
Christina" নারম একবট লখালাবচবঠ বলরখন লর্খারন িযারলবলও বনরজর মত্ামত্ শ্ি 
করর িযি করার পাশ্াপাবশ্ বনরজরক একজন কযাথবলক ধমবভীরু বহরসরিও উরল্লখ 
কররন। সারথ বত্বন িাইরিরলর ভাসবগুরলার বভন্ন িযাখযা থাকিার সম্ভািনাও উরল্লখ 
কররন। এই বচবঠর িযাপারবট রাত্ারাবত্ বেবগ্ববেক েবড়রয় র্ায়। 
. 
লসই বচবঠর পরই মূলত্ িযারলবলওর উপর কযাথবলক চারচবর খড়ি লনরম আরস। 
িযারলবলওরক লহবলওরসবন্ট্রক মত্িাে প্রচার লথরক কড়াভারি বনবষদ্ধ করা হয়। লসই 
সারথ বনবষদ্ধ করা হয় লকাপাবনবকান সকল বলখা ও িই। ১৬১৬ সারল কযাথবলক চাচব 
লহবলওরসবন্ট্রজমরকই বনবষদ্ধ লঘাষণা করর। 
. 
এমনসি ঘটনার পর িযারলবলও লরারম চরল র্ান এিং এসি বিষরয় নীরিত্া অিলম্বন 
কররত্ থারকন। বকন্তু কালিরম ১৬২৩ সারল লপাপ পবরিত্বন হরয় নতু্ন লপাপ Pope 
Urban VIII আরস, লর্ বকনা িযারলবলওর ভি ও অনুরািী বেরলন। ত্াই িযারলবলও 
এই সুরর্ারি আররকবট িই বলরখন র্া ১৬৩৩ সারল প্রকাবশ্ত্ হয়। িইবটর নাম 
“Dialogue Concerning the Two Chief World Systems” লর্খারন বত্নজন 
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িযবির আলাপচাবরত্া আকারর টরলবম আবরস্ট্টলরের বজওরসবন্ট্রজরমর অসাড়ত্া ও 
লকাপাবনবকান লহবলওরসবন্ট্রজরমর লর্ৌবিকত্া উরল্লখ করা হয়। িইবটর বত্নবট চবররত্রর 
একবট চবরত্র বেল টরলবম-আবরস্ট্টলরের বজওরসবন্ট্রজরম বিশ্বাসী, আররকবট চবরত্র বেল 
লহবলওরসবন্ট্রজরম বিশ্বাসী আর লশ্ষ চবরত্রবট বেল বনররপে জ্ঞানী। 
. 
পররােভারি এইরূপ প্রচাররও িযারলবলওর লশ্ষ রো হয় বন। কযাথবলক চাচব লথরক 
এিার ধমবরদ্রাবহত্ার অবভরর্াি এরন িযারলবলওরক আজীিন কারােন্ড লেওয়া হয়। ত্রি 
শ্ারীবরক অিস্থার কথা বিরিচনা করর িৃহিন্দী করর রাখার বসদ্ধািই চূড়াি হয়। 
িৃহিন্দী অিস্থারত্ই ১৬৪২ সারলর জানুয়াবররত্ িযারলবলও মারা র্ান। 
. 
[৩] 

কযাথবলক চারচবর সারথ বিজ্ঞানী িযারলবলও িযাবলবলর সংঘষবময় ঘটনাপ্রিাহ ‘Galileo 
affair’ নারম পবরবচত্। একইসারথ এবট পরিত্বী বিজ্ঞানচচবাকারী ও বিজ্ঞান 
অনুরািীরের এক অনুরপ্ররণা হরয় উরঠ। বকন্তু লকাপাবনবকাস, লকপলার আর 
িযারলবলওরের মত্িারে সূর্বরক লকরন্দ্র মরন করার বিষয়বট থাকরলও সূর্বরক মহাবিরশ্বর 
লকন্দ্র ও বস্থর বহসারি বিরিচনা করা হরয়বেল। 
. 
আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন িরলন, “বত্বনই সৃবষ্ট করররেন রাবত্র ও বেন এিং সূর্ব ও চাাঁে। 
সমিবকেুই আপন আপন কেপরথ বিচরণ করর।” (সূরা আবম্বয়া, ২১: ৩৩)” 
. 
উি আয়ারত্ ‘বিচরণ করা’ অরথব িযিহৃত্ শ্ব্দবট হল ‘ইয়াসিাহুন’ র্া বকনা ‘সািাহা’ 
শ্ব্দবট লথরক এরসরে। আর ‘সািাহা’ শ্ব্দবট Motion িা Change in Position অরথব 
িযিহৃত্ হরয় থারক। অথবাৎ, শ্ব্দবট লকান মাবটরত্ চলা িযবির লেরত্র িযিহৃত্ হরল 
িুেরত্ হরি লস হাাঁটরে অথিা লেৌঁড়ারচ্ছ। শ্ব্দবট পাবনরত্ থাকা লকান ললারকর লেরত্র 
িলা হরল এর অথব এই না লর্ ললাকবট ভাসরে, িরং িুেরত্ হরি ললাকবট সাাঁত্ার 
কাটরে। অথবাৎ লস ত্ার অিস্থারনর পবরিত্বন কররে। আর শ্ব্দবট লকান মহাজািবত্ক 
িস্তুর (Celestial body) লেরত্র িযিহৃত্ হরল এর অথব হয় ত্া বস্থর লনই  ,িরং 
িবত্শ্ীল!  
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1035 

এোড়াও আল্লাহ রবু্বল আলামীন িলরলন ‘সমিবকেু !’অথবাৎ, সমি মহাজািবত্ক িস্তু 
)celestial body (- পৃবথিী ,চাাঁে ,সূর্ব ,অনযানয গ্রহ-উপগ্রহ ,অনযান র্ নেত্ররাবজ, 

িযালাবেসমূহ লকারনাবকেুই িাে নয়। আজ ক্লাস নাইন লটরনর সারয়ে সু্ট্রিন্টরাও 
জারন পরম বস্থবত্ িা পরম িবত্ িলরত্ বকেু লনই কারণ মহাবিরশ্বর সকল বকেুই 
প্রকৃত্পরে িবত্শ্ীল। অবত্ সাম্প্রবত্ক িরিষণায় সূরর্বর বনজ অরে ঘূণবন ও কেপথ 
বেরয় বমবিওরয় িযালাবেরত্ আিত্বরনর িযাপারবট েষ্ট। সূর্ব প্রায় ২৫ বেরন বনজ অরে 
ঘূণবন সম্পন্ন করর আর প্রবত্ লসরকরন্ড প্রায় ২৫১ বক.বম. লিরি লমাট ২২৫ লথরক ২৫০ 
বমবলয়ন িেরর Milkyway Galaxy এর লকরন্দ্রর চারবেরক আিবত্বত্ হয়। আিার 
Milkyway Galaxy ও বনকটত্ম Andromeda galaxy ও বস্থর লনই। উভয়ই েুেবাি 
িবত্রত্ বনকটত্ম Virgo Cluster িা িযলাবেপুরির বেরক অগ্রসর হরচ্ছ। 
. 
কুরআরনর লকাথাও ‘পৃবথিী বস্থর’ একথা িলা হয় নাই। অথচ িাইরিরলর প্রায় পাাঁচবট 
জায়িায় সুেষ্টভারি ‘পৃবথিী বস্থর’ ইবঙ্গত্ লেয়। বকন্তু কুরআরনর এই মু’বজর্া আরিও 
আরলাবচত্ হরয়রে িহুিার। আর িত্বমান লপ্রোপরট এর লচরয়ও বচিা উরদ্রককারী 
গুরুত্বপূণব বকেু িযাপার আড়ারলই লথরক লিরে িারিার। লসই সারথ অবধকাংশ্ সময় 
আড়ারলই লথরক লিরে আমারের জ্ঞানচচবার বকেু মূলনীবত্। 
. 
[৪  [Conflict Thesis  

Conflict Thesis হল ধমব ও বিজ্ঞারনর লমৌবলক বচিািত্ সংঘষবরক আিশ্যক ধরর 
বনরয় করা ইবত্হাসবভবিক পর্বারলাচনা। শ্ব্দিত্ভারি নতু্ন হরলও িযাপারবট নাবিকয ও 
লসকুযলার সমারজ অল্প সমরয়ই জনবপ্রয়ত্া অজবন করর এিং New Atheism এর 
বভবিরত্ পবরণত্ হয়। ঊনবিংশ্ শ্ত্াব্দীর (১৮০১-১৯০০) বেত্ীয়ারধব প্রাণসৃবষ্টর িযপারর 
বিস্ট্ীয় পাদ্রীরের সারথ বিজ্ঞানমহরলর নতু্ন করর েন্দ্ব শুরু হয়। ১৮৭০ এর বেরক 
লসই েন্দ্ব তু্রঙ্গ উরঠ। এমত্ািস্থায় John William Draper নারম একজন বিজ্ঞানী 
লসই পুররনা Galileo affair লক বভবি িাবনরয় এক বথবসস বলরখ লেরলন র্া ১৮৭৪ 
এThe Warfare of Science নারম িই আকারর প্রকাবশ্ত্ হয়। ‘প্রাণসৃবষ্ট’-লক লকন্দ্র 
করা এিাররর েরন্দ্ব িারউইরনর ইভলুযশ্ন সমথবনকারীরা প্রমাণ, িরিষণা ও 
লর্ৌবিকত্ায় না লহাঁরট কযাথবলক চারচবর ঐবত্হাবসক বনর্বাত্রনর আরলাচনায় লমাড় ঘুবররয় 
লেয়। জনবপ্রয় হয় Conflict Thesis. আর ‘Apeal To Emotion’ েযালাবসর োাঁরে 
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পা বেরয় জম হয় সারয়বন্টজরমর। 
. 
সূর্বরক লকরন্দ্র ধরা হরলও একইসারথ ‘বস্থর’ ও লেত্রবিরশ্রষ ‘মহাবিরশ্বরই লকরন্দ্র’ োবি 
করর লকাপাবনবকাস, ব্রুরনা আর িযাবলবলওরা িাহা ভুল কররবেরলন। বকন্তু ত্িুও ত্ারের 
অিোন লকন এত্টা েদ্ধাভরর স্মরণ করা? অরনরক ভািরত্ পাররন লসই সমরয় আরও 
আধুবনক প্ররু্বি বেরয় অিজাররভশ্ন সম্ভি হয় বন। এটা সত্য হরলও মূল কারণ বেল 
না। মূল কারণ বেল এই বিজ্ঞানীরের ত্যাি স্বীকাররর িযাপারবট। কযাথবলক চাচব লথরক 
অকথয বনর্বাত্রনর সম্ভািনার কথা লজরনও বনরজরের বিশ্বারসর প্রবত্ ত্ারা অটল 
বেরলন। বজওোরনবা ব্রুরনারক লত্া The Martyr of Science নারমও অবভবহত্ করা 
হয়। একাররণ সুর্ব বস্থর িরল ভুল কররলও বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান চচবাকারী ও অনুরািীরের 
অনুরপ্ররণা হরয় র্ান ব্রুরনা-িযারলবলওরা। বকন্তু সত্য লখাাঁজার অনুরপ্ররণা না হরয় 
িযাপারবটরক ‘ধমব ও বিজ্ঞারনর বচরিন বিরেষ’ এ বনরয় র্াওয়া লত্া েষ্ট িাড়ািাবড়, 
েষ্ট ভ্রাবি। 
. 
Conflict Thesis এ Galileo affair এর পর িরম িরম Flat Earth vs 
Spherical Earth েন্দ্ব এিং লশ্রষ Evolutionism vs Creationism এর আরলাচনা 
করা হয়। এখারন উরল্লখরর্ািয বিষয় করয়কবট। 
. 
এক. লরামান কযাথবলক চারচবর সারথ হওয়া ঐবত্হাবসক েন্দ্বগুরলার িরাত্ বেরয় ‘সকল 
ধরমবর’ সারথই বিজ্ঞারনর বচরিন েরন্দ্বর এক নীলনকশ্া আাঁকা হরয়রে। এমনবক 
Draper এর সিবপ্রথম বথবসরসও ইসলারমর কথা িাে র্ায় বন। 
. 
েুই. লকারনাবিষরয় বিজ্ঞান ও ধরমবর অবমল হরল বসরস্ট্মবনিবত্ বিজ্ঞানীরেররকই সিবো 
সত্য আর বিজ্ঞানরক সুবপবরয়র িরল চাবলরয় লেওয়ার এক মানবসকত্া রচনা করা 
হরয়রে। এিং আজ অিবধ ত্া চালু ররয়রে। Hollywood এর বসরনমা লথরক শুরু করর 
লেশ্ীয় জাের ইকিালরের ‘একটুখাবন বিজ্ঞান’ সমি মাধযরমই ত্া েষ্ট হয়। 
. 
বত্ন. লর্রহতু্ এক লেণীর আবিকরের সারথই েন্দ্ব হরয়বেল, ত্াই আবিকত্ার বেরক র্ায় 
এমনসি নিজ্ঞাবনক িরিষণা ও েলােল করঠারভারি েমন করা শুরু হল। আর 
নাবিকযিােী হাইরপাবথবসসগুরলারক নিজ্ঞাবনক সত্য িরল প্রচার করা শুরু হল। লগ্লািাল 
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সারয়বন্টবেক কবমউবনবটগুরলাই ধীরর ধীরর নাবিকত্ার বসরস্ট্রম পরড় লিল। 
. 
[৫] 

ধমব ও বিজ্ঞারনর সংঘষব লাবিরয় রাখার িযাপারবট বক সীমা অবত্িম করর লেরলরে? 
সারয়বন্টবেক কবমউবনবটগুরলার এখনকার অিস্থাই িা লকমন? বিজ্ঞানীরের লকউ বক 
এখনও নিষময ও বনর্বাত্রনর বশ্কার হরচ্ছন? এই প্রশ্নগুরলা গুরুত্বপূণব। এিং এগুরলার 
উির খুাঁজরত্ লিরলই পাওয়া র্ায় লগ্লািাল বসরস্ট্রমর আসল রূপ। 
. 
Dr. Richard Von Sternberg হরলন Molecular Evolution এিং Theoritical 
Biology লত্ আলাোভারি Phd করা একজন বিজ্ঞানী। ৩০ বটরও উপর Peer 
Reviewed সারয়বন্টবেক িই ও জানবারল ত্ার বলখা বিবভন্ন সমরয় প্রকাবশ্ত্ হয়। 
এত্কাল লকারনা সমসযা না হরলও ২০০৪ সারলর আিরস্ট্ ত্ার োবয়রত্ব আররকবট 
Peer Reviewed Article প্রকাবশ্ত্ হয়। আবটবরকলবটর মূল ললখক বেরলন Stephen 
C. Meyer বর্বন বনরজও লকবম্ব্রজ ইউবনভাবসববট লথরক PhD করা এিং Discovery 
Institute এর একজন বসবনয়র বিররির। আবটবরকলবটর নাম বেল “The Origin of 
Biological Information and the Higher Taxonomic Categories"। লসখারন 
প্রাণসৃবষ্টর আণবিক িঠন অত্যি জবটল িরল িারউইবনইয়ান ইরভালুযশ্ন এর িেরল 
"intelligent design" এর সম্ভািনার কথা হরয়বেল আর বিজ্ঞানী Sternberg এর 
হাত্ ধররই ত্া প্রকাবশ্ত্ হরয়বেল। 
. 
বকন্তু আবটবরকলবট প্রচাররর করয়ক ঘণ্টার মরধযই Smithsonian Institution র্া বকনা 
ওই জানবালবটর োবন্ডং কররত্া, লসখানকার বসবনয়র বিজ্ঞানীরা ি. Sternberg লক 
অরর্ািয, ধমবান্ধ নানা ভাষায় অপেস্থ করা শুরু কররন। বিজ্ঞানী Sternberg লক টাকা 
লখরয় একাজ করররেন, বিস্ট্ীয় বলপার লসল অপাররবটভ – নানারকম অপিাে লেওয়া 
হয়। Creationism এর পরে র্ায় – লকিল এমন আবটবরকরলর অনুমবত্ লেওয়ারত্ই 
বিজ্ঞানী Sternberg এর উপর সারয়ে কবমউবনবটগুরলার খড়ি লনরম আরস। (১) 
. 
ইংলযারন্ডর Southampton লথরক Cell Biology লত্ PhD করা Dr. Caroline 
Crocker ভাবজববনয়ার George Mason বিশ্ববিেযালরয় Cell Biology এর লকাসব 
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করারত্ন। ত্ার ললকচারর লকারষর জবটল িঠন বনরয় িলরত্ বিরয় "intelligent 
design" এর সম্ভািনার কথা উরল্লখ কররবেরলন মাত্র। পািবলকবল বনজ মত্ প্রকাশ্ 
করায় বত্ন িের কন্ট্রাি থাকা সরত্ত্বও আবথবক অরু্হাত্ লেবখরয় Dr. Caroline 
Crocker লক চাকবর লথরক িবহষ্কার করা হয়। বিশ্ববিেযালয় লথরক কন্ট্রাি লশ্ষ হরয় 
র্ািার োবি করা হয়। পরিত্বীরত্ বত্বন আবিষ্কার কররন, চাকবরর লেরত্র বত্বন রীবত্মত্ 
ব্লযাকবলরস্ট্ি হরয় বিরয়রেন। সিবরশ্ষ প্রকাবশ্ত্ Free To Think িইরয় বত্বন 
িযাপারগুরলা িণবনা করররেন। (২) 
. 
ইরভালুশ্বনস্ট্রের লিাাঁয়াতু্ববম বনরজরের বেরকই িযাকোয়ার করার েৃষ্টািও ররয়রে। 
২০০৮ সারল Professor Michael Reiss বশ্োথবীরের Creationism সম্পরকবও 
পড়ািার মত্ প্রকাশ্ করার পররর সপ্তারহই বব্ররটরনর Royal Society লথরক পেত্যাি 
কররন। মজার িযাপার হল, Professor Reiss বনরজও একজন িারউইবনস্ট্। বত্বন 
Creationism বনরয় বশ্োথবীরের িমািত্ প্রশ্নগুরলা ধামা চাপা না বেরয় এটাও 
আররকটা ওয়ােব বভউ বহরসরি আর ভুল - অিত্ এমনটা িলিার কথা িরলবেরলন। 
আর ত্ারত্ই বকনা ত্ারক Royal Society লথরক পেত্যাি কররত্ হয়। (৩) 
. 
িারয়ারলাবজস্ট্, বনউররাসারয়বন্টস্ট্, লজাবত্বিবে, পোথববিজ্ঞানী র্ারাই বনরজরের 
িরিষণারেরত্র বিবভন্ন বিষয়াবের Cause বহসারি Intelligent Design এর সম্ভািনার 
কথা িরলরেন ত্াাঁরাই বনিৃহীত্ হরয়রেন। Ben Stein পবরচাবলত্ Expelled: No 
Intelligence Allowed নামক িকুরমন্টাবররত্ Intelligent Design এর প্রিািক 
অরনরকর উপর বনর্বাত্রনর বিিরণ েুরট উরঠরে। (৪) িলাই িাহুলয, নাবিকরের এই 
িকুরমন্টাবর পেন্দ হয় নাই। অথচ িকুরমন্টাবরর ইবত্ টানা হরয়বেল বিজ্ঞানী ও 
িরিষকরের বনজস্ব ধারণা লকারনারকম জুলুম োড়া প্রকাশ্ করিার োবি জাবনরয়। বঠক 
লর্মনটা Galileo affair এর পর চাওয়া হরয়বেল। 
. 
Conflict Thesis এর িত্বমান আরলাবচত্ বিষয়গুরলা Evolution vs Intelligent 
Design র্া প্রাণসৃবষ্টর িযাপারর েুই ওয়ােব বভউরয়র সংঘষবরক আরলাকপাত্ করর। 
আররকবট উরল্লখরর্ািয বিষয় হল, Multiverse vs Intelligent Design র্া মহাবিশ্ব 
সৃবষ্টর িযাপারর েুই ওয়ােব বভউরয়র সংঘষবরক আরলাকপাত্ করর। আজগুবি ইরভালুযশ্ন 
না িরল লর্সি িরিষক ও বিজ্ঞানীরা ‘িুবদ্ধমান সত্ত্বা’ িলরেন ত্ারের উপরই িত্বমান 
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সারয়ে কবমউবনবটগুরলার বনর্বাত্রনর িযাপারবট লর্ন কযাথবলক চারচবর লসই বনর্বাত্রনর 
কথাই স্মরণ কবররয় লেয়। অিশ্য নাবিকযিােী মহল বনর্বাত্ন কররি নাই িা লকন... 
এখন Intelligent Design ই প্রমাণ হরয় র্াওয়া মারন লত্া সৃবষ্টকত্বার অবিত্বই প্রমাণ 
হরয় র্াওয়া। ত্খন লত্া আর িস্তুিােী নাবিকত্া চলরি না! 
. 
[৬] 

কযাথবলক রু্রি ব্রুরনা িযারলবলওর উপর বনর্বাত্রনর ঘটনা লথরক ঢালাওভারি ‘সকল 
ধমবই একইরকম’ উপসংহারর চরল আসা সবত্যই হাসযকর। “Conflict Thesis” িা 
বিজ্ঞান আর ধরমবর েন্দ্ব বকন্তু মূলত্ ধমবগ্ররন্থ ভুল থাকারক লরোর করর। আর কুরআরন 
অরনক আরিই লঘাষণা করা হরয়বেল লর্ বিস্ট্ানরা ত্ারের বকত্াি বিকৃবত্ করররে। 
সুত্রাং, ওরের বকত্ারি ভুল থাকা লত্া আিরর্বর বকেু নয়। ত্াই িত্বমারনর প্রবত্বষ্ঠত্ 
সরত্যর সারথ সহরজই ভুল থাকা িাবত্ল ধমবগ্রন্থগুরলার অবমল থাকা খুি স্বাভাবিক। 
বকন্তু সমসযাটা শুরু হয় র্খন কুরআনরকও ওই ধমবগ্রন্থগুরলার সারথ একই কাত্ারর 
আনা হয়। 
. 
সিবরশ্ষ আসমাবন বকত্াি কুরআরন লকারনা ভুল লনই। এোড়াও ১৪০০ িেররর আরির 
কুরআরনর সারথ লকারনাবকেু সংরর্াজন-বিরয়াজন হয় বন। ি. মবরস িুকাইবলর বিখযাত্ 
ঘটনা আররকিার আরলাচনা বনষ্প্ররয়াজন। Conflict Thesis লথরক আররকবট লর্ 
উপসংহার টানা হয়, ত্া হল ধমবগ্রন্থগুরলা মুিবচিার পরথ িাধা লেয়। লসটাও 
বিস্ট্ানরের কযাথবলক বনর্বাত্রনর লরোররে লথরক লজনারালাইজ করর িলা হয়। 
ইসলামী বিরশ্ব এমন একবট উোহরণও ত্ারা লেখারত্ পারর না। িরং ইমাম আিু 
হাবনো (রহ), ইমাম আহমাে (রহ) লের শ্ত্ বনর্বাত্রনও বনরজরের অিস্থারন, ঈমারন 
অটল থাকিার ঘটনা লকৌশ্রল এবড়রয় র্াওয়া হয়। 
. 
আল্লাহ রবু্বল আলামীন কুরআনরক ‘বচিাশ্ীলরের জনয বনেশ্বন’ করররেন। বকন্তু 
একইসারথ এই নাবিকয রু্রি আমরা মুসবলমরা লর্টা ভুরল র্াই ত্া হল কুরআন মূলত্ 
সৃবষ্টকত্বা আল্লাহর পে লথরক ‘পথবনরেবশ্ক’। ত্াই ইসলামী স্বণবরু্রিও কযাথবলক চারচবর 
মত্ বনর্বাত্রনর খির পাওয়া র্ায় না। কারণ মুসবলমরা কুরআরন সমরয় সমরয় মু’বজর্া 
লেখরলও জীিন িঠরনই লোকাস কররত্া। মু 'বজর্ার লখাাঁরজ পরড় রইরত্া না। আর 
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মুহাম্মােুর রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص বশ্োও এই। 
. 
বিজ্ঞান পবরিত্বনশ্ীল। ‘আধুবনক বিজ্ঞারনর বিরুরদ্ধ র্ায়’ এমন আয়াত্-হাবেস লেখরল 
আমরা সির কবর এিং আমরা জাবন লর্ িরং বিজ্ঞানই ভুল িলরে। কুরআন বনভুবল। 
বকন্তু মানিীয় লোাঁয়া পাওয়া অনযানয ধমবগ্ররন্থর কথা বভন্ন। 
. 
ত্রি ‘জ্ঞান পবরিত্বনশ্ীল আর ভবিষযরত্ অবধকত্র সবঠকটা জানা র্ারি’ বিজ্ঞান 
সম্পরকব এমন ধারণা লররখ বিজ্ঞানরকই সুবপবরয়র মরন করা বকেু মানুষ ররয়রে। এমন 
েশ্বন উপজীিয করর লিাঁরচ থাকা অবিশ্বাসীরের িবল, আমরাও বকন্তু একই কথাই িরল 
র্াই সিসময় – 

“না, সত্ত্বরই ত্ারা জানরত্ পাররি। অত্ঃপর না, সত্বর ত্ারা জানরত্ পাররি।” (সূরা 
নািা, ৪-৫) 

 
(১) http://www.discovery.org/p/11 

http://www.washingtonpost.com/…/…/08/18/AR2005081801680.html 

http://www.discovery.org/a/2399. 

http://www.richardsternberg.com/publications.php 
. 
(২) https://www.linkedin.com/in/drccrocker 

https://creation.com/review-free-to-think-caroline-crocker 

(৩) http://www.independent.co.uk/…/creationist-row-forces-scien… 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7619670.stm 
. 
(৪) https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g 

 

 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
http://www.discovery.org/p/11
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/08/18/AR2005081801680.html
http://www.discovery.org/a/2399
http://www.richardsternberg.com/publications.php
https://www.linkedin.com/in/drccrocker
https://creation.com/review-free-to-think-caroline-crocker
http://www.independent.co.uk/news/science/creationist-row-forces-scientist-to-quit-royal-society-post-933031.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7619670.stm
https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1041 

১৭০  

উপলবিঃ “িারউইবনজম– সযাসিারের আাঁতু্ড়ঘর” 
-জাকাবরয়া মাসুে 

 
 
 

বিশ্ববিেযালরয়র সিরথরক বিস্ময়কয় জায়িা হরলা হলগুরলা। লর্খারন অবধকাংশ্ োত্র 
মানরিত্র জীিন র্াপন করর, আর বকেু োত্র রাজার হারল থারক। বকেু বকেু হরলর 
বেরক ত্াকারল আপনার কান্না চরল আসরি। োে লথরক চুইরয় পাবন পড়া, লেয়ারলর 
প্লাস্ট্ার উরঠ র্াওয়া, একই করে িাোিাবে করর েশ্জন পর্বি িসিাস করা ইত্যাবে 
লসখানকার বনত্যবনবমক িযাপার। আিার োররপাকা ও টয়রলট সমসযা লত্া আরেই। 
আিার বকেু বকেু হরল এরকিারর রাজকীয় ভাি। টাইলস, লমাজাইক, বলেট ইত্যাবের 
লকান কমবত্ লনই। ভারলা হরল িরাে পাওয়ার পরও হরল থাকার সুরর্াি হয় বন 
আমার। ত্াই হল লাইে লকমন – আমার পরে িলা সম্ভি নয়। শুরনবে হরল নাবক অল্প 
বকেুরত্ই মারামাবর ললরি র্ায়। ধাওয়া পাটা ধাওয়া চরল। লকন ললরি র্ায়, ত্া আমরা 
সিাই জাবন। আবম লস কারণগুরলা িযাখযা কররত্ চাবচ্ছ না। অিবশ্য ত্ার েরকারও 
লনই। লকননা আমারের িরল্পর সারথ ত্া সম্পকবরু্ি নয়। 
. 
লকান এক মারামাবরর বিচারর আবম আর োবরস কবি নজরুল হরল িসা। রুম নাম্বার 
২০২। সি বমবলরয় রুরম আমরা পাাঁচজন। আবম, োবরস  ,নাবসর ,বমসিাহ ,অপু। 

আরলাচনা অরনক আরিই শুরু হরয়রে। ত্রি মূল আরলাচনায় লর্রত্ একটু বিলম্ব হরচ্ছ। 
শ্ারহে ভাই এরলই মূল পিব শুরু হরি। একটা বজবনস একটু বক্লয়ার কররল ভারলা 
হরি। মারামাবর কী বনরয় হরয়বেরলা – লস বিষয়টা। িত্কাল হরল অপু আর নাবসররর 
মরধয কথাকাটাকাবট হয়। এক পর্বারয় হাত্াহাবত্। কালরকর অনাকাবঙ্ক্ষত্ ঘটনা বনরয়ই 
আজ আরলাচনা।  
. 
হাত্াহাবত্ লকন হরয়বেরলা; লস কারণটা অিশ্যই জানা েরকার। লকননা ত্া িরল্পর সারথ 
সম্পকবরু্ি। কাল নাবসর আর অপুর মরধয আরলাচনা হবচ্ছরলা, িারউইবনজম বনরয়। 
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এক পর্বারয় নাবসর িরল উঠরলা, ‘র্ত্ িড় িড় সযাসিাে এই পৃবথিীরত্ ঘরটরে; ত্াাঁর 
মূরল ররয়রে িারউইবনজম।’ 
. 
এইরত্া অপু লেরপ লিরলা! এরপর েু’জরনর মরধয কথাকাটাকাবট। পরর হাত্াহাবত্। 
অপু অবত্কায় লেহ বিবশ্ষ্টয প্রাবণ। িে লমজাবজও িরট। অল্পরত্ই লররি র্ায়। রাি উরঠ 
লিরল আর ররে লনই। থারকও এক িেরমজাবজ ললারকর সারথ। বেন বেন ওর লমজাজ 
আররা চড়া হরয় র্ারচ্ছ। নাবসর হযাংলা পাত্লা িড়রনর। চুপচাপ স্বভারির ললাক। 
বনয়বমত্ সালাত্ আোয় করর। োবড় লররখরে মাসখাবনক হরলা। 
. 
ওরের বিিাে বমমাংসা কররত্ই আমরা জমারয়ত্ হরয়বে। নাবসররর পরে আবম আর 
োবরস। আর অপুর পরে বমসিাহ আর শ্ারহে ভাই। র্ার জরনয আমরা অরপো 
করবে, মারন শ্ারহে ভাই; বত্বন এরলন আধঘণ্টা পর। বত্বন আসার পর নতু্ন করর 
আরলাচনা শুরু হরলা। আমরা র্ারা এখারন আবে, ত্াাঁরা সিাই বিষয়টা আরি লথরকই 
অিিত্। শ্ারহে ভাইরকও আরিই জানারনা হরয়রে। ত্াই কী হরয়বেরলা লস বিষরয় 
নতু্ন করর আরলাচনার েরকার লনই। সরাসবর মূল পরিব র্াওয়াই ভারলা। শ্ারহে ভাই 
িলরলন, ‘অপু আর নাবসর! লত্ারের কাররা বকেু িলার আরে?’ 
. 
েুজরনই চুপ থাকরলা। বকেু িলরলা না। এরপর শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘র্া হরয়রে, 
আমরা ভুরল র্ারিা। িনু্ধ িনু্ধর মরধয এমন হরয়ই থারক। ত্রি নাবসররর েমা চাইরত্ 
হরি।’  
. 
শ্ারহে ভাইরয়র কথা শুরন আির্ব হওয়া োড়া লকান উপায় লনই! লর্ লেরলটা বমরেবমবে 
নাবসররক আঘাত্ কররলা, ত্াাঁরক বকেু কররত্ হরি না; উরটা নাবসররক েমা চাইরত্ 
হরি। এ লকমন বিচার! ত্াই োবরস িরল উঠরলা, ‘ভাই নাবসররর েমা চাইরত্ হরি; 
বিষয়টা িুেলাম না!’ 
. 
শ্ারহে ভাই লস নাবিক টাইরপর ললাক, ত্া আমারের অজানা নয়। ত্াই বত্বন আররক 
নাবিরকর পে লনরিন এটাই স্বাভাবিক। ত্রি নাবিকরা িিারর োবি করর থারক, ত্াাঁরা 
নাবক আবিকরের লথরক অবধক সৎ! বকন্তু শ্ারহে ভাই বকংিা অপুরক সত্ত্া অিলম্বন 
কররত্ খুি কমই লেরখবে। আজও ত্াাঁর িযবত্িম হরি লকন? 
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.  
োবররসর প্ররশ্নর জিারি শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘না িুোর কী আরে? নাবসর বমথযা িরল 
অপুরক রাবিরয়রে। অপু ত্াাঁর প্রবত্িাে করররে। নাবসর র্বে ওই কথা না িলরত্া, 
ত্াহরল বক অপু ওর ওপর হাত্ উঠারত্া? ত্াই লোষটা নাবসররর উপররই িত্বায়।’ 
. 
িাহ! কী সুন্দর েয়সালা। শুরনই লত্া আমার িালা করবেরলা! নাবসর র্বে বমরথয বকেু 
িলরত্া, ত্াহরল শ্ারহে ভাইরয়র কথা লমরন লনয়া লর্রত্া। বকন্তু সত্য িলরল কাররা র্বে 
িারয় লারি – এর জরনয বক সত্যিােীরক েমা চাইরত্ হরি? কী আির্ব! 
. 
োবরস িলরলা, ‘ভাই! আমার একটা প্রিাি আরে।’  
. 
- ‘কী?’ 
. 
- ‘র্বে নাবসর নাবসররর িিিয বমথযা প্রমাবণত্ হয়, ত্রি নাবসর েমা চাইরি। আর র্বে 
নাবসরসর কথা সত্য িরল প্রমাবণত্ হয়, ত্রি অপু েমা চাইরি।’ 
. 
োবররসর কথা শুরন শ্ারহে ভাই অিজ্ঞাসুরর িলরলন, ‘ত্াই নাবক! লত্া হরয় র্াক 
প্রমাণ! কী িবলস লত্ারা?’ 
. 
অপু আর নাবসর মাথা লনরড় সায় বেরলা। ওরা হয়রত্া ধররই বনরয়রে – অপুর জয় 
হরি। নাবসর পরাবজত্ হরি। এরপর নাবসর েমা চাইরি। আর োবরস মাথা বনচ করর 
লিবড়রয় র্ারি। ওরা জারনও না, সত্য কত্টা শ্বিশ্ালী হয়। আর র্ারা সরত্যর পরে 
লড়াই করর ত্ারা কত্টা আত্মবিশ্বাসী হয়।  
. 
োবরস িলরলা, ‘িারউইন এর মত্িারের অনযত্ম একবট ললািান বেরলা “জীরির 
অবিরত্বর জনয লিাঁরচ থাকার সংগ্রাম।” এ সংগ্রারম “শ্বিশ্ালী বিজয়ী হরি এিং েুিবল 
পরাবজত্ হরি” – এবটরক প্রাকৃবত্ক বিষয় বহরসরি োড় করারনার লচষ্টা করা হয়। 
“প্রকৃবত্রত্ অবিরত্বর সংগ্রাম” িারউইবনজরমর এক অনযত্ম বেক। এর েরল 
শ্বিশ্ালীরের মরন েুিবলরের বিনাশ্ করার এক মানবসকত্ার উদ্ভি ঘরট। র্ার েরল 
বিরশ্ব শুরু হয় েুিবরলর প্রবত্ সিরলর অত্যাচার। লকননা লিাঁরচ থাকার সংগ্রারম ত্ার-ই 
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বিরশ্ব বটরক থাকার অবধকার ররয়রে – লর্ অপররর তু্লনায় অবধক শ্বিশ্ালী।’ 
. 
পাশ্ লথরক অপু িরল উঠরলা, ‘লত্ার কথাগুরলা িারউইরনর লকান িিিয লথরক লনয়া?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘তু্ই লত্া বনিয় িারউইরনর The Origin of Species িইটা 
পরড়বেস?’ 
. 
বকেু বকেু লেত্র এমন আরে, লর্খারন মানুষ বমরথয িরল ত্াাঁর িযবিত্ব রো কররত্ চায়। 
অপুও এমন একবট পর্বারয় আরে। বমরথয না িরল ত্াাঁর উপায় লনই। ত্াই লস হযাাঁ-সূচক 
মাথা নাড়রলা। অিবশ্য অপু লর্ িইটা পরড় বন ত্া আবম বনবিত্। এর আরিও ত্াাঁর 
সারথ িইটা বনরয় কথা হরয়বেরলা। বকন্তু িইটা সম্পরকব লস লত্মন বকেুই িলরত্ পারর 
বন। 
. 
োবরস িলরলা, ‘The Origin of Species-িইটার একবট িিিয এমন – “The 
Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation 
of Favoured Race in the Struggle for Life” অথবাৎ প্রাকৃবত্ক বনিবাচন 
প্রবিয়ার মরধয প্রজাবত্ সমূরহর উৎপবি অথিা জীিন সংগ্রারম আনুকূলয প্রাপ্ত প্রজাবত্ 
সমূরহর সংরেণ।’ 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘এখারন সমসযা লত্া লকাথাও লেখবে না?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘এখারনই লত্া বিরাট সমসযা ভাই! িারউইন িুোরত্ লচরয়রেন 
প্রকৃবত্রত্ ত্াাঁরাই বটরক থাকরি র্ারা অবধক শ্বিশ্ালী। আর অরপোকৃত্ েুিবলরা 
বনঃরশ্ষ হরয় র্ারি। িারউইন এটারক প্রকৃবত্র সাধারণ বনয়ম বহরশ্রি িণয কররত্ন। 
এই আত্মঘাত্ী মত্িাে সাম্রাজযিােী, পুাঁবজিােী ও অনযানয িস্তুিােী সমারজ দ্রুত্ত্র 
ভারি িৃহীত্ হয়। লর্ সমাজগুরলা নীবত্হীন এক লশ্াষনমূলক রাজবনবত্ক িযিস্থার 
প্রিত্বন কররবেরলা। এই রাজবনবত্ক িযিস্থা পাকারপাি কররত্ নিজ্ঞাবনক রু্বিরও 
েরকার বেরলা। িারউইরনর এই িিরিযর মরধযই ত্াাঁরা ত্থাকবথত্ নিজ্ঞাবনক 
লর্ৌিকত্া খুাঁরজ লপরয়বেরলা। আর এ মত্িােরকই সিল মানুষগুরলা েুিবলরের উপর 
অত্যাচার চালারনার প্রাকৃবত্ক কারণ বহরশ্রি চাবলরয় বেরত্া।’ 
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. 
- ‘এটা লকিল লত্ার োবি। এ োবির লর্ৌবিক লকান বভবি লনই।’ 
. 
শ্ারহে ভাইরয়র প্রশ্ন শুরন োবরস মুচবক লহরস িলরলা, ‘না ভাই! এটা আমার বনেক 
োবি নয়। অরনক বিজ্ঞানীর িিিয লঘাঁরটই আবম একথা িলবে।’ 
. 
পাশ্ লথরক বমসিাহ োবরসরক লেয করর িরল উঠরলা, ‘লত্ার কথার প্রমাণ চাই। 
প্রমাণ োড়া আমরা লকান কথাই বিশ্বাস কররিা না।’ 
. 
শ্ারহে ভাইরয়র পরের ললাকজন সিাই বমসিাহ-এর সারথ একাত্মত্া লপাষণ কররলা। 
োবরস িলরলা, ‘বঠক আরে, আবম প্রমাণ বেবচ্ছ। আরমবরকার প্রখযাত্ বিিত্বনিােী ও 
জীিািবিজ্ঞানীStephen Jay Gould এই িযাপারর িরলরেন –“এর েরল (িারউইরনর 
বিিত্বনিাে) োস প্রথা, সাম্রাজযিাে, িণবিাে, লেণী সংগ্রাম, বলঙ্গ নিষময প্রভৃবত্ 
সামাবজক ও রাজবনবত্ক অনাচার বিজ্ঞারনর নারম প্রবত্ষ্ঠা লাভ করররে।”  
ইবত্হারসর অধযাপক Jacques Barzun ত্ার বলখা Darwin, Marx, Wagner-িইরত্ 
িত্বমান বিরশ্বর ননবত্কত্ার অধঃপত্রনর কারণ পর্বারলাচনা করররেন। বত্বন 
রাজবনবত্ক ও সামাবজক লেরত্র িারউইবনজরমর প্রভাি িণবনা কররত্ বিরয় বলরখরেন –
“১৮৭০ সাল লথরক ১৯১৪ সারলর মরধয ইউররারপর প্ররত্যকবট লেরশ্র রু্দ্ধিাজ 
রাজনীবত্বিেরা চাবচ্ছরলা অস্ত্র। িযবি স্বাত্যিােী েল চাবচ্ছরলা বনষু্ঠর প্রবত্রর্ািীত্া। 
রাজত্যিােীরের োবি বেল অনগ্রসর জাবত্রিাষ্ঠীর উপর প্রাধানয বিিার। সমাজত্যীরের 
োবি বেরলা েমত্া েখল করা। িণবিােীরের োবি বেরলা বিররাধীরের অভযিরীণ 
িবহষ্কার। এ সকল মত্ােশ্বই লকান না লকান ভারি ত্ারের বচিাধারার স্বপরে 
িারউইনিােরক িযিহার করর। িারউইন ও লেনসার বিষয়বট পূরিবই উপস্থাপন 
কররবেরলন। এরত্ িলা হরয়রে লর্রহতু্ লকান িরণবর লেষ্ঠত্ব একবট জীবিজ্ঞারনর বিষয়, 
লসরহতু্ ত্া মানি সমাজ সম্পবকবত্। ত্াই এটা বিজ্ঞারনর বিষয়িস্তু, এটাই 
িারউইনিাে”।’ 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘েু একজন বিবচ্ছন্ন ললারকর িিরিযর োরা লত্ার কথা সত্য িরল 
প্রামবণত্ হয় না। িাবরউবনজম একটা নিজ্ঞাবনক মত্িাে। এ মত্িাে গ্রহণ কররলই লস 
সযাসিারের সারথ জবড়রয় পড়রি – আমার কারে কখরনাই এমনটা মরন হয় না। 
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বিজ্ঞারনর লত্া আরও অরনক মত্িাে আরে, বকন্তু লসগুরলার লকানটাই মানুষরক 
সযাসিারের বেরক উেুদ্ধ কররলা না, লকিল িারইবনজম কররলা? কথাটা লকমন 
একরপরশ্ হরয় লিরলা না? আমার মরন হয় কী োবরস, লত্ারা িারইবনজরমর বিররাবধত্া 
কবরস অনয কাররণ। এই মত্িাে গ্রহণ কররল লর্, ধমব নামক লশ্কলটা আর মানুরষর 
পারয় লািারত্ পারবি না। ত্াই এই মত্িারের বিররাবধত্া কবরস!’ 
. 
োবরস অত্যি মনরর্াি সহকারর শ্ারহে ভাইরয়র কথা শুনরলা। এরপর িলরলা, ‘ভাই! 
অনয এমন লকান নিজ্ঞাবনক মত্ামত্ লনই, লর্খারন িলা আরে লর্ – প্রকৃবত্রত্ লকিল 
ত্াাঁরাই বটরক থাকরি, র্ারা অবধকত্র শ্বিধর। ত্িুও আপবন লর্রহতু্ আরও প্রামাণ 
চারচ্ছন, বঠক আরে। আবম প্রমাণ বেবচ্ছ। কলম্বাস ত্াাঁর আরমবরকা র্াত্রার সময় োবি 
কররন লর্ – “লকান লকান জনরিাষ্ঠী অধব পশুর চাবরবত্রক বিবশ্ষ্ট সম্পন্ন।”  
ত্াাঁর কারে আরমবরকার অবধিাসীিণ মানুষ বেরলা না। িরং ত্ারা বেরলা এক ধররণর 
উন্নত্ প্রজাবত্র পশু। এ ধারণা লথরকই বত্বন লর্ সমি লেশ্গুবল আবিষ্কার কররবেরলন, 
লসগুবল উপবনরিরশ্ পবরণত্ কররন। লনবটভ আরমবরকানরের কৃত্োস বহরশ্রি িযিহার 
কররন। োস িযিসা শুরুর কৃবত্ত্ব সমূ্পণবটাই ত্ার প্রাপয। লকান েীরপ র্খন কলম্বাস 
প্রথম আিমন কররন ত্খন এর জনসংখযা বেরলা ২০০০০০। ২০ িের পর এ সংখযা 
োড়ায় ৫০,০০০। ১৫৪০ সারল এ সংখযা োড়ায় মাত্র ১০০০। ঐবত্হাবসকিরণর বহসাি 
অনুর্ায়ী কলম্বাস এই মহারেরশ্ পোপবণ করার সময় লথরক ১০০ িেররর কম সমরয়র 
মরধয ৯৫ বমবলয়ন ললাকরক হত্যা করর উপবনরিশ্িােীরা। কলম্বাস র্খন আরমবরকা 
আবিষ্কার কররন ত্খন লনবটভরা বেরলা ৩০ বমবলয়ন। বকন্তু িণহত্যার কাররণ ত্া ২ 
বমবলয়রন লনরম র্ায়। এই িযাপক ও বনষু্ঠর িণহত্যার কারণ হরচ্ছ, লনবটভ 
আরমবরকনারের ত্ারা মানুষ বহরসরি নয় িরং পশু বহরসরি বিরিচনা কররত্ন।’ 
. 
- ‘তু্ই লত্া উপবনরিশ্িােীরের চযাপ্টারর চরল লিবল। আমরা লত্া কথা িলবে 
িারউইবনজম বনরয়, উপবনরিশ্িাে বনরয় নয়।’ 
. 
- ‘ভাই! আবম নতু্ন চযাপ্টার খুবল বন। সাম্রাজযিােীরের বনর্বাত্রনর সারথ িারউইবনজম-
এর সম্পকব আরে। ত্াই আবম কথাগুরলা িরলবে।’ 
. 
- ‘কীভারি?’ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1047 

. 
- ‘উপবনরিশ্িাে লথরক সিরচরয় লিবশ্ লাভিান হরয়রে লগ্রট-িৃরটন। িৃরটন ত্াাঁর বনজ 
স্বারথব লশ্াষণ প্রবিয়ার মাধযরম স্থানীয় অবধিাসীরের বিপর্বয়, েুঃখ-কস্ট্, সৃবষ্ট করর। 
িৃরটরনর এই বনপীড়নমূলক কার্বকলারপর লর্ৌবিক বভবি এিং ত্ারের নীবত্ সবঠক 
প্রমাণ কারার োবয়ত্ব িৃবটশ্ সমাজবিজ্ঞানী ও নিজ্ঞাবনকরের উপর িত্বায়। ত্াাঁরের পরে 
সিবপ্রথম এই নিজ্ঞাবনক বভবি োাঁড় করান িারউইন। কারন িারউইন োবি কররন লর্, 
বিিত্বনিারের বিবভন্ন িরর একবট লেষ্ঠ মানিজাবত্র অবিত্ব িজায় আরে। আর এ 
সকল উন্নত্ প্রাণী হল লশ্বত্াঙ্গ প্রজাবত্। বত্বন এও রু্বি প্রেশ্বন কররন লর্, অনযানয 
মনুষয প্রজাবত্র উপর লশ্বত্াঙ্গরের এই অত্যাচার, অবিচার ও বনষু্ঠর আচরণ হরলা একবট 
প্রাকৃবত্ক আইন। বভরিাবরয়া রু্রির লগ্রটবব্ররটন িারউইবনজমরক ত্ারের অত্যাচাররর 
ত্থাকবথত্ নিজ্ঞাবনক রু্বি বহরশ্রি িযিহার করর।’ 
. 
- ‘লেখ োবরস! এগুরলা হরলা লত্ার রু্বি। লর্টার লকানটাই লত্মন শ্বিশ্ালী নয়। 
কারণ বভিবরয়া রু্রির িৃরটন িারউবনজমরক নয় িরং ত্াাঁরের সামবরক শ্বিরক িযিহার 
করর বনপীড়নমূলক কার্বকলাপ পবরচালনা করররে।’  
. 
- ‘আবম র্বে আমার োবির পরে ঐবত্হাবসকরের মত্ামত্ লেখারত্ পাবর, ত্াহরল কী 
লমরন লনরিন?’ 
. 
- ‘আরি শুবনই না, লকান ঐবত্হাবসক লত্ার পরে কথা িরলরেন?’ 
. 
- ‘বিখযাত্ ঐবত্হাবসক James Joll ত্ার বলখা Europe Since নামক পুবিকায় 
বিিত্বনিাে, িণবিাে, সাম্রাজযিারের পারেবরক সম্পকব িণবনা কররত্ বিরয় বলরখরেন –
“সাম্রাজযিােীরের প্রধান উৎসাহিযািক মত্িাে হরলা সাধারনভারি র্ারক সামাবজক 
িারউইনিাে বহরসরি লেবণবিনযাস করা র্ায়। এ মত্ািারে রাি সমূহ অবিরত্বর জনয 
এক বচরস্থায়ী সংগ্রারম বলপ্ত লকান মনুষয প্রজাবত্রক অনযরের লচরয় বিিত্বনিােী 
প্রবিয়ায় লেষ্ঠ বহরসরি বিরিবচত্। এিং এ সংগ্রারম সিরচরয় শ্বিশ্ালী প্রজাবত্ িল 
প্ররয়ারির মাধযরম সিসময় ত্ারের লেষ্ঠত্ব িজায় রারখ।” 
. 
শ্ারহে ভাই র্খন োবররসর িিরিযর বিরুরদ্ধ বকেু িলার প্রস্তুবত্ বনবচ্ছরলন; ত্খন 
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োবরস জানারলা লর্ – James Joll েীঘববেন র্ািত্ অেরোিব, স্ট্যানরোিব ও হযাভাটব 
বিশ্ববিেযালরয় ইবত্হারসর অধযাপক বহরসরি কমবরত্ বেরলন। একথা শুনার পর শ্ারহে 
ভাই িলার মত্ বকেু লপরলন না। োবরস আরও িলরলা, ‘প্রথম বিশ্বরু্রদ্ধ তু্ররস্কর 
বিরুরদ্ধ িৃরটরনর হত্যার্রজ্ঞর লপেরনও িারউইবনজম োয়ী।’ 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘লজাড়াত্াবল বেরয় বকেু প্রমাণ করার লচষ্টা কবরস না োবরস। ১ম 
বিশ্বরু্দ্ধ লকন হরয়বেরলা ত্া তু্ইও জাবনস। িারউবনজরমর সারথ লস রু্রদ্ধর মরধয 
বিনু্দপবরমান সম্পকব লনই।’ 
. 
- ‘আবম র্বে প্রমাণ লেখারত্ পাবর?’ 
. 
- ‘লেখা লত্ার প্রমাণ!’ 
. 
- ‘উনবিংশ্ শ্ত্াব্দীরত্ িারউইনিাে সাম্রাজযিােীরের নিজ্ঞাবনক হাবত্য়ারর পবরণত্ হয়। 
ত্াাঁরা তু্বকবরের অনুন্নত্ জাবত্ বহরসরি বিরিচনা কররত্ থারক। িৃবটশ্ প্রাধানযী 
William Ewart Gladstone প্রকারশ্য লঘাষণা লেন, “তু্বকব জনরিাষ্ঠী মনুষয প্রজাবত্র 
সেসযই নয় িা মনুষয পেিাচয নয়। এিং মানি সভযত্ার স্বারথব ত্ারেররক এবশ্য়ার 
Steppes অিরল বিত্াবড়ত্ এিং Anatolia লথরক বিত্াবড়ত্ করা উবচৎ।”’ 
. 
- ‘William Gladstone-এর িিরিযর সারথ িারউইবনজরমর কী সম্পকব? নাবক তু্ই 
িলরত্ চাবচ্ছস, িারউরনর লকান িিিয লথরক বত্বন অনুপ্রাবণত্ হরয়রেন?’ 
. 
- ‘হযা ভাই! আপবন বঠকই ধরররেন। িারউইন-এর িিরিয অনুপ্রাবণত্ হরয়ই William 
Gladstone তু্বকবরের লেরত্র এরূপ মিিয করররেন।’ 
. 
- ‘লহায়াট? িারউইন-এর এমন লকান িিিয আবম পাই বন, র্া বেরয় লত্ার োবি-লক 
সত্য িরল প্রমাণ করা র্ায়।’ 
. 
- শ্ারহে ভাইরয়র ভািখানা লেরখ মরন হরচ্ছ বত্বন িারউইন-এর সি িিিয মুখি করর 
লেরলরেন। িারউইন-এর বলখা সি িই পরড় লশ্ষ করররেন। লকানবকেু িাে রারখন 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1049 

বন। ত্রি লিবশ্ ভাি লনয়া মারে মারে বিপরের কারণ হরত্ পারর। শ্ারহে ভাইরয়র 
লেরত্রও এমন হয় বক না – লেখার বিষয়!  
. 
োবরস িলরলা, ‘তু্বকবরের সম্পরকব িারউইন-এর মরনাভাি প্রকাবশ্ত্ হয় ১৮৮৮ সারল। 
ত্াাঁর বলখা The Life and Letterts oc Charles darwin পুিকবটর মাধযরম। বত্বন 
তু্বকবরের সম্পরকব িরলন –“আবম র্বে আপনারক সভযত্ার উন্নয়ন প্রবিয়ার প্রাকৃবত্ক 
বনিবাচরনর সংগ্রাম এিং এর ধারািাবহক ভূবমকা উরল্লখ কবর ত্া বিশ্বাস করাই আপনার 
জনয কবঠন হরি। স্মরণ করুন, করয়ক শ্ত্ক পূরিব তু্কবীরের োরা বিপর্বি হওয়ার 
আত্ংরকর েুবকর মরধয ইউররাপ সময় কাবটরয়রে। আর িত্বমারন র্া একবট হাসযেে 
িযাপার। এ অবিরত্বর সংগ্রারম অবধকত্র সুসভয করকশ্ীয় (ইউররাপীয়) প্রজাবত্ লর্ 
উন্নত্ ও সুসভয প্রাজাবত্র োরা বনবিহ্ন হরয় র্ারি ত্ার ইয়ািা লনই।”  
িারউইরনর এই অসঙ্গবত্পূণব কথািাত্বা ঐ সমরয় ওসমানী বখলােরত্র বিরুরদ্ধ 
সাম্রাজযিােীরের েবলল বহরসরি বিরিবচত্ হয়। আপবন র্বে িারউইরনর কথাবটর বেরক 
একটু িভীর েৃবষ্ট লেন ত্াহরল লেখরিন, বত্বন তু্কবীরের বনবিহ্ন হরয় র্াওয়ারক একবট 
সহজাত্ বিষয় িরল উরল্লখ করররেন। বত্বন িরলরেন, বিিত্বনিারের েরলই এমনবট 
ঘটরি। এর মাধযরম বত্বন তু্বকবরের বনমূবল করার একবট ভুয়া নিজ্ঞাবনক মত্িাে োড় 
করারত্ লচষ্টা কররন। িৃরটন তু্কবীরের বিরুরদ্ধ ভারত্, অরিবলয়া ও বনউবজলযান্ড এর 
অবধিাসীরের িযিহার করর। ত্ারের িুোরনা হরয়বেল িৃরটন এর বিপে অিলম্বন করা 
ত্ারের জনয সম্মানজনক নয়। কারণ তু্বকবরা হরলা অনুন্নত্ জাবত্। আর িৃরটন উন্নত্। 
েরল এ রু্রদ্ধ তু্কবী লসনািাবহনীর ২৫০,০০০ লসনা বনহত্ হয়।’ 
. 
- ‘লেখ োবরস! এসি বিবচ্ছন্ন েু একটা মিিযরক তু্ই িারউবনজরমর বিরুরদ্ধ িযিহার 
কররত্ পাবরস না। সাম্রাজযিােীরা কখরনাই এ কথা িরল বন লর্, ত্াাঁরের রাি 
িারউবনজরমর ওপর প্রবত্বষ্টত্। িরং ত্াাঁরের সযাসিারের কারণ পুাঁবজিাে, সাম্রাজযিাে। 
এখারন িারউবনজম লকানভারিই োয়ী নয়।’ 
. 
- ‘আপনার কথার সারথ আবম একটু বেমত্ লপাষণ করবে।’ 
. 
- ‘লকন?’ 
. 
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- ‘কারণ বিরশ্বর সিরথরক িড় িড় খুবনরা রািীয়ভারি িারউইবনজমরক িযিহার করররে 
ত্াাঁরের স্বপরের নিজ্ঞাবনক রু্বি বহরশ্রি।’ 
. 
োবররসর কথা শুরন অপু িরল উঠরলা, ‘লত্ার কথার প্রমাণ কী?’ 
োবরস িলরলা, ‘প্রমাণ হরচ্ছ িণচীন।’ 
. 
অপু িলরলা, ‘িণচীরন লত্া সমাজয বেরলা। িারউইবনজমরক টানবেস লকরনা?’ 
. 
- ‘িারইউবনজমরক টানবে এই জনয লর্, িণচীন িারউইবনজরমর উপর প্রবত্বষ্টত্ 
বেরলা।’ 
. 
- ‘এটা হাসযকর োবি।’ 
. 
- ‘এটা িািি োবি। হাসযকর হরত্ র্ারি লকরনা? মাও লসতু্ং বনজ মুরখ স্বীকার কররন 
লর্ িণচীন িারউইবনজরমর উপর প্রবত্বষ্ঠত্। বত্বন িরলন –“চীনা সমাজত্য িারউইন 
ও ত্ার বিিত্বনিারের উপর প্রবত্বষ্ঠত্”।’ 
. 
সত্যরক জানার পরও বকেু মানুষ ত্া গ্রহরণ অস্বীকৃবত্ জানায়। কারণ ত্াাঁরা সত্যরক ভয় 
পায়। অপু ত্ারেরই একজন। নয়রত্া োবরস ওরক র্ত্ই িুোরত্ চারচ্ছ, ও িারিার 
লপাঁবচরয় র্ারচ্ছ। োবরস ওরক র্ত্ই িুোরচ্ছ িণচীন িারউইবনজমরক রািীয় সযারসর 
নিজ্ঞাবনক রু্বি বহরশ্রি িযিহার করররে; ও ত্ত্ই লপাঁবচরয় র্ারচ্ছ। ত্াই োবরস িলরলা, 
‘আচ্ছা তু্ই এিার থাম! আবম লত্াাঁরক আরও একবট উোহরণ বেবচ্ছ। ত্াাঁর আরি 
আমারক িল, তু্ই স্ট্যাবলনরক বচবনস বক না?’ 
. 
- ‘এটা লকান প্রশ্ন হরলা? ত্াাঁরক লক না লচরন? সিাই লচরন। আবম বচনরিা না!’ 
. 
- ‘স্ট্যাবলরনর রািীয় সযািারের উোহরণ আবম এখারন বেরত্ চাবচ্ছ না। লকিল 
এত্টুকুই িলরিা, স্ট্যাবলরনর রািীয় সযািারের লপেরনও এই িারউইবনজম োয়ী।’ 
. 
- ‘কীভারি?’ 
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. 
- কারণ স্ট্যাবলন রািীয়ভারি িারউইবনজমরক ত্াাঁর হাবত্য়ার বহরশ্রি গ্রহণ কররবেরলন। 
বত্বন িরলরেন –“নজি পোরথবর মরধয োবন্দক িস্তুিারের আবিষ্কার হরচ্ছ িারউইনিারের 
সিবরেষ্ঠ বিজয়”।’ 
. 
- ‘স্ট্যাবলরনর এই িিিয লথরক বক লত্ার োবি সত্য িরল প্রমাণ হয়?’ 
. 
- ‘আরি লত্া আমারক লশ্ষ কররত্ লে’! 
. 

- ‘আচ্ছা িল।’  
. 
- ‘ স্ট্যাবলন আরও িরলন –“লকান রকম বেধা -েন্দ্ব োড়াই আমরা বনভুবলভারি োত্ররের 

বত্নবট বিষয় বশ্ো বেরত্ চাই । ত্া ত্া হরলা- পৃবথিী র িয়স, ভুত্াবত্বক সৃবষ্ট ত্ত্ব ও 
িারউইন এর বশ্ো।” ত্াাঁর আরও অরনক িিিয লথরক জানা র্ায় লর্, বত্বনও 
েুিবলরের প্রবত্ অত্যাচার কররত্ন িারউইন এর িিরিয অনুপ্রাবণত্ হরয়। লকননা বত্বন 
বিশ্বাস কররত্ন, সিরলরা েুিবরলর প্রবত্ অত্যাচার কররি। আর েুিবলরা ত্াাঁরেররক 
বিবলরয় লেরি; র্া িারউইবনজরমর অনযত্ম োবি। স্ট্যাবলন শুধু িড় মারপর একজন 
হত্যাকারীই বেরলন না; একজন িড় মারপর নাবিকও বেরলন। ত্াাঁর নাবিক হওয়ার 
লপেরনও িারউইবনজম োয়ী।’ 
. 
বমসিাহ এত্েণ লকান কথা িরল বন। লকিল হা করর ত্াবকরয় বেরলা। বকন্তু োবররসর 
িিিয শুরন িরল উঠরলা, ‘িারউইরনর িই পরড় বত্বন নাবিক হরয়বেরলন – এ কথা 
আবম মানরত্ পারবে না োবরস। আবমও লত্া িারউইন-এর িই পরড়বে, বকন্তু নাবিক 
হই বন লত্া!’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘লত্ার মত্ আবমও মানত্াম না র্বে না স্ট্যাবলরনর লোটরিলার িনু্ধ 
আমারেররক এ ত্থয না বেরত্া।’ 
. 
- ‘লকান ত্থয?’ 
. 
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- ‘স্ট্যাবলরনর িালযিনু্ধ G Glurdjidze ত্ার বলবখত্ Landmarks in the Life of 
Stalin নামক পুবিকায় িরলরেন – “নশ্শ্রি বত্বন (ষ্টযাবলন) র্খন বিজবার সু্করল 
পড়াশুনা কররত্ন; বত্বন ত্খন বিদ্রূপাত্মক ও বিরেষণধমবী বচিাধারার অবধকারী বেরলন। 
পরিত্বীরত্ বত্বন চালবস িারউইরনর পুিকাবে পড়া শুরু কররলন এিং নাবিক হরয় 
লিরলন”।’ 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ না হরত্ই শ্ারহে ভাই কথা লকাঁরড় বনরয় িলরলন, ‘ত্ার মারন তু্ই 
আমারেররক এটাই িুোরত্ চাবচ্ছস লর্ – িারউইবনজম সযাসিারের নিজ্ঞাবনক 
হাবত্য়ার’?  

. 
- ‘না ভাই !আবম িুোরত্ চাই বন। আবম প্রমাণ করর লেবখরয়বে।’  

. 
অপু খুি অিজ্ঞাসুরর িরল উঠরলা, ‘বিরশ্বর সিরথরক িড় সযাসী বেরলা বহটলার। র্ার 
পররাে কাররণ করয়ক লকাবট মানুষ বনহত্ হয়। লস লকারত্থরক লপ্ররণা লাভ কররবেরলা? 
িারউইবনজম র্বে সযাসীরের নিজ্ঞাবনক হাবত্য়ার-ই হয়; ত্াহরল বহটলারররও লত্া এই 
হাবত্য়ার িযিহার করা উবচৎ বেরলা। লস বক ত্া করররে?’ 
. 
- ‘অিশ্যই করররে।’ োবররসর েটপট উির। 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলা, ‘তু্ই বক লজাড়াত্াবল বেরয় বকেু লমলারত্ চাবচ্ছস, োবরস?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘লজাড়া ত্াবল বেরয় লমলারিা লকরনা ভাই। র্া লর্ৌবিকভারিই বমরল 
আরে; ত্া লজাড়াত্াবল বেরয় লমলারনার কী েরকার?’ 
. 
- ‘লর্ৌবিক ভারি তু্ই লত্ার োবির সত্যত্া লেখারত্ পারবি?’ 
. 
- ‘িী পাররিা।’ 
. 
বমসিাহ িলরলা, ‘ত্াহরল আর লেবর লকরনা?’ 
. 
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োবরস এক োবল লহরস বনরয় জিাি বেরলা, ‘বহটলার জামবান জাবত্রক সিরথরক উাঁচু 
জাবত্ মরন কররত্ন। বত্বন িলরত্ন –“নরবভক জামবান জাবত্রক িাে বেরল িাাঁেররর নাচ 
োড়া আর বকেুই অিবশ্ষ্ট থাকরি না।” 
. 
শ্ারহে ভাই িলরলন, ‘ত্াাঁর এ িিিয বক লত্ার োবির স্বপরে েবলল বহরশ্রি িযিহার 
করা র্ায়?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘ভাই আবম এখরনা লশ্ষ কবর বন।’ 
. 
- ‘ওরক কযাবর অন।’ 
. 
- ‘বহটলার আরও িরলন – “একবট উন্নত্ প্রজাবত্ অনুন্নত্ িা বনচ প্রাজবত্রক শ্াসন 
কররি ……… এটা একবট অবধকার র্া আমরা প্রকৃবত্রত্ লেখরত্ পাই। এিং এটাই 
একমাত্র লিাধিময ও রু্বিসঙ্গত্ অবধকার র্া নিজ্ঞাবনক বভবির উপর প্রবত্বষ্ঠত্।” উন্নত্ 
প্রজাবত্ অনুন্নত্ প্রজাবত্রক শ্াসন করার অবধকার প্রাকৃবত্ক ভারিই লাভ করর – বত্বন 
এ মত্িারে বিশ্বাসী বেরলন। র্া ত্াাঁর িিরিযর োরাই প্রমাবণত্ হয়। বত্বন এও োবি 
কররন, এটা নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাবণত্। আমারের আর িুেরত্ িাবক থারক না লর্, বত্বন 
এ নিজ্ঞাবনক প্রমাণ কার কাে লথরক ধার কররবেরলন।’ 
. 
নাবসর এত্েণ লকান কথা িরল বন, চুপ বেরলা। বকন্তু এিার িরল উঠরলা, ‘ত্াাঁর মারন 
ষাট লাখ ইহুবেরক মারার লর্ৌবিকত্া বত্বন িারউইরনর মত্িারে লপরয়বেরলন?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘হু। তু্ই বঠক ধররবেস। বহটলার ইহুবেরেররক খুি বনচু প্রজাবত্র মানুষ 
িরল বিরিচনা কররত্ন। বত্বন িলরত্ন –“ইয়াহুেী জাবত্ একবট মানরিত্র প্রজাবত্ 
লিাষ্ঠী র্া পূিব বনধবাবরত্ জমিত্ অবধকার বহরসরি খারাপ। লর্মন নাবক নরবভক জামবান 
জাবত্রক মহৎ কারজর জনযই সৃবষ্ট করা হরয়রে। ইবত্হাস এমন একবট হাজার িেররর 
মহান সাম্রাজয সৃবষ্ট কররি, র্ার বভবি হরি প্রজাবত্র মর্বাো বভবিক শ্াসন িযিস্থা র্া 
প্রকৃবত্ কতৃ্বক বনধবাবরত্।”  
বহটলাররর ধরমবর প্রবত্ এই িীত্েদ্ধা লেরখ Daniel Gasman ত্ার বলবখত্ 
“Scientific Origins of Natural Socialism” িইরত্ বলরখরেন –“বহটলার প্রথািত্ 
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ধরমবর বিরুরদ্ধ এককভারি নজবিক বিিত্বনিােরক সিরচরয় গুরুত্বপূণব হাবত্য়ার বহরসরি 
বিরিচনা কররত্ন। বত্বন িহুিার খৃষ্টধমবরক লহয় প্রবত্েন কররন এই কাররণ লর্, ধমবীয় 
বিশ্বাস িারউইনিােী বশ্োর পবরপন্থী। বহটলাররর কারে আধুবনক বিজ্ঞান ও সংসৃ্কবত্র 
বনরেবশ্ক হরলা িারউইনিাে।” 
. 
. 
আমারের আরলাচনার বকেুটা টান টান উরিজনা বিরাজ করবেরলা। আমারের বিপরের 
ললাকজন োবররসর কারে এরকিারর ধরাশ্ায়ী হরয় পরড়বেরলা। আবম মরন মরন 
চাবচ্ছলাম আরলাচনা আরও বকেুেণ চলুক। শ্ারহে ভাই ত্াাঁর ভুল িুেরত্ পারুক। বকন্তু 
অনাকাবঙ্ক্ষত্ এক ঘটনা আমারের আরলাচনার িযাঘাত্ ঘটারলা। 
. 
আমরা রুরমর বভত্র বেলাম, ত্াই সবত্যকার অরথব কী ঘরটবেরলা; ত্া িলরত্ পাররিা 
না। লকিল ধাওয়া পাটা ধাওয়ার আওয়াজ পাবচ্ছলাম। শ্ারহে ভাই লেৌরড় লিবড়রয় 
লিরলন। সারথ সারথ অপু আর বমসিাহও লেৌড়ারলা। 

 

1) Francis Darwin, On the Origin of Species, (The Pennsylvania State University 

press, October 1st, 1859). 

2) Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, (W.W. Norton and Company, New 

York, 1981). 

3) Jacques Barzun, Darwin, Marx, Wagner, (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958, 

pp.94-95, cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 

1989). 

4) Harun Yahya, Darwinism Refuted, ( Goodword Books Pvt. Ltd, Nizamuddin West 

Market, New Delhi, 1st edition, 2000). 

5) Harun Yahya, The Disaster Darwinism Brought Humanity, ( Al-Attique Publishers 

Inc. Canada, 2001). 

6) The Road to India and What Has Been Done for the Sake of Oil: Turkey and 

Britain. 

7) Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, p.285-286, (1888. 

New York D. Appleton and Company). 

8) Kent Hovind,The False Religion of Evolution,  
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Publishing House, 1940, pp. 8.; cited by Paul G. Humber, Stalin's Brutal Faith, Vital 

articles on Science/Creation October 1987, Impact No. 172. 

10) War Against Religion, 

11) J. Tenenbaum., Race and Reich, (Twayne Pub., New York, 1956). 

12) Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,  

13) L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate 
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14) Henry M. Morris, The Long war Against God, (Baker Book House, 1989). 

15) L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate 
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১৭১ 

লকমন বেরলন বত্বন? -- ৩ 

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
করয়কবেন আরি পবত্রকায় লেখলাম োিরল লেত্ খাওয়ারক লকন্দ্র করর িড় ভাইরক খুন 
করররে লোট ভাই। পরড় খুি অিাক হলাম। কারণটা করত্া তু্চ্ছ! এরত্া তু্চ্ছ কাররণ 
লকউ কাউরক খুন কররত্ পারর? ত্াও আিার বনরজর ভাইরক? 
এই ‘ওে লহাম’ এর রু্রি সম্পকবগুরলা খুি ঠুনরকা হরয় বিরয়রে। ত্াই সামানয কাররণই 
ত্া ত্ারসর ঘররর মরত্া লভরঙ্গ পরড়। এ লেরশ্ িািা মারা লিরল চাচা-েুেু’রা এবত্ম 
বশ্শুরেররক ত্ারের সম্পে লথরক িবিত্ করর, জবম আত্নসাৎ করর। গ্রারম বকংিা শ্হরর 
সি জায়িারত্ই েবড়রয় আরে এমন অজস্র উোহারণ। 
আিার আররক লেণীর মানুষ ররয়রে একেম উরটা। আত্নীয়স্বজনরের লিলা ত্ারা 
একেম অন্ধ হরয় র্ায়। সকল অবনবত্ক কারজ আত্নীয়রের সমথবন করর। নযায়-
অনযারয়র লচরয় ররির সম্পকব লিবশ্ গুরুত্ব পায়। 
. 
জারহবল রু্রি আরিরের বেল ভয়ািহ লিাত্র-প্রীবত্। সকল অনযায় কারজ ত্ারা বনজ লিাত্র 
ও আত্নীয়রের সমথবন করর লর্রত্া। মারে মারে তু্চ্ছ কাররণ লিারত্র-লিারত্র রু্দ্ধও ললরি 
লর্রত্া। বনজ লিাত্র অনযায় করররে জানার পররও ত্ারা লিারত্রর পরে রু্দ্ধ কররত্া। 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লর্মন ত্াাঁর আত্নীয়রের সারথ সদ্ভাি িজায় রাখরত্ন, বঠক একইভারি বত্বন 
অন্ধ লিাত্র-প্রীবত্রকও বনবষদ্ধ করররেন। বত্বন সিাইরক আত্নীয়রের সারথ সুসম্পকব 
িজায় রাখরত্ িলরত্ন। র্ারা সামানয কাররণ আত্নীয়রের সারথ সম্পকব বেন্ন করর 
ত্ারের সািধান করর িলরত্ন, “আত্নীয়রের সারথ সম্পকব বেন্নকারী িযবি জান্নারত্ 
প্ররিশ্ কররি না।” ত্রি অরনক সময় বনকটাত্নীয়রের জুলুম আমারের জীিনরক বিপন্ন 
করর লেয়। লসরেরত্রও, বত্বন সরিবাচ্চ নধর্ব অিলম্বন কররত্ িলরত্ন। 
. 
ত্াাঁর চাচা বেরলন এিাররাজন, েুেু েয়জন। এরের মরধয মাত্র েুইজন চাচা আর 
একজন েুেু ইসলারমর পরথ এরসবেরলন। চাচা আর েুেুরের ভারিয ইসলাম না 
জুটরলও ত্ারের লেরলরমরয়রা বঠকই ইসলারমর সুশ্ীত্ল োয়ায় এরসরেন। ত্াাঁর পাঁবচশ্ 
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জন চাচারত্া ভাইরয়র মরধয েুইজন িারে সিাই ইসলাম গ্রহণ কররবেরলন। এিাররা 
জন েুোরত্া ভাই আর বত্নজন েুোরত্া লিারনর মরধয প্রায় সিাই ই ইসলাম গ্রহণ 
কররবেরলন। িাে বেল লকিল উিাইেুল্লাহ ইিরন জাহশ্, লর্ শুরুরত্ ইসলাম গ্রহণ 
কররলও পরিবত্বরত্ মুরত্াে হরয় র্ায়। 
. 
েুধ ভাই বেরলন বত্নজন, েুধ লিান েুইজন। ত্াাঁর বনরজর লকান ভাই-লিান বেল না। েুধ 
ভাই-লিানরেররক বত্বন বনরজর ভাই-লিারনর মত্ই সম্মান কররত্ন। ভারলািাসরত্ন। 
হুনাইরনর রু্রদ্ধ ত্াাঁর লিান শ্ায়মা িন্দী হরয়বেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন ত্ার পবরচয় 
জানরত্ লপররবেরলন, ত্খন ত্ার সম্মারন বনরজর চাের বিবেরয় বেরয়বেরলন। ত্ারপর লস 
জায়িায় লিানরক িবসরয়বেরলন। শ্ায়মারক আশ্বি করর বত্বন িলরলন, “তু্বম র্বে 
আমার কারে থাকরত্ চাও, ত্রি লত্ামার জনয ররয়রে আমার হৃেয় বনঙড়ারনা 
ভারলািাসা আর সম্মান। আর র্বে ত্া না চাও, ত্রি লত্ামারক উপহারসহ লত্ামার 
সম্প্রোরয়র ললাকরের কারে আবম পাবঠরয় বেি।” 
. 
খুি লোট থাকরত্ই মারক হাবররয়রেন। িািা লত্া জরমর আরিই মারা বিরয়রেন। 
কুেররর উপর মারা র্াওয়ার কাররণ ত্ারা েুইজরনই জাহান্নারম থাকরিন। সারা বিরশ্বর 
মানুষরক বত্বন জাহান্নাম লথরক জান্নারত্ র্াওয়ার পথ লেবখরয়রেন, অথচ বনরজর িািা-
মারক জাহান্নারমর আগুন লথরক িাাঁচারত্ পাররনবন- এ কষ্ট ত্াাঁরক প্রচণ্ড িযবথত্ করত্। 
আল্লাহর কারে বনরজর মারয়র জনয েমা প্রাথবনা করার অনুমবত্ লচরয়বেরলন। বকন্তু 
একজন কাবেররর জনয েমা প্রাথবনা করার অনুমবত্ আল্লাহ ত্ায়ালা লেনবন। আল্লাহ 
ত্ায়ালার কারে মারয়র কিররর কারে র্াওয়ার অনুমবত্ চাইরল আল্লাহ ত্ায়ালা ত্াাঁর 
প্রাথবনা কিুল কররন। মারয়র কিররর সামরন লর্রয় অরোর ধারায় কাাঁেরত্ন। ত্াাঁর কান্না 
লেরখ অরনরকই লকাঁরে লেলরত্া। সাহাবি িুরাইো (রা) িরলন, “(বত্বন র্খন মারয়র 
কিররর সামরন কাাঁেবেরলন, লস কান্না লেরখ) মানুষজন কাাঁেরত্ শুরু কররবেরলা। আবম 
একসারথ এরত্া মানুষরক কখরনাই কাাঁেরত্ লেবখবন।” 
. 
আত্নীয় স্বজনরেররক আকুল হরয় ইসলারমর বেরক িাকরত্ন। জাহান্নারমর আগুন লথরক 
বনরজরের রো কররত্ িলরত্ন। আল্লাহর আর্ারির ভয়ািহত্ার কথা স্মরণ কবররয় 
বেরয় িরলরেন, “লহ কুরাইশ্! বনরজরেররক িাাঁচাও। আবম লত্ামারেররক আল্লাহর 
(আর্াি) লথরক রো কররত্ বকেুই কররত্ পারি না। ওরহ আিরে মানারের সিারনরা! 
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আবম লত্ামারেররক আল্লাহর (আর্াি) লথরক রো কররত্ বকেুই কররত্ পারি না। ওরহ 
আব্বাস ইিরন আবু্দল মুিাবলি! আবম আপনারক আল্লাহর (আর্াি) লথরক রো কররত্ 
বকেুই কররত্ পারি না। লহ আল্লাহর রাসূরলর েুেু সাবেয়া! আবম আপনারক আল্লাহর 
(আর্াি) লথরক রো কররত্ বকেুই কররত্ পারি না। ওরহ মুহাম্মরের লমরয় োবত্মা! 
লত্ামার র্া খুবশ্ লচরয় নাও। বকন্তু আবম লত্ামারক আল্লাহর (আর্াি) লথরক রো কররত্ 
বকেুই কররত্ পারি না।” 
. 
কুরাইশ্রের শ্ত্ অত্যাচারর চাচা আিু ত্াবলি ত্াাঁরক রো করর লিরেন। ত্াই রাসূল 
 লশ্ষ পর্বি প্রানাি লচষ্টা করর লিরেন, চাচারক ইসলারমর পরথ আনরত্। বকন্তু (ملسو هيلع هللا ىلص)
পাররনবন। চাচার মৃতু্যশ্র্যায় ত্ারক কাত্র হরয় অনুররাধ করররেন, “(শুধু একিার) 
িলুন, আল্লাহ োড়া লকান মািুে লনই। আবম আপনার িযাপারর আল্লাহর কারে সুপাবরশ্ 
করি।” ত্াাঁর লসই লচষ্টা লেরখ আল্লাহ ত্ায়ালা নাবর্ল কররন- 
“তু্বম র্ারক পেন্দ কররা, ত্ারক সৎ পরথ আনরত্ পাররি না। আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা ত্ারক 
সৎ পথ লেখান।” (সূরা ক্বাসাস ২৮:৫৬] 
কাবের অিস্থারত্ই আিু ত্াবলি মারা র্ান। 
. 
কারের ললাকগুরলা র্ারত্ লোট-িড় সকল প্রকার গুনাহ লথরক েূরর থারক, লসবেরক 
লখয়াল রাখরত্ন। একবেন চাচারত্া ভাই োর্ল (রা) এর সারথ উরট করর লকাথাও 
র্াবচ্ছরলন। লস সমরয় খাস’আম লিারত্রর এক মবহলা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে একবট 
বিষয় জানরত্ এরলন। মবহলা লেখরত্ বেরলন খুিই সুন্দরী। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লেয কররলন, 
চাচারত্া ভাই মবহলার বেরক ত্াবকরয় আরেন। বত্বন সারথ সারথ হাত্ বেরয় োর্ল (রা) 
এর লচহারা ঘুবররয় বেরলন। 
. 
আত্নীয়রের প্রবত্ সোচারণ কররত্ন। ত্ারের প্ররয়াজরনর বেরক লখয়াল রাখরত্ন। 
োর্ল ইিরন আব্বাস (রা) ও আবু্দল মুিাবলি ইিরন রাবি’আহ (রা) টাকা-পয়সার 
কাররণ বিরয় কররত্ কররত্ পারবেরলন না। ত্ারা রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে এরস 
বনরজরের করষ্টর কথা জানারলন। মানুরষর লেয়া র্াকাত্ লথরক বকেু অথব ত্ারের 
বনরজরের জনয চাইরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “মুহম্মে বকংিা মুহাম্মরের পবরিাররর 
জনয র্াকাত্ নিধ নয়।” বত্বন ত্ারেররক অথব বেরলন না বকন্তু বঠকই ললাক লিরক 
ত্ারের বিরয়র িযিস্থা কররলন। 
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. 
িের রু্রদ্ধ ত্াাঁর চাচা আব্বাস (রা) িন্দী হরয়বেরলন। উমার (রা) বেরলন িন্দীরের 
োবয়রত্ব। বত্বন করষ আব্বাস (রা)-লক িাাঁধরলন। লজারর িাাঁধার কাররণ আব্বাস (রা) 
িযাথায় লিাঙারত্ থারকন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন জানরত্ পাররলন চাচা িযাথায় কষ্ট পারচ্ছন 
উবন করষ্ট সারারাত্ ঘুরমারত্ পাররলন না। আব্বাস (রা)-লক বত্বন ত্াাঁর বপত্ার মরত্াই 
ভারলািাসরত্ন। করয়কজন আনসার সাহািী এটা জানরত্ লপরর আব্বাস (রা) এর িাাঁধন 
খুরল বেরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আনসার সাহািীরের কারজ খুবশ্ হরয়বেরলন। সাহািীরা রাসূল 
 লক আররা খুবশ্ করার জনয মুবিপন োড়াই আব্বাস (রা)- লক লেরড় বেরত্ -(ملسو هيلع هللا ىلص)
চাইরলন। বকন্তু না! রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) আত্নীয় িরল ত্ারক এরেরত্র আলাো লকান প্ররটাকল 
লেনবন। অনয সি িন্দীর মরত্াই মুবিপণ বেরয়ই ত্ারক োড়া লপরত্ হরয়বেরলা। 
অরনরক হয়রত্া ভািরত্ পাররন, “কী অথবরলাভী মানুষ লর িািা! চাচারক এরত্া 
ভারলািাসরত্া। ত্াও টাকা মাে করর বেল না।” র্ারা এমনটা ভািরেন ত্ারেররক 
আররকটু সামরন বনরয় র্াবচ্ছ- 
. 
আব্বাস (রা) ত্খন মুসবলম হরয় লিরেন। মবেনায় রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ থাকরেন। 
িাহরাইন লথরক বিপুল পবরমারণ অথব এরলা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) সি অথব মসবজরের সামরন 
রাখরত্ িলরলন। র্থাসমরয় নামার্ পড়রত্ এরলন। একবটিাররর জনয এই বিপুল অরথবর 
বেরক বেররও চাইরলন না। নামার্ লশ্রষ সিার মারে এগুরলা বিবলরয় লেয়া শুরু 
কররলন। আব্বাস (রা) লমাটামুবট ধনী বেরলন। বকন্তু িের রু্রদ্ধ মুবিপন লেয়ার েরল 
ত্খন ত্ার আবথবক অিস্থা নাজুক হরয় পরড়। ত্াই ত্খন বত্বন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে 
এরস িলরলন, “লহ আল্লাহর রাসূল! আবম (িের রু্রদ্ধ) আমার আর আবকরলর মুবিপন 
বেরয়বে। আমারকও এখন লথরক বকেু অথব বেন না!” আব্বাস (রা) এর কাাঁধ র্রত্াটুকু 
অরথবর ভার সহয কররত্ লপররবেরলা, রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক বঠক ত্রত্াটুকু অথব বেরলন। 
এভারি সিাইরক অথব বিত্রণ কররত্ কররত্ একসময় বকেুই রইরলা না। 
. 
স্বজনরের মরধয লকউ অসুস্থ হরল বত্বন ত্ারের রুবকয়যা করর বেরত্ন। লকানটা ত্ারের 
জনয ভারলা আর লকানটা খারাপ লসবেরক সজাি েৃবষ্ট রাখরত্ন। একবেন আলী (রা) এর 
সারথ এক আনসার সাহািীর িাসায় লিরলন। আলী (রা) ত্খন লকিলই অসুস্থত্া লথরক 
আররািয লাভ করররেন। ত্াাঁরেররক কাাঁচা লখজুর লখরত্ লেয়া হরলা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) খাওয়া 
শুরু কররলন। আলী (রা)-ও বকেু লখজুর লখরত্ চাইরলন। বকন্তু বত্বন লত্া লকিল অসুস্থ 
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লথরক সুস্থ হরয়রেন। ত্ার েূিবল পাকস্থলীরত্ লত্া এই কাাঁচা লখজুর সইরি না। ত্াই 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক স্মরণ কবররয় বেরলন, “তু্বম না লকিল (অসুস্থ লথরক) সুস্থ হরল?” 
এরপর ত্ারের সামরন সিবজ আনা হরলা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন িলরলন, “আলী! এটা 
খাও। এটা লত্ামার জনয উিম হরি।” 
. 
চাচারত্া ভাই জাের (রা) আবিবসবনয়ারত্ বহজরত্ কররবেরলন। িহুবেন পর বত্বন বেরর 
এরস রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ লেখা কররলন। লর্বেন এরলন লসবেনই রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
কারে খায়িার রু্রদ্ধ জয়লারভর সংিাে লপৌঁরেরে। িহুবেন পর ভাইরক লেরখ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
প্রচণ্ড খুবশ্ হরলন। ত্ারক চুমু বেরলন। হাসরত্ হাসরত্ িলরলন, “আবম জাবন না কীরস 
আবম খুবশ্ হরিা। খায়িার রু্রদ্ধ জয়লারভর সংিারে নাবক জােররর বেরর আসারত্।” 
বত্বন জাের (রা)-লক মুত্া রু্রদ্ধ র্ায়ে ইিরন হাবরে (রা) এরপর লসনাপবত্ িাবনরয় 
লেন। রু্রদ্ধ জাের (রা) শ্হীে হরয় র্ান। 
. 
মৃতু্যর পর বত্বন চাচারত্া ভাইরয়র লেরলরমরয়রের লেখাশুনা করররেন। বত্নিার ত্ারের 
জনয েু’আ করররেন এই িরল, “লহ আল্লাহ! তু্বম জােররর পবরিাররক লহোজত্ 
কররা।” জাের (রা) এর স্ত্রী রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে এরস বনরজর করষ্টর কথা 
জানারলন। ত্ার লোট লোট সিারনরা এবত্ম হরয় লিরে, বত্বন বকভারি ত্ারের িড় 
কররিন ত্া বনরয় েুঃবিিার কথা িলরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক আশ্বি করর িলরলন, 
“আপবন বক ত্ারের জনয োবররদ্রযর ভয় কররন র্খন এই েুবনয়া আর আবখরারত্ আবম 
ত্ারের সহায়ত্া করর র্ারিা, রো করর র্ারিা?” এরপর লথরক জাের (রা) এর এবত্ম 
সিানগুরলারক লেখরল বত্বন ত্ারেররক সামরন বনরয় এরস িসারত্ন। মাথায় হাত্ িুবলরয় 
বেরত্ন। 
. 
অনয আত্নীয়রের জনযও বত্বন প্রায়ই েু’আ কররত্ন। ইিরন আব্বাস (রা)-লক িুরক 
জবড়রয় ধরর বত্বন েু’আ করররেন। িরলরেন, “লহ আল্লাহ! ত্ারক তু্বম প্রজ্ঞা োন 
কররা।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর এই েু’আ মহান আল্লাহ ত্ায়ালা কিুল কররবেরলন। সিরচরয় 
প্রজ্ঞাময় বকত্াি কুর’আরনর জ্ঞান ত্ার অিরর লঢরল বেরয়বেরলন। আজ লর্ আমরা 
কুর’আরনর অরনক আয়ারত্র িযাখযা জানরত্ পাবর ত্া ইিরন আব্বাস (রা) এর 
কাররণই। আিু ত্াবলরির মৃতু্যর পর বত্বন আলী (রা) এর জনয এরত্া সুন্দর েু’আ 
কররবেরলন লর্ আলী (রা) িলরত্ন, “সারা েুবনয়ার সকল উট আমারক বেরলও (উনার) 
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এই েু’আ আবম কাউরক বেরিা না।” 
. 
চাচা হামজা (রা)-লকও বত্বন প্রচণ্ড ভারলািাসরত্ন। উহুে রু্রদ্ধ হামজা (রা)-লক হত্যা 
করার পর ত্ার লেহ বিকৃত্ করর লেলা হয়। হামজা (রা) এর বিকৃত্ লেহ লেরখ রাসূল 
 প্রচণ্ড কষ্ট লপরয় িরলবেরলন, “আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপবন (ملسو هيلع هللا ىلص)
আত্নীয়রের সারথ সম্পকব িজায় রাখরত্ন। অরনক ভারলা ভারলা কাজ কররত্ন। র্ারের 
আপবন েুবনয়ারত্ লররখ লিরেন ত্ারের কষ্ট র্বে আররা লিরড় না লর্রত্া, ত্রি আবম 
আপনার লেহ এভারিই লররখ বেত্াম। র্ারত্ (বকয়ামরত্র বেন) আপবন বিবভন্ন জায়িা 
লথরক পুনরুবত্থত্ হরত্ পাররন। আল্লাহর শ্পথ! আপনার িেরল আবম ত্ারের ৭০ 
জনরক এভারি বিকৃত্ করর লেরিা।” 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এ কথা িলার পর বজিরাঈল (আ) ওহী বনরয় আসরলন। পরম করুণাময় 
আল্লাহ ত্ায়ালা নাবর্ল কররলন- 
“র্বে লত্ামরা প্রবত্রশ্াধ গ্রহণ কর ত্াহরল বঠক ত্ত্খাবন কররি র্ত্খাবন অনযায় 
লত্ামারের প্রবত্ করা হরয়রে; ত্রি লত্ামরা নধর্ব ধারণ কররল নধর্বশ্ীলরের জনয ওটাই 
উিম।” [সূরা আন নাহল ১৬:১২৬] 
এ আয়াত্ নাবর্ল হিার পর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজর শ্পথ বেবররয় বনরলন। শ্পরথর 
কােোরা আোয় কররলন। 
. 
আত্নীয়রের ভারলািাসরত্ন বঠকই, বকন্তু ত্ারের মরধয খারাপ বকেু লেরখ থাকরল বত্বন 
ত্া সমথবন কররনবন। সুবিচার করার সময় বত্বন আত্নীয় আর অনাত্নীয় লভোরভে 
কররনবন। িলরত্ন, “মুহাম্মরের লমরয় োবত্মা র্বে চুবর কররত্া, ত্রি আবম ত্ার হাত্ও 
লকরট বেত্াম।" আরাোর বেরন বত্বন োাঁবড়রয় সিার উরেরশ্য িরলবেরলন, 
“জারহবলয়ারত্র সি বকেুই (আজ লথরক) আমার পারয়র নীরচ। িাবত্ল......। 
জারহবলয়ারত্র সুে িাবত্ল। আর সিার প্রথম সুে আবম িাবত্ল করবে আমারের পে 
লথরক। আব্বাস ইিরন আবু্দল মুিাবলরির সুে (আজ লথরক) িাবত্ল।” 
. 
[শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এর “وسلم عليه الله صلى َعــاملُهم َكيـف” (Interactions Of The 
Greatest Leader) গ্রন্থ অিলম্বরন ললখা]  
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১৭২ 

কুরআন ও িাইরিল : লকান গ্রন্থবট আসরল কবপ করর ললখা? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

 
প্রাচীনকারল মহাকাশ্ ও এর প্রকৃবত্ বনরয় নানা রকরমর মত্িাে মানুরষর মারে প্রচবলত্ 
বেল। এগুরলার মরধয প্রায় সি মত্িােই বেল কাল্পবনক ও চরম অবিজ্ঞাবনক। লর্মনঃ 
প্রাচীন বমসররর ললারকরা বিশ্বাস করত্ লর্, আকাশ্ িরম্ভর উপর োাঁবড়রয় আরে। এই 
জাত্ীয় বিবভন্ন কথািাত্বা ত্ারের ধমবীয় বিশ্বারসর মারেই বেল। [১] প্রাচীন গ্রীরসও এ 
রকম মত্িাে প্রচবলত্ বেল। ত্ারা বিশ্বাস করত্ লর্, আকাশ্ ও পৃবথিী উভরয়ই িরম্ভর 
উপর োাঁবড়রয় আরে! [২] আধুবনক কারল লটবলরস্কাপ আবিষ্কার ও নিজ্ঞাবনক িরিষণার 
উরমষ ঘটিার আি পর্বি এ রকম বিবভন্ন অবিজ্ঞাবনক ধারণা মানুরষর মারে প্রচবলত্ 
বেল। িত্বমান রু্রি আমরা জাবন লর্ এ রকম লকান িম্ভ োরা আকাশ্ িা পৃবথিী োাঁবড়রয় 
লনই। িরং মহাকষবীয় িরলর োরা আকারশ্র বিবভন্ন উপাোন লর্মনঃ পৃবথিীসহ বিবভন্ন 
গ্রহ, সূর্ব ও বিবভন্ন নেত্র ইত্যাবে ত্ারের ভারসাময রো করর আরে এিং বনজ বনজ 
কেপরথ আিত্বন কররে। [৩] 
. 
চলুন লেবখ আকাশ্ ও পৃবথিী সম্পরকব িাইরিল কী িরল। 
. 
“বত্বন[ঈশ্বর] েুবনয়ারক ত্ার জায়িা লথরক নাড়া লেন, ত্ার #থামগুরলারক কাাঁবপরয় 
লত্ারলন।” 
[িাইরিল, ইরয়াি(আইয়ুি/Job) ৯:৬ {বকত্ািুল লমাকােস, িাংলারেশ্ িাইরিল 
লসাসাইবট অনুিাে}] 
বলংকঃ https://goo.gl/bTxYDD 
. 
“He shakes the earth from its place so that its #pillars tremble.” 
[ Job 9:6; Holman Christian Standard Bible (HCSB) ] 
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বলংকঃ https://goo.gl/PGd5YJ 
. 
"#ভূিভবস্থ_থামগুবল_আকাশ্রক_ধারণ করর লসাজা হরয় োাঁবড়রয় আরে। ঈশ্বর র্খন 
ত্ারের বত্রস্কার কররন ত্খন ত্ারা ভরয় চমরক র্ায় এিং কাাঁপরত্ থারক।" 
[িাইরিল, ইরয়াি(Job) ২৬:১১, িাংলারেশ্ িাইরিল লসাসাইবট অনুিাে] 
বলংকঃ https://goo.gl/nkYurD 
. 
"The #pillars_that_hold_up_the_sky tremble, astounded at His 
rebuke." 
[ Job 26:11; Holman Christian Standard Bible (HCSB) ] 
বলংকঃ https://goo.gl/TBjffJ 
. 
আররা লেখুনঃ িাইরিল এর—Pslams(িীত্সংবহত্া/র্িুর শ্রীে) ৭৫:৩ [বলংকঃ 
https://goo.gl/uuYRew], Isaiah(বর্শ্াইয়/ইসাইয়া) ২৪:১৮ [বলংকঃ 
https://goo.gl/tTKYFP] লর্ সি জায়িায় পৃবথিী লকান এক প্রকার বপলার িা 
িরম্ভর উপর োাঁবড়রয় আরে লসগুরলার কথা িলা হরয়রে। 
. 
আকাশ্ ও পৃবথিী সম্পরকব প্রাচীন বমসর ও গ্রীরস লর্ সি অবিজ্ঞাবনক মত্িাে প্রচবলত্ 
বেল, ত্ার সরঙ্গ আমরা িাইরিরলর ত্রথযর অদু্ভত্ বমল খুাঁরল পাবচ্ছ। অথচ বিষ্টান ধমব 
প্রচারকরা সি সময় অবভরর্াি করর আরস লর্ঃ ত্ারের িাইরিল হরচ্ছ ঈশ্বররর িাণী 
এিং কুরআন হরচ্ছ কবপ করর ললখা গ্রন্থ। [[আররা একটা গুরুত্বপূণব ত্থয উরল্লখ কবর, 
িাইরিরলর বনউ লটস্ট্ারমরন্টর ‘মূল কবপ’র নারম বিষ্টানরের কারে র্া আরে, লসগুরলা 
গ্রীক ভাষায় ললখা। অথচ ঈসা(আ) লমারটও গ্রীক বেরলন না, িরং বত্বন বেরলন িনী 
ইস্রাঈরলর মানুষ এিং ত্াাঁর সমরয় িনী ইস্রাঈরলর ললারকরা এযারামাবয়ক ভাষায় কথা 
িলত্। 
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Language_of_Jesus ]] 
ত্ারের উরেযরশ্য বিনীত্ভারি িলরত্ চাই লর্ঃ “ঈশ্বররর িাণী”লত্ কী করর নিজ্ঞাবনক 
ভুল থারক? “ঈশ্বররর িাণী”র সারথ কী করর প্রাচীন লপৌরাবণক মত্িারের এমন বমল 
থারক? ত্ারা অবভরর্াি করর লর্ কুরআন নাবক কবপ করর ললখা। লকান গ্রন্থ লর্ আসরল 
কবপ করর ললখা, ত্া িাইরিরলর ত্রথযর সারথ প্রাচীন লপৌরাবণক মত্িারের বমল লেরখই 
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লিাো র্ারচ্ছ! 
. 
এিার চলুন, একই বনবি বেরয় কুরআনরক পবরমাপ কবর। লেখা র্াক আকারশ্র িঠন 
সম্পরকব আল কুরআন কী িরল। 
. 
"আল্লাহই ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন করররেন #িম্ভ_িযত্ীত্, লত্ামরা এটা লেখে। 
অত্ঃপর বত্বন আররশ্ সমাসীন হরলন এিং সূর্ব ও চাাঁেরক বনয়মাধীন কররলন; 
প্ররত্যরক বনবেবষ্টকাল পর্বি আিত্বন করর, বত্বন সকল বিষয় বনয়যণ কররন এিং 
বনেশ্বনসমূহ বিশ্েভারি িণবনা কররন র্ারত্ লত্ামরা লত্ামারের ররির সারথ সাোৎ 
সম্বরন্ধ বনবিত্ বিশ্বাস কররত্ পার।" 
(কুরআন, রা'ে ১৩:২) 
বলংকঃ https://goo.gl/XADang 
. 
"It is Allah who erected the heavens #without_pillars that you [can] 
see; then He established Himself above the Throne and made subject 
the sun and the moon, each running [its course] for a specified 
term. He arranges [each] matter; He details the signs that you may, 
of the meeting with your Lord, be certain." 
(Qur'an, Ra'd 13:2) 
বলংকঃ www.quran.com/13/ 
. 
কুরআন নাবজল হরয়বেল ৭ম শ্ত্াব্দীরত্। লস সমরয় পৃবথিীর মানুরষর মারে আকাশ্ 
বনরয় বিবভন্ন অবিজ্ঞাবনক মত্িাে প্রচবলত্ বেল, মানুষ বিশ্বাস করত্ আকাশ্ োাঁবড়রয় 
আরে বিশ্াল সি িরম্ভর উপর। অথচ আল কুরআরন সরাসবর িলা হরচ্ছ লকান প্রকার 
িম্ভ িা বপলার োড়াই আল্লাহ ত্া’আলা আকাশ্মণ্ডলী সৃবষ্ট করররেন। লসই সারথ 
কুরআরন চাাঁে, সূর্ব ইত্যাবে মহাজািবত্ক িস্তুর কেপরথর কথা িলা হরয়রে। র্ার সরঙ্গ 
লপৌিবলক লপৌরাবণক মত্িাে, িাইরিরলর ত্থয ইত্যাবের লকান বমল লনই। িরং 
আধুবনক কারল আবিষৃ্কত্ নিজ্ঞাবনক ত্রথযর বমল আরে। এটা লত্া কুরআরনর নিজ্ঞাবনক 
অরলৌবককত্ার আররকবট প্রমাণ, সুিহানাল্লাহ। 
কুরআন র্বে কবপ কররই ললখা হত্, ত্াহরল বক এমনবট হত্? এ লকমন “কবপ করর 
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ললখা”(!) গ্রন্থ র্ার সারথ ত্ৎকাবলন অবিজ্ঞাবনক ত্রথযর লকান বমল লনই? মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
র্বে িাইরিল লথরকই কুরআন কবপ কররত্ন(নাউরু্বিল্লাহ), ত্াহরল কী করর িাইরিল 
লথরক নিজ্ঞাবনক ভুলগুরলা িাে বেরলন?? 
. 
ঈসা(আ) এর একত্বিােী ধমব বেবলবিন লথরক লরারম বিরয় কী করর “লরামান” ধরমব 
পবরনত্ হরয়বেল লস ইবত্হাস পড়রল লস সময়কার বমসরীয়, গ্রীক এইসি লপৌিবলক 
জাবত্র মত্িারের সারথ বিষ্টান মত্িারের বমল লেখরল আর অিাক হরত্ হয় না। [৪] 
শুধুমাত্র মহাকাশ্ বিষয়ক ত্থযই না — িাইরিরল বর্শুর জমকাবহনী [লেখুনঃ মবথ ২য় 
অধযায়; বলংক https://goo.gl/jLh7r8 ; লুক ২য় অধযায়; বলংকঃ 
https://goo.gl/tjaqZj], “ঈশ্বররর জম লেওয়া পুত্র”(?!) হওয়া, িুশ্বিদ্ধ হরয় মরা, 
এরপর পুনরুবত্থত্ হওয়া, মানুরষর পারপর ভার িহন করা, িুরশ্র প্রত্ীক ইত্যাবে 
বিবভন্ন বজবনরসর সারথ প্রাচীন বমসরীয় লেিত্া Horus এিং লরারম পুবজত্ পাসবী লেিত্া 
Mithras এর কাবহনীর অদু্ভত্ বমল আরে। [৫] অথচ কুরআরন ঈসা(আ) এর 
জমকাবহনী [লেখুনঃ সুরা মারইয়াম; বলংকঃ https://goo.gl/wijsrT] িাইরিল লথরক 
বভন্ন এিং এর সারথ লপৌিবলকরের লপৌরাবণক কাবহনীর বমল লনই। বিষ্টান বমশ্নাবররা 
কুরআরনর বিরুরদ্ধ লািাত্ার অবভরর্াি করর আসরেন লর্ এটা কবপ করর ললখা। অথচ 
অনুসন্ধান করর আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্ কুরআন আরেৌ কবপ করর ললখা নয় িরং বিষ্ট 
ধরমবর ধমবগ্ররন্থর বকেু অংশ্ এমনবক ত্ারের প্রধান প্রধান আবকো-বিশ্বাসগুরলাও 
মূবত্বপুজকরের লথরক কবপ করা। র্ারের বনরজরের ধমববিশ্বাস ও ধমবগ্ররন্থ এ রকম 
কবপ-লপরস্ট্র আলামত্ লেয করা র্ায়, ত্ারা লকান মুরখ অনয ধরমবর বিরুরদ্ধ এইসি 
অবভরর্াি আরনন? 
. 
আর লর্ সি নাবিক-মুিমনা বিষ্টান প্রচারকরের সারথ িলা বমবলরয় কুরআরনর বিরুরদ্ধ 
নিজ্ঞাবনক ভুল আর কবপ করর ললখার অবভরর্াি কররন ত্ারেররক িলি---একমুখী 
অধযায়ন আর অন্ধ বিররাবধত্ার িে অভযাস পবরত্যাি করুন, এরত্ আপনারেরই ভারলা 
হরি। নরচৎ বনরজরাই হাবসর লখারাক হরিন। মানুষ এখন সরচত্ন হরচ্ছ। আপনারের 
অবভরর্ািগুরলার িযাপারর অনুসন্ধান করর মানুষ উরটা ইসলারমর সত্যত্া আবিষ্কার 
কররে। এর েরল মুসবলমরের ঈমান আররা েৃঢ় হরচ্ছ আর অমুসবলমরাও ইসলারমর 
সুশ্ীত্ল োয়ায় আেয় বনরচ্ছ। 
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১৭৩ 

অনি নেত্রিীবথ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন  

 
  
ত্ারারের িল্প িবল। অিশ্য এ িল্প শুরু কররল লত্া লশ্ষ হরি না।  
কারক বেরয় শুরু করা র্ায়? Sirius-লক বেরয়ই না হয় শুরু কবর। িাংলায় এরক িরল 
‘লুিক ত্ারা’। রারত্র আকারশ্ এই ত্ারাটারক লেখরত্ সিরচরয় উজ্জ্বল লেখায়! খাবল 
লচারখ লেখা না লিরলও এটা মূলত্ েুইটা ত্ারার সমবষ্ট। একবটর নাম Sirius-A। 

অপরবটর নাম Sirius-B। Sirius-A সূর্ব লথরক প্রায় বেগুণ িড়। খুি একটা িড় মরন 
হরচ্ছ না? খাবল লচারখ লেখরল সূর্ব লত্া লোট একটা িৃরির মরত্া। বকন্তু আসরলই বক 
ত্াই?  
. 
আমারের পৃবথিীর িযাসাধব ৬৩৭১ বকরলাবমটার। এমন িাররালে পৃবথিী এক সারথ 
কররল ত্া সূরর্বর সমান হরি। অিশ্য সিরচরয় িড় নেরত্রর তু্লনায় সূর্ব বকেুই না। 
সিরচরয় িড় নেরত্রর নাম VY Canis Majoris। পৃবথিী লথরক প্রায় ৫০০০ 
আরলাকিষব েূরর অিবস্থত্ এই নেত্রবট সূর্ব লথরক প্রায় ১৫৪০ গুণ িড়। অনযবেরক, 
Sirius আমারের পৃবথিী লথরক ৮.৬ আরলাকিষব েূরর অিবস্থত্। আরলাকিষব মারন লর্ন 
কী? 
. 
আরলাকিষব মারন আরলা এক িেরর লর্ েূরত্ব অবত্িম করর। এক িের িাে লেই, 
আরলা এক লসরকরন্ড বত্ন লে বকরলাবমটার অবত্িম করর। র্ার অথব আরলা এক 
লসরকরন্ড প্রায় ৬৩৮ িার ঢাকা লথরক বসরলট লর্রয় আিার ঢাকায় লেরত্ আসরত্ 
পাররি। 
সিারই বনত্াি শ্রখর িরশ্ হরলও মারে মারে এরিানবম বনরয় পড়াশুনা করা উবচৎ। 
লেখরিন মরনর ইরিা অরনক করম র্ারি। এই “Infinitely Finite” ইউবনভারসবর 
সারপরে বচিা কররল র্বে পৃবথিীরক িবল, “অসীম সমুরদ্র এক লোাঁটা জল”- একটুও 
িাড়ািাবড় হরি না। আমরা লসখারন লকান োড়! 
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. 
আপবন লর্ই পাড়ায় থারকন, ত্া আপনারের গ্রারমর তু্লনায় খুিই লোট। গ্রামটা আিার 
থানার তু্লনায় অরনক লোট। আিার পুররা লজলা বহরসরি বচিা কররল থানাটা বকেুই 
না। ত্ারপর আরস বিভাি-লেশ্-মহারেশ্-আমারের লচনা পৃবথিী। একিার ভািুন লত্া 
পুররা পৃবথিীর কথা বচিা কররল আপনার লচনা জিত্টা বঠক করত্াখাবন লোট? 
বহরসিটা এখারনই লশ্ষ না। এরপর আরে- 
. 
Solar System: পুররা লসালার বসরস্ট্রমর ভররর তু্লনায় পৃবথিীর ভর লকিল 
০.০০০৩%। 
. 
Solar Interstellar Neighborhood: প্রায় ৫৩ টা লসালার বসরস্ট্ম বনরয় িবঠত্। 
আমারের ললাকাল লসালার ইন্টাররসলাররক অবত্িম কররত্ লািরি প্রায় ৩০ 
আরলাকিষব। 
. 
Galaxy: আমারের িযালােীরত্ প্রায় ৪০০,০০০ ,০০০,০০০)চাররশ্া বিবলয়ন (সংখযক 
সূরর্বর মরত্া ত্ারা আেলু। বমবিওরয় একবট মাোবর আকাররর িযালােী িা োয়াপথ। 
সিরচরয় িরড়া িযালােী IC-1101 এ ররয়রে 
১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০(একরশ্া বিবলয়ন) সংখযক ত্ারা। 
. 
The Local Group: আমারের ললাকাল গ্রুরপ ররয়রে প্রায় ৪৭ টার মরত্া িযালাবে। 
ললাকালগ্রুপরক িলা হয় িযালাবেগুচ্ছ(Galaxy cluster)। একটা িরড়া ধররনর 
cluster এ শ্ত্ শ্ত্ িযালােী থাকরত্ পারর। আমারের লসালার বসরস্ট্রমর তু্লনায় 
ললাকাল গ্রুপ প্রায় ৫ বমবলয়ন গুণ িরড়া। 
. 
The Supercluster : একটা supercluster এ শ্ত্ শ্ত্ cluster থাকরত্ পারর। 
আমারের Supercluster বটর নাম “The Pisces-Cetus Supercluster 
Complex”- এখারন ররয়রে প্রায় ৬০বটর মরত্া supercluster। আমারের িাটা 
অনুর্ায়ী The Pisces-Cetus Supercluster Complex এ প্রায় ৩৫,০০০ এরও 
লিশ্ী িযালােী ররয়রে। 
. 
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The Observable Universe: এরত্ ররয়রে ১০ বিবলয়ন supercluster। ৩৫০ 
বিবলয়ন িযালােী। আর করত্াগুরলা ত্ারা থাকরত্ পারর সূরর্বর মরত্া কল্পনা কররত্ 
পাররন? 
আনুমাবনক ৩০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখযক। 
পৃবথিীর মরত্া গ্রহ কয়টা থাকরত্ পারর? লসটা লত্া অনুমান কররত্ও কষ্ট হয়। 
. 
এরপর অরনরক বনরয় এরসরে “Multiverse theory”। লর্ বথওরী অনুসারর, এই 
অসীম সংখযক গ্রহগুরলা বনরয় িড়া আমারের Observable Universe আসরল পুররা 
ইউবনভারসবর তু্লনায় লকিল একটা িািরলর মরত্া। লর্মনটা িরলবেলাম- “বিশ্াল 
সমুরদ্র এক লোাঁটা জল”। 
. 
এই অসীম মহাবিশ্ব আপনারক বশ্খারি এর স্রষ্টার বিশ্ালত্ব, লেখরিন মাথা আপনা-
আপবন িাধয হরি ত্াাঁর উরেরশ্য বসজো লেয়ার জনয। ত্রি আপবন অন্ধ হরল বভন্ন কথা। 
ত্খন ভািা শুরু কররিন- এই বিশ্াল মহাবিশ্ব আপনাআপবন শুনয লথরক সৃবষ্ট হরয়রে। 
লর্মনটা আল্লাহ অবিশ্বাসীরের সম্পরকব িরলন- 
“ত্ারা বক শুনয লথরক সৃবষ্ট হরয়রে, না ত্ারা বনরজরাই বনরজরের সৃবষ্টকত্বা? নাবক ত্ারা 
আসমান ও জবমন সৃবষ্ট করররে? িরং, ত্ারের লকারনা সবঠক বিশ্বাস লনই।" (কুর’আন 
৫২:৩৫-৩৬) 
. 
আিার Sirius এর কারে বেরর র্াই। Sirius লক আররি ‘মারর্ামুল জাওর্া’ িলা 
হরত্া। জারহলী রু্রি আরিরা এর উপাসনা কররত্া। কুরাইশ্রের প্রবত্রিশ্ী খুজা’আ 
লিাত্র এর উপাসনার জনয বিখযাত্ বেরলা। ত্ারা বিশ্বাস কররত্া, এই ত্ারার আমারের 
ভারিযর উপর প্রভাি বিিাররর েমত্া ররয়রে। বমশ্রিাসীরাও এর উপাসনা কররত্া। 
কারণ, এর উেয়কারল নীলনরে লজায়ার ও প্লািন হরত্া। আল্লাহত্ায়ালা ত্াই কুরআরন 
নাবর্ল কররলন- 
“আল্লাহত্ায়ালাই হরচ্ছন Sirius এর রি।” (৫৩:৪৯) 
. 
লমরসজটা খুি বক্লয়ার- Sirius এর বিশ্ালরত্ব মুগ্ধ হরয় এটার ইিােত্ না করর লত্ামরা 
আল্লাহর ইিােত্ কররা। কারণ, আল্লাহত্ায়ালাই এর সৃবষ্টকত্বা। 
. 
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“আর ত্াাঁর বনেশ্বনসমূরহর মরধয ররয়রে রাত্ ও বেন, সূর্ব ও চাাঁে । লত্ামরা না সূর্বরক 
বসজো কররি, না চাাঁেরক। আর লত্ামরা আল্লাহরক বসজো কররা বর্বন এগুরলা সৃবষ্ট 
করররেন- র্বে লত্ামরা লকিলমাত্র ত্াাঁরই ইিাোত্ করর থারকা।” (কুর’আন ৪১:৩৭) 
. 
আকারশ্র ত্ারাগুরলা হরচ্ছ আল্লাহ্ ত্ায়ালার এক অসাধারণ বনেশ্বন। আমরা র্খন 
আকারশ্র ত্ারারের বেরক ত্াকারিা, ত্খন আমারের করুণাময় আল্লাহ্ র কথা মরন 
হরি। ত্ারের বনয়মত্াবযক অিস্থান আমারের জাবনরয় লেয় অিশ্যই এরের একজন স্রষ্টা 
ররয়রেন। এ কাররণই হয়রত্া পবিত্র কুর’আরন একবট সূরার নাম লেয়া হরয়রেঃ “আন-
নাজম”। র্ার অথব "ত্ারা "।  
. 
একিার এক ললাক এক আরি লিেুঈন নারীরক রারত্র লিলা একা লপরয় লিল। লস 

িারিার লমরয়টারক ত্ার সারথ বমবলত্ হরত্ প্রররাবচত্ কররত্ লািল। একসময় লমরয়টা 
বিরি হরয় িলল-  
. 
 ؟ دين من ناه أمالك ؟ كرم من زاجر أمالك أمك ثكلتك أي
“ লত্ামার বক সমসযা? লকাথায় লত্ামার সম্মান? লত্ামার েীন?” 
ললাকটা মজা করর জিাি বেল- 
 الكواكب إل يرانا ل والله
“সখী! লকউই লত্া আমারের লেখরে না, আকারশ্র ঐ ত্ারাগুরলা োড়া।” 
. 
ললাকটারক িবম্ভত্ করর মবহলাবট জিাি বেল- 
 ؟ مكوكبها وأين
“ আর ত্াাঁর িযাপারর বক িলরি বর্বন ত্ারাগুরলারক আকারশ্ স্থাপন করররেন?” (শুয়ািুল 
ঈমান) 
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১৭৪ 

আট চতু্ষ্পে জন্তু সমসযা সমাধান [উমর বসবরজ - ১] 
-োরহান িবন 
 
 
চকিাজার লমারড় চা লখরত্ লখরত্ আড্ডা বেবচ্ছলাম। সারথ বেল এেরিািবনাবর 
টযারলরন্টি উমর আর েযা জানবাবলস্ট্খযাত্ সাইে। উৎপল োও বেরলন সারথ। উৎপল ো 
সম্পরকব বকেু িবল। আমারের লচরয় বসবনয়র উবন। বনরজরক লস্কপবটক বহরসরি পবরচয় 
বেরত্ পেন্দ কররন বত্বন । সাবহত্য আর বিজ্ঞারন ত্াাঁর েখল অসাধারণ, বকন্তু আমারের 
উমররর চাইরত্ লিবশ্ নয়। 
উমররক ইসলারমর বিবভন্ন বিষরয় প্রায়ই প্রশ্ন করর থারকন উৎপল ো। লসবেনও এর 
িযবত্িম হয় বন। 
. 
চারয় করয়ক চুমুক লেওয়া অলররবি লশ্ষ হরয়বিরয়বেল। উমর চারয়র একটু মনরর্ািী 
হরয় পড়া মাত্রই উৎপল োর প্রশ্ন, "আচ্ছা! উমর! পৃবথিীরত্ লমাট প্রাণীর সংখযা কত্?" 
উমর উৎপল োর বেরক ত্াকারলা , "প্রাণীর সংখযা.... প্রায় ১৫ লে। আর এই সংখযা 
প্রবত্বেনই িাড়রে। " 
-"এর মরধয চতু্ষ্পে প্রাণীর সংখযা কত্ হরি?" 
-"চতু্ষ্পে প্রাণীরা লিবসকাবল অযাবম্ফবিয়া , লরপবটবলয়া আর মযাবমবলয়া লেণীর অিভুবি। 

সি বমবলরয় এরের সংখযা ২২ হাজাররর মত্ হরি। " 
-"আচ্ছা! লকউ র্বে লত্ামারক এরস িরল , চতু্ষ্পে প্রাণীর সংখযা ৮ বট, ত্াহরল ত্ারক 
তু্বম বক িলরি?" 
উমর মুচবক হাবস বেরয় উৎপল োর লচহারা লথরক েৃবষ্ট সবররয় এমনভারি চারয়র 
কারপর বেরক ত্াকরলা লর্ন লস অলররবি উৎপল োর মবটভ িুরে লিরে। 
চারয় চুমুক বেরয় লস িলল, "োো! আপবন সম্ভিত্ সুরা রু্মাররর ৬ নং আয়াত্ সম্পরকব 
িলরত্ চারচ্ছন । লর্খারন িলা হরয়রে , বত্বন লত্ামারের জনয আট প্রকাররর চতু্ষ্পে 
জন্তু অিত্ীণব করররেন। ত্াই না? " 
উৎপল ো ও মুচবক হাবস বেরলন। অত্ঃপর চারয় চুমুক বেরয় হযা সূচক মাথা নাড়রলন। 
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আবম িুেরত্ পারলাম ইন্টাররবস্ট্ং বকেু হরত্ চরলরে। ত্াই কান খাড়া করলাম। সাইেও 
কান খাড়া কররত্ লেবর কররবন। 
. 
উমর িলল ,"োো! এই আয়াত্বট লকউ পড়রল লস স্বাভাবিকভারিই মরন করর লনরি 
লর্, আল্লাহ পৃবথিীরত্ লকিল আটবট চতু্ষ্পে প্রাণী সৃবষ্ট করররেন। ত্াই, সুরা 
আনআরমর ১৪৩-১৪৪নং আয়ারত্ লর্রত্ হরি লর্খারন এই আট প্রাণীর কথা িলা 
হরয়রে। এরা হল নর ও মােী লমষ , নর ও মােী োিল, নর ও মােী উট, নর ও মােী 
িরু। লমাট আটবট প্রাণী লর্গুরলা হালাল হওয়া সরত্ত্বও কারেররা বনরজরের জনয হারাম 
করর বনয়বেল। ত্াই , আল্লাহ এই আয়ারত্র মাধযরম এরের হালাল হওয়ার বেকবট তু্রল 
ধরর িরলরেন, লত্ামারের জনয আল্লাহ আট প্রকাররর জন্তু অিত্ীনব করররেন। " 
. 
উৎপল ো হঠাৎ লর্ন বনরজর কুল হাবররয় লেলরলন। "লত্ার বক মরন হয় আবম সুরা 
আনআম না পরড় লত্ার সারথ বিরিট কররত্ এরসবে ? " 
-"না। োো। আচ্ছা আপবন িলুন, এই আয়াত্ ত্াহরল বক লিাোরচ্ছ?" 
-এখারন েষ্ট কররই িলা হরয়রে লর্, "আল্লাহ আট প্রকাররর প্রাণী সৃবষ্ট করররেন। " 
-"আচ্ছা োো! আপনার বক মরন হয়? কুরআন লক বলরখরে? 
-"লেখ! আবম েষ্ট কররই িলরত্ চাই। র্বে কুরআন আল্লাহ বলখরত্া, ত্াহরল এরত্ 
ভুল থাকরত্া না। লত্ারের নবি মুহাম্মে ই কুরআরনর রচবয়ত্া। " 
সাইে আর নধর্ব ধররত্ পাররলা না। িরল উঠল, "উৎপল ো! একজন নবি লর্ বকনা 
পড়াবলখা জানরত্ন না বত্বন কুরআন বলরখরেন, এটা লত্া লকারনা িাাঁজারখারই িলরত্ 
পারর। " 
. 
উৎপল ো বকেু িলার আরিই উমর িরল উঠল, "োো ধরর বনলাম কুরআন মুহাম্মে সা 
বলরখরেন। বকন্তু ত্াাঁরও লত্া কমন লসে বেল। ত্াই না? পৃবথিীরত্ মাত্র আটবট চতু্ষ্পে 
প্রানী আরে , এই কথা বত্বন িলার আরি একশ্ িার ভািার কথা ত্াই না ?" 
উৎপল ো উির বেরত্ লেবর কররলন না। "বজ না । নবি মুহাম্মে হয়রত্া মরন কররত্া 
লর্ আররি লর্ উট , লমষ , োিল আর িরু আরে লসগুরলা োড়া লিাধ হয় , পৃবথিীরত্ 
আর লকারনা চতু্ষ্পে জন্তু লনই।" 
আরও একিার মুচবক হাবস বেল উমর। এিার ত্ার এেরপ্রশ্ন লেরখ িুেরত্ পারলাম 
লর্ উৎপল ো িাাঁশ্ লখরত্ চরলরেন। 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1073 

. 
উমররর লসই িাাঁশ্বট বেল এইরকম ,"কুরআরনর সুরা নাহরলর ১৬ নং আয়ারত্ লঘাড়া , 
খচ্চর আর িাধার কথা িলা হরয়রে। বত্রবমর্ীর বকত্ািুল িুয়ুর এক হাবেরস রাসুল সা 
বিড়াল ও কুকুররর বিিয়মূলয বনধবারন কররত্ বনরষধ করররেন। 
বত্রবমর্ীর আররক হাবেরস শুকররক হারাম িলা হরয়রে । িুখাবরর োরাবয়জ অধযারয় 
িারঘর ঘটনা িলা হরয়রে। সুরা বেরল হাবত্র কথা িলা হরয়রে। " 
রাইরেরলর গুবলর মরত্া লরোররে বেরত্ লািরলা উমর। আর একটু একটু করর িড় 
হত্ লািরলা উৎপল োর কপারলর ভাাঁজ। 
এরপর এক েীঘববনঃশ্বাস লেরল উমর িলল , "ত্ার মারন মুহাম্মে সা অরনকগুরলা 
চতু্ষ্পে প্রানী সম্পরকবই জানরত্ন।" 
উৎপল ো -" উম মমম হরত্ পারর" 
-"ত্ার মারন বক আপনার মরন হয় নবি সা কুরআন বলরখরেন আর লসখারন 
ইচ্ছাকৃত্ভারি ভুল করররেন? ত্াই, এই আয়াত্ বেরয় এটা লিাোরনা হরচ্ছ না লর্ 
পৃবথিীরত্ লকিল আটবট চতু্ষ্পে জন্তু আরে। িরং এবট লিাজারনা হরচ্ছ লর্, এই আট 
প্রকাররর জন্তু মানুরষর কলযারনর জনয অিত্ীনব করা হরয়রে।" 
. 
উৎপল ো আর বকেু িলরলন না। হয়রত্া বত্বন উিরটা লপরয়বিরয়বেরলন। বত্বন ঘবড়র 
বেরক ত্াকারলন আর - "আই বথংক আই হযাভ টু লিা। ওরক ভাল থাবকস।" 
সাইে লত্া পারবেল না আনরন্দ বচৎকার কররত্। আবম চার টাকাটা বেলাম। 
সাইে িলা বনচু করর িলল , "চালাই র্া।" 
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১৭৫ 

নাবিকত্া বনরয় ললখারলবখ 
-আবসে আেনান 

 
 

িত্ প্রায় েু’িেরর নাবিকত্া বনরয় লিশ্ বকেু কাজ হরয়রে। ইসলামবিরেষীরের বিবভন্ন 
অিাির প্রশ্ন, অপিাে ও সৃষ্ট সংশ্রয়র জিাি লেয়া হরয়রে। এখরনা হরচ্ছ। সাবিবকভারি 
বিষয়বট ইবত্িাচক। ইসলারমর সমথবরন ত্রুণরা এবিরয় আসরেন, সময় ও েম 
বেরচ্ছন। এ প্রবিয়ার মধয বেরয় অরনক ললখক লির হরয় আসরেন। িত্ প্রায় ১৫ িের 
ধরর িমািত্ চলরত্ থারক বসরস্ট্মযাবটক এিং বসরস্ট্বমক ইসলামবিরেরষর েরল 
মুসবলমরের আত্মবিশ্বারস লর্ আঘাত্ ললরিবেল সামানয হরলও লসটার লমরামত্ করা 
হরচ্ছ – এগুরলা বনঃসরন্দরহ প্রশ্ংসনীয় বেক। ত্রি মুসবলম সমারজর বিশ্বাস, কাজ ও 
আেরশ্বর সাবিবক উন্নবত্র লেরত্র “ইসলামবিরেষীরের উত্থাবপত্ প্ররশ্নর জিাি ও 
অবভরর্ারির খণ্ডন” – এর গুরুত্ব করত্াটুকু, সাবিবক বিচারর এ কাজবটর অিস্থান 
লকাথায় – এ প্রশ্নগুরলা সম্পরকব আমারের সবঠক ও পবরষ্কার ধারণা থাকা প্ররয়াজন। 
. 
নাবিকরের অবভরর্াি খণ্ডন মূলত্ একবট প্রবত্বিয়া। ইসলামবিরেষীরা আিমণ কররে, 
এটা বিয়া। আমরা জিাি বেবচ্ছ এটা হল, প্রবত্বিয়া। সুত্রাং লমৌবলক বিচারর এবট 
একবট রেণাত্মক অিস্থান। একই সারথ এবট এমন একবট অিস্থান লর্খারন প্রবত্পে 
সুবিধাজনক অিস্থায় আরে। র্খন লকান ইসলামবিরেষী লকান একবট অবভরর্াি আনরে, 
ধরা র্াক লস বর্নার শ্াবিরক অমানবিক িলরে – ত্খন লস বিত্রকবর টামবস অযান্ড 
কবন্ডশ্ানস বঠক করর বেরচ্ছ। মানিত্া কী? এর মাপকাবঠ কী? লস ইবত্মরধয বঠক করর 
বেরয়রে। আমরা িাধয হবচ্ছ ত্ার বঠক করর লেয়া মানিত্ার সংজ্ঞায় শ্রীয়াহরক মানবিক 
প্রমাণ কররত্। এরেরত্র সমসযা হল নাবিকরের বঠক করর লেয়া মানেরণ্ড ইসলাম 
সিসময় প্রমাবণত্ হরি – এমন লকান কথা লনই। পবিরমর আধুবনক িস্তুিােী, 
উোরবনবত্ক, লসকুযলার ও লভািিােী লর্ বচিা োরা িত্বমারনর নাবিকরা প্রভাবিত্, ত্ার 
সারথ ইসলারমর সংঘষব িযাপক। অরনক লেরত্রই লকানভারিই ইসলারমর অিস্থানরক 
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নাবিকরের লিাঁরধ লেয়া লগ্রবিং বসরস্ট্রম আমরা পাশ্ করারত্ পাররিা না। এটার লকান 
প্ররয়াজনও লনই। সমসযা ইসলারম না, সমসযা নাবিকরের বঠক করা মানিরবচত্ 
মানবিকত্া, আধুবনকত্া আর সভযত্ার কাঠারমারত্।  
. 
বকন্তু নাবিকত্া ও ইসলামবিরেরষর সেলত্া হল, মুসবলমরের মরধয রেণাত্মক 
মানবসকত্া নত্বর করা এিং ত্ারের লসট করা টামবস অযান্ড কবন্ডশ্ারন ইসলামরক 
সমথবন কররত্ মুসবলমরের িাধয করা। একই কথা ইসলামরক বিজ্ঞানসম্মত্ প্রমাণ 
করার লেরত্রও প্ররর্াজয। আল্লাহ আর্র্া ওয়া জাল কু্বরআরনর বেত্ীয় সুরার প্রথরমই 
আমারের জাবনরয় বেরচ্ছন – এই বকত্ারি লকান সরন্দহ লনই ঐ িযবিরের জনয র্ারা 
গ্বাইরির উপর বিশ্বাস এরনরে। আধুবনক িস্তুিােী বিজ্ঞান বচিা কযাটািবরকাবল গ্বাইিরক 
অস্বীকার করর। িস্তুিােী িযাখযার সারথ সাংঘবষবক লকান প্রমাবণত্ উপসংহারও ত্ারা 
লমরন বনরত্ রাবজ না। অনযবেরক অপ্রমাবণত্ নানা হাইরপাবথবসসরক ত্ারা ধ্রুি সত্য 
বহরসরি বচবত্রত্ করর। সুত্রাং েুবট েৃবষ্টভবঙ্গ লমৌবলকভারি বিপরীত্ধমবী। এমন অিস্থায় 
লকান এক আেরশ্বর ললাক র্বে িাধয হরয় বকংিা লস্বচ্ছায় অরনযর আেরশ্বর আরলারক, 
ত্ারের কাঠারমারত্ বনরজর বিশ্বাস ও আেশ্বরক সবঠক প্রমাণ কররত্ চায়, ত্খন 
েলােল কী হরি?  
. 
পবিমা বকংিা নাবিকরের কারে গ্রহণরর্ািয এমন সি িযাখযা নত্বর কররত্ হরি। লসটা 
কররত্ বিরয় অিশ্যাম্ভািীভারিই ইসলামরক কাটোাঁট করর উপস্থাপন কররত্ হরি। 
সালাে আস-সারলবহরনর সবঠক েৃবষ্টভবঙ্গর অিস্থান লথরক সরর লর্রত্ হরি। এিং ত্রকব 
লজত্ার বনয়রত্ শুরু কররলও একসময় শ্রীয়াহর িযাপারর এই োড়গুরলা সাবিবকভারি 
মুসবলমরের বচিারক প্রভাবিত্ কররি। বে-বমবেং, িহুবিিাহ, মুরত্ারের শ্াবি, বজহাে 
শ্রীয়াহ রাি, সমকাবমত্ার িযাপারর েৃবষ্টভবঙ্গ, আল ওয়ালা ওয়ালা িারা সহ বিবভন্ন 
বিষরয় পবিরম অিবস্থত্ মুসবলমরের িত্বমান অিস্থার মরধয এর িািি উোহরণ আরে।  
. 
এ িযাপারর উিাে সাইবয়যে কুতু্রির রাবহমাহুল্লাহ একবট উবি প্রাসবঙ্গক -  
. 
একবট পূণবাংি অথচ খুি সূক্ষ্ম কাবরিবর বশ্ল্পর্রযর লকান একবট স্থারন র্বে িাইররর 
লকান একবট পাটব জুরড় লেয়া হয় ত্রি লসই শৃ্ঙ্খলাপূণব িযিস্থাপনা স্বাভাবিকভারিই 
পূণবরূরপ ধ্বংস হরয় র্ায়। এমন অরনক ললাক ররয়রে র্ারের বচিা-করমবর িবত্ধারা ও 
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বনয়মপদ্ধবত্ অপবরবচত্ পরথর বিষাি প্রভারি প্রভাবিত্ হরয় পরড়। ত্ারা মরন করর 
থারক লর্ ইসলারমর লভত্র এ সকল বিধান জুরড় বেরয় ইসলারমর জনয নিত্র শ্বি 
সিয় করর বেরয়রেন। এ ধারণা বনত্াি অমূলক ও িাবত্ল এিং ইসলারমর জনয খুিই 
মারাত্মক। এটা ইসলারমর প্রান-আত্মা সমূ্পণব অরকরজা ও অকমবা করর লেয়, আর এবট 
একপ্রকার পলায়নী মরনািৃবিবিরশ্ষও; র্বেও ত্া পবরস্কারভারি স্বীকার করা হয় না।  
[ ইসলারমর সামাবজক সুবিচার ] 
. 
আররকবট সমসযা হল নাবিক ত্থা ইসলামবিরেষীরের মরধয অবধকাংশ্ই প্ররশ্নর উির 
জানার জনয প্রশ্ন করর না। িযাপারটা এমন না লর্ ত্ারেররক সবঠক ভারি উির বেরত্ 
পাররল ত্ারা করলমা পরড় মুসবলম হরয় র্ারি। িরং এক প্ররশ্নর জিাি বেরল ত্ারা 
আররক প্রশ্ন কররি, লসটার পর আররকটা, ত্ারপর আররকটা। এভারি চলরত্ই 
থাকরি। প্রশ্ন হল, মুসবলমরা বক িমািত্ এসি প্ররশ্নর উির বেরত্ই থাকরি? র্বে 
ত্াই হয় ত্াহরল লশ্ষ পর্বি এরত্ মুসবলমরের লাভ বক? ত্রকব লজত্া? এরত্া সময়, 
েম, এিং মরনারর্াি িযয় করার উরেশ্য হল র্ারেররক আমরা অলররবি ভুল বহরসরি 
জাবন ত্ারেররক ভুল প্রমাবণত্ করা?  
. 
বকন্তু এসি বকেু োড়াও আররা একবট িড় েুাঁবক আরে, লর্টা বনরয় বচিা করা প্ররয়াজন। 
আর লসটা হল ইসলামরক মানবিক, নিজ্ঞাবনক বকংিা লর্ৌবিক প্রমাণ কররত্ বিরয় 
অরনক সময় মুসবলম ত্াবকবক ও ললখকরা কাবেররের নত্বর করা বচিার কাঠারমারক 
গ্রহণ করর লনয়। অনযবেরক ইসলামী আবক্বো ও ‘ইলরমর (কু্বরআন ও সুন্নাহ) িযাপারর 
সবঠক ধারণা না থাকায় ত্ারা এমন বকেু রু্বি-ত্কব, প্রমাণ সামরন বনরয় আরস র্া 
আপাত্ভারি উপকারী মরন হরলও, লশ্ষ পর্বি আবক্বোর লেরত্র চরম বিপর্বয় লিরক 
আরন। জাহবময়যাহ, জািাবরয়যাহ, মু’ত্াবর্লা সহ ইসলারমর ইবত্হারস িাবত্ল 
বেরকাগুরলার অরনকগুরলার উৎপবিই এভারি হরয়রে। ইসলারমর পে বনরয় 
নাবিকরের সারথ ত্রকব অিত্ীণব হওয়া িত্বমান বিরশ্বর অরনক নামীোমী িিারের লেরত্র 
বিবভন্ন মাত্রায় এরকম বিচুযবত্ ঘরটরে। সিরচরয় বিপেজনক বিষয় হল, লর্রহতু্ লমৌবলক 
আবক্বো বিষয়ক রচনার িেরল সাধারণ মানুষ এধররনর ললখা লিশ্ আগ্রহ বনরয় পরড়ন 
এিং এ ললখাগুরলা োরা প্রভাবিত্ হন, ত্াই একসময় এ বিচুযবত্গুরলা িযাপকভারি 
প্রচবলত্ হরয় র্ায়। শ্রীয়াহর বিবভন্ন বিধারনর মরত্াই আবক্বোর বিবভন্ন বিষরয়ও োড় 
লেয়া শুরু হয়, লিামরাবহ লমইেবিম হরয় র্ায়। অনযবেরক মুসবলমরের মরধয লকিলমাত্র 
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আক্বরলর লিইবসরস, অথবাৎ মানিীয় িুবদ্ধর আরলারক েীরনর হুকুম-আহকামরক িযাখযা 
করার প্রিণত্া চালু হরয় র্ায়।  
. 
সরিবাপবর আমার ভািা প্ররয়াজন লর্ লকিল নাবিকত্া সংিাি ললখা মুসবলম সমারজর 
বচিার বিকারশ্ করত্াটুকু সহায়ক হরি। আমারের সমারজ নাবিকত্ার িুবদ্ধিৃবিক 
লমাকারিলার প্ররয়াজনীয়ত্া আরে। একথা অনস্বীকার্ব। বকন্তু একই সারথ ত্াওবহরের 
লমৌবলক জ্ঞান ও সবঠক আবক্বো তু্রল ধরা, প্রচবলত্ ভুল ধারণার বনরসন, ইসলামী 
ভ্রাতৃ্ত্বরিাধ ও মুসবলম বহরসরি পবরচরয়র গুরুত্ব, মুসবলম উম্মাহর পুনঃজািররনর সবঠক 
পথ ও পদ্ধবত্ সম্পরকব ধারণা নত্বর, ইসলারমর আরলারক সামাবজক সমসযা ও 
অিেয়গুরলার সমাধান তু্রল ধরা, বেকহুল ওয়াবক্ব িা িািিত্া িুরের বিকাশ্ করা, 
পািারত্যর েশ্বন ও িািিত্ারক তু্রল ধরা ও আিমণ করা, ইসলাহ, আত্মশুবদ্ধ – 
ইত্যাবে বিষয় বনরয়ও কাজ করা প্ররয়াজন। বকন্তু এসি বিষরয় বক র্রথষ্ট কাজ হরচ্ছ?  
. 
সবঠক আবক্বো ও মানহাজ, বসরাতু্ল মুিাবক্বরমর উপর থাকা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল 
জামা’আহর অিস্থারনর উপর থাকা হল আমারের মূলধন। আর নাবিকরের জিাি লেয়া, 
ত্ারের সারথ ত্কব করা, ত্রকব লজত্া – ইত্যাবে হল মুনাো িা লাভ। লর্রকারনা িযিসায় 
লাভ করার লচরয় মূলধন সংরেণ লিবশ্ গুরুত্ব পায়। একাররণ নাবিকত্া বিষয়ক 
আরলাচনার তু্লনামূলক গুরুত্ব অনুধািন করা এিং ভারসাময িজায় রাখা প্ররয়াজন। 
লর্রহতু্ িত্বমারন িাংলায় এ লিশ্ ললখারলবখ হরচ্ছ, এিং আলহামেুবলল্লাহ অরনক ললখক 
এবিরয় আসরেন ত্াই এ বিষয়গুরলা বনরয় সত্কব হওয়া জরুরী। 
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১৭৬ 

িারউইরনর বিিত্বনিারের সীমািদ্ধত্া 
-আশ্রােুল আলম 
 
 
িারউইন র্খন প্রথম ত্াাঁর বথওবর প্রোন কররন, ত্খন ত্াাঁর লথরক শ্ত্গুরণ লর্ািয 
একজন সমসামবয়ক পযারলওরন্টালবজস্ট্ লাওইস আিাবসজ েবসল লরকরিবর আরলারক 
িারউইরনর হাইরপাবথবসসরক িাবত্ল করর বেরয়বেরলন। বকন্তু িারউইন লর্রহতু্ ত্াাঁর 
ত্রত্ত্বর আরলারক জীরির উৎপবির একবট িস্তুিােী িযাখযা োাঁড় করারনার লচষ্টা করবেরলন 
এিং লর্রহতু্ পবিমা বিরশ্ব চারচবর সারথ বিজ্ঞারনর রু্দ্ধ চলবেরলা, িারউইরনর এই 
মত্িাে পর্বাপ্ত নিজ্ঞাবনক ত্থযপ্রমাণ-বভবিক না হরয়ও পরিত্বীরত্ গ্রহণরর্ািযত্া পায়। 
. 
িারউইন কৃবত্রম সংকরায়রনর উপর পর্বরিেণ করর িরলবেরলন প্রজাবত্রত্ লর্ 
ভযাবররয়শ্ন হয় লসগুরলা প্রাকৃবত্কভারি বনিবাবচত্ হরত্ পারর এিং র্রথষ্ট সময় বেরল ত্া 
নতু্ন প্রজাবত্রত্ পবরণত্ হরত্ পারর। ত্াাঁর এই প্রকরল্পর বিপরীরত্ বত্বন েবসল 
লরকিবরকও লেখারনার লচষ্টা কররবেরলন। বকন্তু েবসল লরকরিব েুরটা সমসযা ত্াাঁর 
েৃবষ্টরত্ই িাধা মরন হবচ্ছরলা: 
. 
১. কযামবব্রয়ান এেরপ্লাসন, এিং 
২. গ্রযাজুয়যাল ইভবলউশ্রনর জনয েবসল লরকরিব গ্রযাজুয়যাল েবসল এবভরিরের অভাি। 
. 
বত্বন এ েুরটা িযাখযার অপূণবত্ার জনয োয়ী কররবেরলন ত্ৎকালীন েবসল লরকরিবর 
অপূণবত্ারক। বকন্তু িত্ ১৫০ িেররর েবসল অবভর্ান এই অপূণবত্ারক সমাধান কররবন 
িরং আরও ত্ীব্র করররে। 
. 
কযামবব্রয়ান এেরপ্লাসন হরলা বজওলবজকাল টাইম লস্করল খুি েুদ্র একবট সময় (৫৩০ 
বমবলয়ন িের লথরক ৫২০ বমবলয়ন িের পূরিব) র্খন ভূিরর প্রাণীজিরত্র প্রায় ২০বট 
পরিবর (Phylum) একরত্র আিমন ঘরট। লেযণীয় প্রাণীজিরত্র লেণীবিনযারসর লর্ 
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েয়বট ির আরে ত্ার মরধয Phylum িা পিব হরলা উপরর। এরপর র্থািরম Class, 
Order, Family, Genus, Species. একবট বেবসরসর সারথ আররকবট বেবসরস 
িাঠবনক পাথবকয খুিই কম। এমনবক শুধু ররঙর পাথবকয ও বররপ্রািাকবটভ 
আইরসারলশ্রনর কাররণ একবট বেবসস আররক বেবসস লথরক বভন্ন হরত্ পারর। বকন্তু 
লেণীবিনযারসর িরম র্ত্ উপররর বেরক উঠা র্ায় ত্ত্ই প্রাণীরের িাঠবনক পাথবকয েষ্ট 
হরয় উঠরত্ থারক। বিরশ্ষ করর পিব ও লেণী পর্বারয় প্রাণীরের েষ্টভারি আলাো করা 
র্ায়। পিবগুরলার পাথবকয হরলা ত্ারের সমূ্পণব পৃথক ‘Body Plan’। িারউইবনয়ান 
পদ্ধবত্ সবঠক হরল কযামবব্রয়ান এেরপ্লাসরনর আরি বপ্র-কযামবব্রয়ান বপবরয়রি 
(এবিয়াকারান বপবরয়ি) পর্বায়িবমক জবটলত্র ‘িবি প্লযারনর’ অরনক েবসল পাওয়ার 
কথা। বকন্তু বপ্রকযামবব্রয়ান িরর এ ধররণর েবসল এবভরিে লনই। আরে শুধু একরকাষী 
জীি এিং েি জাত্ীয় প্রাণীর েবসল। 
. 
কযামবব্রয়ান বনরয় িারউইরনর এই সরন্দহ িত্ ১৫০ িেররর েবসল লরকরিবর আবিষ্কার, 
বপ্র-কযামবব্রয়ান েবসল না থাকার বিবভন্ন িযাখযার (লর্মন: আবটবেযাি হাইরপাবথবসস) 
িযথবত্া এিং লজরনবটে ও মবলবকউলার িারয়ালবজর নিজ্ঞাবনক অগ্রিবত্র আরলারক 
আররা প্রকট হরয় িারউইনিারের জনয ‘সরন্দহ’ লথরক ‘বিপরীত্’ এবভরিে বহরসরি 
প্রবত্বষ্ঠত্ হরচ্ছ। লকন এিং কীভারি ত্া হরলা লসটা বনরয়ই, কযামবব্রজ ইউবনভাবসববট 
লথরক বেরলাসবে অি সারয়রে িিররট বস্ট্রেন বস. মায়ার ত্াাঁর িই “Darwin’s 
Doubt” বলরখরেন। 
. 
িইবটরত্ একবেরক লর্মন িারউইনিারের সারথ েবসল এবভরিরের অসংলিত্া বনরয় 
ত্থয-বভবিক আরলাচনা আরে, লত্মবন লজরনবটরের সারথ িারউইনিারের আধুবনক 
সংস্করন বনও-িারউইবনজরমর িযথবত্া বনরয়ও আরলাচনা আরে। 
. 
প্রসঙ্গত্, িারউইন র্খন প্রথম মত্িাে লেন, ত্খন বত্বন জযাঁ িযাপবটস্ট্ লামারকবর ত্ত্ত্ব 
লথরক বকেু ধারণা ত্াাঁর বচিায় ঢুবকরয়বেরলন। ত্াাঁর ধারণা বেরলা প্রজাবত্রত্ প্রাকৃবত্ক 
পবররিরশ্র প্ররয়াজরন নিবশ্রষ্টয বকেু িংশ্ানুিরম সিালনরর্ািয (লহবররটিল) পবরিত্বন 
সূবচত্ হয় এিং প্রাকৃবত্কভারি ত্া বনিবাবচত্ হরয় ধীরর ধীরর প্রজাবত্রত্ পবরিত্বন 
আরস। বকি লগ্রগ্রর লজাহানস লমরন্ডল র্খন লেখারলন জীরির বভত্র জীরির 
নিবশ্ষ্টযগুরলা বজন বহরসরি থারক এিং বিবভন্ন বজন থাকার কাররণ নিবশ্রষ্টযর বিবভন্নত্া 
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নত্রী হয়, ত্খনও বমউরটশ্ন আবিষ্কার হয়বন। েরল িারউইনিাে প্রাথবমকভারি 
সমসযায় পরড় র্ায়। বকন্তু র্খন বমউরটশ্ন আবিস্কার হয় এিং লেখা র্ায় বমউরটশ্ন 
প্রজাবত্র বজরন েবত্ সাধন কররত্ পারর ত্খন িারউইনিােরক লজরনবটরের সারথ 
বমবশ্রয় নতু্ন বসনরথবসস করা হয় ১৯৪২ সারল, র্ার নাম বনও-িারউইবনজম। এরত্ 
লনতৃ্ত্ব লেন আরনবস্ট্ মায়ার, বথওিবসয়াস িিোনবস্ক, থমাস হােবল প্রমুখ। বনও-
িারউইবনজরমর মূল কথা- র যান্ডম বমউরটশ্রনর মধয বেরয় প্রজাবত্রত্ ভযাবররয়শ্ন নত্বর 
হয় এিং নযাচারাল বসরলকশ্রনর মধয বেরয় লেিররিল ভযাবররয়শ্ন িাোই হয়। এভারি 
বমবলয়ন িেররর িযিধারন একবট প্রজাবত্ আররকবট প্রজাবত্রত্ রূপািবরত্ হয়। 
. 
এরপর ১৯৫৩ সারল োবেস বিক এিং লজমস ওয়াটসন আবিস্কার কররন- বিএনএ। 
আবিষ্কার হয় কবম্পউটার লর্মন িাইনাবর নাম্বারর লকাি ধারণ করর, বঠক লত্মবন 
বিএনএ লপ্রাবটন িঠরনর ত্থয লকাি বহরসরি ধারণ করর। এরিবনন, গুয়াবনন, 
সাইরটাবসন ও থায়াবমন এই চার ধররণর নাইরিারজন লিজ বেরয় িবঠত্ হয় বিএনএ 
লকাি। প্রবত্ বত্নবট বনউবক্লওটাইি একবট এমাইরনা এবসিরক লকাি করর। জীরি প্রাপ্ত 
লপ্রাবটন িবঠত্ হয় ২০ ধররণর এমাইরনা এবসি বেরয়। অনযবেরক ৪বট বনউবক্লওটাইি 
৩বট পবজশ্রন লমাট ৪^৩ ত্থা ৬৪ রকরম িসরত্ পারর। সুত্রাং লেখা লিরলা, এরককবট 
এমাইরনা এবসি একাবধক বনউবক্লওটাইি কবম্বরনশ্ন বেরয় লকাি হরত্ পারর। 
. 
সমরয়র সারথ সারথ জানা র্ায় বমউরটশ্ন হরলা বনউবক্লওটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন, 
ইনসারশ্ন, বিরলশ্ন ইত্যাবে ধররনর। বমউরটশ্রনর মধয বেরয় র্বে এমন একবট 
বনউবক্লওটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন হয় লর্ এমাইরনা এবসি অপবরিবত্বত্ থারক, ত্াহরল 
লপ্রাবটরনর িঠরন লকারনা পবরিত্বন হরি না। এ কাররণ একই কাজ সম্পােনকারী 
লপ্রাবটরনর লজরনবটক লকারি পাথবকয থাকরত্ পারর। এিং প্রজাবত্রভরে িযাপারটা 
এরকমই পাওয়া র্ায়। এই নিবশ্ষ্টযরক কারজ লাবিরয় িরড় উরঠরে ‘মবলবকউলার ক্লক’ 
িা ‘োইরলারজরনবটক স্ট্াবি’। অথবাৎ একবট লপ্রাবটন র্া একবট বনবেবষ্ট কাজ সম্পােন 
করর, বিবভন্ন প্রজাবত্র মরধয উি লপ্রাবটনবটর লজরনবটক লকারি বভন্নত্া ও বমল বহরসি 
করা হয়। এরপর বমউরটশ্রনর হার ইত্যাবের আরলারক লেখা হয় লর্ েুরটা সমজাত্ীয় 
প্রজাবত্র কত্ িের আরি পরের লথরক পৃথক হরয়রে (বিিাবরত্ িইবটরত্ আরে)। 
. 
বকন্তু মজার িযাপার হরলা র্বে বিিত্বরনর মাধযরম প্রজাবত্ এরস থারক ত্াহরল বিবভন্ন 
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বজন বনরয় োইরলারজরনবটক স্ট্াবি কররল সমজাত্ীয় মবলবকউলার বি পাওয়ার কথা, 
অথচ বিবভন্ন মবলবকউলার ইরভাবলউশ্নারী িারয়ালবজস্ট্ বিবভন্ন প্রজাবত্র বিবভন্ন 
লপ্রাবটন, বিবভন্ন পরিবর একই ধররণর বজন বনরয় িরিষণা করর লর্ ‘বি’গুরলা োাঁড় 
কবররয়রেন ত্ারত্ ইরভাবলউশ্নারী টাইবমং-এর লকারনা কনগ্রুরয়ন্ট বপকচার লনই। এই 
বিষয়বট খুি সুন্দর বচরত্রর আরলারক “Darwin’s Doubt” িইবটরত্ ললখক লেবখরয়রেন। 
. 
লপ্রাবটন িবঠত্ হয় ২০ ধররনর এমাইরনা এবসি বেরয় এিং লপ্রাবটরনর িঠন খুিই 
লেবসবেক। ধরা র্াক, েুরটা এমাইরনা এবসি পরের লপপটাইি িন্ড বেরয় রু্ি হরি। 
ত্াহরল সম্ভািয সমারিশ্ হরত্ পারর  ,২০x২০ ত্থা ৪০০ ধররণর। বত্নবট হরল 

২০x২০x২০ ত্থা ৮০০০ ধররণর , ৪বট হরল ২০^৪  =১৬০০০০ ধ ররণর। অথচ, 
লকারষর বভত্র লোট আকৃবত্র একবট কার্বকরী (োংশ্নাল) লপ্রাবটন িরড় ১৫০বট 
এমাইরনা এবসরির সমিরয় নত্বর হয়। সুত্রাং ১৫০ ঘরর বিনযাস হরি ২০^১৫০ ত্থা 
১০^১৯৫ ধররণর। র্ার মরধয খুি অল্প সংখযক বিনযাসই কার্বকরী লপ্রাবটন িঠন কররত্ 
পারর। এই সংখযাটা কত্ িড় ত্া িুোরনার জনয িলা র্ায়, আমারের েৃশ্যমান মহাবিরশ্ব 
১০^৮০বট লমৌবলক কণা আরে এিং আমারের মহাবিরশ্বর িয়স ১০^১৬ লসরকন্ড। 
সুত্রাং র যান্ডম বমউরটশ্রনর মধয বেরয় বক লপ্রাবটন আসা সম্ভি? 
. 
এই ‘কবম্বরনটবরয়াল ইনরিশ্ন’ বনরয় প্রথম আগ্রহী হন MIT-র প্ররেসর অি 
ইবিবনয়াবরং এিং কবম্পউটার সারয়ে মুরর এরিন, ১৯৬০ সারল। ১৯৬৬ সারল বত্বনসহ 
আররা করয়কজন মযাথরমবটবশ্য়ান, ইবিবনয়ার এিং বিজ্ঞানী উইসটার ইেবটউট অি 
বেলারিলবেয়ায় একবত্রত্ হন। ত্াাঁরা লপ্রাবটরনর িঠরনর এই কবম্বরনটবরয়াল 
ইনরিশ্নরক বিরিচনায় এরন বনও-িারউইবনজরমর সীমািদ্ধত্াগুরলা তু্রল ধররন। ত্াাঁরা 
লেখান লর্ সময় এিং বররসারসবর সীমািত্ার কাররণ র যান্ডম বমউরটশ্রনর মধয বেরয় 
একবট লপ্রাবটনও আসা সম্ভি নয়। ত্রি কনোরররে এই ত্থযটাও উরঠ আরস লর্ 
লপ্রাবটরনর এই বসরকারয়ে লেরস লপ্রাবটনগুরলার 
িঠন র্বে কাোকাবে থারক ত্াহরল হয়রত্া একবট সম্ভািনা আরে লর্ বনও-িারউইবনজম 
র যান্ডম বমউরটশ্ন বেরয় লপ্রাবটরনর বিিত্বন িযাখযা কররত্ পারর। র্বেও মুরর এরিন 
বনরজই এই সম্ভািনায় বিশ্বাস কররনবন। কারণ, একবট ভাষায় থারক বসনরটে, গ্রামার, 
কনরটেট ইত্যাবে। ১৯৮৫ সারল অরিবলয়ান লজরনবটবসবস্ট্ মাইরকল লিনটন লেখান, 
ইংররজীরত্ একবট বনবেবষ্ট নেরঘবযর িারকয িরণবর সম্ভািয সকল কবম্বরনশ্রনর মরধয 
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অথবরু্ি িারকযর (ত্থা বসরকারয়রের) সংখযা খুিই কম এিং নেঘবয র্ত্ িড় হয় সংখযা 
ত্ত্ই করম লর্রত্ থারক। বত্বন বহরসি করর লেখান ১২বট িরণবর িারকয অথবরু্ি শ্রব্দর 
সম্ভািযত্া ১০^১৪ এর মরধয ১ িার। এভারি ১০০বট িরণবর িারকয ১০^১০০ এর মরধয 
একিার। 
. 
বনও-িারউইবনস্ট্রা অিশ্য এ সুরর্ািবট গ্রহণ করর এিং আশ্ািােী থারক লর্ বসরকারয়ে 
লেরস লপ্রাবটরনর অিস্থান কাোকাবে হরি। কযাবলরোবনবয়া ইেবটবটউট অি লটকরনালবজ 
লথরক লকবমকযাল ইবিবনয়াবরং-এ বপএইচবি করার সময় িিলাস এে এ বিষয়বট 
পরীোমূলকভারি জানরত্ আগ্রহী হরয় উরঠন। বত্বন কযামবব্রজ ইউবনভাবসববটর 
লযািররটবর অি মবলবকউলার িারয়ালবজরত্ এলান োরস্ট্বর অধীরন বরসারচবর সুরর্াি 
লপরয় র্ান। বত্বন ও ত্াাঁর সহরর্াবিরা ১৫০ এমাইরনা এবসরির সম্ভািয বসরকারয়ে বনরয় 
িরিষণা শুরু কররন। 
. 
প্রসঙ্গত্ লপ্রাবটন শুধু মাত্র এমাইরনা এবসরির লচইন বহরসরি থারক না। লপ্রাবটন বত্নবট 
ধারপ ভাাঁজ (লোে) হয়। এরেররক প্রাইমাবর, লসরকন্ডাবর এিং টারবশ্য়াবর িাকচার 
িরল। লপ্রাবটরনর বত্রমাবত্রক লোে সবঠক হওয়ার উপরই এর োংশ্ন বনভবর করর। 
সকল এমাইরনা এবসি বসরকারয়ে-এ লর্মন বত্রমাবত্রক লোে হয় না, লত্মবন সকল 
বত্রমাবত্রক লোে োংশ্নাল হয় না। িিলাস এে প্রাথবমক ভারি লেখরত্ পান লর্ই 
সংখযক বসরকারয়ে োংশ্নাল লোে িঠন করর ত্ারের সম্ভািযত্া ১০^৭৪ এর মরধয ১ 
িার। (মহাবিরশ্বর িয়স ১০^১৬ এিং বমবি ওরয়রত্ পরমাণু সংখযা ১০^৬৫) এর মরধয 
লর্ই লোেগুরলা কার্বকরী ত্ারেররক বহরসরি বনরল সম্ভািযত্া োাঁড়ায় ১০^৭৭। িিলাস 
এে লেরখন লর্ আমারের পৃবথিীরত্ প্রারণর ৩ .৪ বিবলয়ন িেররর ইবত্হারস এখন 

পর্বি িযাকরটবরয়ার সংখযা ১০^৪০। বত্বন ধরর লনন লর্ প্রবত্বট িযাকরটবরয়ারত্ই র্বে 
একবট করর বনউবক্লওটাইি সািবস্ট্বটউশ্ন হয় (র্া কখরনাই হয় না) ত্াহরলও একবট 
১৫০ এমাইরনা এবসরির লচইরনর লপ্রাবটন আসরত্ পাররি না। ত্রি, একবট বিেযমান 
লপ্রাবটনরক আররকবট োংশ্নাল লপ্রাবটরন পবরণত্ কররত্ হরল র যান্ডম বমউরটশ্রনর জনয 
কাজ করম র্ায়। ত্খন শুধু একবট লপ্রাবটনরক আররকবট লপ্রাবটরন পবরণত্ কররত্ কয়বট 
বমউরটশ্ন লািরি ত্া বহরসি কররলই হয়। 
. 
পাঠক লেয করর থাকরিন এখারন মূল সমসযাবট হল বিএনএরত্ ত্থয রু্ি করার 
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সমসযা। বনও-িারউইবনস্ট্রা পপুরলশ্ন লজরনবটে নামক বিবসবপ্লন বেরয় বমউরটশ্রনর 
মাধযরম প্রজাবত্র বজরন নতু্ন ইনেররমশ্ন রু্ি হওয়ার বিবভন্ন বহরসি বনরকষ করষ 
থারকন। ললহাই ইউবনভাবসববটর িারয়ারকবমবির প্ররেসর মাইরকল বিরহ এিং 
ইউবনভাবসববট অি বপটসিারিবর বেবজবসস্ট্ লিবভি লোক পপুরলশ্ন লজরনবটরের উপর 
বভবি করর একবট লপ্রাবটনরক আররকবট নযাচারাবল বসরলকরটিল লপ্রাবটরন পবরণত্ করার 
জনয প্ররয়াজনীয় বমউরটশ্ন এিং ত্া আসরত্ প্ররয়াজনীয় সময় বহরসি কররন। ত্ারা 
লেরখন লর্ একবট লপ্রাবটন-লপ্রাবটন ইন্টাররকশ্ন সাইট লথরক আররকবট লপ্রাবটন-লপ্রাবটন 
ইন্টাররকশ্ন সাইট আসরত্ হরল একই সারথ করয়কবট লেবসবেক বমউরটশ্ন লািরি 
(কমরপ্লে এিাপরটশ্ন) এিং ত্ারা বহরসি করর লেখান লর্ এর জনয কমপরে েুই িা 
ত্রত্াবধক বমউরটশ্ন একই সারথ লেবসবেক সাইরট হরত্ হরি। বিরহ এিং লোক 
িািবিক উোহররণর উপর বভবি করর লেখান লর্, পৃবথিীর িয়স সীমায় েুবট বমউরটশ্ন 
একসারথ হরত্ পারর র্বে বেবসরসর পপুরলশ্ন সাইজ অরনক িড় হয়। বকন্তু েুইরয়র 
অবধক বমউরটশ্ন একসারথ প্ররয়াজন হরল ত্া পৃবথিীর িয়স সীমারক োবড়রয় র্ায়। 
অথচ, িিলাে এে মবলবকউলার িারয়ালবজস্ট্ এরন িজাররক বনরয় পরীো করর 
লেবখরয়রেন লর্, একবট লপ্রাবটন আররকবট বভন্ন োংশ্রনর লপ্রাবটরন পবরণত্ কররত্ 
নূনযত্ম ৫ িা ত্ার লিশ্ী সাইমালরটবনয়াস বমউরটশ্ন ত্থা বনউবক্লউটাইি 
সািবস্ট্বটউশ্ন লািরি। 
. 
র যান্ডম বমউরটশ্রনর এই সীমািদ্ধত্াগুরলার কাররণ বনও-িারউইবনস্ট্ বিজ্ঞানীরা বজরনাম 
ভযাবররয়শ্ন নত্বরর অনযানয লমকাবনজম প্রিাি করররেন। লর্মন: লজরনবটক 
বরকবম্বরনশ্ন, এেন শ্ােবলং, বজন িুবপ্লরকশ্ন, ইনভারশ্ন, িােরলারকশ্ন, িােপবজশ্ন 
ইত্যাবে। বস্ট্রেন বস. মায়ার ত্াাঁর িইরত্ প্ররত্যকবট লমকাবনজরমর সীমািদ্ধত্া বনরয় 
পৃথকভারি আরলাচনা করররেন। 
. 
লেযণীয়, লকারষর বভত্র একবট লপ্রাবটন একা কাজ করর না। িরং করয়কবট পরের 
অিঃবনভবরশ্ীল লপ্রাবটরনর লনটওয়াকব বহরসরি কাজ করর। আিার বিএনএরত্ লপ্রাবটরনর 
প্রাথবমক িঠরনর ত্থয ধারণ কররলও, লপ্রাবটনগুরলা কীভারি লকারষর বভত্র এররি 
হরি লসই ত্থয বকন্তু ধারণ করর না। একরকাষী জীি লথরক বিবভন্ন উচ্চত্র প্রাণীর 
পিবগুরলারক কীভারি ভাি করা করা হয়? উির হরলা, লকারষর প্রকাররর উপর বভবি 
করর। িহুরকাষী জীি অরনক ধররণর লকাষ বনরয় িবঠত্ হয়। মজার িযাপার হরলা 
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প্রবত্বট লকাষই বকন্তু শ্রীররর পুররা লজরনবটক ত্থয ধারণ করর িরল আমরা এখন 
পর্বি জাবন। সুত্রাং িুো র্ারচ্ছ লর্ প্রবত্বট লকারষর একবট বনবেবষ্ট অংশ্ সাইরলবেং 
করা থারক। সাইরলবেং-এর কাজ কীভারি হয়? 
. 
এ বিষয়গুরলা বনরয় িরিষণা কররত্ কররত্ই নতু্ন একবট শ্াখা খুরল লিরে র্ার নাম 
এবপরজরনবটে। এবপরজরনবটরের মধয বেরয় লেখা র্ারচ্ছ, লকাষ লর্ শুধু বিএনএ ত্থয 
ধারণ করর ত্া-ই নয় িরং লকারষর বেল্লীর লর্ সুিার মবলবকউল আরে লসগুরলার 
পবজশ্নও খুি লেবসবেক। এরক িলা হরচ্ছ সুিার লকাি। একবট লপ্রাবটন নত্বর 
হওয়ার পর লকারষর লকান অংরশ্ লস র্ারি ত্া বনধবারণ করর সুিার লকাি। একই 
জীিরেরহর লকাষগুরলারত্ এই সুিার লকািবট কবপ হয় বররপ্রািাকবটবভ লসল উওসাইট 
লথরক। এবট বিএনএরত্ লকাি করা থারক না। আিার মাইরিাবটউবিউল নামক লকারষর 
বভত্ররর লর্ পবরিহন লনটওয়াকব লসটার পবরজশ্নও বিএনরত্ লকাি করা থারক না। 
সুত্রাং একবট িহুরকাষী প্রাণীর লকাষ বিোররনবসরয়শ্রন এই সুিার লকািও গুরুত্বপূণব। 
অথবাৎ শুধু বিএনএ বমউরটশ্ন বেরয় এবট িযাখযা করা র্ারি না। অনযবেরক, বজন 
সাইরলবেং এর কাজবটও হয় ননরকাবিং বরবজওরনর বিবভন্ন ত্থয এিং বহরস্ট্ান 
বমথাইরলশ্ন, এবসটাইরলশ্ন ও বনওবক্লওটাইি বমথাইরলশ্ন ইত্যাবের মাধযরম। 
এবপরজরনবটক এই বিষয়গুরলা কীভারি বনও-িারউইবনজরমর জনয একবট চযারলি 
বহরসরি োাঁবড়রয় লিরে, ত্া ি. মায়ার খুি সুন্দর ভারি একবট চযাপ্টারর ত্া আরলাচনা 
করররেন। 
. 
একবট পুংজনন লকাষ একবট স্ত্রীজনন লকাষরক র্খন বনবষি করর ত্খন জাইরিাট 
িবঠত্ হয়। এর পর জাইরিাটবট বিভাবজত্ হরত্ শুরু করর। অরনকগুরলা লকারষর 
একবট গুচ্ছ নত্বর করার পর এবট পর্বায়িবমকভারি বিবভন্ন লকারষ বিভাবজত্ হরত্ 
থারক এিং লকাষগুরলার সবঠক অিস্থারন, সবঠক সমরয় সুিবঠত্ভারি এররি করার 
কাজবট চলরত্ থারক র্ত্েণ না ত্া পূণবাঙ্গ প্রাণীরত্ পবরনত্ হয়। একটু বচিা কররলই 
িুো র্ায় বিষয়বট কত্টা জবটল এিং সুবনয়বযত্। কযাবলরোবনবয়া ইনবস্ট্উট অি 
লটকরনালবজর এবরক লিবভিসন ত্াাঁর পুররা কযাবরয়াররক িযয় করররেন এই 
লিরভলপরমন্টাল বজন লরগুরলশ্নরক লির কররত্। বত্বন পর্বায়িবমক লজরনবটক 
বনয়যরণর এই হায়ারাবকবর নাম লেন লিরভলপরমন্টাল বজন লরগুরলশ্ন লনটওয়াকব। বত্বন 
ত্াাঁর িরিষণায় এ-ও লেখান লর্ লিরভলপরমরন্টর বিবভন্ন পর্বারয়র বমউরটশ্রনর েরল কী 
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ভয়ািহ পবরণবত্ হয়। অথচ লকারনা লহবররটিল ভযাবররয়শ্ন নত্বর হরত্ হরল 
বররপ্রািাকবটভ লকারষই বমউরটশ্ন হরত্ হরি। 
. 
বনও-িারউইবনজরমর এই সীমািদ্ধত্াগুরলা লেখরত্ লপরয় অরনক বিজ্ঞানীই নতু্ন নতু্ন 
ইভবলউশ্রনর মরিল বেরত্ শুরু করররেন। েবসল লরকরিবর সীমািদ্ধত্ারক লকন্দ্র করর 
লর্মন নাইলস এলরড্রজ এিং বস্ট্রেন লজ লিাে ‘পাঙ্কচুরয়রটি ইকুইবলবব্রয়াম’ োাঁড় 
কবররয়বেরলন, লত্মবন ‘লপাস্ট্-িারউইবনয়ান ওয়ারেব’ অনযানয বিজ্ঞানীরাও অনযানয 
ইভবলউশ্নারী মরিল প্রিাি করররেন: এরভা-লিরভা, লসল্ফঅিবযানাইরজশ্ন মরিল, 
এবপরজরনবটক ইনরহবররটে, নযাচারাল লজরনবটক ইবিবনয়াবরং ইত্যাবে। ি. মায়ার েুরটা 
চযাপ্টারর এই মরিলগুরলার সােলয ও সীমািদ্ধত্া েুরটা বনরয়ই আরলাচনা করররেন। 
. 
আমরা র্খন লকারনা সেটওয়যার লেবখ, ত্খন এর বপেরন একজন লপ্রাগ্রামাররর কথা 
বচিা কবর। র্খন লকান িাবড় লেবখ এর লপেরন একজন িুবদ্ধমান িাবড় নত্রীকারীর 
কথা ভাবি। বঠক লত্মবন র্খন আমরা িারয়ালবজকযাল বসরস্ট্রম বিজাইন লেখরত্ পাই, 
স্বাভাবিকভারিই একজন বিজাইনাররর কথা মাথায় আরস। সারয়বন্টবেক লমথিলবজরত্ 
‘এিিাকবটভ ইনোররে’ িরল একবট কথা আরে। িারয়ালবজকযাল বিইং এর বিজাইরন 
এই লমথরির প্ররয়াি আমারের ইরন্টবলরজন্ট বিজাইরনর কথাই িরল। বকন্তু 
িারউইবনয়ান ওয়ারেব লকান বজবনসবট এই হাইরপাবথবসসরক গ্রহণরর্ািযত্া বেরচ্ছ না? 
এর কারণ বহরসরি পাওয়া র্ায় ‘লমথিবলজকযাল নযাচারাবলজম’, র্া সারয়বন্টবেক 
কবমউবনবটরত্ একবট অরঘাবষত্ বনয়ম বহরসরি প্রবত্ষ্ঠা লপরয়রে। বকন্তু লমথিলবজকযাল 
নযাচারাবলজমরক ইউবনেবমবটাবরয়ান রুল বহরসরি প্রবত্ষ্ঠা করর লনয়ার সুরর্াি আরে বক? 
. 
বস্মথরসাবনয়ান ইনবস্ট্উরটর িাইররির বরচািব স্ট্ানবিািব (বর্বন ইভবলউশ্নারী িারয়ালবজ 
ও বসরস্ট্বমক িারয়ালবজরত্ েুরটা বপএইচবিধারী) র্খন বস্ট্রেন বস. মায়াররর 
কযামবব্রয়ান ইনেররমশ্ন এেরপ্লাশ্ন সংিাি একবট আবটবকল ওয়াবশ্ংটন িারয়ালবজ 
জানবারল প্রকারশ্র সুরর্াি করর লেন ত্খন বনও-িারউইবনস্ট্রা ত্ারক বিরেম করা শুরু 
করর, ত্াাঁর উপর বমথযা অপিাে লেওয়া হয়, ত্াাঁর বিরুরদ্ধ বমস-ইনেররমশ্ন কযারম্পইন 
চালারনা হয়, র্ত্েণ না ত্াাঁরক ত্াাঁর পে লথরক অপসারণ করা হরয়রে। অথচ ত্খনও 
পর্বি ি. মায়াররর আবটবকরলর লর্ৌবিক সমারলাচনা করর লকারনা আবটবরকল জানবারল 
োপারনা হয়বন। এটারক বক বিজ্ঞান িরল? 
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. 
ি. বস্ট্রেন বস. মায়ার ত্াাঁর িইরয়র লশ্রষর বেরক এই বিষয়গুরলারক অযারড্রস করর 
‘ইরন্টবলরজন্ট বিজাইন’লক প্রজাবত্র উৎপবির একবট মরিল বহরসরি লকন বিরিচনা 
করা র্ায় ত্ার রু্বিগুরলা উপস্থাপন করার পাশ্াপাবশ্, বনও-িারউইবনস্ট্রের 
সমারলাচনাগুরলার জিাি বেরয়রেন। 
. 
লেযণীয়, আরমবরকারত্ িভানবরমরন্টর সমারলাচনা করা লিরলও িারউইবনজরমর 
সমারলাচনা করা র্ায় না, বঠক লর্মন আমারের লেরশ্ িারউইবনজরমর সমারলাচনা করা 
লিরলও িভানবরমরন্টর সমারলাচনা করা র্ায় না। 
. 
[বিঃদ্রঃ ললখাবট আবু্দল্লাহ সাঈে খান ভাইরয়র পূণব অনুকররণ ললখা। এখারন আমার 
লিবিট লনই।] 
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১৭৭ 

বিকৃবত্ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন  
 
 
“Most bestiality is legal, declares Canada's Supreme Court.” 
Independent পবত্রকার এই বশ্ররানারম লচাখ আটরক লিরলা। িুেলাম, কানািার 
সুপ্রীম লকাটব “bestiality” লক নিধত্া বেরয়রে। 
. 
‘Bestiality’ িলরত্ আসরল বক লিাোয় ত্া জানা বেল না। বিকশ্নাবররত্ সাচব বেরত্ 
হরলা। খুি কাঠরখাট্টা একটা অথব লপলাম- ‘পশ্বাচার’। বঠকমত্ লিাো লিরলা না। 
উইবকরত্ সাচব বেরয় পুররা িযাপারটা পবরষ্কার হরয় লিরলা। Bestiality িলরত্ আসরল 
মানুরষর সারথ পশুর লর্ৌনাচাররক লিাোরনা হয়। পবত্রকার লভত্রর কী ললখা আরে লসটা 
পড়রত্ বিরয় লেখলাম লপরটর লভত্রর র্া আরে ত্া েলা পাবকরয় লির হরয় আসরত্ 
চাইরে। ললখা আরে, এক ললাক ত্ার সৎ লমরয়রক লজার করর এক পশুর সারথ 
লর্ৌনাচার কবররয়রে। ত্ার শ্াবি হরলা ১৬ িেররর লজল। লসটা করত্াটুকু লোরষর ত্া 
বনরয় এনালাইবসস করর লকাটব এই নিধত্ার রায় বেরয়রে। এখন হয়রত্া ললাকটা আিার 
আবপল করার সুরর্াি পারি।  
. 
েুই িের আরি আবম এই সমরয় পবিমারের মরধয খুি জনবপ্রয় িযবিত্ব লররে 
িাউরসর মুরখ আররকটা টামব শুরনবেলাম –‘Incest’। হামজা জবজবরসর সারথ বিত্রকবর 
এক পর্বারয়, হামজা জবজবস  ,লররে িাউসরক প্রশ্ন কররনঃ  

“Why is incest wrong ) ”?অর্াচার লকন বঠক নয়( ?  
লররে িাউস জিাি লেন “ ,It’s not clear(to) me that it’s wrong) ”.আমার 

কারে মরন হয় না লর্ এটা খারাপ বকেু।(  
. 
খটকা লািরলা। Incest আিার বক? বিকশ্নাবররত্ সাচব বেরয় লেবখ, এটার অথব ললখা- 
অর্াচার। অর্াচার মারন জানা বেল না। উইবকবপবিয়ারত্ সাচব বেরয় জানা লিরলা, ররির 
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সম্পরকবর কাররা সারথ লর্ৌন সম্পকব স্থাপন করাটারক ইনরসস্ট্ িলা হয়। লসটা বনরজর 
মারয়র সারথ হরত্ পারর, বনরজর লিারনর সারথ হরত্ পারর। বকন্তু এটা বকভারি সম্ভি? 
মানুষ বকভারি এর কথা বচিাও কররত্ পারর? 
. 
একটু পড়ারশ্ানা করর জানলাম িত্বমান সমরয় অর্াচার নাবক একেম কমন ঘটনা। 
অরনক প্রিবত্শ্ীল(!) রাি এটার নিধত্াও বেরয়রে। NDTV এর একবট বররপারটব 
প্রবত্রিশ্ী লেশ্ ভাররত্ অর্াচাররর একবট পবরসংখযান লেখারনা হরয়রে। পবরসংখযান 
অনুসারর, ভাররত্ ৫৩% বশ্শু শ্ারীবরকভারি লাবিত্ হয়। ৭২% বশ্শুরক নীররি এই 
লািনা সহয কররত্ হয়। ৬৪% অর্াচাররর বশ্কার বশ্শুরের িয়স ১০-১৮ িের। ৩২% 
এর িয়স লকিল ২-১০। বচিা করা র্ায়? মাত্র েুই লথরক েশ্  !র্ারা এই অর্াচাররর 

বশ্কার হয় ত্ারের ৮৭% লক িারিার এই শ্ারীবরক লািনার লভত্র বেরয় লর্রত্ হয়। 
ভয়ািহ পবরসংখযান! এসি বকেুই জানা বেল না। কল্পনাও কররত্ পাবরবন। আসরলই 
আমরা লমাল্লারা অরনক বপবেরয় আবে। 
. 
ত্রি িাংলারেরশ্র বিজ্ঞানমনষ্ক িযবিরা বকন্তু এরকিাররই বপবেরয় লনই। িঙ্গরেশ্ী 
নাবিকরের ধমবগ্রন্থ “মুিমনা” ব্লরি আজ লথরক প্রায় পাাঁচ িের আরি আেনান নারম 
এক ব্লিার “নষ্ট রাবত্র” নারম একবট লোটিল্প বলরখন। ত্ারত্ কল্পনার অরর্ািয বিকৃবত্রত্ 
ললখক িািারক বনরয় েুই লমরয়র েযান্টাবসর কথা বলরখরেন। পুররা িল্পবটরত্ আসরল বক 
বেরলা লসবট আমার পরে িলা সম্ভি না। আমার রুবচরত্ কুরলারচ্ছ না। 
. 
মানুষরক মুবির েীো লেয়ার োবিোর মানুষগুরলা ত্ারের কুৎবসত্ বচিা োরা এরত্াটাই 
পবররিবষ্টত্ লর্; আজ ত্ারা বনরজরের মারক মা ভািরত্ পাররে না, লিানরক লিান ভািরত্ 
পাররে না। জীিন মারনই ত্ারের কারে "Sex & Drugs & Rock & Roll"। পুররা 
েুবনয়াটাই ত্ারের কারে “Sex Object”। 
. 
আর Homosexuality! সমকাবমত্ার বিপরে কথা িলাই লত্া এখন এক প্রকার 
অবিজ্ঞাবনক কাজ হরয় বিরয়রে। মানুরষর অনুভূবত্ আজ এরত্াটাই বিরসবন্টসাইজি 
হরয়রে লর্ এখন অরনরকর কারেই এটা একেম স্বাভাবিক িযাপার।। এমনবক ৫২% 
আরমবরকান মুসবলম মরন করর সমকাবমত্ারক সামাবজকভারি লমরন লনয়া উবচৎ। এটা 
খারাপ বকেু না। খুিই মন খারাপ করা সংিাে। ত্ারা র্বে এটারক নিধ মরন না করর 
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বনরজরা সমকামী হরয় লর্রত্া, ত্াও এরত্াটা খারাপ লািরত্া না। কারণ, ত্িুও ত্ারা 
োবসক হরয়ও এটবলস্ট্ মুসবলম থাকরত্া। বকন্তু আল্লাহ্ র্া হারাম করররেন লসটা 
হালাল মরন কররল লকউ লত্া আর মুসবলম থারক না। 
. 
আজ লথরক েুইরশ্া িের আরি মানুষ বিরয়র আরি লপ্রম করার কথা বচিাও কররত্া 
না। এখন লত্া বিরয়র আরি লপ্রম না করা খযাাঁত্ িযাপার হরয় বিরয়রে। ত্ারপর আসরলা 
সমকাবমত্া। পবিমা সমাজিযিস্থা ত্া লমরন বনরলা। এখন অর্াচার, পশ্বাচার। হয়রত্া 
একরশ্া িের পর এগুরলাও এই অসভয পৃবথিীরত্ স্বাভাবিক িযাপার হরয় র্ারি। 
. 
পবিমা সমাজ িযিস্থা িযবি স্বাধীনত্া আর মুি বচিার লোহাই বেরয় সমকাবমত্া, 
অর্াচার, পশ্বাচার- লক লমরন বনরত্ পারর। সহয কররত্ পারর । ত্ারের লকিল সহয হয় 
না ইসলাম। ইসলারমর ‘barbaric(!) Shariah Law’। মানুষ র্খন বেত্রাত্রক ভুরল 
র্ায়, ত্ারের রিরক ভুরল র্ায়, ত্খন ত্ারের জনয শ্য়ত্ান বনরু্ি হরয় র্ায়। লস ত্ারের 
সামরন খারাপরক ভারলা আর ভারলারক খারাপ বহরসরি উপস্থাপন করর। 
. 
বেনরশ্রষ এই মানুষগুরলাই লর্ আরলারক অন্ধকার ভািরি, সরত্যর বিরুরদ্ধ োাঁড়ারি 
ত্ারত্ বক খুি লিশ্ী অিাক হিার মরত্া বকেু আরে? 
. 
“আর আবম সৃবষ্ট কররবে লোর্রখর জনয িহু বিন ও মানুষ। ত্ারের অির ররয়রে, 
(বকন্তু) ত্া বেরয় ত্ারা বচিা করর না, ত্ারের লচাখ ররয়রে, (বকন্তু) ত্া বেরয় ত্ারা লেরখ 
না, আর ত্ারের কান ররয়রে, (বকন্তু) ত্া বেরয় ত্ারা লশ্ারন না। ত্ারা চতু্ষ্পে জন্তুর 
মত্; িরং ত্ারের লচরয়ও বনকৃষ্টত্র। ত্ারাই হল িারেল, নশ্বথলযপরায়ণ।” [সূরা আল 
আরােঃ ১৭৯] 

 
1) http://www.independent.co.uk/…/bestiality-legal-canada-supr… 

2) http://www.pewforum.org/…/pf_2017-06-26_muslimamericans-04…/ 

3) https://www.facebook.com/notes/shihab-ahmed-tuhin/the-oedipus-

complex/1513593188674951/?hc_location=ufi 
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১৭৮ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম - ১!!” 
পিব ১ 
-আবসে আেনান  

 

 

ইসলাম বনরয় পবিমা বিশ্ব এিং ত্ারের প্রাচয লেশ্ীয় আেবশ্বক সিানরের সমারলাচনার 
মূল একবট বিষয় হল ননবত্কত্া। ত্ারা বনরজরের আধুবনকত্ারক একই সারথ প্রিবত্ ও 
ননবত্ক বহসারি োবি করর। অনযবেরক ইসলামরক অবত্ রেণশ্ীল, পিাৎপে এিং 
অবনবত্ক প্রমারণর লচষ্টা চলায়। বকন্তু আধুবনক পবিম আর ত্ারের আেবশ্বক জারজরের 
ননবত্কত্ার িযাক-লরকিব লকমন? আসুন অন্ধকাররর িল্প লশ্ানা র্াক। 
. 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম - ১ !!” 
পিব ১  
--------------------- 
১. 
অপ্রত্যাবশ্ত্ভারি অবনধবাবরত্ কারলর জনয েুবট পাওয়া লিরে। নানা কাররন নজরোরী 
লনই, জিািবেবহত্া লনই। বচিাহীন এিং আনন্দময় একটা সময়। আজ লথরক প্রায় ১৫ 
িের আরির কথা। সকাল ন’টার মরত্া িাজরে। লরাে মাথায় বনরয় হাকিাক কররত্ 
কররত্ ওয়াকবাররা িাসার সামরনর আন্ডার-কেিাকশ্ান বিবেং-এর োে ঢালাই –এর 
কাজ কররে। নািা লশ্রষ এক ত্লার সামরনর িারান্দারত্ িরল্পর িই বনরয় িসরলও 
পুররাটা মরনারর্াি িইরয়র বেরক লনই। পড়া লেরল মারে মারেই এবেক ওবেক 
ত্াকাবচ্ছ। পাহাড়ী এলাকায় িাসা। বকংিা িলা র্ায় পাহাড় লকরট িানারনা আিাবসক 
এলাকা। িারান্দার িান বেক লঘাঁরষ োাঁবড়রয় পাহারড়র খবন্ডত্ বেরটরোাঁটা।  
. 
বিবেপ্ত ভারি এবেক ওবেক ত্াকািার সময় লখয়াল হল িারান্দার পারশ্ পাহারড়র খবন্ডত্ 
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বেরটরোটার অংরশ্ োড়ারনা লকউ একজন আমার বেরক ত্াবকরয় আরে। িই লথরক 
পুররাপুবর মাথা না উবঠরয় আড়রচারখ ত্াকালাম। সমিরয়সী একটা লেরল। জীনব-মবলন 
লপাশ্াক। সম্ভিত্ পাত্া কুরড়ারত্ এই বেরক আসা। মরন হল আমার চাইরত্ হারত্ ধরা 
িইরয়র প্রবত্ই েশ্বনাথবীর মরনারর্াি লিবশ্। আড়রচারখ লেরলটারক িার েুরয়ক লেরখ 
বনরয় কায়ো করর িইটারক ঘুবররয় ধরলাম র্ারত্ লেরলটা পুররা প্রচ্ছেটা লেখরত্ পায়। 
মরন মরন এক িাল লহরস বনলাম। স্বাভাবিক। লকনার সময়ই িইটার প্রচ্ছরে লচাখ 
আটরক বিরয়বেল। িইটার িল্প বনরয় আবম সবন্দহান বেলাম। ত্িুও িলা র্ায় প্রচ্ছরের 
আকষবরনই অনযানয িইগুরলারক লেরল এ িইটারক লিরে লনওয়া। মরন মরন িারকরয়ক 
বনরজর বপঠ চাপরড় বেলাম। কাজ লেরল সমিরয়সী একটা লেরল আমার িইরয়র 
প্রচ্ছরের বেরক ত্াবকরয় থাকা বনঃসরন্দরহ আমার বসদ্ধারির র্থাথবত্ার অকাটয প্রমান।  
. 
িইটা বেল লসিা প্রকাশ্নীর জনবপ্রয় বকরশ্ার হরর বসবররর্র। নব্বইরয়র েশ্রকর 
লশ্রষর বেরক এে-োইলস, গুসিাম্পস, রসওরয়ল সহ হরর/বথ্রলার/সারয়ে বেকশ্ান 
জাত্ীয় বিবভন ওরয়স্ট্ানব বটবভ বসবরর্ ও বসরনমার জনবপ্রয়ত্ার সমরয় শুরু হরয়বেল 
“বকরশ্ার হরর” বসবররর্র। লসিা প্রকাশ্নীর বনয়বমত্ পাঠকরের কারে, বিরশ্ষ করর 
সু্কল পড়ুয়া “বত্ন লিারয়ন্দা” পাঠকরের কারে খুি দ্রুত্ই জনবপ্রয় ওরঠ বকরশ্ার হরর 
বসবরর্। হরর বসবররর্র জনবপ্রয়ত্ার প্রভারি বকেুবেন বত্ন লিারয়ন্দা বসবরর্ লথরকও 
“বকরশ্ার বচলার” নারম বকেু িই প্রকাশ্ করা হয়। আমার হারত্ ধরা িইটার নাম বেল 
িৃেমানি। প্রচ্ছরে বেল সিুজ ররঙর বিকৃত্ বিকট এক মুরখর েবি। ৯৭ এ প্রকাবশ্ত্ 
“িৃেমানি” বেল লসিা-র বকরশ্ার হরর বসবররর্র প্রথম বেরকর িই এিং আমারের 
(আমার ও আপুর জরয়ন্ট লভনচার) লকনা বকরশ্ার হরর বসবররর্র প্রথম িই। ললখরকর 
নাম, বটপু বকিবরয়া।  
. 
২. 
লসিার বকরশ্ার হরর বসবরর্ আর বসবররর্র ললখরকর নাম নানা কারন প্রায় ভুলরত্ 
িরসবেলাম। িই পড়ার লনশ্া েীঘববেন লভািারলও ইংররবজ িল্প আর বটবভ-লশ্ার মধযম 
মারনর নকল পড়ার চাইরত্ লসাসব মযারটবরয়াল পড়াটাই লিবশ্ লবজকাল মরন হত্। 
এোড়া সু্করলর বেনগুরলারত্ সমূ্পণব অিসর সময়টা িইরয়র জনয িরাে থাকরলও 
সমরয়র সারথ সারথ িমািরয় িইরয়র জনয িরােটা কমরত্ থারক। বটপু বকিবরয়ার 
বিসৃ্মত্প্রায় নামটা মরন কবররয় লেয় ২০১৪ এর জুন লথরক অিাস্ট্ পর্বি প্রকাবশ্ত্ লিশ্ 
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বকেু বনউর্ বররপাটব। প্রায় েু’মাস ধরর প্রকাবশ্ত্ এসি বররপারটবর সারসংরেপ পাঠরকর 
জনয এখারন তু্রল ধরবে। 
. 
আিজবাবত্ক বশ্শু পরনবাগ্রাবের ভয়ঙ্কর একবট চি িাংলারেরশ্ িরসই েীঘব নয় িের 
পথবশ্শুরের িযিহার করর পরনবা বভবিও নত্বর করর আসবেল। আিজবাবত্ক বশ্শু 
পরনবাগ্রাবের সরঙ্গ জবড়ত্ থাকার অবভরর্ারি লেরশ্র বত্নজনরক লগ্রেত্ার করররে 
পুবলরশ্র অপরাধ ত্েি বিভাি (বসআইবি)। ২০১৪ এর ১০ জুন ইন্টাররপারলর লেয়া 
ত্রথযর বভবিরত্ বশ্শু পরণবাগ্রাবে নত্বরর োরয় বসআইবি লগ্রেত্ার করর বট আই এম 
েখরুিামান ও ত্ার েুই সহরর্ািীরক। বসআইবির পুবলশ্ সুপার আশ্রােুল ইসলাম 
জানান, এ চি আিজবাবত্ক গ্রাহকরের চাবহো অনুর্ায়ী লেরলবশ্শুরের বেরয় পরনবা েবি 
নত্বর কররত্া। এ চরির মূল লহাত্া বট আই এম েখরুিামান বটপু বকিবরয়া নারম 
অবধক পবরবচত্। ত্ার িাইররর পবরচয় বত্বন লেরশ্র একবট খযাত্নামা প্রকাশ্না সংস্থার 
বকরশ্ার বথ্রলার ও হরর বসবররজর ললখক। এোড়া ত্ার লিশ্ বকেু বশ্শুরত্াষ িল্প 
উপনযারসর িইও ররয়রে। বকন্তু সি বকেু োবপরয় এখন ত্ার অন্ধকার জিরত্র 
পবরচয়ই সামরন চরল এরসরে।  
. 
১৯৯১ সাল লথরক ১০ িের বটপু লসিা প্রকাশ্নীর বকরশ্ার পবত্রকার সহকারী সম্পােক 
বেরলন। ২০০৩ সাল লথরক বে-লযাে আরলাকবচত্রী বহরসরি কাজ শুরু কররন। িরড় 
লত্ারলন একবট েরটাগ্রাবেক লসাসাইবটও। রাজধানীর মুিোয় ত্ার একবট সু্ট্বিও 
ররয়রে। এ সময় ত্ার লত্ালা লেরল পথবশ্শুরের বস্থর েবি ইন্টাররনরট বিরশ্ষ করর 
লেসিুক, টুইটারম বিকারসহ সামাবজক লর্ািারর্াি মাধযরম আপরলাি কররত্ন। এই 
েবি লেরখ সুইজারলযান্ড ও জামবাবনর পরনবা েবির িযিসায়ীরা ইন্টাররনরটর মাধযরম নি 
েবি পাঠারনার প্রিাি লেয়। বিবনমরয় টাকারও প্রিাি লেয়া হয়। প্রিারি রাবজ হয় 
বটপু। েুাঁসবলরয় ও টাকার বিবনমরয় পথবশ্শুরের সংগ্রহ করর নি েবি তু্রল পাঠারত্ 
শুরু কররন।  
. 
বকেু েবি পাঠারনার পরই পরনবা েবি পাঠারনার প্রিাি লেয়া হয় ত্ারক। শুরু হয় এই 
পরনবা েবি (বভবিও) নত্বরর কাজ। সময়টা ২০০৫ সাল। নুরুল আবমন ওররে নুরু 
বময়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ করয়কজরনর মাধযরম িবিসহ বিবভন্ন জায়িা লথরক 
বেন্নমূল লেরল বশ্শুরের সংগ্রহ কররন বটপু। মুিোর মাবনকনিররর ওয়াসা লরারির 
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৫৭/এল/২ নম্বর িাবড়র বনচত্লায় েুই রুরমর িাসা ভাড়া বনরয় জরম ওরঠ বে-লযাে 
েরটাগ্রাবের আড়ারল পথবশ্শুরের বেরয় পরনবা েবি বনমবাণ ও ইন্টাররনরট বিরেরশ্ 
পাঠারনার রমরমা িযিসা। নয় িেরর কমপরে ৫০০ বশ্শুর পরণবাগ্রাবেক বভবিও নত্বর 
করর বটপু ও ত্ার সহরর্ািীরা। ৮-১৩ িেররর এসি পথবশ্শুরের ৩০০-৪০০ টাকা 
লেওয়ার ললাভ লেবখরয় এ কারজ িযিহার করা হরত্া। 
. 
বটপু এিং ত্ার ওই সহরর্ািীরা বশ্শুরের সরঙ্গ বিকৃত্ লর্ৌনাচারর বলপ্ত হরত্ন। আর 
লিবশ্র ভািই এসি বভবিও কররত্ন বটপু বনরজই। একপর্বারয় এই জঘনয অপরাধ 
বটপুর লনশ্া ও লপশ্ায় পবরণত্ হরয় র্ায়। আোলরত্ লেওয়া জিানিবন্দরত্ বটপু 
িরলরেন, বত্বন পরনবা েবি নত্বর করর জামবাবন ও সুইজারলযারন্ডর বত্ন িযবির কারে 
পাঠারত্ন। এাঁরের এরককজরনর কাে লথরক প্রবত্ মারস বত্বন ৫০ হাজার করর লেড় 
লাখ টাকা লপরত্ন। ত্রি ত্েিকারী সংস্থা বসআইবি জাবনরয়রে, বটপু বকিবরয়া ত্াাঁর 
নত্বর পরনবা েবি ১৩বট লেরশ্র ১৩ জন নািবররকর কারে পাঠারত্ন। এসি লেরশ্র মরধয 
আরে কানািা, জামবাবন, সুইজারলযান্ড, আবেকা, উির আরমবরকা, মধয ইউররাপ ও 
মধযপ্রারচযর করয়কবট লেশ্। ত্েরি আররা জানা লিরে লিবশ্র ভাি েবি ও বভবিও 
পাঠারনা হরত্া জামবাবন ও সুইজারলযারন্ড। এরপর লসখানকার িযিসায়ীরা বিরশ্বর বিবভন্ন 
লেরশ্ এসি পরনবা েবি বিবি কররত্া। প্রবত্বট বসবির জনয ৩শ্’ লথরক ৫শ্’ িলার 
লপরত্ন বটপু। এই টাকা অনলাইন িযাংবকং ওরয়স্ট্ানব ইউবনয়রনর মাধযরম বটপুর কারে 
পাঠারনা হরত্া। 
. 
বটপুর মাধযরম বশ্শু পরনবা েবি বিবির েুই লহাত্া িাংলারেশ্ ঘুরর লিরেন। চলবত্ 
িেররর প্রথম বেরক জামবাবনর এক পরনবা েবি বিরিত্া িাংলারেরশ্ এরসবেরলন। আর 
২০১২ সারল আরসন সুইজারলযারন্ডর আররক পরনবা বিরিত্া। ত্ারা ওরঠন ঢাকার 
আিাবসক লহারটরল। লস সময় বটপু ত্ারের কারে লেরল বশ্শু পাঠান। ত্ারা ওই বশ্শুরের 
বনরয় বিকৃত্ লর্ৌনাচারর বলপ্ত হন। এজনয বটপু এিং ত্ার সহরর্ািীরা লপরয়রেন ৮ 
হাজার িলার।  
. 
ইন্টাররপারলর লেওয়া ত্রথযর বভবিরত্ ১০ ও ১১ জুন বখলিাাঁও, মুিো এিং লিাড়ারন 
অবভর্ান চাবলরয় বটপু বকিবরয়া এিং ত্ার বত্ন সহরর্ািী নুরুল আবমন, নুরুল ইসলাম 
ও সাহারুলরক লগ্রেত্ার করর বসআইবির অিবানাইজি িাইম বটম। সু্ট্বিওরত্ 
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আপবিকর অিস্থায় উদ্ধার করা হয় ১৩ িেররর এক বশ্শুর সারথ বটপুর সহরর্ািী 
নুরুল ইসলানরক। বটপুর বখলিাাঁওরয়র ত্ারািারির ১৫১/২/৪২ নম্বর িাবড়র িাসা ও 
সু্ট্বিও লথরক শ্ত্াবধক পরনবা বসবি, আপবিকর শ্ত্াবধক বস্থর েবি, ৭০বট লুবব্ররকবটং 
লজল, ৪৮ বপস আন্ডারওয়ার, বস্ট্ল কযারমরা, বভবিও কযারমরা, কবম্পউটার হািববিস্ক, 
বসবপইউ, লযাপটপসহ বিবভন্ন সরিাম উদ্ধার করা হয়। 
. 
http://bit.ly/2atUZJi  
http://bit.ly/2aQzPe9  
http://bit.ly/2atZg5N  
http://bit.ly/2aPjZjN  
http://bit.ly/2aPjTsf  
http://bit.ly/2aPkiuM  
http://bit.ly/2auZpmn  
http://bit.ly/2atZFVN  
. 
বটপু বকিবরয়ার বিকার বলংক - http://bit.ly/2b1ZXiu  
বটপু বকিবরয়ার ব্লি (সামওয়যার ইন ব্লি) বলংক - http://bit.ly/2aHYxuv  
. 
উপররর ত্থযগুরলা ভয়ঙ্কর। ত্রি িািি অিস্থা এর লচরয় লেগুন লিবশ্ ভয়ঙ্কর। বটপু 
বকিবরয়ারা একটা বিশ্াল লনটওয়ারকবর লোট একটা অংশ্ মাত্র। বিশ্বিযাপী চাইে 
পরণবাগ্রাবে ও লপরিাোইল লনটওয়ারকবর িযাবপ্ত, েমত্া ও অবিশ্বাসয অসুস্থ অমানুবষক 
নৃশ্ংসত্ার প্রকৃত্ বচত্র এরত্াটাই ভয়ািহ লর্ প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস করাটা একজন 
িযাবির জনয কবঠন হরয় র্ায়। আর একিার এ অসুস্থত্া ও বিকৃবত্র িািিত্া, মাত্রা, 
প্রসার, ও নািাল সম্পরকব একিার জানার পর এ ভয়ািহত্ারক মাথা লথরক েূর করা 
প্রায় অসম্ভি হরয় োাঁড়ায়। আমারের চারপারশ্র বিকৃত্ অসুস্থ পৃবথিীটার এ এমন এক 
িািিত্া র্া সম্পরকব জানাটাই একজন মানুরষর মনরক েত্বিেত্ করর লেয়ার জনয 
র্রথষ্ট। এ এমন এক অন্ধকার জিত্ র্ারত্ মূহুরত্বর জনয উবক লেওয়া একজন 
মানুষরক আমৃতু্য ত্াড়া করর লিড়ারত্ পারর। 
.  
বটপু বকিবরয়ার ললখা বকরশ্ার হরর বসবররর্র িইগুরলার িযাক কাভারর সিসময় েুটা 
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লাইন লেয়া থাকরত্া – “পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম!!” এ 
লাইনেুরটা বকরশ্ার হরর বসবররর্র টযািলাইরনর মরত্া বেল। লসিার িইগুরলার পাত্ায় 
উরঠ আসা অন্ধকাররর কবল্পত্ িল্পগুরলার জনয লাইনেুরটারক অবত্শ্রয়াবি মরন হরলও, 
লর্ অন্ধকারর িািির জিরত্র বচত্র তু্রল ধররত্ র্াবচ্ছ ত্ার জনয এ লাইনেুরটারক 
লকানিরমই অতু্যবি িলা র্ায় না। ত্াই বটপু বকিবরয়ারক বেরয় লর্ িরল্পর শুরু লস 
িরল্পর িভীরর লঢাকার আরি বটপুর ভাষারত্ই সত্কব করবে– 
. 
“পাঠক, সািধান!  
ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম!!” 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
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১৭৯ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম - ১!!” 
পিব ২ 
-আবসে আেনান  

 

 

বটপু বকিবরয়ারক র্বে মযানুেযাকচারার বহরসরি বচিা কররন ত্রি ত্ার িানারনা বশ্শু 
পরণবাগ্রাবের মূল বিবিবিউটার এিং িযিহারকারীরা হল পবিমা বিরশ্ষ করর 
ইউররাবপয়ানরা। শুধুমাত্র লচারখর েুধা লমটারনায় তৃ্প্ত না হরয় বটপুর এ ইউররাবপয়ান 
লিত্ারের মরধয লকউ লকউ িাংলারেরশ্ ঘুরর লিরে। বকেু িলাররর বিবনমরয় বটপু 
বকিবরয়া ত্ার ইউররাবপয়ান লিত্ারের জনয তৃ্বপ্তর িযিস্থা করররে। েুঃখজনক সত্য 
হল, লপরিাবেবলয়া লনটওয়াকব ও চাইে পরণবাগ্রাবের বিশ্বিযাপী ধারা এটাই। বঠক 
লর্ভারি নাইবক-র মরত্া নিবশ্বক ব্রযান্ডগুরলা কম খররচ ত্ারের লপাশ্ারকর চাবহো 
লমটারনার জনয মযানুোকচাবরং এর কাজটা “তৃ্ত্ীয় বিরশ্বর” লেশ্গুরলার কারে 
আউটরসাসব করর, বঠক লত্মবনভারি পবিমারা বিকৃত্কামীরা বশ্শু পরনবাগ্রাবে নত্বর এিং 
বশ্শুকারমর জনয বশ্শু সংগ্ররহর কাজটা আউটরসাসব করর। বটপু বকিবরয়ার মরত্া 
এরকম এ ইন্ডাবির আররা অরনক মযানুেযাকচারার েবড়রয় আরে বিশ্বজুরড়। বত্নবট 
উোহরন তু্রল ধরবে-  
. 
. 
বরচািব হাকল – ১৯৮৬ লত্ বব্ররটরন জমারনা হাকল ত্ার “লনশ্া ও লপশ্ার” িািিায়রনর 
জনয লিরে লনয় েবেন পূিব এবশ্য়ারক। লাওস, কযারম্বাবিয়া, বসঙ্গাপুর এিং ইবন্ডয়ারত্ 
পেচারনা থাকরলও হাকল ত্ার মূল লিইস বহরসরি লিরে লনয় মালয়বশ্য়ারক। 
কুয়ালামপুররর আরশ্পারশ্ বিবভন্ন োবরদ্র োবরদ্রকিবলত্ অিল ও জনরিাষ্ঠীর মারে 
সবিয় বিষ্টান বমশ্নারীরের সারথ সম্পরকবর কাররন সহরজই হাকল মালয়বশ্য়ারত্ 
বনরজর জনয জায়িা করর লনয়। কখরনা বে-লযাবেং েরটাগ্রাোর, কখরনা িকুরমন্টাবর 
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পবরচালক, কখরনা ইংররজী বশ্েক, আর কখরনা বনেক বিষ্টান বমশ্নারী বহরসরি 
মালয়বশ্য়া সহ েবেন এবশ্য়ার বিবভন্ন েবরদ্র জনরিাষ্ঠীর বশ্শুরের কাোকাবে লপৌেুরত্ 
সেম হয় হাকল।  
. 
২০০৬ লথরক শুরু করর প্রায় ৮ িেররর লিবশ্ সময় ধরর েবেন এবশ্য়ার বিবভন্ন লেরশ্ 
েবরদ্র বশ্শুরের উপর লর্ৌন বনর্বাত্ন চালায় হাকল। ত্ার বনর্বাত্রনর বশ্কার হয় ৬ মাস 
লথরক ১৩ িের িয়সী েুইশ্’র লিবশ্ বশ্শু। লগ্রেত্াররর সময় ত্ার লযাপটরপ পাওয়া 
র্ায় বিশ্ হাজাররর লিবশ্ পরণবাগ্রাবেক েবি। বশ্শু ধষবরনর বভবি এিং েবি ইন্টাররনরটর 
মাধযরম বিবি কররত্া হাকল। েবি ও বভবিওর সারথ লর্াি কররত্া বিবভন্ন মিিয, 
কযাপশ্ান। এরকম একবট ওরয়িরপারষ্ট হাকল ললরখ –  
“পবিমা মধযবিি ঘররর বশ্শুরের চাইরত্ েবরদ্ররের বশ্শুরের পটারনা অরনক, অরনক 
লিবশ্ সহজ।“  
. 
বত্ন িের িরয়সী একবট লমরয় বশ্শুরক ধষবনরত্ অিস্থা েবির বনরচ িবিবত্ হাকরলর 
মিিয বেল – “আবম লটো লপরয় লিবে! আমার কারে এখন একটা ৩ িেররর িাচ্চা 
আরে লর্ কুকুররর মরত্া আমার আনুিত্য করর। আর এ বনরয় মাথা ঘামারনার মরত্া 
লকউ এখারন লনই!”  
. 
অনযানয বশ্শুকামীরের জনয পরামশ্ব এিং বিবভন্ন িাইিলাইন সম্ববলত্ "Paedophiles 
And Poverty: Child Lover Guide"” নারম একবট িইও বলরখবেল বরচািব হাকল। 
হাকরলর স্বে বেল েবেন এশ্ীয় িরীি লকান লমরয়রক বিরয় করর একবট অনাথ আেম 
লখালা র্ারত্ করর বনয়বমত্ নতু্ন েবরদ্র বশ্শুরের সাপ্লাই পাওয়া র্ায় লকান োরমলা 
োড়াই। ২০১৪ সারল বরচািব হাকলরক লগ্রেত্ার করা হয়।  
. 
http://bit.ly/2ahsaVd  
http://bit.ly/2azfNjo  
http://bit.ly/2aMBJeb  
http://bit.ly/2auZWEM  
http://bit.ly/2aAOeXx  
. 
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. 
লেবি বপটস – হাকরলর জরমর আরিই হাকরলর স্বেরক িািরি পবরণত্ কররবেল 
লেবি বপটস। সির েশ্রকর মাোমাবে লথরক শুরু করর ১৯৯১ পর্বি প্রায় ১৭ িের, 
লিায়ারত্ গুরুকুল নারম একবট অনাথ আেম পবরচালনা করর লেবি। হাকরলর মরত্া 
লেবিও বেল কযাথবলক চারচবর সারথ রু্ি। এলাকায় মানুষ ত্ারক বচনরত্া লায়ন ক্লারির 
বসবনয়র সেসয, বনবিবিােী সমাজরসিক ‘োোর লেবি’ বহরসরি। বটপু বকিবরয়া এিং 
বরচািব হাকরলর মরত্াই োোর লেবির আরয়র উৎস বেল লপরিাবেবলয়া এিং চাইে 
পরণবাগ্রাবে। ত্ার সারথ সম্পকব বেল বব্ররটন, হলযান্ড, অযারমবরকাসহ বিবভন্ন লেরশ্র 
বশ্শুকামী সংিঠরনর। োোর লেবি ত্ার আেরমর বশ্শুরের ইউররাবপয়ান টুবরস্ট্, 
বিরশ্ষ করর সমকামী ইউররাবপয়ান পুরুষরের কারে ভাড়া বেরত্ন। বশ্শুরের ধষবরনর 
বিবভন্ন অিস্থার েবি তু্রল ইউররাপীয়ান লিত্ারের কারে বিবিও কররত্া লেবি। 
বনরজও অংশ্গ্রহন কররত্া ধষবরন। বিরশ্ষ “ক্লারয়ন্টরের” মনমরত্া বশ্শু সংগ্রহ করর 
ত্ারের ইউররারপ পাঠারনার িযিস্থাও করা হরত্া লেবির “গুরুকুল” লথরক। এভারি প্রায় 
েুই েশ্ক ধরর োোর লেবি লিায়ারত্ িরড় লত্ারল এক বিশ্াল ইন্ডাবি।  
. 
লেবির এসি কার্বকলারপর সারথ বিবভন্ন বিরেশ্ী িযাবি এিং আিজবাবত্ক চি জবড়ত্ 
এমন প্রমান থাকা সরত্ত্বও লিায়ার রাজয সরকার এিং লকন্দ্র সরকার সিবাত্বক লচষ্টা 
করর এ বিষয়গুরলা চাপা লেয়ার। এমনবক প্রথম পর্বারয় লচষ্টা করা হরয়বেল েুিবল 
মামলা বেরয় লেবিরক খালাস লেয়ার। লখাে রারজযর এটনবী লজনাররল এিং িায়াল 
জারজর বিরুরদ্ধ অবভরর্াি ওরঠ লেবির বিরুরদ্ধ পাওয়া প্রমান ও নবথপত্র ধ্বংস করার 
লচষ্টার।  
. 
উচু মহরলর এসি কূটরকৌশ্রলর সামরন রুরখ োড়ায় বকেু বশ্শু অবধকার সংস্থার এিং 
কমবী। ত্ারের একজন বশ্লা িারবস। রাজয সরকার, মযী, বিচারবিভাি এিং বমবিয়ার 
বিরুরদ্ধ বিরয় লেবি বপটরসর মামলার িযাপারর েৃঢ় অিস্থান বনরয়বেরলন বশ্লা। 
লগ্রেত্ারকালীন লরইরি োোর লেবির িযারট পাওয়া র্ায় ড্রািস, লপইন বকলার, এিং 
বসবররির এক বিশ্াল কারলকশ্ান। িযাট লথরক উদ্ধার করা হয় ২৩০৫ বট পরণবাগ্রাবেক 
েবি। মামলার কাররন বশ্লা িাধয প্রবত্বট েবি খুবটরয় খুবটরয় লেখরত্। োোর লেবির 
িযারট পাওয়া ২৩০৫ বট েবিরত্ লর্ অন্ধকার অমানুবষক নপশ্াবচকত্ার জিত্রক বত্বন 
লেরখবেরলন ত্ার ভয়ািহ সৃ্মবত্ আমৃতু্য ত্ারক ত্াড়া করর লিড়ারি িরলই বশ্লার 
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বিশ্বাস।  
. 
লিইবল ইবন্ডরপরন্ডন্টরক লেয়া সাোৎকারর বশ্লা িরলন -  
“সিরচরয় ভয়ঙ্কর েবিবট বেরল আড়াই িের িরয়সী একবট লমরয়র। লমরয়বটরক লোট 
লোট হাত্ আর পা গুরলা ধরর ত্ারক চযাংরোলা করর অরনকটা হযামরকর মরত্া করর 
েুবলরয় রাখা হরয়বেল...একটা বিশ্ালরেহী ললাক...ললাকটারক...ললাকটার শ্রীররর 
আংবশ্ক লেখা র্াবচ্ছল...িাচ্চাটারক ধষবন করবেল। িাচ্চাটার কুাঁচকারনা লচহারায় েুরট 
বেল প্রচন্ড িযাথা আর শ্রকর োপ। েবি লেরখও পবরষ্কার লিাো র্াবচ্ছল িাচ্চাটা 
সিবশ্বি বেরয় বচৎকার করবেল। “  
. 
েবিগুরলা লেখার পর বশ্লা বসদ্ধাি লনন লর্রকান মূরলয লেবির সরিবাচ্চ শ্াবি বনবিত্ 
করার। ১৯৯২ সারল লেবি বপটরসর বিরুরদ্ধ চাজববশ্ট লেয়া হয়, এিং ৯৬ এর মারচব 
ত্ারক র্ািিীিন কারােণ্ড লেওয়া হয়। কারাভগ্রত্ অিস্থায় ২০০- সারল লেবি বপটস 
মারা র্ায়। 
. 
http://bit.ly/2aQxJuW  
http://ind.pn/2atVuD3  
http://bit.ly/2atZDgG  
http://bit.ly/2aN0QxZ 
. 
. 
বপটার স্কাবল – বপটার স্কাবলর িরল্পর মরত্া এরত্া বিকৃত্, নৃশ্ংস, এরত্াটা বিশুদ্ধ 
নপশ্াবচকত্ার কাবহনী খুি সম্ভিত্ আমারের এ বিকৃবত্র রু্রিও খুি লিবশ্ খুরজ পাওয়া 
র্ারি না। স্কাবল অরিবলয়ান। বনজ লেরশ্ িযািসাবয়ক েরির পর বনরজরক লেউবলয়া 
লঘাষণা করর চরল আরস বেবলপাইরন। বকেুবেন বররয়ল এরস্ট্ট িযিসার লচষ্টার পর 
মরনারর্াি লেয় আিজবাবত্ক িাজাররর জনয চাইে পরণবাগ্রাবে িানারনায়। লিইস বহরসরি 
লিরে লনয় োবরদ্র কিবলত্ বমন্দানাওরক। িরড় লত্ারল এক চাইে পরণবাগ্রাবে সাম্রাজয। 
. 
বটপু বকিবরয়া, হাকল আর োোর লেবির মরত্া স্কাবলও বনরজই বেল, অবভরনত্া, বস্ক্রপ্ট 
রাইটার ও পবরচালক। ত্রি িাবকরা শুধুমাত্র বশ্শুকারমর িবন্ডরত্ সীমািদ্ধ থাকরলও, 
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স্কাবলর বিকৃবত্রক বনরজ র্ায় আররকবট পর্বারয়। লস বশ্শুকারমর সারথ বমেণ ঘটায় 
টচবাররর। স্ক্লাইরর সিরচরয় ভয়ঙ্কর বভবিওরত্ ধষবরনর পাশ্াপাবশ্ মারাত্বক পর্বারয়র 
টচবার করা হয়, ১৮ মাস িরয়সী একবট লমরয়বশ্শুরক। ১২ ও ৯ িেররর েুবট লমরয়রক 
িাধয করা হয় ধষবন ও বনর্বাত্রন অংশ্গ্রহন কররত্। র্খন বভবিও িন্ধ থাকরত্া ত্খন 
িন্দী এ লমরয় েুবটরক স্কাবল ত্ার িাসায় বিিস্ত্র অিস্থায় কুকুররর লচইন পবড়রয় রাখরত্া 
এিং ত্ারের িাধয কররত্া িাসার আবঙ্গনারত্ বনরজরের কির খুড়রত্। পরিত্বীরত্ এরের 
একজনরক স্কাবল হত্যা করর, এিং বনরজর রান্নাঘররর টাইলরসর বনরচ লমরয়বটর লাশ্ 
লুবকরয় রারখ। লমরয়বটরক হত্যা করার বভবিও স্কাবল ধারন করর এিং ইন্টাররনরটর 
মাধযরম বভবিওবট বিবি করা হয়।  
. 
স্ক্লাবলর বভবিওগুরলা োিানরলর মরত্া েবড়রয় পরড় ইউররাবপয়ান লপরিাোইল এিং 
চাইে পরণবাগ্রাবে লনটওয়ারকব। রাত্ারাবত্ স্কাবল এিং ত্ার সাইট পবরণত্ হয় 
“লসরলবব্রবট কাট-বহররারত্”। শুরুরত্ ত্ার বভবিওগুরলার জনয Pay-Per View 
Streaming অোর কররলও, চাবহো ওিং জনবপ্রয়ত্া িাড়ার েরল এক পর্বারয় স্কাবল 
লাইভ বিবমং করা শুরু করর। ২০১৫ এর লেব্রুয়াবত্ররত্ স্ক্লাবল ও ত্ার সহরর্ািী েুই 
বেবলবপনী ত্রুণীরক লগ্রেত্ার করা হয়। ত্েিকারী অরিবলয়ান ও বেবলবপরনা 
পুবলরশ্র ধারনা বিবভন্ন সমরয় বপটার কমপরে ৮ জন বশ্শুর উপর লর্ৌন ও শ্ারীবরক 
বনর্বাত্ন চালারনার বভবিও ধারন করররে। ত্রি প্রকৃত্ সংখযাটা আররা লিবশ্ হরত্ 
পারর।  
. 
http://bit.ly/2ax6AuF  
http://bit.ly/2ahqlHI  
http://bit.ly/2aPkydq  
http://bit.ly/2aMByzz  
http://bit.ly/2azf9Co 

[ইন শ্া আল্লাহ চলরি] 
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১৮০ 
প্রমাণ এিং বিশ্বারসর মধযকার পাথবকয 
-মাহেুজ আল আবমন 
 
 

প্রমাণ আর বিশ্বাস, েুবট েুই লমরুর বভন্ন েুবট বিষয়। ২+২=৪, এটা প্রমাবণত্ েযাি, 
পৃবথিী সূরর্বর চারবেরক লঘারর এটাও প্রমাবণত্, চন্দ্র ও সূর্ব পর্বায়িরম বেন ও রাত্ 
আিত্বন ঘটায়, এই সিই প্রমাবণত্। 
এখন প্রশ্ন হরলা, লর্টা অলররবি প্রমাবণত্, লসটা বিশ্বাস করা আর না করার বকেু আরে 
বক? লর্টা এমবনই প্রমাবণত্, লসটা অবিশ্বাস করার মত্ লকান অপশ্ন ই আসরল িাবক 
থারক না। সৃবষ্টকত্বার অবিত্ব বিশ্বাস একবট লর্ৌবিক বিশ্বাস, স্বভািজাত্, জমিত্ 
বিশ্বাস। মানুষ ত্ার চারপারশ্ ত্াকারলই স্রষ্টার অবিরত্বর বনেশ্বন এমবনরত্ই লচারখ 
পরড়, এই পর্বি আবিষৃ্কত্ ৯৩ বিবলয়ন আরলাকিরষবর মহাবিশ্ব স্রষ্টা োড়া সৃবষ্ট এিং 
এরত্া বনখুাঁত্ভারি সি বকেু বনয়যণ লর্ সম্ভি নয়, ত্া লর্ লকান লর্ৌবিক মবিষ্ক সহরজই 
অনুধািণ কররত্ জারন। 
. 
এখারন প্রমারণর জনয বিজ্ঞারনর মানেন্ড লটরন আনা মারন বিজ্ঞানরকই বনরজর মরনর 
অজারি স্রষ্টা বহরসরি লমরন লনয়া, র্বেও একজন নাবিক না িুরে অথিা বনরজ পরীো 
না করর, বিজ্ঞান র্া িরল ত্াই লমরন লনয়, অথচ এই বিজ্ঞানই প্রবত্বনয়ত্ 
পবরিত্বনশ্ীল। 
মানুষরক লর্রহতু্ এই পৃবথিীরত্ পরীো করা হরচ্ছ, লসরহতু্ এখারন অপশ্ন রাখাই 
হরয়রে এমনভারি, লর্ বিশ্বাস করার লস লর্মন বনেশ্বন খুাঁরজ পারি, লর্ অবিশ্বাস করার 
লসও লকান না লকান অজুহাত্ খুাঁরজ পারি। িযাপারটা এমন না লর্, আল্লাহ ত্াআলা 
একবেন লনরম এরস সিাইরক লেবখরয় িলরলন, আবম আল্লাহ। ত্ারপররই সিাই বিশ্বাসী 
হরয় ধমব কমব করা শুরু করর লেরি! মানুরষর বিশ্বাস অবিশ্বাস ত্ার ইবন্দ্ররয়র, িা 
িুবদ্ধিৃবিক বসদ্ধারির লচরয় িরং মানবসক বসদ্ধাি িা লর্ৌবিক বসদ্ধারির উপর লিবশ্ 
বনভবর করর। 
. 
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লর্ অবিশ্বাস করার বনয়ত্ কররই লেরলরে, লস লকান না লকান অজুহাত্ খুাঁরজ লির 
কররিই, লকরনানা র্বে লস ত্া না করর, ত্রি ত্ার বনরজরক সমূ্পণব িেরল লেলরত্ হরি, 
র্া লস মন লথরক চায়না। আল্লাহ লত্া িরলরেন ই-  
"র্বে আবম ত্ারের সামরন আকারশ্র লকান েরজাও খুরল লেই আর ত্ারত্ ওরা বেনভর 
আররাহণ ও কররত্ থারক, ত্িুও ওরা একথাই িলরি লর্, বনবিত্ আমারের েৃবষ্টর 
বিভ্রাট ঘটারনা হরয়রে অথিা আমরা র্ােুগ্রি হরয় পরড়বে।" (সূরা বহজর- ১৪-১৫) 
. 
মানুষ লকরনা নাবিক সাজরত্ চায় ত্ার সহজ একটা কারণ িলবে- মানুষ র্খন বনরজর 
মন মত্, লখয়াল খুবশ্ মত্, প্রিৃবির অনুসরণ কররত্ বিরয় লেরখ ধমব লসইখারন মূল 
িাধা, ধমব লসখারন লসইগুরলারক বিবসবপ্লন এর মরধয আনরত্ িরল লসই অনুর্ায়ী চলরত্ 
িরল, লসই জনয ত্ার বিরুরদ্ধ অির লক নত্বর কররত্ আর বনরজর লখয়াল খুবশ্ মত্ 
চলরত্ বিপরীত্ এক শ্বিশ্ালী অিস্থান এর েরকার হয়, আর ত্খনই মানুষ নাবিকত্া 
লক ইচ্ছাকৃত্ ভারি বনরজর আেশ্ব বহরসরি লিরে লনয়ার লচষ্টা করর। 
. 
লকরনানা পাপ কররত্ বিরয় ত্ার মরন লর্ আঘাত্, কষ্ট অনুভূত্ হয়, ত্ার প্রবত্ অির 
লক সহনীয় করর তু্লরত্ আর পাপ চাবলরয় লর্রত্ অির লক পাপ এর কষ্ট বিররাধী 
খািার খাওয়ারত্ হয়, আর লসখান লথরকই নাবিকত্ার উৎপবি ঘরট। লকান মানুরষর 
পরেই নাবিক হওয়া আসরল সম্ভি নয়। লকরনানা স্রষ্টার প্রবত্ বিশ্বাস মানুরষর 
স্বভািজাত্ এক নিবশ্ষ্টয। সাইে বনরজও িযাপারটা এবড়রয় লর্রত্ পাররনা- লর্টা লক িলা 
হয় “িি মবলবকউল”। 
. 
স্রষ্টার অবিত্ব সবত্যকার অরথব অিরর ধারণ কররত্ ত্ারক বনরজর জীিরনর সকল 
সমসযার সমাধান, স্ট্যান্ডািব আর অবিরত্বর প্ররয়াজরনই ত্ার লেয়া বনয়ম কানুন পালরনর 
মধয বেরয় খুাঁজরত্ হয়  ,অনুধািন কররত্ হয়। ত্থয প্রমাণ ,বনজস্ব রু্বির মারপযাাঁরচ 
স্রষ্টারক বনরজর মত্ অসিীকার করা মারনই বনরজর স্বাথব িাাঁচারত্ সুবিধািােী নাবিক 
সাাঁজা! 
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১৮১ 
“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম - ১!!” 
(লশ্ষ পিব) 
-আবসে আেনান  

 

 

বটপু বকিবরয়া, বরচািব হাকল, লেবি বপটস, বপটার স্কাবল। বভন্ন বভন্ন লেরশ্র বভন্ন বভন্ন 
িযাকগ্রাউরন্ডর হওয়া সরত্ত্বও ত্ারের মরধয, ত্ারের অপরাধ এিং বিকৃবত্র মরধয লিশ্ 
বকেু লর্ািসূত্র বিেযমান। এরা সিাই বশ্কাররর জনয লিরে বনরয়বেল োবরদ্রপীবড়ত্ 
এবশ্য়ান বশ্শুরের। এরের মূল অবিরয়ে এিং ক্লারয়ন্ট লিইস বেল পবিমা, বিরশ্ষ করর 
ইউররাবপয়ান। আর এরা চারজনই চাইে পরণবাগ্রাবে এিং লগ্লািাল লপরিাবেবলয়া 
লনটওয়ারকবর সাপ্লাই লচইরনর খুি েুদ্র একটা অংশ্। খুি অল্প পুবজরত্, এিং অল্প সময় 
এরা সেম হরয়বেল বিশ্াল লগ্লািাল লনটওয়াকব িরড় তু্লরত্ বকংিা এধররনর 
লনটওয়ারকবর সারথ সংরু্ি হরত্। এ েৃবষ্টরকান লথরক এ চারজনরক সেল উরেযািাও 
িলা র্ায়।  
. 
এ চার জন ধরা পরড়রে এটা মরন করর আমরা আত্বতৃ্বপ্ত লভাি কররত্ই পাবর, বকন্তু 
িািিত্া হল একটা বিশ্াল মারকবট, একটা বিপুল চাবহো বেল িরল, আরে িরলই এরত্া 
সহরজ এ ললাকগুরলা ত্ারা র্া করররে ত্া কররত্ সেম হরয়বেল। আমারের কারে এ 
ললাকগুরলার কাজ, ত্ারের বিকৃবত্, ত্ারের নপশ্াবচকত্া র্রত্াই অবচিনীয় মরন লহাক 
না লকন িািিত্া হল বপটার স্কাবল বকংিা বটপু বকিবরয়ারা এ অন্ধকার জিরত্র 
িিোোর না, ত্ারা িড়রজাড় রািার লমারড়র মােকবিরিত্া। একজন লগ্রেত্ার হরল 
ত্ার জায়িায় আররকজন আসরি।  
. 
২০১৪ লত্ বরচািব হাকরলর লগ্রেত্াররর পর ২০১৫, লসরপ্টম্বর লগ্রেত্ার হয় বিশ্বিযাপী 
েবড়রয় থাকা বশ্শুকামী ও বশ্শুবনর্বাত্নকারী লনটওয়ারকবর লহাত্া ৭ বব্রবটশ্ । ভয়ঙ্কর 
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অসুস্থত্ায় লমরত্ ওঠা এই ললারকরা ইন্টাররনরটর মাধযরম বশ্শুরের উপর ত্ারের 
নপশ্াবচক বনর্বাত্রন লাইভ বিবমং িা সরাসবর সম্প্রচার কররত্া। বিরশ্ষ অোর বহরসরি 
ত্ারা লাইভ চযারটর মাধযরম অনযানয বশ্শুকামীরের সুরর্াি বেরত্া বঠক বকভারি 
বশ্শুরেররক বনর্বাত্ন ও ধষবন করা হরি ত্ার ইেিাকশ্ান লেিার। এভারি ত্ারা অরথবর 
বিবনমরয় বনরজরের সহ-মুিবচিকরের আনরন্দর িযিস্থা কররত্া। বব্ররটন জুরড় এরকম 
আররা অরনক সবিয় লনটওয়ারকবর অবিরত্বর প্রমান বমরলরে। 
http://bit.ly/26aoSXO। 
. 
লেবি বপটরসর লগ্রেত্াররর পরও লিায়ার বশ্শুকাম বভবিক টুবরস্ট্ ইন্ডাবির প্রসার 
লথরম থারকবন। োোর লেবির শূ্নযস্থান পুরন করররে অনয আররা অরনক লেবি। 
লত্রহলকা.করমর ২০০৪ এর একবট অনুসন্ধানী বররপাটব অনুর্ায়ী প্রবত্িের প্রায় 
১০,০০০ লপরিাোইল লিায়া লথরক ঘুরর র্ায়। লিায়ায় অিস্থানকালীন সমরয় প্রবত্বট 
লপরিাোইল িরড় আটজন বশ্শুর উপর লর্ৌন বনর্বাত্ন চালায়। 
http://bit.ly/2aPkH0u  
http://bit.ly/2aQxpfC  
. 
২০১৫ লত্ অরিবলয়ারত্ লগ্রেত্ার হয় মযাবথউ গ্রযাহযাম। ২২ িের িরয়সী 
নযারনারটকরনালবজর োত্র মযাবথউ বনরজর িাসা লথরক িরড় লত্ারল এক অনলাইন চাইে 
পণবগ্রাবে এিং লপরিাবেবলয়া সাম্রাজয। মযাবথউ বনরজ কখরনা সরাসবর লর্ৌন বনর্বাত্রন 
অংশ্গ্রহন না কররলও সবিয় লপরিাোইলরের জনয লস অসংখযা সাইট এিং লোরাম 
লহাস্ট্ করত্। বিরশ্ষভারি বশ্শুরের উপর ধষবরনর সারথসারথ চরম মাত্রার শ্ারীবরক 
বনর্বাত্রনর বভবিও প্ররমাট করা বেল মযাবথউর লেশ্াবলবট। মযাবথউর লনটয়ারকবর সারথ 
সম্পকব বেল আররক অরিবলয়ান বপটার স্কাবলর।  
http://bit.ly/2aSy25e  
. 
১৫-লত্ই লগ্রেত্ার হয় আররক অরিবলয়ান শ্যানন মযাককুল। সরকারী কমবচারী শ্যানন 
কাজ করত্ সরকারী প্রবত্ষ্ঠান অযাবিরলইি চাইে লকয়ার লসন্টারর। এ লসন্টাররর বিবভন্ন 
বশ্শুরা বেল শ্যানরনর বভকবটম, এিং ত্ারের অবধকাংশ্ বেল ৩-৪ িের বকংিা িয়সী 
বকংিা ত্ার লচরয়ও লোট। শ্যানন লর্ৌন বনর্বাত্ন এিং ধষবরণর বভবিও বনরজর সাইট ও 
লোরারমর মাধযরম আপরলাি ও বিবি কররত্া। খুি কম সমরয়ই শ্যানরনর সাইট ও 
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লোরাম কুখযাবত্ অজবন করর। 
. 
http://bit.ly/2ax9gbW  
http://bit.ly/2aSBdtP  
http://ab.co/1UpMm3Q 
.  
এভারি প্রবত্বট শূ্নযস্থানই লকউ না লকউ পূরন করর বনরয়রে। বটপু বকিবরয়ার লররখ 
র্াওয়া স্থানও লর্ অনয লকউ েখল করর লনয় বন এটা মরন করাটা লিাকাবম। আমরা 
জানরত্ পারবে না হয়রত্া, বকন্তু র্রত্ােন পর্বি চাবহো থাকরি ত্রত্ােন লর্ািান 
আসরিই। সহজ সমীকরণ। ইরকানবমে ১০১। ২০০৬ এ প্রকাবশ্ত্ ওয়ালিীট জানবারল 
প্রকাবশ্ত্ একবট বররপাটব অনুর্ায়ী চাইে পরণবাগ্রাবেরত্ প্রবত্িের ললনরেন হয় ২০ 
বিবলয়ন িলাররর লিবশ্। এটা ২০০৬ এর ত্থয। িত্ েশ্ িেরর মারকবরট এরসরে 
হাকল, স্কাবল, শ্যানন, গ্রযাহারমর মরত্া আররা অরনক “উরেযাািা”, লিরড়রে মারকবরটর 
আকার। ২০১১ সারলর একবট বরসাচব অনুর্ায়ী ২০০৮ লথরক ২০১১, এ বত্নিেরর 
অনলাইরন চাইে পরণবাগ্রাবে সংিাি ইরমজ এিং বভবিও িৃবদ্ধ লপরয়রে প্রায় ৭৭৪%।  
http://on.wsj.com/2aAOh5I  
http://bit.ly/2aPkxpT  
. 
ইরন্ডেি ইন্টাররনট িা সাধারনভারি ইন্টাররনট িলরত্ আমরা র্া িুবে ত্ার তু্লনায় 
বিপওরয়ি প্রায় ৫০০ গুন িড়। এ বিপওরয়রির ৮০% লিবশ্ বভবর্ট হয় বশ্শুকাম, বশ্শু 
পরণবাগ্রাবে এিং বশ্শুরের উপর টচবাররর বভবিও ইরমরজর লখারজ।  
http://bit.ly/2aQyq7p  
. 
. 
বিষয়টার িযাপকত্া একিার বচিা করুন। এ বিকৃবত্র প্রসাররর মাত্রাটা অনুধািরনর 
লচষ্টা করুন। পৃবথিীরত্ আর কখরনা এধররনর বিকৃবত্ লেখা র্ায় বন এটা িলাটা ভুল 
হরি। পরম্পই, িা গ্রীরসর কামবিকৃবত্র কথা আমরা জাবন, আমরা জাবন সরিাম আর 
িরমারাহর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রোয় কওরম লূরত্র কথা। বকন্তু িত্বমারন আমর র্া লেখবে এ 
মাত্রার বিকৃবত্ ও ত্ার বিশ্বায়ন, এ মাত্রার িযিসায়ন, এ িযাবপ্ত মানি ইবত্হারসর আরি 
কখরনা লেখা লিরে িরল আমার জানা লনই। লকন এরত্া মানুষ এরত্ আগ্রহী হরচ্ছ? 
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লকন জযাবমবত্ক হারর এ ইন্ডাবি প্রসাবরত্ হরচ্ছ? লকন এরত্াটা লমৌবলক পর্বারয় 
মানুরষর অবিশ্বাসয বিকৃবত্ ঘটরে এ হারর? লকন মানুরষর বেত্রারত্র বিকৃবত্ ঘটরে? 
আর লকনই এরকম নপশ্াবচক ঘটনার পরও এধররনর ইন্ডাবি শুধু বটরকই থাকরে না 
িরং আররা িড় হরচ্ছ? শ্যানন-স্কাবল-বটপু বকবরয়ারের এ লনটওয়ারকবর িিোোর কারা? 
লকান খুাঁবটর লজারর ত্ারা লথরক র্ারচ্ছ ধরারোয়ার িাইরর?  
. 
এরক বক শুধুমাত্র বিবচ্ছন লকান ঘটনা, বকংিা অসুস্থত্া িরল োয় এড়ারনা সম্ভি? 
সমসযাটা বক বচরাচবরত্ কাল লথরকই বেল এিং িত্বমান আধুবনক সভযত্ার রু্রি এরস 
এর প্রসার িৃবদ্ধ লপরয়রে? নাবক এর লপেরন ভূবমকা ররয়রে বমবিয়া ও পপুলার 
কালচাররর? বিষয়বট বক লমৌবলক ভারি মানুরষর লর্ৌনত্ার মারে বিরাজমান লকান 
বিকৃবত্র সারথ রু্ি? নাবক এ বিকৃবত্ আধুবনক পবিমা েশ্বরনর লর্ৌনবচিা এিং 
আধুবনক পবিমা সভযত্ার লমৌবলক অংশ্? 

ইন শ্া আল্লাহ চলরি... 
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১৮২ 
আল্লাহর অবিত্ব থাকরল পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন? 
-বনলয় আরমান 
 
 

জবনক প্রিবত্শ্ীল পুরুষ একিার খুি শ্খ করর িরলবেরলা, “বিরয়র পর আবম আমার 
স্ত্রীরক পূণব স্বাধীনত্া লেরিা।” মানুষ প্রশ্ংসা কররি কী, উরটা ত্ার উপর োাঁবপরয় 
পড়রলা নারীিােীরা। িলরলা, “স্বাধীনত্া লেরিা মারন কী? আপবন ত্ারক স্বাধীনত্া 
লেওয়ার লক? আপবন স্বাধীনত্া না বেরল লস স্বাধীন হরত্ পাররি না? লস লত্া 
জমিত্ভারিই স্বাধীন। বনরজরক কী মরন কররন? … ” ইত্যাবে। লিচারার প্রবত্ 
সমরিেনা। উিরাধুবনকত্ািাে আমারেররক এমন এক জায়িায় এরন োাঁড় কবররয়রে 
লর্, শুধু অরনযর অিাধ অবধকারর বিশ্বাস করাটাই র্রথষ্ট না। কার কত্বিয ও অবধকার 
কী হরি এটা লর্ লক বঠক করর লেরি, ত্া-ও এখন অেষ্ট। 
. 
ত্রি আল্লাহর কত্বিয বঠক করর লেওয়ার িযাপারর অবিশ্বাসী ও সংশ্য়িােী সম্প্রোয় 
খুিই েে। ত্ারা র্খন িরল “আল্লাহর অবিত্ব থাকরল পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন?” 
ত্খন বকন্তু ত্ারা বনজ লথরকই একবট শ্ত্ব আল্লাহর উপর চাবপরয় লেওয়ার লচষ্টা 
কররলা। সঙ্গত্ কাররণই প্রশ্ন জারি লর্, এই চাবপরয় লেওয়ার অবধকার ত্ারের আরে 
বক না। আল্লাহর অবিত্ব থাকা না থাকার সারথ পৃবথিীরত্ েুঃখ-কষ্ট থাকা না থাকার বক 
লকারনা আিশ্যক সম্পকব আরে? প্রশ্নকারীরের প্রবত্ প্রশ্ন রইরলা। 
. 
অবিশ্বাস ও সংশ্রয়র বিরুরদ্ধ প্রবত্টা ধরমবর হরয় ওকালবত্ করাটা কবঠন। কারণ এক 
ধরমবর সারথ আররক ধরমবর কনরসরপ্ট িড়সড় পাথবকয থারক (এর অথব এই না লর্ 
জীিনেশ্বন, ননবত্কত্া, সামাবজকত্া, রাজনীবত্ ইত্যাবে সকল কনরসরপ্ট সকল 
অবিশ্বাসীরা একমত্। ত্ারাও বনরজরের মারে শ্ত্ধা বিভি)। একবেরক অবিশ্বাস আর 
আররকবেরক ধমববিশ্বাসরক লররখ স্বপে বনধবারণ করা কবঠন। ত্াই আমরা এখারন 
শুধুমাত্র ইসলারমর েৃবষ্টরকাণ লথরক লিাোর লচষ্টা কররিা আল্লাহর অবিত্ব থাকার পরও 
পৃবথিীরত্ এত্ েুঃখ-কষ্ট লকন। এিং আল্লাহ োড়া লকউই আমারেররক এ কারজর 
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সামথবয োরন সেম নয়। 
. 
আল্লাহ লর্রহতু্ সমগ্র সৃবষ্টজিরত্র একচ্ছত্র অবধপবত্, বত্বন আসরল কাররা কারে 
জিািবেবহ কররত্ িাধয নন। বত্বন র্বে আমারের সৃবষ্টই না কররত্ন, আমারের বকেু 
করার বেরলা না। বত্বন র্বে আমারেররক এই আকৃবত্রত্ না িাবনরয় অনয আকৃবত্রত্ 
সৃবষ্ট কররত্ন, আমারের বকেু িলার বেরলা না। বত্বন র্বে আমারেররক সৃবষ্ট করার পর 
আরেশ্ বেরত্ন জম লথরক মৃতু্য পর্বি লসজোয় পরড় থাকরত্ হরি, ত্াহরল আমারের 
বকেু করার বেরলা না। র্বে িলরত্ন এত্ িেররর লসজোর বিবনমরয় মৃতু্যর পর বত্বন 
লকারনা প্রবত্োন বেরিন না, জাহান্নারম লেরল বেরিন, ত্াহরলও আমারের বকেু করার 
বেরলা না। আমরা লর্ প্রবত্বনয়ত্ অবেরজন গ্রহণ করবে, আমারের প্রবত্টা বিএনএ লর্ 
বনজ বনজ কাজ করর চরলরে, এ সিই আল্লাহর অনুগ্রহ। বেরন রারত্ লর্ মাত্র সরত্র 
রাকআত্ েরর্ সালাত্ আমারের পড়রত্ হয়, িেরর লর্ মাত্র বত্রশ্ িা ত্ার লচরয় কম 
েরর্ সওম পালন কররত্ হয়, উেৃি সম্পরের মাত্র আড়াই শ্ত্াংশ্ র্াকাত্ বেরত্ হয়, 
মাত্র একিার হাি কররলই হরয় র্ায়, এ সিই আল্লাহর অনুগ্রহ। 
. 
আল্লাহ লকাথাও োবি কররনবন লর্ সিাই ত্াাঁর উপর ঈমান আনরল েুবনয়ায় সি েুঃখ-
কষ্ট বত্বন ভযাবনশ্ করর বেরিন। লসই ওয়াো বত্বন করররেন জান্নারত্র িযাপারর, 
েুবনয়ার িযাপারর নয়। িরং এখারন েুঃখ-কষ্ট থাকরি, এটাই ত্াাঁর প্রবত্শ্রুবত্। 
বিবভন্নজরনর উপর বিবভন্ন কাররণ বিপে-আপে েুঃখ-কষ্ট আসরত্ পারর। লকারনা লেরত্র 
ত্া েুবনয়ার জীিরনর পরীোর একটা স্বাভাবিক অংশ্। 
. 
এিং অিশ্যই আবম লত্ামারেররক পরীো কররিা বকেুটা ভয়, েুধা, সম্পে ও প্রারণর 
েবত্ এিং েল-েসল বিনরষ্টর মাধযরম। ত্রি সুসংিাে োও নধর্বশ্ীলরের। [সূরাহ 
আল-িাক্বারাহ (২):১৫৫] 
. 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর একবট হােীস লথরক আমরা জানরত্ পাবর লর্, ঈমানোররর িযাপারটা 
বিস্ময়কর! ত্ার উপর লকারনা কলযাণ আপবত্ত্ হরল লস আল্লাহর প্রশ্ংসা ও কৃত্জ্ঞত্া 
জ্ঞাপন করর। আর লকারনা বিপে আপবত্ত্ হরল নধর্বধারণ করর। এই শুকবরয়াজ্ঞাপন 
ও সির করার লাভটা কী? এগুরলা অনযানয লনক আমরলর মরত্াই আমলনামায় পরয়ন্ট 
লর্াি করর। েুঃখ-কষ্টবিহীন জান্নারত্র বেরক র্াওয়ার পরথ আরি িবড়রয় লেয়। 
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. 
আর মানুরষর ঈমারনর মজিুবত্র বভবিরত্ ত্ার পরীো কবঠনত্র হরত্ থারক। 
নিীিণরক ত্াই সিরচরয় লিবশ্ পাবথবি র্যণা লভাি কররত্ হরয়রে। ‘আবয়শ্া ও অনযানয 
সাহািা (রাবেয়াল্লাহু ‘আনহুম) হরত্ িবণবত্ হােীসসমূহ লথরক আমরা জানরত্ পাবর 
রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص লচরয় লিবশ্ পাবথবি কষ্ট লপরত্ ত্াাঁরা কাউরক লেরখনবন। বননু্দকরা ত্াাঁর 
রু্দ্ধগুরলার কথা এমনভারি প্রচার করর লর্ন বত্বন লুট করা স্বরণবর পাহারড়র উপর িসা 
লকারনা িাকাত্ বেরলন। অথচ িািরি বত্বন এমন বিোনায় শুরত্ন লর্ শ্রীরর োি পরড় 
লর্রত্া। 
. 
েুবনয়ার সি সম্পে ঈমানোররের হারত্ তু্রল বেরল মুনাবেকরের আলাো করা লর্রত্া 
না। আিার সকল লভাি-বিলাস শুধু কাবেররাই লপরল লকউ ঈমানোর হওয়ার মরত্া 
উেীপনা লপরত্া না। 
. 
র্বে সি মানুষ একমত্ালম্বী হরয় র্াওয়ার আশ্ংকা না থাকরত্া, ত্রি র্ারা েয়াময় 
আল্লাহরক অস্বীকার করর, ত্ারেররক আবম বেত্াম ত্ারের ঘররর জনয লরৌপযবনবমবত্ োে 
ও বসাঁবড়, র্ার উপর ত্ারা চড়রত্া। আর ত্ারের ঘররর জনয েরজা বেত্াম এিং পালংক 
বেত্াম র্ারত্ ত্ারা লহলান বেরত্া। এিং স্বণববনবমবত্ও বেত্াম। এগুরলা সিই লত্া পাবথবি 
জীিরনর লভািসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকত্বার কারে ত্ারের জনযই, 
র্ারা ভয় করর। [সূরাহ আর্-রু্খরুে (৪৩):৩৩-৩৫] 
. 
ত্ারপরও লত্া মুসবলম িােশ্াহর অধীরন অমুসবলম োড়ুোর থারক। ত্াহরল রাসূলুল্লাহ 
 ?”একবট হােীরস লকন িলরলন “েুবনয়া মুবমরনর কারািার আর কাবেররর জান্নাত্ ملسو هيلع هللا ىلص
কারণ জান্নারত্র তু্লনায় েুবনয়ার িােশ্াহী কারািাররর মরত্াই, আর জাহান্নারমর 
তু্লনায় েুবনয়ার োড়ুোরবিবর হরলা জান্নারত্র মরত্া। 
. 
এোড়া আমারের িে আমরলর কাররণও বিবভন্ন েুরর্বাি এরস থারক। এর মাধযরম 
আল্লাহ আমারের সুরর্াি লেন সময় থাকরত্ এসকল কাজ লথরক ত্াওিাহ করার। 
. 
স্থরল ও জরল মানুরষর কৃত্করমবর েরুন োসাে েবড়রয় পরড়রে। আল্লাহ ত্ারেররক 
ত্ারের কৃত্করমবর শ্াবি আস্বােন করারত্ চান, র্ারত্ ত্ারা বেরর আরস। [সূরাহ আর-
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রূম (৩০):৪১] 
. 
গুরুশ্াবির পূরিব অিশ্যই আবম ত্ারেররক লঘুশ্াবি আস্বােন করারিা, র্ারত্ ত্ারা বেরর 
আরস। [সূরাহ আস-সাজোহ (৩২):২১] 
. 
আর র্খন লকারনা জাবত্ সীমালঙ্ঘন করর, আল্লাহ ত্ারেররক আর্ারির মাধযরম ধ্বংস 
করর লেন। লসই আর্াি লকারনা প্রাকৃবত্ক ঘটনা আকাররও আসরত্ পারর, আিার 
ঈমানোররের বজহারের মাধযরমও আসরত্ পারর। বেত্ীয়টার বিধান বেরয় আল্লাহ িরং 
সীমালঙ্ঘনকারীরেররক েয়া করররেন। কারণ প্রথম ধররনর আর্ারি পুররা জাবত্ 
বনবিহ্ন হরয় লর্রত্া, লর্মনটা আে ও সামূে জাবত্ ধ্বংস হরয়রে। বকন্তু বেত্ীয় প্রকাররর 
কাররণ অরনরকই লিাঁরচ থারক, িন্দী হয়, ত্াওিাহ করার সুরর্াি পায়। িানী ইসরাঈল 
এিং মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর উম্মারত্র পবরমাণ এত্ লিবশ্ হওয়ার এটাও একটা কারণ। 

… আল্লাহ র্বে মানিজবত্র একেলরক আররকেল োরা প্রবত্হত্ না কররত্ন, ত্রি 
বিজবা, ইিাোত্খানা, উপাসনালয় ও মাসবজেসমূহ ধ্বংস হরয় লর্রত্া, লর্গুরলারত্ 
আল্লাহর নাম অবধক স্মরণ করা হয়। … [সূরাহ আল-হাি (২২):৪০] 
. 
বকন্তু পৃবথিী লত্া িরীি মানুরষ ভবত্ব। আল্লাহ ত্ারেররক এমন েুঃখ-করষ্ট লকন রারখন? 
প্রথরম আমরা লেবখ আল্লাহ লকন একটা লেণীহীন সমাজ সৃবষ্ট কররলন না, লকন একরক 
অপররর উপর নিষবয়ক উন্নবত্ োন কররলন। 
. 
ত্ারা বক আপনার পালনকত্বার রহমত্ িণ্টন করর? আবমই ত্ারের পাবথবি জীিরন 
ত্ারের জীবিকা িণ্টন কররবে। আর ত্ারের একজরনর উপর আররকজরনর (নিষবয়ক) 
মর্বাো সমুন্নত্ কররবে র্ারত্ ত্ারা এরক অপররক লসিক বহরসরি গ্রহণ কররত্ পারর। 
… [সূরাহ আর্-রু্খরুে (৪৩):৩২] 
. 
এটাই একটা িািিমুখী সমাজিযিস্থা লর্খারন লকউ হরি িড় িযিসায়ী আর লকউ িাবড়র 
ড্রাইভার। প্রবত্টা হালাল লপশ্ার মানুষ এরক অপররক লসিা প্রোরনর একটা লনটওয়াকব 
নত্বর করর সমাজটারক বটবকরয় রারখ। এটা লকারনা অবিচার নয়। অবিচার ত্খনই হরত্া 
র্বে িযিসায়ী এক রাকআত্ সালাত্ পরড় ড্রাইভাররর লচরয় লিবশ্ সাওয়াি লপরত্া। বকন্তু 
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ত্া লত্া হয় না। িরং আবখরারত্ জান্নারত্র উচ্চত্র ির লারভর প্রবত্রর্াবিত্ায় 
ড্রাইভারররও সুরর্াি আরে িযিসায়ীরক োবড়রয় র্াওয়ার। 

… বকন্তু ত্ারা র্া জমা করর, ত্ার লচরয় লত্ামার প্রবত্পালরকর রহমত্ উিম। [সূরাহ 
আর্-রু্খরুে (৪৩):৩২] 
. 
ত্ারপরও কথা লথরক র্ায়। পৃবথিীরত্ লত্া আমরা লেখবে ধনী আররা ধনী হরচ্ছ, িরীি 
আররা িরীি হরচ্ছ। লপরট খািার না থাকরল মানুষ ধমবকমব কররি কখন? 
. 
অন্ধ ললারকরের হাবত্ লেখার িল্প বনিয় জারনন আপনারা। এরককজন হাবত্র এরকক 
অঙ্গ ধররবেরলা। েরল কান ধরর লকউ ভািরলা হাবত্ হরচ্ছ কলাপাত্ার মরত্া, লকউ পা 
ধরর ভািরলা িারের কারণ্ডর মরত্া, লকউ ললজ ধরর ভািরলা সারপর মরত্া। ইসলামরক 
আমরা খবণ্ডত্ করর লেখার একটা অভযাস িরড় তু্রলবে। উোহরণ লেওয়া র্াক। 
. 
নারী-পুরুরষর আচার আচররণর িযাপারর ইসলাম লকমন? এমনটা ভািরত্ই আমারের 
মাথায় লভরস ওরঠ লনকাি পরা ভূরত্র মরত্া বকেু মবহলা ঘুরর লিড়ারচ্ছ, চার িউওয়ালা 
হুজুররা লোররা লমরর আর পাথর বনরেপ করর মানুষ লমরর লেলরে। আসরল এগুরলা 
হরলা আমারের ওই খবণ্ডত্ বচিার েল। নারী-পুরুরষর েৃবষ্ট অিনমন, লপাশ্ারকর পেবা, 
মাহরাম-িায়র মাহরারমর বিধান, দ্রুত্ বিিাহ, িহুবিিাহ ও বিধিাবিিারহর নিধত্া, 
লেনরমাহর, িযবভচারীর শ্াবি ইত্যাবে অরনকগুরলা বিষয় বমরল হরলা ইসলারম নারী-
পুরুরষর আচররণর পূণবাঙ্গ বিধান। এই সি বিষয় লথরক প্রসঙ্গ োড়া একটা বিষয় 
আলাো করর এরন র্খন আমরা লেবখ, ত্খনই এর সামবগ্রক লসৌন্দর্বটারক আমরা বমস 
করর র্াই। আর ইসলামরক ভাবি িিবর, অিািি লকারনা জীিনিযিস্থা। শুধু ইসলাম না; 
লর্রকারনা মত্ােশ্ব, লর্রকারনা েশ্বন, লর্রকারনা বসরস্ট্ম িা লর্রকারনা সংবিধানরকই 
এভারি খবণ্ডত্ভারি লেরখ লসগুরলারক িিবর িাবনরয় লত্ালা সম্ভি। 
. 
ধনী-িরীরির পাথবরকযর িযাপাররও ইসলাম এরকমই সামবগ্রক বিধান বেরয়রে। লসই 
বিধারনর প্রবত্টা পাটবস র্বে বসনরিানাইজি উপারয় একসারথ কাজ না করর, ত্াহরলই 
পুররা লমবশ্রন সমসযা লেখা লেয়। সুে বনবষদ্ধকরণ, র্াকারত্র েরর্ বিধান, সেকা, 
ললনরেরনর বিিাবরত্ বেক্বহ, বজবর্য়া ইত্যাবে অরনকগুরলা বিষয় বমরল নত্বর হয় 
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ইসলারমর অথবনীবত্ বিষয়ক পূণবাঙ্গ কাঠারমাটা। আমারের উপর আল্লাহপ্রেি োবয়ত্ব 
হরলা এই কাঠারমাটারক িািরি রূপোন। আল্লাহর ইচ্ছায় এই কাজটা করররেন িরলই 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص, সাহািািণ (রাবেয়াল্লাহু ‘আনহুম) ও অনযানয লনককার শ্াসকিণ ধারপ 
ধারপ এমন একটা সমাজ িরড় তু্রলবেরলন, লর্খারন র্াকাত্ লনওয়ার মরত্া ললাক 
পাওয়া েুষ্কর হরয় বিরয়বেরলা। 
. 
পূজার প্রবত্মা িানারত্ও লত্া কাররা না কাররা কমবসংস্থান হয়। শ্হীে বমনারর লেওয়ার 
জনয েুল আর ঈরের বেরন েুটারনার জনয পটকা লিচরলও কমবসংস্থান হয়। সুরের 
কারিার কররও লত্া লপট চালারনা র্ায়। লকারনাটারক লত্া লস অরথব অপচয় িলা র্ারচ্ছ 
না। বকন্তু আল্লাহ লর্সি জায়িায় খরচ কররত্ বনরষধ িা বনরুৎসাবহত্ করররেন এিং 
লর্সি জায়িায় খরচ কররত্ আরেশ্ িা উৎসাবহত্ করররেন, ত্ার অনযথা কররত্ লিরল 
সামবগ্রক বসরস্ট্মটারত্ অবনয়ম শুরু হয়। এই মানিরবচত্ অবনয়রমর অথবনীবত্র েরলই 
আজরক আটজন শ্ীষব ধনী িযবির লমাট সম্পরের পবরমাণ পৃবথিীর লমাট সম্পরের 
অরধবক। ইসলাম কাউরক হয়রত্া এরকম ধনকুরির িানায় না। বকন্তু ধনী-িরীরির এই 
রােুরস পাথবকযটাও নত্বর হরত্ লেয় না। 
. 
ত্াই আজরক লর্ আমরা মানুষরক না লখরয় মররত্ লেবখ, এর জনয আল্লাহরক লোষ 
বেরয় লাভ লনই। আমরাই আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করর ত্ারের এসকল েুঃখ-করষ্টর 
কারণ হরয়বে। 
. 
পুররাটারক সামারাইজ কররল োাঁড়ায় লর্, বিবভন্নরকম েুঃখ-করষ্টর কারণ বিবভন্ন; এিং 
েুঃখ-করষ্টর অবিত্ব আল্লাহর অনবিরত্বর প্রমাণ নয়। আশ্া কবর আমরা বকেুটা হরলও 
িুেরত্ লপররবে। আল্লাহ আমারের সকলরক েুবনয়া ও আবখরারত্র সােলয োন করুন। 
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১৮৩ 
আল্লাহর অবিত্ব োড়া িােিাবক সি িযাখযাই লর্ৌবিক!  
-িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু, অনুিাে: সত্যকথন লিস্ক 

 

 

 

নাবিক এিং প্রকৃবত্িােীরা (naturalist) আল্লাহর অবিত্বরক অস্বীকার করার জনয 
উদ্ভট সি ত্ত্ত্ব হাবজর করর। ত্ারেররক র্বে প্রশ্ন করা হয় - 
- আমারের চারপারশ্র এ জিত্ বক এবলরয়ন িা অনয গ্ররহর প্রাণীরের িানারনা লকান 
কবম্পউটার বসমুরলশ্ন? 
: হরত্ পারর! 
- আমারের এ লচনা বিশ্ব বক এরকম অিবণত্ অসংখয বিরশ্বর মরধয একবট মাত্র? 
িযাপারটা বক এমন লর্ আমারের এ বিরশ্বর মরত্াই অসংখযা মহাবিশ্ব আরে 
(Multiverse), ত্রি লসগুরলার অবিত্ব প্রমাণ িা সনাি করা সম্ভি না?  
: রু্বিসঙ্গত্ মরন হরচ্ছ। 
- মহাবিশ্ব বক বিশ্াল এিং সুসংঘবটত্ লকান লচত্না (consciousness) র্া বনরজই 
বনরজরক বনয়যন করর? 
: হরত্ পারর। 
- বকংিা মহাবিশ্ব বক লকান উন্নত্ লেণীর অশ্রীরী এবলরয়রনর একবট রূপ মাত্র? 
: কুল ! অসাধারণ! এমন লত্া হরত্ই পারর। 
- মহাবিশ্ব বক লকান সিবশ্বিমান সত্ত্বার সৃবষ্ট? 
: বকসি অরর্ৌবিক কথািাত্বা। এটা বক প্রির রু্ি? আপবন লত্া লেখা র্ারচ্ছ রূপকথায় 
বিশ্বাস কররন। 
. 
প্রশ্ন হল পৃবথিীর বিখযাত্ বিজ্ঞানীরাই িা লকন এধররনর কষ্টবলপ্ত, অদু্ভত্ বথওরী তু্রল 
ধররেন ? 
. 
কারন ত্ারা খুি ভালমত্ই জারন শুধুমাত্র িস্তুিােী িযাখযা বেরয় মহাবিশ্ব সৃবষ্টর রহসয 
উদ্ঘাটন করা সম্ভি নয়। এসি িযাখযা সরিাষজনকও না। লকিল প্রাকৃবত্ক িযাখযা 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1114 

(naturalist explanation) বেরয় সিরচরয় গুরুত্বপূণব ও িড় প্রশ্নগুরলার উির লেয়া 
র্ায় না। মহাবিরশ্বর িঠন নিবশ্রষ্টযর কাররণ ত্ারা এটা স্বীকার কররত্ িাধয হয় লর্ এটা 
সকল বিচারর এরক পবরকবল্পত্ ভাি সৃষ্ট িরলই মরন হয়। লর্ন এ মহাবিরশ্বর সৃবষ্টর 
লপেরন লকান উরেশ্য এিং ত্ার লপেরন লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার সংকল্প (Will) আরে।  
. 
বকন্তু র্খন লকউ এটা স্বীকার করর লনয় ত্খন আেরত্ লস র্ার কথা ভািরে লসই স্বত্বাবট 
লর্ আল্লাহ এটাই ত্ারা স্বীকার কররত্ রাবজ না। ত্াই ত্ারা এবলরয়ন, কবম্পউটার 
বসমুরলশ্ন, মাবটভারসবর মত্ অরর্ৌবিক িরল্পর আমোবন করর, লর্গুরলা বকনা প্রকৃত্ 
বিজ্ঞান িা িস্তুিাে লথরকও অরনক েূরর। হয়ত্ একবেন বনরজরাই লসই সত্যরক 
উরমাবচত্ কররি র্া লিাপন রাখার জনয ত্ারা বেনরাত্ লচষ্টা চাবলরয় র্ারচ্ছ। 
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১৮৪ 
'সাইরকাবসস' 
-লমাঃ মবশ্উর রহমান 
 
 
বিসবমল্লাবহর রহমাবনর রহীম 
. 
: " Finally!! 
এত্েরণ আসার সময় হরলা? লত্ামার বক বিনু্দ পবরমাণ ধারণা আরে, লর্ just how 
irritating it is-- শুধুশুধু হাত্-পা গুবটরয় িরস লথরক লত্ামারক উঠিস কররত্ লেখা?" 
- " বকেুটা লেরী হরলও- আসলাম লত্া, নাবক? কারও নধর্বধারণ েমত্া কম হরল লসটা 
লত্া আর আমার লোষ না। 
আর fyi, লর্টারক তু্বম "উঠিস" করা িরল ভুল ধারণা করররো -লসটা আসরল নামার্ 
বেল- আবম নামার্ পড়বেলাম। " 
. 
: " উঠিস, নামার্ -same difference! 
কথা হরলা লর্ আমারক অর্থা িবসরয় রাখা হরয়রে। এরক লত্া এরত্া ভীড় সিবত্র -
েমিন্ধ হরয় আরস লকাথাও লর্রত্ চাইরল। মরন হয় লর্ন জনসংখযার লকান িম্ব ব্লাস্ট্ 
হরয়রে, র্ার লিবিট র্ায় লত্ামারের লমাল্লা লেণীর মানুষরের প্রবত্। 
ত্ার পররও এত্ মানুরষর ভীড় লঠরল লর্ এখারন আসলাম, লসখারনও লকান কারণ 
োড়াই িবসরয় রাখা হরলা। 
Just how? 
মানবিকত্ার ইবত্হারসর চরম উৎকরষবর রু্রি আর কত্ বনরচ নামরত্ পাররা লত্ামরা 
অসামাবজক মানুরষরা? " 
- " প্রথম কথা হরলা, এখারন আসার জনয লকউ লত্ামারক লজার করর নাই; তু্বম 
বনরজর ইচ্ছারত্ই আসরো। So don't try to play victim -ওইসি করর কাউরক 
লিাকা িানারনার আশ্া লেরড় োও। 
আর বেত্ীয় কথা হরলা, জনসংখযার ত্থাকবথত্ "বিরফারণ" মুসবলমরের েট কীভারি 
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হরলা? লকান বভবি-ও বক আরে এটা িলার, নাবক জাস্ট্ "মুখ আরে ত্াই িরল বেলাম" 
-টাইপ িযাপার? " 
. 
: " অিশ্যই বভবি আরে! আবম একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তু্বম বক মরন কররা আবম 
লকান প্রমাণ োড়াই লত্ামারের মত্ আষারঢ় িল্প লোঁরে িসরিা? " 
- " এোড়া লত্া আর বকেু আজ পর্বি বকেু কররত্ লেখলাম না; but sure, go 
ahead... " 
. 
: " র্িসি োলতু্ কথািাত্বা! তু্বম বক জারনা, লত্ামার এই একটা কথার কাউন্টারই 
আবম হারন্ড্রি বিেররন্ট ওরয়রজ কররত্ পাবর? 
বকন্তু আবম কররিানা, কারণ আবম একজন লসনবসিল পাসবন- unlike you। 
লিহুো ও োলতু্ কথািাত্বা আবম পেন্দ কবর না। " 
- " yet I find you here, on every other day- making "লিহুো" 
accusations, and asking "োলতু্" questions। " 
. 
: " ...আবম জাবন লত্ামার উরেশ্য কী। তু্বম চাইরো আমারক উরিবজত্ করর তু্লরত্, 
র্ারত্ আবম লকান বকেুরত্ িড়িড় কবর আর তু্বম ত্ার োয়ো নাও।  
বকন্তু sorry to dissapoint you, ত্া হরি না। আবম আমার িিিয রাখরিাই, ত্া 
লত্ামার পেন্দ লহাক িা না লহাক। " 
- " ওরয়ল, এত্েণ ধরর লত্ামার িিরিযরই অরপো করবে, সময় বক হয় নাই লসটার 
এখরনা? " 
. 
: " লশ্ারনা ত্াহরল। আমার মরত্ জনসংখযার এত্ আবধরকযর লপেরন লত্ামারের 
হুজুররিাষ্ঠীর হাত্ আরে। কুসংষ্কারর ভরা এই সমাজরক আরও অন্ধকারর লঠরল বেরত্ 
ত্ারের জুবড় লনই। " 
- " কীভারি? " 
. 
: " কীভারি?! 
লত্ামরাই না িরল লিড়াও, "মুখ বেরেন বর্বন, আহার বেরিন বত্বন"? লত্ামরাই না 
জমবনয়যণ পদ্ধবত্র বিরুরদ্ধ লপ্রাপািান্ডা চালাও -ত্া গ্রহণ না করার জনয? 
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লত্ামরাই না "েুবট সিারনর লিবশ্ নয়, একবট হরল ভারলা হয়" -এর মত্ 
িণসরচত্নত্ামূলক কযারম্পইরনর বিররাধীত্া কররা? 
লত্ামরাই না প্রচার করর লিড়াও, লর্ লত্ামারের নিী নাবক লত্ামারের অবধক সংখযা 
বনরয় িিব কররি -ত্াই র্ত্ পাররা জনসংখযা িাড়াও? " 
- " ভারলা লিটা কারলি করররো। আরও বকে... " 
. 
: " লকান কথাই লিারলা না আর। " 
মুরখর কথা লকরড় বনরয় িলরলা। 

: " লত্ামারের আর কাজ কী? শুধু খাওোও, ঘুরর লিড়াও, আর িের িের খাবল িাচ্চা 
পয়ো কররা -র্ার প্রভািটা পরড় লিাটা সমারজর ওপর। 
বনয়যণহীন জনসংখা একটা সমাজ, একটা রারষ্টর ওপর লকান ললরভরলর লিরভরস্ট্বটং 
আথব-সামাবজক প্রভাি লেরল -কল্পনাও কররত্ পাররা? 
লত্ামারের স্রষ্টা র্বে এত্ই জমবনয়যরণর বিপরে লহান, ত্ার নিীর জনসংখযা বনরয় িিব 
করারক র্বে অযাপ্রুভই কররন -ত্াহরল লকন এমন েুবনয়া িানারলন, লর্খারন লসই 
বিশ্াল পবরমাণ জনসংখযা একটা সমসযা বহরসরি আত্মপ্রকাশ্ কররি? 
নাবক ত্ার জানা বেল না, লর্ এই জনসংখযা বিরফারণ সাসরটইন করার জনয- ত্ারই 
িানারনা েুবনয়া র্রথষ্ট হরি না? 
লর্ লসবটরত্ ভূবমর পবরমাণ সীবমত্ হরি, র্ািত্ীয় বররসাসব সীবমত্ হরি? 
বঠক লকান ললরভরলর বহরপাবিবস এটা? " 
. 
- " Well that was something, while it lasted...!! " 
হাহা করর লহরস উরঠ িলরলা। 
. 
: " হাসা োড়া আর কী-ই িা িলার আরে লত্ামার? আবম জানত্াম লত্া, লর্ রু্বিরত্ না 
লপরর উঠরল সারকাজরমর বেরক েুাঁকরি -এটাই লত্া একমাত্র বিরেে লমকাবনজম 
লত্ামারের, আর কী পাররা লত্ামরা? " 
- " আচ্ছা, লসসি কথা থাক। আমারক িরলা লত্া, কখরনা ❝ লনেন ❞ নারমর বকেুর 
কথা শুরনরো? " 
. 
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: " শুবন বকংিা না-ই শুবন, ত্ার সারথ আমার িিরিযর কারনকশ্নটা কী? 
িারনিাাঁরয় না লকরট লসাজা পরয়রন্ট আরসা, র্বে পাররা। " 
- " আহা, এত্ অবস্থর হরল কীভারি হরি? ত্াররচরয় আরসা চা খাই। খারি নাবক 
এককাপ? " 
িরল ঘরবটর লেয়ারলর একরকারণর বেরক ত্াকারলা। 
- " কী িরলা? করা র্ারি নাবক িযিস্থা, D? " 
. 
: " এই D -টা লক, র্ার সারথ প্রায়শ্ই লেবখ তু্বম কথা িলরত্ থারকা? লত্ামার 
ত্থাকবথত্ িি, নাবক লকান ইমাবজনাবর লেন্ড? " 
- " নাহ, D লকিলমাত্র একজন অিজাভবার। He's not always there and 
listening though, ত্রি মারেমরধয লস থারক। 
লসজরনযই কখরনা কখরনা জিাি পাই, আিার কখরনা পাই না। 
. 
: "োলতু্ িকিাকাবন রারখা। লনেবন না কীরসর লর্ন কথা িলরত্বেরল? লসটা আরি 
বক্লয়ার কররা। " 
- " (েীঘবশ্বাস লেরল) বঠক আরে। " 
লেয়ারলর বেক লথরক ঘুরর িসরলা। 
. 
. 
- " লনেন- not লনেবন, fyi- হরলা বকিনীর িাঠবনক একক। একবট লেহ লর্মন 
অরনকগুরলা লকাষ বেরয় িবঠত্, একবট বকিনীও লত্মবনভারি অরনকগুরলা লনেন বেরয় 
িবঠত্। " 
: " লত্া? কারজর কথায় আরসা। " 
. 
- " লত্ামার আসরলই নধরর্বযর িড় অভাি, জারনা? " 
ঠং ঠং করর েরজায় েুইিার শ্ব্দ হরলা। 
ত্ার বকেু পররই অপরপাশ্ লথরক লকউ একজন েরজার বনরচর বেরকর চাররকাণা 
লখারপর মত্ অংশ্টা বেরয় মাোবর মারপর একটা থারমবামি লভত্রর লঠরল বেরলা। 
. 
: " কী ওটা? " 
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- " কী আিার? চা। কারটববস অে D। 
খারি না?" 
. 
: " ত্ার আরি র্া িলরত্বেরল ত্া লশ্ষ কররা। লনেন বকিনীর িাঠবনক একক -লত্া কী 
হরয়রে? " 
- " লত্া র্া হরয়রে, " 
মরির ঢাকনাটা খুরল চারয় চুমুক বেরলা। 
- " ত্া হরলা এই লনেরনর সংখযা। 
একবট বকিনীরত্ িরড় প্রায় ১০-১২ লে, অথবাৎ ১-১.২ বমবলয়ন লনেন থারক। প্রবত্টা 
লনেন আিার ৩ লসবন্টবমটার করর লম্বা। 
ত্াহরল র্বে লনেরনর লমাট সংখযা ১ বমবলয়নও ধরর লনওয়া হয়, ত্াহরল জারনা একটা 
বকিনীরত্ থাকা সমি লনেরনর লমাট নেঘবয কত্ হরি? " 
. 
: " কত্? " 
- " ৩০ বকরলাবমটার! আর ১২ লে বহরসরি বনরল হরি ত্া ৩৬ বকরলাবমটার! 
বকন্তু আসল টুইস্ট্টা লকাথায় জারনা? আসল ইন্টাররবস্ট্ং িযাপারটা হরলা বকিনীর 
সাইরজ- র্া হরলা মাত্র ১০-১২ লসবন্টবমটার! " 
আররকিার চুমুক বেরয় মিটা নাবমরয় রাখরলা। 
- " বচিা কররত্ পাররা, ৩০-৩৬ বকরলাবমটার নেরঘবযর একসাবর লনেন মাত্র ১০-১২ 
লসবন্টবমটাররর একটা বকিনীরত্ লেওয়া আরে?!! " 
. 
: " এই হরলা লত্ামারের সমসযা, সিবকেুরত্ই বমরাকল খুাঁজরত্ র্াও। " 
মিটা তু্রল বনরয় চুমুক বেরয় িলরলা। 
: " এভারি লেখরত্ লিরল রাত্-বেরনর আিত্বনটারকও বমরাকল লািা শুরু কররি। " 
- " অিশ্যই লািরি! আর লািাটাই স্বাভাবিক। 
কারণ এ সমি বমরাকরলর মাধযরমই মাবলকুল মুলরকর মহত্ব, লেষ্ঠত্ব, িড়ত্ব পবরফুবটত্ 
হরয় ওরঠ -লকিলমাত্র লেখার মত্ লচাখ, আর উপলবি করার মত্ িািবিক অরথবই 
একটা ❝ মুিমন ❞ থাকা লারি। " 
. 
: " আসল কথায় আরসা। What's your point? " 
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- " আমার পরয়রন্ট আসার আরি আররকটা োন েযাি ইনকু্লি করা র্াক। " 
. 
: " Now what?!! " 
খটাশ্ করর মিটা নাবমরয় রাখরলা। 
- " আহহা, বনরজর োরিশ্ন এভারি জড়িস্তুর ওপরর অযাপ্লাই করর কী লাভ? " 
মিটা তু্রল বনরয় উরটপারট লেখরলা। 
- " আর এবেরক আবম আরও ভািরত্বেলাম লর্ you were supposed to be ❝ 
বিজ্ঞানমনস্ক ❞। " 
. 
: " আর কত্িার িলরল কারন বেরয় কথাটা র্ারি? 
Just get to point already!! " 
- " আচ্ছা বঠক আরে। লত্া র্া িলবেলাম, আররকটা োন েযাি। 
লত্া কথা হরলা, একটা পূণবাঙ্গ মানিরেরহ লকারষর পবরমাণ জারনা কত্? ~৩৭.২ 
বিবলয়ন, লর্খারন ১ বিবলয়ন হয় ১০০০ বিবলয়রন। 
লত্া এই বিশ্াল সংখযক লকারষর প্ররত্যকবটরত্ই DNA আরে -কাররি? " 
. 
: " হুম, কাররি। কারণ আবম র্ত্েূর জাবন, DNA োড়া নাবক লেরহর লকান কাজই 
হরি না। " 
- " এোিবল। এখন বকিনী লর্মন লনেন বেরয় িবঠত্, এই DNA-ও আিার লত্মন 
বনউবক্লওটাইি নামক িাঠবনক একক বেরয় িবঠত্ -র্া থারক লজাড়ায় লজাড়ায়। " 
সুড়ুৎ করর চারয় চুমুক বেরয় িলরলা। 
- " অথবাৎ ১টা বনউবক্লওটাইি লপয়ার িলা মারন লসখারন আসরল ২টা বনউবক্লওটাইি 
আরে। এখন আসল মজাটা বঠক এখারনই। 
একটা লকারষর DNA-লত্ ৩০০ লকাবট িা ৩ বিবলয়ন এমন বনউবক্লওটাইি লপয়াসব 
থারক! ত্াহরল িলরত্ পাররা, ত্ারের প্রকৃত্ সংখযাটা কত্ োাঁড়ারলা? " 
. 
: " ৩ বিবলয়ন লপয়াসব, ত্ারমারন ৬ বিবলয়ন বসঙ্গল বনউবক্লওটাইি? " 
- " এোিবল! একটামাত্র লকারষই এত্গুরলা বনউবক্লওটাইি, ত্াহরল কল্পনা কররত্ 
পাররা লিাটা লেরহর লকাষ বমবলরয় কত্গুরলা হরি? " 
মিটা নাবমরয় লররখ িলরলা। 
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. 
: " হুম, অরনক। " 
মিটা তু্রল চুমুক বেরয় িলরলা। 
- " আর র্বে এই সিগুরলা বনউবক্লওটাইিরক এরকর পর এক িসারত্ থাকা হয়, 
ত্াহরল নেঘবযটা কত্ োাঁড়ারি জারনা? 
৬৭ বিবলয়ন মাইল -র্া প্রায় ৭০ িার সূরর্ব আসা-র্াওয়ার সমপবরমাণ েূরত্ব!! 
মাথা নষ্ট করার মত্ িযাপার না?! " 
. 
: " Well, that's a lot of numbers। বকন্তু আমার এখরনা িুরে আসরত্রে না লর্ 
তু্বম কী িুোরত্ চারচ্ছা, আর আবম র্া র্া িললাম লসগুরলার সারথই িা এগুরলার 
সম্পকব লকাথায়? " 
- " আবম জাস্ট্ এটাই িুোরত্ চাবচ্ছ লর্ তু্বম বক সবত্য-ই বিশ্বাস কররা, লর্ a 
SUPREME BEING -capable of feats of this caliber -এমন এক েুবনয়া 
িানারিন, 
লর্খারন বত্বন বরবর্ক্ব ও োবররদ্রযর ভরয় বশ্শুরের হত্যা কররত্ বনরষধ করর[*] 
পরিত্বীরত্ ত্ারেরই স্থানসংকুলান কররত্ পাররিন না? " 
. 
. 
: " কী িলরত্ চাও তু্বম? " 
ভ্রু কুাঁচরক চারয়র মিবট নাবমরয় রাখরলা। 
. 
- " িলরত্ চাই না, আবম িলবে! " 
এত্েণ আটরক থাকা মিটারক সুরর্াি লপরয়ই লোাঁ বেরয় তু্রল বনরয় িলরলা। 
- " তু্বম বক জারনা পুররা পৃবথিীর ললাকসংখযা কত্? 
৭ বিবলয়ন। " 
. 
: " একচুয়াবল ত্া আরও লিবশ্, ভাল করর লজরন কথা িরলা। " 
- " আবম জাবন ত্া আরও লিবশ্, 7.6 billion as of October 2017। 
আবম ভিাংশ্ িাে বেরয় বহসাি লেখারত্ চাবচ্ছলাম, র্ারত্ িুেরত্ সুবিধা হয়। 
'Cause I'm not so sure if you're gonna be able to grasp the following 
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calculations -even withouth the fractions... " 
. 
: " মারন?!! " 
- " মারন আবম খুি একটা আশ্ািােী নই লর্ ভিাংশ্ োড়া করা বহসািও লত্ামার িুরে 
আসরি বকনা। " 
. 
: " I know what it means you uncultured, medieval psychopath!!! " 
লখাঁবকরয় উরঠ িলরলা। 
: " আবম িলবে লর্ কী িুোরত্ চাও তু্বম এ কথার মাধযরম?! " 
. 
- " লসটাই িুোরত্ চাই -লর্টা তু্বম িুরেরো। আর লর্ভারি তু্বম বরঅযাি কররল- ত্ারত্ 
িুেরত্ অসুবিধা হয় না, লর্ তু্বমও জারনা আমার কথা সবঠক। " 
একিাল হাবস বনরয় আিারও লেয়ারলর লসই লকানার বেরক ত্াকারলা। 
- " বঠক বকনা, D? " 
. 
. 
: " আবম এখারন লত্ামার ইমাবজনাবর অিজাভবাররর সারথ লখাশ্িল্প করা লেখরত্ আবস 
নাই, you understand?! 
কারজর কথায় আরসা!!! " 
- " লচাঁচারলই বক সি সমাধান হরয় র্ায়? " 
লেয়ারলর বেক লথরক মুখ বেবররয় িলরলা। 
- " ত্রি র্াই লহাক, আসল কথায় আবস। লত্া, ওয়ােব পপুরলশ্ন রাউন্ড বেিার বহরসরি 
ধরর লনওয়া র্াক ৭ বিবলয়ন। এখন আবম র্বে িবল, লর্ এই ৭০০ লকাবট মানুষরক 
একটা বনবেবষ্ট পবরমাণ এলাকায়ই সাসরটইন করা সম্ভি -এিং ত্াও খুি ভালভারিই 
সম্ভি, ত্াহরল? " 
. 
: " লর্ বজবনরসর লকানরকরমর বভবির ভ-ও নাই, ত্া িলা আর না িলায় কী আরস 
র্ায়? 
জনসংখযার চারপ সিার েম আটরক লর্ািাড়, আর এ আসরে পুররা ওয়ােব পপুরলশ্নরক 
একাই একটা বনবেবষ্ট এলাকায় ধবররয় লেলরত্। 
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৭০০ লকাবট িলরত্ লর্ বঠক কত্ লিাোয় -ত্ার লকান আইবিয়াও বক আরে কুয়ার িযাঙ 
লকাথাকাররর? " 
- " জানত্াম লর্ এমনই বকেু একটা বরঅযাকশ্ন পারিা। আচ্ছা শুরনা ত্াহরল, আবম র্া 
িললাম ত্া অিশ্যই সম্ভি; পুররা পৃবথিীর জনসংখযারক লকিল আরমবরকার এক লটোস 
লস্ট্রটই জায়িা লেওয়া সম্ভি, ত্াও র্রথষ্ট েযাবসবলবটসহ। " 
. 
: " ওয়াও। কল্পকাবহনী আর কত্ চালারি? শুবন ত্াহরল, কীভারি সম্ভি? " 
- " আচ্ছা, ধররা র্বে ৭ বিবলয়ন ললাকসংখযারক ের এোম্পল- ৪ জন মানুরষর একটা 
পবরিার বহরসি করর ভাি করা হয়- ত্াহরল পুররা বিরশ্ব লমাট পবরিাররর সংখযা োাঁড়ায় 
১.৭৫ বিবলয়ন পবরিার। 
এখন র্বে আবস লটোরস, ত্াহরল লেখা র্ায় লর্ আরমবরকার এই লস্ট্টবটর লটাটাল 
এবরয়া হরলা ৬,৯৬,২৪১ িিব বকরলাবমটার, অথিা ৭,৪৯৪.২৮ বিবলয়ন স্কয়ার েীট। 
ত্াহরল র্বে ১.৭৫ বিবলয়ন পবরিাররক র্বে এই একটা লস্ট্রটই সাসরটইন করা হয়, 
ত্াহরলও প্ররত্যকটা পবরিার ( ৭,৪৯৪.২৮ ÷ ১.৭৫ ) অথবাৎ প্রায় ৪,২৮২.৪৫ স্কয়ার 
েীরটর জায়িা পারি। " 
. 
: " বকন্তু...(খক খক করর কাশ্রত্ শুরু কররলা), 
বকন্তু ৪,২৮২.৪৫ স্কয়ার েীট আর কত্টুকুই িা হয়? িাোিাবে কবররয়, একজরনর 
ওপরর আররকজনরক উবঠরয় রাখার মত্ কথা সারজস্ট্ কররো ইবিয়রটর মত্? " 
- " Really? Are you being serious right now? 
তু্বম বক জারনা, লর্ ৩৫০০ স্কয়ার েীরটর লিবশ্ জায়িার ওপর নত্রী করা লর্রকান 
িাবড়ই লর্ন এরককটা লশ্া-বপস বহরসরি িণয করা হয়?! 
লসখারন ৪০০০ স্কয়ার েীরটর লভত্রর ৫টা লিিরুম, ৩-৩.৩৫টা িাথরুম, ৩টা 
িযারররজর একটা ২ ত্লা িাবড় োাঁড় করারনা সম্ভি, আর বহসারি লত্া এর লচরয়ও প্রায় 
৩০০ স্কয়ার েীট লিবশ্ পাওয়া র্ারচ্ছ!! 
সারথ আপ-টু-লিট বকরচন, হাই স্ট্যান্ডারিবর বলবভং রুম লত্া আরেই। আর এর িাইররও 
এেিা েযাবসবলবটস লর্মন স্ট্াবি, বমবিয়া রুম ইত্যাবের কথা আর না-ই িা িবল। " 
এত্েণ ধরর একটানা কথা িলায় ঠান্ডা হরয় র্াওয়া চারয়র মি নাবমরয় লররখ িলরলা। 
- " আর এর সিই পুররা ওয়ােব পপুরলশ্রনর প্ররত্যকটা মানুষরক লপ্রাভাইি করা 
সম্ভি, ত্াও লকিলমাত্র আরমবরকার একটামাত্র লস্ট্রট লররখই। 
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এর িাইরর লত্া শুধু আরমবরকারই আরও ৪৯টা লস্ট্ট, ১টা লেিাররল বিবিি, ৫টা 
স্বায়িশ্াবসত্ অিল এিং বিবভন্ন অবধকারভুি এলাকা পরড়ই ররয়রে; 
আর পুররা পৃবথিীর কথা লত্া িােই বেলাম। " 
. 
. 
: "......." 
- " আসল সত্যটা হরলা মাবলকুল মুলক ত্ার আিে -এর জনয শুধু এক পৃবথিী 
িাবনরয়রেন, 
বকন্তু রু্রি রু্রি এরক " Divide and rule" -এর মত্ অিবণত্ এরজন্ডা বনরয় খন্ড-
বিখন্ড করররে স্বাথবারিষী কুেোর ও মুনাবেরকরা; জারত্র নারম, িরণবর নারম, ভাষার 
নারম। 
কাল্পবনক বকেু লরখা এাঁরক বেরয় লিাোরনা হরয়রে লর্ এপারশ্র এটা লত্ামার লেশ্, আর 
ওপারশ্র ওটা হরলা বিরেশ্। 
র্ার কাররণ লেখা র্ায় একই সীমানার একপারশ্ র্খন মানিজম লরারধ কযারম্পইন 
চালারনা হয়, আইন িানারনা হয়; 
অনযপারশ্ ত্খন জনসংখযা িাড়ারনার জনয কযারম্পইন চালারনা হয়, ভাত্া ও পুরষ্কার 
লঘাষণা করা হয়। 
আর এসরির সারথ জনসংখযা সমসযা বকংিা বিরফাররণর মত্ বকেু িুবলসিবস্ব টামব 
গুবলরয় খাইরয় লেওয়া হরয়রে বচবনর মত্, 
র্ারত্ করর ত্ার বমবষ্ট স্বারের আড়ারল সমগ্র বিশ্ব ও ত্ার সম্পরের ভান্ডাররক কুবেিত্ 
করর লররখ কলকিা নাড়ারনা র্ায়। " 
. 
. 
: " ...আসরল, এরহম..আমার আসরল র্াওয়া প্ররয়াজন। লেরী হরয় র্ারচ্ছ। " 
- " কী কারজ? আরও বকেু মত্িাে খুাঁরজ লির করর বনরয় আসার জনয? " 
লহরস উরঠ িলরলা। 
. 
: "......." 
- " জিাি লনই লকন? আরর োাঁড়াও োাঁড়াও, আবমও র্ারিা। ত্রি ত্ার আরি একটা 
কথা িরল আবস। " 
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. 
- " হযারলাওওও, whadup dude!! 
আজরক কী মরন হরলা? এেরপরিশ্ন পূরণ হরয়রে নাবক, D? 
Or would you rather prefer me saying..." 
পুনরায় লসই লেয়ারলর লকানার বেরক ত্াবকরয় হাবসমুরখ িলা চবড়রয় কথা িলরত্ শুরু 
কররলা। 
. 
. 
. 
বিং বিং!! 
. 
কবম্পউটার স্ক্রীরনর সামরন িরস থাকা লযািরকাট পড়া মধযিয়সী ললাকটা পরকট লথরক 
লমািাইল লোনটা লির কররলন, ত্ার আরি স্ক্রীরণ থাকা টাইমারটা এক েলক লেরখ 
বনরলন। 
. 
: " সযার, আপনারক লকবিরন না লপরয় লোন বেলাম। ৬ নং লিরির লপরশ্ন্ট আিাররা 
ভারয়ারলন্ট লেইরজ চরল লিরে, আপনারক আসার জনয অনুররাধ করা হরচ্ছ। 
িাই ো ওরয়, এই মুহূরত্ব আপবন লকাথায় আরেন? " 
- " বিআইবি উইরঙ। " 
: " (ওপর প্রারি থাকা িযবিবট লহরস বেরলা) আিারও সািরজি ২৭ সযার? " 
. 
. 
// হযারলাওওও, wadup dude!! // 
. 
জিারি বকেু একটা িলরত্ বিরয় িাধা লপরলন মােিয়সী ললাকবট। 
মবনটর লথরক হাই ভবলউরম কথা আসরে। 
. 
//আজরক কী মরন হরলা? এেরপরিশ্ন পূরণ হরয়রে নাবক, D? 
Or would you rather prefer me saying your full designation, Doctor? 
// 
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. 
লহরস বেরলন লযািরকাট পড়া ললাকবট। 
লর্ মানুষ বসবসবটবভ কযারমরার বসরিটবল ইেটল করার নতু্ন পবজশ্ন আধাবেরনর 
মাথায়ই খুাঁরজ লির করর লেলরত্ পারর, ত্ার লোট্ট একটা চালাবক বমস করর ভুল করর 
লেরলরেন বত্বন। 
. 
র্বেও প্রায় সমরয়ই র্খন বত্বন এরক পর্বরিেণ কররন, লচষ্টা কররন লর্ন লস লটর না 
পায়। 
বকন্তু আজ লস িুরে লিরে, লর্ বত্বন মবনটররর সামরন িসা আরেন। 
কারণ বত্বন এত্ িভীর মরনারর্ারির সারথ সিবকেু লেখবেরলন, লর্ আরিবপরে বকেু না 
লভরিই হুট করর বত্বন ওর চা -এর বররকারয়রস্ট্ সাড়া বেরয় লেরলবেরলন। 
. 
লক জারন, হয়রত্ািা এটাও এর একটা বিক বেল। 
ত্াাঁর অযারটনশ্ন সমূ্পণবরূরপ অনযবেরক বনরয় সািকনশ্াসবল ত্াাঁরক বেরয় কাজটা কবররয় 
বনরয়রে। 
. 
র্ার েরল বঠক এই মুহূরত্ব বহরিন বসবসবটবভ কযারমরার মধয বেরয় স্ক্রীরণর ওপর 
একিাল হাবস বনরয় ত্াাঁর বেরক ত্াবকরয় আরে একই লেরহ ১৯বট বভন্ন বভন্ন 
আইরিনবটবট িহন করা এ লপরশ্ন্টবট, 
এই লমন্টাল অযাসাইলারমর বিরসাবসরয়বটভ আইরিনবটবট বিসওিবার উইরঙর 
notorious সািরজি ২৭। 
. 
. 
- " হযাাঁ, বঠক িরলরো। সািরজি ২৭ -ই। Very interesting case this one, I 
must say। " 
কলাররক িলরলন ললাকবট। 
- " র্াই লহাক, লত্ামরা ওই লপরশ্ন্টরক বররিইন কররা, বসরিবটভ োও। 
আবম আসবে। " 
: " ওরক সযার, থযাংক ইউ। " 
. 
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লচয়ার লঠরল উরঠ োাঁড়ারলন িািারবট। 
" সামরনর বেন লথরক এখারন বনরজর পারসবানাল ইন্টাররস্ট্স একপারশ্ সবররয় লররখ 
আররকটু লিবশ্ অযালাটব থাকরত্ হরি" -ভািরত্ ভািরত্ বত্বন লির হরয় লিরলন মবনটবরং 
রুমবট লথরক। 
আর লপেরনর মবনটরর লেখা লিল লোট্ট একটা রুরমর লমরেরত্ িরস থাকা এক 
রু্িকরক- একা একাই কথা িলরত্ এিং মারেমরধয লহরস উঠরত্। 
. 
. 
. 
. 
[*] 
■...এিং লত্ামারের সিানরের োবররদ্রযর কাররণ হত্যা লকাররা না, আবমই লত্ামারেররক 
বরবর্ক্ব লেই এিং ত্ারেররকও।... 
- সূরাহ আল-আনআম, ১৫১ -এর অংশ্বিরশ্ষ 
. 
■এিং লত্ামারের সিানরের োবররদ্রযর কাররণ হত্যা লকাররা না, আবমই লত্ামারেররক 
বরবর্ক্ব লেই এিং ত্ারেররকও। বনিয়ই ত্ারেররক হত্যা করা জঘনযত্ম অপরাধ। 
- সূরাহ আল-ইসরা (িনী ইসরাঈল), ৩১ 
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১৮৫ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” 
(১ম পিব) 
-আবসে আেনান  
 
 
েরলা ো মাবন! 
. 
ব্রুসঃ 
রাইমাররা বিরয় কররবেল অল্প িয়রস। লপ্রিরনবের িযাপারর র্খন জানরত্ পাররলা, 
ত্খরনা ওরা বিরয় কররবন। জযারনরটর িয়স বেল ১৯, রনারের ২০। জযারনরটর সিসময় 
শ্খ বেল র্মজ লেরলর র্মজ েুই ভাই ব্রুস আর ব্রায়ারনর জম বেল ত্াই স্বে সত্য 
হিার মরত্া। খুি ত্াড়াত্াবড় রনারের েুরটা প্ররমাশ্ন হল। লোট্ট এক রুরমর 
অযাপাটবরমন্ট লথরক ওরা লমাটামুবট িড়সড় একটা ঘরর আসরলা। রাইমাররের জীিন 
সুন্দর বেল। িৃবহণী মা, পবরেমী িািা। আর ঘর আরলা করর রাখা র্মজ েু’ই ভাই। 
বপকচার পাররেি। 
. 
েন্দপত্ন হল ে’মারসর মাথায়। িায়াপার িেলারনার সময় িযাপারটা প্রথম লচারখ 
পরড়। জযারনট লভরিবেল লভজা িায়াপাররর কাররণই হয়রত্া ওরা কাাঁেরত্া। বকন্তু লেখা 
লিল িায়াপার োড়া রাখরলও কান্না থামরে না। প্রস্রারির সময় সমসযা হরচ্ছ। িািার 
জানারলন ওরা েুজরনই বেরমাবসরস ভুিরে। বেরমাবসস গুরুত্র লকান সমসযা না। 
লমাটামুবট কমন। লেরল িাচ্চারা বেরমাবসরসর কাররণ বঠক মরত্া প্রস্রাি কররত্ পারর 
না। খুি লিবশ্ বচবিত্ হিার প্ররয়াজন লনই। অবধকাংশ্, লেরত্র বেরমাবসস 
আপনাআপবনই বঠক হরয় র্ায় ত্রি লসইে সাইরি থাকার জনয সারকামবসশ্ান, অথবাৎ 
খৎনা করারনার পরামশ্ব বেরলন িািার। র্মজ েু ভাইরয়র ৭ মাস িয়রস ত্ারের 
সারকামবসশ্ারনর জনয বনরয় র্াওয়া হয়। 
. 
সারকামবসশ্ান িা খৎনা হাজার হাজার িের ধরর চরল আসা খুি সহজ একবট 
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প্রবিয়া। ৯৯% লচরয়ও লিবশ্ লেরত্র এরত্ িড় ধররণর লকান োরমলা লেখা র্ায় না। 
আমারের লেরশ্র গ্রামািরল িাাঁরশ্র বচমটা, েুর আর কাাঁবচ বেরয়ই লখালা আকারশ্র 
বনরচ বপবড়রত্ িবসরয় সুন্নারত্ খৎনা করা হয়। করয়ক বমবনরটর মামলা। পবিমা বিরশ্বও 
অবধকাংশ্ লেরত্র এ পদ্ধবত্ই িযিহৃত্ হয়। ত্রি এয়ার কবন্ডশ্নি হসবপটারলর 
অপাররশ্ান বথরয়টারর, লস্ট্বরয়ালাইর্ি ক্লযাম্প আর স্কযালরপল বেরয়। ব্রুস আর 
ব্রায়ারনর লেরত্রও র্বে এমনটা হত্ ত্াহরল হয়রত্া আমারের এ িল্প অনয লকান ভারি 
শুরু কররত্ হরত্া। বকন্তু ব্রুস আর ব্রায়ারনর অপাররশ্রনর োবয়রত্ব থাকা ৪৬ িের 
িরয়সী লজনাররল প্রযাবিশ্ানার িাঃ র্’ন মাবর স্কযালপযারলর িেরল লসই বেন লিাবভ 
কটাবর লমবশ্ন িযিহাররর বসদ্ধাি লনন। এ বিভাইরস একবট লোট লজনাররটররর মাধযরম 
একবট সূরচর মরত্া ইরলরক্ট্রারির মরধয বিেুযৎ প্রিাবহত্ করা হয়। বিেুযরত্র প্রিারহর 
কাররণ ইরলরক্ট্রারি লর্ ত্াপ উৎপন্ন হয় ত্ার সাহারর্য “কাটা” হয়। একটা েুবর িা 
স্কযালরপরলর সারথ এ বিভাইরসর পাথবকয হল, এরেরত্র মূলত্ লপাড়ারনার মাধযরম 
“কাাঁটা” হয়। এ পদ্ধবত্র সুবিধা হল ত্ারপর কাররণ সৃষ্ট হওয়া েরত্র প্রািগুরলা পুরড় 
লর্রত্ থারক। র্ার েরল রিনালীগুরলার মুখ িন্ধ হরয় র্ায় এিং বব্লবিং তু্লনামূলক 
ভারি কম হয়। পদ্ধবত্বটরক ইরলরক্ট্রা-কটারাইরর্শ্ান (electrocautery) িলা হয়। 
মূলত্ আাঁবচল জাত্ীয় লগ্রাথ লেরল লেয়ার জনয ইরলরক্ট্রাকটারাইরর্শ্ান লিশ্ কার্বকরী 
মরন করা হয়। বকন্তু সারকামবসশ্ান িা খৎনার লেরত্র ইরলরক্ট্রাকটারাইরর্শ্ান িযিহার 
অপ্ররয়াজনীয় এিং অরনক লেরত্র বিপেজনক। 
. 
১৯৬৬–র এবপ্ররলর ঐ সকারল িাঃ র্ন মাবরর হারত্র বিভাইসবট লিশ্ করয়কিার 
মযালোঙ্কশ্ান করর। প্রাথবমকভারি ইরলরক্ট্রা-কটাবর লমবশ্রনর লহরমাস্ট্যাট িায়াল 
‘বমবনমারম’ লসট করা হয়। বকন্তু প্রথমিার িাঃ র্ন মাবর চামড়া বিবচ্ছন্ন কররত্ িযথব 
হন। লহরমাস্ট্যাট িায়াল লিশ্ অরনকেূর িাবড়রয় লেওয়া হয়। তৃ্ত্ীয় িার ব্রুরসর 
লর্ৌনারঙ্গর চামড়ার সারথ ইরলরক্ট্রাি েশ্ব করারনার সারথ সারথ রুরমর সিাই মাংস 
লপাড়ার শ্ব্দ ও িন্ধ লপরলা। িািাররা িুেরত্ পাররলন খুি িড় ধররণর একটা েুঘবটনা 
ঘরট লিরে। হসবপটারলর লিরি ঘুমি ব্রুরসর েু’পারয়র মােখারন জযারনট আর রনাে 
পুরড় কয়লা হরয় র্াওয়া সুরত্ার মরত্া বকেু একটা লেখরত্ লপল। পরিত্বী করয়ক 
বেরনর মরধয ব্রুরসর সমূ্পণবভারি পুরড় র্াওয়া বলঙ্গ ধীরর েয় হরত্ হরত্ বনবিহ্ন হরয় 
র্ায়। িািাররা ব্রায়ারনর উপর সাজবাবর না করার বসদ্ধাি লনন। অনয আররা অরনরকর 
মরত্াই ব্রায়ারনর বেরমাবসরসর সমসযা আপনাআপবনই বঠক হরয় র্ায়। বকন্তু ব্রুরসর 
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অপবররময় েবত্ হরয় লিল। ১৯৬৬ লত্ প্লাবস্ট্ক সাজবাবর বেল এরকিাররই প্রাথবমক 
পর্বারয়। বর-কনিাকবটভ সাজবাবরর মাধযরম ভুল শুধরর লনয়ারও লকান উপায় বেরলা না। 
. 
কীভারি কী হরয় লিল, জযারনট আর রনাে িুেরত্ পারবেরলা না। লর্ন মুহূরত্বর মারে 
এক েড় এরস সি বকেু লণ্ডভণ্ড করর লেলরলা। পুররা িযাপারটা বনরয় বচিা কররত্ 
িসরল অরনরক সময় জযারনরটর কারে অিািি মরন হরত্া। ব্রুস আর লকানবেনই আর 
েশ্টা লেরলর মরত্া হরত্ পাররি না, এ বচিাটা লভত্রর লথরক ওরের কুরড় কুরড় 
খাবচ্ছরলা। ওরা বনরজরের লোষী ভািবেল। 
. 
িঃ জন মাবনরক রাইমাররা প্রথম লেরখ বটবভ পেবায়। েুঘবটনার প্রায় েশ্ মাস পর। মধয 
লেব্রুয়াবরর এক সন্ধযায়। This Hour Has Seven Days নারমর কযারনইবিয়ান 
ব্রিকযাবস্ট্ং করপবাররশ্ারনর জনবপ্রয় টক লশ্া-লত্। কারলা লমাটা লেরমর চশ্মার 
লপেরনর শ্াি লচাখ েুরটারত্ িুবদ্ধর োপ। িানবেরক বসাঁবথ করা চুল পবরপাবট করর 
আাঁচড়ারনা। নীরিত্া এিং কথা িলার সময় বনয়বযত্ আত্মবিশ্বাস লভত্র লথরক বঠকরর 
লির হয়। িুবদ্ধমান, কযাবরর্মযাবটক। মানুষটা খুি ঠাণ্ডা মাথায় কথা িরলন। লেরখ মরন 
হয় ত্ার উপর আস্থা রাখা র্ায়।সাইকরলাবজস্ট্, বপএইচবি, হাভবািব। জযারনট আর 
রনাে রাইমার মরন মরন এমন একজন মানুষরকই খুাঁজবেরলা। অবত্বথ হরয় আসা জন 
মাবন িাবটরমারর লখালা জনস হপবকে হসবপটারলর নতু্ন একবট বক্লবনক বনরয় কথা 
িলবেরলন। মাবনর উরেযারি লখালা এ বক্লবনরকর উরেশ্য বেল সাজবাবরর মাধযরম 
প্রাপ্তিয়স্ক বহজড়া িা Hermaphrodite/Intersex নারী ও পুরুষরের বলঙ্গ পবরিত্বন 
করা। এটা বেল অযারমবরকারত্ এধররনর প্রথম বক্লবনক। মাবনর িরিষণা বেল মূলত্ এ 
বিষয় বনরয়ই। রাইমাররা বটবভর পেবায় িঃ-লক িলরত্ শুনরলন – “আমারের কারে 
গুরুত্র মরন হরলও লর্সি মানুষ মানরিত্র জীিন র্াপন কররেন, একটা সমাধারনর 
জনয মবরয়া হরয় আরে, ত্ারের জনয এধররনর সাজবাবর সারকামবসশ্ারনর লচরয় এমন 
আলাো বকেু না।” 
. 
বনঃসরন্দরহ িঃ মাবনর সাোৎকার অত্যি ইন্টাররবস্ট্ং বেল, ত্রি রাইমাররের জনয 
হয়রত্া পুররা িযাপারটা বিবচ্ছন্নভারি লকৌতূ্হলজনক একটা সৃ্মবত্ বহরসরিই থাকরত্া। 
বকন্তু অনুষ্ঠারনর লশ্ষ বেরক প্ররশ্নাির পরিব একজন েশ্বক িঃ মাবনরক এমন একবট প্রশ্ন 
করর র্া রাইমাররের মরনারর্াি বেরত্ িাধয করর। প্রশ্নবট বেল অসমূ্পণব লর্ৌনাঙ্গ বনরয় 
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জম লনওয়া বশ্শুরের সম্ভািয বচবকৎসার িযাপারর। জিারি মাবন িরলন, জনস হপবকে 
বক্লবনরক সাজবাবর এিং হররমান বিটরমরন্টর মাধযরম এধররনর বশ্শুরের নারী িা পুরুরষ 
পবরণত্ করা সম্ভি। িঃ মাবন িলবেরলন – লকান বশ্শু নারী িা পুরুষ বহরসরি জম 
বনরলা বক না, লসটা লত্মন গুরুত্বপূণব না। নশ্শ্রি বশ্শুরের বলঙ্গ পবরিত্বন করা সম্ভি। 
লকান োরমলা োড়াই লেরল বশ্শুরক লমরয় আর লমরয় বশ্শুরক লেরল বহরসরি িড় করা 
সম্ভি। রাইমাররা বঠক কররলা ওরা ভুল শুধরর লনয়ার লচষ্টা কররি। অনুষ্ঠান লশ্ষ 
হওয়া মাত্র জযারনট িঃ মাবনরক বচবঠ বলখরত্ িসরলা। করয়ক মারসর মরধয ওরা 
িাবটরমারর জন মাবনর অবেরস হাবজর হল। 
. 
লব্রন্ডাঃ 
. 
ব্রুরসর লকইস বহবি লশ্ানার পর, ওর বেবর্কাল লচকআরপর পর জন মাবন পরামশ্ব 
বেরলন ব্রুসরক লমরয় বহরসরি িড় করার । প্রথরম castration এর মাধযরম ব্রুরসর 
শ্রীর লথরক পুরুষ লর্ৌনারঙ্গর অিবশ্ষ্ট অংশ্ িাে লেয়া হরি। নকরশ্াররর শুরুরত্ 
হররমান বিটরমন্ট বনরত্ হরি। আর বিটরমরন্টর লশ্ষ পর্বারয় সাজবাবর মাধযরম ওর শ্রীরর 
কৃবত্রম লর্াবন স্থাপন করা হরি। ও কখরনা মা- হরত্ পাররি না, বকন্তু একজন সাধারণ 
নারীর মরত্া লর্ৌন জীিন র্াপন কররত্ পাররি। একজন অসমূ্পণব পুরুরষর িেরল ও 
একজন পবরপূণব নারী হরত্ পাররি। িঃ মাবন রাইমাররের অভয় বেরলন, প্রথম লশ্ানায় 
র্রত্াটা গুরুত্র মরন হয় আসরল িযাপারটা লত্মন বকেুই না। একজন মানুষ পুরুষ 
নাবক নারী এটা পাথরর ললখা বকেু না। জমসূরত্র একজন মানুষ নারী িা পুরুষ হরয় 
জমায় না। িরং পাবরপাবশ্ববকত্ার প্রভারি একজন মানুষ ‘পুরুষ’ অথিা ‘নারী’ বহরসরি 
লিরড় ওরঠন। প্রকৃবত্ না, পবররিশ্ একজন মানুষরক ‘পুরুষ’ অথিা ‘নারী’ িানায়। 
সুত্রাং লকউ লকান ধররণর শ্রীর বনরয় জমারচ্ছন ত্ার চাইরত্ মানবসকভারি লকান 
নলবঙ্গক পবরচয় (Gender Identity/Gender Role) লস গ্রহণ কররে, লসটা লিবশ্ 
গুরুত্বপূণব। জরমর প্রথম েুই িের একজন মানুরষর নলবঙ্গক পবরচয় িুবয়ি িা 
পবরিত্বনশ্ীল থারক। এসমরয়র মরধয একজন মানুষরক বঠক কীভারি িড় করা হরচ্ছ 
ত্ার উপর বনভবর কররি লস বনরজরক নারী বহরসরি বচনরি নাবক পুরুষ বহরসরি। একই 
কথা খারট লর্ৌনত্ার লেরত্র। লক নারীর প্রবত্ আর লক পুরুষরের প্রবত্ আকৃষ্ট হরি, 
এটা পাবরপাবশ্ববকত্া আর পবররিশ্ বঠক করর লেয়। প্রকৃবত্ না। ত্াই ব্রুসরক লমরয় 
বহরসরি িড় করা বনরয় বচিা করার বকেু লনই। শুধু এটুকু বনবিত্ কররত্ হরি, ব্রুস 
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লর্ন সিসময় বনরজরক একজন লমরয় বহরসরি লচরন। 
. 
িঃ মাবনর ত্ীক্ষ্ণ িুবদ্ধ, ত্ীব্র আত্মবিশ্বাস আর কযাবরর্মার প্রভাি লত্া বেলই, সারথ আররা 
বেল জনস হপবকে আর লস্ট্ইট অে বে আটব বিটরমরন্টর বনিয়ত্া। বিশ্ববিখযাত্ 
িরিষক িযবিিত্ভারি ব্রুরসর লকইস হযারন্ডল কররেন, ব্রুস সরিবাচ্চ মারনর বচবকৎসার 
বনিয়ত্া পারচ্ছ। মাবনর কথা না লশ্ানার লকান কারণ উইবনরপরির লোট্ট গ্রাম লথরক 
উরঠ আসা রনাে আর জযারনরটর বেল না। রাইমার েম্পবত্ লর্ িযাপারটা জানরত্া না 
ত্া হল, র্া বকেু জন মাবন ত্ারের িরলবেল ত্ার পুররাটুকুই বেল অনুমান। অপ্রমাবণত্। 
িঃ মাবন বহজড়ারের উপর করা বকেু অপাররশ্ারনর বভবিরত্ এই উপসংহার টানবেরলন 
লর্ স্বাভাবিক অিস্থায় জম লনওয়া একজন লেরল বশ্শুরক লকান জবটলত্া োড়াই লমরয় 
বহরসরি িড় করা সম্ভি। এ উপসংহাররর মূল বভবি বেল ত্ার এই বিশ্বাস লর্ নলবঙ্গক 
পবরচয় ও লর্ৌনত্া েুরটাই পবররিশ্ ও লপ্রোপট বনভবর। প্রাকৃবত্ক ভারি বনধবাবরত্, 
অপবরিত্বনীয় লকান বিষয় না। এটা লকিল বহজড়ারের জনয না, িরং সি মানুরষর 
লেরত্র প্ররর্াজয। েীঘববেন ধরর এ মত্ প্রচার কররলও নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমারণর লকান 
সুরর্াি মাবন পাবচ্ছরলন না। কারণ লকান িািা-মাই সুস্থ-স্বাভাবিক সিারনর ওপর 
এধররনর পরীো করার অনুমবত্ লেরি না। ব্রুস বেল ত্াই জন মাবনর হাইরপাবথবসস 
প্রমারণর পাররেি লটস্ট্ সািরজি। েু িেররর কম িয়স। স্বাভাবিক লেরল সিান, 
েুঘবটনার কাররণ র্ার লর্ৌনাঙ্গ নষ্ট হরয় লিরে। এিং ব্রুরসর বেল একজন আইরিবন্টকাল 
টুইন। অথবাৎ বিকারশ্র প্রবত্বট পর্বারয় লটস্ট্ সািরজি ব্রুসরক, স্বাভাবিক ব্রায়ারনর সারথ 
তু্লনা করার সুরর্াি বেল। জন মাবনর লেওয়া বিটরমন্ট বেল বিপর্বি রাইমার েম্পবত্র 
খড়কুরটা ধরর িাচার লচষ্টা। ব্রুস বেল বনজ বথওবর প্রমারণ মবরয়া জন মাবনর কল্পনার 
লসানার হবরণ। 
. 
লসামিার, ৩ জুলাই, ১৯৬৭। িাবটরমাররর জনস হপবকে হসবপটারল িাইলযাটারাল 
অবকবরিকটবমর মাধযরম িাইশ্ মাস িরয়সী ব্রুরসর শ্রীর লথরক অণ্ডরকাষ অপসারণ 
করা হয়। বঠক হল বনয়বমত্ বচবঠর মাধযরম জযারনট িঃ মাবনরক ব্রুরসর িযাপারর 
আপরিট জানারি। আর িেরর একিার লচকআরপর জনয িাবটরমারর ব্রুসরক বনরয় 
র্াওয়া হরি। মাবন রাইমাররের জাবনরয় বেরলন, এ পর্বারয় সিরচরয় গুরুত্বপূণব হল ব্রুস 
লর্ন বনরজরক একজন লমরয় মরন করর লিরড় ওরঠ। ওর জীিরনর প্রথম িাইশ্ মারসর 
িযাপারর েুই র্মজরক বকেু না জানারনাই ভারলা হি। আর হযাাঁ, ওর একটা নতু্ন নারমর 
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প্ররয়াজন হরি। িাবড় বেরর ত্াই জযারনট আর রনাে বেত্ীয়িাররর মরত্া ত্ারের 
সিারনর নামকরণ কররলা। ব্রুস পবরণত্ হল লব্রন্ডায়। 
. 
চলরি ইনশ্া আল্লাহ্...... 
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১৮৬ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” 
(২য় পিব) 
-আবসে আেনান  

 

লব্রন্ডার িয়স র্খন পাাঁচ িের ত্খন লথরক িঃ মাবন ত্ার িিিয, িরিষণা ও িইরত্ 
চািলযকর এ লকইরসর কথা প্রকাশ্ করা শুরু কররলন। ত্রি সংিত্ কাররণই 
রাইমাররের পবরচয় প্রকাশ্ কররলন না। প্রায় রাত্ারাবত্ ব্রুস/লব্রন্ডার লকইরসর খির 
চাবরবেরক েবড়রয় পড়রলা। জন মাবন প্রচার করা শুরু কররলন – নারী িা পুরুষ হওয়া 
মানুরষর সত্ত্বািত্ লকান নিবশ্ষ্টয না। পবররিশ্, লপ্রোপরটর োরা একজন মানুষ নারী িা 
পুরুষ হরত্ লশ্রখ। আর এর অকাটয প্রমাণ হল েুই র্মজ ভাইরয়র মরধয একজন লেরল 
বহরসরি এিং অনযজন সুস্থ সিল লমরয় বহরসরি িড় হরয় উঠরে। 
. 
ব্রুস/লব্রন্ডার লকইস িযাপকভারি প্রচাবরত্ হয়। সাইরকালবজ, লসরোলবজ, লজন্ডার স্ট্াবি 
ইত্যাবে বিবসবপ্লরনর পাঠযিইরয় এ লকইরসর কথা রু্ি করা হয়। এ লকইস বেল 
মানবিক লর্ৌনত্া, বলঙ্গ ও মনিরত্ত্বর িযাপারর এক নতু্ন বেিরির উরমাচক। এক 
মাইলেলক। প্রকৃবত্ িনাম প্রবশ্েরণর (Nature vs Nurture) রু্রদ্ধ প্রবশ্েরণর 
বিজরয়র অবিসম্বাবেত্ প্রমাণ বেল ব্রুরসর সেলভারি লব্রন্ডায় পবরণত্ হওয়া। এ 
উপসংহার বিবভন্ন জরনর কারে বিবভন্ন কাররণ গুরুত্বপূণব বেল। মাবনর জনয এটা বেল 
বশ্শু লর্ৌনত্া, বলঙ্গ ও লর্ৌনত্ার মনিত্ত্ব সম্পরকব ত্ার বপ্রয় বথওবরর প্রমাণ। সমকামী 
এিং অনযানয বিকৃত্ লর্ৌনাচারর অভযি িযবিরের জনয এ লকইস এিং এর উপসংহার 
গুরুত্বপূণব বেল। কারণ পবররিশ্ ও লপ্রোপরটর কাররণ র্বে একজন লেরল একজন 
লমরয়রত্ পবরণত্ হরত্ পারর, ত্াহরল একজন পুরুষ িা নারীর সমবলরঙ্গর প্রবত্ 
আকষবণরক লকন অস্বাভাবিক, বিকৃত্ িা অসুস্থত্া মরন করা হরি? লখাে নারী িা পুরুষ 
পবরচয়ই র্বে পূিব-বনধবাবরত্ না হয়, অপবরিত্বনীয় না হয়, িরং অবজবত্ 
(learned/acquired) হয়, ত্াহরল কীভারি লর্ৌনত্া পূিব বনধবাবরত্ হরত্ পারর? 
. 
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অনযবেরক লেবমবনস্ট্রের জনয এ লকইস গুরুত্বপূণব বেল কারণ ত্ারা েীঘববেন ধরর োবি 
করবেল নারী ও পুরুরষর মধয লমৌবলক লকান পাথবকয লনই। লেরলরা র্া পারর, লমরয়রাও 
ত্াই পারর। লেরলরা র্রত্াটুকু পারর ত্রত্াটুকুই পারর। ত্াই বকেু কারজ, লর্মন 
মযাথমযাবটকস িা বশ্রল্প (art), লেরলরা লমরয়রের লচরয় েে – এ কথার লকান 
নিজ্ঞাবনক বভবি লনই। পুরুষ মযাথমযাবটবশ্য়ানরের সমান সংখযক নারী মযাথমযাবটবশ্য়ান 
লেখা র্ায় না, বকংিা নারীরের মরধয লকান লিইরত্ারভন, লমাৎর্াটব বকংিা 
মাইরকরলরিরলারক পাওয়া র্ায় না - এটা জাস্ট্ শ্ত্াব্দীর পর শ্ত্াব্দী ধরর চরল আসা 
পুরুষত্রযর প্রভাি। 
. 
১৯৭৩ এর জানুয়াবর সংখযায় টাইম মযািাবর্ন মিিয করর – “চািলযকর এই লকইস 
নারীিােীরের িিরিযর পরে লজারারলা সমথবন লেয়।” 
. 
লিইবভিঃ 
. 
বকন্তু বমবিয়ার রবঙ্গন আর অযাকারিবমকরের এবলিযান্ট ত্রত্ত্বর জিত্ লথরক েূরর 
উইবনরপরির েবিটা বেল অনযরকম। একিারর শুরু লথরকই রাইমাররা অনুভি কররত্ 
পারবেরলন লকান একটা জায়িায় বহরসরি বমলরে না। লকাথাও লকান একটা সমসযা ররয় 
র্ারচ্ছ। র্বেও ওরা েু’জন এটা স্বীকার কররত্ চাবচ্ছরলা না। এরকিারর লোটরিলা 
লথরকই ‘লব্রন্ডা’র আচররণ লমরয়বলপনার লকান োপ বেল না। ওর বপ্রয় কাজ বেল 
লেৌড়ারনা, ব্রায়ারনর িাবড় বনরয় লখলা করা আর লেরলরের সারথ পুররা েরম মারবপট 
করা। পুতু্ল লখলা বেল েু লচারখর বিষ। সু্করল ও বেল একা। রািী, একগুাঁরয়। লমরয়রের 
সারথ লখলরত্ চাইরত্া না। লেরলরা ওরক লখলায় বনরত্া না। এমনবক িাসারত্ও লখলার 
সময় ও লনতৃ্ত্ব বেরত্া। ব্রায়ান ওর অনুসরণ কররত্া। ওর হাটা, চলা, কথা সিবকেুরত্ 
ব্রুসরক লেখরত্ পাওয়া লর্রত্া, লব্রন্ডারক না। 
িয়স িাড়ার সারথ সারথ সমসযাগুরলা িাড়রত্ থারক। িাড়রত্ থারক সামাবজক বিবচ্ছন্নত্া, 
রাি, কষ্ট। ও িুেরত্ পারবেল ও অপবরবচত্, অদু্ভত্। ও খাপ খায় না। এসি বকেুর 
প্রভাি পড়বেল ওর পড়ারশ্ানায়। প্রথরম লিাপন রাখরত্ চাইরলও সু্করল িমািত্ খারাপ 
পারেররমরের পর বশ্েকরের নানা ধররণর প্ররশ্নর জিারি রাইমাররা ওর অত্ীত্ 
সম্পরকব জানারত্ িাধয হয়। সু্কল লথরকই ওর জনয সাইকরলাবজস্ট্ বঠক করর লেওয়া 
হয়। বকন্তু এরকর পর এক সাইকরলাবজস্ট্ এ বসদ্ধারিই লপৌোরত্ িাধয হন, র্বেও ব্রুস 
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হওয়ার লকান সৃ্মবত্ ওর লনই ত্িুও ‘লব্রন্ডা’ লকান এক কাররণ – ত্ার রূপািররক লমরন 
বনরচ্ছ না। এরকর পর এক সাইকরলাবজস্ট্ এিং জযারনট ত্ার বনয়বমত্ বচবঠরত্ মাবনরক 
িযাপারগুরলা জানান। বকন্তু িরািরই িঃ মাবন বিষয়বটরক “টমিরয়র স্বাভাবিক 
েবসযপনা” িরল উবড়রয় লেন। 

. 
ত্রি এক পর্বারয় িঃ মাবনও িাধয হন িযাপারবটরক গুরুত্ব বেরত্। কারণ ত্ার পূনবাঙ্গ 
বথওবররক প্রমাণ করার জনয সিরচরয় গুরুত্বপূণব সময় িরমই এবিরয় আসবেরলা। 
মাবনর বথওবর অনুর্ায়ী লব্রন্ডার রূপািররক সমূ্পণব কররত্ নকরশ্াররর আরিই সাজবাবর 
মাধযরম ওর শ্রীরর লর্াবন স্থাপন করা আিশ্যক। এটাই হল রূপািররর োইনাল লস্ট্প। 
বকন্তু লব্রন্ডারক লকান ভারিই সাজবাবরর জনয রাবজ করারনা র্াবচ্ছরলা না। সাজবাবর কথা 
শুনরত্ই ও রাবজ না। িঃ মাবন বিবভন্ন ভারি লব্রন্ডারক লিাোরনার লচষ্টা কররন। বনজ 
অবেরসর বনজবন রুরম বত্বন লব্রন্ডারক েবি লেখান। নারী ও পুরুরষর নি েবি। 
লর্ৌনারঙ্গর েবি। বমলন রত্ েবি। প্রসরির েবি। মাবনর রু্বি বেল, নারীত্ব ও লর্াবনর 
গুরুত্ব লিাোরনার জনয লব্রন্ডারক মানি লর্ৌনত্া সম্পরকব ধারণা লেওয়া বেল আিশ্যক। 
লর্রহতু্ মাবন বিশ্বাস কররত্ন জম লথরকই মানিবশ্শুর মধয লর্ৌনত্ার অনুভূবত্ থারক 
ত্াই এরত্ লকান বিপরের আশ্ঙ্কাও বেল না। িঃ মাবন জযারনট এিং রনােরক িাসায় 
িাচ্চারের সামরন, বিরশ্ষ করর লব্রন্ডার সামরন সঙ্গম করার পরামশ্ব লেন, র্ারত্ করর 
লর্ৌনত্া সম্পরকব ওরের ধারণা আররা পবরষ্কার হয়। ওরা অস্বীকৃবত্ জানারল, মাবন 
পরামশ্ব লেন জযারনট লর্ন অযাটবলস্ট্ িৃহস্থাবলর কাজ করার সময় নি থারক। র্ারত্ 
করর নারী পুরুরষর পাথবকয এিং বনরজর নারীত্ব সম্পরকব লব্রন্ডার বিশ্বাস আররা িাঢ় 
হয়।[1] বিশ্ববিখযাত্ িঃ-এর এই লপ্রসবিপশ্ান রাইমাররা লমরন চলার লচষ্টা করর। 
পুররা িযাপারটা লব্রন্ডারক আররা বিভ্রাি, আররা বেরশ্হারা করর লত্ারল। লব্রন্ডার িয়স 
বেল ৭ িের। 
. 
লব্রন্ডার “বিটরমন্ট” চলরত্ থারক। বকন্তু সমরয়র সারথ সিার কারে পবরষ্কার হরত্ থারক 
ও আর েশ্টা লমরয়র মরত্া। িরং লব্রন্ডার লকান বকেুই লমরয়র মরত্া না। লব্রন্ডার িয়স 
িাররা হরল িঃ মাবনর পরামরশ্ব ওরক হররমান টযািরলট লখরত্ িাধয করা হয়। িনু্ধহীন, 
বনরাপিাহীন বনষু্ঠর এক পবররিরশ্ লব্রন্ডা িড় হরত্ থারক। বনরজর লমরয়বল লপাশ্াক, 
বনরজর অস্বাভাবিকত্া, ভাঙ্গরত্ থাকা কণ্ঠস্বর, বনরজর শ্ারীবরক অসমূ্পণবত্া, সাজবাবরর 
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জনয িািা-মার চাপাচাবপ, এরকর পর এরক সাইকরলাবজরস্ট্র সারথ লসশ্ন, 
িাবটরমাররর বনজবন রুরমর অন্ধকার সৃ্মবত্, বনরজর একাকীত্ব, হঠাৎ ি মাবনর কথা 
মরত্া ওর উপর লজার করর সাজবাবর করা হরি – সি বকেু বমবলরয় িরমই িভীর হরত্ 
থাকা রাি আর হত্াশ্ার এক ঘূবণবপারক লব্রন্ডারক বনরজরক আবিষ্কার করর। ওর মরধয 
আত্মহত্যার প্রিণত্া লেখা লেয়। লশ্ষ পর্বি ললাকাল সাইকরলাবজরস্ট্র পরামরশ্ব, িঃ 
জন মাবনর অমরত্ রনাে আর জযারনট বসদ্ধাি লনয় লব্রন্ডারক ওর অত্ীত্ সম্পরকব 
জানািার। 
. 
১৯৮০-র মারচবর এক পড়ি েুপুরর সাইকরলাবজরস্ট্র সারথ সাপ্তাবহক লসশ্রনর পর 
রনাে সি বকেু লব্রন্ডারক খুরল িরল। িাল লিরয় পড়া পাবন আর হারত্র িলরত্ থারক 
লকান আইসবিরমর লোটা লকারল জমরত্ থারক। ও বনরজর লভত্র মুবির স্বাে অনুভি 
করর। লিাধশ্বি হিার পর লথরক বিভ্রাবি আর ওর কারে েুরিবাধয, অজানা এক 
িািিত্ার লর্ লিাো ওর ওপর লচরপ বেল, মরন হল লশ্ষ পর্বি ত্া তু্রল লনয়া হরয়রে। 
ররনর কথা লশ্ষ হিার প্রায় সারথ সারথই ব্রুস ওর বসদ্ধাি জাবনরয় লেয়। ও একজন 
লেরল আর ও লেরল বহরসরিই জীিন কাটারি। অত্ীরত্র সি বচহ্ন মুরে লেলার লচষ্টায় 
ও বনরজর জনয নতু্ন লিরে লনয়। লিইবভি। িাইরিরলর লসই লেরলটার মরত্া লর্ 
বিশ্াল োনিরক রু্দ্ধ হাবররয়বেল। লিইবভি রাইমার। 
. 
লোটকারল হওয়া েুঘবটনার েবত্পূরণ বহরসরি হসবপটাল কতৃ্বপরের কাে লথরক 
রাইমাররা বকেু টাকা লপরয়বেল। এ টাকা লিইবভি সাজবাবরর জনয খরচ করার বসদ্ধাি 
লনয়। ত্রি জন মাবনর প্রিাবিত্ সাজবাবর না। িরং ত্ার উরটা লরসারটর জনয। এই 
েযারলাপ্লযাবস্ট্ সাজবাবররত্ লিইবভরির িান কিবজ লথরক মাংস, নাভব আর আটবাবর এিং 
ওর িাম িাম পাজড় লথরক কাবটবরলজ বনরয় ওর শ্রীরর একবট কৃবত্রম বলঙ্গ স্থাপন 
করার লচষ্টা করা হরি। িাররা ধারপর এ সাজবাবর লশ্ষ কররত্ বত্ন জন সারজবরনর ১৩ 
ঘণ্টা সময় লারি। সাজবাবর সেল হয়। লসরপ্টম্বর ২২, ১৯৯০ এ লিইবভি রাইমার 
লজইন েরন্টইনরক বিরয় করর। 
. 
িল্পটা এখারন লশ্ষ হরল ভারলা হরত্া। লিইবভি সুরখ-শ্াবিরত্ ত্ার িাবক জীিন 
কাাঁবটরয় বেল। েত্বিেত্, ভ্রমণ ক্লাি, বকন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ বহরসরি – এমন 
উপসংহার হয়রত্া সিার জনযই ভারলা হত্। বকন্তু িাবটরমারর জন মাবনর সারথ বনজবন 
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লসশ্নগুরলারত্ এমন বকেু হরয়বেল র্ার িীজ ও আর ব্রায়ান লভত্রর িরয় লিড়াবচ্ছল। 
এমন এক অন্ধকারর উাঁবক বেরত্ ওরা িাধয হরয়বেল, আমৃতু্য র্া ওরের ত্ারা করর 
লিড়ারি। শ্ত্ লচষ্টার পরও লর্ অন্ধকাররর কিল লথরক ওরা মুি হরত্ পাররবন। 

চলরি ইনশ্া আল্লাহ্ ...... 

 

 

[1] In Sexual Signatures, Money emphasized the importance of such parental genital 

displays for correct heterosexual child development, and even went so far as to 

recommend that parents engage in sexual intercourse in front of their children. “With 

a little calm guidance,” he wrote, “the experience can be integrated into the child’s 

sex education and serve to reinforce his or her own gender identity/role 
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১৮৭ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” 
(৩য় পিব) 
-আবসে আেনান  

 

খুি কম িয়রস ব্রায়ান মে ধরর। সপ্তাহারি েুবত্বর জনয মে খাওয়া না। েুবনয়ার উপর 
লজে বনরয়, বনরজর সারথ বনরজ পাল্লা বেরয়, বেরনর পর বেন কখরনা পুররাপুবর মাত্াল 
না থাকার মরত্া করর মে খাওয়া। ওর মাথার লভত্র, ওর মরন লভত্র বকেু একটা 
ওরক কুরর কুরর খাবচ্ছরলা। সিসময় অনুত্প্ত, আর লিইবভিরক বনরয় েুবিিাগ্রি রণ 
আর জযারনরটর হয়রত্া িযাপারটা লখয়াল করার মরত্া অিস্থা বেল না, ত্রি সমসযাটা 
সামরন আসরত্ শুরু করর র্খন লিইবভরির অত্ীরত্র িযাপারর সত্য েু ভাইরক 
জানারনার পর। 
. 
পুররা ঘটনায় সিার মরনারর্াি বেল লিইবভরির উপর। সংিত্ কাররণই। ব্রায়ান 
িযাপারটা কীভাি হযারন্ডল কররে লসই বেরক মরনারর্াি লেয়ার সুরর্াি লত্মন বেল না। 
ত্াই র্খন বকেুবেন পর ব্রায়ারনর নাভবাস লব্রক িাউরনর মরত্া হল, ত্খন লসটা 
অপ্রত্যাবশ্ত্ বেল। েীঘববেন ধরর এরকর পর এক েুঘবটনা আর বিপর্বরয়র লমাকারিলা 
কররত্ কররত্ অরনকটাই অিশ্ হয় আসা রাইমার পবরিার ত্ারের লম্বা েুভবারিযর 
বলরস্ট্র আররকবট েুভবািয বহরসরি এরক লেরখ। বকন্তু সমসযা িাড়রত্ থারক। ব্রায়ারনর 
মানবসক সমসযারক রাইমাররা বসবরয়াসবল বনরত্ িাধয হয় র্খন লিইবভরির সাজবাবরর েু 
সপ্তাহ আরি ব্রায়ান প্রথমিাররর মরত্া আত্মহত্যার লচষ্টা করর। কবেন পরই বেল 
েু’জরনর লষালত্ম জমবেন। বকেুবেন পর ব্রায়ান পড়াশুনা িন্ধ করর লেয়। এক লপরিাল 
পারম্প চাকবর লনয়। িাসা লথরক লির হরয় িালব লেন্ডরক সারথ বনরয় আলাো থাকা শুরু 
করর। প্রথমিার বিরয় করর ১৯ িের িয়রস। বকন্তু েু সিারনর জরমর পরও বিরয়টা 
লটরক না। করয়ক িেররর মরধয বিরভাসব হরয় র্ায়। 
. 
লনশ্াতু্র করয়ক িের কাটািার পর আিার বিরয় করর ব্রায়ান। বকন্তু আিাররা একই 
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পবরণবত্।  
লভত্ররর অবস্থরত্া ওর জীিনরকও অবস্থর করর তু্লবেল। বকেু একটারক ভুরল থাকরত্, 
চাপা বেরত্ চাইবেল ও। বনরজর কাে লথরক বনরজ পাবলরয় লিড়ারনার লচষ্টায় মে আর 
ঘুরমর ওষুরধর লনশ্ার িাড়, অিশ্ অনুভূবত্র চােরর মনরক, বচিারক লঢরক রাখবেল। 
বঠক কী লথরক ব্রায়ান পালারত্ চাইবেল রন আর জযারনট িুেরত্ পারবেল না। ওরের 
লিাোর উপায়ও বেল না। পৃবথিীরত্ লকিল একজনই জানরত্া জাগ্রত্ মুহূত্বগুরলারত্ 
লকান সৃ্মবত্ লথরক ব্রায়ান পাবলরয় লিড়ারত্া, আর অরচত্ন অিস্থায় লকান সৃ্মবত্ েুঃস্বে 
হরয় ওর সামরন হাবজর হরত্া। বকন্তু লিইবভি সংকল্প কররবেল ভুরল থাকার।  
. 
লিইবভি আর ব্রায়ারনর নশ্শ্ি লকান অরথবই সহজ বেল না। খুি অল্প িয়স লথরকই 
লিইবভিরক ত্ীব্র কষ্ট, হত্াশ্া, প্রবত্কূলত্া আর ভরয়র মুরখামুবখ হরত্ হরয়রে। একই 
মাত্রায় না হরলও একই কথা ব্রায়ারনর লেরত্রও খারট। বকন্তু সি বকেু োবপরয় লিইবভি 
এিং ব্রায়ারনর সিরচরয় অপেরন্দর, সিরচরয় ভরয়র সৃ্মবত্ বেল িাবটরমাররর বেনগুরলা। 
িঃ মাবনর অবেরস কাটারনা বনজবন সময়গুরলার েু ভাইরয়র মরন কী িভীর েত্ নত্বর 
কররবেল ত্ার একটা ধারণা পাওয়া র্ায় লিইবভরির এক েুলবভ স্বীরকাররাবি লথরক। 
লিইবভি আর লজইন িকুরমন্টাবর লেখবেল। বসআইএ- এর টচবার বনরয় িানারনা 
িকুরমন্টাবররত্ লেখারনা হবচ্ছল কীভারি িন্দীরের লর্ৌনারঙ্গ ইরলকবিক শ্ক বেরয় 
অত্যাচার চালারনা হয়। হঠাৎ লজইন আবিষ্কার কররলা লিইবভি বচৎকার করর কাাঁেরে। 
প্রলাপ িকরে। বভবিওর ঐ েৃশ্য ওরক ভয়ঙ্কর লকান সৃ্মবত্র কথা মরন কবররয় 
বেরয়বেল। কান্নার েমরক এরলারমরলা হরয় র্াওয়া কথাগুরলা িুেরত্ না পাররলও লজইন 
একটা নাম বচনরত্ পারবেল। জন মাবন।  
. 
রাইমাররা িেরর একিার িাবটরমারর লর্রত্া, লরগুলার লচকআরপর অংশ্ বহরসরি। 
প্রথরম ওরা চারজন িঃ মাবনর অবেরস িসরত্া। রন আর জযারনরটর সারথ বকেুেণ 
কথা িলার পর িঃ মাবন ব্রায়ান আর ব্রুসরক আলাো রুরম বনরয় লর্রত্ন। প্রাইরভট 
লসশ্রনর জনয। একজন নারী বহরসরি স্বাভাবিক “বিকারশ্র” জনয ব্রুস/লব্রন্ডারক নিত্া 
ও লর্ৌনত্ার মুরখামুবখ োড় কবররয় লেয়া িঃ মাবনর মরত্ অপবরহার্ব বেল। “স্বাভাবিক 
বিকারশ্র” অংশ্ বত্বন ব্রুস আর ব্রায়ানরক পরণবাগ্রাবে আর বস্ট্ল ইরমজ লেখান। র্খন 
ওরের িয়স ৭, এক লসশ্রন িঃ মাবন ওরের েু জনরক কাপড় খুরল নি হিার বনরেবশ্ 
লেন। ৭ িেররর নি ব্রুসরক জন মাবন হামাগুবড় লেয়ার ভবঙ্গরত্ লমরেরত্ চার হাত্-
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পারয় ভর বেরত্ িাধয কররন। মাবন ত্ারপর নি ব্রায়ানরক িরলন ব্রুরসর লপেরন বিরয় 
োাঁড়ারত্। আিার লকান লকান লসশ্রন মাবন ব্রুসরক িরলন েু পা েবড়রয় করর বচত্ হরয় 
শুরত্। আর ত্ারপর ব্রায়ানরক িাধয কররন ব্রুরসর উপরড় উঠরত্। লোট্ট এ র্মজ বশ্শু 
েুবটরক জন মাবন লসেুয়াল লরাল-লপ্ল লত্ িাধয কররন।[2] এ অিস্থায় জন মাবন ওরের 
েবি লত্ারলন। বত্বন ওরের এমন এক েুবিবষহ অবভজ্ঞত্ার মরধয বেরয় লর্রত্ িাধয 
কররন র্া সারা জীিরনর জনয ওরেররক েত্বিেত্ করর লেয়। আর সি বকেুরক 
োবপরয় এই “লথরাবপ” লসশ্ন েুই র্মরজর উপর সিরচরয় িভীর প্রভাি লেরল।  
. 
জীিনভর শ্ত্ লচষ্টার পরও ওরা এ ভয়ঙ্কর সৃ্মবত্ মুরে লেলরত্ িযথব হয়। র্খন 
লিইবভি লশ্ষ পর্বি ত্ার অত্ীত্ সম্পরকব জানরত্ পারর ত্খন আর সি বকেু লপেরন 
লেরল আসরত্ পাররলও এই বিকৃত্ লর্ৌন বনর্বাত্নরক সৃ্মবত্ লথরক মুরে লেলা ওর আর 
ব্রায়ারনর জনয সম্ভি বেল না। ১৩ িের িয়রস র্খন ব্রায়ান িুেরত্ পাররলা ওর লিান 
আসরল ওর ভাই, এিং জন মাবন ওরেররক বেরয় র্া কবররয়বেরলন ত্া অজাচার এিং 
সমকারমর অনুকরণ – ত্খন পুররা িযাপারটা কীভারি ওর মরনর উপর বঠক কী রকম 
প্রভাি লেরলবেল? এ ধররণর সৃ্মবত্ একজন মানুষরক েুমরড় মুচরড়, লভরঙ্গ চুরড় বেরত্ 
িাধয।  
. 
ব্রায়ান লচষ্টা কররবেল। বকন্তু এ সৃ্মবত্, এ অন্ধকাররর কিল লথরক বনরজরক োবড়রয় 
বনরত্ ও িযথব হয়। ওর বিরপ্রশ্ন, মুি সুইংস, মে আর ঘুরমর ওষুরধর লনশ্া ত্ীব্র হরত্ 
থারক। ২০০২ এর িসরি ৩৬ িের িয়রস ব্রায়ান আত্মহত্যা করর। ব্রায়ারনর মৃতু্য 
লিইবভরির উপর িভীর প্রভাি লেরল। বিবভন্ন কাররণ ওর আবথবক অিস্থার অিনবত্ 
হরত্ থারক। লিইবভি বনরজও বিরপ্রশ্রনর লচারািাবলরত্ ত্বলরয় লর্রত্ শুরু করর। 
ব্রায়ারনর মৃতু্যর প্রায় েু’ িের পর, লম-র এক েুপুরর লজইন ওরক জানায় বকেু বেরনর 
জনয ও আলাো থাকরত্ চারচ্ছ। র্বেও লজইন আশ্বি করর িরল ও বিরভারসবর কথা 
ভািরে না, লিইবভি সিরচরয় খারাপ পবরণবত্রকই অিধাবরত্ িরল ধরর লনয়। ও 
বনরজরক িযথব মরন করবেল। স্বামী বহরসরি, পুরুষ বহরসরি। লসবেন রারত্ লিইবভি ঘর 
লেরড় লির হরয় র্ায়। লকান অঘটরনর আশ্ংকায় লজইন থানায় বররপাটব করর। পরবেন 
পুবলশ্ জানায় লিইবভি সুস্থ আরে, লিাঁরচ আরে। ত্রি লকাথায় আরে লসটা ও লজইনরক 
জানারত্ চায় না। বিপে এড়ারনা লিরে লভরি লজইন লসবেনকার মরত্া অবেরস র্ায়। ও 
লিবড়রয় লিরল লিইবভি িাসায় আরস। খুাঁরজ লির করর িযাররজ বনরয় ধীর বস্থর ভারি 
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ওর শ্টিারনর িযাররল লচাঁরে লনয়। ত্ারপর িাবড় বনরয় লিবড়রয় র্ায়।  
২০০৪ সারলর ৪ই লম ওর িাসার কারে এক সুপাররস্ট্াররর পাবকবং লরট লিইবভরির 
বিরফাবরত্ খুবলর মৃত্রেহ পাওয়া র্ায়। ওর িয়স বেল ৩৮ িের।[3]  
. 
জন মাবন মারা র্ান ২০০৬ সারল, ৮৫ িের িয়রস, পাবকবেরে ভুরি। বিশ্বখযাত্, নবন্দত্ 
অযাকারিবমক, মনিত্ত্ব ও লর্ৌনত্ার িরিষণায় নি বেিরির সূচনাকারী পবথকৃৎ বহরসরি। 
মাবনর অরনক বথওবর মানবিক লর্ৌনত্া সংিাি পাঠযপুিরকর প্রমাবণত্ সত্য বহরসরি 
িৃহীত্ হয়। Gender Role, Gender Identity এিং Gender Fluidity –এর মরত্া 
অরনক ধারণা ও পবরভাষা সরাসবর িঃ মাবনর কাে লথরক লনওয়া। . 
. 
লিইবভি রাইমাররর জীিরনর প্রথম বেরক িঃ মাবন িযাপকভারি লকইসবটরক ত্ার 
বথওবরর স্বপরে অকাটয প্রমাণ বহরসরি প্রচার কররন। বত্বন িরলন লিইবভরির ঘটনা 
প্রমাণ করর মানুরষর নলবঙ্গক পবরচয় পবররিশ্ ও প্রবশ্েণ োরা বনয়বযত্ হয়, প্রকৃবত্র 
মাধযরম না। মাবন লিইবভরির লকইসরক অবমে সােলয বহরসরি তু্রল ধররন। এ 
লকইসরক মরিল বহরসরি উপস্থাপন করর জনস হপবকরে এরকম আররা অরনক 
সাজবাবর ও “বিটরমন্ট” করা হয়। পুররা িযাপারটা লর্ রাইমার পবরিাররর জনয এক মহা 
বিপর্বয় বেল, মাবনর ললখা লথরক লিাোর উপায় বেল না। মাবন এক সুখী পবরিাররর 
েবি এাঁরকবেরলন লর্খারন হাবসখুবশ্ িািা-মা পরম র্রত্ন ত্ারের েুই সুস্থ-স্বাভাবিক 
সিানরক িড় কররে। আর বলঙ্গ পবরিত্বন সাজবাবর মাধযরম র্াওয়া বশ্শুবট সিবেক বেরয় 
একজন স্বাভাবিক লমরয় বহরসরি লিরড় উঠরে।[4] . 
অথচ িািিত্া বেল পুররাপুবর বভন্ন। র্খন ১৩ িের িয়রস লিইবভি একজন পুরুষ 
বহরসরি জীিন কাটারনার বসদ্ধাি লনয়, িঃ মাবনরক িযাপারটা জানাও হয়। বকন্তু মাবন 
ত্ার প্রকাবশ্ত্ িই, জানবাল, আবটবরকল, িিিয – সি জায়িারত্ই এ গুরুত্বপূণব ত্থযবট 
উরল্লখ কররত্ ভুরল র্ান। ত্রি লিইবভরির লকইস সম্পরকব কথা িলা কবমরয় লেন। 
লশ্ষ পর্বি ১৯৯৭ সারল র্খন লিইবভরির লকইরসর আসল অিস্থার কথা িযাপকভারি 
প্রকাবশ্ত্ হয়, মাবন ত্ার এেরপবররমরন্টর িযথবত্ার জনয বমবিয়া হট্টরিালরক োয়ী 
কররন। কখরনা রেণশ্ীল বমবিয়ার ষড়র্রযর কথা িরলন আিার কখরনা রন আর 
জযারনরটর অবভভািক বহরসরি লর্ািযত্া বনরয় প্রশ্ন লত্ারলন। র্বেও এর আরি মাবনর 
বনরজর লমবিকাল লনাটরস েু’জরনর ভূয়সী প্রশ্ংসা কররবেল। মৃতু্যর আি পর্বি 
লিইবভি রাইমাররর জীিন ও মৃতু্যর িযাপারর জন মাবনর লভত্রর বিনু্দমাত্র অনুত্াপ 
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লেখা র্ায় বন।  
. 
ত্রি মাবন স্বীকার না কররলও রাইমার র্মরজর েুঃখ ভারািাি জীিন আর আত্মহত্যার 
লপেরন ত্ার এেরপবররমন্ট এিং বিরশ্ষ করর ত্ার লথরাবপ লসশ্নগুরলার ভূবমকা লকান 
সুস্থ, সুবিরিচক মানুষ অস্বীকার করার কথা না। িমািত্ ত্ীব্র লর্ৌনত্ার উপস্থাপন, 
লর্ৌন সঙ্গম অনুকররণ িাধয করা, এমন অিস্থায় েবি লত্ালা, িমািত্ ত্ার লর্ৌনাঙ্গ 
এিং লর্ৌন পবরচয় বনরয় প্রশ্ন লত্ালা, সরিবাপবর একজন লেরলরক লজার করর একজন 
লমরয়রত্ পবরণত্ করার লচষ্টা – এ বিষয়গুরলা খুি সহরজ এবড়রয় র্াওয়া র্ায় না। 
লর্রকারনা প্রাপ্তিয়স্ক মানুরষর ওপর এধররনর ঘটনার ত্ীব্র ও িভীর লনবত্িাচক প্রভাি 
পড়া স্বাভাবিক। আর লিইবভি আর ব্রায়ারনর সারথ এ ঘটনাগুরলা ঘরটবেল নশ্শ্ি 
লথরক।  
. 
একজন বিখযাত্, সম্মাবনত্ সাইকরলাবজস্ট্ লকন বশ্শুরের এধররনর আচররণ িাধয 
কররিন, পাঠরকর মরন এমন প্ররশ্নর উেয় হওয়া স্বাভাবিক। লকান লমবিকাল বিবগ্র না 
থাকা একজন সাইকরলাবজস্ট্ কীভারি এরকর পর এক লরািীরক এরত্া িড় মারপর 
একটা সাজবাবর করার পরামশ্ব বেরয় লর্রত্ পাররন, লসটা বনরয়ও প্রশ্ন জািরত্ পারর।  

ইনশ্া আল্লাহ্ সি প্ররশ্নর উির পাওয়া র্ারি আিামী পরিব...... 
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[2] Money made Bruce assume the passive position and then ordered Brian to go 

behind him and mimic a thrusting motion. He repeated the same thing when he 

instructed Bruce to lay with legs spread and then ordered Brian to mount him. He 

forced them into sexual role play. Can’t find the words to describe the ordeal in 

Bengali. 

[3] Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications. Diamond, 

M. & Sigmundson, H. K. (1997) 

John Colapinto wrote ''As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl 

http://www.bbc.co.uk/…/…/horizon/dr_money_prog_summary.shtml 

[4] http://nyti.ms/2pBqu0N 
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১৮৮ 

“পাঠক, সািধান! ভরয়র জিরত্ প্ররিশ্ করে তু্বম -২!!” 
(লশ্ষ পিব) 
-আবসে আেনান  

 

 

জন মাবন মারা র্ান ২০০৬ সারল, ৮৫ িের িয়রস, পাবকবেরে ভুরি। বিশ্বখযাত্, নবন্দত্ 
অযাকারিবমক, মনিত্ত্ব ও লর্ৌনত্ার িরিষণায় নি বেিরির সূচনাকারী পবথকৃৎ বহরসরি। 
মাবনর অরনক বথওবর মানবিক লর্ৌনত্া সংিাি পাঠযপুিরকর প্রমাবণত্ সত্য বহরসরি 
িৃহীত্ হয়। Gender Role, Gender Identity এিং Gender Fluidity –এর মরত্া 
অরনক ধারণা ও পবরভাষা সরাসবর িঃ মাবনর কাে লথরক লনওয়া।  
. 
লিইবভি রাইমাররর জীিরনর প্রথম বেরক িঃ মাবন িযাপকভারি লকইসবটরক ত্ার 
বথওবরর স্বপরে অকাটয প্রমাণ বহরসরি প্রচার কররন। বত্বন িরলন লিইবভরির ঘটনা 
প্রমাণ করর মানুরষর নলবঙ্গক পবরচয় পবররিশ্ ও প্রবশ্েণ োরা বনয়বযত্ হয়, প্রকৃবত্র 
মাধযরম না। মাবন লিইবভরির লকইসরক অবমে সােলয বহরসরি তু্রল ধররন। এ 
লকইসরক মরিল বহরসরি উপস্থাপন করর জনস হপবকরে এরকম আররা অরনক 
সাজবাবর ও “বিটরমন্ট” করা হয়। পুররা িযাপারটা লর্ রাইমার পবরিাররর জনয এক মহা 
বিপর্বয় বেল, মাবনর ললখা লথরক লিাোর উপায় বেল না। মাবন এক সুখী পবরিাররর 
েবি এাঁরকবেরলন লর্খারন হাবসখুবশ্ িািা-মা পরম র্রত্ন ত্ারের েুই সুস্থ-স্বাভাবিক 
সিানরক িড় কররে। আর বলঙ্গ পবরিত্বন সাজবাবর মাধযরম র্াওয়া বশ্শুবট সিবেক বেরয় 
একজন স্বাভাবিক লমরয় বহরসরি লিরড় উঠরে।[4] অথচ িািিত্া বেল পুররাপুবর বভন্ন। 
র্খন ১৩ িের িয়রস লিইবভি একজন পুরুষ বহরসরি জীিন কাটারনার বসদ্ধাি লনয়, 
িঃ মাবনরক িযাপারটা জানাও হয়। বকন্তু মাবন ত্ার প্রকাবশ্ত্ িই, জানবাল, আবটবরকল, 
িিিয – সি জায়িারত্ই এ গুরুত্বপূণব ত্থযবট উরল্লখ কররত্ ভুরল র্ান। ত্রি 
লিইবভরির লকইস সম্পরকব কথা িলা কবমরয় লেন। লশ্ষ পর্বি ১৯৯৭ সারল র্খন 
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লিইবভরির লকইরসর আসল অিস্থার কথা িযাপকভারি প্রকাবশ্ত্ হয়, মাবন ত্ার 
এেরপবররমরন্টর িযথবত্ার জনয বমবিয়া হট্টরিালরক োয়ী কররন। কখরনা রেণশ্ীল 
বমবিয়ার ষড়র্রযর কথা িরলন আিার কখরনা রন আর জযারনরটর অবভভািক বহরসরি 
লর্ািযত্া বনরয় প্রশ্ন লত্ারলন। র্বেও এর আরি মাবনর বনরজর লমবিকাল লনাটরস 
েু’জরনর ভূয়সী প্রশ্ংসা কররবেল। মৃতু্যর আি পর্বি লিইবভি রাইমাররর জীিন ও 
মৃতু্যর িযাপারর জন মাবনর লভত্রর বিনু্দমাত্র অনুত্াপ লেখা র্ায় বন।  
. 
ত্রি মাবন স্বীকার না কররলও রাইমার র্মরজর েুঃখ ভারািাি জীিন আর আত্মহত্যার 
লপেরন ত্ার এেরপবররমন্ট এিং বিরশ্ষ করর ত্ার লথরাবপ লসশ্নগুরলার ভূবমকা লকান 
সুস্থ, সুবিরিচক মানুষ অস্বীকার করার কথা না। িমািত্ ত্ীব্র লর্ৌনত্ার উপস্থাপন, 
লর্ৌন সঙ্গম অনুকররণ িাধয করা, এমন অিস্থায় েবি লত্ালা, িমািত্ ত্ার লর্ৌনাঙ্গ 
এিং লর্ৌন পবরচয় বনরয় প্রশ্ন লত্ালা, সরিবাপবর একজন লেরলরক লজার করর একজন 
লমরয়রত্ পবরণত্ করার লচষ্টা – এ বিষয়গুরলা খুি সহরজ এবড়রয় র্াওয়া র্ায় না। 
লর্রকারনা প্রাপ্তিয়স্ক মানুরষর ওপর এধররনর ঘটনার ত্ীব্র ও িভীর লনবত্িাচক প্রভাি 
পড়া স্বাভাবিক। আর লিইবভি আর ব্রায়ারনর সারথ এ ঘটনাগুরলা ঘরটবেল নশ্শ্ি 
লথরক।  
. 
একজন বিখযাত্, সম্মাবনত্ সাইকরলাবজস্ট্ লকন বশ্শুরের এধররনর আচররণ িাধয 
কররিন, পাঠরকর মরন এমন প্ররশ্নর উেয় হওয়া স্বাভাবিক। লকান লমবিকাল বিবগ্র না 
থাকা একজন সাইকরলাবজস্ট্ কীভারি এরকর পর এক লরািীরক এরত্া িড় মারপর 
একটা সাজবাবর করার পরামশ্ব বেরয় লর্রত্ পাররন, লসটা বনরয়ও প্রশ্ন জািরত্ পারর। 
বকন্তু লর্ৌনত্া, বিরশ্ষ করর বশ্শু লর্ৌনত্া সম্পরকব িঃ মাবনর েশ্বন সম্পরকব জানার পর 
িযাপারটা অসুস্থ-বিকৃত্ মরন হরলও, আর অস্বাভাবিক মরন হয় না।  
. 
েুই রু্রিরও লিবশ্ সময় ধরর ত্ার বিবভন্ন িই, জানবাল লপপার ও িিরিয িার িার জন 
মাবন িযাখযা করররেন লকন নশ্শ্রিই বশ্শুরের লর্ৌনত্ার বশ্ো লেয়া উবচৎ। টাইম 
মযািাবর্রনর এবপ্রল, ১৯৮০ সংখযা মাবন িরলন, 
'নশ্শ্রির লর্ৌন অবভজ্ঞত্া - লর্মন তু্লমামূলক ভারি িয়স্ক লকান িযবির সারথ লর্ৌন 
বমলন – বশ্শুর জনয লনবত্িাচকই হরি এমন লকান কথা লনই'।[5] 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1147 

র্বে লকান লকান পাঠক মাবনর উপররর কথার মরধয লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুকাবমত্ার িন্ধ 
লপরয় থারকন ত্াহরল িাচ লপরিাবেবলয়া মযািাবর্ন “পাইবিকা”-লত্ ১৯৯১ এর 
সাোত্কারর িলা জন মাবনর বনরচর কথাগুরলা হয়রত্া অেষ্ট েবিরক আররকটু 
পবরষ্কার কররি – 
“ধরুন আবম র্বে লেবখ ১০ িা ১১ িের িয়রসর একবট লেরল বিরশ্র িা বত্ররশ্র 
লকাঠার লকান পুরুরষর প্রবত্ ত্ীব্র শ্ারীবরক আকষবণ লিাধ কররে, র্বে ত্ারের সম্পকব 
পারেবরক সম্মবত্র বভবিরত্ হয়, ত্ারের িন্ধন র্বে পারেবরক হয়, ত্াহরল আমার 
মরত্ এধররনর সম্পকবরক লকান ভারিই বিকারগ্রসথ িা অসুস্থ (pathological) িলা 
র্ায় না।”[6]  
লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুকারমর সংজ্ঞা বেরত্ বিরয় একই সাোৎকারর জন মাবন িরলন –  
“লেহময় বশ্শুকাম (affectional pedophilia) হল সহজ ভাষায় বশ্শুরের প্রবত্ 
লেহময় আকষবণ। অবভভািক সুলভ ভারলািাসা ও িন্ধরনর লর্ৌন ভারলািাসা ও িন্ধরন 
পবরণত্ হওয়া। এই লেহময় সম্পকব, পুরুষ বশ্শুকারমর লেরত্র বপতৃ্ সুলভ ভারলািাসার 
মরত্া। এরত্ লকিল বপতৃ্ সুলভ ভারলািাসার সারথ লর্ৌন িা লপ্রমময় িন্ধন রু্ি হরয়রে। 
লেহময় ভারলািাসার সারথ লপ্রম ও কামনা রু্ি হরয়রে।”[7] 
. 
পাইবিকার এবিরটাবরয়াল লিারিবর সেসয িাচ প্ররেসর বথও সযানরোরটবর -Boys & 
Their Contacts with Men: A Study of Sexually Expressed Friendships 
– নারমর িইরয়র ভূবমকাও ললরখন জন মাবন। িইরয়র বিষয়িস্তু বেল এিাররা লথরক 
শুরু করর বিবভন্ন িয়রসর লেরলরের প্রাপ্তিয়স্ক পুরুরষর সারথ পায়ুকারমর আনন্দঘন 
িণবনা। বথও সযানরোরটবর োবি িইরয়র প্রবত্বট িণবনা অেরর অেরর সত্য। জন মাবন 
এ িইরয়র ভূবমকায় ললরখন –  
“২০০০ সাল ও ত্ার পরর জম লনওয়া প্রজরমর জনয আমরা হি ইবত্হাস। বশ্শু 
লর্ৌনত্া ও এর মূলনীবত্র িযাপারর আমারের আত্মরকবন্দ্রক, ননবত্কত্া বনভবর অজ্ঞত্া 
বনঃসরন্দরহ পরিত্বী প্রজমরক বিবস্মত্ কররি...বশ্শুকাবমত্া ত্রত্াটুকই ঐবচ্ছক, িাাঁহাবত্ 
হওয়া িা অন্ধ হওয়া র্রত্াটুক ঐবচ্ছক...এবট একবট অত্যি গুরুত্বপূণব এিং অত্যি 
ইবত্িাচক িই।”[8] 
. 
Development of paraphilia in childhood and adolescence – নামক 
প্রিরন্ধ জন মাবন িরলন –  
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“বশ্শুকাম লস্বচ্ছায় লিরে লনওয়া না, আর ইরচ্ছ কররলই একজন বশ্শুকাবম এরক লেরড় 
আসরত্ পারর না। বশ্শুকাবম লর্ৌনত্ার িযাপারর িযবির বসদ্ধাি িা অনুরবি িা, িরং 
এবট লর্ৌন-মনিাবত্ত্বক িঠন। একজন মানুরষর বশ্শুকাবম হওয়া িাাঁহাবত্ িা কালার ব্লাইন্ড 
হিার মরত্া (অথবাৎ বিষয়বট ত্ার বসদ্ধাি এিং ইচ্ছার ঊরধ্বব)।”[9] 
. 
বশ্শুকাম োড়া অনযানয লর্ৌন বিকৃবত্র িযাপাররও মাবনর অিস্থান কম বিস্ময়কর না। জন 
মাবন ত্ার পািবলক ললকচার এিং ক্লাসগুরলারত্ ইচ্ছাকৃত্ এমন সি বিষয় উপস্থাপন 
কররত্ন র্া লর্ লকান বিরিচনায় চরম মাত্রার অেীল বহরসরি িণয হরি। উইবনরপরির 
একবট বিশ্ববিেযালরয় একিার অবত্বথ হরয় ললকচার বেরত্ এরস প্রথমবেন উপবস্থত্ 
েশ্বক, সাংিাবেক, প্ররেসর ও োস্ট্ব ইয়ার লমবিকাল োত্ররের সামরন মাবন একবট 
বভবিও উপস্থাপন কররন লর্টারত্ পশু কাম, মানি মূত্র পান, মানি িজবয খাওয়া, 
অযামু্পরটইশ্ান লেবটশ্ সহ বিবভন্ন লর্ৌন বিকৃবত্র েবি ও বভবিও উপস্থাপন করা হয়। 
পররর বেন বত্বন গ্রুপ লসরের একবট বভবিও লেখান। বভবিও লশ্রষ লঘাষণা কররন, 
বিরয় হল বনেক একবট অথববনবত্ক লিাোপড়া লর্খারন হৃেয় মাবনিযারির অনুসরণ 
করর। আর অর্াচাররক অপরাধ বিরিচনা করা অনুবচত্।[10]  
. 
আধুবনক লসরোলবজর অনযানয আররা অরনক শ্রব্দর মরত্া পযারাবেবলয়া (Paraphilia) 
শ্ব্দবটও উদ্ভািন কররন িযবিিত্ জীিরন উভকাবম জন মাবন। এর আরি বিকৃত্ 
লর্ৌনাচাররর লেরত্র “Perversion” িা “বিকৃবত্” শ্ব্দবট িযিহৃত্ হত্। বকন্তু জন মাবন 
পযারাবেবলয়া শ্রব্দর প্রচলন ঘটান। “বিকৃবত্”- এর সারথ লনবত্িাচকত্া রু্ি থারক। 
জন মাবন বশ্শুকাম, অজাচার ও উভকাবমত্াসহ নানা বিকৃত্ লর্ৌনাচাররক 
লনবত্িাচকত্ার কিল লথরক মুি করর লকিল “অপ্রচবলত্” বহরসরি সংজ্ঞাবয়ত্ কররন। 
অনযবেরক স্বাভাবিক লর্ৌনাচাররক মাবন সংজ্ঞাবয়ত্ কররন Normophilia বহরসরি। 
মাবনর ভাষায় Normophilia হল এমন সি ধররণর লর্ৌনাচার র্া লকান সমারজর 
বিেযমান মানেণ্ড অনুর্ায়ী – লসটা আইন, ধমব িা অনয লকান বকেু হরত্ পারর - 
স্বাভাবিক (Norm) বহরসরি িণয হয়। অথবাৎ লর্ৌনত্া লকিল প্রচবলত্ আর অপ্রচবলত্। 
প্রথািত্ আর প্রথাবিররাধী। প্রাকৃবত্ক ভারি লর্ৌনত্ার মরধয লকান ভারলা িা মন্দ লনই। 
লকান সুস্থ লর্ৌনত্া আর লকান বিকৃত্ লর্ৌনত্া লনই। লর্ৌনত্ার িযাপারর লকিল সমারজর 
ধারণা আরে। এভারি ভাষার অত্যি চাতু্র্বপূণব িযিহাররর মাধযরম িস্তুত্ জন মাবন সি 
ধররণর লর্ৌনাচাররক স্বাভাবিক বহরসরি উপস্থাপন কররন। কারণ র্বে লকান সমারজ 
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বশ্শুকাম গ্রহণরর্ািয হয় ত্াহরল লসই সমারজর লসটাই প্রথা। এখারন ননবত্ক বিচারর 
লকান জায়িা আর থারক না। পুররা িযাপারটাই আরপবেক। জন মাবনর জিরত্ লকান 
লর্ৌনাচারই বিকৃত্ না। সি বকেুই স্বাভাবিক। ত্াই ৬/৭ িেরর িাচ্চারের সমকামী 
লর্ৌনত্ার অনুকররণ িাধয করা, র্মজ েুই ভাইরক অজাচাররর অনুকররণ িাধয করার 
সারথ “বঠক িা ভুরলর” লকান সম্পকব লনই।  
. 
লিইবভি রাইমাররর িল্পরক বনেক একজন মযাি সারয়বন্টরস্ট্র পািলারট এেরপবররমন্ট 
বকংিা একজন বিকৃত্কামীর বিকৃবত্র িবহঃপ্রকাশ্ বহরসরি উবড়রয় লেওয়া সহজ। বকন্তু 
িািিত্া হল ত্ার বনরজর েশ্বরনর জায়িা লথরক বচিার জায়িা লথরক িঃ জন মাবন 
বনরেবাষ। মাবনর অপরাধ এিং রাইমাররের িযাবজক পবরণবত্ একবট বনবেবষ্ট েশ্বন ও 
েৃবষ্টভবঙ্গর েলােল। র্বে এর লথরক আলাো করর পুররা িযাপারবটরক একজন িযবির 
বিবচ্ছন্ন বিকৃবত্র েলােল বহরসরি বচবত্রত্ করা হয় ত্াহরল মূল সমসযা ঢাকা পরড় র্ায়। 
বিকৃত্কামী, বিকৃত্ বচিার জন মাবন বনঃসরন্দরহ জঘনয অপরাধী। বকন্তু ত্ার অপরাধ 
হল উপসিব। মূল লরাি হল মানি লর্ৌনত্া ও লর্ৌন- মনিরত্ত্বর িযাপারর ঐ েশ্বন ও 
েৃবষ্টভবঙ্গ র্ার উপর ভর করর জন মাবন ত্ার কাজগুরলারক জারয়জ করবেল। আর এ 
েশ্বরনর মূলনীবত্গুরলা হল –  
. 
১) প্রবত্বট মানুষ সিবকামী (pansexual/omnisexual) বহরসরি জীিন শুরু করর। 
ত্ারপর লস লকান এক িা একাবধক ধররনর লর্ৌনাচাররক লিরে লনয়। এবট জরমর সময় 
বনধবাবরত্ িা প্রাকৃবত্ক ভারি বনধবাবরত্ না। প্রাকৃবত্ক ভারি নারী ও পুরুরষর মরধয 
লর্ৌনত্া সীমািদ্ধ, এ লকিলই একবট সামাবজক প্রচলন।  
. 
২) মূলত্ সি ধররণর লর্ৌনত্াই স্বাভাবিক। সমরয়র সারথ সারথ বিবভন্ন লর্ৌনত্ার 
িযাপারর আমারের ধারণা িেলায়। আমারের সামাবজক বচিার কাররণ আমরা বকেু 
লর্ৌনাচাররক স্বাভাবিক আর বকেু লর্ৌনাচাররক অস্বাভাবিক মরন কবর। 
. 
৩) জরমর পর লথরকই একজন বশ্শুর মরধয লর্ৌনত্ার ধারণা ও লিাধ বিেযমান থারক। 
একাররণই বশ্শুকাম িা অজাচার অস্বাভাবিক বকেু না। কালার ব্লাইন্ড িা িাাঁহাবত্ হিার 
মরত্া। সমারজর বিেযমান ননবত্কত্ার কাঠারমা কাররণ আমরা এ কাজগুরলারক অপরাধ 
িা বিকৃবত্ মরন কবর।  
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*** 
ভয়ঙ্কর িযাপারটা হল এই বচিাগুরলা জন মাবনর একার বিবচ্ছন্ন বচিা না। িরং 
পবিরমর আধুবনক লর্ৌন-বচিা এ মূলনীবত্গুরলারক সিবজনীনভারি স্বীকার করর। এিং 
িত্ চার েশ্ক িা আররা লিবশ্ সময় ধরর এর অসংখযিার এ সত্য প্রমাবণত্ হরয়রে। 
মৃতু্যর পরও জন মাবনর বচিা ত্ার প্রভাি জানান বেরচ্ছ। িত্ লিশ্ ক’িের ধরর 
পবিরম “িােরজন্ডার রাইটস” বনরয় আরন্দালন িরড় উরঠরে। বমবিয়ার মাধযরম 
িযাপকভারি এ আরন্দালনরক সমথবন লেওয়া হরচ্ছ। “৫২ িের িরয়সী ৭ সিারনর 
িযাপারর এখন ৬ িেররর িােরজন্ডার লমরয় বহরসরি পবরবচত্ হরত্ চান”, “বব্ররটরনর 
প্রথম লজন্ডার িুবয়ি পবরিার: িািা বনরজরক নারীরত্ পবরণত্ কররেন, মা বনরজরক 
পুরুষ মরন কররন, আর লেরল িড় হরচ্ছ লজন্ডার বনউিাল বহসারি” – এধররনর খির 
আশ্ঙ্কাজনক লিরড় লিরে। সাম্প্রবত্ক এক বররপাটব অনুর্ায়ী বব্ররটরন প্রবত্ সপ্তারহ ৫০ 
জন বশ্শুরক Gender Dysphoria ও Gender Change সঙ্ক্রাি বক্লবনরক পাঠারনা 
হরচ্ছ, র্ার মরধয ৪ িের িরয়সী বশ্শুও আরে। িযাপারটা কী? পবিমা বিরশ্ব সিাই বক 
রাত্ারাবত্ বহজড়া হরয় র্ারচ্ছ?  
. 
সিবরশ্ষ জবরপ অনুর্ায়ী প্রবত্ ২০০০ জরন ১ জন True Hermaphrodite িা 
intersex িযবিরক পাওয়া র্ায়। জনসংখযার ০.০৫% । এোড়া িাবক ৯৯ /৯৫% মানুষ 
হয় নারী অথিা পুরুষ। অথবাৎ মানুরষর পবরচয় িাইনাবর। অথচ এখন লর্ লকান মানুষ 
িা বশ্শু র্বে িরল লস একজন নারী বহরসরি, িা পুরুষ বহরসরি, িা অনয লকান “বকেু” 
বহরসরি পবরবচত্ হরত্ চায়, ত্রি ত্াই ধরর বনরত্ হরি। লস শ্ারীবরকভারি, জমসূরত্র 
র্াই লহাক না লকন! বনউ ইয়রকব আইবন ভারি ৩১ বট নলবঙ্গক পবরচয়রক (Gender 
Identity) স্বীকৃবত্ লেওয়া হরয়রে। লেইসিুরক লকান জায়িায় ৬০বট, লকান জায়িায় 
৭১ বট লজন্ডার আইরিবন্টবটর বলস্ট্ লথরক “বনরজর পবরচয়” লিরে লেওয়া অপশ্ান 
লেওয়া আরে। ল’বররয়ল, লোিব, নাইবক, টারিবটসহ বিবভন্ন লমিা ব্রযান্ড ত্ারের বিজ্ঞাপরন 
লখালাখুবল িােরজন্ডার মরিলরের িযিহার কররে। বিবভন্ন েযাশ্ন হাউস লজন্ডার 
বনউিাল/লজন্ডার িুবয়ি লপাশ্াক লির করা শুরু করররে। বব্রবটশ্ বিপাটবরমন্ট লস্ট্ার জন 
লুইস লঘাষণা করররে ত্ারা িাচ্চারের লপাশ্াক আর “লেরল” িা “লমরয়” টযাি বেরয় 
আলাো কররি না। এখন লথরক ত্ারা িাচ্চারের শুধু “Unisexz”/”Gender 
Neutral” লপাশ্াক বিবি কররি।  
. 
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মারচব টাইম মযািাবর্ন মানুরষর লমৌবলক পবরচয় ও লর্ৌনত্ার পবরিত্বনশ্ীল সংজ্ঞার এ 
রু্ি বনরয় কাভার লস্ট্াবর করররে। Beyond 'He' or 'She': The Changing 
Meaning of Gender and Sexuality – বশ্ররানারমর এ ললখায় সমকামী অবধকার 
বনরয় কাজ করা অযািরভারকবস গ্রুপ GLAAD এর একবট জবররপর িরাত্ বেরয় িলা 
হরয়রে অযারমবরকার প্রায় এক-তৃ্ত্ীয়াংশ্ ত্রুণ এখন আর বনরজরের সমূ্পণবভারি 
স্বাভাবিক লর্ৌনাচারর আকৃষ্ট (Heterosexual) অথিা সমূ্পণব ভারি সমকাবমত্ায় আকৃষ্ট 
মরন করর না। িরং “মাোমাবে বকেু একটারক” লিরে লনয়। একইভারি অযারমবরকান 
ত্রুনরের এক-তৃ্ত্ীয়াংশ্ “পুরুষ” িা “নারী” বহরসরি বনরজরের পবরচয় লেয় না।[11] 
অযারমবরকাসহ পবিরমর অরনক লেরশ্ “িােরজন্ডার টয়রলট অবধকার” বনরয় আরন্দালন 
চলরে। র্ার মূল সারমমব হল একজন পুরুষ র্বে নারী বহরসরি পবরচয় বেরত্ 
স্বাচ্ছন্দযরিাধ করর ত্াহরল নারীরের জনয বনধবাবরত্ টয়রলট িযিহার কররত্ পারা ত্ার 
আইনিত্ অবধকার। এমনবক বকেু বকেু জায়িায় র্বে একজন পুরুষ র্বে বনরজরক 
লমরয় িরল পবরচয় বেরত্ চায় আর আপবন র্বে ত্ার লেরত্র he/him/his - ইত্যাবে 
সিবনাম িযিহার কররন ত্রি লসটারক লিআইবন লঘাষণা করার বচিাভািনা চলরে। 
কারণ এটা িযবিস্বাধীনত্ায় হিরেপ, মানিাবধকার েুণ্ণ করা এিং নিষময। এমনবক 
বকেুবেন আরি িাংলারেরশ্র লিইবল স্ট্ার ত্ারের সাপ্তাবহক সাবপ্লরমন্ট “Lifestyle” এ 
Gender fluidity/ Gender Neutrality – লক সমথবন করর কাভার লস্ট্াবর 
করররে।[12]  
. 
বঠক েু’েশ্ক আরি লর্ভারি সমকাবমত্ার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহণরর্ািযত্া নত্বরর জনয 
বমবিয়ারক িযিহার করা হরয়বেল, িত্বমারন “িােরজন্ডার রাইটস”-এর নারম বঠক একই 
কাজ করা হরচ্ছ। “লর্ৌনত্া, িযবি পবরচয় এসিই আরপবেক। িযবির স্বাধীন বসদ্ধারির 
বিষয়। একজন মানুষ লভত্রর লকমন ত্াই মুখয। সামাবজক প্রথা আর পিাৎপেত্ার 
কাররণ মানুরষর মরধয লভোরভে সৃবষ্ট উবচৎ না। র্খন কাররা েবত্ হরচ্ছ না ত্খন 
বিররাবধত্া লকন?” – ইত্যাবে বিবভন্ন কথার মাধযরম এই বিকৃবত্ ও অসুস্থত্ারক 
স্বাভাবিক, বনরেবাষ বকেু বহরসরি উপস্থাপরনর লচষ্টা চলরে। আর এসি বকেুর মূরল আরে 
িঃ জন মাবনর বথবসস ও ধারণা। ত্ার বকেু অনুবসদ্ধাি িাে লেওয়া হরয়রে। বকন্তু 
সাবিবক ভারি ত্ার এসি ধারণারক গ্রহণ করা হরয়রে। ত্ার নত্বর করা (কু)রু্বি, ভাষা 
ও অপ-বিজ্ঞারনর কাঠারমার মরধয বেরয়ই এ বিকৃবত্রক বমবিয়া, সাইকরলাবজস্ট্ এিং 
লসরোলবজস্ট্রা জারয়জ করার লচষ্টা কররে। এর স্বপরের িয়ান নত্বর কররে। 
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লর্ৌনত্ার িযাপারর পবিরমর িত্বমারনর লর্ েৃবষ্টভবঙ্গ ত্া অরনকাংরশ্ই জন মাবনর 
অিয়রি িড়া। লিইবভি রাইমাররর িল্প আর জন মাবনর অপরাধরক িুেরত্ হরল ও 
িািিত্ার আরলারকই িুেরত্ হরি। 
. 
ত্রি জন মাবনর ধারণাগুরলা ত্ার বনরজর বেল না। লস এগুরলারক সুবিনযি কাঠারমা 
বেরয়বেল সত্য, বকি ত্া িরড় উরঠবেল আররকজরনর স্থাবপত্ বভবির উপর। একাররণই 
বনউইয়কব টাইমস িুক বরবভউ জন মাবনর “Man & Woman, Boy & Girl”- িইরয়র 
বরবভউরত্ িরলবেল, এ িইবট হল লসরোলবজ সম্পরকব শ্ত্াব্দীর সিরচরয় গুরুত্বপূণব 
িইরয়র বলরস্ট্ বেত্ীয়। বলরস্ট্র প্রথম িই লকানটা? পবিমা লর্ৌন বচিা সম্পরকব বলবখত্ 
শ্ত্াব্দীর সিরচরয় গুরুত্বপূণব িইরয়র ললখক লক? লর্ৌনত্া সম্পরকব জন মাবনসহ 
অিবণত্ িরিষক ও সাইকরলাবজরস্ট্র এিং সাবিবকভারি পবিরমর বচিার বভবিপ্রির লক 
স্থাপন কররবেল? লর্ বত্নবট মূলনীবত্র উপর বভবি করর জন মাবন ত্ার বিকৃত্ 
উপসংহারর লপৌঁরেবেল, লক বেল লসগুরলার প্রিিা? 
এ প্রশ্নগুরলার জিাি লপরত্ হরল আমারের জানরত্ হরি িঃ বকনবসর িযাপারর।  

(লশ্ষ) 

 

 

[4] http://nyti.ms/2pBqu0N  
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[5] “A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an 

older person, need not necessarily affect the child adversely.” [ATTACKING THE 

LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)] 

[6] If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically 

attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, 

and the bonding is genuinely totally mutual ... then I would not call it pathological in 

any way. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 

1991, vol. 2, no. 3, p. 5.] 

[7] Paedophilia is...affectional paedophilia in layman’s terms…the straight forward 

affectional attraction to children…a paedophilic attraction to children…an overflow 

of parental pairbonding into erotic pair bonding… The affectional relationship, in 

male paedophilia at least, is a fatherly relationship…with erotic or lover-lover 

pairbonding…a combination of affectionate love as well as the lust factor…[until] 

puberty. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 

1991, vol. 2, no. 3, p. 5.] 

[8] . “For those born and educated after the year 2000we will be their history, and 

they will be mystified by our self-important, moralistic ignorance of the principles of 

sexual and erotic development in childhood... Pedophilia and ephebophilia are no 

more a matter of voluntary choice than are left-handedness or color blindness...It is a 

very important book, and a very positive one.” [Introduction - Boys & Their Contacts 

with Men] https://www.scribd.com/document/659... 

[9] Pedophilia is not voluntarily chosen, nor can it be shed by voluntary decision. It is 

not a preference but a sexuerotic orientation or status. It maybe viewed as analogous 

to left-handedness or color blindness. [John Money -Development of paraphilia in 

childhood and adolescence] 

[10] As Nature Made Him – John Colapinto 

[11] http://ti.me/2mMG6K1  

http://ti.me/2mCpbIk  

[12] “Androgyny in a fair world” [Lifestyle, The Daily Star, 8th August, 2017] 

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.scribd.com/document/659
http://ti.me/2mMG6K1
http://ti.me/2mCpbIk


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1154 

১৮৯ 

'সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বরন 'প্রকৃবত্' এিং ইসলাম' 
-িযাবনরয়ল হাবককাত্জু, অনুিাে: সত্যকথন লিস্ক 

 
 

 

নাবিক এিং লসকুলাবরস্ট্রা অরনক সময় ত্ারের ননবত্কত্ার মানেণ্ড বহরসরি প্রকৃবত্রক 
উপস্থাপন করার লচষ্টা করর। ত্ারা োবি করর, মানুষ বহসারি ভারলা ও মরন্দর পাথবকয 
করার জনয প্রকৃবত্র বেরক ত্াকারনাই র্রথষ্ট। মানুষও অনয েশ্টা পশুর মরত্াই। ত্াই 
মানুষ ত্ার সহজাত্ প্রিৃবির অণুসরণ কররলই সুন্দর, স্বাভাবিক জীিন র্াপন কররত্ 
পাররি।  
. 
ত্ারা প্রায়ই িরল, ধমব মানুরষর সহজাত্ প্রিৃবির উপর হিরেপ করর, স্বাভাবিক 
কামনা-িাসনা চবরত্াথব করায় িাাঁধা লেয়। ধমব মানুষরক ত্ার স্বাভাবিক নিবশ্ষ্টয লথরক 
বিচুযত্ কররত্ চায়। আর এজনযই ধমব িযবিিত্ জীিনরক েবত্গ্রি করর এিং সমারজ 
বিশৃ্ঙ্খলা ও ননরাজয সৃবষ্ট করর।  
. 
লকান লকান বিষয়গুরলারক ‘প্রাকৃবত্ক’, ‘সহজাত্’, বকংিা ‘স্বাভাবিক’ ধরা হরচ্ছ, কীভারি 
এগুরলারক সংজ্ঞাবয়ত্ করা হরচ্ছ, এ িযাপারগুরলা ত্ারা সর্রত্ন এবড়রয় র্ায়।  
. 
‘প্রাকৃবত্ক’ িলরত্ কী লিাোয় – এ প্ররশ্নর িযাপারর বচিা কররল আমারের অবধকাংরশ্র 
মাথায় ধরািাাঁধা বনবেবষ্ট বকেু েবি লভরস উরঠ। লকালাহলপূণব শ্হর আর সিুজ শ্যামল 
তৃ্ণভূবমর মরধয লকানবট লিবশ্ প্রাকৃবত্ক? কযাবন্ডিার আর সালারের মরধয লকানবট লিবশ্ 
প্রাকৃবত্ক? আমরা সিাই বকেু বজবনসরক প্রাকৃবত্ক এিং বকেু বজবনসরক কৃবত্রম িা মযান 
লমইি বহরসরি জাবন।  
. 
বকন্তু একটু িভীরভারি বচিা কররল লেখরিন লর্ প্রাকৃবত্ক ও কৃবত্ররমর মরধয এ পাথবকয 
লত্মন ত্াৎপর্বপূণব না। মানুষ র্বে আর েশ্টা প্রাণীর লচরয় লিবশ্ বকেু না হয়, ত্াহরল 
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মানুরষর িানারনা স্থাপনা, সরিাম, িাবড়ঘর ইত্যাবেরক লকন প্রাকৃবত্ক বহরসরি িণয করা 
হরি না? লকন োলানরকাঠা প্রাকৃবত্ক নয,বকন্তু বপাঁপড়ার িাসা প্রাকৃবত্ক?  
. 
আসরল,লকান বিষয়টা প্রাণী আর জড় িস্তুরক আলাো করর? সি পশুই বক অণু-
পরমাণুউর বকেু বনবেবষ্ট অণু-পরমাণু আর বিনযারসর েলােল না? লর্ অণু-পরমাণু বেরয় 
পশুরা নত্বর, লস একই অণু-পরমাণু বেরয় বক িােপালা,নেী নালা, পাহাড়-পিবত্, 
সািররর লঢউ, হাবররকন ইত্যাবে নত্বর না? সিবকেু লত্া লসই একই অণু পরমাণুর 
সমবষ্ট। আর র্বে ত্াই হয় ত্াহরল সাইরক্লারনর কাররণ ধানরেত্ ধ্বংস হরয় র্াওয়া 
আর পঙ্গপারলর োাঁরকর মাধযরম লসই একই ধানরেত্ ধ্বংস হরয় র্াওয়ার মারে 
লমৌবলক পাথবকয কী? আর এ েুরটার সারথ মানুরষর মাধযরম লকান ধান লেত্ ধ্বংস হরয় 
র্ািার লমৌবলক পাথবকয কী?  
. 
. 
সঙ্কীণব িস্তুিােী েশ্বন আপনারক এধররনর উপসংহার টানরত্ িাধয করর। বকন্তু এধররনর 
বচিা ও উপসংহার লর্ মানুষরক ননরাজযিাে (Anarchism) ও ধ্বংসিারের 
(Nihilism) বেরক লঠরল লেয়, এটা নাবিক এিং লসকুযলাবরস্ট্রাও লিারে। বকন্তু 
এধররণর বচিা ভািনার মরধয লর্ অরনক ভুল-ত্রুবট ররয়রে ত্া নাবিক এিং 
লসকুলাবরস্ট্রা ভালমত্ই জারন। ত্াই এধররনর বিষরয় লর্ জবটলত্া বিেযমান ত্া 
অস্বীকার করর এিং প্রাকৃবত্ক িনাম কৃবত্রমত্া’র মারে েন্দ্ব িাাঁবধরয় (র্া বকনা ত্ারের 
বচিা ভািনার সমূ্পণব বিপরীত্) ত্ারা ত্ারের িিিযরক লজারারলা কররত্ চায়।  
িািিত্া হল, িস্তুিােী েশ্বরনর আরলারক বচিা করর, লকিল “প্রকৃবত্” িা “প্রাকৃবত্ক” 
– এর আেয় বনরয় মানি অবিরত্বর লকান বিরশ্ষ অথব িা মূলয খুাঁরজ লির করা সম্ভি 
না। একটা বিভ্রাবি নত্বর করা র্ায় লকিল। আর এ বিভ্রাবি, লকানটা প্রাকৃবত্ক আর 
লকানটা না, এ প্ররশ্নর একবট সুবনবেবষ্ট, সুেষ্ট এিং নিজ্ঞাবনক ভারি প্রবত্বষ্ঠত্ উির 
আরে, প্রচবলত্ এই ভুল ধারণার উপর ভর বেরয় োাঁবড়রয় থারক। লর্মন ধরুন, সিুজ 
তৃ্ণভূবম আর সালাে লর্ প্রাকৃবত্ক এ বনরয় সরন্দরহর লকান সুরর্াি লনই ! 
. 
বকন্তু িস্তুিােী েশ্বরনর অিস্থান লথরক খুি সহরজই লিশ্ বকেু প্রশ্ন েুাঁরড় লেয়া 
র্ায়।রর্মনটা আমরা লেখলাম। এখন পর্বি লকান নিজ্ঞাবনক পরীো লনই লর্ পরীোয় 
‘প্রাকৃবত্ক’ িরল লকান েলােল পাওয়া র্ায়। মাইরিারস্কারপর মরধয বেরয় সিুজ মাঠ িা 
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সালারের বেরক ত্াকারল ‘প্রাকৃবত্ক’ নারমর লকান ললরিল অথিা েলােল আপবন 
পারিন না।  
. 
. 
ত্ার মারন বক িািরি প্রকৃবত্ িা প্রাকৃবত্ক িরল বকেু লনই? 
এখারনই অবিরত্বর েশ্বন (Ontology) এিং লমটাবেবর্ে গুরুত্বপূণব। আমরা লেরখবে 
অবিরত্বর িযাপারর নাবিক ও লসকুলাবরস্ট্রের প্রচাবরত্ িস্তুিােী েশ্বন কখনই 
মজিুত্ভারি প্রাকৃবত্ক আর কৃবত্রম-এর মরধয পাথবকয িজায় রাখরত্ পারর না। বকন্তু 
ইসলারমর েৃবষ্টভবঙ্গ এ িযাপারর কী িরল? 
. 
প্রকৃবত্র ধারণার পবরিরত্ব ইসলাম আমারের সৃবষ্ট ও স্রষ্টার কথা িরল। সৃবষ্ট ও স্রষ্টার 
ধারণা সরাসবর জাবনরয় লেয় লর্, আমারের চারপারশ্র জিত্ লকান বচরিন, এিং 
শ্াশ্বত্ সিা নয়, র্ার অবিত্ব থাকা অপবরহার্ব, র্ার অবিত্ব োড়া অনয লকান অবিত্ব 
কল্পনা করা সম্ভি না। িরং এক অরথব ‘প্রকৃবত্র’ লকান অবিত্বই লনই। অথবাৎ প্রকৃবত্ 
এমন লকান স্বয়ংবিয় ও স্বাধীন সিা না র্া একটা োাঁকা কযানভারসর মরত্া বনরির 
বিেযমান। িরং মহাবিশ্ব এিং মহাবিরশ্ব র্া বকেু আরে সিই স্রষ্টা কতৃ্বক সৃষ্ট। সি 
বকেুর এক মূহুত্ব লথরক ত্ার পরিত্বী মূহুত্ব পর্বি বটরক থাকা বনভবর করর স্রষ্টার ইচ্ছার 
ওপর। ত্াাঁর ইচ্ছার কাররণই সি বকেুর অবিত্ব সম্ভিপর হয়। 
. 
সুত্রাং এরকিারর লিাড়া লথরকই িস্তুিােী েশ্বন এিং ইসলারমর অিস্থারনর মরধয সুেষ্ট 
পাথবকয ররয়রে। আমরা র্বে আরও িভীরর র্াই ত্াহরল ত্া আরও পবরষ্কার হয়। বনরচর 
আয়াত্ গুরলার িিিয বনরয় বচিা করর লেখুন -  
. 
সাত্ আসমান, র্মীন আর এগুরলার মারে র্া আরে সি বকেুই ত্াাঁর মবহমা লঘাষণা 
করর। এমন লকান বজবনসই লনই র্া ত্াাঁর প্রশ্ংসাসহ পবিত্রত্া ও মবহমা লঘাষণা করর 
না। বকন্তু লত্ামরা িুেরত্ পার না কীভারি ত্ারা ত্াাঁর মবহমা লঘাষণা করর। বত্বন পরম 
সবহষু্ণ, িড়ই েমাপরায়ণ। [আল-ইসরাইল, আয়াত্ ৪৪, (১৭:৪৪)] 
. 
“বনিয় আবম আসমানসমূহ, র্মীন ও পিবত্মালার প্রবত্ এ আমানত্ লপশ্ কররবে, 
অত্ঃপর ত্ারা ত্া িহন কররত্ অস্বীকার করররে এিং এরত্ ভীত্ হরয়রে। আর মানুষ 
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ত্া িহন করররে। বনিয় লস বেল অবত্শ্য় র্াবলম, একািই অজ্ঞ।“ [আল-আহর্াি, 
আয়াত্ ৭২, (৩৩:৭২)] 
. 
“র্খন ত্ারা বপপীবলকার উপত্যকায় আসল ত্খন একবট বপপীবলকা িলল- ‘ওরহ 
বপাঁপড়ার েল! লত্ামারের িাসস্থারন ঢুরক পড়, র্ারত্ সুলাইমান ও ত্ার নসনযিাবহনী 
ত্ারের অরিাচরর লত্ামারেররক পেবপষ্ট ক’লর না লেরল।” [আন-নামল, আয়াত্ ১৮, 
(২৭:১৮)] 
. 
“অত্ঃপর হুেহুে অবিলরম্ব এরস িলল- ‘আবম র্া অিিত্ হরয়বে আপবন ত্া অিিত্ 
নন, আবম সািা লথরক বনবিত্ খির বনরয় আপনার কারে এরসবে।”[আন-নামল, আয়াত্ 
২২, (২৭:২২)] 
. 
আরও অসংখয হাবেরস পাথর র্া অনুভি কররত্ পারর, িারের কান্না, পাহারড়র 
ভারলািাসা ইত্যাবে িণবনা এরসরে। অবিরত্বর এ েশ্বন এমন জিরত্র কথা িরল র্া 
স্রষ্টার বনরত্ উপাসনায় মি সৃবষ্ট োরা পূণব। আমারের চারপারশ্ র্া বকেু আরে সি 
বকেুর সারপরে, এিং এ সি বকেুর জনয কৃত্জ্ঞ হরয় র্বে আমরা ‘প্রাকৃবত্ক’– লক 
সংজ্ঞাবয়ত্ কবর, ত্াহরল স্রষ্টার প্রবত্ আত্মসমপবণ করা, একমাত্র ত্াাঁরই ইিােত্ করাই 
মানুরষর জনয সিরচরয় ‘প্রাকৃবত্ক’।  
. 
কুরআরনর বেরক ত্াকারল মানুষ ও মানি অবিরত্বর িযাপারর আমরা অনযানয আররা 
িিিয পাই -  
. 
‘বনিয় মানুষ েবত্গ্রি  ;বকন্তু ত্ারা নয় ,র্ারা বিশ্বাস স্থাপন করর ও সৎকমব করর এিং 

পরেররক ত্াকীে করর সরত্যর এিং সিররর’। ]আল-আসর ,আয়াত্ ২- ৩, (১০৩ :২ -
৩)] 
. 
‘সৃবষ্টিত্ ভারি মানুষ ত্বরাপ্রিণ’।[আবম্বয়া,আয়াত্ ৩৭,(২১ :৩৭[(  
. 

‘মানুষ লত্া সৃবজত্ হরয়রে ভীরুরূরপ’। ]মায়া’বরজ,আয়াত্ ১৯) ,৭০:১৯[(  
. 
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‘ত্ারা )স্ত্রীরা (লত্ামারের পবরচ্ছে এিং লত্ামরা ত্ারের পবরচ্ছে'। ]িাকারাহ,আয়াত্ 
১৮৭) ,২:১৮৭[(  

. 
আর অিশ্যই আমরা বেত্রারত্র কথা পাই র্া হল মানিজাবত্র লমৌবলক স্বাভাবিক 
প্রিণত্া র্ার িণবনা বিবভন্ন হাবেরস এরসরে, লর্মন –  
. 
“প্ররত্যক মানুষ বেত্রারত্র উপর জমগ্রহণ করর ত্ারপর ত্ার িািা মা ত্ারক ইহুবে, 
বিস্ট্ান অথিা র্ােুকর িানায়, লর্মবনভারি প্ররত্যক পশু বনখুাঁত্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বনরয় জম 
লনয়। ত্ারের মরধয লত্ামরা লকান খুাঁত্ লেখরত্ পাও বক?” [সবহহ িুখাবর, হাবেসঃ 
১২৯২, সাবহহ মুসবলম ২৬৫৮] 
. 
. 
ইসলারমর েশ্বন েূরর থাকুক, আমারের শুধু বেত্রাত্ বনরয় আরলাচনা কররলই খরন্ডর 
পর খন্ড ঢাউস িই হরয় র্ারি। ননবত্কত্া ও রাজনীবত্ বনরয় আজরকর চলমান 
আরলাচনারক লিাোর জনয িস্তুিােী েশ্বন আর ইসলারমর অিস্থারনর মরধযকার লমৌবলক 
পাথবকযগুরলা লিাো অত্যি জরুরী। কারণ লশ্ষপর্বি িযবির ননবত্কত্া ত্ার জীিনরিাধ, 
েৃবষ্টভবঙ্গ ও অবিরত্বর েশ্বরনর ওপরই বনভবর করর। ভারলা ও মরন্দর সংজ্ঞা লমৌবলক 
ভারি মহাবিশ্ব, এর অবিত্ব এিং এ মহাবিরশ্ব আমারের অিস্থা ও উরেরশ্যর ওপর 
বনভবর করর। আমরা মুসবলমরা র্বে অজারি িস্তুিােী অিস্থান গ্রহণ কবর ত্াহরল ত্া 
আমারেররক ননবত্ক, িুবদ্ধিৃবিক এিং রাজবনবত্ক ভারি পঙু্গ করর লেলরি। 
. 
অনযবেরক আমরা র্বে ইসলাম ও িস্তুিারের মরধযকার পাথবকযগুরলা ভালভারি জাবন 
ত্াহরল নাবিক এিং লসকুলাররের ত্রকবর ধরণ, ত্ারের লবজকাল েযালাবস এিং বিরশ্ষ 
করর ত্ারের ভুল িযিহৃত্ লরবিরমইি রু্বিগুরলার ভুলগুরলা বচবহ্নত্ কররত্ পারি ইনশ্া 
আল্লাহ্। 
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১৯০ 

লকমন বেরলন বত্বন? – ৪ 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
 
বপ্রয়জনরের সারথ মমত্াময় আচরণ আমারের স্বভািজাত্। প্রকৃত্ মহত্ত্ব লত্া ত্খন 
প্রকাশ্ পায় র্খন ররির সম্পকব না থাকার পররও, লকান স্বাথব না থাকা সরত্ত্বও আমরা 
কাররা সারথ উিম আচরণ কবর। ত্ার লখাাঁজখির লনই, বিপরে-আপরে পারশ্ এরস 
োাঁড়াই। বঠক এ কাররণই আমরা অরনরকই হয়রত্া একজন ভারলা স্বামী, ভারলা স্ত্রী, 
অনুিত্ সিান বকন্তু উিম প্রবত্রিশ্ী নই। 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লর্মন বেরলন আেশ্ব স্বামী, মমত্াময় বপত্া, লত্মবন বত্বন একজন উিম 
প্রবত্রিশ্ীও বেরলন। পবিত্র কুর’আরনর এ আয়াত্রক লর্ন বত্বন ত্াাঁর অিরর ধারণ 
কররবেরলন- 
“লত্ামরা ইিাোত্ কররা আল্লাহর, ত্াাঁর সারথ লকান বকেুরক শ্রীক কররা না। আর 
ভারলা িযিহার কররা মাত্া-বপত্ার সারথ, বনকট আত্মীরয়র সারথ, ইয়াত্ীম, বমসকীন, 
বনকট আত্মীয়- প্রবত্রিশ্ী, অনাত্মীয়- প্রবত্রিশ্ী, পাশ্ববিত্বী সাথী, মুসাবের এিং 
লত্ামারের মাবলকানাভুি োস-োসীরের সারথ। বনিয় আল্লাহ পেন্দ কররন না 
ত্ারেররক র্ারা োবম্ভক, অহঙ্কারী। [সূরা বনসা: ৩৬] 
. 
বত্বন প্রবত্রিবশ্রের সারথ উষ্ণ সম্পকব িজায় রাখরত্ন। ত্ারের সম্মান কররত্ন, 
লখাাঁজখির বনরত্ন। েুঃখ-করষ্টর সময় পারশ্ এরস োাঁড়ারত্ন। প্রবত্রিবশ্রা বিরি হয় 
এমন বকেু করা লথরক বিরত্ থাকরত্ন। প্রবত্রিশ্ী ভারলা বকংিা খারাপ লহাক, বত্বন 
ত্ারের সারথ সিসময়ই উিম আচরণ করররেন। মবেনায় ত্াাঁর প্রবত্রিশ্ী বহরসরি 
বেরলন আনসার ও মুহাবজর সাহািীরা। আনসার সাহািীরের মরধয বেরলন সাে ইিরন 
মুআর্ (রা), আিু আইয়ুযি (রা)। আর মুহাবজররের সাহািীরের মরধয বেরলন আিু িকর 
(রা), আলী (রা), আব্বাস (রা)। ত্ারের সিার সারথই ত্াাঁর সুসম্পকব বেল। সাহািীরা 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর প্রবত্রিশ্ী হরত্ লপরর িিবরিাধ কররত্ন। িনু নািার লিাত্র লত্া 
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রীবত্মত্ িরিব লেরট পড়রত্া। িরিবর লস অনুভূবত্ ত্ারের কবিত্ায় েুরট উঠরত্া। রাসূল 
 -পাশ্ বেরয় লিরল িাবলকারা আিৃবি কররত্া (ملسو هيلع هللا ىلص)
“আমরা হবচ্ছ িনু নািাররর কনযা, 
মুহাম্মরের (সা) নযায় প্রবত্রিশ্ীর হয় না লকান তু্লনা।” 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের বেরক ত্াবকরয় িলরত্ন, “আল্লাহ জারনন লর্, আবম লত্ামারের 
ভারলািাবস।” 
. 
আিার মোয় বত্বন লপরয়বেরলন আিু লাহাি, আিুল আস ইিরন উমাইয়ার মরত্া নিরী 
মরনাভািসম্পন্ন বকেু প্রবত্রিশ্ী। এরা ত্াাঁর সারথ প্রচণ্ড িারজ আচরণ কররত্া, ত্াাঁর 
বিরুরদ্ধ কুৎসা রটারত্া। ত্িুও বত্বন ত্ারের সারথ কখরনা খারাপ আচরণ কররনবন। 
আিু লাহারির স্ত্রী উরম্ম জাবমল ত্াাঁর চলার পরথ কাাঁটা বিবেরয় রাখরত্া। বত্বন একিার 
সলাত্রত্ অিস্থায় থাকাকারল এরের একজন ত্াাঁর উপর লভড়ার নাবড়ভুাঁবড় েুরড় 
লেরলবেরলা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) েরজায় োাঁবড়রয় ত্ারের উরেরশ্য হত্াশ্ করণ্ঠ িরলবেরলন, 
“ওরহ আিরে মানারের সিারনরা! প্রবত্রিশ্ীর সারথ এটা লত্ামারের লকমন আচরণ?” 
. 
আনসার এক সাহািী একবেন রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক এক িযবির সামরন োাঁড়ারনা অিস্থায় 
লেখরত্ লপরলন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর সামরন অরনকেণ োাঁবড়রয় বেরলন। এটা লেরখ 
আনসার সাহািীর কষ্ট হরত্ লািরলা। ললাকবট চরল র্ািার পর লসই সাহািী রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)- 
লক িলরলন, “লহ আল্লাহর রাসূল! ঐ ললাকটা আপনারক এরত্ােণ োাঁড় কবররয় 
লররখবেরলা লর্ আপনার জনয আমার কষ্ট হবচ্ছরলা।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক বজরজ্ঞস 
কররলন, “তু্বম বক ত্াাঁরক সবত্যই লেরখরো?” সাহািী জিাি বেরলন, “হযাাঁ।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
আিার বজরজ্ঞস কররলন, “তু্বম বক জারনা লস লক?” সাহািী জিাি বেরলন, “িী না।” 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন িলরলন, “উবন বেরলন বজিরাঈল (আ)। বত্বন আমারক প্রবত্রিবশ্রের 
সারথ উিম আচরণ কররত্ উপরেশ্ বেবচ্ছরলন। একসময় আমার মরন হরলা, 
প্রবত্রিবশ্রের হয়রত্া উিরাবধকার িাবনরয় লেয়া হরি।” 
. 
জীিরনর লশ্ষ হরি বত্বন সিাইরক প্রবত্রিবশ্রের সারথ সোচারণ কররত্ িরলরেন। 
আিু উমামাহ (রা  (িরলন“ , বনজ উরট আররাহণরত্ অিস্থায় বিোয় হরির সময় আবম 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িলরত্ শুরনবে, ‘আবম লত্ামারেররক প্রবত্রিবশ্রের সোচারণ কররত্ 
উপরেশ্ বেবচ্ছ’- বত্বন এটা এরত্ািার িলরলন লর্, আমার মরন হরলা, বত্বন হয়রত্া 
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প্রবত্রিবশ্রেররক আমারের উিরাবধকার িাবনরয় বেরিন।” 
. 
প্রবত্রিবশ্রের সারথ উিম আচরণ করা হরচ্ছ ঈমারনর বনেশ্বন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরত্ন, 
“লর্ িযবি আল্লাহ ও লশ্ষবেরনর প্রবত্ বিশ্বাস রারখ, লস লর্ন প্রবত্রিশ্ীরের সম্মান 
করর।” শুধু ত্াই না, র্বে কাররা খারাপ আচরণ লথরক প্রবত্রিবশ্রা বনরাপে না থারক, 
ত্রি বত্বন ত্ার ঈমানরক িাবত্ল লঘাষণা করররেন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “আল্লাহর 
শ্পথ লস মুবমন না, আল্লাহর শ্পথ লস মুবমন না, আল্লাহর শ্পথ লস মুবমন না!” 
ললারকরা বজরজ্ঞস কররলা, “লহ আল্লাহর রাসূল! লক লস?” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) জিারি িলরলন, 
“র্ার অবনষ্ট লথরক ত্ার প্রবত্রিবশ্রা বনরাপে না।” এমনবক লস িযবি জান্নারত্ প্ররিশ্ 
কররত্ পাররিনা িরল বত্বন সািধান করর িরলরেন, “লর্ িযবির অবনষ্ট লথরক ত্ার 
প্রবত্রিশ্ী বনরাপে নয়, লস জান্নারত্ প্ররিশ্ কররি না।” 
. 
পত্র-পবত্রকা খুলরলই অসংখয খুরনাখুবনর সংিাে নজরর আরস। এরের অবধকাংশ্ই ঘরট 
প্রবত্রিশ্ীর স্ত্রীর সারথ পরকীয়ার সম্পরকবর কাররণ, ত্ারের সম্পে অনযায়ভারি 
আত্নসযাৎ করার কাররণ। অথচ এসিই কািীরা গুনাহ। আল্লাহর রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এসি 
লথরক আমারের িারিার সািধান করর লিরেন। বত্বন একবেন সাহািীরের বজরজ্ঞস 
কররলন, “িযবভচার করার িযাপারর লত্ামরা কী িরলা?” সাহািীরা িলরলন, “আল্লাহ ও 
ত্াাঁর রাসূল এটারক হারাম করররেন, ত্াই বকয়ামত্ পর্বি এটা হারাম থাকরি।” রাসূল 
 িলরলন, “েশ্জন নারীর সারথ িযবভচার করার লচরয়ও প্রবত্রিশ্ীর স্ত্রীর সারথ (ملسو هيلع هللا ىلص)
িযবভচার করা লিবশ্ পারপর কাজ।” বত্বন আিার বজরজ্ঞস কররলন, “চুবর করা সম্পরকব 
লত্ামরা কী িরলা?” সাহািীরা িলরলন, “আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূল এটারক হারাম করররেন, 
ত্াই বকয়ামত্ পর্বি এটা হারাম থাকরি।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন িলরলন, “েশ্টা িাবড়রত্ 
চুবর করার লচরয়ও বনরজর প্রবত্রিশ্ীর িাবড়রত্ চুবর করা লিবশ্ লিানারহর কাজ।” 
. 
এক িযবি এরস রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক ত্ার প্রবত্রিশ্ীর িযাপারর অবভরর্াি কররলা। রাসূল 
 লক একই (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক নধর্ব ধররত্ পরামশ্ব বেরলন। ললাকটা িারিার এরস রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص)
অবভরর্াি করল। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্খন ত্ারক িলরলন, “(িাবড়রত্ বেরর) র্াও! লত্ামার 
সকল সম্পে রািায় লেরল রারখা।” লস ত্াই কররলা। মানুষজন সিবকেু বনরয় রািায় 
োাঁবড়রয় থাকরত্ লেরখ ত্ারক এমনটা করার কারণ বজরজ্ঞস কররলা। ললাকটা ত্খন 
সিবকেু খুরল লেলল। শুরন সিাই লস প্রবত্রিশ্ীরক অবভশ্াপ বেরত্ লািল। অিস্থা 
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লিিবত্ক লেরখ লস প্রবত্রিশ্ী রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে লিরলা। মানুষজন ত্ারক অবভশ্াপ 
বেরচ্ছ িরল অবভরর্াি কররলা। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক িলরলন, “মানুষজন অবভশ্াপ লেয়ার 
আরিই আল্লাহ ত্ায়ালা লত্ামারক অবভশ্াপ বেরয়রেন।” ললাকটা অনুত্প্ত হরয় িলল, 
“আবম আর এমনটা করি না।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারপর লসই অবভরর্ািোনকারী িযবিরক 
িলরলন, "সিবকেু িাবড়রত্ বনরয় র্াও। লত্ামার প্ররয়াজন বমরট লিরে।” 
. 
অরনরকই আরেন পাাঁচ ওয়াি সলাত্ পড়রত্ পড়রত্ কপারল োি িবসরয় লেরলন, অথচ 
রূঢ় আচররণর কাররণ প্রবত্রিবশ্রা ত্ার সারথ কথা িলরত্ও ভয় পায়। এমন িযবিরের 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) জাহান্নারমর সংিাে বেরয়রেন। এক িযবি রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক িলল, “লহ 
আল্লাহর রাসূল! এক মবহলা ত্ার সলাত্, বসয়াম আর োনশ্ীলত্ার জনয পবরবচত্। বকন্তু 
লস ত্ার প্রবত্রিবশ্রের কথা বেরয় কষ্ট লেয়।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “লস জাহান্নারম 
ররয়রে।” ললাকবট আিার িলল, “একজন মবহলা নূনযত্ম সলাত্ পরড়, বসয়াম পালন 
করর, সামানয বকেু শুষ্ক েুধ সেকা করর, বকন্তু লস ত্ার কথা বেরয় প্রবত্রিশ্ীরের কষ্ট 
লেয় না।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “লস জান্নারত্ ররয়রে।” 
. 
প্রবত্রিশ্ী হরত্ হরল লর্ ত্ারক লকিল মুসবলমই হরত্ হরি এমন কথা লনই। ইিরন 
হাজার আসকালানী (রহ) িরলন, “প্রবত্রিশ্ী শ্ব্দবট োরা মুসবলম এিং অমুসবলম, 
পূনযিান এিং পাপী, িনু্ধ বকংিা শ্ত্রু, উপকারী বকংিা অপকারী, আত্নীয় অথিা 
অনাত্নীয়, কারের বকংিা েূররর সিাইরকই লিাোরনা হয়।” এ কাররণই সাহািী আবু্দল্লাহ 
ইিরন আমর (রা) র্খন বনজ িাবড়রত্ এরস লভড়া জিাই কররত্ লেরখবেরলন, বত্বন ত্ার 
ইহুবে প্রবত্রিবশ্রের বকেু লভড়ার মাংস লেয়া হরয়রে বকনা ত্া বজরজ্ঞস কররবেরলন। 
. 
রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) প্রবত্রিবশ্রের উপহার বেরত্ িলরত্ন। বত্বন বনরজও প্রবত্রিবশ্রের উপহার 
বেরত্ন। ত্ারের উপহার গ্রহণ কররত্ন। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িলরত্ন, “লহ মুসবলম নারীরা! 
প্রবত্রিবশ্রের (উপহার লেয়ারক) অিজ্ঞা কররা না এমনবক র্বে ত্া লভড়ার েুরও হয়।” 
লকউ মাংরসর লোল রান্না কররল বত্বন ত্ারত্ পাবন িাবড়রয় বেরয় প্রবত্রিবশ্রের বেরত্ 
িলরত্ন। আমরা অরনরকই প্রবত্রিবশ্রের লখাাঁজখির এরকিাররই লনই না। লস সুস্থ 
আরে নাবক অসুস্থ আরে, লখরয়রে বক খায়বন ত্া বনরয় আমারের অরনরকরই মাথািযাথা 
থারক না। এরের সম্পরকব রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, “প্রবত্রিশ্ী েুধাত্ব লজরনও লর্ লপটভরর 
লখরয় ঘুরমারত্ র্ায়, লস আমার প্রবত্ বিশ্বাস রারখ না।” 
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. 
আমরা ভারলা কাজ করবে না খারাপ কাজ করবে লসটা জানার মাপকাবঠ রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) 
আমারের বেরয় লিরেন। এক িযবি রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) লক বজরজ্ঞস কররলা, “কীভারি িুেরিা 
লর্ আবম ভারলা কাজ করবে না খারাপ কাজ করবে?” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারক িলরলন, 
“র্বে তু্বম লত্ামার প্রবত্রিবশ্রের িলরত্ লশ্ান লর্ তু্বম ভারলা কাজ কররো, ত্াহরল 
তু্বম ভারলা কাজ কররো। আর র্বে ত্ারের িলরত্ লশ্ান লর্ তু্বম খারাপ কাজ করররো, 
ত্াহরল তু্বম খারাপ কাজ করররো।” 
 
 
শ্ায়খ সাবলহ আল মুনাবিে এর “وسلم عليه الله صلى َعــاملُهم َكيـف” 

(Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অিলম্বরন ললখা। 
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১৯১ 

সকল ইবিবনয়াররর লসরা ইবিবনয়ার 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 

 

 

িত্ লসবমস্ট্ারর আমারেররক কবমউবনরকশ্ান ইবিবনয়াবরং পড়রত্ হরয়বেরলা। এ 
সািরজরির একটা িড় অংশ্ বেল লমািাইল কবমউবনরকশ্রনর উপরর। লমািাইল 
লোনরক ‘Cell-phone’ ও িলা হয়। 
লকন? 
.  
কারণ, আমরা র্খন কথা িবল ত্খন লস কথারক অপর পারশ্ লপৌোরনার জনয লর্ 
িােবমটার িযিহার করা হয়, লস িােবমটার র্রত্াটুকু এবরয়ারক কভার কররত্ পারর 
ত্ারক ‘Cell’ িলা হয়। লসখান লথরকই এরসরে ‘Cellular Phone’ িা ‘Cell Phone’। 
একটা লসরলর লশ্ইপ লকমন হরল ভারলা হয় ত্া বনরয় বিজ্ঞানীরা লিশ্ ভারলাই িরিষণা 
করররেন। িৃিকার লশ্ইপ খুি ভারলা অপশ্ন। কারণ, লকন্দ্র লথরক পবরবধর লর্ লকান 
বিনু্দর েূরত্ব লর্রহতু্ সমান, ত্াই খুি সহরজই একটা িােবমটার ত্ার চারপারশ্র সকল 
এবরয়ারক একইভারি কভার কররত্ পারর। বকন্তু সমসযা হরচ্ছ, এক লসল বেরয় লত্া 
আর সি জায়িায় কথা িলা র্ায় না। একটা লসরলর িযস করত্াটুকুই আর হরত্ পারর?  
এক মাইল লথরক শুরু করর বিশ্ মাইল পর্বি। আবম র্বে এখন খুলনা লথরক ঢাকায় 
কথা িলরত্ চাই ত্খন কী করি? েূরত্ব লত্া বত্নরশ্া বকরলার মরত্া। 
. 
লসজনয পুররা লমািাইল কবমউবনরকশ্ান এবরয়ারক লিশ্ বকেু লোট লোট লসরল ভাি করা 
হয়। েরকার হরল এক লসল লথরক আররক লসরল কল িােোর করা র্ায়। বকন্তু সমসযা 
হরচ্ছ এই লসলগুরলার লশ্ইপ র্বে িৃিাকার হয়, ত্াহরল বকেু এবরয়া লথরক র্ায় র্া 
কখরনাই কভার করা র্ারি না। লসজনয িৃিাকার লশ্ইরপর বচিা িাে। ত্াহরল কী করা 
র্ায়? 
সমিাহু বত্রভুরজর আকৃবত্রত্ িানারিা লসলগুরলারক  ?িিবাকৃবত্ ?নাবক লহোরিানাল িা 
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ষড়ভুজাকৃবত্?  
. 
বত্নটাই ভারলা অপশ্ন। ত্রি হালকা বজওরমবি আর িাইিরনারমবি এপ্লাই করর লেখা 
লিরলা, লহোরিানাল লশ্ইপ হরচ্ছ সিরচরয় উপরর্ািী। এই লশ্ইপ িযিহার কররলই কম 
খররচ লিবশ্ েূরত্ব কভার করা র্ায়। 
. 
অরনকেণ লিাবরং কথা িললাম, এিার ইন্টাররবস্ট্ং বকেু িবল। 
. 
কখরনা লমৌমাবের চাক লেরখরেন? অরনকগুরলা লোট লোট ঘরর ভাি করা থারক না 
পুররা চাকটা? লখয়াল কররল লেখরিন, এই ঘরগুরলা বকন্তু লহোরিানাল। লমৌমাবেরা 
বকন্তু িাইিরনারমবি বকংিা বজওরমবি বকেুই জারন না। ত্ারা লকান ইবিবনয়ারও না। 
ত্াহরল বকভারি ত্ারা জানরলা লহোরিানাল লশ্ইরপর কথা? বকভারি ত্ারা িুেরলা এই 
লশ্ইরপ মধুগুরলারক রাখরল কম লমাম খরচ কররই অবধক পবরমারণ মধু সংরেণ করা 
র্ায়? 

 
. 
বিিত্বনিােীরা িরল, এটা নযাচারাবল ত্ারের ‘Instinct’। অথবাৎ, সিািত্ভারিই ত্ারা 
এটা জারন। হুমায়ুন আহরমরের মরত্া সাবহবত্যকরা হয়রত্া বলখরিন- “প্রকৃবত্ িভীর 
মমত্ায় ত্ারের এটা বশ্বখরয়রে।” 
. 
আমরা িবল, এটা ত্ারের বশ্বখরয়রেন বর্বন সকল ইবিবনয়াররের লসরা ইবিবনয়ার। র্ার 
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অসম্ভি সুন্দর ইবিবনয়াবরং পবরিযপ্ত করর লররখরে এ মহাবিশ্বরক। আমারক, আপনারক, 
আমারের সিাইরক।  
. 
“লত্ামার রি লমৌমাবের অিরর ইবঙ্গত্ োরা বনরেবশ্ বেরয়রেনঃ তু্বম িৃহ বনমবাণ কর 
পাহাড়, িৃে এিং মানুষ লর্ িৃহ বনমবাণ করর ত্ারত্। এর পর প্ররত্যক েল হরত্ বকেু 
বকেু আহার কর, অত্ঃপর লত্ামার ররির সহজ পথ অনুসরণ কর। ওর উের হরত্ 
বনিবত্ হয় বিবিধ িরণবর পানীয়, র্ারত্ মানুরষর জনয ররয়রে লরারির প্রবত্রষধক। 
অিশ্যই এরত্ ররয়রে বনেশ্বন বচিাশ্ীল সম্প্রোরয়র জনয।” [সূরা আন-নাহল(লমৌমাবে) 
১৬:৬৮-৬৯]  
. 
“(অিরর ইবঙ্গত্ করা িলরত্ লিাোরনা হরচ্ছ) এমন জ্ঞান-িুবদ্ধ র্া প্রাকৃবত্ক প্ররয়াজন 
পূরণ করার জনয প্ররত্যক জীিরক লেয়া হরয়রে।” [ত্ােসীর আহসানুল িয়ান] 
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১৯২ 
বিষ্টান বমশ্নারীরের অপপ্রচার: লর্ লকৌশ্রল ত্ারা সরলমনা 
মুসবলমরের ধমবািবরত্ করর 
-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
 

‘গুনাহ্িাররের জনয জান্নারত্ র্াওয়ার পথ’।  
একবট িইরয়র নাম। লেরখ মরন হয় আিা-লিাড়া ইসলাবমক িই। িই খুলরলও লেখা 
র্ায়, জায়িায় জায়িায় পবিত্র কুরআরনর আয়াত্ ররয়রে। মূসা (আ), ঈসা (আ) এর 
মরত্া সম্মাবনত্ নিীরের কথা ররয়রে। বকন্তু পড়রত্ পড়রত্ এক জায়িায় এরস খটকা 
লািরি। ত্াওরাত্-ইিীল মানার নারম বিকৃত্ এক আবকোর কথা িলা হরয়রে। ললখা 
আরে, ঈসা (আ) নাবক আমারের পারপর জনয মারা লিরেন। এ বিশ্বাস বনরজর মরধয 
রাখরত্ পাররলই বমলরি নাজাত্। লিানাহ লথরক মুবি।  
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শুধু একবট িই নয় এমন অসংখয িই বিষ্টান বমশ্নারীরা িাংলারেরশ্র আনারচ-কানারচ 
েবড়রয় বেরয়রে। বনরজরের বিকৃত্ ধমবগ্রন্থরক ‘ইবিল শ্রীে’ নাম বেরয় ত্ারা অরনক 
বশ্বেত্ মানুষরকও লধাাঁকা বেরচ্ছ। িাংলারেরশ্র উিরািল ও পািবত্য চিগ্রারমর সহজ-
সরল মানুষগুরলা ত্ারের প্রধান টারিবট। আর এ কারজ ত্ারা অরনক সােলযও অজবন 
করররে। এসি জায়িায় লিরল লেখা লমরল এমন সি গ্রারমর লর্খারন পুররা গ্রামিাসী 
মুরত্াে হরয় বিষ্টান হরয় বিরয়রে।  
 

 
 
বিষ্টান বমশ্নারীরা োওয়ারত্র লেরত্র লিশ্ লকৌশ্ল অিলম্বন করর। ত্ারা িরল, “লেরখা! 
লত্ামারের মরত্াই লত্া আমরা আল্লাহ-নিীরত্ বিশ্বাস কবর। ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা- 
এরেররক সম্মান কবর। আমারের বকত্ারি উনারের কথা ললখা আরে। এই লর্ আমারের 
বকত্াি ‘ইবিল শ্রীে’। আর পুররাটা পড়রত্ চাইরল এই লর্ ‘বকত্ািুল লমাকারেস’। 
কুরআরনও বকন্তু ইবিলরক মানার কথা িলা হরয়রে। আমরা ইবিলরক মাবন। আমরা 
হবচ্ছ ‘ঈসায়ী মুসবলম’।  
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গ্রারমর সহজ-সরল মানুষ লত্া িরটই, অরনক স্বল্প-বশ্বেত্ ইমামরাও ত্ারের কথায় 
লধাাঁকা লখরয় র্ায়। উনারের কথা িাে লেই, শ্হররর অরনক হাইবল এিুরকরটি লসা-কে 
মুসবলমরা বিশ্বাস করর ত্ারের িলা বিকৃত্ ইবিল শ্রীে হরচ্ছ লসই ইবিল র্া ঈসা 
(আ) এর উপর অিত্ীণব হরয়বেল।  
এই ওরয়িসাইটবটরত্ একিার ঘুরর আসুনঃ http://www.jibonerkotha.com/। 
একজন সাধারন মানুষ হয়রত্া ভািরি এটা লকান মুসবলমরের ওরয়িসাইট। র্ারা ঈসা 
মাসীহ (আ) এর জীিনােশ্ব প্রচার কররে। অথচ এবট পুররাটাই বিষ্টান বমশ্নারীরের 
ওরয়িসাইট।  
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ইহুেী-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ, লসটা ‘বকত্ািুল লমাকারেস’ িা ‘The Holy Bible’- র্াই 
লহাক না লকন, ত্া লর্ বিকৃত্ এিং িারনায়াট ত্া িুেরত্ বিরশ্ষজ্ঞ হিার প্ররয়াজন লনই। 
একটু বনরররপেভারি িাইরিল পড়রলই অসংখয বিপরীত্ধমবী কথা ও ভুল লচারখ পড়রি। 
ত্রি ত্ারা লর্ োিী করর, ‘আমরাও লত্ামারের মরত্া আল্লাহ ও নিী-রাসূরল বিশ্বাস কবর 
বকংিা লত্ামারের মূসা-ঈসা আর আমারের মূসা-ঈসা লত্া একই িযবি। ত্ারের নিবশ্ষ্টয 
লত্া একইরকম।’- এই িযাপারটা বনরয় বিিাবরত্ আরলাচনা প্ররয়াজন। কারণ গ্রারমর 
অবশ্বেত্, স্বল্প বশ্বেত্ এমনবক শ্হররর িহু বশ্বেত্ মানুষও এই ধারণা লপাষণ করর। 
অিশ্য ত্ারের লোষ লেয়ার বকেু লনই। অরনক আিজবাবত্ক খযাবত্ সম্পন্ন আরলমও(!) 
ইন্টাররেইরথর নারম লজরন লহাক আর না লজরন লহাক, এসি অসত্য কথারক প্ররমাট 
করররেন।  
আমার এরত্া কথা িলার উরেশ্য কী? ইহুবে-বিষ্টানরা বক ইব্রাবহম (আ), মূসা (আ)- লক 
নিী বহরসরি বিশ্বাস করর না? ত্ারা বক স্রষ্টায় বিশ্বাস করর না? হযাাঁ করর। লত্া আমরাও 
বক স্রষ্টায় বিশ্বাস কবর না? ত্ারেররক (আ) রাসূল বহরসরি বিশ্বাস কবর না? হযাাঁ কবর। 
বকন্তু আমরা ত্ারের মূসা-ঈসা’লত্ বিশ্বাস কবর না। ত্ারের ধমবগ্ররন্থ আল্লাহ ত্ায়ালার 
সম্মাবনত্ রাসূলরের নারম লর্সি কথা িলা আরে, আমরা লসগুরলা ঘৃণাভরর প্রত্যাখযান 
কবর। শুধু ত্াই না, ত্ারা স্রষ্টার সারথ এমন নিবশ্ষ্টয জুরড় লেয়, র্া লথরক আসমান ও 
জমীরনর রি আল্লাহ ত্ায়ালা পবিত্র। এ ললখায় লত্মনই বকেু িযাপারর সংবেপ্ত 
আরলাচনা করি (চাইরল শুধু এই টবপরকই একবট িই ললখা র্ায়)। র্ারত্ সাধারণ 
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মানুষরা বিষ্টানরের বমথযা কথা োরা প্রভাবিত্ না হন। বনরজরের ঈমান না হাবররয় 
লেরলন।  
God / ঈশ্বর 
১) ঈশ্বর বিোম লনন: িাইরিরল সৃবষ্ট প্রবিয়ার কথা িলা হরয়রে এভারি-  
“এইভারি আসমান ও জমীন এিং ত্ারের মরধযকার সি বকেু নত্রী করা লশ্ষ হরলা। 
সপ্তম বেরন বত্বন কাজ লশ্ষ কররলন এিং বিোম গ্রহণ কররলন।” [Holy Bible, 
Genesis (আবেপুিক) 2:2] 
অথবাৎ, িাইরিল িলরে, আসমান ও জমীন সৃবষ্ট কররত্ বিরয় মহান ঈশ্বর ক্লাি হরয় 
বিরয়বেরলন। ত্াই ত্ারক বিোম বনরত্ হরয়বেল। অথচ পবিত্র কুরআরন আল্লাহ ত্ায়ালা 
িরলন, 
“আবম আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিী এিং এগুবলর মধযবস্থত্ সি বকেু সৃবষ্ট কররবে েয় বেরন। 
আমারক লকান ক্লাবি েশ্ব কররবন।” [আল কুরআন, সূরা ক্বা-ে ৫০:৩৮] 
২) ঈশ্বর অনুরশ্াচনায় লভারিনঃ িাইরিরলর ঈশ্বর লভরিবেরলন মানুষ সৃবষ্ট করর বত্বন 
ভুল কররবেরলন। র্ার কাররণ বত্বন অনুরশ্াচনায় ভুরিবেরলন-  
“পৃবথিীরত্ মানুষ সৃবষ্ট করার জনয প্রভুর অনুরশ্াচনা হরলা। ত্াাঁর হৃেয় লিেনায় পূণব 
হরলা।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 6:7] 
ত্রি আমারের মাবলক আল্লাহ ত্ায়ালা প্রজ্ঞাময়। বত্বন ভূত্-ভবিষযৎ সিবকেুই জারনন। 
ত্াাঁর সকল কাজই বনখুাঁত্- 
“প্রশ্ংসা আল্লাহর বর্বন আকাশ্মন্ডলী ও পৃবথিীরত্ র্া বকেু আরে সি বকেুরই মাবলক। 
আবখরারত্ও প্রশ্ংসা ত্াাঁরই। বত্বন প্রজ্ঞাময়। সি বিষরয় অিবহত্।” [আল কুরআন, সূরা 
সািা ৩৪:১]  
৩) ঈশ্বর বনদ্রা গ্রহণ কররনঃ িাইরিরল িবণবত্ ঈশ্বর কখরনা কখরনা ঘুবমরয় পরড়ন। ত্ার 
খির থারক না। িাকরল সাড়া পাওয়া র্ায় না।  
“লহ মাবলক, জারিা, লকন তু্বম ঘুমারচ্ছা? 
ওরঠা, বচরকারলর জনয আমারের ত্যাি কররা না।” [Holy Bible, Book of Psalms 
(িীত্সংবহত্া) 44:23]  
বকন্তু আমারের রি মহান আল্লাহ ত্ায়ালা কখরনা ঘুমান না- 
“আল্লাহ, বত্বন োড়া লকান (সত্য) ইলাহ লনই, বত্বন বচরিীি, সুপ্রবত্বষ্ঠত্ ধারক। ত্াাঁরক 
ত্ন্দ্রা ও বনদ্রা েশ্ব করর না।” [আল কুরআন, সূরা িাকারা ২:২৫৫] 
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৪) ঈশ্বর মানুরষর সারথ িবেং কররন এিং লহরর র্ানঃ িাইরিরলর ঈশ্বর, নিী ইয়াকুি 
(আ) এর সারথ রু্দ্ধ কররন। অরনক লচষ্টা করার পররও লহরর র্ান। 
“ললাকবট িলরলন, “তু্বম ঈশ্বর ও মানুরষর সরঙ্গ রু্দ্ধ করর জয়ী হরয়ে িরল লত্ামার 
নাম আর ইয়াকুি থাকরি না, লত্ামার নাম হরি ইসরাইল।” [Holy Bible, Genesis 
(আবেপুিক) 32:28]  
আমারের মাবলক আল্লাহ ত্ায়ালা সিবশ্বিমান। পুররা পৃবথিী এক হরলও ত্াাঁর সামরন 
োাঁড়ারত্ পাররি না। 
“ত্ারা আল্লাহরক র্থার্থ মর্বাো লেয় না। বনিয় আল্লাহ মহােমত্ািান। 
মহাপরািমশ্ালী।” [আল কুরআন, সূরা হািু্ ২২:৭৪] 
৫) ঈশ্বররর উদ্ভট িণবনাঃ িাইরিরল িলা আরে, ঈশ্বররর নাক লথরক লধাাঁয়া লির হয়। 
ত্াাঁর িহন হরচ্ছ লচরুি (কম িয়সী িানাওয়ালা লমরয়)। 
“ত্াাঁর নাক লথরক লধাাঁয়া উপরর উঠরলা। ত্াাঁর মুখ লথরক ধ্বংসকারী আগুন লিবররয় 
আসরলা। ত্াাঁর মুরখর আগুরন কয়লা িরল উঠরলা। বত্বন আকাশ্ নুইরয় লনরম আসরলন। 
ত্াাঁর পারয়র নীরচ বেল ঘন কারলা লমঘ। বত্বন কারুিীরত্ (লচরুরি) চরড় উরড় আসরলন। 
লেখা বেরলন িাত্ারসর িানায় ভর করর।” [Holy Bible, 2 Samuel (২ শ্মূরয়ল) 
22:9-11]  
মহান আল্লাহ ত্ায়ালা এসি লনাংরা বিষরয়র সারথ সম্পকবহীন-  
“ত্ারা র্া িরল ত্া হরত্ আল্লাহ পবিত্র, মহান।” [আল কুরআন, সূরা আস-সােোত্ 
৩৭:১৫৯] 
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েবি: ভযাবটকান বসবটরত্ অিবস্থত্ লচরুরির মূবত্ব। ঈশ্বর নাবক এর উপর চরড় ঘুরর 

লিড়ান! 
নিী-রাসূলরের িযাপারর ধারণা: 
এটা সবত্য লর্, ইহুবে-বিষ্টান ও আমরা মুসবলমরা নিী-রাসূলরের ধারণায় বিশ্বাস কবর। 
ত্রি আমারের আবকোর সারথ ত্ারের আবকোয় িযাপক পাথবকয ররয়রে। আমরা বিশ্বাস 
কবর, নিী-রাসূলিণ বনষ্পাপ (মাসুম) বেরলন। হযাাঁ! ত্াাঁরের োরা লোট-খাট ভুল হরত্ 
পারর। ত্রি ত্াাঁরা কখরনাই িড় লকান গুনারহ বলপ্ত হরিন না। লর্মনঃ চুবর করা, িযবভচার 
করা। এটা কীভারি সম্ভি র্ারা মানিজাবত্রক সরল পরথর বেরক আহ্বান করররেন, 
ত্ারা এসি িড় গুনারহ বলপ্ত হরিন? [IslamQA: Did the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) commit sin? 
https://islamqa.info/en/7208/]  
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ইহুেী-বিষ্টানরা বিশ্বাস করর নিী-রাসূলরা কািীরা গুনাহ কররত্ পাররন। এমনবক ত্াাঁরা 
এমন সি গুনারহ বলপ্ত হরত্ পাররন, র্া হয়রত্া আমারের মরত্া লিানাহিাররাও বচিা 
কররত্ পারর না। 
 
Noah / নূহ (আ)  
িাইরিরল িলা আরে, একিার নূহ (আ) মে লখরয় মাত্াল হরয় সমূ্পণব উলঙ্গ অিস্থায় 
বেরলন। ত্াাঁর লেরল হাম এ অিস্থা লেরখ ত্ার ভাইরের জানান। পরর এ কথা জানরত্ 
লপরর নূহ (আ) হারমর লেরল লকনানরক অবভশ্াপ লেন। কী অদু্ভত্ ত্াই না! এরক লত্া 
বনরজই মে লখরয় উলঙ্গ হরয় থারকন। ত্ার উপর লর্ লেরল ভুল করররে ত্ারক অবভশ্াপ 
না বেরয় বনরজর নাত্নীরক অবভশ্াপ বেরয় িসরলন বত্বন-  
“নূহ্ চাষ-আিাে কররত্ শুরু কররলন এিং একটা আঙু্গর লেত্ কররলন। বত্বন 
একবেন আঙু্গর-রস লখরয় মাত্াল হরলন এিং বনরজর ত্ািুর মরধয উলঙ্গ হরয় পরড় 
রইরলন। লকনারনর বপত্া হাম ত্াাঁর বপত্ার এই অিস্থা লেখরলন এিং িাইরর বিরয় ত্াাঁর 
েুই ভাইরক ত্া জাবনরয় বেরলন। বকন্তু সাম আর ইয়ােস বনরজরের কাাঁরধর উপরর 
একটা কাপড় বনরলন এিং বপেু লহাঁরট বিরয় ত্াাঁরের বপত্ারক লঢরক বেরয় আসরলন। 
ত্াাঁরের মুখ উটাবেরক বেরারনা বেল িরল বপত্ার উলঙ্গ অিস্থা ত্াাঁরের লচারখ পড়ল না। 
লনশ্া লকরট লিরল পর নূহ্ ত্াাঁর লোট লেরলর িযিহাররর কথা জানরত্ পাররলন। ত্খন 
বত্বন িলরলন, “লকনারনর উপর িেরোয়া পড়ুক। লস ত্ার ভাইরের সিরচরয় নীচু 
ধররনর লিালাম লহাক।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 9:20-25]  
কুরআন নূহ (আ) লক িবণবত্ কররে একজন অনুিত্ িান্দা বহসরি। বর্বন আল্লাহ 
ত্ায়ালারক ভয় কররবেরলন। বনরজর ইচ্ছারক আল্লাহর কারে সমপবণ কররবেরলন- 
“(নূহ িলল) ত্ারপরও র্বে বিমুখ হও, ত্রি আবম লত্ামারের কারে লকান প্রবত্োন চাই 
না। আমার বিবনময় ররয়রে আল্লাহর োবয়রত্ব। আর আমার প্রবত্ বনরেবশ্ ররয়রে আনুিত্য 
অিলম্বন করার।” [আল কুরআন, সূরা ইউনুস ১০:৭২]  
 
Lot / লূত্ (আ)  
িাইরিরল িবণবত্ আরে, লূত্ (আ) বনরজর লমরয়র সারথ লর্ৌনাচারর (অজাচার) বলপ্ত 
হরয়বেরলন- 
“ত্ারা ত্ারের বপত্ারক আঙু্গর-রস খাইরয় মাত্াল কররলা। ত্ারপর িড় লমরয়বট ত্ার 
বপত্ার সরঙ্গ শুরত্ লিরলা। বকন্তু কখন লস শুরলা আর কখনই িা উরঠ লিল লূত্ ত্া 
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লটরও লপরলন না। পররর বেন িড়বট লোটবটরক িলল, ‘লেখ, কাল রারত্ আবম িািার 
সংরি শুরয়বেলাম। চল! আজ রারত্ও ত্াাঁরক লত্মবন করর মাত্াল কবর। ত্ারপর তু্বম 
বিরয় ত্াাঁর সরঙ্গ লশ্ারি। ত্াহরল িািার মধয বেরয় আমরা আমারের িংশ্ রো কররত্ 
পারি।  
এইভারি ত্ারা লসই রারত্ও ত্ারের বপত্ারক আঙু্গর-রস খাইরয় মাত্াল কররলা এিং 
লোট লমরয়বট িািার সরঙ্গ শুরত্ লিল। লমরয়বট কখন লর্ ত্াাঁর কারে শুরলা এিং কখনই 
িা উরঠ লিল বত্বন ত্া লটরও লপরলন না। এইভারি লুরত্র েুই লমরয়ই ত্ারের বপত্ার 
োরা িভবিত্ী হরলা। পরর িড় লমরয়বটর একবট লেরল হরল লস ত্ার নাম রাখল লমায়াি 
(র্ার মারন ‘িািার কাে লথরক’)।” [Holy Bible, Genesis (আবেপুিক) 19:33-37]  
িাইরিরল িবণবত্, লূত্ (আ) লক আমরা বচবন না। আমরা লত্া ত্াাঁর কথা জাবন র্ারক 
আল্লাহ ত্ায়ালা অেীল কারজ বলপ্ত জাবত্র হাত্ লথরক রো কররবেরলন। এটা কী করর 
সম্ভি লর্ বত্বন বনরজই এমন অেীল কারজ বলপ্ত হরিন?  
“আর লূত্রক বেরয়বেলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। ত্াাঁরক উদ্ধার কররবেলাম এমন এক জনপে 
হরত্ র্ার অবধিাসীরা বলপ্ত বেল অেীল কারজ। ত্ারা বেল এক মন্দ ও পাপাচারী জাবত্। 
আর আবম ত্ারক আমার রহমরত্র মরধয শ্াবমল করর বনরয়বেলাম। লস বেল 
সৎকমবশ্ীলরের অিভুবি।” [সূরা আল-আবম্বয়া ২১:৭৪-৭৫]  
 
Moses / মূসা (আ)  
িাইরিরল মূসা (আ) এর অরনক গুরণর কথা িলা আরে। বকন্তু একই সারথ এটাও িলা 
হরয়রে, বত্বন ঈশ্বররর প্রবত্ বিশ্বি বেরলন না। বত্বন ঈশ্বররর পবিত্রত্া িজায় রারখনবন- 
“(লহ মূসা!) লত্ামার ভাই হারুন লর্মন লহার পাহারড় মারা বিরয় ত্ার পূিবপুরুষরের 
কারে চরল লিরে, লত্মবন করর তু্বমও নরিা পাহারড় উরঠ মারা র্ারি এিং লত্ামার 
পূিবপুরুষরের কারে চরল র্ারি। এর কারণ হরলা, সীন মরুভূবমরত্ কারেরশ্র মরীিার 
পাবনর কারে িবন-ইসরাইলরের সামরন লত্ামরা আমার প্রবত্ অবিশ্বিত্ার কাজ 
কররবেরল এিং িবন-ইসরাইলরের সামরন আমারক পবিত্র িরল মানয কররাবন। 
ত্াই লেশ্টা আবম িবন-ইসরাইলরের বেরত্ র্াবচ্ছ। আর ত্া তু্বম লকিল েূর লথরক 
লেখরত্ পারি বকন্তু লসখারন লত্ামার লঢাকা হরি না।” [Holy Bible, Deuteronomy 
(বেত্ীয় বিিরণ) 32:50-52] 
ত্ারা মূসা (আ) সম্পরকব লর্ বমথযা কথা িরল কুরআন ত্া নাকচ করর বেরয়রে। আল্লাহ 
ত্ায়ালা পবিত্র কুরআরন মূসা (আ) এর বনরেবাষ হিার কথা লঘাষণা করররেন-  
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“লহ ঈমানোরিণ! লত্ামরা ত্ারের মত্ হরয়া না, র্ারা মূসারক কষ্ট বেরয়বেল। আর ত্ারা 
র্া িরলবেল, ত্া লথরক আল্লাহ ত্ারক বনরেবাষ লঘাষণা করররেন। আর লস বেল আল্লাহর 
বনকট মর্বাোিান।” [আল কুরআন, সূরা আহর্াি ৩৩:৬৯]  
 
Aaron / হারুন (আ) 
মূসা (আ) তূ্র পাহারড় ত্াওরারত্র আইন গ্রহণ কররত্ বিরয়বেরলন। ত্াাঁর বেররত্ লেবর 
হিার কাররণ িবন-ইসরাইরলর ললাকজন অবধর্ব হরয় মূবত্ব-পূজা শুরু করর। িাইরিল 
অনুর্ায়ী, লস পূজায় লনতৃ্ত্ব বেরয়বেরলন মূসার (আ) ভাই হারুন (আ)। বত্বন বনরজও 
একজন নিী বেরলন- 
“পাহাড় লথরক লনরম আসরত্ মূসার লেবর হরচ্ছ লেরখ ললারকরা হারুরনর চারপারশ্ 
জরড়া হরয় িলল, ‘পথ লেবখরয় বনরয় র্ািার জনয আপবন আমারের লেি-লেিী নত্রী 
করর বেন। কারণ ঐ মূসা, লর্ আমারের বমসর লেশ্ লথরক লির করর এরনরে, ত্ার বক 
হরয়রে আমরা জাবন না।’ জিারি হারুন ত্ারের িলরলন, ‘লত্ামারের স্ত্রী ও 
লেরলরমরয়রের কারনর লসানার িয়না খুরল এরন আমারক োও।’  
ত্ারত্ সকরল ত্ারের কারনর িয়না খুরল এরন হারুনরক বেল। ললারকরা হারুনরক র্া 
বেল ত্া িবলরয় োাঁরচ লেরল র্যপাবত্র সাহারর্য বত্বন িােুররর আকারর একটা মূবত্ব 
নত্রী কররলন। 
লসটা লেরখ িবন-ইসরাইলরা িলল, “ভাইরয়রা, এর মরধয ররয়রে লত্ামারের লেি-লেিী। 
বমশ্র লেশ্ লথরক এই লেি-লেিীই লত্ামারের লির করর এরনরেন।” [Holy Bible, 
Exodus (র্াত্রাপুিক) 32:3-4]  
অথচ কুরআন িলরে মূবত্বপূজা েূরর থাক, বত্বন িারিার িবন-ইসরাইরলর ললাকরের 
মূবত্বপূজা লথরক বিরত্ হরত্ আরেশ্ করবেরলন- 
“হারূন ত্ারেররক পূরিবই িরলবেলঃ লহ আমার সম্প্রোয়! এটা োরা লত্া শুধু 
লত্ামারেররক পরীোয় লেলা হরয়রে। লত্ামারের রি েয়াময়। সুত্রাং লত্ামরা আমার 
অনুসরণ কর এিং আমার আরেশ্ লমরন চল।” [আল কুরআন, সূরা ত্ব-হা ২০:৯০]  
 
David / োউে (আ)  
িাইরিল িলরে, রাজা োউে (আ) সুন্দর লেরহর অবধকারী িাত্রসিারক নি অিস্থায় 
লিাসল কররত্ লেরখ ত্ার প্রবত্ আসি হরয় পরড়ন। িাত্রসিার সারথ িযবভচারর বলপ্ত 
হন। পরিত্বীরত্ িাত্রসিার স্বামীরক হত্যা করর িাত্রসিারক বনরজর কারে বনরয় লনন- 
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“একবেন বিকাল লিলায় োউে ত্াাঁর বিোনা লথরক উরঠ রাজিাড়ীর োরে লিড়াবচ্ছরলন। 
এমন সময় বত্বন োরের উপর লথরক একজন স্ত্রীরলাকরক লিাসল কররত্ লেখরলন। 
স্ত্রীরলাকবট লেখরত্ বেল খুি সুন্দরী। োউে স্ত্রীরলাকবটর লখাাঁজ লনিার জনয ললাক পাবঠরয় 
বেরলন। একজন ললাক িলল, “লস লত্া ইবলয়ারমর লমরয়! বহট্টীয় উবরয়ার স্ত্রী িাত্রসিা। 
োউে ত্ারক বনরয় আসিার জনয ললাক পাঠারলন। লস কারে আসার পর োউে ত্ার 
সারথ সহিাস কররলন।” [Holy Bible, 2 Samuel (২ শ্মূরয়ল) 11:2-4] 
কুরআরন িবণবত্ োউে (আ) এর োরাও ভুল হয়। বকন্তু লসটা এমন জঘনয পাপ না। েুদ্র 
মানিীয় ভুল-  
“র্খন ত্ারা োউরের কারে প্ররিশ্ করল, ত্খন লস ত্ারের লেরখ ভয় লপরয় লিল। ত্ারা 
িলল ‘আপবন ভয় কররিন না, আমরা বিিেমান েু’পে। আমরা এরক অরনযর উপর 
সীমালঙ্ঘন কররবে। আপবন আমারের মরধয নযায়বিচার করুন। অবিচার কররিন না। 
আর আমারেররক সরল পরথর বনরেবশ্না বেন।’ 
‘এ আমার ভাই। ত্ার বনরানব্বইবট লভড়ী আরে, আর আমার আরে মাত্র একটা লভড়ী। 
ত্িুও লস িরল, ‘এ লভড়ীবটও আমার ত্ত্ত্বািধারন বেরয় োও’, আর ত্রকব লস আমার 
উপর প্রাধানয বিিার করররে।’ 
োউে িলল, ‘লত্ামার লভড়ীরক ত্ার লভড়ীর পারলর সারথ রু্ি করার োিী করর লস 
লত্ামার প্রবত্ রু্লম করররে। আর শ্রীকরের অরনরকই এরক অরনযর উপর সীমলঙ্ঘন 
করর থারক। ত্রি লকিল ত্ারাই এরূপ করর না র্ারা ঈমান আরন এিং লনক আমল 
করর। আর এরা সংখযায় খুিই কম।’ আর োউে জানরত্ পারল লর্, আবম ত্ারক পরীো 
কররবে। ত্ারপর লস ত্ার ররির কারে েমা চাইল, বসজোয় লুবটরয় পড়ল এিং ত্াাঁর 
অবভমুখী হরলা।”  
ত্খন আবম ত্ারক ত্া েমা করর বেলাম। আমার বনকট ত্ার জনয ররয়রে উচ্চ মর্বাো ও 
শুভ পবরণাম।” [আল কুরআন, সূরা লসায়াে ৩৮: ২২-২৫]  
শুধু এক পরের কথা শুরন রায় লেয়ার কাররণ োউে (আ) িুেরত্ লপররবেরলন লর্, 
ত্াাঁর োরা ভুল হরয় লিরে। লিাোর সারথ সারথই বত্বন বসজোয় লুবটরয় পরড়বেরলন। 
সামানয মানিীয় ভুল কররই বর্বন এরত্াটা অনুরশ্াচনায় লভারিন, ত্াাঁর উপর বক 
বনলবিভারিই না িযবভচাররর অপিাে আররাপ করা হরয়রে িাইরিরল। বনিয়ই োউে 
(আ) এসি লথরক পবিত্র বেরলন।  
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Solomon / সুলাইমান (আ)  
িাইরিরলর ভাষয অনুর্ায়ী, লশ্ষ িয়রস এরস সুলাইমান (আ) স্ত্রীরের পাল্লায় পরড় 
মূবত্বপূজা শুরু কররন। কুেরীরত্ বলপ্ত হরয় পরড়ন-  
“ত্াাঁর (সুলাইমারনর) সাত্রশ্া স্ত্রী বেল। ত্ারা বেল রাজপবরিাররর লমরয়। এোড়া ত্াাঁর 
বত্নরশ্া উপপত্নী বেল। ত্াাঁর স্ত্রীরা ত্াাঁরক বিপরথ বনরয় বিরয়বেল। সুলাইমারনর িুরড়া 
িয়রস স্ত্রীরা ত্াাঁর মন লেি-লেিীরের বেরক লটরন বনরয়বেল। ত্ার েরল ত্াাঁর িািা 
োউরের মত্ মন ত্াাঁর ঈশ্বররর প্রবত্ ভরয় পূণব বেল না। বত্বন বসিনীয়রের লেিী 
অরষ্টাররত্র ও অরম্মানীয়রের জঘনয লেিত্া বমল্করমর লসিা কররত্ লািরলন।” [Holy 
Bible, 1 Kings (১ রাজািবল) 11:3-5] 
কুরআন িলরে, সুলাইমান (আ) কখরনা কুেরীরত্ বলপ্ত হনবন- 
“ত্ারা অনুসরণ করররে, র্া শ্য়ত্ানরা সুলাইমারনর রাজরত্ব পাঠ করত্। আর সুলাইমান 
কুেরী কররবন; িরং শ্য়ত্ানরা কুেরী করররে।” [আল কুরআন, সূরা িাকারা ২:১০২] 
 
Job / আইয়ুি (আ)  
কুরআন এিং িাইরিল েুই জায়িারত্ই িলা হরয়রে, আইয়ুি (আ) এর জীিরন প্রচণ্ড 
েুঃখ-কষ্ট এরসবেল। আমরা হয়রত্া এমন করষ্টর জীিরনর কথা বচিাও কররত্ পাবর না। 
এমন করষ্ট আইয়ুি (আ) বক লপররবেরলন স্রষ্টার প্রবত্ ত্াাঁর আনুিত্য ধরর রাখরত্? 
িাইরিল িলরে কষ্ট সইরত্ না লপরর বত্বন ঈশ্বররর প্রবত্ েুি হরয়বেরলন। িরলবেরলন- 
“ঈশ্বর আমার প্রবত্ অনযায় করররেন। বনরজর জারল বত্বনই আমারক বঘরররেন। আমার 
প্রবত্ অনযায় করা হরয়রে িরল বচৎকার কররলও আবম লকান জিাি পাই না। কান্নাকাবট 
কররলও লকান বিচার পাই না।” [Holy Bible, Job (ইরয়াি) 19:6-7] 
আর কুরআরন িবণবত্ আইয়ুি (আ)? শ্ত্ করষ্টও বত্বন নধর্ব ধরররেন। িুক ভরা আরিি 
বনরয় আল্লাহর কারে কররবেরলন ত্াাঁর বিখযাত্ েু’আ- 
رُّ  َمسَّنِيَ  أَن ِي اِحِمينَ  أَْرَحمُ  َوأَنتَ  الضُّ  الرَّ
“(লহ আমার রি!) আবম েুঃখ করষ্ট পবত্ত্ হরয়বে। আর আপবন লত্া েয়ালুরের মরধয 
সিবরেষ্ঠ েয়ালু।” [আল কুরআন, আল-আবম্বয়া ২১:৮৩] 
মহান আল্লাহ ত্ায়ালা ত্াাঁর নধর্বশ্ীল িান্দার েু’আর জিাি বেরয়বেরলন। ত্াাঁর েুঃখ-কষ্ট 
েূর করর বেরলন।  
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Ezekiel / রু্লবকেল  
“েুই লিান বেল। ত্ারা বেল একই মারয়র লমরয়। বমশ্রর লর্ৌিন কারলই ত্ারা পবত্ত্া 
হরয় উঠল। বমশ্ররই ত্ারা প্রথম লপ্রম কররলা। পুরুষরের বেরয় ত্ারা ত্ারের চুচুক 
লটপাত্ ও িন ধররত্ বেরত্া। িড় লমরয়র নাম বেল অহলা আর ত্ার লিারনর নাম বেল 
অহলীিা।... অহলীিা আমার প্রবত্ অবিশ্বি হরয়ই চলল। িাবিরল লস লেওয়ারল লখাবেত্ 
পুরুরষর আকৃবত্ লেখল আর অহলীিা ত্ারের চাইরলা। লস িাবিরল ত্ারের কারে েূত্ 
পাঠারলা। ত্াই ঐসি িাবিরলর পুরুষরা ত্ার লপ্রম শ্র্যার পারশ্ এরস ত্ার সারথ সহিাস 
কররলা। ত্ারা ত্ারক িযিহার করর এরত্া লনাংরা কররলা লর্ লস ত্ারের প্রবত্ বিরি 
হরয় উঠল। 
প্ররত্যরকই লেখল লর্ অহলীিা অবিশ্বি। ত্ার নি লেহরক লস এত্ জনরক উপরভাি 
কররত্ বেল লর্ আবম ত্ার প্রবত্ বিরি হরয় উঠলাম, লর্মন ত্ার লিারনর প্রবত্ 
হরয়বেলাম। িার িার অহলীিা আমার প্রবত্ অবিশ্বি হল। ত্ারপর লস বমশ্রর ত্ার 
লর্ৌিন কারলর লপ্ররমর কথা মরন কররলা। লস িাধার মত্ বশ্শ্ন ও লঘাড়ার মত্ ভাবসরয় 
লেয়া িীর্ব সম্পন্ন লপ্রবমকরের কথা স্মরণ কররলা।” 
মাে কররিন! ললখার মরধয লকান অেীল ও কুরুবচপূণব িল্প ঢুবকরয় পাঠকরক বিব্রত্ করা 
আমার উরেশ্য নয়। উপরর লর্ িল্পটা পড়রলন ত্া আসরল িাইরিল লথরক লনয়া! [Holy 
Bible, Ezekiel (বর্বহরস্কল) 23: 2-3, 14-20] 
িাইরিল িরিষকরের োিী এই অেীল িল্পবট ঈশ্বর নিী ইবজবকলরক বেরয় বলবখরয় 
বনরয়বেরলন। লর্ িল্প বকনা লকান সভয মানুষ ত্ার িািা-মা, সিান এমনবক স্ত্রীর 
সামরনও পড়রত্ পাররি না (র্বে লস নারী ভদ্র হয়)। অথচ লস িল্প বকনা ঈশ্বররর এক 
িাত্বািাহক বলরখরেন! 
কাররা কাররা মরত্ িাইরিরল িবণবত্ ইবজবকল আর কুরআরন িবণবত্ রু্লবকেল (আ) 
একই িযবি বেরলন। ইিরন কাবসর (রহ) এর মরত্, রু্লবকেল (আ) একজন নিী 
বেরলন। [ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন কতৃ্বক প্রকাবশ্ত্ ত্ােসীর ইিরন কাবসর, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-
৩৩৩]  
আমরা মুসবলমরা কখরনাই বিশ্বাস কররত্ পারি না লর্, মহান আল্লাহর লকান 
িাত্বািাহক এমন অেীল িল্প প্রচার করররেন। আল্লাহ ত্ায়ালা রু্লবেকল (আ) সম্পরকব 
িরলন- 
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“আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইেরীস এিং রু্লবকেল- এর কথা। ত্ারের প্ররত্যরকই বেল 
নধর্বশ্ীল। আর ত্ারেররক আবম আমার রহমরত্ শ্াবমল কররবেলাম। ত্ারা বেল 
সৎকমবপরায়ণ।” [আল কুরআন, সূরা আল আবম্বয়া ২১:৮৫-৮৬]  
 
Jesus / ঈসা (আ)  
মবরয়াম (আ) এর লেরল ঈসা (আ)। সম্ভিত্ পৃবথিীর ইবত্হারস ত্াাঁরকই সিরচরয় 
ভুলভারি জানা হরয়রে। ভুলভারি মানা হরয়রে। ইহুেীরা ত্ারক িরল মুরত্াে। অনযবেরক 
বিষ্টানরা বেরয় িরসরে ঈশ্বররর মর্বাো। আমরা মুসবলমরা আবে সিরচরয় িযারলেি 
পবজশ্রন। আমরা ত্াাঁরক আল্লাহ ত্ায়ালার একজন োস ও সম্মাবনত্ রাসূল মরন কবর।  
বিকৃত্ িাইরিরল ত্াাঁরক অবত্বরি সম্মান লেয়ার লচষ্টা করা হরলও বকেু বকেু জায়িায় 
ত্ার এমন চবরত্র েুরট উরঠরে, র্া নিী বহরসরি লশ্াভনীয় নয়। একটা উোহারণ লেই। 
িাইরিল অনুসারর, বত্বন বনরজর মারক অভরদ্রর মরত্া করর ‘মবহলা’ িরল িাকরত্ন- 
“এই মবহলা! তু্বম আমায় লকন িলে লর্, আমার কী করা উবচত্! আমার সময় লত্া 
এখরনা আরসবন।” [Holy Bible, Gospel of John (লর্াহরনর সুসমাচার) 2:4]  
কুরআন িলরে, ঈসা (আ) মারয়র প্রবত্ লকামল বেরলন। মারয়র অনুিত্ বেরলন- 
“(ঈসা িলরলন) আর (আল্লাহ) আমারক মারয়র প্রবত্ অনুিত্ করররেন এিং বত্বন 
আমারক অহঙ্কারী, অিাধয কররনবন।” [আল কুরআন, সূরা মারইয়াম ১৯:৩২]  
িত্ লেড়শ্ িেররর ইবত্হারস লর্ মানুষটার বিরুরদ্ধ সিরচরয় লিবশ্ িই ললখা হরয়রে, 
বত্বন হরচ্ছন আমারের বপ্রয় নিী মুহাম্মে (সা)। এই িইগুরলার অবধকাংশ্ই বলরখরে 
বিষ্টান বমশ্নারীরা। ত্ারা আমারের রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপর অরনক বমথযা ও জঘনয 
অপিাে বেরয়রে। মজার িযাপার, বমথযা লস অপিােগুরলাও জঘনযত্ার মাত্রা অনুর্ায়ী 
ত্ারের ধমবগ্ররন্থ িবণবত্ নিীরের ধারর-কারেও লনই। মুসবলম বহরসরি আমরা নূহ (আ), 
লূত্ (আ), মুসা (আ), হারুন (আ), োউে (আ), সুলাইমান (আ), আইয়ুি (আ), ঈসা 
(আ) ও মুহাম্মে (সা)- সিাইরকই সম্মান কবর। আমরা অির লথরক ত্াাঁরের ভারলািাবস। 
ত্াাঁরের নাম উচ্চাবরত্ হরলই ভবিভরর িবল- আলাইবহস সালাম। বকন্তু একইসারথ 
আমরা ঘৃণাভরর প্রত্যাখযান কবর ত্াাঁরের নারম েড়ারনা বিকৃত্ িল্পগুরলারক। 
“ত্ারের জরনয আেরসাস! র্ারা বনজ হারত্ গ্রন্থ ললরখ এিং িরল, এটা আল্লাহর পে 
লথরক অিত্ীণব-র্ারত্ ত্া তু্চ্ছ মূরলয বিবি কররত্ পারর। সুত্রাং ত্ারের হাত্ র্া 
বলরখরে ত্ার পবরণারম ত্ারের জনয ধ্বংস, আর ত্ারা র্া উপাজবন করররে ত্ার 
কাররণও ত্ারের জনয ধ্বংস।” [আল কুরআন, সূরা িাকারা ২:৭৯] 
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১৯৩ 
আমার জীিন বক আমার িাোই করা?  
-মাহেুজ আল আবমন 
 
 

আচ্ছা, আপবন বক করর িুেরিন লর্ আপনার র্াবপত্ জীিন আসরলই আপনার বনরজর 
িাোই করা? আপনার বনরজর পেরন্দর? মারন আপনার লাইে স্ট্াইল বক আপনার 
স্বত্যত্া প্রকাশ্ করর, আপনার স্বত্ঃফূত্বত্া প্রকাশ্ করর না চারপারশ্র সমারজ লজার 
করর খাপ খাইরয় লনওয়ার িযাপারটারকই, অনযরের পেন্দ অিরচত্ন মরন বনরজর পেন্দ 
বহরসরি চাবপরয় লেয়ারকই বনজস্বত্া লভরি সারা জীিন ভুল করর আসরেন? 
. 
জাবন প্রশ্নটা একটু লকমন লর্ন উইয়ািব লশ্ানারচ্ছ! আচ্ছা একটু লভরঙ্গ িবল- 
. 
চলুন কাল্পবনক এক টাইম লমবশ্রন চরড় করয়ক হাজার িের লপেরন র্াওয়া র্াক। 
ধরুন আপবন র্বে োরাও রাজারের বপরাবমি নত্রীর আমরল জম গ্রহণ কররত্ন 
ত্াহরল আপনার জীিনধারা লকমন হরত্া? িা, র্বে গ্রীক সভযত্ার এবরস্ট্টরলর আমরল 
জম বনরত্ন ত্াহরল লাইে স্ট্াইল লকমন হরত্া? অথিা লচৌেশ্ িের আরি আররির 
জাবহবল রু্রি র্বে আপনারক পাঠারনা হরত্া ত্রি বক ধররনর লমৌবলক বপ্রবেপাল এর 
উপর আপনার জীিন বভবি পবরচাবলত্ হত্ ত্া একটু লভরি লেখুন লত্া? 
আচ্ছা অত্ীত্ ভারলা না লািরল চলুন আপনারক ভবিষযরত্ বনরয় র্াই। আপনারক র্বে 
এখন না পাবঠরয় আজ লথরক আররা েুইশ্ িের পরর আবটববেবশ্য়াল ইরন্টবলরজে এর 
চরম উৎকষবত্ার রু্রি পাঠারনা হরত্া ত্াহরল আপবন বক লসই সমরয়র বহরসরিই জীিন 
বভবি করর বনরত্ন িা ২ হাজার িের পররও র্বে পৃবথিী বটরক থারক এিং আপবন 
ত্খন জম বনরত্ন ত্াহরল বক লসই পাবরপাবশ্ববক লপ্রোপরটই বনরজর জীিন সাবজরয় 
বনরত্ন? 
. 
অরনক লত্া প্রশ্ন হরলা এিার উির বনরয় ভািা র্াক-  
আপনার িত্বমান লাইে স্ট্াইল এর বেরক ত্াকান, আপনার জীিন সম্পরকব েৃবষ্টভবঙ্গর 
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বেরক লেয করুন, আপনার নীবত্ ননবত্কত্ার মানেন্ড, সত্য-বমথযা র্াচাইরয়র স্বরূপ 
এর বেরক নজর বেন , আপনার পেন্দ-অপেন্দ অভযাস সরিবাপবর আপনার বিশ্বাস এই 
সি বকেুরক এক সুরত্ায় লিাঁরধ একবট মালা নত্বর করুন । লকননা এই লমৌবলক 
বিষয়গুরলা আপনার অবিত্বরক সংজ্ঞাবয়ত্ করর। 
. 
এিার আপনার এই অবিরত্বর মালাবটরক বিবভন্ন সমরয়র আমরল বচিা করুন। র্বে 
আপনার মরন হয় এরকক আমরল আপনার অবিরত্বর বনজস্বত্া এরকক রকম হরত্া, 
মারন রু্ি বহরসরি আপনার পেন্দ-অপেন্দ অভযাস েৃবষ্টভবঙ্গ নীবত্ ননবত্কত্া সামবগ্রক 
সিার লমৌবলক বভবি বভন্ন বভন্ন হরত্া ত্াহরল েুঃরখর সবহত্ িলরত্ হয় িত্বমারন আপবন 
লর্ইভারি বনরজর জীিন র্াপন কররেন লসবট আপনার বনজস্ব পেন্দ িা বনজস্ব িাোই 
করা জীিন নয়, িরং বনরজর উপর চাবপরয় লেয়া প্রচবলত্ সমাজ এর একবট কবপ 
লপস্ট্ জীিন। 
. 
আপবন হয়রত্া ভািরত্ পাররন লর্ আবম এই কথা লকন িলবে? আরশ্পারশ্র আররা ৯ 
জন লেরন্ডর আইরোন আরে িরল লর্ই লেরলটা হারত্ আইরোন থাকা লক ত্ার 
স্মাটবরনস এর স্ট্যান্ডািব মরন করর, অবত্ জরুবর প্ররয়াজন মরন করর, ত্ার জনয এই 
আইরোন িযিহার করা বকন্তু ত্ার বনজস্ব প্ররয়াজন নয়, অবত্ প্ররয়াজনীয় লকান চাবহো 
নয় িরং পাবরপাবশ্ববকত্ার বহরসরি এক কৃবিম চাবহোর িবহঃপ্রকাশ্ মাত্র। 
লর্ই লমরয়টা, লেসিুরক ত্ার েবি লেয়ার ইচ্ছা না থাকা সরত্বও িাবক সকল িান্ধিীর 
ওয়ারল হাজাররা লপারজর েবিরত্ লাইক করমরন্টর িাহার লেরখ বনরজর েবিও লপাস্ট্ 
করর বেরচ্ছ লসটাও ত্ার বনজস্ব িাোই করা সত্বার িবহ:প্রকাশ্ নয়, িরং বনজস্বত্ারক 
বিসজবন বেরয় জারত্ উঠার লচষ্টা মাত্র। এমন অরনক লমরয়ই আরে, অরনক লেরলই 
আরে র্ারা বনবেবষ্ট ওরয় লত্ লড্রস পরড়, বনবেবষ্ট ওরয় লত্ কথা িরল, খািার খায় কারণ 
ত্ার পেরন্দর অপবজট লজন্ডার এই লিন্ডটারক পেন্দ করর, স্ট্যান্ডািব মরন করর, র্বেও 
লসগুরলা ত্ার বনজস্ব পেন্দ লথরক নয় িরং আররকজরনর লচারখ বেট খাওয়ার জনয, 
বনরজরক রু্ি বহরসরি প্রমাণ করার জনয, বনরজর বনজস্বত্া বিসজবন বেরয়। 
. 
লত্মবন িরসর লত্াষারমাবে, লনত্ার চামচাবম, সমারজর লিালাবম প্ররত্যকটা লেরত্র 
অবধকাংশ্ মানুষ বনজস্বত্ারক বিসজবন বেরয় প্রচবলত্ সমারজর প্রবত্বনয়ত্ পবরিত্বনশ্ীল 
রীবত্নীবত্ লক লজার করর বনরজর পেন্দ, স্বকীয়ত্া, স্ট্যান্ডািব িরল ধারণ করার লচষ্টা 
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করর থারক র্া ত্ার অবিরত্বর লকান বনজস্বত্া প্রকাশ্ করর না, স্বকীয়ত্া ও প্রমাণ করর 
না, িরং শুধুমাত্র কবপ লপস্ট্ এক প্রাবণ লত্ পবরণত্ করর র্ারক লর্ই আমরল লর্ই 
সমারজ লর্ই স্থারন, লর্ই কালচাররই পাঠারনা লহাক না লকরনা লস লসই সময়, স্থান, 
কাল, সমাজ, কালচাররর আেরলই বনরজরক রাবঙরয় বনরয় নাচরত্ নাচরত্ অবিরত্বর প্রবত্ 
িুরড়া আংগুল লেবখরয় ভাি লনয়ার বিবভন্ন কায়োয় িযি থাকরি, আর ভািরি, " ইরয়া 
মযান আই এম ইউবনক"! 
. 
ত্াহরল কখন আমরা িলরত্ পাররিা লর্ আমার র্াবপত্ জীিন আসরল আমার ই িাোই 
করা, পেন্দ করা জীিন? এটা ত্খনই িলা সম্ভি র্খন লকান মানুষ লর্ই স্থান কাল 
সমাজ, কালচাররই জমগ্রহণ করুক না লকরনা ঘুরর বেরর ত্ার আেশ্ব একই থাকরি, 
লস ত্ার অবিরত্বর িািিত্ারক উপলবি কররি, একটা বনবেবষ্ট েৃবষ্টভবঙ্গ থাকরি ত্ার 
জীিরন, ত্ার চলারেরা আচার িযিহারর একটা বনবেবষ্টত্া থাকরি, বিশ্বাস এর ধররণ 
লমৌবলক লকান পবরিত্বন থাকরি না, লস সময় স্থান সমাজ কালচার লকান ভযাবররয়িল 
োরা অন্ধভারি প্রভাবিত্ হরি না, সামবয়কভারি র্বে হরয়ও র্ায়, ত্িুও অবিরত্বর টারন 
ভুল িুেরত্ লপরর মূরল বেররিই মৃতু্যর আরি লকান না লকান সময়, লস বনরজরক িরড় 
তু্লরত্ চাইরি এমন এক স্ট্যান্ডািব আেরশ্বর আেরল র্া ত্ার স্বকীয়ত্া বনজস্বত্ার 
প্রকাশ্ ঘটারি চাই লস লমৌর্ব আমরলর ললাক লহাক, বমশ্ররর োরাওরের সমরয়র লহাক, 
আররির ১৪০০ িের আরির লহাক, আজরকর লহাক িা আজ লথরক ২০০ িা ২০০০ 
িের পররর ই লহাক না লকরনা। 
. 
এই মানুষগুরলার সংখযা কম হরলও এরা সি সময় বেল, আরে থাকরি। এরাই লসই 
সত্য অনুসন্ধানী মানুষ র্ারা বনরজরক বনবেবষ্ট লকান লিাত্র, লেশ্, িণব, ভাষা, প্রবত্ষ্ঠান এর 
সামবয়ক বহরসরি বনরজরক সংজ্ঞাবয়ত্ করর না, অর্থা িিব কররনা, িরং এরা বনরজর 
সত্বার অবিরত্বর কারণ এিং এর একমাত্র মাবলরকর উরেশ্য িুরে লনয়, লসভারিই 
বনরজরক পবরচাবলত্ কররত্ লশ্রখ, র্ত্ িাধা বিপবি ই আসুক এই মানুষগুরলারক 
সমরয়র সামবয়ক কারািারর িন্দী করর রাখা র্ায় না, এরা স্রষ্টা িযত্ীত্ আর কাররা 
োসত্ব লমরন লনয় না, এরা অিররর উপলবির বেক লথরক সিাই একই সুরত্র িাথা 
আরলাবকত্ হৃেরয়র মানুষ র্ারের জনযই ত্ারের রি পরকারল প্রস্তুত্ লররখরেন প্রকৃত্ 
আিসস্থল জান্নাত্। 
. 
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করয়ক হাজার িের আরি লর্ই সমরয় পুররা জাবত্ মুবত্বপূজা, অবিপূজায় বলপ্ত, ত্খন 
নিী ইব্রাবহম আ. লর্মন সত্য লক বনরজর বেত্রাত্ বিরিক িুবদ্ধর মাধযরম বচরন 
বনরয়রেন লত্মবন আজ আরমবরকা নামক ইসলারমারোবিয়ার লপ্রাপািান্ডা প্রচারক লেরশ্ 
িরসও ত্াররক লমরহন্নার মত্ মানুরষরা হে লক বচরন লনয়, আররির লপৌিবলকত্ার রু্রি 
লসই আিু িকর রা. আনহু লর্মন বিনা বেধায় হে লক বচরন লেরলবেরলন, লত্মবন আজ 
লথরক ২০০ িের পররও হয়রত্া ি. লরন্ডম ইরন্টবলরজে হে লক বচরন লনরিন এিং 
সৃবষ্টর শুর লথরক লশ্ষ পর্বি ররির রহমত্প্রাপ্ত এমন মানুষগুরলাই লর্ই লকান সমরয়, 
লর্ই লকান রু্রি, লর্ই লকান আমরল, সমারজ কালচারর জরমও ত্ারা সত্য লক বচরন 
বনরয় আবলঙ্গন কররিন, বনজস্বত্া স্বকীয়ত্া উপরভাি কররিন, পরীো লেরিন, এিং 
ররির সন্তুবষ্ট বনরয়ই ত্ার কারে বেরর র্ারিন। ত্ারের বিশ্বাস, কমব, আচার িযিহার, 
প্রচার বচিা ধারণা, লমৌবলকত্ব লর্রনা প্রমাণ কররি ত্ারা সিাই একই সত্বার সবম্মবলত্ 
িবহ:প্রকাশ্, অথচ ত্ারের মারে কত্ লর্াজন লর্াজন সময় এর পাথবকয। 
. 
আমারের জীিরনর বেরক ত্াকাই, একটু নজর লেই, বমবলরয় লনই আমরা বক আসরলই 
বনরজর স্বকীয়ত্ার জীিন র্াপন করবে, আমারের লাইেস্ট্াইল বক আসরলই বনজস্বত্া 
িহন করর, স্বত্যত্া প্রকাশ্ করর নাবক সমরয়র বহরসরি অিরচত্ন মরন লজার করর 
চাবপরয় লেয়া এক কবপ লপস্ট্ জীিন, লস্রারত্র সারথ লভরস র্াওয়া খড়কুরটার প্রবত্চ্ছবি 
লেখায়?? 
বনরজরক প্রশ্ন করার সময় বক আরসবন?? 
আমরা আর কত্ বনরজরক লিাকা িানারিা, স্ব অবিত্বরক বিদ্রুপ কররিা?? 
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১৯৪ 

"বিিত্বরনর লকচ্ছা কাবহনী (প্রথম পিব)" 
-সাইেুর রহমান  

 

 
িল্পটা আপনার কারে এভারি িলা হয়, লহারমা হাবিবলস (২ বমবলয়ন িের) বিিবত্বত্ 
হরয় লহারমা ইররিাস (১ বমবলয়ন িের) হরয় লিরলা ত্ারপরর আসরলা লহারমা 
বনয়ান্ডাথবারলনবসস (৪ লে লথরক ৪০ হাজার িের), ত্ারপরর আধুবনক মানুষ (২ লে 
িের লথরক িত্বমান)। বসরকারয়েটা এত্বেন ভারলাই বমলবেরলা, একটা বিলুপ্ত হরয় 
লিরল আররকটা আসরত্া। পযাচটা ললরি লিরে এ িেররর জুরন মররো লথরক র্খন 
আধুবনক মানুরষর একটা েবসল আবিষ্কার করর জীিাশ্ববিরেরা। লনচার জানবারল 
প্রকাবশ্ত্ হয় এই িরিষণা। এরত্ লেখা র্ায় পৃবথিীরত্ আধুবনক মানুরষর বিচরণ বেল 
ধারণাকৃত্ িয়স (~২ লে) এর লথরকও কমপরে ১ লে িের আরি!!! অথবাৎ, েবসল 
িরিষকরের মরত্ সারড় ৩ লে িের আরিও পৃবথিীরত্ আধুবনক মানুরষর উপবস্থবত্ 
বেল। ত্ারমারন বনয়ান্ডারথাল আর আধুবনক মানুষ প্রায় একই সমরয় অিস্থান কররত্া। 
বনয়ান্ডাথবালরক এখন আধুবনক মানুরষর পূিবপুরুষ িলরত্ কলাবিজ্ঞানীরের িলা আটরক 
র্ারচ্ছ। চমকপ্রে এই খির খুি লিবশ্ মানুষরের লশ্য়ার কররত্ লেখা র্ায়বন। 
. 
বলটাররচারগুরলারত্ বকেু োবন বগ্রক পুরারণর িল্প লেখা র্ায়, এই ধররন ত্ারা িরল 
লহারমা ইররিাস আর বনয়ান্ডাথবালরা একসময় লকা-এবেস্ট্ কররত্া, এমনবক এটাও 
প্রমাবণত্, চবল্লশ্ হাজার িের আরিও বনয়ান্ডাথবালরা পৃবথিীরত্ বেরলা, ত্ারমারন বকেু 
ইররিাস বনয়ান্ডারথাল হরয় লিবেরলা িাবকগুলা ইররিাসই লথরক লিবেরলা, আিার বকেু 
বনয়ান্ডারথাল মানুষ হরয় লিবেরলা আর বকেু বনয়ান্ডারথাল মানুষ না হওয়ার লিেনা বনরয় 
ধরাধাম ত্যাি করবেরলা!!! 
. 
বগ্রক বমরথালবজও এর লথরক অবধকত্ত্র বিশ্বাসরর্ািয মরন হয়। 
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১৯৫ 

'বিিত্বরনর লকচ্ছা কাবহনী (বেত্ীয় পিব)' 
-সাইেুর রহমান 
 
 
লোটরিলায় কাঠবিড়াবলর েবি বমলারনার ধাাঁধার কথা মরন আরে? মাথা বমলাইরত্ লিরল 
ললজ বঠক থারকনা আিার ললজ বঠক কররত্ লিরল মাথা বমরল না। লহারমা ইররিাস, 
লনয়ান্ডাথবাবলস আর লসবপরয়ে বনরয় কলাবিজ্ঞানীরা এমন ধাাঁধায় পরড় লিরে। একটা 
বমলাইরত্ লিরল আররকটা বমরলনা। একেল িরিষণা করর লির কররলা, ইররিাস লথরক 
বনয়ান্ডারথাল এিং বনয়ান্ডাথবারলর আপরিট ভাসবন আধুবনক মানুষ লির হরয়রে, মারন 
একটা পরর আররকটা এরসরে, খুি োবন্দক আর কাবিযক। আিার আররকেল বিজ্ঞানী 
িরিষণা করর লির কররলা, আধুবনক মানুষ, বনয়ান্ডারথাল আর ইররিাসরা পৃবথিীরত্ 
লকা-এবেস্ট্ কররত্া। ইরন্দারনবশ্য়ারত্ এরা প্রায় ৫০০০ িের একসারথ িসিাস 
করররে!!! বকেু ইররিাস বিিবত্বত্ হরয় মানুষ হরলা আর বকেু অমানুষ (ইররিাস) লথরক 
লিরলা!!! 
. 
প্রশ্ন হইরলা, বত্ন প্রজাবত্ লর্রহতু্ একই সমরয় লকা-এবেস্ট্ কররত্া ত্াহরল আধুবনক 
মানুষ বটরক থাকরলা িাবক েুই গ্রুপ বিলুপ্ত হরয় লিরলা লকরনা? এই প্ররশ্নর জিাি গুলা 
বিশ্াল ধররণর হাসযকর। এরককজরনর এরকক মত্। অবিজ্ঞাবনক হাইরপাবথবসস এ 
ভরপুর। একেল মরন করর প্রায় ৮০০০০ িের আরি েবেণ পূিব এবশ্য়ার লত্ািা 
পিবরত্ মহাপ্রলয়ংকারী অিুযৎপাত্ হরয়বেল র্ার েরল মানুষ োড়া িাবক েুই গ্রুপ লশ্ষ!!! 
. 
আররক েল (অ)বিজ্ঞানী মরন করর, আধুবনক মানুরষর সারথ িাবক েুই গ্রূরপর বিবভন্ন 
বিষয় বনরয় িযািাম ললরি র্ায়, মানুষ িাবক েু গ্রুপরর লশ্ষ করর লেয় র্বেও িাবক েুই 
গ্রুপ মানুরষর লচরয় শ্ারীবরকভারি পাওয়ারেুল বেল আর অস্ত্রশ্স্ত্র আরিই িানারনা বশ্রখ 
বনরয়বেল। ত্ারপররও আধুবনক মানুরষর কারে ত্ারের হার মানরত্ হয়। আররক গ্রুপ 
মরন করর, প্রচন্ড শ্ীত্ আর িররের কাররণ িাবক েুই গ্রুপ লশ্ষ, মানুষ লিাঁরচ বেল 
কারণ ত্ারা নাবক সুই সুত্া বেরয় কাাঁথা লসলাই কররত্ পাররত্া!! আররকেল 
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কলাবিজ্ঞানী মরন করর মানুরষর লব্রন নাবক িাবক েুই গ্রূরপর লথরক ভারলা বেল। লসাজা 
িাঙলায়, িাবক েুই গ্রূপ বকেুটা মাথারমাটা বকবেরমর বেল। 
. 
লত্া এখন প্রশ্ন হইরলা, একই লেবসস লথরক উৎপবি হওয়া স্বরিও মানুষ িাবকরের 
লথরক লিবশ্ লমধািী আর লটকবনকযাবল সাউন্ড লকরনা বেল? এই প্ররশ্নর লর্সি হাসযকর 
উির আরে র্ার অবধকাংশ্ই সাধারণ মানুষ জারননা। কলাবিজ্ঞানীরা এই প্ররশ্ন এরস 
র্ত্টা মাইনকা বচপায় পরড়রে আর অনয লকাথাও পরড়বন। িাবক সি জায়িায় 
লিাজাবমল বেরত্ পাররলও এখারন এরস ত্ারা বনরজরাই বনরজরের মরধয বিত্রকব জবড়রয় 
পরড়রে। 
. 
িাংলারেরশ্র কলাবিজ্ঞানীরা লভরিবেরলা লিাপন থাকা এই জায়িাটায় মরন হয় লকউ 
হাত্ লািরি না। সামরন সময় লপরল 'ত্থাকবথত্' আবেম মানুষ লথরক আধুবনক মানুষ 
হরয় উঠা িা 'বিরহবভওরাল মিাবনববট' বনরয় কলাবিজ্ঞানীরের িাজারখাবর ত্ত্ত্ব বনরয় 
আরলাচনা করার আশ্া রাবখ। 
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১৯৬ 
কুরআন বক পূরিবর বকত্ািগুরলা অনুসরণ কররত্ িরল? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 
িাংলারেরশ্র আনারচ-কানারচ েবড়রয় পরড়রে বিষ্টান বমশ্নারীরা। বিরশ্ষত্ লেরশ্র 
সীমারির কাোকাবে লজলাগুরলারত্ ত্ারের ত্ৎপরত্া লিবশ্। িত্বমারন এরা 
মুসবলমরেররক বিষ্টান িানারনার জনয িযাপক পেরেপ বনরচ্ছ, র্ার মরধয একবট হরচ্ছ—
কুরআরনর অপিযাখযা করর মুসবলমরের বিভ্রাি করা এিং কুরআন লথরকই বিষ্টিারের 
েবলল লেওয়া। ত্ারা কুরআরনর লর্ সমি আয়াত্ অপিযাখযা করর ত্ার মরধয একবট 
হরচ্ছ সুরা ইউনুরসর ৯৪নং আয়াত্। বিষ্টান বমশ্নারীরা মুসবলমরের সুরা ইউনুরসর 
৯৪নং আয়াত্ লেবখরয় িুোয় লর্ঃ পবিত্র কুরআন নাবক বনরেবশ্ বেরচ্ছ িাইরিল অনুসরণ 
করার!! এভারি িুবেরয় কম জানা সরলপ্রাণ মুসবলমরের বিভ্রাি করর ও ঈমানহারা 
করর। 
. 
প্রথম কথাঃ সমগ্র কুরআরনর মরধয লকাথাও ‘িাইরিল’ শ্ব্দবট লনই।িাইরিরল 
অনুসররণর বনরেবশ্ লত্া অরনক েূররর কথা। এমনবক লখাে িাইরিরলর মরধযও 
‘িাইরিল’ শ্ব্দবট লনই।রসখারন পর্বি িাইরিল অনুসররণর লকান বনরেবশ্ লনই। 
. 
বেত্ীয় কথাঃ বিষ্টানরা বক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)লক আল্লাহর নিী মারন? উির হরচ্ছ - না। র্ারক 
ত্ারা নিী বহসারিই মারন না, ত্াাঁর উপর নাবজলকৃত্ গ্রন্থ লথরক ত্ারা লকন েবলল 
লেরি? েবলল বেরত্ চাইরল আরি ত্ারা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)লক আল্লাহর নিী বহসারি মানুক। 
আমরা মুসবলমরা িাইরিল লথরক ইসলারমর স্বপরে েবলল লেই লকননা আমরা 
ঈসা(আ), মুসা(আ) এিং িনী ইস্রাঈরলর অনযানয নিীরের উপর ঈমান রাবখ। 
িাইরিরলর বকেু অংশ্রক আমরা সবঠক এিং বকেু অংশ্রক বিকৃত্ মরন কবর। 
. 
তৃ্ত্ীয় কথাঃ সুরা ইউনুরসর আরলাচয আয়ারত্ লমারটও পূিবিত্বী লকান বকত্াি 
অনুসররণর বনরেবশ্ আরসবন। 
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প্রসঙ্গসহ সুরা ইউনুস(১০) এর ৯৪নং আয়াত্ঃ 

( ৯৩ ) আর আবম িনী ইসরাঈলরক োন কররবে উিম স্থান এিং ত্ারেররক আহার 
করার জনয বেরয়বে পবিত্র-পবরচ্ছন্ন িস্তু-সামগ্রী। িস্তুত্ঃ ত্ারের মরধয মত্বিররাধ হয়বন 
র্ত্েণ না ত্ারের কারে (আহকারমর)জ্ঞান এরস লপৌঁরেরে। বনঃসরন্দরহ লত্ামার প্রভু 
ত্ারের মারে মীমাংসা করর লেরিন বকয়ামরত্র বেন; লর্ িযাপারর ত্ারের মারে 
মত্বিররাধ হরয়বেল 
( ৯৪ ) সুত্রাং তু্বম র্বে লস বজবনস সম্পরকব লকান সরন্দরহর সমু্মখীন হরয় থারকা র্া 
লত্ামার প্রবত্ আবম নাবর্ল কররবে, ত্রি ত্ারেররক বজরজ্ঞস কররা র্ারা লত্ামার পূিব 
লথরক বকত্াি পাঠ কররে। এরত্ লকান সরন্দহ লনই লর্, লত্ামার প্রভুর বনকট লথরক 
লত্ামার বনকট সত্য বিষয় এরসরে। কারজই তু্বম কখরনা সরন্দহকারী হরয়া না। 
( ৯৫ ) এিং ত্ারের অিভুবিও হরয়া না র্ারা বমথযা প্রবত্পন্ন করররে আল্লাহর িাণীরক। 
ত্াহরল তু্বমও অকলযারণ পবত্ত্ হরয় র্ারি। 
(কুরআন, ইউনুস ১০:৯৩-৯৫) 
. 
>>>>> িাইরিরলর গ্রন্থগুরলারত্ ইহুবেরের প্রবত্ আল্লাহ লর্ নিী-রাসুল লপ্ররণ 
কররবেরলন ত্ার বিিাবরত্ কাবহনী আরে। পূরিবও লর্ নিী-রাসুল লপ্ররণ করা হরয়বেল 
ত্ার সােী হরচ্ছ ঐ পুিকগুরলা। আল্লাহ িলরেন লর্—সরন্দহ হরল ঐসি 
বকত্ািপাঠকারীর কারে জানরত্ চাও র্ারা আরি বকত্াি পরড়রে। 
একই সারথ আল্লাহ এমন সরন্দহ কররত্ বনরষধ করর বেরয়রেন। 
. 
িাহযত্ ৯৪ নং আয়ারত্ সরম্বাধন করা হরয়রে নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক । বকন্তু রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) কখনও 
সরন্দরহ বেরলন না। কাত্াো(র) িরলন, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলবেরলন লর্, “আবম সরন্দহ 
কবরনা এিং প্রশ্নও কবরনা’ [ইিন কাসীর]  
আসরল র্ারা ত্াাঁর োওয়ারত্র িযাপারর সরন্দহ লপাষণ করবেল ত্ারেররক শুনানারুই মূল 
উরেশ্য। এ সংরি আহরল বকত্ািরের উরল্লখ করার কারণ হরচ্ছ এই লর্, আররির 
সাধারণ মানুষ র্থাথবই আসমানী বকত্ারির জ্ঞারনর সারথ লমারটই পবরবচত্ বেল না । 
ত্ারের জনয এবট বেল একবট সমূ্পণব নতু্ন আওয়াজ। বকন্তু আহরল বকত্ারির 
আরলমরের মরধয র্ারা নযায়বনষ্ঠ মননশ্ীলত্ার অবধকারী বেরলন ত্ারা একথার সত্যত্ার 
সােয বেরত্ পাররত্ন লর্, কুরআন লর্ বজবনসবটর োওয়াত্ বেরয় র্ারচ্ছ পূিবিত্ী রু্রির 
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সকল নিী ত্ারই োওয়াত্ বেরয় এরসরেন। ত্াোড়া আরও প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্, এ নিীর 
কথা পূিবিত্বী বকত্ািসমূরহ িবণবত্ হরয়রে। র্া ত্ারের বকত্ারি বলখা আরে। ইিন 
কাসীর] ত্ারের কারে ত্াওরাত্ ও ইবিরল বলবপিদ্ধ পায়”। [সুরা আল-আরাে  :১৫৭[  

]কুরআনুল কারীম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর – ি .আিু িকর মুহাম্মাে 
জাকাবরয়া ,১ম খণ্ড , সুরা ইউনুরসর ৯৪ নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ১১০২] 

. 
৯৫ নং আয়ারত্ েষ্ট িলা হরচ্ছ লর্ র্ারা আল্লাহর আয়াত্রক বমথযা প্রবত্পন্ন 
করররে[অথবাৎ ইহুবে ও বিষ্টান] ত্ারের অিভুবি না হরত্। এরত্ লমারটও িলা হরচ্ছ না 
িাইরিল অনুসরণ কররত্; িরং এ োরা প্রমাবণত্ হরচ্ছ লর্ পূিবিত্বী নিীরের 
অনুসারীরা[অথবাৎ ইহুবে ও বিষ্টান] আল্লাহর িাণীরক বমথযা প্রবত্পন্নকারী। 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরের জিািমূলক এিং সাধারণভারি বিষ্টানরের োওয়াহ লেিার জনয 
বকেু িইরয়র িাউনরলাি বলংকঃ 
. 

'বকত্ািুল লমাকােস, ইবিল শ্রীে ও ঈসায়ী ধমব ' -- খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর: 
https://islamhouse.com/bn/books/438807/ 
. 

'বিষ্টধরমবর স্বরূপ' - মুেবত্ ত্াকী উসমানী: 
http://www.waytojannah.com/reality-of-christianity/ 
. 
'ইজহারুল হক' - রহমাতু্ল্লাহ বকরানিী; 
১ম খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-1st-part/ 
২য় খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-2nd-part/ 
. 

পবিত্র িাইরিল পবরবচবত্ ও পর্বারলাচনা - খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর:  
http://www.pathagar.com/book/detail/2492 
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১৯৭ 
আকাশ্ বক শ্ি বকেু বেরয় নত্বর? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 

#নাবিক_প্রশ্নঃ আসমান বক শ্ি বকেুর নত্বর লর্ ত্া িম্ভ িা বপলার(র্া মানুরষর কারে 
অেৃশ্য) বেরয় খাড়া রাখরত্ হরি (Quran 13:2) (This is originated from 
ancient Greek myth) 
. 
 

উিরঃ কুরআনুল কারীরম িলা হরয়রে— 
. 
আল্লাহ ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন করররেন িম্ভ িযবত্ত্, লত্ামরা এটা লেখে। 
অত্ঃপর বত্বন আররশ্ সমুন্নীত্ হরলন এিং সূর্ব ও চন্দ্ররক বনয়মানুিত্বী কররলন; 
প্ররত্যরক বনবেবষ্টকাল পর্বি আিত্বন করর।বত্বন সকল বিষয় বনয়যণ কররন এিং 
বনেশ্বনসমূহ বিশ্েভারি িণবণা কররন, র্ারত্ লত্ামরা লত্ামারের প্রভুর সারথ সাোৎ 
সম্পরকব বনবিত্ভারি বিশ্বাস কররত্ পার। 
(কুরআন, রা’ে ১৩:২)  
. 
আয়ারত্র অথব উপরর করা হরয়রে লর্, আল্লাহ আকাশ্মণ্ডলীরক লকান িম্ভ িযবত্ত্ 
উবঠরয়রেন; আমরা র্া লেখরত্ পাবচ্ছ [ত্ািারী,কুরতু্িী ও ইিন কাবসর] অথবাৎ আল্লাহ 
এমন এক সিা বর্বন আকাশ্মণ্ডলীরক লকান িম্ভ িযবত্ত্ই উরচ্চ উন্নীত্ লররখরেন লর্মন 
আমরা আকাশ্মণ্ডলীরক এ অিস্থারত্ই লেবখ।আয়ারত্র অপর এক অথব হয় আল্লাহ 
আকাশ্মণ্ডলীরক অেৃশ্য ও অননুভূত্ িম্ভসমূরহর উপর প্রবত্বষ্ঠত্ লররখরেন।ইমাম ইিন 
কাবসর(র) প্রথম ত্ােবসররক প্রাধানয বেরয়রেন। 
[কুরআনুল কাবরম িাংলা অনুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর(ি.আিু িকর জাকাবরয়া) ১ম 
খণ্ড, সুরা রা'লের ২নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ১২৫৮ দ্রষ্টিয] 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/নাস্তিক_প্রশ্নঃ?source=feed_text&story_id=413132649123121


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1193 

আয়ারত্র উভয় অরথবর মরধয প্রারয়াবিক লকান বিররাধ লনই। 
. 
ইসলামবিররাধীরা অপিাে লেয় লর্ কুরআরনর মহাবিশ্ব সম্পরকব ত্ত্ত্বগুরলা আররির 
প্রবত্রিবশ্ বিবভন্ন অিল লর্মনঃ গ্রীরস প্রচবলত্ ধারণা লথরক ধার করা।বকন্তু এ 
অবভরর্াি লনহারয়ত্ই অসত্য।একাবধক ত্ত্ত্ব িা ত্রথয বমল থাকার অথব এই নয় লর্ ত্ার 
একটা আররকটার নকল।কুরআরন মহাকাশ্ সম্পরকব লকান ধারণাই নিজ্ঞাবনকভারি ভুল 
প্রমাণ করা সম্ভি হয়বন। কুরআরনর সারথ ঐসি অিরলর লসসি ত্রত্ত্বরই বমল লেখা 
র্ায় লর্গুরলা নিজ্ঞাবনকভারি সত্য।বকন্তু লসসি ত্রত্ত্বর ভুল বেকগুরলা কুরআরন লেখা 
র্ায় না।এটা প্রমাণ করর লর্ কুরআরনর ত্থযগুরলা লসসি স্থান লথরক ধার করা নয় িরং 
এর এবট বিশ্বজিরত্র স্রষ্টার কাে লথরক আিত্। এবরস্ট্টরলর মত্ বেল পৃবথিী শ্ি ও 
মজিুত্ হরয় মহাবিরশ্বর মােখারন বস্থর হরয় িরস আরে। গ্রীক লজযাবত্বিবে টরলমী(১০০-
১৭৮ বিষ্টপূিব) পৃবথিীরকবন্দ্রক মহাবিরশ্বর ত্ত্ত্ব লেন এিং পৃবথিীরক বস্থর িরল অবভহীত্ 
কররন।টরলমীর পর লথরক প্রায় ১৫০০ িের এই ধারণা প্রচবলত্ বেল। অথচ কুরআরন 
পৃবথিীর ঘূণবরণর সুেষ্ট ইবঙ্গত্ পাওয়া র্ায়[আবম্বয়া ২১:৩৩]। এর প্রায় ১৫০০ িের পর 
বনরকালাস লকাপাবনবকাস অরপোকৃত্ সবঠক একবট ত্ত্ত্ব লেন, বত্বন সূর্বরকবন্দ্রক 
মহাবিরশ্বর প্রিািনা উপস্থাপন কররন এিং িরলন লর্ পৃবথিী ও অনয গ্রহগুরলা সূর্বরক 
লকন্দ্র করর ঘুররে।ত্রি ত্ার ত্রত্ত্ব এটা িলা বেল লর্ সূর্ব বস্থর।আধুবনক বিজ্ঞান িরল 
লর্ সূর্বও আিত্বনশ্ীল।অথচ কুরআন ১৪০০ িের আরি িরলরে লর্ সূর্ব 
আিত্বনশ্ীল[ইয়াবসন ৩৬:৩৮,৪০]।  
. 
“আল্লাহ ঊধ্ববরেরশ্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন করররেন িম্ভ িযবত্ত্” - আয়ারত্র প্রাররম্ভর 
এই িূঢ় বিষয়বট নিজ্ঞাবনক েৃবষ্টরকাণ লথরক খুিই সুেূরপ্রসারী গুরুত্ব িহন করর।আমরা 
শুধুমাত্র আমারের েৃশ্যমান মহাবিরশ্বর সম্পরকব জাবন। মহাবিশ্ব িা আকাশ্মণ্ডলীর 
সীমানা িা লশ্ষ প্রাি সম্পরকব আমারের লকান ধারণা লনই, আধুবনক বিজ্ঞান এ িযাপারর 
অিিত্ নয়। কারজই “আসমান শ্ি বকেুর নত্বর বক না” এবট চট করর বসদ্ধারি 
র্ািার মত্ লকান বিষয় নয়। ত্রি বিজ্ঞান এখন পর্বি লর্টুকু অগ্রিবত্ সাধন করররে, 
ত্ার আরলারকও িলা র্ায় লর্ এই আয়ারত্ লকান প্রকাররর নিজ্ঞাবনক অসঙ্গবত্ 
লনই।কুরআরন ‘আকাশ্’ কথাবট িযাপকারথব িযিহৃত্ হরয়রে। িায়ুমণ্ডরলর লভত্ররর অংশ্ 
লর্খারন লমঘ ভাসমান থারক লস স্থানরক ‘আকাশ্’ িলা হরয়রে[লর্মনঃ িাকারাহ ২:২২], 
লসৌরজিত্ ও পৃবথিীর বনকটিত্বী মহাশূ্নযরকও ‘আকাশ্’ িলা হরয়রে [লর্মনঃ মুলক 
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৬৭:৫], আিার সমগ্র মহাবিশ্বরকও আকাশ্ িলা হরয়রে[লর্মনঃ সাজোহ ৩২:৪]।কারজই 
‘আকাশ্  ’োরা বিবভন্ন পবরমারণর এলাকারক লিাোরনা হয়। অত্এি ‘লসৌরজিত্ ,’

‘িযালােী ’ইত্যাবে বিবভন্ন পবরমারপর এলাকা ‘আকাশ্মণ্ডলী’র অিভুবি। আর এই 
আকাশ্মণ্ডলীর বিবভন্ন উপাোন হরচ্ছ নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাবে। অথবাৎ 

আকাশ্মণ্ডলী হরচ্ছ এর বিবভন্ন উপাোন লর্মনঃ নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাবের 
সমবষ্ট।একবট িরম্ভর কাজ হরচ্ছ লকান ভারী লিাো উপরর তু্রল ধরা।আমারের বনকট 
আকাশ্ লর্মন ভাসমান িরল প্রত্ীয়মান হয় লত্মবন পৃবথিীর চারবেরক পবরিযপ্ত 
িায়ুমণ্ডরলর িাইরর নেত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, লজযাবত্ষ্কমণ্ডলী মহাশূ্রণযর মরধয লভরস 
লিড়ারচ্ছ।এই আয়াত্ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্ আকাশ্মণ্ডলী িা মহাবিরশ্ব লভরস থাকা 
নেত্রপুি, গ্রহ,উপগ্রহসমূরহর একটা ভার ররয়রে র্া ১১শ্’ শ্ত্াব্দীরত্ আল-বিরূনী 
প্রকাশ্ করর বিরয়রেন এিং পরিত্বীকারল কুরআন নাবজল হওয়ার প্রায় ১২০০ িের 
পর বনউটরনর মাধযাকষবণ সূত্র আবিষ্কাররর েরল ত্া প্রবত্বষ্ঠত্ হরয়রে।এখন লর্মন 
আমরা জাবন লর্ মহাকারশ্ বিরাজমান গ্রহ, উপগ্রহ িা লকান জড় িস্তু একবট শ্বি োরা 
পরেররক আকষবণ কররে।এই শ্বি ঐ সকল িস্তুর ভররর সমানুপাবত্ক এিং 
পারেবরক েূররত্বর িিবায়ত্রনর িযািানুপাবত্ক। মহাকারশ্ বিরাজমান এ সকল গ্রহ, 
উপগ্রহ, লজযাবত্ষ্কমণ্ডলী লভরঙ পরড় না িা পরেররর মরধয লকান সংঘরষবর সৃবষ্ট করর 
না। কারণ বনরির কেপথ পবরিমা লথরক উদু্ভত্ একবট ভারসামযপূণব লকন্দ্রাবত্ি শ্বি 
এরূপ বিপর্বয় লথরক রো করর।েষ্টত্ই লকন্দ্রাবত্ি শ্বি োরা মাধযাকষবণ শ্বির 
ভারসামযকরণ এই আয়ারত্ উরল্লবখত্ “িম্ভ িযবত্ত্ আকাশ্মণ্ডলী স্থাপন” বকংিা “অেৃশ্য 
িরম্ভর” ধারণারক প্রবত্বষ্ঠত্ করর। এবট মূলত্ লকান িম্ভ নয়, বকন্তু িরম্ভর নযায় 
ভারসাময রো করর র্ারচ্ছ; অেৃশ্য িরম্ভর মত্ কাজ করর র্ারচ্ছ। সূর্ব, চন্দ্র ও 
লজযাবত্ষ্কসমূহ আল্লাহর বনরেবশ্ োরা বনয়বযত্ হয় ত্া কুরআরনর একাবধক স্থারন 
আরলাবচত্ হরয়রে।  
. 
একবট বিষরয় সকরলর ধারণা থাকা উবচত্ লর্ কুরআন লকান বিজ্ঞারনর গ্রন্থ নয়। 
মহাগ্রন্থ আল কুরআন র্খন অিত্ীণব হয় ত্খন মানি সভযত্ার লকান অগ্রিবত্ সাবধত্ 
হয়বন লর্ মাধযাকষবণ িা লকন্দ্রাবত্ি শ্বির সূত্র িা ত্ত্ত্ব সম্পরকব েষ্ট ত্থয জানরত্ 
পাররি। লস সমরয়র মানুরষর লিাোর জনয উপরর্ািী শ্ব্দমালা োরা কুরআন মহাবিরশ্বর 
এই সত্য ত্থয সম্পরকব আরলাচনা করররে র্া িত্বমান সমরয়র বিজ্ঞারনর আরলারকও 
সত্য িরল প্রমাবণত্। 
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. 
সহায়ক গ্রন্থঃ 'আল কুরআরন বিজ্ঞান'; অনুিাে পবরষে, ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন 
িাংলারেশ্।  
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১৯৮ 
'নাবিকরের অসত্ত্া- আররা একবট ত্াবত্ত্বক বিরেষণ' 
-আবরে আজাে 
 
 

মাবেবজরমর সারথ িারউইবনজরমর সম্পকব কী? সম্পকব হরচ্ছ- েুইটাই একটা অনযটার 
মাসতু্রত্া ভাই। মুদ্রার এবপট-ওবপট। 
মাবেবজমরক আমরা লমাটাোরি Materialism ত্থা িস্তুিাে িলরত্ পাবর। র্বেও 
মাবেবজরমর োবি- মােবিাে সমারজর ক্লাবসবেরকশ্ন বনরয় কাজ করর, ত্থাবপ, এটার 
রূট (Root) ললরভরল র্া আরে, ত্া হরচ্ছ একটা Godless পৃবথিীর ধারণা। 
লর্ পৃবথিীরত্ মানুষই সিবকেু। লর্খারন লকান সুপার নযাচারাল পাওয়াররর হাত্ লনই, 
অবিত্ব লনই। মাবেবজম ত্থা কবমউবনজরমর প্রবত্ষ্ঠাত্া, কালব মারেবর ধমব বনরয় একবট 
বিখযাত্ উবি আরে। লসবট হরচ্ছ- “religion is an opium for the people” 
অথবাৎ,- “ ধমব হরচ্ছ মানুরষর জনয আবেরমর মরত্ান।” 
অরনরকই এই উবির ভুল িযাখযা করর থারক। ত্ারা এটা বেরয় িুোরত্ চায় লর্, মােব 
নাবক ধমবরক আবেরমর সারথ তু্লনা করর ধরমবর মাহাত্ময িুবেরয়রে। এটা পুররাোরিই 
একটা ভুল ধারণা। মােব র্া িুবেরয়রে ত্া হরলা, - আবেম লখরল মানুষ লর্মন 
অপ্রকৃবত্স্থ হরয় পরড়, ধমব মানরলও মানুষ বঠক লসরকম অপ্রকৃবত্স্থ হরয় পরড়। 
. 
মাবেবজরমর এরকিারর রূট ললরভরল র্া আরে, লসটাই হরচ্ছ িারউইবনজম ত্থা 
নাবিকত্ার মূল বিষয়িস্তু। নাবিকত্ার মূল লিইবসসটাই হরচ্ছ- A Godless world... 
লর্খারন লকান সুপার নযাচারাল পাওয়ার লনই, লকান স্রষ্টা লনই, লকান ইশ্বর, আল্লাহ 
বকচু্ছ লনই। 
এখান লথরক আমরা িুেরত্ পাবর, মাবেবজম ত্থা কবমউবনজম িলরত্ র্া িুোয়, 
িারউইবনজম ত্থা এরথইজম িলরত্ও বঠক ত্া-ই িুোয়। এখারন লকিল বকেু শ্রব্দর 
রকমরের। 
. 
কবমউবনজরমর প্রবত্ষ্ঠাত্া হরলন েু'জন। Karl Marx এিং Friedrich Engels। 
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েুজনই বেরলন জামবান বেরলাসপার। 
মজার িযাপার হরচ্ছ, Karl Marx এিং Friedrich Engels েুজরনর সারথই 
বিিত্বনিারের জনক Charles Darwin এর বেরলা খুি ভারলা সমরোত্া। Karl Marx 
উনার বিখযাত্ িই Das Kapital বিিত্বনিারের জনক িারউইনরক উৎসিব কররবেরলন। 
র্খন িারউইরনর প্রথম িই, The Origin Of Species প্রকাবশ্ত্ হয়, Freiedrich 
Engels একবট বচবঠরত্ Karl Marx লক বলরখবেরলা, - “Darwin , whom I am 
just now reading , is splendid” (১) 
এর প্রবত্উিরর Marx বলরখবেরলন, - “ This is the book which contains the 
basis in natural history for our view” (২) 
. 
লখয়াল করুন, িারউইরনর The Origin Of Species এর জনয Marx িলরলন, - “ 
এটাই লসই িই, র্া আমারের বচিাভািনার লিবসস ধারণ করর।” 
সুত্রাং, মাবেবজম ত্থা কবমউবনজরমর লিবসস লথরক আমরা লকানভারিই চাইরল 
বিিত্বনিােরক আলাো কররত্ পাবরনা। মােব ত্ার বেরলাসবপ বহরসরি র্া করররেন িা 
কররত্ লচরয়রেন, ত্ার লসই বেরলাসবে এিং িারউইরনর বেরলাসবে লর্ একই,লসটা 
মােব বনরজই স্বীকার করর বনরয়রেন। 
শুধু ত্াই নয়, মােব Lessable নারম ত্াাঁর এক িনু্ধরক আররকবট বচবঠরত্ বলরখরেন, - “ 
Darwin 's book is very important and serves me as a basis in natural 
science for the class struggle in history ” (৩) 
িারউইন ত্াাঁর িই The Origin Of Species এ ত্াাঁর বেরলাসবে বহরসরি লর্ লেণী 
সংগ্রারমর কথা উরল্লখ কররবেরলন, মারেবর বেরলাসবেও ত্াাঁর সারথ বমরল র্ায়। 
Frederich Engels িারউইন এিং মােবরক একই সমািরারল এরন বলরখরেন,- “ 
Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature , so 
Marx discovered the law of evolution in human history” (৪) 
. 
কবমউবনজম এিং িারউইনজরমর মরধয লর্ সম্পকব, লসটা িুোরত্ বিরয় কালব মারেবর 
একবট িারয়াগ্রাবেরত্ ললখা হরয়রে এরকম, - “Darwinism presented a whole 
string of truth supporting Marxism and proving and developing the 
truth of it . The spread of Darwinist evolutionary ideas created a 
fertile ground for Marxist ideas as a whole to be taken on board by 
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the working class … Marx , Engels , and Lenin attached great value 
to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance , 
and in this way the spread of these ideas was accelerated” (৫) 
. 
মারেবর লর্ বেরলাসবে, লসই বেরলাসবেরক বর্বন িািিরূপ োন কররবেরলন, ত্াাঁর নাম 
Lenin. Lenin লর্ আরন্দালরনর মাধযরম রাবশ্য়ার েমত্ায় িরস ত্াাঁর নাম 
Communist Bolsheviks Movement। এই Bolsheviks আরন্দালন বেরলা 
রাবশ্য়ার ইবত্হারসর একবট রেেয়ী আরন্দালন। বনহত্ হরয়বেরলা হাজার হাজার 
মানুষ। েয়েবত্ হরয়বেরলা প্রচুর।  
এই Lenin ও বেরলা একজন নাবিক। বত্বন বিিত্বিিারের জনক চালবস িারউইনরক 
বনরয় িরলন, - “ Darwin put an end to the belief that the animal and 
vegetable species bear no relation to one another , except by chance 
, and that they were created by God , and hence immutable” (৬) 
. 
ললবনরনর পরর, রাবশ্য়ায় সমাজত্য ত্থা কবমউবনজরমর শ্িরপাি হরয় লর্ েমত্ায় 
আরস,ত্াাঁর নাম হরলা Stalin. স্ট্যাবলন সম্পরকব খুি লিবশ্ মরন হয় িলার েরকার 
লনই। স্ট্যাবলন ত্াাঁর অগ্রিামী অনয কবমউবনস্ট্ লনত্ারের মরত্াই একজন নাবিক 
বেরলন। ইশ্বরর বিশ্বাস কররত্ন না। পুররােির একজন িস্তুিােী।  
িারউইন সম্পরকব স্ট্যাবলন বলরখরে, - “There are three things that we do to 
disabuse the minds of our seminary students . We had to teach 
them the age of the earth , the geologic origin , and Darwin 's 
teachings” (৭) 
. 
স্ট্যাবলরনর এক িালযিনু্ধ স্ট্যাবলরনর জীিনী বলরখবেরলন। বত্বন লসই িইরত্ বলরখরেন, - 
“At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school , 
Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary 
sentiments. He began to read Darwin and became an atheist” (৮) 
স্ট্যাবলরনর লসই িালযিনু্ধ আররা বলরখরেন লর্, স্ট্যাবলন ত্াাঁরক িরলরে িারউইরনর িই 
পরড়ই লস (স্ট্যাবলন) নাবিক হরয় পরড় এিং ত্াাঁরকও ( ত্াাঁর িনু্ধরক) িারউইরনর িই 
পড়ার জনয চাপ সৃবষ্ট কররবেরলা। 
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. 
উপবরউি আরলাচনা লথরক আমরা লেখলাম লর্, কবমউবনজম = এরথইজম। 
এখন, পৃবথিীরত্ কবমউবনজম ত্থা এরথইজরমর নারম র্রত্া িণহত্যা হরয়রে , র্রত্া 
মানুষ খুন হরয়রে, র্রত্া েয়েবত্ হরয়রে ত্ার চারভারির একভারির বসবকভািও 
একরত্র পৃবথিীর সি ধমবগুরলার ধমবরু্রদ্ধও ত্া হয়বন। একা বহটলারই িণহত্যা করর খুন 
করররে ৬০ লে ইহুবে।  
ললবনন লত্া ভ্ললরশ্বভক আরন্দালরন িনহত্যা চাবলরয়রেই, বিবভন্ন লরকিবমরত্, স্ট্যাবলন 
খুন করররে প্রায় ১ বমবলয়ন মানুষ, এিং ঘরিাবড় োড়া কররবেরলা আররা ২০ বমবলয়ন 
মানুষরক। 

(বহটলাররর সারথ িারউইবনজরমর কী সম্পকব, ত্া এর আরির একটা ললখায় 
লেবখরয়বেলাম) 
. 
এই কবমউবনজম ত্থা নাবিকত্ার নারম রাবশ্য়ারত্ খুন করা হরয়রে প্রায় ২০ বমবলয়ন 
মানুষ।চীরন (মাও লস তু্ং এিং অনযানযরের হারত্) খুন হরয়রে প্রায় ৬৫ বমবলয়ন মানুষ, 
বভরয়ত্নারম ১ বমবলয়ন মানুষ।উির লকাবরয়ারত্ ২ বমবলয়ন, করম্বাবিয়ায় ২ বমবলয়ন, 
পূিব ইউররারপ ১,৫০,০০০ , আবেকারত্ ১.৭ বমবলয়ন, আেিাবনস্থারন ১.৫ বমবলয়ন 
মানুষ হত্যা করা হয়। (৯) 
. 
আমারের নাবিক িনু্ধরা, র্ারা আিার লপ্রাোইরল ধরমবর জায়িায় 'মানিত্ািােী' লসট 
করর রারখ, ত্ারা কী আমারের কারে িযাখযা কররি লর্ ত্ারের বিচুযয়াল এই সমি 
'গুরু'িণ 'মানিত্ার' নারম, সমাজত্রযর নারম, শ্াবির নারম, ধমবহীনত্ার নারম লর্ 
সকল িনহত্যা চাবলরয়রে, লর্ সকল ইবত্হাস বিখযাত্ ভয়ঙ্কর ননরাজয পৃবথিীরত্ 
ঘবটরয়রে, ত্া বঠক কী িরল বিরিবচত্ হরি? 
কথায় কথায় ধমবিােীরের লমৌলিােী টযাি লেওয়া, ধমবরক সযাস, ননরারজযর আাঁতু্ড়ঘর 
বহরসরি আখযাবয়ত্ করা, ধমব মারনই সযাস, ধমব মারনই খুন, হত্যা িরল িুবল আওড়ারনা 
লসই সমি মানিত্ািােী ভাই ব্রাোরিণ, র্ারা বনরজরের একইসারথ মানিত্ািােী, 
সমাজত্াবযক, কবমউবনস্ট্ বহরসরি পবরচয় বেরত্ পুলক অনুভি কররন, ত্ারা কী 
আমারের জানারিন লর্- পল পট, স্ট্যাবলন, মাও লস তু্ং, ললবনন সারহিরের এরহন 
মহৎকরমবর কী নাবিকীয় িযাখযা থাকরত্ পারর?  
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কথায় কথায় মুসবলমরের বজহােরক সযাসিাে িরল চালারনা নাবিক ভাইরের কাে 
লথরক একবট সেুির আশ্া করবে। আবম আশ্া কবর, ত্ারা বখবি লখাঁউড় না করর, 
আমারক প্রমাণ করর লেখারিন লর্- উপরর উবল্লবখত্ মহান লনত্ািণ (!) আেরত্ নাবিক 
বেরলন কী না। র্বে নাবিক হরয় থারক, ত্াহরল ত্ারের কতৃ্বক সংঘবটত্ িনহত্যাগুরলার 
িযাখয কী? র্বে ত্ারা নাবিক না হয়, ত্াহরল ত্ারা আেরত্ কী বেরলা? িা, নাবিক হরয় 
থাকরল ত্ারের কাজরক আপনারা কীভারি বিরেন্ড কররিন? 

 
১, ২, ৩, ৪- Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87 

৫- The Biography Of Karl Marx, Oncu Yayinevi, 368 

৬- False Religion Of Evolution, Kent Hovind 

৭, ৮- Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky, 8 

৯- 'The black book of Communism', Stephene Courtois, Nivolas Werth, 

Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean- Louis 
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(Harvard University Press, 04) 
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১৯৯ 

'অনযরকম উপলবির িল্প' {সালমান োরসী (রা)} 
-জাকাবরয়া মাসুে 

 

 
হুমায়ূন আহরমে ত্ার এক িইরত্ িরলবেল,“মৃত্রেহ বনরয় লর্ িাবড় র্ায়, লসই িাবড়র 
বেরক সিাই খুি আগ্রহ বনরয় ত্াকায়। িাবড়রত্ একটা লাল বনশ্ান উরড়। লাল বনশ্ান 
মারনই শ্ি িহনকারী িাবড়। ত্রি সিাই আগ্রহ বনরয় ত্াকারলও মৃত্রেরহর মুখ লকউ 
লেখরত্ চায় না। মৃত্রেহ বনরয় র্ারা র্ারচ্ছ ত্ারেররক লেখরত্ চায়। মৃত্ মানুষ লেরখ 
বক হরি? মৃত্ মানুরষর লকান িল্প থারক না। মানুষ িল্প চায়।” 
. 
হুমায়ুন আহরমরের কথা শ্ত্ভাি সবত্য বক না, আবম জাবন না। ত্রি আজ আবম একবট 
িল্প িলরিা। লকারনা িানারনা িল্প নয়, সবত্য িল্প। িল্পটা কার, ত্াাঁর নামটা বক—এটা 
িলরিা না। শুধুই িল্প।  
. 
র্ার িল্প িলবে—বত্বন বেরলন পাররসযর অবধিাসী। পাররসযর ইোহান নির। গ্রারমর 
নাম জাই। ত্াাঁর িািা বেরলন জবমোর। এলাকার প্রধান জবমোর। িািা ত্াাঁরক অরনক 
ভারলািাসরত্ন। বনরজর সকল ধন সম্পরের লচরয় লিবশ্। এমনবক অনানয সিানরের 
লচরয়ও লিবশ্। লস ভারলািাসা এরত্াটাই লিবশ্ বেরলা লর্, ত্াাঁরক িাড়ীরত্ আটরক 
রাখরত্ন। লর্ন বত্বন কখরনা হাবররয় না র্ান। কখরনা লর্রনা লচারখর আড়াল না হন। 
. 
ত্াাঁর িািা বেরলন অবিপূজক। মাজূবস ধরমবর অনুসারী। বত্বনও ত্াাঁর িািার ধমব গ্রহণ 
কররন। ত্াাঁরের গ্রারম অবিপূজকরের বিশ্াল এক অবিকুণ্ড বেরলা। লস অবিকুরণ্ডর প্রধান 
রেক বেরলন ত্াাঁর িািা। িািার অিত্বমারন ত্াাঁরক রেরকর োবয়ত্ব লেয়া হয়। বত্বন লস 
োবয়ত্ব পালন কররত্ থারকন। লর্রহতু্ বত্বন িাড়ীর িাইরর লর্রত্ পাররত্ন না। ত্াই 
িাইররর আিহাওয়া সম্পরকব ত্াাঁর ধারণা বেরলা না।  
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. 
ইরত্ামরধয ত্াাঁর িািা করয়কবট প্রাসাে বনমবাণ শুরু কররন। বত্বন (ত্াাঁর িািা) বনরজই 
বনমবাণ কারজর লেখারশ্ানা কররত্ন। একিার ত্াাঁর িািার প্রাসারের িাইররর খামারর 
বকেু কাজ পরড় র্ায়। ত্াই ত্াাঁরক লিরক িরলন—“লেরল আমার! প্রাসারের কারজ িযি 
থাকায়, আবম খামারর লর্রত্ পারবে না। ত্াই তু্বম র্াও। কমবচারীরের অমুক অমুক 
কাজ কররত্ িরলা। ওখারন আটরক লথরকা না লর্রনা! তু্বম আটরক থাকরল, লত্ামার 
েুবিিায় আবম অনয কারজ মন বেরত্ পাররিা না।” 
. 
িািার আরেশ্ লপরয় বত্বন খামাররর উরেরশ্ লির হরলন। পবথমরধয বেরলা এক বিজবা। 
বিষ্টানরের। বত্বন বিজবার লভত্রর উাঁবক লেন। লভত্র লথরক প্রাথবনার আওয়াজ শুনরত্ 
পান। লিশ্ আগ্রহ বত্বন বজরজ্ঞস কররন—“এখারন কী হরচ্ছ?” 
. 
ত্ারা িরল—“এরা বিষ্টান। প্রাথবনা কররে।” 
. 
ওরের কথাশুরন বত্বন বিজবার লভত্রর প্ররিশ্ কররন। লসখারন িরস র্ান। 
প্রাথবনাকারীরের অিস্থা লেরখ বত্বন মুগ্ধ হন। এরত্াটাই মুগ্ধ হন লর্, লকানবেক বেরয় 
সূর্ব অিবমত্ হরয় র্ায়—বত্বন লটরই পান বন।  
. 
ধীরর ধীরর সরন্ধয লনরম আরস। ত্াাঁরক লখাাঁজার জরনয চতু্বেবরক ললাক পাঠারনা হয়। 
জবমোর িািার খুি আেররর সিান বেরলন বক-না—ত্াই।  
. 
সরন্ধযর পর বত্বন প্রাসারে বেরর র্ান। লসবেন আর খামারর র্াওয়া হয় বন ত্াাঁর। ত্াাঁর 
বপত্া ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কররন, “লকাথায় বেরল (তু্বম)? আবম বক লত্ামারক বকেু িবলবন?’ 
. 
জিারি বত্বন িরলন, “িািা! আবম বকেু ললারকর পাশ্ বেরয় র্াবচ্ছলাম। র্ারেররক বিষ্টান 
িলা হয়। ত্ারের উপাসনা ও প্রাথবনা আমারক মুগ্ধ করররে। ত্াই ত্ারা কীভারি কী 
কররে—ত্া লেখার জরনয লসখারন িরস বিরয়বেলাম।” 
. 
পুরত্রর মুরখ এমন কথা শুরন বপত্া বকেুটা হকচবকরয় লিরলন। এরপর িলরলন, “বপ্রয় 
িৎস! লত্ামার ও লত্ামার বপতৃ্পুরুরষর েীন—ওরের েীরনর লচ’ উিম।” 
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. 
বত্বন িলরলন, “না। আল্লাহর শ্পথ! আমারের েীন ত্ারের েীরনর লচ’ উিম নয়। ত্ারা 
এমন এক সম্প্রোয়—র্ারা আল্লাহর লিালাবম করর। ত্াাঁরক িারক এিং ত্াাঁরই উপাসনা 
করর। আর আমরা! আমরা লত্া আগুরনর উপাসনা কবর। র্া আমরা বনরজর হারত্ 
িালাই, আর আমরা লেখভাল লেরড় বেরল ত্া বনরভ র্ায়।” 
. 
পুরত্রর মুরখ এ কথা শুরন বপত্া র্ারপরনাই বিবস্মত্ হরলন। পুত্ররক হারারনার ভয় ত্ার 
মাথায় ভর কররলা। ত্াই বত্বন করঠার পেরেপ বনরলন। ত্াাঁর েু পারয় লশ্কল লাবিরয় 
বেরলন। একবট িৃরহ িন্দী করর রাখরলন।  
. 
একবেন বত্বন (পুত্র) বিষ্টানরের কারে একবট ললাক পাঠারলন। উরেশ্য—বিষ্টানরের 
েীরনর উৎস সম্পরকব জানা। ত্াাঁর পাঠারনা ললাকবট এরস জিাি বেরলা, “ত্ারের েীরনর 
উৎস শ্ারম।” 
. 
বত্বন ললাকবটরক িললরন, “ওখান (শ্াম) লথরক ললাক এরল আমারক জানারি।” 
. 
বকেুবেন পর শ্াম লথরক বকেু ললাক পাররসয আরস। এ খির ত্াাঁর কারে লপৌঁরে। বত্বন 
সুরর্াি খুাঁজরত্ থারকন পাবলরয় র্াওয়ার। র্খন শ্ারমর ললাকজন ত্ারের কাজ লশ্ষ 
করর বেরর র্াওয়ার মনস্থ করর, ত্খন বত্বন লশ্কল লভরঙ পাবলরয় বিরয়—ত্ারের সারথ 
লর্ািোন কররন। সের কররত্ কররত্ শ্ারম লপৌঁোন।  
. 
শ্ারম লপৌঁরে বত্বন বিষ্টধমব সম্পরকব জানার জরনয বজরজ্ঞস কররন, “এ েীরনর সরিবািম 
িযবি লক?” 
. 
ত্ারা একবট বিজবার বেরক ইবঙ্গত্ করর িরল, “এই বিজবািাসী বিশ্প।” 
. 
বত্বন বিজবায় লপৌঁোন। বিশ্রপর কারে বিরয় িরলন, “আমার একাি ইরচ্ছ—আপনার 
সারথ এ বিজবায় লথরক আল্লাহর উপাসনা কররিা। এিং আপনার কাে লথরক উপকারী 
জ্ঞান বশ্খরিা।” 
. 
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বিশ্প ত্াাঁর প্রিারি রাবজ হরয় র্ান। বত্বন বিশ্রপর সারথ বিজবায় থাকরত্ লািরলন। 
মানুষ বিশ্পরক ভারলা মানুষ মরন কররত্া। বকন্তু বিশ্প বেল ললাভী। বিশ্প 
ললাকরেররক োন-খয়রারত্র বনরেবশ্ বেরত্া, বকন্তু বনরজ ত্া কররত্া না। ললাকজন ত্ার 
কারে োরনর টাকা প্রোন কররল, লস লসগুরলা অভািীরের না বেরয়—বনরজর কারে লররখ 
বেরত্া। বত্বন বিশ্রপর এ অিস্থা লথরক অত্যি মমবাহত্ হরলন। ত্াাঁর মরন বিশ্রপর 
প্রবত্ ঘৃণা জম বনরত্ লািরলা।  
. 
বকেুবেন পর বিশ্প মারা লিল। ললাকজন বিশ্পরক োেন করার জরনয এরলা। বত্বন 
িলরলন, “এ-লত্া একবট খারাপ ললাক। লস লত্ামারেররক োন-খয়রারত্ উেুদ্ধ কররত্া। 
লত্ামারের োরনর টাকা বনরজর কারে জমা করর রাখরত্া, অভািী মানুষরক বেরত্া না।” 
. 
ত্াাঁর কথা শুরন ললাকজন লেরপ লিরলা। ত্ারের েৃবষ্টরত্ বর্বন মহৎ, ত্ারক বত্বন মন্দ 
িলরিন—ত্া কী করর হয়? ত্াইরত্া ত্ারা ত্াাঁর কারে প্রমাণ চাইরলন। ত্ারের কথা 
শুরন বত্বন িলরলন, “আবম লত্ামারেররক ত্ার জমা করা সম্পে লির করর লেখাবচ্ছ।” 
. 
এ-িরল বত্বন বিশ্রপর লুকারনা সাত্বট পাত্র লির করর লেখারলন, লর্খারন অরনক স্বণব-
লরৌপয জমা করা বেরলা। ললাকজন এ-েৃশ্য লেরখ ত্ারের ভুল িুেরত্ পাররলা। বিশ্পরক 
ত্ারা োেন না করর শূ্বলরত্ চরারলা। এরপর পাথর বনরেপ কররত্ লািরলা।  
. 
ঐ বিশ্প মারা র্াওয়ার পরর, আররকজন বিশ্প বনরয়াি লেয়া হরলা। বর্বন বেরলন 
অবধক উিম, সৎ, েুবনয়া বিরািী ও অবধক উপাসনাকারী। বত্বন নতু্ন বিশ্রপর ভরি 
পবরণত্ হরলন।  
. 
র্খন নতু্ন বিশ্প মারা র্াবচ্ছরলা, ত্খন বত্বন ত্ার বশ্য়রর িসরলন। িরস বজরজ্ঞস 
কররলন, “লহ অমুক! আপবন লেখরত্ পারচ্ছন, আল্লাহর েয়সালা (মৃতু্য) আপনার 
সামরন হাবজর। আল্লাহর শ্পথ! আবম আপনারক সিবকেুর লচ’ লিবশ্ ভারলারিরসবে। 
(এখন) আমারক কী কী কাজ করার আরেশ্ বেরচ্ছন? কার কারে র্াওয়ার বনরেবশ্ 
বেরচ্ছন?” 
. 
নতু্ন বিশ্প িলরলন, “িৎস! আল্লাহর শ্পথ! আবম লকিল একজনরকই বচবন, বত্বন 
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মসুরল থারকন। ত্ার কারে র্াও। লিরল লেখরি—ত্ার অিস্থাও আমার মরত্াই।” 
. 
নতু্ন বিশ্প মারা র্াওয়ার পর বত্বন মসুরল এরস উপবস্থত্ হরলন। মসুরলর বিশ্পরক 
বত্বন ত্ার িযাপারর জানান। সি শুরন বিশ্প খুি খুবশ্ হন। বত্বন মসুরলর বিশ্রপর 
সারথ সময় কাটারত্ থারকন।  
. 
একমসয় মসুরলর বিশ্রপর জীিন ঘবনরয় আরস। বত্বন ত্ারক ত্া-ই িরলন, র্া শ্ারমর 
বিশ্পরক িরলবেরলন। ত্ার প্ররশ্নর জিারি মসুরলর বিশ্প িরলন, “িৎস! আল্লাহর 
শ্পথ! আবম লকিল একজনরকই বচবন, বত্বন নাসীিাইন এলাকায় থারকন। ত্ার 
অিস্থাও আমার মরত্াই। ত্ার কারে র্াও।” 
. 
মসুরলর বিশ্প মারা লিরল বত্বন নাসীিাইন লপৌঁোন। লসখানকার বিশ্রপর সাবন্নধয গ্রহণ 
কররন। নাসীিাইরনর বিশ্প র্খন জীিন সায়ারহ্ন এরস লপৌঁোন, ত্খন বত্বন ত্ারকও 
একই কথা িরলন—র্া অনয বিশ্পরের িরলবেরলন।  
. 
ত্ার কথা শুরন নাসীিাইরনর বিশ্প ত্ারক িাইজান্টাইন রারজযর আমূ্মবরয়যা এলাকায় 
র্াওয়ার বনরেবশ্ লেন।  
. 
নাসীিাইরনর বিশ্পরক োেন করর বত্বন আমূ্মবরয়যায় লপৌঁোন। আমূ্মবরয়যার বিশ্রপর 
বশ্ষযত্ব গ্রহণ কররন। লসখারন বত্বন বকেু অথব সম্পে অজবন কররন। লভড়ার একবট 
লোট্ট পাল ও করয়কবট িাভীর মাবলক িরন র্ান। র্খন আমূ্মবরয়যার বিশ্রপর মৃতু্য 
ঘবনরয় আরস, ত্খন বত্বন ত্ার কারেও নসীহাহ চান। 
. 
আমূ্মবরয়যার বিশ্প িরলন, “িৎস! আল্লাহর শ্পথ! আমার মরত্া আর লকারনা িযবি 
আরে িরল আমার জানা লনই, র্ার কারে তু্বম লর্রত্ পাররা। ত্রি সময় খুি কাোকাবে 
এরস বিরয়রে। আল-হারাম লথরক একজন নিী লপ্ররণ করা হরি। অরিয়বশ্লায় িবঠত্ 
েুই অিরলর মাোমাবে এলাকায় বত্বন বহজরত্ কররিন। লর্ অিরলর মাবট হরি 
বকেুটা লিণাি ও লখজুর িােিহুল। ত্াাঁর মরধয বকেু েষ্ট বনেশ্বন থাকরি। ত্াাঁর েু 
কাাঁরধর মরধয থাকরি নিুওয়ারত্র সীলরমাহর। বত্বন উপহার গ্রহণ কররিন, বকন্তু 
সাোকাহ গ্রহণ কররিন না। লসই অিরল র্ািার সামথবয থাকরল—চরল র্াও। কারণ 
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ত্াাঁর আিমরনর সময় খুি কাোকাবে চরল এরসরে।”  
. 
বকেুবেন পর আরি িযিসায়ীরের একবট কারেলার সারথ ত্াাঁর লেখা হয়। বত্বন 
ত্ারেররক আরি ভূবমরত্ লপৌঁরে লেয়ার কথা িরলন। বিবনমরয় ত্ারেররক ত্াাঁর লভড়া ও 
িাভীর পাল লেয়ার অঙ্গীকার কররন। িযিসায়ী কারেলা ত্াাঁর এ-প্রিারি রাবজ হরয় 
র্ায়। বত্বন ত্ারেররক ত্াাঁর িিাবে পশুর পাল বেরয় লেন। এরপর আররির উরেরশ্য 
র্াত্রা কররন। 
. 
আল-কুরা উপত্যকায় এরস িযিসায়ী কারেলা ত্াাঁর সারথ িাোরী করর। ত্ারা ত্াাঁরক 
োস বহরসরি লসখারন বিবি করর লেয়। এক ইয়াহূেী ত্াাঁরক বকরন লনয়। বত্বন লসখারন 
লখজুর িাে লেখরত্ পান। লখজুর িাে লথরক ত্াাঁর মরন খুবশ্র লঢউ উঠরত্ থারক। বত্বন 
মরন মরন ভািরত্ থারকন—এটাই হয়রত্া লসই লেশ্!  
. 
ইয়াহূেীরের একবট লিাত্র—িানূ কুরাইর্া’র এক ললাক ত্াাঁরক বকরন লনয়। এরপর ত্াাঁরক 
মেীনায় আনা হয়। মেীনায় লপৌরেই বত্বন িুেরত্ পাররন—এটাই লস শ্হর, র্ার 
সম্পরকব আমূ্মবরয়যার বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। বত্বন ত্াাঁর মবনরির অধীরন োসরত্বর 
জীিন কাটারত্ থারকন। অরপো কররত্ থারকন লস মারহন্দ্রেরণর। কখন ত্াাঁর সরঙ্গ 
লসই মহাপুরুরষর লেখা হরি, র্ার কথা বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। কখন লসই 
মহাপুরুরষর বনকট লথরক সরত্যর িাণী েিণ কররিন? কখন ত্াাঁর েীঘব সেররর সমাবপ্ত 
হরি?  
. 
একবেন বত্বন লখজুর িািারন কাজ করবেরলন। হঠাৎ বত্বন শুনরত্ লপরলন—ত্াাঁর 
মবনরির চাচারত্া ভাই িলরে, “আল্লাহ িানূ কাইলা-লক শ্ারয়িা করুন। আল্লাহর শ্পথ! 
ত্ারা এখন মো লথরক আিত্ এক িযবির চারপারশ্ জরড়া হরয়রে—কুিা-লত্। ত্ারের 
ধারণা লস একজন নিী।” 
. 
এ-কথা লশ্ানার পর ত্াাঁর অিরর আনরন্দর িনযা িরয় র্ায়। শ্রীরর কাপুবন শুরু হয়। 
অনযরকম বশ্হরনরিাধ হয়। মরন মরন ভািরত্ থারকন—এ িযবিটাই কী লসই 
মহাপুরুষ? ত্াহরল কী ত্ার প্রত্ীোর অিসান হরত্ চরলরে? বত্বন বক সরত্যর কারে 
লপৌঁরে লিরেন? এ বচিাগুরলা ত্াাঁর মরন এরত্াটাই লঢউ লখলরত্ থারক লর্, বত্বন িাে 
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লথরক পরড় র্ািার উপিম হন।  
. 
বত্বন দ্রুত্ িাে লথরক লনরম আরসন। এরস ত্াাঁর মবনরির চাচারত্া ভাইবটরক বজরজ্ঞস 
কররন, “কী সংিাে? উবন লক?” 
বত্বন োস বেরলন। ত্াই ত্াাঁর মুরখ একথা শুরন মবনরির চাচারত্া ভাই লররি র্ান। ত্াাঁর 
িারল করষ একবট থাপড় িবসরয় লেন। ভ্রু কুাঁচরক জিাি লেন, “এ বেরয় লত্ামার কী? 
র্াও! বনরজর কারজ র্াও।” 
. 
বত্বন িলরলন, “না। লত্মন বকেু না। লকিল একবট সংিাে শুনলাম। ত্াই জানরত্ 
চাইলাম—ঘটনাবট কী?” 
. 
বেন িবড়রয় সরন্ধয হরলা। ত্াাঁর কাজও লশ্ষ হরলা। ত্াাঁর কারে জমারনা বকেু লখজুর 
বেরলা। লসগুরলা হারত্ করর রওনা হরলন। উরেশ্য—লসই িযবিবটর সারথ লেখা করা, 
র্ার কথা ত্াাঁর মবনরির চাচারত্া ভাই িরলরে। 
. 
বত্বন লস মহাপুরুরষর কারে লপৌঁেুরলন। এরপর িলরলন, “শুনলাম—আপবন একজন 
ভারলা মানুষ। আর আপনার সরঙ্গ বকেু সাবথ আরে, র্ারা এ এলাকায় অপবরবচত্। 
আমার কারে বকেু সাোকাহ’র লখজুর আরে। মরন হরলা এ অিরল আপনারাই হরলন 
এর হকোর। এই হরলা লখজুর। এখান লথরক বকেু খান।” 
. 
ত্াাঁর কথা শুরন লস মহাপুরুষ হাত্ গুবটরয় বনরলন। লখজুরর হাত্ বেরলন না। লখরলনও 
না। ত্াাঁর সাবথরের লিরক িলরলন, “লত্ামরা খাও।” 
. 
বত্বন মরন মরন ভািরলন—আমূ্মবরয়যার বিশ্প ত্াাঁরক মহাপুরুরষর লর্সি গুণাগুণ 
িরলবেরলন, ত্ার একটা পাওয়া লিরলা।  
. 
এই লভরিই বত্বন দ্রুত্ মবনরির িাড়ীরত্ বেরর এরলন। বকেুেণ পর আিারও লস 
মহাপুরুরষর কারে লিরলন। সারথ বনরলন—জমারনা বকেু খািার। মহাপুরুরষর কারে 
লপৌঁরে ত্াাঁর জমারনা খািার বেরয় িলরলন, “একটু আরি লেখলাম, আপবন সাোকাহ’র 
বজবনস খান না। এবট উপহার। সাোকাহ নয়।” 
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. 
ত্াাঁর কথা শুরন মহাপুরুষবট লস খািার লথরক লখরলন এিং ত্াাঁর সাবথরেররকও বেরলন। 

এ-েৃশ্য লেরখ বত্বন ভািরলন—আমূ্মবরয়যার বিশ্রপর লেয়া, েুরটা নিবশ্ষ্টয বমরল লিরলা।  
. 
লসবেনকার মরত্া বত্বন বেরর এরলন।  
. 
এভারি বকেুবেন লকরট লিরলা। একবেন বত্বন আিার লস মহাপুরুরষর কারে লিরলন। 
বত্বন র্খন মহাপুরুরষর কারে এরলন ত্খন লেখরত্ লপরলন, বত্বন একবট লারশ্র লপেন 
লপেন র্াবচ্ছরলন। ত্াাঁর চারপারশ্ ত্াাঁর সাবথরা।  
. 
বত্বন মহাপুরুরষর চারপারশ্ চের বেরত্ লািরলন। ত্াাঁরক চের বেরত্ লেরখ লস 
মহাপুরুষ িুরে লেলরলন লর্, বত্বন কী খুাঁরজ লিড়ারচ্ছন। ত্াই মহাপুরুষবট ত্াাঁর িারয়র 
চাের নাবমরয় লেলরলন।  
. 
বত্বন লেখরত্ লপরলন—লস মহাপুরুরষর েু কাাঁরধর মধযখারন সীলরমাহর। লর্মনটা 
আমূ্মবরয়যার বিশ্প ত্াাঁরক িরলবেরলন। বত্বন কান্নায় লভরঙ পররন। অিবশ্য এ কান্না 
েুঃরখর কান্না নয়। এরত্াবেন পর লর্ বত্বন সত্যরক খুাঁরজ লপরয়রেন, এ কান্না বেরলা 
ত্ারই িবহঃপ্রকাশ্। বত্বন ত্া খুাঁরজ লপরয়রেন—র্া বত্বন হরন্ন হরয় খুাঁরজরেন। বত্বন লস 
মহাপুরুষরক খুাঁরজ লপরয়রেন—র্ার জরনয বত্বন িেররর পর িের অরপো করররেন।  
. 
বত্বন দ্রুত্ লস মহাপুরুরষর কারে র্ান। উপুড় হরয় নিুওয়রত্র সীলরমাহরর চুরমা খান। 
ত্াাঁর লচাখ-মুখ বভরজ লর্রত্ থারক। হাত্-পা অসম্ভি রকমভারি কাপরত্ থারক। বত্বন 
িুেরত্ পাররন—এ মহাপুরুষই হরলন লস; র্ার আিমরনর কথা বিশ্প ত্াাঁরক 
জাবনরয়বেরলন। ইবনই হরলন আল্লাহর রাসূল—মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص।  
. 
ত্াাঁর কান্না লেরখ আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁরক িরলন, “সালমান! এবেরক এরসা।” 
. 
এই র্া! িরলই লেললাম—ত্াাঁর নামটা। বক আর করার? আবম র্ার কাবহনী আপনারের 
শুনাবচ্ছ, ত্াাঁর নাম সালমান। সালমান োবরসী। বর্বন সত্যরক আবলঙ্গন করার জরনয—
রাজকীয় জীিন পবরত্যাি করররেন। বর্বন সরত্যর স্বাে আস্বােন করার জরনয—োসরত্বর 
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শৃ্ঙ্খরল আিদ্ধ হরয়রে। বর্বন সত্যরক খুাঁজরত্ খুাঁজরত্ এরত্াটা েীঘব পথ পাবড় বেরয়রেন। 
ক্লাবি র্ারক েশ্ব করর বন। বর্বন বিরবত্হীন েুরটরেন। েুরটরেন সরত্যর পরথ।  
. 
একিার মানবচত্রটা হারত্ বনন। এরপর লেখুন—লকাথায় পারসয, আর লকাথায় মেীনা। 
করত্াটা েূরত্ব—এই েুবট শ্হররর মরধয। আর লস সমরয় দ্রুত্িামী র্ানিাহন বেরলা 
অপ্রতু্ল। িিিয পরথ বেরলা সীমাহীন প্রবত্কূলত্া।  
. 
আসরল সবত্যকার অরথব লর্ সত্যরক খুাঁরজ লিড়ায়, শ্ত্ প্রবত্কূলত্া ত্াাঁরক েমারত্ পারর 
না। লকারনা েড়-েঞ্ঝা ত্াাঁরক টলারত্ পারর না। লকারনা প্রবত্িন্ধকত্া ত্াাঁর িবত্রক রুদ্ধ 
কররত্ পারর না। সালমান োবরসী বেরলন—ত্ারেরই একজন। রাবেয়াল্লাহু ‘আনহু। 
. 
রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص কারে বত্বন সি ঘটনা খুরল িলরলন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর মবনরির সারথ 
সালমারনর মুবির বিষরয় কথা িলরলন। বিশ্াল মুবিপণ বেরয় ত্াাঁরক োবড়রয় আনা 
হরলা। এরপর লথরক মৃতু্য অিবধ—বত্বন সরত্যর পরথ বেরলন।  
. 
মহান আল্লাহর জরনয সমি প্রশ্ংসা, বর্বন লোট লোট িরল্পর মরধয—অরনক িড় িড় 
বশ্ো লররখরেন। সালমান োবরসীর ঘটনাটা বক—লত্মন একবট িল্প নয়?  
. 
এ িরল্প ত্ারের জরনয বশ্ো আরে, র্ারা সবত্যকার অরথব সত্যরক খুাঁরজ লিড়ান। 

 
ি. ইিরাহীম আবল, সীরাতু্ন নবি, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬; (মাকত্ািাতু্ল িায়ান, প্রথম প্রকাশ্, পরহলা 
রবিউল আওয়াল, ১৪৩৯ বহজবর)। 
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২০০ 

ইসলাম বক লোাঁয়ারচ লরারির অবিত্ব অস্বীকার করর? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 

 

আল্লাহর সৃবষ্ট এ পৃবথিীরত্ নানা উপকারী বনয়ামরত্র পাশ্াপাবশ্ আরে িহু লরাি-িযাবধ, 
অসুখ-বিসুখ। ইসলামবিররাধীরা োবি করর লর্, লরাি সংিমণ সম্পরকব নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেরসর িিিয নিজ্ঞাবনকভারি ভুল। এ োবি প্রমারণর জনয ত্ারা 
বকেু হাবেস লেখায়। --- 
. 
আনাস(রা) হরত্ িবণবত্, বত্বন িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘লরারির সংিমণ ও অশুভ 
লেণ িলরত্ বকেুই লনই। ত্রি শুভ লেণ মানা আমার বনকট পেন্দনীয়।” 
[ললারকরা] িলল, শুভ লেণ কী? 
বত্বন িলরলন, উিম িাকয।’’  
[সহীহ িুখারী ৫৭৭৬, সহীহ মুসবলম ৫৯৩৩-৫৯৩৪] 
. 
আমরা লেখবে লর্ এ হাবেরস িলা হরচ্ছ লরারির সংিমণ(عدوى) িলরত্ বকেু লনই। 
এটা লেবখরয় অরনরক িলরত্ চায় – আধুবনক বিজ্ঞান আমারের জানায় জীিাণুর 
বিিাররর োরা এক প্রাণী লথরক অনয প্রাণীরত্ লরারির সংিমণ ঘরট; কারজই হাবেরসর 
িিিয সবঠক নয়। র্ারা এরূপ িরল, ত্ারা আসরল অরধবক সত্য উপস্থাপন করর। 
আমরা র্বে এ সংিাি আররা হাবেস সামরন আবন ত্াহরল লেখি লর্, এক প্রাণী লথরক 
অনয প্রাণীরত্ লরারির জীিাণু েড়ারনা – এই প্রাকৃবত্ক বনয়মরক ইসলাম অস্বীকার করর 
না।  
. 
আিু হুরাইরা(রা) সূরত্র িবণবত্। বত্বন িরলন, রাসুু্লুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ সংিামক লরাি 
িলরত্ বকেু লনই। কুলেণ িলরত্ বকেু লনই সের মাসরকও অশুভ মরন করা র্ারি না 
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এিং লপাঁচা সম্পরকব লর্সি কথা প্রচবলত্ ররয়রে( َة  ত্াও অিাির। ত্খন এক (َهامَّ
লিেুঈন িলরলা, লহ আল্লাহর রাসুল! আমার উরটর পাল অরনক সময় মরুভূবমর চারণ 
ভূবমরত্ থারক, মরন হয় লর্ন নােুস-নুেুস জংলী হবরণ। অত্ঃপর লসখারন লকারনা একবট 
চমবররারি আিাি উট এরস আমার সুস্থ উটগুরলার সারথ লথরক এরেররকও চমবররািী 
িাবনরয় লেয়। বত্বন িলরলনঃ প্রথম উটবটর লরাি সৃবষ্ট কররলা লক? 
মা‘মার (রহ.) িরলন, রু্হরী (রহ.) িরলরেন, অত্ঃপর এক িযবি আিূ হুরাইরা(রা) সূরত্র 
িণবনা কররন, বত্বন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)লক িলরত্ শুরনরেনঃ লরািািাি উটরক লর্ন সুস্থ উরটর 
সারথ একরত্র পাবন পারনর জায়িায় না আনা হয়।’’ ... 
[সুনান আিু োউে ৩৯১১] 
. 
“…কুষ্ঠ লরািী লথরক েূরর থারকা, লর্ভারি তু্বম িাঘ লথরক েূরর থারকা।” 
[সহীহ িুখারী ৫৭০৭] 
. 
এক উট লথরক অনয উরট লরারির জীিাণু সংিবমত্ হয়। এ োড়া কুষ্ঠ লরািীর বনকরট 
লিরল এর জীিাণু সংিবমত্ হিার সম্ভািনা খুিই লিবশ্ থারক। [১] উপররর 
হাবেসগুরলারত্ আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, “সংিামক লরাি িলরত্ বকেু লনই” িলিার 
সারথ সারথ এটাও িলা হরচ্ছ লর্, লরািািাি উটরক লর্ন সুস্থ উরটর কারে না আনা হয় 
এিং কুষ্ঠ লরািীর লথরক লর্ন েূরত্ব িজায় রাখা হয়। এ লথরক লিাো র্ারচ্ছ লর্, লরারির 
জীিাণু সংিবমত্ হিার প্রাকৃবত্ক এ প্রবিয়া হাবেরস উরপবেত্ হয়বন। এ প্রবিয়া র্বে 
হাবেরস অস্বীকারই করা হত্, ত্াহরল , নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লকন কুষ্ঠ লরািীর লথরক েূরত্ব িজায় 
রাখরত্ িলরলন? আর লকনইিা লরািািাি উটরক সুস্থ উরটর কারে আনরত্ বনরষধ 
কররলন? 
. 
আমরা আররা একবট হাবেস লেখরত্ পাবর— 
“র্খন লত্ামরা লকান অিরল লপ্লরির বিিাররর সংিাে লশ্ান, ত্খন লসই এলাকায় 
প্ররিশ্ কররা না। আর লত্ামরা লর্খারন অিস্থান কর, লসখারন লপ্লরির বিিার ঘটরল 
লসখান লথরক লিবররয় লর্রয়া না।” 
[সহীহ িুখারী ৫৭২৮] 
. 
কত্ই না উিম ও কার্বকর একবট িযিস্থা। মহামারী আিাি অিল লথরক লরািীরা র্বে 
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লিবররয় না র্ায় এিং লস অিরল র্বে িাইরর লথরক ললাক না আরস, ত্াহরল লরারির 
জীিাণু েবড়রয় র্ািার সুরর্াি অরনক করম র্ায়। এটা লেরখ বক আরেৌ মরন হরচ্ছ লর্ 
হাবেরস লরারির জীিাণু েবড়রয় র্ািার প্রাকৃবত্ক বনয়মরক অগ্রাহয করা হরয়রে? 
. 
এখারন একবট প্রশ্ন আসরত্ পারর –ত্াহরল হাবেরস লকন এ কথা িলা হল “সংিামক 
লরাি িলরত্ বকেু লনই” ? এর উির হাবেরসর মূল িিরিযর মারেই লুবকরয় আরে। 
উপরর উরল্লবখত্ সুনান আিু োউে ৩৯১১ নং হাবেরস সাহািীিণ র্খন এক উরটর 
সংেরশ্ব অনয উরটর লরািািাি হিার ঘটনার কথা উরল্লখ কররলন, ত্খন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
িলরলন, “প্রথম উটবটর লরাি সৃবষ্ট কররলা লক?” 
অথবাৎ এই লরারির সৃবষ্টকত্বা হরচ্ছন আল্লাহ। র্খন লকউ লরািািাি বেল না, ত্খন এই 
লরাি বত্বন সৃবষ্ট করররেন। প্রথম লরািািাি প্রাণী লত্া কাররা বনকট লথরক সংিমরণর 
বশ্কার হয়বন। লরারির জীিাণু সংিবমত্ হয় িরট, বকন্তু জীিাণু সংিবমত্ হওয়া মারনই 
লরাি সংিবমত্ হওয়া না। আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা সুস্থ রারখন, র্ারক ইচ্ছা লরািািাি 
কররন। র্বে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমবত্ না থারক, ত্াহরল জীিাণু সংিবমত্ হরলও লরাি 
হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা িযবত্ত্ জীিাণুর সংিবমত্ হিারও লর্মন সামথবয লনই, আিার 
সংিবমত্ হরয়ও কাররা লেরহ লরাি সৃবষ্ট করার েমত্া লনই। বিষয়বট ত্াকবেররর সারথ 
সম্পবকবত্। [২] সাধারণ পর্বরিেণ ও রু্বিও এটাই িরল লর্ – জীিাণু সংিবমত্ হওয়া 
মারনই লরাি সংিবমত্ হওয়া না। জীিাণু সংিবমত্ হরলও অরনক সমরয়ই মানুষ 
লরািািাি হয় না। লর্মনঃ িসি লরািীর সংেরশ্ব থাকরল লকউ লকউ এ লরারি 
আিাি হয়, আিার লকউ লকউ আিাি হয় না।  
. 
এ প্রসরঙ্গ শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র) িরলরেনঃ 
. 
“....সুত্রাং র্বে জানা র্ায় লর্, লকান িস্তু সংঘবটত্ হওয়ারত্ সবঠক কারণ ররয়রে, 
ত্াহরল ত্ারক কারণ বহসারি বিশ্বাস করা নিধ। বকন্তু বনেক ধারণা করর লকান ঘটনায় 
অনয িস্তুর প্রভাি ররয়রে িরল বিশ্বাস করা বঠক নয়। লকান িস্তু বনরজ বনরজই অনয 
ঘটনার কারণ হরত্ পারর না। লোাঁয়ারচ লরারির অবিত্ব ররয়রে। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, 
“অসুস্থ উরটর মাবলক লর্ন সুস্থ উরটর মাবলরকর উরটর কারে অসুস্থ উটগুরলা বনরয় না 
র্ায়।” সুস্থ উটগুরলা অসুস্থ হরয় র্াওয়ার ভরয় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ রকম িরলরেন।  
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) আররা িরলনঃ “বসংরহর ভরয় তু্বম লর্মন পলায়ন কর, কুষ্ঠ লরািী লেরখও তু্বম 
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লসভারি পলায়ন কর।” আিাি হওয়ার ভরয় নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) কুষ্ঠ লরািী লথরক েূরর থাকরত্ 
িরলরেন। এখারন লরারির চলমান শ্বির কথা স্বীকার করা হরয়রে। ত্রি লরাি বনজস্ব 
েমত্ািরল অনযজরনর কারে চরল র্ায় ত্া অবনিার্ব নয়। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) সত্কবত্া অিলম্বরনর 
আরেশ্ বেরয়রেন।  
আল্লাহ িরলনঃ “লত্ামরা বনরজরেররক ধ্বংরসর বেরক লঠরল বেও না।” (সূরা িাক্বারাহ 
২:১৯৫)  
এটা িলা র্ারি না লর্, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লরারির সংিমন হওয়ারক অস্বীকার করররেন। লকননা 
িািি অিস্থা ও অনযানয হাবেরসর মাধযরম এ রকম ধারণারক খণ্ডন করা হরয়রে। 
. 
র্বে িলা হয় লর্ঃ--- নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন িলরলন, লরাি সংিাবমত্ হয় না, ত্খন একজন 
ললাক িলল, লহ আল্লাহর রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص)! মরুভূবমরত্ সমূ্পণব সুস্থ উট বিচরণ করর। 
উটগুরলার কারে র্খন একবট খুজ বলরু্ি উট আরস, ত্খন সি উটই খুজ বলরু্ি হরয় 
র্ায়। বত্বন িলরলন, প্রথম উটবটরক লক খুজ বলরু্ি করল? 
উির হলঃ--- নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উবি “প্রথমবটরক লক খুজ বলরু্ি করল?” এর মাধযরমই 
জিাি বেরয়রেন। আল্লাহর ইচ্ছারত্ই লরারির জীিাণু অসুস্থ িযবির বনকট লথরক সুস্থ 
িযবির বনকট িমণ করর থারক। ত্াই আমরা িলি লর্, প্রথম উরটর উপরর সংিামক 
িযত্ীত্ আল্লাহর ইচ্ছারত্ই লরাি নাবর্ল হরয়রে। লকান ঘটনার বপেরন কখরনা প্রকাশ্য 
কারণ থারক। আিার কখরনা প্রকাশ্য লকান কারণ থারক না। প্রথম উট খুজ বলরু্ি 
হওয়ার বপেরন আল্লাহর বনধবারণ িযত্ীত্ অনয লকান কারণ পাওয়া র্ারচ্ছ না। বেত্ীয় 
উট খুজ বলরু্ি হওয়ার কারণ র্বেও জানা র্ারচ্ছ, ত্থাবপ আল্লাহ চাইরল খুজ বলরু্ি হত্ 
না। ত্াই কখরনা খুজবলরত্ আিাি হয় এিং পরিত্বীরত্ ভাু্রলাও হরয় র্ায়। আিার 
কখরনা মারাও র্ায়। এমবনভারি লপ্লি, করলরা এিং অনযানয সংিামক লরারির লেরত্রও 
একই কথা। একই ঘররর করয়কজন আিাি হয়। লকউ মারা র্ায় আিার লকউ লরহাই 
লপরয় র্ায়। মানুরষর উবচৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা। িবণবত্ আরে লর্, ‘একজন কুষ্ঠ 
লরািী ললাক নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কারে আসরলা। বত্বন ত্ার হাত্ ধরর িলরলন, আমার সারথ 
খাও।’ আল্লাহর উপর ত্াাঁর অিাধ বিশ্বাস ও ভরসা থকার কাররণই বত্বন ত্ারক খানায় 
শ্রীক কররবেরলন। ...” [৩] 
. 
এখারন আররা একবট বিষয় উরল্লখ করা লর্রত্ পারর লর্, নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) লর্ রু্রির 
মানুষ বেরলন, লস রু্রি পুররা পৃবথিী বেল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিবভন্ন প্রকার কুলেণ, 
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কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস লস রু্রি প্রচবলত্ বেল। জারহলী রু্রি আরিরা হাম্মাহ( َة  (َهامَّ
িলরত্ কুসংস্কারপূণব বিশ্বাসরক িুরে থাকরত্া। ত্ারের ধারণামরত্ ‘হাম্মাহ’ বেল হুতু্ম 
লপাঁচা র্া িভীর রারত্ বনহত্ িযবির িাবড়রত্ উপবস্থত্ হরয় ত্ার পবরিাররর ললাকরেররক 
িাকািাবক করর এিং প্রবত্রশ্াধ লনয়ার উৎসাহ লেয়। ত্ারের লকউ লকউ ধারণা করত্ 
লর্, বনহত্ িযবির আত্মা পাবখর আকৃবত্ ধরর উপবস্থত্ হরয়রে। ত্ৎকাবলন আরিরা এ 
পাবখর িাকরক কুলেণ মরন করত্। কাররা ঘররর পারশ্ এরস এ পাবখ িাকরল ত্ারা 
বিশ্বাস করত্ লর্, লস মৃতু্য িরণ কররি। আরিরা সের মাসরক অপয়া মাস মরন 
করত্। লকান বজবনস লেরখ, লকান কথা শুরন িা জানার মাধযরম কুলেণ মরন করারক 
‘বত্বয়ারাহ’( َِطيََرة) িলা হয়। নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর রু্রি এই সমি ভ্রাি বজবনস আরিরা বিশ্বাস 
করত্। [৪] লর্ হাবেসগুরলা লেবখরয় ইসলামবিররাধীরা িলরত্ চায় লর্ এগুরলারত্ 
লোাঁয়ারচ লরাি সম্পরকব ‘ভুল’(!) ত্থয আরে, লসই হাবেসগুরলারত্ই প্রাচীন আরিরের এই 
সমি কুসংস্কাররর অপরনােন করা হরয়রে। ভুল ত্থয থাকা লত্া অরনক েূররর কথা, 
এই হাবেসগুরলারত্ কুসংস্কাররর মূরলাৎপাটন করা হরয়রে। এমনবক কুলেণ বিশ্বাস 
করার মত্ বজবনসরক ইসলারম বশ্কব িরল অবভহীত্ করা হরয়রে। [৫] বকন্তু র্ারের 
অিরর িযবধ আরে, ত্ারের অির এই হাবেসগুরলা লথরক শুধু ভুল(!)ই খুাঁরজ লির করর। 
. 
অত্এি হাবেরসর িিিয লথরক র্ারা ভুল লির করার লচষ্টা করর, ত্ারের উরেযশ্য 
আিারও িযথব হল। ‘লোাঁয়ারচ লরাি’ লত্া ত্ারের অিরর, র্া ত্ারা ত্ারের অপ্রপচাররর 
োরা মানুরষর লভত্র েড়ারনার লচষ্টা করর। বকন্তু আল্লাহ র্ারক ইচ্ছা সেলকাম কররন, 
আর র্ারক ইচ্ছা িযথব করর লেন। 

 
[১] ‘Park's preventive and social medicine’ by K. Park, Page 316; 
স্ক্রীনশ্ট: http://bit.ly/2Bc9Wh3 
[২] এখারন ত্াকবেররর বিষয়বট লিশ্ জবটল; বিিাবরত্ িযাখযা না করা হরল অরনরকই কনবেউশ্রন 
পড়রত্ পাররন। বিিাবরত্ িযাখযার জনয আমার এ ললখাবট পড়া লর্রত্ পাররঃ 
https://goo.gl/NJBMBh 
[৩] ‘েরত্াওয়া আরকানুল ইসলাম’ — শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাইবমন(র), পৃষ্ঠা ১১৪-
১১৬; িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/5fje7v 
[৪] “What did the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) mean by 
“No contagion (‘adwa)”?” --- islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45694 
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[৫] আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, ‘‘বকেুরক অশুভ লেণ িরল মরন করা বশ্কব। বকেুরক কুপয়া মরন 
করা বশ্কব, বকেুরক কুলেণ মরন করা বশ্কব। বকন্তু আমারের মরধয এমন লকউ লনই র্ার মরন কুধারণা 
জরম না। ত্রি আল্লাহ (ত্াাঁরই উপর) ত্াওয়ােুল (ভরসার) েরল ত্া (আমারের হৃেয় লথরক) েূর করর 
লেন।’’ (আহমাে১/৩৮৯, ৪৪০, আিূ োউে ৩৯১২, বত্রবমর্ী, ইিরন মাজাহ, ইিরন বহব্বান, হারকম 
প্রমুখ, বসলবসলাহ সহীহাহ ৪৩০) 
বলংক: https://goo.gl/Ucnw4E 
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২০১ 
'পরাবজত্ মানবসকত্া' 
-আবসে আেনান 
 
 
. 

োয়ুরু্দ্ধ লশ্ষ হরয়রে। পাাঁচ েশ্ক জুরড় অবধকাংশ্ মানুরষর বচিারক বনয়যণ করা 
িািিত্ারক বিরেষরণর কাঠারমা হঠাৎ কররই অচল হরয় লিরলা। িেরল লিরলা বে-
লকবন্দ্রক বিরশ্বর সমীকরণ। এমন সমরয়ই, োবেস েুরকাইয়ামা নারমর জে হপবকে 
বিশ্ববিেযালরয়র এক রািবিজ্ঞানী িলা শুরু কররলন পবিমা বিশ্বিযিস্থাই মানি 
ইবত্হারসর সামাবজক ও রাজবনবত্ক উৎকরষবর চূড়া। মানিজাবত্র অগ্রিবত্র একমাত্র 
পথ ও আেশ্ব হল উোরবনবত্ক িণত্য, সিবজনীন মানিাবধকার আর পুাঁবজিােী 
মুিিাজার অথবনীবত্র সমিরয় িবঠত্ এ বিশ্বিযিস্থা। এ োবি অরনরকই স্ব-প্রমাবণত্ 
সত্য বহরসরি লমরন বনরলন।  
. 
অনযরকম একটা বিরেষণ তু্রল ধররলন হাভবারিবর সযামুরয়ল হাবন্টংটন। ৯৩-এ েররন 
অযারেয়ারসব প্রকাবশ্ত্ এক প্রিরন্ধ বত্বন িলরলন – োয়ুরু্রদ্ধর পররর বিরশ্ব সংঘারত্র 
ধরণ িেরল র্ারি। ভবিষযরত্র রু্দ্ধগুরলা আরির মরত্া বিবভন্ন লেরশ্র মরধয হরি না, 
হরি বিবভন্ন সভযত্ার মরধয। অযারমবরকা লকবন্দ্রক পবিমা বিশ্ব িযিস্থার বিরুরদ্ধ সিরচরয় 
িড় চযারলি হরি ইসলাম। হাবন্টংটন ত্ার এ প্রিরন্ধর নাম লেন – সভযত্ার সংঘাত্ 
(The Clash of Civilizations)।  
. 
বকন্তু লকন সভযত্া? লকন েশ্বন িা মত্িারের সংঘাত্ না? 
. 
হাবন্টংটন সভযত্ারক সংজ্ঞাবয়ত্ কররলন িযবির ধমব, মূলযরিাধ, সংসৃ্কবত্ ও ইবত্হারসর 
সমিরয় িরড় ওঠা পবরচয় (Identity) বহসারি। এ সংজ্ঞা অনুর্ায়ী একজন িযবি লকান 
সভযত্ার অংশ্, লসটাই ত্ার পবরচরয়র সিরচরয় গুরুত্বপূণব ও সমূ্পণব মাপকাবঠ। পবিমা 
সভযত্ার অংশ্ হিার অথব ধমব, মূলযরিাধ, সংসৃ্কবত্ ও ইবত্হাসরক পবিরমর অিস্থান 
লথরক লেখা। এসি লেরত্র পবিরমর িযাখযা ও বচিার কাঠারমা গ্রহণ করা। 
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লভৌিবলকভারি পবিরম অিস্থান করা, িারয়র চামড়া একটা বনবেবষ্ট রঙ - এর হওয়া 
আিশ্যক না। কাররণই হাবন্টংটন োবি কররলন ভবিষযরত্ রাজবনবত্ক আেশ্ব িা স্বারথবর 
িেরল মানুরষর মরধযকার েন্দ্ব ও সংঘারত্র মূল উৎস হরি ত্ারের সভযত্ারকবন্দ্রক 
পবরচয়।  
“আপবন কার েরল?” এ প্ররশ্নর চাইরত্ “আপবন লক?” এই প্রশ্ন লিবশ্ গুরুত্বপূণব হরয় 
উঠরি  
. 
হাবন্টংটন ইসলামরক একবট সভযত্া বহরসরি কযাটািরাইর্ কররলন। কারণ বত্বন িুেরত্ 
লপররবেরলন ইসলাম বনেক একবট ধমব না, িরং স্বত্য আবক্বো, মূলযরিাধ, সংসৃ্কবত্, 
শ্াসন িযিস্থা ও ইবত্হারসর সমিরয় িড়া, র্া লকান েশ্বন, েৃবষ্টভবঙ্গ ও মূলযরিাধরক 
স্বীকৃবত্ লেয় না। মুসবলমরা ভাঙ্গরত্ বকংিা মচকারত্ পারর, ইসলাম িেলায় না। 
একাররণই পবিমা বিশ্বিযিস্থার সিরচরয় িড় চযারলি আসরি ইসলারমর বেক লথরক।  
. 
মানি জাবত্র ইবত্হারসর বেরক ত্াকারল লেখরিন চিাকারর লেশ্ ও জাবত্গুরলার 
উত্থান-পত্ন ঘটরত্ থারক। চলরত্ থারক ভাঙ্গািড়া লখলা। একসমরয়র সুপারপাওয়ার 
ধ্বংসিূরপ পবরণত্ হয়। সমরয়র পালািেরল সভযত্ার লকন্দ্র পবরণত্ হয় একসমরয়র 
পিাৎপে অিল। লপনু্ডলাম বনয়ম করর েুলরত্ থারক। একিার পবিরমর বেরক আরস, 
ত্ারপর ধীরর ধীরর আিার পূরিবর বেরক র্ায়। 
. 
ত্রি একবট সভযত্ার উত্থান লথরক পত্রনর মারে করয়ক শ্ত্াব্দী সময় লািায়, আমরা 
অবধকাংশ্ মানুষ পযাটানবগুরলা লখয়াল কবর না। লর্মন প্রবত্বট সভযত্া পত্রনর আরি 
অিাধ লর্ৌনত্া, বিকৃবত্ ও অধঃপত্রনর চরম সীমায় লপৌঁরে র্ায়। লরামান, িাইরর্ন্টাইন, 
বমশ্রীয়, বগ্রক, িযাবিলন – প্রমাণ পাওয়া র্ায় বিবভন্ন সভযত্ায়। নষ্ট হরয় র্ায় সামাবজক 
ও রাজবনবত্ক সংহবত্। েীঘববেন ধরর চলা িৃবদ্ধর পর অথবনীবত্র উরটা িবত্ শুরু হয়। 
বকন্তু লভারি অভযি জনসাধাররণর মানবসকত্ার পবরিত্বন হয় না।  
. 
একবট সভযত্ার পত্রনর পর নতু্ন লর্ সভযত্া ত্ার জায়িা েখল করর, লসটা অবধকাংশ্ 
লেরত্র লমৌবলকভারি আলাো হয়। অথবাৎ অনুকররণর মাধযরম একবট সভযত্া 
আররকবটরক পরাবজত্ কররত্ পারর না। িরং বনরজর আলাো পবরচয়, সংসৃ্কবত্ ও 
আেরশ্বর অনুসররণর মাধযরম লস শ্বি অজবন করর। আর লর্ বিেযমান সভযত্ার 
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অনুকরণ করর র্ায়, ত্ারা ঐ সভযত্ার অংশ্ হরত্ পারর, বকন্তু কখরনা প্রবত্েন্দ্বী হরত্ 
পারর না। 
. 
িত্ প্রায় বত্নরশ্া িের ধরর লপনু্ডলাম লহরল আরে পবিরমর বেরক। জ্ঞারন, বিজ্ঞারন, 
প্ররু্বি আর আবথবক বেক বেরয় পবিমা বিশ্ব মুসবলমরের লচরয় অরনক এবিরয় লিরে। 
একাররণ মুসবলমরের মরধয অরনরকই এ সভযত্ারক বচরিন ধরর বনরয়রেন। বকেু 
কররত্ হরল এ বসরস্ট্রমর মরধযই কররত্ হরি, এ সভযত্ার অংশ্ হরয়ই কররত্ হরি, এ 
ধারণা ত্ার বচিারচত্নায় িদ্ধমূল হরয় লিরে। ত্ারা হয়রত্া ধমব বিশ্বারসর বেক লথরক 
মুসবলম বকন্তু সভযত্ার বেক লথরক পবিমা।  
. 
ধরমবর ভূবমকা, ইবত্হাস, সংসৃ্কবত্, মূলযরিাধ, বচিা সিই ত্ারা বনরচ্ছ পবিরমর কাে 
লথরক। পবিরমর কাঠারমায় বচিা কররে। ত্ারের বচিার মূল লকন্দ্র হরয় লিরে শ্াসন 
িযিস্থা, অথবনীবত্, সামাবজক আচার-আচরণ, মানিাবধকার, ইত্যাবে বিবভন্ন লেরত্র ইসলাম 
কী িরল লসটার চাইরত্ কীভারি বিেযমান িযিস্থারক বকেুটা ইসলাবম লিভার লেয়া র্ায় 
লসটা । ইসলাম প্রবত্ষ্ঠার িেরল ত্ারা লিরে বনরয়রে ইসলামাইরর্ইশ্ানরক। বচিার 
মাপকাবঠ এখারন পবিমা মূলযরিাধ। হারাম-হালারলর বনধবারক পবিমা লসবেবটবভবট। 
হাবন্টংটন লর্ সত্য অনুধািন কররত্ লপররবেল এ মুসবলমরা লসটা িুেরলা না। ত্ারা 
েুরকাইয়ামার কথারকই লমরন বনরলা।  
. 
বচিার এ পরাজয় বিবভন্ন ভারি প্রকাশ্ পারচ্ছ। ত্রি সিরচরয় সহরজ এ লেরনারমনা 
লিাোর উপায় হল পবিমা সভযত্ার সারথ খাপ খাওয়ারনার জনয ইসলারমর 
সিবজনস্বীকৃত্ নানা বিষয়রক নতু্ন ভারি িযাখযা করার প্রিণত্া। এটা নানা ভারি হরচ্ছ। 
লকউ কুরআরনর আয়াত্ নতু্ন ভারি িযাখযা কররে, লকউ ঈমান ও কুের, মুবমন ও 
কাবেররর নতু্ন সংজ্ঞা বেরচ্ছ, লকউ পবিমা স্মাটবরনরসর ইসলাবমকররণর জনয 
ইরচ্ছমরত্া রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص জীিনীরক িযাখযা কররে। সমকাবমত্া, অযারন্ড্রাবজবনর মরত্া 
লর্সি চরম মাত্রা বিকৃবত্রক লমরন লনয়া পবিমারা আধুবনক হিার স্ট্যান্ডািব িাবনরয়রে, 
লসগুরলারক হালকা ভারি উপস্থাপন করার লচষ্টা কররে।  
. 
এ সি বকেু মূল কারণ হল ত্ারা একবট উপসংহাররক সত্য বহরসরি গ্রহণ করর 
বনরয়রে। আর এ উপসংহাররর সারথ লমলারনার জনয িাবক সি বকেু িেরল বনরচ্ছন। 
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পবিমা সভযত্ার বিররাবধত্ার িেরল ত্ারা পবিরমর অনুসরণরক লিরে বনরয়রেন। আর 
এ জনযই ত্ারা ইসলামরক কারস্ট্ামাইর্ কররে। বকন্তু ত্ারা লর্টারক উৎকষব মরন 
কররে, লর্সি মন লজািারনা মুখস্থ লরটবরক আওড়ারনা আর িযাখযা লেয়ারক লিবিরটর 
বিষয় লসটা আেরত্ চরম মাত্রার িুবদ্ধিৃবিক পরাজয়। পবিমা বচিার ইসলামাইরর্ইশ্ান, 
লর্টা আসরল ইসলারমর কাস্ট্মাইরর্ইশ্ান, অগ্রিবত্ িা প্রিবত্ না। মুবির লকান পথ 
না। িরং এ পরাজয় সামবরক পরাজরয়র লচরয়ও ভয়ংকর।  
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২০২ 

হররক রকম ধমবহীনত্া  
- বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
. 
আবিক-নাবিক বিত্রকব আমারের আবিকরের মরধয একবট লবজক খুি জনবপ্রয় বেল। 
লবজকটা এরকমঃ 
“ধরা র্াক, স্রষ্টা িলরত্ আসরল লকউ লনই। ত্াহরল মৃতু্যর পর কী হরি? তু্বমও মারা 
র্ারি, আবমও মারা র্াি। তু্বমও শূ্নযত্ায় হাবররয় র্ারি, আমার ভারিযও ঘটরি একই 
পবরণবত্। বকন্তু ধরা র্াক, স্রষ্টা িলরত্ লকউ আরেন। ত্াহরল? আবম লত্া পার লপরয় 
র্াি। বকন্তু তু্বম লত্া ধরা লখরয় র্ািা, অনিকাল আগুরন পুড়িা। আমার বকন্তু ধরা 
খাওয়ার লকান চাে নাই। বকন্তু লত্ামার ধরা খাওয়ার প্রিাবিবলবট বেেবট-বেেবট। 
িবণরত্র ভাষায় ১/২। 
. 
একসময় নাবিকরা িাধা পর্বারয়র বেল। এখন িানররর িরর এরসরে। িুবদ্ধমিা আরির 
লচরয় ভারলা হরয়রে। ত্ারা এখন এই লবজরকর বিরুরদ্ধ কাউন্টার লবজক োাঁড় করায়- 
“পৃবথিীরত্ হাজার হাজার (প্রায় ৩৭০০) ধমব আরে। এর মরধয লত্ামার ধমবই লর্ সবঠক 
ত্ার সম্ভািযত্াই িা করত্াটুকু? হাজারর একভাি। এই েুদ্র মান লত্া আবম ইিরনারই 
কররত্ পাবর। আমারের বেরক ত্াকাও! আমরা ঈশ্বরর বিশ্বাস কবর না, লকান ধরমব 
বিশ্বাস কবর না, আমারের একটাই ভাি। আিার লত্ামারের ধরমবর বনরজরের মরধযই 
অসংখয ভাি। সিাই োিী করর ত্ারাই সবঠক। মুসবলমরের মরধয বশ্য়া-সুন্নী ররয়রে। 
একেল আররকেলরক কারের িরল। বিষ্টানরের ইবত্হাস লত্া কযাথবলক-প্ররটস্ট্যান্ট 
লরষাররবষরত্ রিাি। লত্ামারের প্রিাবিবলবট বকন্তু আররা কমরে। আর আমারের 
প্রিাবিবলবট? লসইম। ঈশ্বর নাই লত্া নাই। একেম েুলস্ট্প।” 
. 
লবজকটা চমৎকার। বকন্তু এখারন বকেু সমসযা ররয় লিরে। এখারন ধরা হরয়রে সিগুরলা 
ধমব একইরকম, ত্ারের সবত্য হিার প্রিাবিবলবটও লসইম। এখন একটা ধমব র্রত্াই 
লর্ৌবিক লহাক না লকন আর অনয ধমব র্রত্াই অরর্ৌবিক লহাক না লকন। সি ত্ারের 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1221 

কারে একই রকম। 
ধরা র্াক, আবম বজরজ্ঞস করলাম, েুইবট বচবড়য়াখানা আর েুইটা চারয়র কারপর মরধয 
একবট বসংহ পািার সম্ভািযত্া করত্াটুকু? উপররর লবজক খাটারল উির আরস ১/৪। 
বকন্তু কমরেেটারক র্বে একটু কারজ লািাই ত্াহরল বনবিত্ভারিই িলা র্ায়, চারয়র 
কারপর মরধয কখরনাই বসংহ থাকরি না। ত্াই সবঠক উির হওয়া উবচত্ ১/২। 
. 
এভারিই স্রষ্টা ও ধরমবর প্ররশ্ন আমারের কমনরসেটারক আররকটু িাড়ারল লেখা র্ারি 
স্রষ্টা আরেন। আর লসই স্রষ্টা একজনই। ত্ারপর এরকশ্বরিােী বরবলবজওনগুরলা 
এনালাইবসস করা লর্রত্ পারর। এরকিারর অন্ধ না হরল লর্ কাররা কারেই ইসলারমর 
লসৌন্দর্ব েুরট উঠরত্ িাধয। 
. 
এখন ত্ারের লবজরকর এই অংশ্টুকুরত্ আিার লচাখ িুলারনা র্াকঃ “আমারের বেরক 
ত্াকাও! আমরা ঈশ্বরর বিশ্বাস কবর না, আমারের একটাই ভাি। ঈশ্বর নাই লত্া নাই। 
একেম েুলস্ট্প।” 
িািিত্া বক ত্াই িরল? র্ারা প্রচবলত্ ধমবগুরলারক অস্বীকার করররে ত্ারা বক শুধু 
Atheist (নাবিক) কযাটািবররত্ই সীমািদ্ধ রাখরত্ লপরররে? লমারটও না। এরের মরধযও 
অসংখয লেকবা সৃবষ্ট হরয়রে, অসংখয ভাি ররয়রে। করয়কটার উোহারণ লেই- 
. 
১) Atheism: লসাজা িাংলায় নাবিক। ত্ারের োবি স্রষ্টা িলরত্ লকউ লনই। এখনকার 
বিজ্ঞানীরা র্রত্াই োবি করুক না লকন, নাবিকত্া বকন্তু লমারটও সারয়বন্টবেক এরপ্রাচ 
লথরক প্রমাবণত্ না। বিখযাত্ নাবিকরা মূলত্ োশ্ববনক েৃবষ্টরকাণ লথরক নাবিকত্ার পরে 
সাোই লিরয়রেন। েুইবট আগুবরমন্ট খুিই জনবপ্রয় এসি োশ্ববনকরের কারে- 
i) Problem of Evil: এ রু্বিটারক মূলত্ বত্ন ভারি ভাি করা হয়- 
ক) র্বে ঈশ্বর লথরক থারকন, ত্রি বত্বন অিশ্যই সকল অনযায় প্রবত্হত্ কররিন। 
খ) বকন্তু পৃবথিীরত্ অনযায় হয় আর ত্া প্রবত্হত্ করা হয় না। 
ি) ত্াই ঈশ্বর িরল লকউ লনই। 
এ ধররনর োশ্ববনকরা পৃবথিীরত্ ঈশ্বর থাকার পররও এরত্া েুঃখ-কষ্ট থাকার লকান 
লর্ৌবিক িযাখযা বেরত্ পাররনবন। ত্াই ত্ারা ধররই বনরয়রেন ঈশ্বর িরল আসরল লকউ 
লনই। 
আমরা মুসবলমরা এ ধররনর েুঃখ-কষ্টরক বনরজরের জনয পবরো মরন কবর। (কুরআন 
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৬৭:২) আর বিশ্বাস কবর, ঈমারনর সারথ নধর্ব ধররল এর জনয আল্লাহত্ায়ালা পরকারল 
উিম প্রবত্োন বেরিন। খাবল লচারখ একজন বনরীহ মানুষ আগুরন পুরড় মারা র্ারচ্ছ 
বকংিা একজন মা সিান জম বেরত্ বেরয় মারা লিরেন- এই িযাপারগুরলা লমরন লনয়া 
কষ্টকর। অথচ ইসলাম িলরে এরা সিাই শ্হীে। (ইিরন মাজাহ) 
. 
ii) Argument from Inconsistent Revelation: এ আগুবরমন্ট িলরে-পৃবথিীরত্ 
অরনক ধমব ররয়রে। আর প্ররত্যক ধরমবই ঈশ্বররর আলাো কনরসপ্ট ররয়রে। এগুরলা 
সাংঘবষবক। লর্মনঃ বিষ্টানরা িরল ঈসা (আ) হরচ্ছন আল্লাহর পুত্র, বত্বন বনরজই ঈশ্বর। 
আিার মুসবলমরা িরল বত্বন একজন রাসূল, আল্লাহর একজন োস। এভারি প্রবত্টা 
বরবলবজওনই লর্রহতু্ আলাো কনরসপ্ট বনরয় আসরে, ত্াই আসরল লকান ধমবই সবঠক 
না। 
ধরা র্াক, েয় রকরমর েয়টা িাে ররয়রে। এরের লর্ লকান একবটরত্ লাল িল 
থাকরি। এখন আবম র্বে িবল, িােগুরলা লর্রহতু্ আলাো, ত্াই লকানবটরত্ই িল 
থাকার সম্ভািনা লনই। আসরল িাে িলরত্ই বকেু লনই। আমার এ কথা করত্াটুকু 
লর্ৌবিক হরি? “Argument from Inconsistent Revelation” বঠক ত্রত্াটুকুই 
লর্ৌবিক। 
. 
২) Agnosticism: এরেররক অরজ্ঞয়িােী িলা হয়। অরনক নাবিক োিী করর, ঈশ্বর 
লর্ লনই ত্া নিজ্ঞাবনকভারি প্রমাণ করা র্ায়, ত্াই ঈশ্বর লর্ লনই লস িযাপারর ত্ারা 
বনবিত্। ত্রি এিরনাবস্ট্করা এরেরত্র অরনস্ট্। ত্ারা িরল, ঈশ্বর আরে বক লনই লস 
িযাপারর আমরা বনবিত্ না। বিখযাত্ এিরনাবস্ট্ক িানবাি রারসল িরলবেরলনঃ 
“Are Agnostics Atheists? No. An atheist, like a Christian, holds that 
we can know whether or not there is a God. The Christian holds 
that we can know there is a God; the atheist, that we can know 
there is not. The Agnostic suspends judgment, saying that there are 
not sufficient grounds either for affirmation or for denial.” [The 
Basic Writings of Bertrand Russell. Routledge. pp. 557] 
অথবাৎ, “অরজ্ঞয়িােীরা বক নাবিক? না, লমারটও না। একজন নাবিক হরচ্ছ বিষ্টানরের 
মরত্া। ত্ারা জারন ঈশ্বর আরে বক লনই। বিষ্টানরা িরল ঈশ্বর আরেন। আর নাবিকরা 
িরল ঈশ্বর লনই। আমরা এিরনাবস্ট্করা বনরজরা লকান রায় লেই না। আমরা িবল, ঈশ্বর 
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আরে বক লনই ত্ার স্বপরে বকংিা বিপরে র্রথষ্ট প্রমাণ আমারের হারত্ লনই।” 
. 
মজার িযাপার এিরনাবস্ট্করের মরধযও অরনক লেকবা আরে- 
i) Strong Agnosticism: এরা িরল, কাররা পরেই প্রমাণ করা সম্ভি না ঈশ্বর 
আরেন বক লনই। আমার পরে সম্ভি না, আপনার পরেও না। 
ii) Weak Agnosticism: এরা বকেুটা বমনবমন করর িরল, হযাাঁ! এটা সবত্য লর্ আবম 
জাবন না ঈশ্বর আরেন বক লনই। ত্রি তু্বম র্বে আমারক প্রমাণ লেখারত্ পাররা, ত্রি 
আবম বিশ্বাস কররলও কররত্ পাবর। 
. 
৩) Apatheism: ঔোসীনযিাে। এরা মূলত্ এিরনাবস্ট্ক কযাটািরীরত্ই পরড়। ত্ারা 
িরল, ঈশ্বর আরে বক লনই, ত্া বনরয় আমার মাথািযাথা লনই। I don’t care at all! 
সম্প্রবত্ বিখযাত্ নাবিক প্ররেসর লররে িাউস Atheism লথরক বনরজরক মুরত্াে 
লঘাষণা করর Apatheism এ নাম বলবখরয়রেন। [Is religion to blame for 
violence? UpFront- Al Jazeera ] 
. 
৪) Deism: এরা লকান প্রচবলত্ ধরমব বিশ্বাস করর না। ত্রি ঈশ্বরর বিশ্বাস করর। ত্ারা 
বিশ্বাস করর, ঈশ্বর এরত্াই মহান লর্, আমারের বনরয় ত্ার লকান মাথা িযাথা লনই। 
বত্বন আমারের লখাাঁজখির রারখন না। শুনরত্ ভারলা লািরলও আসরল এটা একটা 
হাসযকর কথা। 
একজন মারয়র কথা কল্পনা করুন লত্া! বর্বন সিান জম বেরয় রািায় লেরল 
লররখরেন। িাচ্চার লখাাঁজ বনরচ্ছন না। এমন মারয়র কথা লত্া আমরা কল্পনাও কররত্ 
পাবর না। আমারের আল্লাহ ত্ায়ালা লস মারয়র লচরয়ও িহুগুণ লিবশ্ মমত্াময়। ত্াহরল 
এটা বকভারি সম্ভি লর্, বত্বন আমারেররক লকান িাইিলাইন োড়াই পৃবথিীরত্ 
পাঠারিন? Deist’লের কথা নাকচ করর মহান আল্লাহ ত্ায়ালা িরলন- 
“আবম আমার সৃবষ্ট সম্পরকব উোসীন নই।” (কুরআন ২৩:১৭) 
. 
৫) Ignosticism: এ মত্িাে লালনকারীরা িরল, ঈশ্বর িযাপারর সি জ্ঞানই আসরল 
োলতু্। স্বিব, নরক, আবখরাত্- এসি বনরয় কথা িলা সমরয়র অপচয় োড়া বকেুই না। 
. 
৬) Omnism: “ধমব র্ার র্ার, উৎসি সিার।”- এ কথাটা লশ্ারনবন এমন িাঙ্গালী 
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হয়রত্া লনই। র্ারা এ মত্িাে প্রচার করর ত্ারের িযাপারর েুইটা কথা িলা র্ায়। 
হয় ত্ারা বিশ্বাস করর, সি ধমবই আসরল োলতু্, ত্রি আমারের অনুষ্ঠারনর মজা বনরত্ 
সমসযা কী? 
নতু্িা ত্ারা বিশ্বাস করর, সি ধমবই সবঠক। 
বেত্ীয় ভারির ললারকরা মূলত্ “Omnism” এর অনুসারী। 
. 
. 
আচ্ছা এই লর্, প্রচবলত্ ধরমবর িাইরর র্ারা আরে, ত্ারের মরধয এরত্া ভারির বভবিরত্ 
বক আবম সি গ্রুপরক িাবত্ল করবে? না, লমারটও না। চাইরল বিবটকাবল এনালাইবসস 
করর এরের অসারত্া প্রমাণ করা র্ায়। আর ভাি লত্া আমারের মুসবলমরের মরধযও 
আরে। র্বে একশ্জন মা এক সিারনর মাতৃ্ত্ব োিী করর ত্ার মারন বকন্তু এই না লর্, 
সিারনর লকান মা লনই। অিশ্যই আরে! ত্রি লসটা লির কররত্ আমারেররক আমারের 
িুবদ্ধমিা খাটারত্ হরি। 
. 
মজার িযাপার, আমরা লত্া লকান বনবেবষ্ট মত্িােরক আাঁকরড় ধররত্ পাবর। বনবিত্ হরত্ 
পাবর। আমারের সামরন িাইিলাইন থারক। বকন্তু ত্ারের মরধয লকান বনিয়ত্া থারক 
না। লকান বেকবনরেবশ্না থারক না। আল্লাহ ত্ায়ালা এরের সম্পরকব িরলন, 
“ত্ারা পরষ্পররক কী বিষরয় বজরজ্ঞস কররে? মহাসংিাে (বকয়ামত্) সম্পরকব। লস 
বিষরয় ত্ারা বনরজরাই মত্বিররাধী।” [কুরআন ৭৮: ১-৩] 
অথবাৎ, র্ারা পরকালরক অস্বীকার করর ত্ারা বনরজরা লর্ বনরজরের মরধয একমত্, 
িযাপারটা লমারটও লত্মন না। লর্মনঃ মোর লকউ লকউ িলরত্া আল্লাহ আরেন বকন্তু 
পরকাল লনই। আিার লকউ লকউ িলরত্া, আল্লাহও লনই। পরকালও লনই। ত্ারের 
বচিা-ভািনা এরককসময় এরককরকম হরয় লর্রত্া। [ত্ােসীরর জালালাইন, ত্ােসীরর 
মার্হারী] 
. 
সামানয বকেু েশ্বরনর জ্ঞান বনরয় স্রষ্টার অবিত্ব অস্বীকার করা খুিই হাসযকর। এ জ্ঞান 
লত্া সামানয আরলা লেয়ার বিবনমরয় অবধক অন্ধকাররই বনরয় র্ায়। আল্লাহ ত্ায়ালা 
করত্াই না সুন্দরভারি ত্ারের এ অিস্থার কথা পবিত্র কুর’আরন েুবটরয় তু্রলরেন- 
. 
“ত্ারের উপমা ঐ িযবির মত্, লর্ আগুন িালাল। এরপর র্খন আগুন ত্ার চারপাশ্ 
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আরলাবকত্ করল, আল্লাহ ত্ারের আরলা লকরড় বনরলন এিং ত্ারেররক লেরড় বেরলন 
এমন অন্ধকারর লর্, ত্ারা লেখরে না। 
ত্ারা িবধর-মূক-অন্ধ। ত্াই ত্ারা বেরর আসরি না। 
বকংিা (ত্ারের তু্লনা) আকারশ্র িষবণমুখর লমরঘর নযায়, র্ারত্ ররয়রে ঘন অন্ধকার, 
িেধ্ববন ও বিেুযৎচমক। িরের িজবরন ত্ারা মৃতু্যর ভরয় ত্ারের কারন আঙুল বেরয় 
রারখ। অথচ আল্লাহই কাবেররেররক পবররিষ্টন করর আরেন। (ত্ারা কার কাে লথরক 
পালারচ্ছ?) 
বিেুযৎচমক ত্ারের েৃবষ্ট লকরড় লনয়ার উপিম হয়। র্খনই ত্া ত্ারের জনয আরলা 
লেয়, ত্ারা ত্ারত্ চলরত্ থারক। আর র্খন ত্া ত্ারের উপর অন্ধকার করর লেয়, ত্ারা 
োাঁবড়রয় পরড়। আর আল্লাহ র্বে চাইরত্ন, অিশ্যই ত্ারের েিণ ও লচাখসমূহ বনরয় 
বনরত্ন। বনিয় আল্লাহ সি বকেুর উপর েমত্ািান।” [ কুরআন ২:১৭-২০] 
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২০৩ 

হযালীর ধূমরকতু্ 
- বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
. 
নাম হযালীর ধূমরকতু্ হরলও বব্রবটশ্ বিজ্ঞানী এিমণ্ড হযালী সিবপ্রথম এটা আবিষ্কার 
কররনবন। ত্াহরল এটারক হযালীর ধূমরকতু্ লকন িলা হয়? জানরত্ হরল একটু বপরে 
বেররত্ হরি। 
. 
১৬৮৭ সারল সযার আইজাক বনউটন একবট িই বলরখন। নাম ‘Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica’। এই িইবটরত্ বনউটন গ্রহ-নেরত্রর 
িবত্পরথর িযাখযা লেন। ত্ার আরি লকপলার বকেুটা িযাখযা বেরয়বেরলন। ত্রি লকপলার 
‘Empirical Formula’ িযিহার কররবেরলন। সহজ ভাষায় ‘Empirical Formula’ 
িলরত্ বথওরীবটকাল লিবসস োড়াই শুধু িাটা এনালাইবসস করর লকান বকেুর েমূবলা 
লেয়ারক লিাোয়। আমরা র্ারা ইবিবনয়াবরং লাইরন পবড়, ত্ারা অিশ্য Empirical 
Formula িলরত্ এমন বকেুরক িুবে লর্টা িইরত্ ললখা লেখরলই ঠািা মুখস্থ করর 
লর্রত্ হরি। লিাোর লচষ্টা করর লাভ লনই। 
. 
বনউটন Empirical Formula এর লিালকধাাঁধা লথরক আমারের লির করর আরনন। 
সিবজনীন মহাকষবীয় সূত্র লেন। র্বেও বত্বন ধূমরকতু্র িবত্পথ বনরয় খুি লিশ্ী বলখরত্ 
পাররনবন। পরিত্বীরত্ ত্ার িনু্ধ এিমণ্ড হযালী বনউটরনর মহাকষব সূত্র িযিহার কররই 
ধূমরকতু্ বনরয় সকল রহসয লভে কররন। ত্ার ‘Synopsis of the Astronomy of 
Comets’- এ বত্বন িরলন লর্, ১৫৩১ সারল লপিাস এবপয়ানাস আর ১৬০৭ সারল 
লজাহানস কযাপলার লর্ ধূমরকতু্র কথা িরল বিরয়বেরলন েুবট আসরল একই ধূমরকতু্। 
ইবত্হাস আররকটু লঘাঁরট লেখা লিল, বিষ্টপূিব ২৪০ সাল লথরকই এই ধূমরকতু্বট প্রবত্ 
৭৪-৭৯ িেররর িযিধারন একিার করর পৃবথিীরত্ লেখা র্ারচ্ছ। হযালী লসখান লথরক 
বনউটরনর মহাকষব সূত্র িযিহার করর ভবিষযৎিাণী কররন লর্, ১৫৩১, ১৬০৭ এিং 
১৬৮২ সারলর পর আিার ৭৬ িের পর অথবাৎ ১৭৫৮ সারল ধূমরকতু্বট লেখা র্ারি। 
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. 
হযালীর প্ররেসী অরনরকই বিশ্বাস কররবন। ত্ারের কারে ধূমরকতু্ মারনই অবত্প্রাকৃত্ 
বকেু বেল। ত্ারা বিশ্বাস কররত্া, এই ধূমরকতু্র কারে আমারের কলযাণ-অকলযারণর 
েমত্া ররয়রে। লশ্েপীয়ার ১৬০০ সারলর বেরক বলরখন খুি জনবপ্রয় একবট নাটক 
‘Julius Caesar’। লসখারন খুি বিখযাত্ একবট িায়লি ররয়রেঃ “When beggars die 
there are no comets seen; The heavens themselves blaze forth the 
death of princes." অথবাৎ, 
“েবকররর মৃতু্যরত্ কভু ধূমরকতু্ নাবহ লেখা র্ায়, 
রাজপুরত্রর মৃতু্যরত্ আকাশ্ বনজ হইরত্ বিজলী েড়ায়।” 
. 
সাবহবত্যকরের িলা হয় সমারজর েপবণ। আমরা লর্মন শ্রৎচরন্দ্রর “বিলাসী” পরড় 
লসসময়কার বহনু্দরের লেণীবিষময লেখরত্ পাই আিার ‘The Diary of Anne Frank 
” বকংিা Jhon Byne এর ললখা ‘The Boy in the Striped Pyjamas’ পরড় বেত্ীয় 
বিশ্বরু্রদ্ধর বিভীবষকার বকেুটা আাঁচ আমারের শ্রীররও লারি। একইভারি লশ্েপীয়াররর 
লসই নাটক আমারের জাবনরয় লেয় মাত্র ৪০০ িের আরিও র্ারেররক আধুবনক পৃবথিীর 
রূপকার িলা হয় ত্ারা করত্াটা কুসংস্কাররর মরধয বেল। ১৪০০ িের আরির একবট 
ঘটনার কথা মরন পরড়। রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) এর একমাত্র লর্ লেরলটা জীবিত্ বেল লসই 
ইব্রাহীমও (রা) মারা লিল। মবেনািাসী প্রচণ্ড বিষন্ন। হঠাৎ সূর্বগ্রহণ হরলা। সিাই 
িলািবল করা শুরু করল, “ইব্রাহীরমর মৃতু্যর কাররণ সূর্বগ্রহণ হরয়রে।” রাসূল (ملسو هيلع هللا ىلص) র্বে 
সবত্যই ভণ্ড নিী হরত্ন ত্রি ত্ার জনয এটা খুি সুিণব সুরর্াি বেল। উবন িলরত্ 
পাররত্ন, “আবম আল্লাহ্ র নিী! আমার লেরলর মৃতু্যরত্ র্বে সূর্বগ্রহণ না হয়, ত্রি কার 
মৃতু্যরত্ হরি?” বকন্তু বত্বন এই কুসংস্কাররক বচরত্রর বিনষ্ট করর িলরলন, “সূর্ব ও চন্দ্র 
মহান আল্লাহ্ র েু‘বট বনেশ্বন। কাররা মৃতু্যর কাররণ এগুরলার গ্রহণ হয় না।” [সহীহ 
মুসবলম, হাবেস নংঃ৯১৪]  
. 
বেলাম চাররশ্া িের বপেরন, চরল বিরয়বে লচৌেশ্ িের বপেরন! অরনরকই িলরি-“সি 
লমাল্লারাই খারাপ, সিাইরক লচৌেশ্ িের বপেরন বনরয় লর্রত্ চায়, সিখারন ধমব ঢুকায়। 
পাবকিান চরল র্ান!” 
. 
পাবকিান না লর্রয় হযালীর ধূমরকতু্রত্ই বেরর র্াই। হযালীর ভবিষযৎিাণী অনুর্ায়ী 
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এটারক বঠকই ৭৬ িের পর ১৭৫৮ সারল আিার পৃবথিীর আকারশ্ লেখা র্ায়। র্বেও 
হযালী ত্ার প্ররেসীর সত্যত্া বনজ লচারখ লেরখ লর্রত্ পাররনবন। বত্বন ১৭৪২ সারল 
মারা র্ান। একজন মানুরষর পরে িত্বমান সমরয় েুইিার হযালীর ধূমরকতু্রক লেখরত্ 
পারা বিরাট লসৌভারিযর িযাপার। সাবহবত্যক মাকব লটারয়ন এমন আশ্া কররবেরলন। বত্বন 
১৮৩৫ সারল একিার হযালীর ধূমরকতু্রক লেরখবেরলন। ত্ারা খুি ইচ্ছা বেল ১৯১০ 
সারল আিার এরক লেখরিন। বকন্তু লেরখ লর্রত্ পাররনবন। বত্বন মারা র্ান ২১ লশ্ 
এবপ্রল, ১৯১০ সারল। ত্ার মৃতু্যর বঠক একবেন পর আিার পৃবথিীর আকাশ্রক আরলা 
করর লেখা লেয় হযালীর ধূমরকতু্। 
. 
লশ্ষিার হযালীর ধূমরকতু্ লেখা বিরয়বেল ১৯৮৬ সারল। আমার জরমর প্রায় ৮ িের 
আরি। এরপর লেখা র্ারি আিার ২০৬১ সারল। হয়রত্া ত্খন এই পৃবথিীরত্ থাকি 
না। আল্লাহ্ চাইরল র্বে লিাঁরচও থাবক, ৬৭ িেররর এক থুড়থুরড় িুরড়া হরয় র্াি। 
হযালীর ধূমরকতু্ বক আমায় ত্খন খুি লিশ্ী টানরি র্রত্াটা এখন টানরে? 
. 
হযালীর ধূমরকতু্র ইবত্হাস পরড় মন বকেুটা বিষন্ন হরয় বিরয়রে। হাজার হাজার িের 
হরয় বিরয়রে র্খন আবম বেলাম না। ঘরট বিরয়রে অরনক বকেুই। আিার হাজার হাজার 
িের হরয় র্ারি বকন্তু আবম থাকি না। আমার আরি বেল অসীম সময়, পররও থাকরি 
অসীম সময়। মােখারন লোট্ট একবট বিনু্দর মরত্া ররয়বে আবম। িবণরত্র ভাষায় র্ারক 
“অবত্ েুদ্র” িরল অগ্রাহয করা র্ায়। 
লসই অগ্রাহযরর্ািয জীিনটারক বনরয় এরত্া মাত্ামাবত্ বকংিা অহংকাররর বকেু আরে? 
. 
“সিবকেুই ধ্বংসশ্ীল। একমাত্র আপনার মবহমাময় ও মহানুভি পালনকত্বার সিা 
োড়া। অত্এি, লত্ামরা লত্ামারের ররির লকান লকান বনয়ামত্রক অস্বীকার কররি?” 
(সূরা আর রাহমান(৫৫): ২৬-২৮) 
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২০৪ 

ইসলাম পালন কী অরনক কবঠন ? 
-ম াহ ি জু  আ ে আ তম ি , ভ াষ া স ম্প াদ ি াঃ স ি যক থি  ডে স্ক   

 
. 
পৃবথিীরত্ লকান কাজই মূলত্ করষ্টর নয় র্বে আপবন ত্া ভারলািাসরত্ পাররন।  
ধরমবর িযাপারর অরনরকই এই অরু্হাত্ বেরয় থারকন, িা না বেরলও অিরর এমনটা 
লালন করর থারকন লর্, ইসলাম পালন করা লিশ্ কবঠন। জীিরনর প্ররত্যকবট লেরত্র 
ইসলাম পালন করর এই রু্রি বটরক থাকা োয়। নামাজ পড়া কবঠন, লরার্া রাখা কবঠন, 
োবড় রাখা, লিারকা পড়া, মাহরাম নন মাহরাম লমরন চলা কবঠন, লস্রারত্র বিরুরদ্ধ 
োাঁড়ারনা, কবঠন লসই পরথ বটরক থাকা, আল্লাহর রারহ রু্দ্ধ কবঠন, মৃতু্য কবঠন... 
. 
আপাত্েৃবষ্টরত্ সত্য পরথর অনুসারী হওয়া, এিং লসই পরথ একাগ্রবচরি ললরি লথরক 
আল্লাহর সন্তুবষ্ট অজবন করা, ঈমান আমরলর কাজ করর র্াওয়া অিশ্যই কবঠন । লকননা 
এরজরনয নেরসর (রখয়াল খুবশ্র) আনুিত্য োড়রত্ হয়, র্া মানুরষর খুিই বপ্রয়, 
অনযবেরক শ্য়ত্ান নামক বচরশ্ত্রুর লধাাঁকায় পরড় িারিার লহাাঁচট খাওয়া লত্া ররয়রেই 
।ত্রি এই করষ্টর ত্ীব্রত্া বনভবর করর আল্লাহর প্রবত্ ভারলািাসা,কৃত্জ্ঞত্ারিারধর 
ত্ারত্রমযর উপর।  
. 
এক মবহলা বেরলন বর্বন সিাইরক প্রায় ই িরল লিড়ারত্ন, ইশ্! আমার র্বে একটা 
িাচ্চা থাকরত্া! আমার র্বে একটা িাচ্চা থাকরত্া! এমন আেরসাস আর আফালন! 
ত্ারক সািনা লেয়ার জনয একজন লিাোরনার লচষ্টা কররলন, " আরর িাচ্চা হরল কত্ই 
না কষ্ট কররত্ হয়! ৯ মাস লপরট লররখ কত্ কষ্ট, আিার জরমর পর ২/৩ িের রাত্-
বেন এক করর, ঘুম নষ্ট করর কষ্ট আর কষ্ট কররই লর্রত্ হয়, ত্ার উপর িাচ্চার 
মলমূত্র পবরষ্কার করা সহ কত্ রকম কাজ কররত্ হয় ত্ার বহরসি লনই! ত্ীব্র শ্ীরত্র 
রারত্ বিোনা বভবজরয় বেরল, ঠান্ডা পাবনরত্ কাপড় ধুরয় লেলার মত্ কষ্টও কররত্ হরত্ 
পারর। এর লচরয় ভারলা বক এই নয়, িাচ্চা না হরল এরত্াসি কষ্ট সহয কররত্ হরলা 
না?" 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1230 

ত্খন লসই মবহলা জিারি িরলন, "িাচ্চার প্রবত্ অকৃবিম ভারলািাসার জনয আবম সি 
কষ্ট সহয কররত্ রাবজ" 
. 
বঠক এই মারয়র মত্ই, জীিরনর প্রবত্টা লেরত্রই আমরা লসই কাজগুরলারক কবঠন মরন 
কবরনা লর্ই কাজগুরলারক আমরা ভারলািাবস, র্বেও আপাত্েৃবষ্টরত্ ত্া কবঠন। লর্মন: 
রাত্ লজরি মশ্ার কামড় লখরয় িারান্দায় োাঁবড়রয় লপ্রবমক িা লপ্রবমকার সারথ লমািাইরল 
ইবটশ্ বপবটশ্ লপ্রম করা কবঠন, পবরিার সমারজর লস্রারত্র বিরুরদ্ধ বিরয় বিরয় িা 
সংসার করা কবঠন, বপ্রয় েরলর লখলা লেখার জনয ঘন্টার পর ঘন্টা োাঁবড়রয় বটরকট 
লকনা কবঠন, বপ্রয় মানুষ লক না পািার লশ্ারক আত্মহনরনর বসদ্ধাি লনয়া অরনক কবঠন, 
এমন হাজাররা লারখা কবঠন বজবনস আমরা অনায়ারস করর লেবল কারণ লসগুরলা আমরা 
খুি ভারলািাবস।রকান িাাঁধা বিপবি আমারের এই কাজগুরলা লথরক রুখরত্ পাররনা। 
কারণ? 
কারণ আমরা এই কাজগুরলা কররত্ ভারলািাবস, পেন্দ কবর। 
. 
লত্মবন ইসলাম পালন করাও প্রকৃত্ অরথব লত্মন কবঠন নয়, র্বে ত্া আমরা ইসলামরক 
উপলবি কররত্ পাবর,ভারলািাসরত্ পাবর। এমন না লর্, আল্লাহর প্রবত্ ভারলািাসা, 
ইসলারমর প্রবত্ আনুিরত্যর ভারলািাসা লজার করর অিরর লসট কররত্ হয়। িরং 
কুপ্রিৃবির মত্ই সহজাত্ভারি আল্লাহর প্রবত্ বিশ্বাস, ভারলািাসা, ইসলারমর প্রবত্ 
আনুিরত্যর ভারলািাসার িীজ আমারের অিররই আল্লাহ িুরন লররখরেন।আমারের কাজ 
হরলা, লসই িীরজর অঙু্কররােিম ঘবটরয় ত্া পবরচর্বা করার েৃঢ় সংকল্প বনরয় মারঠ লনরম 
পড়া।  
. 
এই ভারলািাসা একবেরন, এক পলরক নত্বর হয়না, বনরজর বিরিক িুবদ্ধ কারজ লাবিরয় 
র্ারা লিন্ড’এর উপর, প্রিৃবির লনশ্ার উপর, অনয লর্ লকান ভয়, ভারলািাসার উপর 
আল্লাহর ভারলািাসার িপনকৃত্ িীজ, মন লথরক খাবট বনয়রত্ প্রাধানয বেরয় পবরচর্বা 
কররত্ চান, এিং লসই পরথ লনরম পরড়ন, অরটারমবটকযাবল আল্লাহ রাবু্বল আলাবমন 
ত্াাঁরের অিরর ভারলািাসা িৃবদ্ধ করর লেন।  
. 
বর্বন র্রত্ারিবশ্ এই ভারলািাসার পবরচর্বা কররত্ থারকন, কবঠন কবঠন ত্যাি, পরীো 
ত্াাঁর কারে ত্রত্া সহজ হরয় ধরা বেরত্ থারক।আল্লাহর ভারলািাসায় বত্বন লর্ লকান 
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কাজ আিাম বেরত্ বপেপা হননা। এই কাররণই সিরচরয় কবঠন ত্যাি, বনরজর জীিন 
কুরিান করর লেওয়া, লসই কাজরকও শ্হীরেরা আল্লাহর জনয এরত্াই ভারলািারসন লর্, 
ত্াাঁরা চাইরিন আিাররা র্বে েুবনয়ায় আসা লর্রত্া, আল্লাহর রািায় আিাররা শ্হীে হিার 
স্বাে লনয়া লর্রত্া, ত্রি ত্ারা িারিার লসই কষ্টরক হাবসমুরখ আল্লাহর ভারলািাসার জনয 
িরণ করর বনরত্ন।  
. 
আপনার জীিরনও হয়রত্া এমন লকান কবঠন কাজ ররয়রে র্া অনযরের জনয কবঠন, 
বকন্তু লসই কারজর প্রবত্ ভারলািাসার কাররণই ত্া আপনার বনকট সহজ। ত্াই ইসলাম 
পালন কবঠন িলার আরি িুেরত্ হরি আমরা আসরলই আল্লাহ’লক, ত্াাঁর লেয়া বনয়ম 
নীবত্’লক ভারলািাবস বকনা, িা ভারলািাসার লসই িীজ লক পবরচর্বা কররত্ চাই বকনা!  
. 
১০০০ পৃষ্ঠার একটা িই লেরখ ভয় না লপরয় িরং লকৌতু্হল িশ্ত্ প্রথম করয়কটা লপজ 
পরড় লেখুন, িাবকটা বনরয় আপনার আর ভািরত্ হরিনা, ভারলািাসা চরল আসরল 
লেখরত্ লেখরত্ই অনায়ারস পুররা িই লশ্ষ করর লেলরত্ পাররন।রত্মবন হৃেরয় 
ভারলািাসা লররখ ইসলারমর বেরক প্রথম পেরেপবট বনরয়ই লেখুননা! লেখরিন একবেন 
এই ভারলািাসাই আপনারক আল্লাহর বপ্রয় িান্দারের অিভুবি করর লনরি, এমন এমন 
মহৎ কাজ আপনারক বেরয় কবররয় লনওয়া হরি র্া আপবন এক সময় ভািরত্ন আপনার 
পরে লসগুরলা করা এরকিাররই অসম্ভি!  
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২০৫ 
একটািার বনরজর বেরক বেরর ত্াকাও... 
-মাহেুজ আলাবমন 

 

 

আবম িলবেনা লত্ামারক সমাজ বনরয় ভািরত্ হরি। সমারজর জনয ইবত্িাচক পবরিত্বন 
আনরত্ লকান লকান লেরত্র কীভারি অগ্রসর হরত্ হরি, বক বক পেরেপ বনরত্ হরি 
এসি বনরয় লত্ামারক ভািরত্ হরি। আবম লত্ামারক এরত্াখাবন কষ্ট কররত্ িলবেনা! 
আবম লত্ামারক রািনীবত্ বনরয়ও মাথা ঘামারত্ িলবে না। রািিযিস্থা বঠক লকান নীবত্রত্ 
চলরল রারির জনিণ সুরখ, শ্াবিরত্, বনরাপরে জীিনর্াপন কররত্ পাররি ত্া বনরয় 
তু্বম বিচবলত্ হরয় মাথার চুল বোঁরড় লেরলা লসই লিাোও আবম লত্ামার উপর চাপারত্ 
চাবচ্ছনা। 
. 
আবম লত্ামারক িলবেনা, টকরশ্ার টাবকরের মত্ সিব বিষরয় হালকার উপর োপসা 
ধারণা বনরয় সিজািা শ্মরসর হরয় লর্রত্ বকংিা লত্ামার চারপারশ্র মানুষগুরলার 
উপকারর বনরজরক বিবলরয় বেরত্। আবম লত্ামারক এও িলবেনা বনরজর পবরিার, 
আত্মীয়স্বজনরের বিপরে োাঁবপরয় পড়রত্, বনরজর সুখ, েুঃরখর কথা ভুরল অপররর ত্রর 
বনরজরক উৎসিব করর বেরত্!  
ত্াহরল আবম লত্ামারক আসরল কী িলরত্ চাবচ্ছ? আবম লকিল লত্ামারক এইটুকুই 
িলরত্ চাবচ্ছ, তু্বম সমাজ, রাি, পবরিার, চারপাশ্ বনরয় ভারিা আর নাইিা ভারিা অিত্ 
বনরজরক বনরয় একবটিার সবত্যকার অরথব লত্া ভারিা! না আবম লত্ামারক আত্মরকবন্দ্রক 
হরত্ িলবেনা, স্বাথবপর সিায় পবরণত্ হরত্ িলবেনা। 
. 
আবম িলবে, এই লর্ তু্বম লসই জরমর পর লথরক আজ অিবধ লর্ই "মাই লাইে মাই 
রুরলর" লস্বচ্ছাচারী জীিন র্াপন করর আসরো ত্ার িািি প্রবত্েলন এর বেরক 
ত্াকারত্। মরনর কু প্রিৃবির পূজা করর, সমারজর লশ্খারনা ভারলা মরন্দর স্ট্যান্ডািব 
অনুর্ায়ী বনরজরক জারত্ তু্লরত্, লিন্ড এর অনুকরণ কররত্ বিরয় বনজস্বত্া বিসজবন 
বেরয় তু্বম লর্ লভত্রর লভত্রর বক পবরমাণ হাবপরয় উরঠরো লসটা বক একবটিারও 
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স্বীকার কররত্ মরন চায়না? লত্ামার আত্মার িভীরর জীিরনর উরেশ্যহীনত্ার লর্ 
শূ্ণযত্া, হাহাকাররর কারলা লমঘ জরম আরে ত্া বক তু্বম িৃবষ্টর পাবন বেরয় ধুরয় মুরে 
বেরত্ চাওনা? 
. 
তু্বম বক অস্বীকার কররত্ পাররি, লত্ামার নাটক, বসরনমা, পাবটব, হযাংআউট, িাজা, 
বহররাইন, প্রণয়, িযবভচার, লত্ামারক শ্াবির িেরল লভত্রর লভত্রর পুবড়রয় োরখার 
করর লেয়বন? তু্বম র্ত্ই বনরজর কাে লথরক পাবলরয় লিড়াও, অহংকারী সিাটারক 
সরিবসিবা ভািরত্ চাও, লত্ামার বেত্রাহ লর্ লত্ামারক িারিার বেরর আসরত্ আকুবত্ 
জাবনরয়রে ত্া বক তু্বম বনরজর কারে বমরথয প্রমাণ কররত্ পাররি? 
. 
তু্বম বক লপরররো, মন র্া খুবশ্ ত্াই করর আত্মায় পবিত্র শ্াবির লোাঁয়া বেরত্? লপরররো 
বক, সমাজ, লিন্ড এর অনুিত্ োস হরয় বনরজর মন লক তৃ্প্ত কররত্? লথরমরে লত্ামার 
লভত্ররর েটেট করা প্রিণত্া? লপরররো বক ধমব র্ার র্ার উৎসি সিার নামক 
আেশ্বহীন এক অরমরুেণ্ডী প্রাবণ হরয় সিার লচারখ ভারলা সাজরত্?  
. 
কই পাররল তু্বম, কই? প্রবত্টা লসরকন্ড তু্বম বমরথয প্ররলাভন এর আগুরন িলরো, 
প্রবত্টা মুহূত্ব তু্বম লভািিােী প্রিণত্ার িাই লপ্রািাি হত্াশ্ায় পুড়রো, বনরজর অজ্ঞত্ার 
অহংকাররর লনশ্ায় িুরি মররো! তু্বম ভারলা কররই জারনা, তু্বম বনরজর সারথ 
আত্মপ্রত্ারণা কররো! লত্ামার লভত্ররর েটেরট সিাটারক আর কত্ এবড়রয় র্ারি 
িরলা? বনরজর কাে লথরক বনরজরক আর কত্ পাবলরয় লিড়ারি? 
. 
তু্বম ভারলা কররই জারনা তু্বম সাজারনা লিাোরনা এক আত্মপ্রত্ারণার জিরত্ িাস 
কররো! তু্বম একটুও ভারলা লনই, একটুও না! লত্ামার লেহ, রুপ, টাকা, েবণক েুরধর 
মাবে, প্রভাি, েমত্া লকান বকেুই লত্ামার লভত্ররর শূ্ণযত্ারক লমটারত্ পাররবন। িরং 
িাবড়রয়ই চরলরে, িাবড়রয়ই চরলরে! 
. 
এরত্াটা ক্লাি, অসহায়, শূ্ণয, হাহাকারী স্ব সিাটার বেরক করুণার নজরর হরলও 
একবটিার বেরর ত্াকাও, বনরজর বমরথয আবমত্ব, বমরথয প্ররলাভন, প্রিৃবির লিালামীরক 
বিসজবন বেরয় বনরজর লভত্ররর মৃত্প্রায় বেত্রাহরক ঘুম লথরক জাবিরয় লত্ারলা, লর্ই 
রি লত্ামার প্রবত্বট বি.এন.এ (D.N.A) লক সাবজরয়রেন এরত্া সুন্দর িঠরণ ত্াাঁর কারে 
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সময় থাকরত্ প্রত্যািত্বন কররা, সাহস করর ত্াাঁর কারে বনরজরক একবটিার সমূ্পণব 
ত্াওয়াককুল (ভরসা) বনরয় সাঁরপ োও, বেরয়ই লেরখা না বক আরলাকময়, শ্াবিময়, 
ভারলািাসাময় এক প্রশ্াি হৃেয় বত্বন লত্ামারক োন কররন, র্া লত্ামারক ইহকাল 
পরকাল উভয়কারলই জান্নারত্র স্বাে আস্বােন করারি।  
. 
ও ভাই আমার, ও লিান আমার, একবটিার বনরজর বেরক বেরর ত্াকাওনা, একবটিার? 
আর কত্ বনরজর সারথ লুরকাচুবর লখলরি? আর কত্ বনরজরক অনরল লপাড়ারি?  
. 
আরসানা সত্য সুন্দররর মহান লসই সত্বার োরর বেরর আরসানা? লেরখাই না একিার 
লত্ামার জনয বক বক অরপো কররে...বনরজর স্বরুপ বচনরত্ তু্বম আর কত্ লেবর কররি 
িরলা? আর কত্ বনরজরক কষ্ট লেরি? আর কত্? 
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২০৬ 

এক বকংিেবির িল্প-০১ 
-জাকাবরয়া মাসুে  

 
. 
শুরনা, এক জীিি বকংিেবির িল্প িবল। নাম ত্াাঁর মুসআি। িািার নাম উমাইর। মাত্া 
খুনাস বিনতু্ মাবলক। মোর এক অবভজাত্ পবরিারর র্ার জম। িািা একজন 
বিিশ্ালী। িড় িযিসায়ী। মোয় ত্ার বিশ্াল িযিসা। বপত্ামাত্ার পরম আেররর সিান 
মুসআি। নয়রনর মবণ। লোটরিলা লথরকই এরকিারর নন্দরিাপারলর মরত্া করর লিরড় 
উরঠরেন। েুঃখ-রক্লশ্, োবরদ্রত্া, না পাওয়ার লিেনা, ত্ারক েশ্ব কররবন কখরনাই। 
বিিশ্ালী িািার আেররর সিান িরল—র্া লচরয়রেন, লপরয়রেন ত্ার লঢর লিবশ্।  
. 
মুসআরির িািা ত্াাঁর জরনয এমন লপাশ্ারকর অিবার বেরত্ন, র্া মোর মরধয অপ্রতু্ল 
বেরলা। নাবমোবম ব্রযারন্ডর আত্র িযিহার কররত্ন বত্বন। এমন আত্র িযিহার কররত্ন 
লর্, বত্বন লকারনা পথ বেরয় লিরল—মানুষজন ত্া আন্দাজ কররত্ পাররত্া। মানুষ 
িুেরত্া, এই আত্র মুসআি োড়া অনয কারও নয়। ত্াাঁর চালচলন, লপাশ্াক-পবরচ্ছে, 
কথা-িাত্বায়, আবভজারত্যর োপ বেরলা।  
. 
র্বেও বত্বন বেরলন রু্িক, ত্িুও মোর িরড়ািরড়া লনত্ারের সমারিরশ্—ত্াাঁর স্থান 
হরত্া। কুরাইশ্রের এই আেররর েুলাল, রািীয় গুরুত্বপূনব কারজও বনরজর মত্ামত্ 
তু্রল ধররত্ন। লমধা, প্রজ্ঞা, অবভজাত্ িযবিরত্বর কাররণ—কুরাইশ্রের বপ্রয়পাত্র হরয় 
উরঠবেরলন বত্বন। অসাধারণ িাবিত্া বেরলা ত্াাঁর। িযবিত্ব বেরলা লচাখ ধাাঁবধরয় লেওয়ার 
মরত্া। এই অসাধারণ িযবিত্বই ত্ারক সরত্যর পরথর পবথক হরত্ উেুদ্ধ করর।  
. 
কুরাইশ্রের কারে শুনরত্ লপরলন মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর কথা। মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص নাবক নতু্ন েীন 
প্রচার করা শুরু করররে! আর মোর মানুষগুরলা লস েীরনর বেরক আকৃষ্ট হরচ্ছ। 
প্রবত্বনয়ত্ মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص অনুসারীর সংখযা লিরড়ই র্ারচ্ছ। কুরাইশ্রের শ্ত্ 
অত্যাচাররর মুরখও, মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص অনুসারীরা মাথা নত্ কররে না। মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص 
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আনীত্ েীন লেরড় বেরচ্ছ না। র্ত্ অত্যাচার করা হরচ্ছ, ত্ারের ইমান আরও মজিুত্ 
হরচ্ছ।  
. 
এসি কথা শুনার পর বত্বন ভািরত্ লািরলন—কী করা র্ায়? লকরনা মানুষ মুহাম্মারের 
 বেরক এত্টা েুাঁরক পড়রে? মানুষজন ত্াাঁরক র্ােুকর িলরে। আিার লকউ-রকউ ملسو هيلع هللا ىلص
িলরে মুহাম্মােরক ملسو هيلع هللا ىلص জীরন ধরররে। আসল িযাপারটা কী? ত্াাঁর মরনর মরধয এই 
বচিাগুরলা ঘুরপাক লখরত্ লািরলা। বসদ্ধাি বনরলন সরাসবর মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص সারথ লেখা 
কররিন।  
. 
লখাাঁজ বনরয় জানরলন, মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ও ত্াাঁর সাবথরা আকরারমর িাবড়রত্ জরড়া হন। 
সাো পাহারড়র পােরেরশ্ আকরারমর িাবড়। সি বেধা লেরড় লেরল, একবেন 
সরন্ধযরিলায় আকরারমর িাবড়রত্ হাবজর হরলন। বত্বন লপৌঁরে লেখরলন, মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ও 
ত্াাঁর সাথীরা লসখারন িসা। বত্বনও লসখারন িরস লিরলন। মরনারর্াি বেরয় মুহাম্মারের 
 কথা েিণ কররত্ লািরলন। ইরত্ামরধয বজিরাঈল এরলন। ওহী বনরয়। ملسو هيلع هللا ىلص
.  
মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص ওপর লর্সি আয়াত্ নাবর্ল হরলা, বত্বন লসগুরলা হৃেয় বেরয় উপলবি 
করার লচষ্টা কররলন। এক অনযরকম বশ্হরণরিাধ কররত্ লািরলন। হাত্ পা 
অদু্ভত্রকমভারি কাাঁপরত্ লািরলা। অিরর েড় িরয় লর্রত্ থাকরলা। কুরআন কারীরমর 
আয়াত্গুরলা ত্াাঁরক প্রিলভারি আকষবণ কররত্ লািরলা।  
. 
লসই সন্ধযায়, বত্বনও হরয় লিরলন—বিশুদ্ধ হৃেরয়র অবধকারীরের একজন। ত্াাঁর 
লচারখমুরখ পবরিত্বরনর বচহ্ন েুরট উঠরলা। মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর বেরক ত্াকারলন। পবিত্র 
হাত্ িাবড়রয় বেরলন। মুসআরির িুরকর ওপর লস হারত্র েশ্ব অনুভূত্ হরলা। প্রশ্াবি 
অনুভি কররলন মুসআি। মুহুরত্বর মরধয িহুগুণ বহকমাহ ও জ্ঞানলাভ কররলন। 
অিররর কারলা োিগুরলা েূরীভূত্ হরয় লিরলা। ইমান ত্াাঁর অিরর েৃঢ়ত্র হরলা। 
এমনই েৃঢ়ত্া লাভ কররলা লর্, শ্ত্ িাাঁধার পাহাড়ও ত্াাঁরক বিনু্দপবরমাণ টলারত্ পাররলা 
না।  
. 
মুসআি ত্াাঁর মারক খুি ভয় কররত্ন। ত্াাঁর মা বেরলন অবভজাত্ িযবিরত্বর 
অবধকাবরণী। ত্াই মুসআি ত্ারক ভয় কররত্ন। বত্বন ত্াাঁর ইসলাম গ্রহরণর খিরবট 
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লুবকরয় রাখরলন। মারয়র সামরন প্রকাশ্ কররলন না। লিাপরন লিাপরন রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص 
মজবলরস লর্রত্ লািরলন। োরুল আরকারমও র্াত্ায়াত্ কররত্ লািরলন।  
. 
একবেন বত্বন োরুল আরকারম প্ররিশ্ করবেরলন, এমন সময় উসমান ইিনু ত্ালহা 
ত্াাঁরক লেরখ লেলরলন। আররকবেন বত্বন র্খন রাসূরলর মরত্া সালাত্ আোয় 
করবেরলন, লসবেনও উসমান ইিনু ত্ালহা ত্াাঁরক লেরখ লেরলন। েরল ত্াাঁর ইসলাম 
গ্রহরণর খিরবট প্রকাবশ্ত্ হরয় র্ায়। িাত্ারসর লিরি লস খির েবড়রয় পরড়। মোর 
অবলরত্ িবলরত্। ত্াাঁর মা’র কারেও লপৌঁোয়।  
. 
ত্াাঁর ইসলাম গ্রহরণর খির মোর মুশ্বরকরের র্ারপরনাই বিবস্মত্ করর। ত্ারা 
লকারনাভারিই এ বিষয়টা লমরন বনরত্ পারবেরলা না। মুসআরির মরত্া বপ্রে, কীভারি 
মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص ওপর ইমান আনরত্ পারর? কীভারি েবরদ্ররের সারথ মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص 
মজবলরস িসরত্ পারর? মুসআরির মরত্া প্রজ্ঞািান রু্িরকর ওপররও কী মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص 
জােু কররলা?  
. 
মুসআিরক মোর মুশ্বরক লনত্ারের সামরন হাবজর করা হরলা। ত্াাঁর মা-রকও লিরক 
আনা হরলা। উপরেশ্ পিব শুরু হরলা। সিাই বমরল ত্াাঁরক িুোরত্ লািরলা, র্ারত্ 
মুসআি ইমান ত্যাি করর। বকন্তু মুসআি একটুও বিচবলত্ হরলন না। শ্ািভারি ত্াাঁরের 
কথা শুনরলন। এরপর ত্ারেররক লকারআরনর অবময় িাণী শুনারত্ লািরলন। ত্াাঁর মুরখ 
কুরআন বত্লাওয়াত্ শুরন, ত্াাঁর মা রািাবিত্ হরলন। িারল করষ একটা থাপপড় িবসরয় 
বেরলন। িকেকা কররলন। প্রহার কররলন। বকন্তু মুসআি চুপকরর ত্াাঁর মারয়র রূঢ় 
আচরণ সহয কররলন। মা-রক বকেুই িলরলন না।  
. 
লসবেন র্খন িাবড় বেরর এরলন, ত্খন ত্াাঁর মা ত্াাঁরক ঘরর আিদ্ধ করর রাখরলন। 
একজন পাহারাোর লররখ লেওয়া হরলা, ত্াাঁরক পাহারা লেওয়ার জরনয। করঠার 
বনরাপিার মরধয বপ্রে মুসআিরক িন্দী করর রাখা হরলা। অত্যাচার চালারনা হরলা। আর 
িারিার ইমান লেরড় লেওয়ার বনরেবশ্ লেওয়া হরলা। বকন্তু মুসআি এক চুলও নড়রলন 
না। সৃবষ্টর ভয়, ত্াাঁরক স্রষ্টার ইমান লথরক লেরারত্ পাররলা না।  
. 
শ্াইখুল ইসলাম (রহঃ) িরলরেন, ‘সৃবষ্টরক লকিল লস-ই ভয় কররত্ পারর, র্ার অিরর 
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লরাি আরে।’ মুসআরির অির বেরলা পবিত্র। কলুষত্া মুি অির। ত্াহরল লস অির 
কীভারি সৃবষ্টর অত্যাচারর ভীত্ হরত্ পারর? ত্াইরত্া অত্যাচাররর পর অত্যাচারও ত্াাঁরক 
টলারত্ পাররলা না। িরং ত্াাঁর ইমান আরও েৃঢ়ত্র হরলা। মজিুত্ হরলা। 
. 
একবেন বত্বন সিার লচারখ ধুরলা বেরয়, িাবড় লথরক পাবলরয় লিরলন। হািশ্ায় বহজরত্ 
কররলন। বকন্তু ত্াাঁর মন মোয় ররয় লিরলা। বপ্রয় মানুষবটরক বত্বন মোয় লররখ 
এরসরেন। র্ার জরনয বত্বন িাবড়ঘর লেরড়রেন, ত্াাঁরক েূরর লররখ বত্বন কীভারি আনরন্দ 
থাকরত্ পাররন? ত্াইরত্া আিার মোয় বেরর এরলন। বেরর এরলন রাসূলুল্লাহর ملسو هيلع هللا ىلص 
কারে।  
. 
হািশ্া লথরক বেরর আসার পর ত্াাঁর মা ত্াাঁরক আিার িন্দী কররত্ চাইরলন। বনভবীক 
মুসআি এিার কসম লখরলন। কসম লখরয় িলরলন, ‘মা! র্বে তু্বম এমনবট কররা এিং 
লকউ র্বে লত্ামারক এ কারজ সাহার্য করর, ত্াহরল আবম সিাইরক হত্যা কররিা।’ 
. 
লেরলর মুরখ একথা শুরন মা ভীত্ হরলন। মা জানরত্ন, মুসআি অরনক লজবে। লর্রহতু্ 
কসম লকরটরে, ত্াই ত্াাঁরক আর লেরারনা সম্ভি হরি না। বকন্তু মুসআিরক বত্বন অরনক 
ভারলািাসরত্ন। ত্াই িারিার ত্াাঁরক ইমান লেরড় লেওয়ার জরনয অনুররাধ কররলন। 
মুসআি বকেুরত্ই রাবজ হরলন না। মানুরষর ভারলািাসা কখরনাই আল্লাহর ভারলািাসার 
ওপর প্রাধানয লপরত্ পারর না। ত্াইরত্া মুসআি ত্াাঁর মারয়র ভারলািাসার ওপরর 
আল্লাহর ভারলািাসারক প্রাধানয বেরলন। ইমারনর ওপর অটল রইরলন। 
. 
ত্াাঁর মা ত্াাঁরক িাবড় লথরক ত্াবড়রয় বেরলন। বিোয় লিলায় মা-ও কাাঁেরলন, মুসআিও 
কাাঁেরলন। বকন্তু েুজরনই ত্াাঁরের বনরজরের েীরনর ওপর অটল রইরলন। মুসআিও 
ইসলাম লেরড় বেরলন না, আর ত্াাঁর মা-ও কুের ত্যাি কররলন না। এক সময়কার বপ্রে 
মুসআি, এক কাপরড় িাবড় লথরক লির হরয় এরলন। বিলাসী মুসআরির িারয় লরশ্বম 
কাপরড়র িেরল, চরটর মরত্া লমাটা কাপড় স্থান লপরলা।  
. 
একবেন আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর সাহািারের সারথ িসা। মুসআিও ত্াাঁরের সারথ িসা। 
মুসআিরক লেরখ সকরলর মরধয ভািাির হরলা। েৃবষ্ট নত্ হরলা। কারও কারও লচারখ 
পাবন চরল এল।  
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লকরনা, জানরত্ চাও?  
. 
কারণ, মুসআি লর্ কাপরড় িাবড় লথরক লির হরয় এরসবেরলন, এখনও লসই কাপড়বটই 
ত্াাঁর িারয়। ময়লা জরম লিরে কাপরড়। বোঁরড় লিরে িহু জায়িায়। লোঁড়া জায়িাগুরলারত্ 
চামড়ার ত্াবল লািারনা। েবরদ্রত্ার োপ েষ্ট। সাহািারের লচারখ মুসআরির ইসলাম 
পূিব জীিরনর েবি লভরস উঠরলা। এই বক লসই মুসআি, বর্বন োবম কাপড় োড়া িাইরর 
লির হনবন লকারনাবেন? এই বক লসই মুসআি, র্ার আত্ররর ঘ্রাণ নারীরের হৃেেন্দন 
িাবড়রয় বেত্ িহুগুন? 
. 
সাহািারের লচাখ অশ্রু সজল হরলা। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, 'মোয় মুসআরির লচরয় সুেশ্বন 
ও উৎকৃষ্ট লপাশ্াকধারী আর লকউ বেল না। ত্াাঁর লচরয় বপত্ামাত্ার লিবশ্ আেররর আর 
লকানও রু্িকও বেরলা না। আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর ভারলািাসায়, লর্ (মুসআি) সিবকেু 
ত্যাি করররে।’  
. 
বকেুবেন পররর ঘটনা। ত্খন হরজর লমৌসুম। মেীনা লথরক বকেু ললাক এরলা। এরস 
রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص সারথ সাোৎ কররলা। রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص ওপর ইমান আনরলা। রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص হারত্ 
িায়াত্ হরলা। এরপর মেীনায় বেরর লিরলা। আল্লাহর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص মেীনার মুসবলমরের 
েীন বশ্ো লেওয়ার জরনয কাউরক পাঠারনার প্ররয়াজনীয়ত্া অনুভি কররলন। বত্বন 
মুসআিরক মেীনায় পাঠারনার বসদ্ধাি বনরলন।  
. 
এভারি মুসআি ইসলামী ইবত্হারসর প্রথম েূত্ বহরসরি মরনানীত্ হরলন। মোয় 
মুসআরির লচরয় িয়রস িরড়া অরনক সাহািা বেরলন। বকন্তু ত্িুও রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص মুসআিরকই 
ইসলারমর েূত্ বহরসরি মরনানীত্ কররলন। ত্াাঁর িািীত্া, লমধা, উিম চবরত্র, েীরনর 
জরনয ত্াাঁর কুরিাবন, রাসূলরক ملسو هيلع هللا ىلص মুগ্ধ কররবেরলা। ত্াই অনয লকানও সাহািার িেরল 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারকই মেীনায় পাঠারলন।  
. 
মুসআি মেীনায় ইসলারমর বশ্ো বেরত্ লািরলন। বনষ্ঠার সারথ োবয়ত্ব পালন কররত্ 
লািরলন। ত্াাঁর োওয়ারত্ মেীনার িনী আিবেল আশ্হারলর লনত্া উসাইে সহ অরনক 
িরড়ািরড়া লনত্ারা মুসবলম হরলা।  
. 
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সময় দ্রুত্ িবত্রত্ িরয় চলরলা। ইরত্ামরধযই রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص মেীনায় বহজরত্ করররেন। 
মেীনায় ইসলাবমক রাি প্রবত্ষ্ঠা করররেন। মোর মুশ্বরকরের অত্যাচার লথরক 
মুসবলমরা বকেুটা স্ববি লপরয়রে। বকন্তু মেীনার মুসবলমরের লেরখ কুরাইশ্রা রারি-
লোরভ িলরত্ লািরলা। বহংসা ত্ারের অিরর িাসা িাধরলা। মেীনা লথরক ইসলারমর 
বনশ্ানা বমবটরয় বেরত্ ত্ারা প্রবত্জ্ঞািদ্ধ হরলা।  
. 
িেররর রু্দ্ধ হরলা। মুসবলমরের ধ্বংস কররি লত্া েূররর কথা; কুরাইশ্রা এমন 
নাকচুরিাবন লখরলা লর্, লকারনারকরম জীিন বনরয় পালারলা। বকন্তু বকেুবেন না লর্রত্ই, 
ত্ারা আিার েবন্দ আাঁটরলা। রু্রদ্ধর োমামা িাবজরয় হাবজর হরলা উহুরের ময়োরন ।  
. 
মুসবলম িাবহনী ও কুরাইশ্ িাবহনী রু্রদ্ধর জরনয মুরখামুবখ হরলা। রু্দ্ধ শুরুর পূরিব রাসূল 
 কার হারত্ ইসলারমর পত্াকা তু্রল লেরিন, এই বনরয় ভািরত্ লািরলন। বত্বন ملسو هيلع هللا ىلص
সাহািারের বেরক ত্াকারত্ লািরলন, কারক এই পত্াকা তু্রল লেওয়া র্ায়? রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص 
িভীরভারি বনরীেণ কররলন। ত্াাঁর েৃবষ্ট মুসআরির বেরক বনিদ্ধ হরলা। বত্বন 
মুসআিরক িাকরলন। মুসআি এরলন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর হারত্ ইসলারমর পত্াকা তু্রল 
বেরলন।  
. 
তু্মুল রু্দ্ধ শুরু হরলা। কুরাইশ্রা এরকিারর লকাণঠাসা হরয় লিরলা। কুরাইশ্ িাবহনী 
পরাজরয়র োরপ্রারি এরস লপৌঁেুরলা। বকন্তু লোট্ট একবট ভুরলর কাররণ, কুরাইশ্রা 
মুসবলমরের ওপর তু্মুল আিমণ শুরু কররলা। কুরাইশ্রা মুসবলমরের ধাওয়া কররলা। 
মুসবলম িাবহনী বিশৃ্ঙ্খল হরয় পড়রলা। এই সুরর্ারি কুরাইশ্রা আল্লাহর রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص 
ওপর আিমণ কররলা।  
. 
বপ্রে মুসআি বিপরের ত্ীব্রত্া অনুভি কররলন। োণ্ডা উাঁচু করর ধররলন। উাঁচু স্বরর 
ত্াকিীর বেরত্ লািরলন। রাসূলরক ملسو هيلع هللا ىلص বনরাপিা লেওয়ার জরনয হারত্ ত্রলায়ার তু্রল 
বনরলন। এক হারত্ োণ্ডা, আররক হারত্ ত্রলায়ার বনরয় শ্ত্রুিাবহনীর মরধয ঢুরক 
লিরলন। আল্লাহু আকিার ধ্ববনরত্ আকাশ্ িাত্াস কাবপরয় তু্লরলন। িীররর মরত্া রু্দ্ধ 
করর লর্রত্ লািরলন, রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص সুরোর জরনয। মুসআি শুধু মুসআি রইরলন না, 
একজন মুসআি—একবট লসনািাবহনীরত্ পবরণত্ হরলন। িীরেরপব রু্দ্ধ করর লর্রত্ 
লািরলন। 
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. 
বত্বন লেখরত্ লপরলন শ্ত্রুরা রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص খুি বনকরট চরল এরসরে। বত্বন রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص 
বনকরট লপৌঁেুরলন। বনরজর শ্রীররক রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص জরনয ঢাল বহরসরি িযিহার কররলন। 
ইিনু কামীয়ার আঘারত্ ত্াাঁর িান হাত্ লেহ লেরখ বিবচ্ছন্ন হরলা। সারথ সারথ িাম হারত্ 
োণ্ডা বনরলন। বত্বন আিৃবি কররল লািরলন—‘ওয়ামা মুহাম্মােুন ইল্লা রসূল, ক্বে খলাত্ 
বমং ক্বিবলবহর রসূল’। বকেুেণ পর ত্াাঁর িাম হাত্বট লেহ লথরক বিবচ্ছন্ন হরলা। কবত্বত্ 
িাহু োরা ইসলারমর োণ্ডা তু্রল ধররলন। আর পড়রত্ লািরলন—‘ওয়ামা মুহাম্মােুন 
ইল্লা রসূল, ক্বে খলাত্ বমং ক্বিবলবহর রসূল’।  
. 
এরপর ত্াাঁরক লে করর িশ্বা বনরেপ করা হরলা। িশ্বা এরোাঁড়-ওরোাঁড় করর লিবররয় 
লিরলা। িীররর মরত্া মুসআি এই েুবনয়া লথরক বিরেয় বনরলন। লশ্ষ বনশ্বাস পর্বি 
লড়াই কররলন। জীবিত্ থাকা পর্বি রাসূলরক ملسو هيلع هللا ىلص সুরো বেরলন। (আল্লাহ মুসআরির 
প্রবত্ সন্তুষ্ট, মুসআিও আল্লাহর প্রবত্ সন্তুষ্ট)।  
. 
রু্দ্ধ লশ্ষ হরলা। শ্হীেরের লাশ্গুরলা একসারথ জরড়া করা হরলা। মুসআরির লাশ্বট 
আনা হরলা। রি আর ধূরলািাবলরত্ ত্াাঁর লচহারা একাকার। সাহািারা কাাঁেরত্ 
লািলরলন। রাসূলও ملسو هيلع هللا ىلص কাাঁেরলন। অরোর কান্না। খাব্বাি িরল উঠরলন—‘আমরা 
আল্লাহর রািায় বহজরত্ কররবেলাম আল্লাহর সন্তুবষ্টর উরেরশ্য। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর সারথ। 
আমারের এ কারজর প্রবত্োন লেওয়া আল্লাহর োবয়ত্ব। আমারের মরধয র্ারা এ কারজর 
প্রবত্োন লমারটও না বনরয় েুবনয়া লথরক বিরেয় বনরয়রে, মুসআি ত্াাঁরেরই একজন।’ 
. 
মুসআিরক কােন লেওয়ার জরনয চাের আনা হরলা। একপ্রস্থ চাের। এ োড়া আর 
বকেুই পাওয়া লিরলা না। র্খন মুসআিরক লসই চােরর ঢাকা হবচ্ছরলা, ত্খন মাথা 
ঢাকরল পা আর পা ঢাকরল মাথা লিবররয় র্াবচ্ছরলা। লশ্ষরমশ্ রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িলরলন, ‘চাের 
বেরয় মাথার বেক র্ত্টুকুন ঢাকা র্ায়, লঢরক োও। পারয়র বেরক ইর্খীর ঘাস োও।’ 
. 
সাহািারা রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص কথার অনুসরণ কররলন। মোর বপ্রে বনঃস্ব অিস্থায়, এ েুবনয়া 
লথরক বিরেয় বনরলন। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص মুসআরির কারে োাঁবড়রয় লকারআন কারীরমর একবট 
আয়াত্ পাঠ কররলন। মুসআিরক উরেশ্য করর। রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص পড়রলন—‘মুবমনরের মরধয 
এমন বকেু ললাক আরে, র্ারা আল্লাহর সারথ কৃত্ অজ্ঞীকার সরত্য পবরণত্ করররে।’ 
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[সূরা আহর্াি, ২৩ আয়াত্] 
. 
রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص মুসআরির কােরনর বেরক ত্াবকরয় িলরলন, ‘আবম লত্ামারক মোয় লেরখবে। 
লসখারন লত্ামার লচরয় লকামল চাের এিং সুন্দর রু্লেী আর কারও বেরলা না। আর 
আজ তু্বম এ চােরর ধূবলমবলন অিস্থায় পরড় আরো। আল্লাহর রাসূল সােয বেরচ্ছ, 
বকয়ামরত্র বেন লত্ামরা সিাই আল্লাহর কারে সােযোনকারী হরি।’ 
. 
ত্ারপর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্াাঁর সাহািারের উরেশ্য করর িলরলন, ‘লহ মানিমণ্ডলী! লত্ামরা 
ত্ারের বর্য়ারত্ কররা। ত্াাঁরের কারে এরসা। ত্াাঁরের ওপর সালাম লপশ্ কররা। লসই 
সিার শ্পথ, র্ার হারত্ আমার প্রাণ! বকয়ামত্ পর্বি লর্ লকউ ত্াাঁরের ওপর সালাম 
লপশ্ কররি, ত্াাঁরা লসই সালারমর জওয়াি লেরি।’ 
. 
মুসআি শ্হীে হওয়ার পরপর-ই বজিরীল এরলন। ওহী বনরয়। নাবর্ল হরলা—‘ওয়ামা 
মুহাম্মােুন ইল্লা রসূল, ক্বে খলাত্ বমং ক্বিবলবহর রসূল।’ সূরা আবল ইমরারনর ১৪৪ 
নাম্বার আয়াত্।  
মুসআি লর্ িাকযবট পড়বেরলন, বঠক লস িাকযবটই বজিরাঈল বনরয় এরলন।  
সুিহানাল্লাহ! ভাই আমার! এক বমবনট একটু লচাখটা িুরো লত্া। এরপর ভারিা। লর্ 
িাকযটা মুসআি ত্াাঁর মৃতু্যর আরি বত্লাওয়াত্ করবেরলন, বজিরাঈল লস আয়াত্বটই 
বনরয় এরলন। মুসআি এর উচ্চাবরত্ িাকয, আর মহান ররির পাঠারনা আয়াত্—হুিহু 
বমরল বিরয়বেরলা। 
. 
ভাই আমার! আবম মুসআিরক জীিি বকংিেবি লকরনা িরলবে, জারনা?  
এর উিরটা আবম লেরিা না। চরলা, আমারের রি আল্লাহ ত্ায়ালার কারে এর উির 
চাই। মহান আল্লাহ িরলন—"র্ারা আল্লাহর পরথ বনহত্ হরয়রে, ত্ারেররক কখনও মৃত্ 
িরলা না। িরং ত্াাঁরা জীবিত্। ত্াাঁরা ত্াাঁরের ররির কাে লথরক জীবিকা প্রাপ্ত।" [আবল 
ইমরান, ১৬৯ আয়াত্] 
. 
মুসআি ত্াাঁর ররির সারথ এমন অিস্থায় সাোৎ করররেন লর্, ত্াাঁর রি ত্াাঁর প্রবত্ সন্তুষ্ট 
হরয়রেন। মুসআিরের লেয করর আয়াত্ নাবর্ল হরয়রে। লর্ আয়ারত্ মুসআিরের 
অনুসরণ কররত্ িলা হরয়রে। মুসআিরের পরথ হাাঁটরত্ িলা হরয়রে। সরঙ্গ সরঙ্গ এও 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1243 

জাবনরয় লেওয়া হরয়রে, লকউ র্বে ত্া কররত্ পারর, ত্রি আল্লাহ ত্াাঁর প্রবত্ও বঠক 
লত্মনই সন্তুষ্ট হরিন, লর্মন বত্বন মুসআিরের প্রবত্ সন্তুষ্ট।  
. 
“আর আনসার ও মুহাবজররের মরধয র্ারা অগ্রিামী এিং র্ািত্ীয় কারজ র্ারা 
ত্াাঁরেররক অনুসরণ করররে, আল্লাহ ত্াাঁরের প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রেন, আর ত্ারাও আল্লাহর 
প্রবত্ সন্তুষ্ট হরয়রেন। আর ত্াাঁরের জরনয প্রস্তুত্ করর লররখরেন জান্নাত্, র্ার ত্লরেশ্ 
বেরয় েণবা প্রিাবহত্। লসখারন ত্াাঁরা বচরকাল থাকরি। এটাই হরলা মহাসােলয।” [সূরা 
ত্াওিা, ১০০ আয়াত্] 
. 
. 
ভাই আমার! আজ তু্বম কারের অনুসরণ কররো? কারেররক লত্ামার জীিরনর মরিল 
িাবনরয়রো?  
বেল্ম স্ট্ার বকংিা পপ স্ট্াররের, র্ারের ওপর প্রবত্বনয়ত্ আল্লাহর লা’নত্ িবষবত্ হয়? 
নাবক লসসি নত্বকী আর পবত্ত্ারের, র্ারের জীিন আর পশুপাবখর জীিরনর মরধয 
সামানযত্মও পাথবকয লনই?  
. 
ভাই আমার! তু্বম লকরনা েীরনর পরথ আসরো না? লকরনা তু্বম লত্ামার ররির হুকুম 
লথরক পাবলরয় লিড়ারচ্ছা? লকরনা সালারত্ অিরহলা কররো?  
লত্ামার অথবসম্পে বক মোর বপ্রে মুসআি ইিনু উমাইর এর লথরকও লিবশ্? তু্বম বক 
মুসআরির লচরয়ও লিবশ্ আেরর লাবলত্-পাবলত্ হরয়রো? নাবক লত্ামার িািা মুসআরির 
িািার লচরয়ও িরড়া িযিসায়ী, র্ার কাররণ তু্বম েীরনর পরথ আসরো না?  
. 
ভাই আমার! র্ারেররক আল্লাহ লত্ামার জরনয মরিল িানারলন, ত্াাঁরেররক েূরর লঠরল; 
আজ তু্বম কারের পাল্লায় পরড়রো? কারের লড্রসআপ, কারের স্ট্াইল, কারের চালচলন 
লিাঁরে বনরয়রো?  
. 
তু্বম বক লত্ামার অিস্থান বনরয় লভরিরো লকারনাবেন?  
তু্বম লর্ অিস্থায় আরো, লস অিস্থায় র্বে মারা র্াও; ত্াহরল লত্ামার স্থান লকাথায় 
হরি?  
বিশ্বাস কররা, তু্বম র্বে এই জারহবল অিস্থারত্ই মারা র্াও, ত্রি লকউ লত্ামারক মরন 
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রাখরি না। লকউ লত্ামার জরনয কাাঁেরি না। লকউ লত্ামার জরনয সালাত্ লপশ্ কররি 
না। লকউনা। মারা র্াওয়ার সারথ সারথ লত্ামার নাম বনশ্ানা েুবনয়া লথরক মুরে র্ারি। 
আর র্বে মুসআি হরত্ পাররা, ত্াহরল লত্ামার নাম ত্াাঁরের সরঙ্গ বলখা হরি—র্ারের 
নাম শুনরলই আমরা পবড়—রবেয়াল্লাহু 'আনহুম ওয়া রেু'আন (আল্লাহ ত্াাঁরের প্রবত্ 
সন্তুষ্ট আর ত্ারাও আল্লাহর প্রবত্ সন্তুষ্ট)।  
. 
ভাই আমার! েুবনয়ার ভারলািাসা আজ লত্ামারক অন্ধ করর বেরয়রে। েুবনয়ার লনশ্া 
লত্ামারক মাত্াল করর বেরয়রে। তু্বম র্বে জানরত্—লত্ামার জীিন লথরক কী হাবররয় 
লিরে, ত্াহরল তু্বম খুি কমই হাসরত্। কাাঁেরত্ লিবশ্। 
অরোর ধারায় কাাঁেরত্।  

. 
 

ত্থযসূত্রঃ 
মুহাম্মে আবু্দল মা’িুে, আসহারি রাসূরলর জীিনকথা, ১/২১৪-২১৯, (িাংলারেশ্ ইসলাবমক লসন্টার, 
৭ম প্রকাশ্, ২০০৪) 
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২০৭ 

বহউমযান রাইটস অযাবিবভবট এিং পবিমারের আই ওয়াশ্ 
পরয়ন্ট  

-মুহাম্মাে সাওয়ািুল্লাহ 
 
 
েুরটা সাম্প্রবত্ক আবটবরকল। একটা Guardian UK-র আররকটা The Times Uk-র। 
প্রথমটা হল ওভারল েররইন মানিাবধকার কমবীরের লসেুয়াল বসচুরয়শ্ন এিং 
লাম্পরটযর িযাপারর অবভজ্ঞত্া র্া িণবনাকারী িণবনা কররন ত্ার হাইবত্র ভূবমকরম্প 
সাহার্যোরনর জনয র্খন বিরয়বেরলন ত্খনকার অবভজ্ঞত্া হরত্। বেত্ীয়টা UN কমবীরের 
লাম্পটযত্ার িযাপারর। 
. 
Guardian UK এর আবটবরকল রাইটার িরলন, আবম লসইভ ো বচরেন এর মুখপাত্র 
বহরসরি হাইবত্ লত্ র্াই। লর্ ভূবমকরম্প ২২০,০০০ এর উপর উপর ললাক বনহত্ হয়। 
পুররা লেশ্ একটা ধ্বংিরপ পবরণত্ হয়। বত্ন লারখর উপর মানুষ বেল ধ্বংিরপর 
বনরচ। কাররা হাত্ কাররা পা লকরট লকরট উদ্ধার করা লািবেল। এক িিা খারেযর জনয 
মারামাবর ললরি লর্ত্। এত্ মানবিক পবররিরশ্ও েররন কাবন্ট্রগুরলা লথরক আসা 
মানিাবধকার কমবীরের লসরের প্রবত্ প্রচন্ড আগ্রহ আমারক সবত্যকার অরথবই হত্াশ্ 
করর। এই আবটবরকরল বত্বন UN অবেরসর বকেু অবভজ্ঞত্া িণবনা কররন র্া মরন হয় না 
অনুিাে করা আমার পরে সম্ভি (বকেু বিষয় েষ্ট ভাষায় উরল্লখ থাকার কাররণ)। 
আগ্রহীিণ বলংক লথরক পরড় লেখরত্ পাররন। [১] 
. 
আর The Times UK-র আবটবরকরল িলা হয় িত্ এক েশ্রক UN এর স্ট্ােরা 
৬০০০০ (ষাট হাজার) লররপর জনয োয়ী এর মরধয ৩,৩০০ এর মত্ হরি লপরিাোইল 
লকস। সারা পৃবথিীরত্ হাজার হাজার UN স্ট্াে লপরিাোইল লটরন্ডেী বনরয় কাজ করর 
র্ারচ্ছ। বকি UN এর জামা পরা মারন লস বিশুদ্ধ িা ত্ার োরা বক রকম কাজ করা 
সম্ভি ত্া আর জানার েরকার লনই এরকম ধারণা করা হয়। এই কার্বিম সম্পন্ন ভুল। 
আমারের আররা আরি এই কার্বিরম সংরশ্াধরন নামা উবচত্ বেল। UN কমবীরের োরা 
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েশ্টা লরইপ হরল ত্ারমরধয মাত্র একটা বররপাটব করা হয় [২]। উরল্লখ এর আরি UN 
এর শ্াবিরেী িাবহনীরের লথরক এরকম লরপ আর লপরিাোইল লকইরসর ভয়ানক ত্থয 
প্রকাশ্ পায়। এই বররলরটি আবটবরকলগুরলা আররা ভয়ানক [৩]। এোড়াও অরনরক 
বিরেরশ্র মাবটরত্ িাংলারেরশ্র ইউবনরসরের হরয় আবেকান রািগুরলারত্ শ্াবিরেী 
িাবহনী বহরসরি কাজ করারক িরিবর সারথ লেরখন। বকি মুরদ্রার অপর বপঠ িরল 
িাংলারেবশ্ এ সমি মহান কমবীরের বিরুরদ্ধরও লসেুয়াল লরপ , লপিোইরলর ভয়ািহ 
অবভরর্াি ররয়রে [৪]। বকি এত্বকেু হরলও আজ পর্বি ইউবনরসে এর লকান 
বিচাবরক িযিস্থা হারত্ লনয়বন। ইউবনরসরের পবজশ্ন অরনকটা লিাস্ট্ন চারচবর মত্। লর্ 
এগুরলা সাধারন ঘটনা এগুরলা ঘটরিই। ত্াই র্ত্ ধামাচাপা লেওয়া র্ায় ত্ত্ই লাভ। 
. 
েসবা , সাো, আর বপেরন UN ললখা লেখরলই র্ারা বহররা মরন কবর ত্ারের জনয 
এেুরটা বনউজ লেশ্াল বকেু। পবিমারের আই ওয়াশ্ পরয়ন্ট হল এরকম বহউমযান 
রাইটস অযাবিবভবট। লসই আই ওয়াশ্ পরয়ন্টও লশ্ষ পর্বি প্রশ্নবিদ্ধ হরচ্ছ।  

 
 

লরোররেঃ 
[১]http://bit.ly/2sxnK61 
[২]http://bit.ly/2HkJoOb 
[৩]http://wapo.st/2o2AlJS 
[৪]http://bit.ly/2sAwOXS 
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২০৮ 

নামাজ-ররাজার বক আসরলই লকান পাবথবি উপকাবরত্া আরে? 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
 
সম্প্রবত্ ‘ম’ অেযােররর [১] এক ইসলামবিরেষী মুিমনা োবি করররে লর্, সলাত্ িা 
নামারজর নাবক অরনক শ্াবররীক অপকাবরত্া আরে। ত্াই সলাত্ আল্লাহর লেয়া বিধান 
হরত্ পারর না!!! ইসলামবিরেষী এই ললাকবট োবি করর লস নাবক একজন িািার। এই 
ললাকবট সিসমরয়ই ইসলারমর বিবভন্ন বিধানরক বমথযা প্রমারণর জনয বহংসাত্মক ও 
অপপ্রচারমূলক ললখা বলরখ থারক। সলারত্র ‘শ্াবররীক অপকাবরত্া’(!)র িযাপারর মূরখবর 
মত্ লস র্া বলরখরে ত্া খণ্ডন করা অবত্ সহজ। বকন্তু আমার এই লপাস্ট্বট ত্ার লস 
ললখারক খণ্ডন করার জনয নয়। িরং এক ধররণর ভ্রাি মানবসকত্ারক খণ্ডন করার 
জনয। লর্ মানবসকত্ার জনয এইসি িুবদ্ধপ্রবত্িন্ধী নাবিক-মুিমনারের অখােয ধররণর 
ললখাগুরলাও মুসবলমরের মারে বেত্না নত্বর কররে। 
. 
ইসলারমর বিধানগুরলার বিবভন্ন েুবনয়ািী উপকাবরত্া আরে – সত্য। বকন্তু বিধানগুরলা 
বক আমরা লসই পাবথবি উপকাররর জনয পালন কবর?  
সলাত্, বসয়াম (ররাজা) বকংিা আল্লাহর অনয বিধানগুরলার মরধয অজস্র েুবনয়াবি 
উপকাবরত্া আরে। লর্মনঃ সলারত্র োরা উিম শ্াবররীক িযায়াম হয়। বসয়াম পালন 
করা হরল ত্া শ্রীররর অবত্বরি লমে কমারনারত্ ভুবমকা রারখ। বকন্তু এই 
বিধানগুরলারত্ র্বে এসি পাবথবি উপকাবরত্া না থাকত্, ত্াহরল বক আমরা এগুরলা 
পালন করত্াম না? 
উির হরচ্ছ— আমরা ত্িুও এগুরলা পালন করত্াম। 
আমরা এই বিধানগুরলা পালন কবর একমাত্র এ জনয লর্ আল্লাহ ত্া’আলা এগুরলা 
পালরনর আরেশ্ বেরয়রেন। এ োড়া এগুরলা পালরনর আর লকান উরেযশ্য লনই। 
. 
িত্বমান রু্রি ইসলারমর অরনক োঈ আরেন র্াাঁরা আল্লাহর বিধানগুরলার েুবনয়ািী 
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উপকাবরত্া িণবনা কররন। ত্াাঁরের উরেযশ্য মহৎ। ত্াাঁরা চান লর্ এর োরা সাধারণ মানুষ 
বিধানগুরলার মাহাত্ময অনুধািন করর ও এগুরলার প্রবত্ আকৃষ্ট হয়। বকন্তু অজ্ঞত্ার 
েরুণ অরনক মানুষ এই িযাপারর একবট ভুল ধারণা করর িরসন। ত্ারা মরন কররন লর্ 
– জািবত্ক উপকাবরত্াগুরলাই িুবে এই হুকুমগুরলা লেিার কারণ! এ কাররণ লকউ 
লকউ ধারণা করর িরসন লর্, শ্রীররর অবত্বরি লমেভুাঁবড় কবমরয় সুস্থত্া োরনর জনযই 
িুবে বসয়ারমর বিধান লেয়া হরয়রে! [২] এ কাররণই “আবমন না িরল র্ারিন না” 
টাইরপর লকান লাইকবভেুক লেসিুক লপইজ লথরক র্খন লপাস্ট্ লেয়া হয় টাখনুর 
উপর পযান্ট পররল প্রজনন েমত্া িৃবদ্ধ পায়, [৩] ত্খন এটারকই এ বনরেবরশ্র 
‘উরেযশ্য’ মরন করর হাজার হাজার লাইক লশ্য়ারর ঐসি লপাস্ট্ ভরর র্ায়। বকংিা লেখা 
র্ায় “আল্লাহ অমুক বিধান লকন বেরলন” এই জাত্ীয় প্রশ্ন মানসপরট ঘুর ঘুর করর। 
এই মানবসকত্ার জনযই নাবিক-মুিমনারা র্খন সলাত্ িা ইসলারমর অনয লকান 
বিধারনর পাবথবি ‘অপকাবরত্া’(?) বনরয় ললরখ, লসগুরলা লেরখ সরলপ্রাণ ঐসি মুসবলমরা 
বিভ্রাি হরয় র্ান। ত্ারা বচিা কররন –আল্লাহর লকান বিধারন কীভারি জািবত্ক িা 
পাবথবি অপকাবরত্া থাকরত্ পারর? 
. 
একটা বিষরয় আমারের মুসবলমরের বিশ্বাস বঠক রাখরত্ হরি লর্, লকান বিধান কুরআন 
িা সুন্নাহরত্ আরে বকনা লসটাই হরচ্ছ একমাত্র লেখার বজবনস। কুরআন িা সুন্নাহরত্ 
থাকরল লসবট আল্লাহর বিধান এিং এই বিধানবট আল্লাহ আমারের পালরনর জনয বনরেবশ্ 
বেরয়রেন একমাত্র এ জনযই আমরা এটা পালন কবর। এর োরা পাবথবক উপকার লহাক 
িা অপকার লহাক এটা মু’বমরনর লেখার বিষয় নয়। মু’বমরনর কাজ হরচ্ছ আল্লাহর 
বিধান জানা এিং ত্া পালন করা। সকল হুকুরমর বহকমাহ লখাাঁজা েুিবল ঈমারনর 
নিবশ্ষ্টয। এিং এবট লকান সবঠক পদ্ধবত্ নয়। 
লকন? 
কারণ ইসলারমর লিশ্ বকেু বিধান আরে র্ার োরা আপাত্েৃবষ্টরত্ মানুরষর েুবনয়ািী 
‘েবত্’ হয়। 
অরনরকই হয়ত্ কথাটা শুরন চমরক উঠরত্ পারর। :)  
ইসলারমর প্রাথবমক রু্রি ৫ ওয়াি সলাত্ েরজ বেল না। ত্খন ত্াহািুরের সলাত্ 
েরজ বেল এিং এর জনয রাবত্রর অিত্ এক চতু্থবাংশ্ মশ্গুল থাকা অপবরহার্ব বেল। 
এ কাররণ রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) ও সাহািীিণ রারত্র অবধকাংশ্ সমরয় সলারত্ েণ্ডায়মান 
থাকরত্ন। এর েরল েীঘব সময় োাঁবড়রয় থাকরত্ থাকরত্ িযাথায় ত্াাঁরের পা েুরল লর্ত্। 
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[৪] বকন্তু ত্িু ত্াাঁরা আল্লাহর বিধান পালন কররত্ন। সাহািীিণ কখরনা এই েীঘব সময় 
োাঁবড়রয় থাকিার ‘স্বাস্থযিত্ উপকার’ িা অনয বহকমাহ খুাঁজরত্ন না িরং আল্লাহর বিধান 
পালন করর লর্রত্ন। [৫] েীঘব সমরয় োাঁবড়রয় লথরক পা েুরল র্াওয়া – জািবত্ক 
েৃবষ্টরকাণ লথরক লেখরল এটা একটা স্বাস্থযিত্ েবত্। B-) 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ও সাহািীিণ আল্লাহর পরথ িহু রু্দ্ধ করররেন। এই রু্দ্ধগুরলার জনয 
সাহািী(রা)িণ বনজ অথব সম্পে ও জীিন িযয় কররত্ন। ত্ািুরকর রু্রদ্ধ সাহািী আিু 
িকর(রা) ত্াাঁর সমুেয় সম্পে িযয় কররবেরলন, উমার(রা) ত্াাঁর সম্পরের অরধবক িযয় 
কররবেরলন। আর লমাট নসরনযর এক তৃ্ত্ীয়াংরশ্র িযয়ভার গ্রহণ কররবেরলন 
উসমান(রা)। [৬] এই বিপুল পবরমাণ অথব চরল র্াওয়া বনঃসরন্দরহ পাবথবি েৃবষ্টরকাণ 
লথরক ‘েবত্’। সাহািারয় বকরাম(রা)রের অরনরকই আল্লাহর রািায় রু্দ্ধ করর আহত্ 
হরয়রেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাবররয়রেন এমনবক জীিন বেরয়রেন। [৭] এগুরলা বক পাবথবি 
েৃবষ্টরকাণ লথরক আরেৌ লকান লাভজনক বজবনস? লকউ র্বে প্রশ্ন করর লর্ এই 
বিধানগুরলার ‘পাবথবি উপকাবরত্া’ কী, ত্াহরল এর জিাি কী হরি?  
. 
সাহািারয় বকরাম(রা) হরচ্ছন ঈমান ও অনুসররণর লেরত্র এই উম্মরত্র মরধয উিম 
আেশ্ব। ত্াাঁরা আল্লাহর বিধানগুরলার লেরত্র েুবনয়ািী উপকার লখাাঁরজনবন। েুবনয়ািী 
উপকার থাক িা না থাক – “আল্লাহর বিধান” এটা জানাই র্রথষ্ট। [৮] আমরা র্বে 
আমারের আবকো এভারি সাহািী(রা)রের মত্ করর িঠন কবর, ত্াহরল নাবিক 
মুিমনারের ‘সলারত্র অপকাবরত্া(!)’ জাত্ীয় লপাস্ট্ আর পািা পারি না। েুবনয়ািী 
উপকার থাক িা না থাক – আল্লাহর বিধান আমরা মানরিাই। কারণ এর েুবনয়ািী 
উপকার থাকুক িা না থাকুক আল্লাহ আবখরারত্ অিশ্যই এর প্রবত্োন আমারেররক 
লেরিন। আবখরারত্র প্রবত্োনই সরিবািম। আমরা আমারের বিরিক-িুবদ্ধ লকান 
জ্ঞানপাপী অজমূখব নাবিক-মুিমনার হারত্ িন্ধক লেইবন। ওরা সলাত্ বকংিা অনয লকান 
বিধারনর ১০০০টা ত্থাকবথত্ অপকাবরত্া(!) লির কররলও আমরা খুশ্ীমরন ওরেররক 
িরল লেি— 
. 
“...হুকুরমর মাবলক আল্লাহ োড়া লকউ নয়। বত্বন সত্য িণবনা কররন এিং বত্বনই 
লেষ্ঠত্ম মীমাংসাকারী। ” [৯] 
. 
. 
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ওরয়িসাইরট ললখাবট পড়ুন এই বলংক লথরকঃ https://goo.gl/E6GiZ4 

 

লরোররেঃ 
[১] েয়া করর লকউ এই নাবিক-মুিমনার পবরচয় করমরন্ট িা ইনিরে জানরত্ চারিন না। আবম চাই 
না এভারি এরের বিজ্ঞাপন লহাক। লকউ র্বে এরক বচরনও থারকন, করমরন্ট িা অনয লকাথাও এর 
আইবির বলংক লশ্য়ার করর ত্ার বিজ্ঞাপন না করিার জনয অনুররাধ রইরলা। 
[২] বসয়ারমর উরেযশ্য ত্াকওয়া িা পররহজিারী অজবন করা। লেখুনঃ সুরা িাকারাহ ১৮৩ নং আয়াত্। 
[৩] বভবিহীন একবট কথা 
[৪] মুসবলম ৭৪৬; আররা লেখুন – কুরআনুল কাবরম িঙ্গানুিাে ও সংবেপ্ত ত্ােবসর (ি. আিু িকর 
মুহাম্মাে র্াকাবরয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুর্র্াবম্মরলর ২ নং আয়ারত্র ত্ােবসর, পৃষ্ঠা ২৭০৮ 
[৫] পরিত্বীরত্ বিধানবট মানসুখ িা রবহত্ করা হয়। লেখুন – কুরআনুল কাবরম িঙ্গানুিাে ও সংবেপ্ত 
ত্ােবসর (ি. আিু িকর মুহাম্মাে র্াকাবরয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুর্র্াবম্মরলর ২০ নং আয়ারত্র ত্ােবসর, 
পৃষ্ঠা ২৭১৪ 
[৬] ‘আসহারি রাসুরলর জীিনকথা’ (১ম খণ্ড) – মুহাম্মে আিেুল মা’িুে; পৃষ্ঠা ৪২ 
[৭] “ আল্লাহ মুবমনরের লথরক ত্ারের জান ও মাল এই মূরলয িয় করর বনরয়রেন লর্—ত্ারের জনয 
ররয়রে জান্নাত্। ত্ারা রু্দ্ধ করর আল্লাহর রারহ, অত্ঃপর মারর ও মরর। ত্াওরাত্, ইবিল ও কুরআরন 
বত্বন এ সত্য প্রবত্শ্রুবত্রত্ অবিচল। আর আল্লাহর লচরয় প্রবত্শ্রুবত্ রোয় লক অবধক? সুত্রাং 
লত্ামরা আনবন্দত্ হও লস ললনরেরনর উপর, র্া লত্ামরা করে ত্াাঁর সারথ। আর এ হল মহান 
সােলয।” 
(আল কুরআন, ত্াওিা ৯:১১১) 
[৮] “...ত্ারা [ঈমানোরররা] িরল, “আমরা শুনলাম ও মানলাম। আমরা আপনারই বনকট েমা চাই, 
লহ আমারের প্রভু। আর আপনারই বেরক চূড়াি প্রত্যািত্বন।” 
(আল কুরআন, িাকারাহ ২:২৮৫) 
[৯] আল কুরআন, আন’আম ৬:৫৭ 
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২০৯ 

মুসবলমরের েুরািস্থা এিং ইসলারমর সত্যত্া 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 
এক িাবিকাল অবত্িম কররে মুসবলম উম্মাহ। বেরক বেরক ধ্বংস আর িণহত্যার 
কিরল পড়রে ত্ারা। লকাথাও মার লখরয় প্রাণত্যাি কররে আিার লকাথাও কপেকবহীন 
অিস্থায় লেশ্ত্যাি কররে, উোস্তু হরচ্ছ। বসবরয়া, বেবলবিন, ইরাক, আরাকান, কাবির – 
মুসবলমরা সিবত্রই শুনরে ধ্বংস আর মৃতু্যর পেধ্ববন। মুসবলমরের এই েুরািস্থা লেরখ 
অনলাইন জিরত্ িযাঙ্গ-বিদ্রুরপর েড় তু্লরে ইসলারমর শ্ত্রু নাবিক-মুিমনারা। ত্ারা 
অট্টহাসয করর িরল চলরে (অথিা বলরখ র্ারচ্ছ) – ইসলাম র্বে সত্য ধমব হত্, ত্াহরল 
মুসবলমরের আজ এই অিস্থা লকন? ত্ারা এইভারি মার খায় লকন? ইহুবে-বিষ্টানরা র্বে 
এত্ই খারাপ হত্, ত্াহরল ত্ারা আজ এত্ ভারলা অিস্থায় লকন? মুসবলমরা ত্ারের 
হারত্ এভারি ‘সাইজ’ হয় লকন? আল্লাহ র্বে লথরকই থারকন, বত্বন মুসবলমরের রো 
কররন না লকন? ত্ারের এই িমািত্ বিরেষমূলক অপপ্রচারর বিভ্রাি হরয় অরনক 
সময় সরপ্রাণ মুসবলমরের মরনও এ প্ররশ্নর উরদ্রক হয় – মুসবলমরের এত্ েুরািস্থা 
লকন? অনয ধরমবর ললাকরের লত্া এমন হয় না! িরং কত্ সমৃবদ্ধরত্ই না ত্ারা িাস 
করর। 
. 
প্রথম কথাঃ নাবিক-মুিমনারের এই বনেবয় পবরহাস প্রমাণ করর লর্ ত্ারা লমারটও 
‘ধমববনররপে’ (Secular) না, ত্ারা লমারটও ‘মানিত্ািােী’ (Humanist) না। ত্ারা 
আসরল ইসলামবিরেষী এিং ইহুবে-বিষ্টানরের অনুরািী এক সম্প্রোয় র্ারা স্বরঘাবষত্ 
‘ইউররাপপন্থী’ এিং র্ারের শ্য়রন-স্বপরন শুধু জামবানীর বভসা লঘারর। সাো চামড়ার 
একজন ইহুবে িা বিষ্টান বনহত্ হরল ত্ারের আত্বনারে অনলাইন জিত্ ভারী হরয় 
ওরঠ। আর লস ঘটনার সারথ মুসবলম নামধারী লকউ জবড়ত্ থাকরল লত্া কথাই লনই। 
ইসলামরক জঙ্গী-সযাসী ধমব িরল ত্ারা তৃ্বপ্তর লঢকুর তু্লরত্ থারক। ওবেরক রাবশ্য়ার 
অরস্ত্র সবিত্ িাবহনী বসবরয়ার বনরীহ লিসামবরক মুসবলমরের উপর িণহত্যা চাবলরয় 
লিরলও ত্ারেররক লমারটও বিচবলত্ হরত্ লেখা র্ায় না। লখাাঁজ বনরল লেখা র্ায় লর্ 
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রাবশ্য়ার লপ্রবসরিন্ট একজন ধাবমবক অরথবারিাে বিষ্টান। [১] বকন্তু ত্ারের কারে 
বিষ্টানরা লমারটও ‘জঙ্গী- িিবর’ না। বকংিা আরাকারন লিৌদ্ধ সনযাসীরা লরাবহঙ্গা 
মুসবলমরের লমরররকরট সাে করর বেরত্ চাইরলও [২] ত্ারের কখরনা লিৌদ্ধ ধমবরক 
‘সযাসী ধমব’ িলরত্ লেখা র্ায় না। মুসবলমরের উপর িণহত্যা হরলও ত্ারা ইসলারমর 
ইসলারমর বনন্দা করর আিার অমুসবলমরের লকউ মারা লিরলও এরা ইসলারমর বনন্দা 
করর। এরা একরচাখা এিং ইসলামবিরেষী। কারজই মুসবলমরের কখরনাই উবচত্ না 
এইসি বহরপাবিট নাবিক-মুিমনারের কথারক গুরুত্ব লেয়া।  
. 
বেত্ীয় কথাঃ লর্ ইহুবে-বিষ্টানরের সমৃবদ্ধর কথা িরল মুসবলমরের িযাঙ্গ করা হয়, লখাে 
লসই ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ োরাই এটা প্রমাবণত্ লর্ঃ সত্য ধরমবর অনুসারীরাই 
বিধমবীরের োরা বনর্বাবত্ত্ হয়, িণহত্যার বশ্কার হয় ও িৃহহারা হয়। এিং সি লশ্রষ 
সত্য ধরমবর অনুসারীরেররকই স্রষ্টা রো কররন। 
. 
িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম অংশ্(Old Testament)লক ইহুবে ও বিষ্টান উভয় ধরমবর 
অনুসারীরা ঈশ্বররর িাণী বহসারি বিশ্বাস করর। এই পুরাত্ন বনয়ম অংরশ্র গ্রন্থ 
র্াত্রাপুিক(Exodus) এ উরল্লখ আরে – িনী ইস্রাঈল জাবত্রক বমসররর বেরাউন কী 
অমানুবষক বনর্বাত্ন করত্। ত্ারেররক িহু রু্ি ধরর কৃত্োরসর মত্ রাখা হত্, 
অমানবিকভারি পবরেম করারনা হত্, এমনবক ত্ারের লেরল বশ্শুরের হত্যা করা হত্। 
[৩] অিরশ্রষ ঈশ্বর ত্ারের েবরয়াে লশ্ারনন এিং ভািিােী লমাবশ্র [নিী মুসা (আ.) / 
prophet Moses] োরা ত্ারেররক এ েশ্া লথরক উদ্ধাররর িযিস্থা কররন। [৪] 
িাইরিরল আররা উরল্লখ আরে লর্, এর শ্ত্ শ্ত্ িের পরর িনী ইস্রাঈল জাবত্র 
মানুরষরা ঈশ্বররর বিধান লথরক েূরর সরর বিরয় পারপ বলপ্ত হরল ঈশ্বর ত্ারের প্রবত্ 
িুদ্ধ হন। বত্বন অবিশ্বাসী জাবত্র োরা িনী ইস্রাঈরলর মানুষরেররক শ্াবি লেন। 
িযাবিলরনর রাজা িখত্ নাসর (Nebuchadnezzar/নিূখবিি্ সর) লজরুজারলরমর 
মহামবন্দর (Temple Mount / আল আকসা মসবজে) পুবড়রয় লেয় ও লজরুজারলম 
নিরী ধ্বংস করর লেয়। স্ত্রী-পুরুষ, বশ্শু-িৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, বর্হুো ও লজরুজারলরমর 
সমি িযবিরক বনবিবচারর হত্যা করর আর র্ারা লিাঁরচ বেল ত্ারেররক কৃত্োস িাবনরয় 
িন্দী করর িযাবিলরন বনরয় র্ায়। [৫] বকন্তু ঈশ্বর ত্ারেররক পুনরায় উদ্ধার কররন। ৭০ 
িের পরর ইষ্রা (Ezra / উজাইর) এর লনতৃ্রত্ব িনী ইস্রাঈরলর মানুরষরা আিার 
লজরুজারলরম বেরর আরস। [৬] এরপর ত্ারা পুনরায় মহামবন্দর বনমবাণ করর। লশ্ষ 
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পর্বি ঈশ্বররর প্রকৃত্ বিশ্বাসীরের জয় হয়। 
. 
িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম (New Testamnt) অংরশ্ উরল্লখ আরে, বর্শু বিরষ্টর [ঈসা 
(আ.)] অনুসারীরের উপর কী ভয়ািহ বনর্বাত্ন চালারনা হরয়রে। বর্শুর অনুসারী 
বিোনরক পাথর লমরর হত্যা করা হয়। [৭] র্ারকািরক(James) হত্যা করা হয়, 
বপত্ররক কারািারর বনরেপ করা হয়। [৮] বিবভন্ন ঐবত্হাবসক সূরত্রও জানা র্ায় লর্ 
১ম শ্ত্াব্দীরত্ বিষ্টানরের উপর িহু বনর্বাত্ন চালারনা হরয়রে। ত্ারা এক স্থান লথরক 
অনয স্থারন পাবলরয় লর্রত্ন, ত্ারের উপর জুলুম চাবলরয় হত্যা করর লেলা হত্। [৯] 
িাইরিরল বর্শু িলরেন লর্ ত্ারা এক স্থান লথরক অনয স্থারন লর্রত্ থাকরি এিং লশ্ষ 
পর্বি বত্বন বিশ্বাসীরের বনকট পুনরািমন কররিন। [১০]  
অথবাৎ সবত্যকাররর বিশ্বাসীরা বনর্বাবত্ত্ হয়, হত্যার্রজ্ঞর বশ্কার হয়, বনজ িাসভূবম 
লথরক উরচ্ছেও হয়, বকন্তু এর মারন এই নয় লর্ ত্ারের আেশ্ব বমথযা। লশ্ষ পর্বি 
বিজয় স্রষ্টার সবত্যকার বিশ্বাসীরেরই হয়। সমৃদ্ধ অিস্থায় থাকা আর শ্বিশ্ালী হিার 
অথবই এটা নয় লর্ লকউ সবঠক পরথ আরে। এটাই ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থর 
িিিয। অথচ এই ইহুবে-বিষ্টানরের উোহরণ লটরন মুসবলমরের বিব্রত্ কররত্ চায় 
নাবিক-মুিমনারা।  
. 
িাইরিরল িবণবত্ এইসি অত্যাচারী শ্াসকরের সারথ আজরকর ইহুবে-বিষ্টান ও 
ধমবহীনরের পবিমা সভযত্ারক লমলান। আর েুিবল-অত্যাচাবরত্ িনী ইস্রাঈল বকংিা 
বর্শুর অনুসারীরের সারথ আজরকর মুসবলমরের অিস্থারক লমলান। বমল লচারখ পড়রে? 
িনী ইস্রাঈল জাবত্র উপর অত্যাচারকারী বমসররর বেরাউন বকংিা িযাবিলরনর রাজা 
িখত্ নাসর এরাও িহু শ্বিশ্ালী ও সমৃদ্ধ বেল। ১ম শ্ত্রক বিষ্টানরের উপর জুলুম 
চালারনা লরামান শ্াসকরাও অনুরূপ শ্বিশ্ালী বেল। ইহুবে আর বিষ্টানরের পূিবসুরীরা 
বেল েুিবল। আজ লর্মন মুসবলমরা েুিবল আর ইহুবে- বিষ্টানরা শ্বিশ্ালী। 
ইসলারমর সত্যত্া প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া লত্া অরনক েূররর কথা, িরং ইহুবে-বিষ্টানরের 
ধমবগ্রন্থ োরা এখারন ইসলারমর সত্যত্াই প্রমাবণত্ হরচ্ছ! 
. 
ইসলামী বিশ্বাস হরচ্ছ - ইহুবে ও বিষ্টানরের পূিবসুরীরা বেল নিীরের অনুসারী এিং 
ত্ারাও বেল মুসবলম। আল কুরআরনও িনী ইস্রাঈরলর প্রবত্ বেরাউরনর জুলুরমর কথা 
উরল্লখ আরে, [১১] িনী ইস্রাঈরলর ২ িার জবমরন বেত্না নত্বর ও আল্লাহ্ র িান্দারের 
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োরা আর্ারির বশ্কার হিার কথা উরল্লখ আরে। [১২] ঈসা (আ.) এর সবত্যকার 
অনুসারীরেররক বনর্বাত্ন করর আগুরন পুবড়রয় লমরর লেলিার একবট ঘটনাও আল 
কুরআরন উরল্লখ করা হরয়রে। [১৩] হাবেরস উরল্লখ আরে - পূিব রু্রির মুবমনরের এই 
অিস্থা বেল লর্, একবট মানুষরক ধরর আনা হত্, ত্াাঁর জনয িত্ব খুাঁরড় ত্াাঁরক এর মরধয 
রাখা হত্। এরপর ত্াাঁর মাথার উপর করাত্ চাবলরয় েু’খণ্ড করর লেলা হত্। কাররা 
কাররা লেরহর লিাশ্রত্র বনরচ হাড় পর্বি ললাহার বচরুনী চাবলরয় শ্াবি লেওয়া হত্। 
বকন্তু এই করঠার পরীোও ত্াাঁরক ত্াাঁর েীন লথরক লেরারত্ পারত্ না। [১৪] আগুরন 
পুরড় মরা বকংিা করারত্র আঘারত্ বেখবণ্ডত্ হরয় র্াওয়া লসই মুবমনরা বেল প্রকৃত্ 
বিজয়ী লকননা আবখরারত্ লকিল মুবমন িা বিশ্বাসীরাই জান্নাত্িাসী হরি। লসবট হরচ্ছ 
বচরস্থায়ী সুরখর আিাস। র্বেও পাবথবি েৃবষ্টরত্ ত্ারেররক পরাবজত্ িরল মরন হয়। 
. 
আজরকর পৃবথিীরত্ মুসবলমরা েুেবশ্ায় বনপবত্ত্ , বঠক লর্রূরপ অত্ীরত্ নিীরের 
অনুসারীরাও েুেবশ্ায় বনপবত্ত্ হত্। এই িযাপারবট কুরআন, হাবেস, িাইরিল – সকল 
সূত্র লথরক প্রমাবণত্। মুসবলমরের বনকট িাইরিল লকান েবলল নয় িরং কুরআন-
হাবেরসর েবললই মুসবলমরের জনয র্রথষ্ট। 
িত্বমারন মুসবলমরা বনজ েীন লথরক অরনক েূরর সরর বিরয়রে। আল্লাহ ত্া’আলার পে 
লথরক বিবভন্ন শ্াবি ও পরীোয় বনপবত্ত্ হরচ্ছ। আল্লাহ চান মানুষ লর্ন ত্াাঁর েীরন 
বেরর আরস। আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“স্থরল ও জরল মানুরষর কৃত্করমবর েরুন বিপর্বয় েবড়রয় পরড়রে। আল্লাহ ত্ারেররক 
ত্ারের করমবর শ্াবি আস্বােন করারত্ চান, র্ারত্ ত্ারা বেরর আরস।” 
(আল কুরআন, রুম ৩০ : ৪১) 
. 
িত্বমান এই েুরািস্থা মুসবলমরের জনয পরীোও িরট। আল কুরআন িলা হরয়রেঃ 
. 
“এিং অিশ্যই আবম লত্ামারেররক পরীো করি বকেুটা ভয়, েুধা, মাল ও জারনর 
েবত্ ও েল-েসল বিনরষ্টর মাধযরম। ত্রি সুসংিাে োও নধর্ব ধারণকারীরের। র্খন 
ত্ারা বিপরে পবত্ত্ হয়, ত্খন িরল, “বনিয়ই আমরা সিাই আল্লাহর জনয এিং আমরা 
সিাই ত্াাঁরই সাবন্নরধয বেরর র্ারিা।  
ত্ারাই লস সমি ললাক, র্ারের প্রবত্ আল্লাহর অেুরি অনুগ্রহ ও রহমত্ ররয়রে এিং 
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এসি ললাকই লহোরয়ত্প্রাপ্ত।” 
(আল কুরআন, িাকারাহ ২ : ১৫৫-১৫৭) 
. 
হাবেরস িলা হরয়রে - মুবমন লকান েুবিিা, লরাি-িযবধ, বিপরে বনপবত্ত্ হরল এমনবক 
একবট কাাঁটা েুটরলও এর বিবনমরয় ত্ার গুনাহ লমাচন হয় এিং সওয়াি লাভ করর। 
[১৫] কারজই মুবমনরের জনয হারারনার বকেুই লনই। ইহুবে, বিষ্টান, বশ্য়া িা ধমবহীনরা 
মুসবলমরের উপর র্ত্ই জুলুম করুক, র্ত্ই েুেবশ্া লনরম আসুক, মুসবলমরের জনয 
এগুরলা পরীো ও গুনাহ মারের উপলে। বকন্তু এই জুলুমগুরলা র্ারা কররে পরকারল 
করঠার শ্াবি হরি ত্ারের পবরনবত্। ত্ারের চাকবচকয িা সমৃবদ্ধ প্রকৃত্ মুবমনরেররক 
লমারটও বিভ্রাি কররত্ পারর না। আল্লাহ ত্া’আলা এভারিই মানুরষর মারে ভারলা ও 
খারাপ অিস্থারনর আিত্বন ঘটান। এিং সি লশ্রষ আল্লাহভীরু মুসবলমরেরই বিজয় ও 
শুভ পবরনবত্ বনধবাবরত্।  
মুবমনরের মারে ত্াই অনি আশ্া। নাবিক-মুিমনারের আশ্া লকাথায়?  
. 
“নিরীরত্ কাবেররের চাল-চলন লর্ন লত্ামারেররক লধাাঁকা না লেয়। এটা মাত্র 
করয়কবেরনর সরম্ভাি - এরপর ত্ারের বঠকানা হরি জাহান্নাম। আর লসবট হরলা অবত্ 
বনকৃষ্ট অিস্থান। 
বকন্তু র্ারা ভয় করর বনরজরের পালনকত্বারক ত্াাঁরের জরনয ররয়রে জান্নাত্ র্ার 
ত্লরেরশ্ প্রিাবহত্ ররয়রে প্রস্রিণ। ত্ারত্ আল্লাহর পে লথরক সো আপযায়ন চলরত্ 
থাকরি। আর র্া আল্লাহর বনকট ররয়রে, ত্া সৎকমবশ্ীলরের জরনয একািই উিম।” 
(আল কুরআন, আবল ইমরান ৩ : ১৯৬-১৯৮) 
. 
“আর লত্ামরা বনরাশ্ হরয়া না এিং েুঃখ কররা না। র্বে লত্ামরা মুবমন হও ত্রি, 
লত্ামরাই জয়ী হরি। 
লত্ামরা র্বে আহত্ হরয় থাক, ত্রি ত্ারাও লত্া লত্মবন আহত্ হরয়রে। আর এ 
বেনগুরলারক আবম মানুরষর মরধয পালািরম আিত্বন ঘবটরয় থাবক। এভারি আল্লাহ 
জানরত্ চান কারা ঈমানোর আর বত্বন লত্ামারের বকেু ললাকরক শ্হীে বহসারি গ্রহণ 
কররত্ চান। আর আল্লাহ অত্যাচারীরেররক ভালিারসন না। 
আর এ কাররণ আল্লাহ ঈমানোররেররক পাক-সাে কররত্ চান এিং কাবেররেররক 
ধিংস করর বেরত্ চান।” 
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(আল কুরআন, আবল ইমরান ৩ : ১৩৯-১৪১) 
. 
“এই পরকাল আবম ত্ারের জরনয বনধবাবরত্ কবর, র্ারা েুবনয়ার িুরক ঔদ্ধত্য প্রকাশ্ 
কররত্ ও অনথব সৃবষ্ট কররত্ চায় না। আল্লাহভীরুরের জরনযই শুভ পবরণাম। 
লর্ সৎকমব বনরয় আসরি, ত্ার জনয আরে এর লচরয়ও উিম েল। আর র্ারা মন্দ কাজ 
করর, ত্ারা র্া করররে ত্ারেররক শুধু ত্ারই শ্াবি লেয়া হরি।” 
(আল কুরআন, কাসাস ২৮ : ৮৩-৮৪) 
. 
. 

ওরয়িসাইরট ললখাবট পড়ুন এই বলংক লথরকঃ https://goo.gl/4AUKgL 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rferl.org%2Fa%2Fputin-christmas-russia-belarus-georgia-kazakhstan-macedonia-moldova-serbia-ukraine-armenia%2F28959952.html%3Ffbclid%3DIwAR32DK8cBfEZBroMjKYoEGM19QafV82TJaQL4GUuSdHsaBSqrFk36qL-0m8&h=AT2W2XHPMPwjOjGMNguc2yirGVhaLQ6UNj1JfybHv_jSuesNAjthZrTdk-whq_H2RA8LVtTcrvjIHSJGgXLoW1sYNacCYfb4ymvGa-nst7gnl-7AjQGTbfKrM2Ozwo2FUtZ1g4tP0mNSf4VZkqsuZZo1cMNjPmMsPs5GQD24I7oNF_0DXRVOQ5-IU7ZVJpxIhli3nN-6fJhOfRG5pBd_Su7YmN3nozgiNP8PpkGmQdZpuzLDqJ6IAdIMWfeDAwR4RtpHo9S9W-D6INQUCq4U5IFYw8whOD5qvkdY8aVRsu1FScHEhj_VFfCR0r9tFhlFgGcBXegyK9ftDFYo_EFzd9WqWCTrWnUXJgRky16sOZGKWvkXDPZF7MIuDbLoFzws9t2YXXK_DCLUXsWeNQMKWi12bA_jUEopjNusIgmhH82wrtei-NiAz6BTl0mGMW_Fy3lW1jX5
https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/12/only-takes-one-terrorist-buddhist-monk-reviles-myanmar-muslims-rohingya-refugees-ashin-wirathu?fbclid=IwAR2gKNOfDSCgP5LlTTWNyWRDzIZtES1xMTafNGkiHsiSgW4aVJ7TJfoCSkQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FiPN1Hy%3Ffbclid%3DIwAR3v2kXXsq10Z9RXXrEZ2Z19oIO3fEe5AdpPsir74Fp41yIgP2eX3Gdx4as&h=AT3ahDFVUXIxtThiiHaOQiZXYBoWsWi1hSTtyuFxe92zKLPeys6GUVd3_rxMsH0b-YPLK1aocemihp3T3tW_zy5dM9foPlN4pKJte8nqVQM7ueyg2rd5eZNIOrAXAehQAfbS6l0K8_juuZaFOArg0EHZn6g2cv73aI9B_PXZTtc5bQAgZwuKD2BgDmr14eKBzJZolTTQvjuP8XR4Cdx8Vf3jwRUvM_Fsn0bpBceTnhFn7DN3vxaUVCXhb5FWNzzAEVGJClcwegDEy9TRr7zjFa7tT0K6wYPAbvLN61hN7ELLw-m9pn7eWIKbQPyR9wHSwJt-VIM1lzoanNMb1KOxFQsyKBiJp4LdmJmZSO5ckmp8HeDZ69kx7ygQBBFeu5TbfJZaGAWwBIquNwnTGsu2ORmH6uVi4nWUxhaWvyKCnVhWwh87g7zgGOVT6iMP2zGpUmSlJrZl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FbmgBSf%3Ffbclid%3DIwAR3IAr8EyNKnZ952JeDsonDeof99M_ulWgW2sZ19jKtWQaUvc5OlNwdke4k&h=AT05cU-CM1nAFtm8ycyu5vPg3ptFDewxsmqftlKgMtX-R3aNCqTZ6q_bPqOZNFRvwNjuifSa9YeHbEucnBj5e7jzXL_JH8R7V9_nn7hXqBfv5tHIvz2z2TPPvT5SWBxdsudJv6po6smrP0kIQ4m53hIAn0t4oFvusjFv5_ylIM_NOa9RhrQFQ7_MXF5XfT3l1T7m6Vx7Jo5s-3Eb3APUCUHl4YLNspfO-xC95kTTgqIgtDT1CQF5pE3UUK02Q2WL45Lb-mtVX1cBY1mNhceUpq1bFLu5LoB2qvdDJnPz8k_UsPYpwJwLTR2QR_onfon6hccj4Y-VanKULfi5D4DhvsiQdopOcpFKGxM7CoFOKe_qk4eF03HRzn2UWY3d-CBaWNmPKXogHDiU9zgEi_XwUV_4_xa9z8kSfs9DQXDAe5DlMKh55YtVXc0nYuvMg6tfh-zdXXl6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FwBYVNV%3Ffbclid%3DIwAR0aAs7EmZIecMniW1K2fbSKXOXCj7ccHZsebCrk9WuYF7-VraVkQkpyiPc&h=AT2D_9POEJtTDEHcxx5vWfBYuRqHhL7QeoEhaY7iUQTRRCTDMTYDgDpjWv4IakRvG0C_QX_kbWV70qG_WQ5-qJAlgSQ3qRiGcB2HZYTO0EZegeXZQc7n7Hp4dcJddBPc8vD0KKZvlGZ0aUQ37MNOwnWKx_zhkiFoKBTELpD48o26nvXldof39FflZL_z-AjiA61pLUFsJmelpqnlINYkrfBkLeHaOj3Z1-ANr1GKD8iUEAu8dItz7JMDwuG3N0SEZ6orXcwWako1dOqGFzQWnoRFp4Vq8bFmhc8vTc-yiHFOFHrC705BrHKI6w4ohpLGjHTgCu4NEJsr6uc1H-ViEqxIT4vXpf17Q-sIui5HTh4Jyb2WZhNn6beeTsq2tvzRpZ4atuQszY84KT3WUl5kC_aU_RRKRy2_1u23ojjtE1Zjb1-QGnEwWMlLfwZpdUOK3w9d7iMN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FHrVrDz%3Ffbclid%3DIwAR1EfCi4ym862Id8MeBHBh1tc_x1w85l6JI1oGc1p8rBoAxpu9JcaECXsjQ&h=AT01l5pqIokNxK7CbbneiKV2-_4H736FZm2jlEzuvnPQbGeK0aLKwxkZvyNnm1CeQcWTG7ZNRnSL4u1lY0L37deLoygKaKi-rh6rmY7zENYWKxSfmhL7h4iIVgnmq4G-fJN8wWqrqUIv3Mfu9zyj-P3a7Owue6ArG5D7-uWHi-4wYyNcPPjncZ-3BIZZVwu4DmUmC_8JyCTH1IygZIL77q4spuZvAIrpjW24elZVQgapXQDMoGXwrpUZuoH4W57CrfH8wFUsrxi1ePw_hxWULoR2T99vLBMvn5SfdAMhx12xABW5msdC5LyZEaWRV5rSVLrzOqOy_ruCYNH3YLtlin1s4s_30assFpKiTw42LibI3OEK1QUCpaUXUBCoNTzCVog23qLOBou0TxdF09eCblD0FqxaA6bmBe3rIP9NlnXxN56elZEcLqMQmV-0KEur6KxPmTuB
https://goo.gl/A9UVH1?fbclid=IwAR0zpcFRbQRokQPyYi9TpJ-XgW_S8aksv6B_2Fc1sWsCbE5fZO8rNUyVr8M
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fg8DTgX%3Ffbclid%3DIwAR1OjnbcIjjmsxuBHTJTEyuF7sZ6HP8JPKYnWQnFnNfSDoslFNWUkMUc9xA&h=AT3vz5LHtJrlhJrazimz-rrPZ1jHz_jSjdxDwiXl9QZ3Iewgoq7l8WrrSQJbB26dPmakIq1zlt8FIYluf4qIEIaHH6-5StE9dT_xDXidYyCW5f3bGUzvsRSm2p_vxjA3eNa76dofw6FWlwiAJF7zKMtL-CVoZaCs9SZ94tPw1UOJyrY6gkmajyiDr53YPDka2IG4hDCFNwtmkAxiRZmdDCdHXa_vao0wznAi9R_9l95q1uDwq466N4T4XT2-14cFVH77vG1icK45YSwiaORwKU-gKzXO0ltxPnkTkspJ8QnXdrrKyBPj947KKPX4DYavA3uKzSoYa6err7uDopwkbkokqX50hMPRGIJKjhvwJzq9DktM1q5ifskYvJPOIEFasYNzVCxixMTniostlpsVbNHeGPjgpW2hdaF1br4SzVrd2Hmbk403Eqobi-D_CViUWeqTL8L3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FYnkTgS%3Ffbclid%3DIwAR1xZS0D-BWVkJ5wbTagytA93LZaMeYA5UIxfRUsLeM1OS4qpDoKUi7r-qE&h=AT0dEi-d7k8AnKNLNePJKXSiRSREs2j9UjSeCD9701jnuldDWc2ZWTmksn6CQXo2PF0r3ZYJh2FlyjzMY2wOftrdbpYAOBxvUXiBVMZfZ8ay56_Ux3nTBNfcPl3uqOdKF_KjBPiaN6ceqMHyrIWo83MNYbEzVZoWW7igwjN14HTPWaUlfOtZg0qCgLgVgXfmxUNkse_2400xYmBWNP6HamGon1A1mCTnWGD5xI9fKyFcTxVMyMLa8At3y9z9K-dhmv0z9Ug0UNFCIoOdiJgFt6bps-OA93_Tg92DpSw3YxBpBkE3PJ3aahXRagzgv227ahKEFUhRmEmzZjtf4gwgRpMHZA_2VbJp-OkAYvfzMnLYyP8-081Y-i2h-eHb1liL7p4UnXG9VdhoDw_a0c-kUPuUCoiMORUPWiAlrWkZ8bEMXIEygxfCySWR4fmfGM7EimFq-due
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/christianityromanempire_article_01.shtml?fbclid=IwAR2ObwVdoaDZyRVq9dm9KffW9qFsPgOyEEYAPIAYAUH6Icp8wmethUTZidQ
http://www.christianitytoday.com/history/issues/issue-27/persecution-in-early-church-did-you-know.html?fbclid=IwAR3wYDU3ji3kMO-g9j1iVMBTU6iPhamaziWcQm70rtCwn010y3CBJDzZU_4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FgMKrxd%3Ffbclid%3DIwAR2P5bPj78Zprsqsqe4YsfRTlO-zSuNuqe1d_dkPNCeI02-F8RByBuG8BeQ&h=AT2N9fAMIsbxYebPqLHaj0x-NrNd8rp-2GYFXQys__sAFAXg6Zz3COezcm1COh2nFxNwwqfUJh-bA5LoteYUnz3yAVVEFrGU993JbDm3Xht_X34cknq-w0-32DLjJrJ4SxWnz7-ae1xQY6o4xt-Xz9PXZwVtiZ4hRmUIVe_XNJDp3Za31-yP2wQgINaidLIIe3XKpLtutmOfOKpmS0T3Md54lPp9umEEXt-hhV2QHBhgZD3yQ6lTkNdPe3IoMlaGKyzcpojgqg_FSwR8QSQbojsubwVXQt8kmvg7BeweWHlkDfhoFxLAvKjOmeFqg6J-N4FMLWR8ZMR2Q8mf-UdoKfFMOyJ0S-JvscU7cBL8tuEVnpokFcKtcnevnq0aRixZZzneFVabAJ2hzKiwkvkva_KV_qgb4ULLsYnLiygAtvNe3ssE14S2T_2qwS8-OMLBLCvCoX0m
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQjGJXh%3Ffbclid%3DIwAR2XHsIqvSzuLFYvTrogcAxo0KERqCKb9cU96AgzF3jrnzHvNq6GIigDzis&h=AT1Eq0JBiuJT_MgMwgqD5HKzYrMdC0ETpKCZwvE4PRo1ji8FBzVbmYx3s66F46N5R_k0E8NB7uUTNNkcGD8hFMchVqmPensBytmyl_s5xJdr9RFRPtgziyrvuWVrGS1EJnQMQNnXpSe3XFHlYPnR0jXm3BFMldygUV39VRy4zNHK7STHY-hIPYODiN5lGV70JE70XrygBASivq9jMJJctTeU5SLYmtqUSWwl5kkLcu749w1qV6w1JaMWj8GSqqJieJDYirufPFWcQBds2UyONzWk3l_3HadpvZlZz9T9hzxnhA7rmJCfJBrPmuTPoauhPyAsgNJsaudfSLTD1nnqiONM41u_-LRZ3EqzX3qxhvkA2nmH_f2jO_0sOzaagBAO7q8JxupiuC4pX27nezRR1keQgRyygU-93u_SNvR5Um2Wp2DepUoOXbjpAEdxSCnAyxIhKm4o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FqRRRxv%3Ffbclid%3DIwAR1hXtGXju5rTaMLxZ2h9GkHM3NBbQav1bvG4kCoVNVDzyvmyLmKbRZJrnY&h=AT3-XNZGTSQHADdRKiwpLlGsY1jziIqw2CsyhKMvX6nLq22J21scOJRCMXHhSfUFYAdixyLfv0G8i9cXMCvvaNc7mVserojjtFPy0fO2nUbEAq4vSpil8acZNdQ4wpLB7aHYrIDQfVKaiwOeQkc2zp4DF8s1ecBICg7Qhqnt0LfBz04lVM_NWujvgmD8NR_nMN25eQTShrQP5Bny5iRE1e_mbd4RJRNV0IryegKON6PYSZR4w4IEF5adUHVLfsvDwYcYPX14s8UhRAMJOuZSb43za1YHMdpZwiVbgDtF4yxULA7PJFG7AD2SyLZO7fnRCPOkeX0dgoFJVmOJ_NyEU35S7PCMC9v7zJm5DdfMtxfRplEdf8l2gpIyZAogjDGJan180XtsMCA1h_gwiNId1xdPkRPFHVYkHQaEpUoZcIDxm7dBiRKh85w0x9_LccuSjaiEPgEx
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FUty3P8%3Ffbclid%3DIwAR2igzPQLdnrXEVBWHI_f1UnUNwXZuC7InKdT67YopXf4pPhyOtnG2ST8ns&h=AT1HOml2PpSuqEaGAVQnD8kyqupYCdRT8Au2n9OqfpBLWGtTbVp8y5R19mNgFM89-cXgrI5o4G98n7pz0V-3LN7pAjatnozPonY4OlJ5EiZ6oSuNGaJ2eWhaBj7OWnLZH-MRW11yDbjMazf9giFEozu3_5FccoWekzZ0-1GzxncJOgpPc4WEVyo_wD9AobfPxxxPoQgbzzKMYLQsuptPUIgpr_JSKqKSeMAsFT8q_r6s9PBmRjbftwWQXc5qV2hkGbvYcFkCbJzo89Tk4AaZl6phiwdFBStsE63SQZ_GC_QpzMQWBWCGXYkxAjHdK8hf-HYPJP7aTzCBI-oAIHVMIgo_gpQQuhUZvreaQ_q36sob4joUrAXWMq3K9_ZAqDCl1eIrXlnERsAPsZRRjhQQi_ecHwdw0xCgghYTcu_DjRRHstkA4eMssvitu9UnHM7s7CH97IRC
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■ বিিাবরত্ ঘটনাবট উরল্লখ আরে সহীহ মুসবলরমর ৭২৩৯ নং হাবেরস। হাবেসবট এখান লথরক 
পড়ুনঃ https://goo.gl/1dr1Tm 
■ ইিন বহশ্ারমর ‘সীরাতু্ন নিী (স)’ গ্ররন্থ উরল্লখ আরে লর্, ত্ারা বেল ঈসা (আ.) সবত্যকাররর ধরমব 
বিশ্বাসী অথবাৎ মুসবলম। আর ত্ারের প্রবত্ জুলুমকারী বেল ইরয়রমরনর ইহুবে রাজা রু্ নাওয়াস।  
লেখুনঃ ‘সীরাতু্ন নিী (স)’ – ইিন বহশ্াম, ১ম খণ্ড [ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্], পৃষ্ঠা ৬৫-৬৮; 
িাউনরলাি বলংকঃ https://goo.gl/vQ4tV3 
[১৪] সহীহ িুখারী ৩৬১৬, ৫৬৫৬, ৫৬৬২, ৭৪৭০; বরয়ােুস সবলহীন ৪২; 
বলংকঃ https://goo.gl/qeWNik 
[১৫] সহীহ মুসবলম, হাবেস নং ৬৪৫৪ – ৬৪৬৩ দ্রষ্টিয। হাবেসগুরলা এখান লথরক লেখা লর্রত্ 
পাররঃ https://goo.gl/8R7u9Y 

  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F1dr1Tm%3Ffbclid%3DIwAR2uWvp7lXMrYLAabvRA1yLEdKBZXDa9Cj0OQxlyhXjcFIYor_fAlxspCvs&h=AT2u_bhDJxHsPQgl8aJEkHfLJEH3y5rst7IvfyEa-k0W8KBX4lR3oVdBNPQQOsqvxUPTUYGhTE090-OXv3pQbSLzZegtGXI_qhdmPKh9gU4ZMCY8sNSaOh--8OvEKyVx2CRw3QrYGJTfL1m8KupBeKkGHyIGoJulCKZjQrJ_VIGFdxH8eKnFXZ9bkt7JfK0vNVUtulw5kxEzxh5VYixqxfzeZQqbqC0iGHe-zfyRi0Oho_Ze-lgg7Tk-2cBPR3h3NL6eeDQtTn7pL1IobdOaTMDk14Pzp2mJk0REMEQ8F7Kqmx9wJcKIL5-OIAUIEA3kiLfB14LHwyOAHNVO13EBKWVpJwa0bBMReNH4nCS1NarFCSpjuJAvRlMfJAWqD4fr_vE8i-UOLkM2SFYM4eQodiqyI5-UWO8yllVN5Xx70Ujg3rFuC2m4dYlUgBQBcHvOwT9zc0KS
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FvQ4tV3%3Ffbclid%3DIwAR0YyHFsvB0lafgFwpnsbKN8xq3v99raR_PshFqI5HFX7IXKb9fD-WS-WYY&h=AT1s8Rve9DsfqLOZu2WLxE8VEfnLFuSqkUswlIUZoZNx3Q3yXPEuADvLVfhMGjOUXdvb0mgv2bPQerXd-3EHsT062tSzcnDxt9M-dxt8hQ2945S7TQdtLcJElQxpkym31l7CuvsNiI757kLgofveptUs6TmL_-VRmgVCkSVgfiRO47x_vPDzZC6_vaNJE9bHS7kO8y_UqMYuL93jGjrD2UrVIJvDZqL1_da2RVc9T5YNPsqERZpsL73-nL2PPIVqqao2dUPdWU5e5itsMCyKTvJ7MfMt7dR_5_QIeL-2WHlpyTmQKUoBALiuw12Z_GOwb2GUdydf8J-ZuePiWVFh-PRJWr5DgJbuG8owMiQoyey7dV4z_nVIbIeXwa2Bo0KaOCsjhB62NFlvEv_tpZXFbtxoYZn4DGDpybRMKoPJt-tBr3Yp_ELDd9QMCdPmQ1m2Ecsg5Iir
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FqeWNik%3Ffbclid%3DIwAR2IQ4a1zgGhqKaRGHKUbac9jfmGJcLbk6zMhVwkwX0mu-paPmNag09_VYA&h=AT3cfXnrplx5a2k3aJw3icWdNslJdi3mi-MKFn-n7rARrIQ33dAGThUDJGqMgZNafcuo6xIlP88qrYfal9OL2KSMVpSiIjzrKq-n7xvuldfNC_cuyf8yx1np6mf9vpY8T2q19PPVmwdn7zwHBkT-UW_jH_3G2QVgJ0QBi7_BvmylvgPhbdu3SlzLkVYCxZCNYIRQvjsQOmGybLlqJQJUM22dfzzvlHjlvRy-0oc2RB4-imUuB2plrZthowpyTFh6YvwYWmwTJdmi3VZv-QvgL81kBCPK33GVfkb4RITbt9uHK17mCG022oe7kjAitT8lWsU8xfNdWCfTWVsmF0F5VtO2HtW-XjKaDDn3ggS_e55Go8W7bm66yZXscLahrF053RokRUpYCGWPkWd43sZgPQXUnezLhgE8E0xKv2mBMaa8CEdE2bvpBO70cvzSD2HxM42PHkUP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F8R7u9Y%3Ffbclid%3DIwAR2ZcRtpX9G5-dfI2aX4MPYLB18AoAscxK3NPXjkBQHakURSCcv6QsggOOQ&h=AT33pSX3G1tbBS44ur5TwPyozBoXsotVS1hVMlxehjpm4pi2xia_Yj0d6dNJ_MElDMnHRVFGy_mrOuX6wMDON3PNKPIX3qAgTe0J_jFohlblvm05fQAzz09VFK5ASYJ96TmzrWjLY_wHJ2UqG5U_nXlMcafSysGFyARapXc3FGYItRPPEFMTIwWgYJ2mL4GtbSqBz9TC2Czr13NZa12uZnxqLjGc32qE9ZmN6Ji3xkxT-gLcG1F8AsATRdueCbjWlfDqLlHgO8Z-2Fq8LqG9Ao8kF4CC1X-Y6cnxhJ5MJTc8qIFRxOWwdBBrJu3sdn1eL1UvTD6ObW-DiFrV-1pyB4Z-Ab7spjyYZjV_zscFHWVvbnLXfIsphsqlc1ToZGpjQClA5rqvaVvEAHvx-Ql6wk318tMIbbTJqEH9YWIflIkIXw3oXnoFHqDwl6ZNNabLpPdlgHLQ
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২১০ 
"জীিরনর উৎপবি সম্পরকব চূড়াি প্রশ্ন" 
- আবু্দল্লাহ সাঈে খান 
 
. 
জীিরনর উৎপবি বনরয় পড়ারলখা কররল লেখরিন বিজ্ঞানীরা পদ্ধবত্িত্ িস্তুিারের 
(Methodological Naturalism) -এর আরলারক জীিরনর িস্তুিত্ উৎপবি িযাখযার 
করার জনয 'অযািারয়ারজরনবসস' নামক একবট শ্াখা খুরলরে। এই শ্াখার মূল উৎস হল 
জীিরনর িস্তুিত্ উৎপবি িযাখা করা। অথবাৎ, কীভারি আবেম পৃবথিীরত্ বিেযমান 
রাসায়বনক ও লভৌত্ বনয়মািলীর মাধযরমই প্রথম লকাষ উৎপন্ন হল। 
. 
র্বেও বিজ্ঞানী িারউইরনর মত্িােরক এখন অযািারয়ারজরনবসস লথরক পৃথক ভারি 
উপস্থাপন করা হয় বকন্তু জীিরনর উৎপবি সম্পরকব লস ত্ার (িস্তুিােী) মত্ িযি কররত্ 
বপেপা হয়বন। লস লজারসে িাটন হুকাররক ললখা একবট পরত্র জীিরনর উৎপবির 
সম্পরকব র্া িরলবেল ত্া অরনকটা এরকম: পৃবথিীর আবেম পবররিরশ্ র্বে একবট 'ইষৎ 
িরম লোট পুকুর' কল্পনা করা র্ায় লর্খারন সিধররনর অযারমাবনয়া ও েসেরাস লর্ৌি 
আরে এিং সারথ আরে আরলা, উিাপ ও বিেুযত্ ত্াহরল লসখারন হয়ত্ লপ্রাবটন নত্রী 
হরয় থাকরি র্া জীিরনর উৎপবির কারণ হরত্ পারর। (১) 
. 
ত্রি, জীিরনর উৎপবি সংিাি 'বপ্রমবিবয়াল লসাপ' ত্রত্ত্বর প্রথম প্রিিা হরচ্ছন 
অপাবরন ও লহলরিন। এই ত্ত্ত্বানুসারর 'বপ্রমবিবয়াল লসাপ' হরচ্ছ এমন একবট 
রাসায়বনক পবররিশ্ লর্খারন বিবভন্ন প্রাকৃবত্ক শ্বির প্রভারি বিবভন্ন নজি লর্ৌি 
এরলাপাত্াবড় ভারি নত্রী 'হরয় থাকরি', লর্খান লথরক প্রারণর উৎপবির সূচনা হরয়রে। 
. 
বকন্তু, 'বপ্রমবিবয়াল লসাপ' ত্ত্ত্ব র্খন লেয়া হয় ত্খনও বিএনএ, আরএনএ, লপ্রাবটন-এর 
মত্ লকারষর লমৌবলক িাঠবনক উপাোন-এর আনবিক িঠন সম্পরকব লকান ধারণাই বেল 
না। লকারষর বভত্র লর্ আররকবট 'স্বয়ংবিয়' ও বিশ্াল 'রাজয' আরে এ সম্পরকবও লস 
সময় লকান ধারণা বেরলা না। 
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লপ্রাবটরনর িাঠবনক একক অযামাইরনা এবসি সম্পরকব বিজ্ঞানজিত্ র্খন জানরলা ত্খন 
বিজ্ঞানী বমলার ও ইউরর পৃবথিীর আবেম পবররিরশ্র একবট 'ধারণাকৃত্' মরিল নত্রী 
করর পরীো চালারলন লর্ লকান অযামাইরনা এবসি একা একাই নত্রী হয় বকনা? 
ত্ারের পরীোয় লপ্রাবটন িঠরনর জনয প্ররয়াজনীয় ২০বট অযামাইরনাএবসি-এর মরধয 
সরল বকেু অযামাইরনা এবসি নত্রী হরয়ও বেরলা। বকন্তু, ত্া এরলাপাত্াবড় ভারি একবট 
লপ্রাবটরনর িঠন িযাখযা কররত্ই সেম নয় একবট লকারষর িঠন িযাখযা করারত্া অরনক 
পররর িযপার।  
(এ বিষরয় আররকটু বিিাবরত্ জানরত্ পাররিন ২ নং লরোরররে প্রেি বলংক-এ) 
. 
এরপর র্ত্ বেন পার হরচ্ছ লকারষর অভযিরীন জিরত্র বিজাইরনর জবটলত্া সম্পরকব 
আরও বিিাবরত্ জানার সুরর্াি হরচ্ছ এিং উি বিজাইন-এর বপেরনর বিজাইনাররর 
প্ররয়াজনীয়ত্া আরও প্রকট হরচ্ছ। 
. 
ত্রি, 'েশ্বনিত্' িস্তুিারের অনুসারীরা ত্ারের প্ররচষ্টারত্ লথরম লনই। ত্ারা চায় লর্ 
কররই লহাক জীরির উৎপবির একবট িস্তুিােী িযাখযা োড় কবররয় ত্ারের েশ্বরনর বভবি 
বহরসরি ত্া প্রচার কররত্। (৩) 
. 
র্াই লহাক, িত্বমান পৃবথিীর অনযত্ম োমী 'অনলাইন মারকববটং কনসালরটন্ট' লপবর 
মাশ্বাল-এর (৪) বিিত্বনিাে ও বিজাইন ইসুয বনরয় পড়ারশ্ানা অরনক বেন লথরক। সি 
ধররনর িায়াসরক একপারশ্ লররখ বত্বন িারউইন-বিজাইন বিরিট েরলা কররেন এিং 
পড়রেন। ত্ার পড়ারশ্ানার আরলারক বত্বন অরনকবেন 
ধরর www.cosmicfingerprints.com সাইটবটরত্ বলখরেন। এই সাইট-এ এিং 
নাবিকরের সিরচরয় িড় সাইটগুরলারত্ িাঘা িাঘা নাবিকরের সারথ ত্ার িারউইন-
ভাসবাস-বিজাইন বনরয় ত্কব হরয়রে। ইরলকবিকাল ইবিবনয়াবরং িযাকগ্রাউণ্ড লথরক 
পড়ারশ্ানা করায় বত্বন র্খন বিএনএ-এর িঠন বনরয় পরড়রেন ত্খন ইনটুশ্ন লথরক 
অনুভি করররেন লর্ লকান বিজাইন োড়া বিএনএ স্বয়ংবিয়ভারি আসা সম্ভি না। বত্বন 
ত্ার িারউইন লথরক বিজাইরন বথতু্ হওয়ার িল্প বলরখরেন Evolution 2.0: 
Breaking the Deadlock Between Darwin and Design-িইরত্। ত্ার লচষ্টা 
হরচ্ছ কীভারি িারউইন ও বিজাইরনর মরধয সরমারোত্া করা র্ায়। লস লপ্রবেরত্ ত্ার 
িিিয অরনকটা এরকম লর্ প্রথম লকাষরক বিজাইন করা হরয়রে র্ার মরধয হয়ত্ 
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বিিবত্বত্ হওয়ার ইন-বিট মযাকাবনজম লেয়া বেরলা। 
. 
বত্বন র্খন িারউইিােী নাবিকরের সারথ বিত্কব কররত্ন ত্খন আবিস্কার কররলন লর্ 
নাবিকরা সিরচরয় লমৌবলক লর্ প্রশ্নবটরত্ লকান ভারিই িযাখযা বেরত্ পাররে না ত্া হল- 
বিএনএ-রত্ 'লজরনবটক লকাি' কীভারি এরলাপাত্াবড় প্রবিয়ায় আসরলা? লকাি নত্রীর 
প্রবিয়াবট করর মানুষ, র্ারের 'মাইন্ড' আরে। 'মাইন্ড'-এর একবট নিবশ্ষ্টয হরলা লস রুল 
নত্রী কররত্ পারর এিং ভাঙ্গরত্ পারর। অনযবেরক কবম্পউটার শুধু বনয়ম েরলা করর। 
সুত্রাং লজরনবটক লকাি স্বয়ংবিয়াভারি নত্রী হওয়ার বিষয়বট র্বে পরীো বনরীো 
োরা আবিস্কার ও বনবিত্ করা র্ায় ত্া জীিরনর উৎপবিরত্া িযাখযা কররিই সারথ 
লরািবটে লথরক শুরু ইনেররমশ্ন লটকরনালবজর জিরত্ একবট বিপ্লি ঘবটরয় বেরি। 
লস লপ্রবেরত্ বত্বন সকরলর জনয উমুি একবট চযারলি বেরয় লররখরেন: 
লর্ লকউ স্বয়ংবিয়ভারি এিং লকান প্রকার িুবদ্ধমিা োড়া 'লজরনবটক লকাি' নত্রীর 
পরীেবনরীোলি প্রমাণ (Experimental Proof) হাবজর কররত্ পাররি ত্ারক ৫ 
বমবলয়ন ইউএস িলার পুরস্কার লেয়া হরি। ত্ার এই চযারলিবট এখনও লকউ গ্রহণ 
কররত্ সেম হয়বন। চযারলিবট বনরচর বলংক-এ পারিন: 
"Artificial Intelligence + Origin of Life Prize, $5 Million USD" 
https://www.herox.com/evolution2.0 
. 
অত্এি, জীিরনর উৎপবি সংিাি চূড়াি প্রশ্ন হল 'কীভারি লজরনবটক লকাি' এল? 
.... 
র্ারা জামবানীর বভসা লািারনার জনয বনরজর বিশ্বাসরক জলািবল বেরয়রেন ত্ারা লকন 
এই পুরস্কার পাওয়ার লচষ্টা কররেন না। পুরস্কার লেরখরেন? পুররা পাাঁচ বমবলয়ন 
িলার? ত্েুপবর আপনার এই আবিস্কার র্খন পযারটন্ট হরি, বচিা করররেন কী হরত্ 
পারর? এবট বিবি হরি বিবলয়ন বিবলয়ন িলারর, আপবন হরিন েুবনয়ার সিরচরয় িড় 
ধনী। গুি লাক। 
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http://shodalap.org/saeeddmc/26145/ 
৩. জীরির উৎপবি সংিাি অরনকগুরলা মত্িাে আরে এখন। লর্গুরলার এরককবট লকারষর এরককবট 
বিষরয়র উৎপবির িযাখযা লেয়া লচষ্টা করর। উি ত্ত্ত্ব গুরলার লকানটাই সমূ্পণব নয়। সি অনুমান বনভবর 
ও ত্রুবটপূণব।  
৪. https://www.perrymarshall.com/ 
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২১১ 
প্রাককথন ১ 
- সাইে মুহাম্মাে আমীর 
 
. 
অবিশ্বাসী (atheist) িা সংশ্য়িােীরের (agnostic) জনয নতু্ন করর বকেু িলি না 
আমরা, ত্ারের জনয প্রচুর িইপত্র ললখা হরয়রে। িরং আমরা র্ারা বনরজরের মুসবলম 
বহরসরিই পবরচয় বেই মূলত্ ত্ারের জরনয এই আরলাচনা।  
. 
অবধকাংশ্ মানুষই ত্ারের জীিরন লকান না লকান সময় একবট অবত্প্রাকৃবত্ক শ্বির 
(higher power) এর উপবস্থবত্ অনুভি কররন । একটু ধীরবস্থর হরয় লেখরলই 
চারপারশ্র এত্সি বিশৃ্ঙ্খলার (chaos) বভত্ররও আপবন শৃ্ঙ্খলার (order) সন্ধান 
পারিন। বনরজর লোট িবন্ডর িাইরর ত্াকারল িুেরিন কত্ েুদ্র আপবন আর কত্ তু্চ্ছ 
আপনার েমত্া। আজ পৃবথিী োবপরয় লিড়ারনা আপবন ১০০ িের আরিও বেরলন না, 
১০০ িের পররও থাকরিন না। আপনার জনয সময় লথরম থাকরি না, লথরম থাকরি না 
ত্ারের জীিনও র্ারা আপনারক ভারলািারস আর আপবন র্ারের ভারলািারসন।  
. 
আমরা মুসবলমরা ওয়াহী িা পরম সরত্যর মাধযরম জানরত্ লপররবে লর্ বিশ্বজিরত্ 
কতৃ্বরত্বর বেক লথরক সরিবসিবা একজনই। এই পরািমশ্ালী সত্ত্বারক আমরা আল্লাহ 
নারম িাবক, এই নামটাও বত্বন বনরজই বনরজর জনয বনধবারণ করর বেরয়রেন।  
. 
আল্লাহ এক ও অবেত্ীয়, মুসবলম মাত্রই এই বিশ্বাস রারখ। প্রশ্ন হরচ্ছ আমারের এই 
বিশ্বাস কত্টুকু েৃঢ়। আমরা বক আমারের প্রবত্বট জাগ্রত্ মুহুরত্ব আল্লাহ 
সুিহানুওয়াত্া'আলার অবিত্ব অনুভি কবর? ত্াাঁর জ্ঞান ও রহমত্ (েয়া) লর্ আমারের 
পবররিষ্টন করর আরে এই লিাধ বক আমারের লভত্র আরে? আল্লাহর আরেশ্ িািিায়ন 
করার জনয বনরজর জীিন ও সম্পে িযিহার কররত্ বক আমরা প্রস্তুত্? বনরজরক এই 
প্রশ্নগুরলা করুন, র্বে উির আরস "না" এিং এটা হিার সম্ভিনাই লিবশ্ ত্রি ধরর বনন 
লর্ আল্লাহর উপর আপনার বিশ্বাসরক আররা েৃঢ় করার সুরর্াি ররয় লিরে। এই 
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সুরর্ািটা আমারের অিশ্যই বনরত্ হরি কারন আল্লাহর উপর সরিবাত্ভারি বিশ্বাস আনা 
োড়া ঈমান পবরপূণব হরি না।  
. 
এখন প্রশ্ন হল, বকভারি আল্লাহর উপর বিশ্বাসরক েৃঢ় লথরক েৃঢ়ত্র করি? আমরা এর 
জনয আপাত্ত্ এই কাজগুরলা কররত্ পাবর।  
. 
১) বকত্ািুল্লাহ (কুরআন মাজীে) পাঠ করি। আরবি র্বে না পাবর ত্াহরল িাংলা 
অনুিাে পড়ি। প্রথরমই মোয় অিত্ীণব সূরাগুরলা পড়ি। এই সূরাগুরলারত্ আল্লাহ 
বিবভন্ন বনেশ্বরনর মাধযরম বনরজর অবিত্ব ও প্রবত্পবির সত্যত্া িণবনা করররেন। সত্য 
জানার বনয়রত্ অিরর লকান িিত্া না লররখ পড়ি, আল্লাহ লর্সি বনেশ্বন বনরয় বচিা 
কররত্ িরলরেন লসগুরলা বনরয় বচিা করি। মরন রাখি লর্ আল কুরআন সত্যারিষীরের 
আল্লাহর কারে আরন, একই সারথ র্ারা অিরর িিত্া লপাষণ করর ত্ারের েূরর লঠরল 
লেয়। আল কুরআন ভি হৃেয়গুরলারক লজাড়া লািায় আর পাথররর মত্ শ্ি 
হৃেয়গুরলারক লভরঙচুরর লকামল করর। র্বে লকান বকেু পরড় না িুবে ত্রি হুটহাট লকান 
উপসংহারর চরল র্ারিা না, একজন ভারলা আবলরমর কাে লথরক এিযাপারর পরামশ্ব 
বনি। 

২) আল্লাহর কারে েু'আ করি। েরজ নামাজগুরলা আোরয়র পর েু'আ করি:  
ِدينِكَ  َعلَى قَْلبِى ثَبِ تْ  اْلقُلُوبِ  ُمقَِل بَ  يَا .  

ইয়া মুক্বাবল্লিাল কুলুি সাবব্বত্ ক্বালবি 'আলা েীবনক  
(লহ অিরসমূরহর পবরিত্বনকারী, আমার অিররক আপনার েীরনর উপর েৃঢ় করর 
বেন)। 
এই েু'আ োড়াও অনযানয মাসনুন েু'আ ও বর্কর করি র্ত্ লিবশ্ সম্ভি, অিশ্যই অথব 
িুরে িুরে এিং আিবরকত্ার সারথ। লিবশ্ লিবশ্ ইরিিোর পড়ি। 

৩) হারাম লথরক লিাঁরচ থাকি, েরজ কাজগুরলা আোরয়র িযাপারর র্ত্নিান হি। 
লজরনশুরন গুনাহ কররত্ থাকরল ঈমান েূিবল হরত্ হরত্ একসময় লিঈমান হরয় র্াওয়া 
লারি, আল্লাহ আমারের এই পবরণবত্ লথরক রো করুন।  
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২১২  

লবজকযাল ইসলাম" নাবক "ইসলাবম লবজক? 
-মুহাম্মাে নাবেস নাওয়ার 
 
. 
একটা মানুরষর বচিার কাঠারমা িরড় ওরঠ ত্ার সমাজিািিত্ার আরলারক। লস বচিা 
করর সমারজর মত্ করর। স্বত্য একজন মানুষ বহরসরি হয়রত্া ত্ার বচিায় বকেুটা 
বভন্নত্া, বকেুটা নিবচত্রয থারক। বকন্তু লমারটর ওপর লস সমারজর ত্ারলই ত্াল লমলায়। 
সমাজ র্ারক লর্ভারি িযাখযা করর, লসও লসটারক সবঠক িরল গ্রহণ করর লনয়। হয়রত্া 
লস সমারজর অমুক অংরশ্র িযাখযা মারন, বকন্তু ত্মুক অংরশ্র িযাখযা মারন না। বকন্তু 
এই মত্পাথবকয হয় বকেু বকেু ইসুযরত্। লিবশ্রভাি লেরত্রই িযবির বচিাধারার সারথ 
সমারজর বচিা কাঠারমার লকান লরষাররবষ হয় না। 

ইসলাম বঠক এইখারনই িযবত্িম। ইসলাম লকান সমারজর লিাঁরধ লেওয়া বচিার লেরম 
আটকা পরড় না। ইসলাম বনরজই একটা লেম। ত্াই জাবহবলয়যাত্ লথরক েীরন আসার 
পর একটা মানুরষর বচিাধারার সারথ সংবেষ্ট অলরমাস্ট্ প্ররত্যকটা টারমবর অথব পালরট 
র্ায়। এটা র্বে না ঘরট ত্াহরল এর কারণ এটাই লর্ লসই মানুষ েীরনর সারথ এখরনা 
লমাটামুবট একটা ললরভরলর সম্পকব িরড় তু্লরত্ পাররনবন। এই েীরনর প্রকৃবত্ ও 
লমজাজ বত্বন এখরনা সমরে উঠরত্ পাররনবন। 

েুরটা এেযাম্পল লেওয়া র্ায় এরেরত্র। 

(১) সেলত্া আর িযথবত্া - খুি কমন েুবট টামব। প্রবত্টা মানুরষর বচিাজিরত্র িড় 
একটা অংশ্ জুরড় থারক এই শ্ব্দ েুরটা। আমারের বচিাধারায় সােরলযর পযারাবমটার 
বহরসরি লর্গুরলা বিরিবচত্, ইসলারমর লেরম ত্ার অবধকাংশ্ই িযথবত্ার সারথ ত্ারের 
নাম ললখারি। একই কথা িযথবত্ার লেরত্রও। 

(২) বকেু পবরবস্থবত্ আরস এমন র্খন বসদ্ধাি লনওয়াটা খুি কবঠন হরয় র্ায়। লসই 
কবঠন মূহুত্বগুরলারত্ লনওয়া সবঠক বসদ্ধাি সমারজর লচারখ, জাবত্র লচারখ এমনবক 
পুররা বিরশ্বর লচারখ হঠকারী, আরিিী, লবজকযাল বসদ্ধাি মরন না হরলও হরত্ পারর 
ইসলারমর বথংবকং লেরম লসটাই হরচ্ছ ওই পবরবস্থবত্র জনয আইবিয়াল সবলউশ্ন। 
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ইসলাম আমারের বশ্বখরয় লেয় লকানটা লরামাবন্টবসজম আর লকানটা নয়। লকানটা ভুল 
আর লকানটা সবঠক। 

উহুে রু্রদ্ধর কাল। চলরে ত্াওহীে আর বশ্ররকর সংঘাত্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
'আলাইবহ ওয়া সাল্লারমর আরেশ্ অমানয করর বিপরে পরড়রেন মুসবলমরা। মুশ্বরক 
কু্বরাইশ্ িাবহনী ঘুরর োাঁবড়রয়রে, ত্ীব্র িবত্রত্ পাটা আঘাত্ লহরনরে মুসবলম িাবহনীর 
ওপর। এিার ত্ারের লেয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম। এরকর পর 
এক ভয়ািহ আঘাত্ আসরে রাসূলুল্লাহর অিস্থান লেয করর। এভারি চলরত্ চলরত্ 
হঠাৎ একসময় গুজি রটল, রাসূলুল্লাহ শ্হীে হরয়রেন। বমে প্রবত্বিয়া লেখা বেল 
সাহািীরের মরধয। অরনরক হত্াশ্ হরয় রু্দ্ধ ত্যাি কররলন। অরনরক পালারত্ শুরু 
কররলন।  
. 
বঠক ত্খন আনাস ইিরন নার্ার রাবেয়াল্লাহু 'আনহু এবিরয় আসরলন। বত্বন বেরলন 
আনাস ইিরন মাবলক রাবেয়াল্লাহু 'আনহুর চাচা। বত্বন লেখরলন উমার রাবেয়াল্লাহু 
'আনহু, ত্বালহা রাবেয়াল্লাহু 'আনহু সহ আররা বকেু সাহািী িরস আরেন। ত্াাঁরের লেরখ 
বত্বন িরস থাকার কারণ বজরজ্ঞস কররল ত্াাঁরা রাসূরল কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া 
সাল্লারমর শ্াহাোরত্র কথা িলরলন। আনাস রাবেয়াল্লাহু 'আনহু এটা শুরন িলরলন,  
. 
"ত্া হরল ত্াাঁর পরর লত্ামরা জীবিত্ লথরক কী কররি? উরঠা, লর্ কারজর জনয বত্বন 
প্রাণ বিসজবন বেরয়রেন, লস কারজর জনয লত্ামরাও প্রাণ বিবলরয় োও।" বত্বন বকন্তু 
এটুকু িরলই োি হনবন; িরং সা'ে ইিন মু'আর্ রাবেয়াল্লাহু 'আনহুরক িলরলন, "লহ 
সা'ে! উহুরের বেক লথরক জান্নারত্র সুিাস আসরে।" এই িরল বত্বন রু্রদ্ধ োাঁবপরয় 
পড়রলন এিং শ্হীে হরয় লিরলন। 

আমারের আজরকর এই সুবিধািােী আর িা িাাঁবচরয় চলার রু্রি আনাস ইিরন নার্ার 
রাবেয়াল্লাহু ত্া'আলা 'আনহুর এই বসদ্ধাি কত্খাবন এরেরপ্টি? এই একই ঘটনা 
আমারের সমরয় ঘটরল বক হত্? আমারের চারপারশ্র িািিত্ায় এর বিরেষরণ 
করয়কবট কথাই ঘুররবেরর আরস। 

(ক) ত্াাঁর এই বসদ্ধাি বিরিবচত্ হত্ হঠকারী, আরিবি, পািলাবম বহরসরি। একটা লেণী 
ত্াাঁরক বনরয় ঠাট্টা কররত্া আর বনঃসরন্দরহ ত্াাঁরক লিাকা িরল অবভবহত্ কররত্া। 
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(খ) ইরন্টরলকচুয়ালরের একটা েল লিাোত্ লর্ লেখ, এভারি বকেু হরি না। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম চরল বিরয়রেন। এখন আমরাও র্বে চরল র্াই ত্াহরল 
এই েীন বটকরি লকমন করর? কু্বর'আন-সুন্নাহর োরস লেরি লক? লক মানুষরক 
ো'ওয়াহ কররি? 

(ি) লসবেন আনাস রাবেয়াল্লাহু ত্া'আলা 'আনহুর কথা শুরন উমার রাবেয়াল্লাহু 'আনহু 
সহ িরস থাকা সাহািীরা লের িীরবিিরম োাঁবপরয় পরড়বেরলন এিং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক জীবিত্ লপরয়বেরলন। আলহামেুবলল্লাহ! এখন 
আজরকর এই সমরয় এরকম পবরবস্থবত্রত্ র্খন আনাস রাবেয়াল্লাহু ত্া'আলা 'আনহু 
িরস থাকা সাহািীরের উেুদ্ধ কররেন আিার লড়াইরয় বেরর র্ািার জনয ত্খন একেল 
মানুষ এবিরয় এরস িলরত্া, "ভাই আনাস, বি কুউউউল! এভারি মাথা িরম করর লকান 
লাভ লনই। আমারের বিবটকযাল বথংবকং কররত্ হরি। সমাধারনর পথ লির কররত্ 
হরি। বিরপ্লামযাবটক ললরভরল লনরিাবসরয়শ্রনর মাধযরম ওরের সারথ সমরোত্ায় আসরত্ 
হরি। বকভারি ওরের সারথ সহিস্থান করা র্ায়, লসই পথ খুাঁজরত্ হরি।" 

ওয়াল্লাবহ, বনিয়ই আমারের বচিা ও কমবপদ্ধবত্র লচরয় সাহািীরের বচিা ও কমবপদ্ধবত্ 
বেল উিম। শুধু উিমই নয়, ওটাই হল সবঠক ও একমাত্র পন্থা। লকননা ত্াাঁরা বচিা 
কররত্ন েীনরক লকন্দ্র করর, েীরনর লেরমর বভত্রর, েুবনয়ার অংশ্ লর্খারন বেল 
এরকিাররই লোট। ত্াাঁরের বচিায় েুবনয়া বঠক ত্ত্টুকুই থাকত্ র্ত্টুক না থাকরলই 
নয়। ত্াাঁরা েীনরক আাঁকরড় ধরররেন সিবস্ব বেরয় আর এজনযই ত্াাঁরা বেরলন সম্মাবনত্, 
বিজয়ী, বচর উন্নত্ মম বশ্র! 

রাবেয়াল্লাহু ত্া'আলা 'আনহুম ওয়া আজমা'ঈন। <3 
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২১৩ 
িুবদ্ধ িনাম লমধা 
- মাহেুজ আলাবমন 
 
 
"িুবদ্ধ" এিং "রমধা" এই েুই এর মারে পাথবকয বক? 
 
স্বাভাবিক েৃবষ্টরত্ লমধা এিং িুবদ্ধ শ্ব্দ েুবট প্রায় কাোকাবে মরন হরলও এরের মারে 
ররয়রে বিির পাথবকয, র্বেও অবধকাংশ্ মানুষ ত্া গুবলরয় লেরলন। এই পৃবথিীরত্ সিাই 
লমধািী হরয় জমায় না, ত্রি সাধারণ সিার পরেই িুবদ্ধমান হওয়া সম্ভি। লমধা হরচ্ছ 
এমন এক নিবশ্ষ্টয র্া পাওয়া না পাওয়া সমূ্পণবই বনজস্ব আওত্ার িাইরর, বকন্তু িুবদ্ধ 
হরচ্ছ এমন এক নিবশ্ষ্টয, র্া লর্ লকান সাধারণ িযবি একটু লর্ৌবিকভারি বচিাশ্বির 
িযিহার এর মাধযরম অজবন কররত্ পাররন। 
. 
একটা উোহরণ লেয়া র্াক- সকরলই হয়রত্া বনরজরের একারিবমক জীিরন িযাপারটা 
লখয়াল করর থাকরিন লর্, ক্লারস এমন েুজন বশ্োথবী আরে র্ারের মারে একজন 
অরনক পবরেম করর পড়ারশ্ানার জনয বকন্তু বেন লশ্রষ ত্ার েলােল অরনকটাই 
আশ্ানুরূপ হয়না, খুিই সাধারণ লরজাট। অনযবেরক অপর বশ্োথবী সারািের 
পড়ারশ্ানার জনয লত্মন লকান কষ্ট ই করর না, অথচ পরীোয় সি সময় সিরচরয় 
ভারলা লরজাট করর। 
. 
এর লপেরন কারণ হরচ্ছ- েুজরনর মরধযকার লমধার পাথবকয। লকউ কম লচষ্টায় খুি 
ভারলা লমধার কাররণ ভারলা েল লপরয় র্ায়, র্ার সমূ্পণব কৃবত্ত্ব লস বনরজর মরন করর 
থারক অবধকাংশ্ সময় ( অথচ আসল কৃবত্ত্ব ত্ার বর্বন এই লমধা বেরয়রেন) আিার 
অরনরক কম লমধা বনরয়ও অরনক করঠার পবরেম করর ত্িুও কাবঙ্ক্ষত্ েল অজবন 
কররত্ পাররনা। আবম, আপবন চাইরলই আইেটাইন, বনউটন িা িযরিজ এর মত্ 
লমধািী হরত্ পাররিা না, কারণ িযাপারটা সমূ্পণবই "িি বিেরটি"। 
. 
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এই লমধার বনয়ামত্ অবধকাংশ্ই বনরজর স্বারথব িযিহার করর েুবনয়ািী লভাি, খযাবত্র 
জনয। আিার অরনরক িযিহার করর অরনযর স্বারথব, মানিত্ার উপকাররর জনয, 
সৃবষ্টকত্বার সন্তুবষ্টর জনয। লর্মন লমধা িযিহার করর অথব সম্পে, নারী, িাবড়, িাবড়, 
লভাি বিলাস আয় করা নাবিক, অবিশ্বাসীরা - আিার অনযবেরক প্রখর লমধাশ্বি কারজ 
লাবিরয় মানুষরক সরত্যর পরথ িাকা, সৃবষ্টকত্বার সন্তুবষ্টর পরে িাকা ইসলাবমক 
স্কলাররা। 
. 
বকন্তু উচ্চ মারপর লমধািী না হরলও আল্লাহ ত্াআলা সিাইরক িুবদ্ধমান হিার সুরর্াি 
বেরয়রেন র্ারত্ করর লর্ লকউ ত্া কারজ লাবিরয় সবঠক, লর্ৌবিক বসদ্ধািবট বনরত্ 
পারর। লর্মন একজন কৃষক লথরক শুরু করর বি বস এস কযািার পর্বি, বিজ্ঞানী লথরক 
শুরু করর জঙ্গরলর আবেিাসী পর্বি, সিার পরে লর্ৌবিকভারি িুবদ্ধ িযিহার করর লির 
করা সম্ভি লর্ এই বনখুত্ মহাবিশ্ব এমবন এমবন সৃবষ্ট হয়বন। এর লপেরন একজন মহান 
সত্ত্বা আরেন। বনিয় আমারের জীিরনর উরেশ্য আরে, বনবেবষ্ট জীিন পদ্ধবত্ আরে, লর্ 
বনয়রম চলরলই লকিল ইহকাল ও পরকারল শ্াবি, মুবি সম্ভি।  
. 
এই কমন লসে, িুবদ্ধ একজন কৃষক কারজ লািারলও একজন বিজ্ঞানী নাও লািারত্ 
পাররন, একজন বরকশ্া ওয়ালা কারজ লািারলও একজন সুশ্ীল িুবদ্ধজীিী, কযািার 
কারজ নাও লািারত্ পাররন। 
. 
মোর টপ ক্লাস মুশ্বরক আিু জাহলরক ত্ার লমধালি জ্ঞান এর জনয লসই সমরয়র 
মুশ্বরকরা "আিুল হাকাম" (জ্ঞারনর বপাঁটা) িরল উপাবধ বেরয়বেল, বকন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম ত্ারক আিু জাহল (অজ্ঞানত্ার বপাঁটা) নাম বেরয়বেরলন। 
কারণ ত্ার এরত্া জ্ঞান বেরয়ও লস সত্যরক বচনরত্ পাররবন।  
. 
সরিবটস, অযাবরস্ট্টল, লপ্লরটারক পবিমা েশ্বন ও ওয়ােববভউর বপলার মরন করা হয়। 
আমারের পূিবিত্বী অরনক মুত্াোবলমরের মরধযও অরনরক ত্ারের রচনািলী লেরখ 
বিবস্মত্ বেরলন, বকন্তু শ্াইখুল ইসলাম ইিনু ত্াইবময়যাহর এই সম্পরকব িরলন, এরা 
হরচ্ছ সিরচরয় অজ্ঞ ও মূখব ললাক, কারণ ওয়াবহর জ্ঞারনর সারথ ত্ারের লকান সম্পকবই 
বেল না। ত্ারের সিবকেু বেল বনজ আকল, রু্বি বনভবর কথািাত্বা। লমধার লস্বচ্ছাচারী 
িযিহাররক ত্ারা ওয়াহীর লািাম পবড়রয় সবঠক িুবদ্ধেীপ্ত লস্রারত্ প্রিাবহত্ কররত্ 
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পাররবন। 
. 
ত্াই প্রকৃত্/সরিবাচ্চ মারপর িুবদ্ধমান হরত্ হরল লমধা জরুবর নয়, িরং কমন লসে 
কারজ লািারলই হয়। এই জনযই আমারের নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
িরলরেন- 
. 
"ললাকরের মরধয র্ারা মৃতু্যরক সিরচরয় লিবশ্ স্মরণ করর এিং ত্ার জনয লর্ সিরচরয় 
লিবশ্ প্রস্তুবত্ গ্রহণ করর লসই হরচ্ছ প্রকৃত্ িুবদ্ধমান ও হুাঁবশ্য়ার ললাক। ত্ারাই েুবনয়ার 
সম্মান ও পরকারলর মর্বাো উভয়ই লাভ কররত্ পারর।" 
. 
লর্ বনরজর স্রষ্টা লক বচনরত্ পাররবন, সুরর্াি থাকা সরত্বও ইসলাম লক লজরন িুরে গ্রহণ 
কররত্ পাররবন, লস কখরনাই িুবদ্ধমান হরত্ পাররনা, সরিবাচ্চ লমধািী হরত্ পারর। লমধা 
জরুবর নয়, ত্রি িুবদ্ধ অিশ্যই প্ররয়াজন। 
. 
বসদ্ধাি আমারের, হয় - 
প্রকৃত্ িুবদ্ধমান= জান্নাত্  
না হয়,  
লমধািী মূখব=জাহান্নাম! 
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২১৪ 
নিিী োওয়াহ 
- আবসে আেনান  

 
 
নিীরাসূলিরণর জীিনীর বেরক লেয কররল একবট বিষয় আমারের লচারখ পরড়। লকান 
সম্প্রোরয়র কারে োওয়াহ লপৌরে লেয়ার সময়, ত্ারা ঐ সম্প্রোরয়র মূল সমসযারক 
বপনপরয়ন্ট কররত্ন এিং ঐ বিষয়বটর িযাপারর সরাসবর ত্ারের সত্কব কররত্ন। ত্ারা 
মূল সমসযারক লেরল লররখ, বিবভন্ন লিৌণ বিষরয় মরনারর্াি বেরত্ন না। ত্ারা উপশ্ম 
লেরখ, িযাবধরক সনাি কররত্ন, এিং লসটার বচবকৎসা কররত্ন; ‘আলাইবহমুস সালাতু্ 
ওয়াস সালাম । এটাই নিিী োওয়াহ।  
. 
েুঃখজনকভারি এখন িযাপারটা উলরট লিরে। আমারের সমরয় ো’ঈরা-‘আবলমরা ঐ 
কথাগুরলা িরলন লর্গুরলা মানুষ, সমাজ িা রাি শুনরত্ পেন্দ করর। বকন্তু র্া ত্ারের 
লশ্ানা জরুরী, লসটা িলা হয় না! 
. 
আপনার সামরন বকেু মানুষ আরে র্ারের বহজাি বনরয় সমসযা, বকন্তু আপবন ত্ারের 
সালারত্র িযাপারর োওয়াহ কররলন। আপবন এমন এক ভূখরন্ড আরেন লর্খারন 
আল্লাহরক একমাত্র বিধানোত্া বহরসরি স্বীকার করা হয় না। আল্লাহর বিধারনর িেরল 
মানুরষর নত্বর সংবিধারনর অনুসরণ করা হয়। বকন্তু আপবন ঐ ভূখরন্ডর জনিণরক 
ত্াওহীরের োওয়াহ বেরলন না, িরং মার্হাি মানা, না-মানা বনরয় অিহীন ত্কবরু্দ্ধ শুরু 
করর বেরলন।  
. 
মুসবলম উম্মাহ বিশ্বজুরড় বনর্বাবত্ত্ হরচ্ছ, ররির িনয িইরে। বকন্তু আপবন এ িযাপারর 
কুরআরনর বেকবনরেবশ্না কী – লসটা তু্রল ধররলন না, আপবন লমসওয়ারকর েবর্লত্ 
িণবনা কররলন। ইসলাম োড়া সকল ধমব বমথযা, িাবত্ল – একথা িলরল সমাজ অসবহষু্ণ 
িলরি, ত্াই আপবন এটা িলরলন না। পৃবথিীর িুরক সিরচরয় বনকৃষ্ট মুসবলম সিরচরয় 
উৎকৃষ্ট কাবেররর লচরয়ও উিম – একথা িলরল আপনারক সাম্প্রোবয়ক টযাি লেওয়া 
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হরি, ত্াই আপবন এটা িলরলন না।  
. 
একজন ঘুষ খারচ্ছ, আপবন ত্ারক বিরয় োাঁবড় রাখার োওয়াত্ কররলন। কাবেররা 
ইসলামরক িিবর িরল, ত্াই ইসলামরক সভয প্রমারণ আপবন শ্রী’য়াহর বিবভন্ন 
বিবধবিধানরক অস্বীকার কররলন, িা বিকৃত্ভারি িযাখযা করা শুরু কররলন। “ইসলারম 
লকান মজা লনই, অরনক কবঠন ধমব” – এ কথার জিাি লেয়ার জনয, হালাল বিরনােরনর 
নারম আপবন হারামরক জারয়র্ করা শুরু কররলন। মানুষ র্া শুনরত্ চায়, আপবন 
ত্ারেররক লসটা িলরলন। আর ত্ারপর িলরলন - আপবন এ সি বকেু কররেন 
োওয়াহর খাবত্রর। র্ারত্ োওয়াহ আরও প্রচার পায়, মানুষ লর্ন আররা ইসলামমুখী 
হয়। 
. 
র্বে আপবন এমন িরলন, ত্াহরল মানুষ আপনারক ভারলািাসরি। আপবন অরনক 
জনবপ্রয়ত্া পারিন। বকন্তু এটা রাসুলরের োওয়াহ না। এটা ইসলারমর োওয়াহ না। 
এটা েুিবলত্া। করত্া লিবশ্ মানুষরক ইসলাম গ্রহণ কররলা, ইসলারমর িযাপারর 
কাবেররা বক সুধারনা রাখরলা নাবক কুধারণা, ইসলাম বক আধুবনক মানুরষর মাপকাবঠর 
সারথ সামিসযপূণব হরলা বকনা – এগুরলা লেখা োওয়াহর কাজ না। অনুসারীর সংখযা 
িাড়ারনা, কাবেররের কাে লথরক স্বীকৃবত্ পাওয়া, অথিা আধুবনক অসভয মানুরষর নত্বর 
মাপকাবঠরত্ ইসলামরক সভয প্রমাণ করা – এর লকারনাটাই োওয়াহর উরেশ্য না।  
. 
র্খন আমরা ইসলারমর বেরক মানুষরক আহ্বান কররিা, ত্খন লসটা ইসলারমর বনয়রমই 
কররত্ হরি। লসটা না করর র্বে আমরা বনরজরের লখয়ালখুবশ্ অনুর্ায়ী োওয়াহর নারম 
ইসলামরক িেরল লেবল, অথিা োওয়াহরক বনরজরের লখয়ালখুবশ্ িািিায়রনর উপায় 
িাবনরয় লনই, ত্াহরল লসটা আর োওয়াহ থারক না, িরং োওয়াহর মুরখারশ্ গুনাহ এিং 
ভণ্ডাবমরত্ পবরণত্ হয়। 
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২১৫ 

বস্ট্রেন হবকং 
মূল - িযাবনরয়ল হাবক্বক্বাত্জু, অনুিাে - সত্যকথন লিস্ক 

 
 
বস্ট্রেন হবকং-এর বব্রে বহবি অে টাইম (কারলর সংবেপ্ত ইবত্হাস) িইবট পরড়বেলাম 
ক্লাস লসরভন বকংিা এইরটর বেরক। অসাধারণ ললরিবেল। ত্ার বকেুবেন পর ত্ার সারথ 
সামনাসামবন কথা িলার সুরর্াি হয়। সাধারণ মানুরষর মরধয বিজ্ঞানরক জনবপ্রয় করর 
লত্ালার লপেরন গুরুত্বপূণব ভূবমকা রাখা হবকং, বেবর্ে বনরয় পড়াশুনায় আমার আগ্রহ 
নত্বর হিার একবট কারণও বেরলন। লসই আগ্রহ একসময় আমারক বনরয় র্ায় হাভবারিব, 
লর্খান লথরক আবম বেবর্রে একবট বিবগ্রও অজবন কবর।  
. 
হবকং-এর িযাপারর একটা বজবনস সিসময় পবরষ্কার বেল, বত্বন বেরলন একজন 
বিশ্বাসী। ত্রি স্রষ্টায় বিশ্বাসী না, বত্বন শ্ি নাবিক বেরলন। মানিীয় িুবদ্ধ ও রু্বি 
একসময় “গ্রযান্ড ইউবনোইি বথওবর অে এভবরবথং” খুাঁরজ পারিই, এ বিশ্বারসর ওপর 
হবকং ঈমান এরনবেরলন। বকন্তু এরকম লকান বথওবর বক আরেৌ আরে? হবকং বিশ্বাস 
কররত্ন আরে, এিং আইনস্ট্াইনসহ অনযানয আররা অরনক পোথববিজ্ঞানীর মরত্াই এ 
বথওবর খুাঁরজ লির করার লপেরন বত্বন বনরজর জীিন িযয় কররবেরলন।  
. 
বকন্তু এরকম লকান বথওবর লর্ আরে, ত্ার প্রমাণ কী? আর এমন লকান বথওবর লর্ 
আবিষ্কার করা সম্ভি, লসটাও িা আমরা কীভারি জাবন? বেবর্রের একজন োত্র বহরসরি 
এ প্রশ্নগুরলা আমারক লভািারত্া। আমার প্ররেসররের কাররা কারেই শ্ি লকান জিাি 
বেল না। ত্ারা সরিবাচ্চ র্া িলরত্ন ত্ার সারমমব হল, মহাবিশ্ব এরত্াই সুে এিং এরত্ 
এমনই জবটল ও অসাধারণ শৃ্ঙ্খলা বিেযমান লর্ – এসি বকেুর মূরল বকেু একটা 
থাকরত্ িাধয। বনিয় এর লপেরন িভীর লকান সত্য আরে! এ অবিশ্বাসয জবটল 
বনয়মত্াবযকত্া, এ “মহা পবরকল্পনা”- এর লপেরন বনিয় লকান উরেশ্য আরে, লকান 
কারণ আরে।  
. 
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হবকং এর ধারণা বেল এসি বকেুরক বঘরর আরে একবট বথওবর, হয়রত্া এমন লকান 
সমীকরণ, র্া বেরয় সি বকেু িযাখযা করা র্ায়। অরনক পোথববিজ্ঞানী এরক “িি 
ইকুরয়শ্ান” িরলন।  
. 
এধররনর বিশ্বারস বশ্ররকর িযাপারটা েষ্ট। বিরশ্ষ করর হবকং এর মরত্া ললাকরের 
লেরত্র, র্ারা মহাবিশ্ব ও এর উৎরসর িযাপারর এধররনর লমটাবেবর্কাল কল্পনািাবজর 
পাশ্াপাবশ্ কট্টরভারি; প্রায় রু্দ্ধংরেহীভারি, স্রষ্টারক অস্বীকার কররত্া। প্রচন্ড সুে ও 
জবটল এ মহাবিরশ্বর বনয়মত্াবযকত্া এিং মানি মরনর কারে এর লিাধিমযত্ার কারণ 
হল, মানিমন ও মহাবিশ্ব; উভরয়র স্রষ্টা এক ও অবভন্ন – এ সুেষ্ট সত্যরক লমরন 
লনয়ার িেরল হবকং লিায়াররর মরত্া মুখ ঘুবররয় বনজ কল্পনাপ্রসূত্ এক অলীক ধারনা – 
“িি ইকুরয়শ্ারনর”- লপেরন বনরজর জীিন িযয় করার লিরে লনয় ।  
. 
হবকং এিং ত্ার মরত্াই বনরজরের লখয়াল খুবশ্র উপাসনা করা অনযানযরের মৃতু্যর 
িযাপারর সূরা মুলরকর প্রথম বেরকর লিশ্ বকেু আয়াত্ আমার কারে লিশ্ প্রাসবঙ্গক মরন 
হরয়। ত্ারা বনরজরের আরলাবকত্ মরন কররলও, আসরল ত্ারা বনরজরের সারথ প্রত্ারণা 
করর।  
. 
মহা মবহমাবিত্ বত্বন, সিবময় কতৃ্বত্ব ও রাজত্ব র্াাঁর হারত্; বত্বন সি বকেুর উপর 
েমত্ািান। বর্বন সৃবষ্ট করররেন মৃতু্য ও জীিন, লত্ামারের পরীো করার জনয - লক 
লত্ামারের মরধয করমব উিম? বত্বন মহাপরািমশ্ালী, অবত্শ্য় েমাশ্ীল। বত্বন সৃবষ্ট 
করররেন সপ্তাকাশ্, িরর িরর। আর-রাহমারনর সৃবষ্টরত্ তু্বম লকান অসামিসয লেখরত্ 
পারি না; আিার েৃবষ্ট বেরাও, লকান ত্রুবট লেখরত্ পাও বক? অত্ঃপর লত্ামরা িারিার 
েৃবষ্ট বেবররয় লেখ; ক্লাি, োি ও িযথব হরয় লসই েৃবষ্ট লত্ামার বেরক বেরর আসরি। 
আবম বনকটিত্বী আকাশ্রক প্রেীপমালা বেরয় সুসবিত্ কররবে, লসগুরলারক শ্য়ত্ানরের 
প্রবত্ বনরেরপর িস্তু িাবনরয়বে। এিং ত্ারের জনয প্রস্তুত্ করর লররখবে িলি আগুরনর 
শ্াবি। আর র্ারা ত্ারের প্রবত্পালকরক অস্বীকার করর ত্ারের জনয আরে জাহান্নারমর 
শ্াবি; কত্ই না বনকৃষ্ট লস প্রত্যািত্বনস্থল! [সূরা মূলক, আয়াত্ ১-৬] 
 

শ্ায়খ সুলাইমান বিন নাবসর আল-উলওয়ান িরলন – 
কাবেররক জ্ঞানী িলা বঠক না, র্বে লস জ্ঞানীই হরত্া ত্াহরল মুসবলম হরত্া (ঈমান আনরত্া )। 
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২১৬ 
আল্লাহর সামরন আবম বক বনরজরক মুসবলম বহরসরি পবরচয় 
বেরত্ পাররিা? 
- বমসিাহ মাবহন 
 
 
িাংলারেরশ্র সমাজ িযিস্থাটা িমশ্ ভঙু্গর পর্বারয় চরল লিরে। েুইবট প্রাবিক পর্বারয়র 
বেরক ধীরর ধীরর সকরল সরর আসরে, বনরজর অজারিই। এর লপেরন মূল প্রভািক 
বহরসরি কাজ কররে একবট মাত্র শ্ব্দ।  
. 
“ইসলাম।” 
. 
আরি আবিক - নাবিক শ্ব্দগুরলা মানুষ কারলভরদ্র শুনরত্া। িযাকরণ িইরয়র "এক 
কথায় প্রকাশ্" এর মরধয এর লেৌড় সীমািদ্ধ বেল। নাবিরকর োয়মুবি বকংিা শ্াবি 
লকানবকেু আমারের এত্টুকু ভািনার উরদ্রক কররবন কখনই । চারয়র লোকারনর 
আলারপর বিষয় বেল এলাকার মানুষজরনর খিরাখির, কার লেরল লকাথায় পড়াশুনা 
কররে, কত্টাকা মাইরনর চাকুরী কররে, লমরয়র বিরয় করি লেরি- ওসিবকেুরত্ই। এর 
িাবহররও লর্ কথা িলার বকেু থাকরত্ পারর, লিাধকবর ত্া অরনরক ভারিন বন।  
. 
ত্রি এখন - আমরা লর্রকম লভরিবেলাম ত্ার লচরয়ও লিবশ্ মনিাবত্ত্বক বচিার লখারাক 
িাড়রে। োবড়ওয়ালা - িুরকাওয়ালা এরের কথা না হয় িাে-ই বেলাম, অরনক বক্লন 
লশ্ইভি মসৃণ িারলর লেরল আর লকিল মাথায় ওড়না পবরবহত্া লমরয়রাও ইসলারমর 
িযাপারগুরলা বনরয় ভািরে।  
. 
আপাত্েৃবষ্টরত্ লেখরল হয়ত্, আর েশ্টা পবিমা সংসৃ্কবত্ অনুকররণ পটু লকান মানুষ 
মরন হরত্ পারর। ত্রি, ইসলারমর িযাপারগুরলা বনরয় জানার আগ্রহ িাড়রে। এটাই 
িািি সত্য। বিবভন্ন কাররণ হরত্ পারর। লর্মন - লেণ্ডসারকবরল র্খন ইসলারমর খুি 
লমৌবলক বকেু কথা বনরয় আরলাচনা হয়, ত্খন মুসবলম লেরলটা চুপ করর থারক। কারণ 
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কথা িলার মত্ লকান ত্থয লর্ ত্ার কারে লনই। বকংিা বভন্নমরত্র লকান মানুষ র্খন 
ইসলারমর লকান বিবধ বিধান বনরয় অট্টহাবসরত্ লেরট পরড় ত্খনও মুসবলম লেরলটা চুপ 
করর থারক। বকন্তু লস লর্ মরনর আগুরন পুরড় র্ারচ্ছ লস কথা ক’জন জারন? বকেু 
িলরত্ চাইরে, বকন্তু িলরত্ পাররে না; এর লচরয় করষ্টর বকেু আরে? অথচ ত্ার লসই 
আরিি আরে ইসলারমর প্রবত্, ভারলািাসাটা আরে। লসও আল্লাহরক ভারলািারস। 
আল্লাহর রাসুল (সা) লক ভারলািারস। ত্াাঁরের নারম বকেু কটু কথা িলরল ত্ারও মন 
খারাপ হয়।  
. 
আররা বকেু কাররণর মরধয এটাও আরে। আরমবরকার "সযারসর বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ" এই 
ক্লজটা। আমরা র্খন লেখবে "সযাসী" এিং "বনষ্পাপ আর বনরীহ সাধারণ মুসবলম" 
এই শ্ব্দেরয়র মরধয লকান েৃশ্যমান পাথবকয লনই। পৃবথিীর লকান লেরশ্ হারত্ লিানা 
করয়কজন মানুষ মররলও ত্ারের বনরয় লটবলবভশ্ান, লেইসিুরক লর্ পবরমাণ কান্নাকাবট 
হয় ত্ার আধ পয়সার সমপবরমাণও র্বে বনর্বাবত্ত্ মুসবলমরের জনয হত্! আেরসাস! 
. 
. 
. 
মুদ্রার উরটাবপরঠ সুবিধািােী (জামবানিােী, মারন ইউররাপ- আরমবরকায় লর্রকানরকরম 
একটা বনবিত্ জীিন িড়রত্ পাররলই র্ারা খুবশ্ হরয় থাকরি আজীিন) আররকটা 
প্রজমও িরড় উঠরে। মুিিুবদ্ধচচবার পাশ্াপাবশ্ ইউররারপ পাবড় জমারনা, একটা লিটার 
লাইরের আশ্ায় স্বে লেখা এরের ধযান। একেম িুরে শুরনই, ইরচ্ছ কররই মারঠ নামা 
র্ারক িুোয়। আর এরের েত্রোয়ায় বকেু "সুরকৌশ্লী সরন্দহিাবত্ক" মানুষ আরে। 
আল্লাহরক অবিশ্বাস কররে ত্া না। ত্রি োবড় লেখরল, িুরকা লেখরল েুবনয়ার পাশ্াপাবশ্ 
আল্লাহ আর ইসলারমর কথা িলরল লমৌলিােী, জবঙ্গসহ নানাবিধ উপাবধরত্ টযাি বেরয় 
লেয়। ইসলারমর িাবহযক িযাপারগুরলার প্রবত্ লুকারনা একটা বিরেষ বনরয় চরল। মুরখ 
হয়ত্ আল্লাহ - রাসুল (সা) এর নাম আরে। বকন্তু, ইচ্ছাকৃত্ভারি নানারকম গুনারহর 
কারজ বনরজরের জবড়রয় লররখরে। লর্মন বসিাররট- িাাঁজা েুাঁকরে, লেরল লমরয় একসারথ 
িনু্ধত্ব কররে (রেরল লমরয়র সম্পকব লর্ লকিল িনু্ধরত্ব সীমািদ্ধ নয় একথা লখাে হুমায়ূন 
আহরমে র্ারক অরনরকই গুরু বহরসরি েদ্ধা কররন; বত্বনই িরল বিরয়রেন, “লেরল এিং 
লমরয় িনু্ধ হরত্ পারর বকন্তু ত্ারা অিশ্যই এরক অপররর লপ্ররম পড়রি। হয়রত্া খুিই 
অল্প সমরয়র জনয অথিা ভুল সমরয়। বকংিা খুিই লেবররত্, আর নাহয় সি সমরয়র 
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জনয। ত্রি লপ্ররম ত্ারা পড়রিই।”), িান শুনরে, সুেী িযাংরক চাকুরী কররে, পরণয 
লভজাল; বমবশ্রয় বেরচ্ছ, মানুষরক অেদ্ধা করর কটু কথা িলরে। েুবনয়া এখারন েীনরক 
টপরক বিরয়রে! 
. 
আমারের মত্ নামসিবস্ব বকন্তু আরিিরকবন্দ্রক একটা মুসবলম সংখযািবরষ্ঠ লেরশ্ ত্াই 
ইসলারমর িাইরর নতু্ন বকেু িলরল, অরনরকই লসটারক লস্রারত্র বিরুরদ্ধ োাঁবড়রয় বকেু 
করা ভািরত্ই পাররন। সমারজ লর্ই প্রথাগুরলা অরনকবেন ধরর লপরল পুরষ িড় করা 
হরয়রে, ইসলাবমক বচিারচত্নাগুরলা আমারের িািা- োোরের মাধযরম আমারের কারে 
এরসরে (র্ার অবধকাংশ্ই বেল বিে’আত্। র্ার মারন হল নতু্ন ভারি সৃবষ্ট করা 
ইিাোত্। লর্গুরলা আপাত্েৃবষ্টরত্ ভারলা মরন হরলও ত্া মূলত্ কুর’আন বকংিা হাবেরসর 
লকাথাও লনই- লর্মন বমলাে এর আরয়াজন করা, ঈরে বমলােুন্নিী পালন করা, চবল্লশ্া 
পালন করা, মাজারর র্াওয়া ইত্যাবে কুপ্রথা) লর্ভারি লসগুরলা লভরঙ্গ নতু্ন বকেু 
েৃশ্যপরট আনরল মানুষ লসটা অনযভারিই লেখরি।  
. 
এর সিবরশ্ষ সংরর্াজন সম্প্রবত্ লেশ্ীয় একবট বটবভ চযারনরল সমকাবমত্া বিষয়ক একবট 
নাটক। এ বনরয় অরনক কথািাত্বা হরলও এখন পর্বি সংবেষ্ট কাউরক ভুল স্বীকার করর 
বনরত্ লেখলাম না। প্রিল চারপ পররল বনরজরের মান সম্মান ধরর রাখরত্ হয়ত্ ললাক 
লেখারনা েমা চাইরত্ও পারর। ত্রি লসটা সামবয়ক সমরয়র জনয; লকৌশ্ল বহরসরি - 
ত্ারের সুবিশ্াল পবরকল্পনা িািিায়রনর অংশ্ বহরসরিই।  
. 
িত্বমারন ২২ বট লেরশ্ সমকাবমত্ার বিরয় নিধ। একেম কািরজ কলরম নিধ। লেড়রশ্া 
িের আরি বিরয় লত্া পররর কথা এই LGBT লের বনরয় এত্ আরলাচনা হরত্ পারর 
মানুষ ভারি বন। ধাবমবক খৃস্ট্ান আর বহনু্দরের মারেও করয়করশ্া িের আরি পেবা 
করার খুি ভারলা চল বেল। আজ আরমবরকা িা ইবন্ডয়ার বেরক ত্াকারল ত্ার লকান 
বচহ্নঈ লেখা র্ায় না। লকন? কারণ ত্ারাও একটা সময় আমারের মত্ শুরু কররবেল। 
“আররহ! এক আধটু মন্দ কাজ কররল বক ধমবকমব বনিবাসরন র্ারি!” ত্ারের কথা িাে 
বেন - একজন মুসবলম লমরয়রকও িুরকার কথা িলরল আপনারক "নারী স্বাধীনত্া 
বিররাধী", “প্রিবত্শ্ীল বচিার বিররাধী”, “মধযরু্িীয় িিবর” ইত্যাবে উপাবধ বেরয় সাত্ - 
পাাঁচ িুে বেরয় লেওয়া হরি।  
. 
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একজন লমরয় েতু্য়া পররি; ওড়না োড়া কযাম্পারস এত্গুরলা বসবনয়র - জুবনয়র 
লেরলর সামরন র্বাম্প মরিরলর মত্ লহাঁরট র্ারি - র্বাি লি লত্ বট শ্াটব পরর ; িারয় রঙ 
লমরখ েকেকা েবি তু্লরি ২০০০ সারলর আরিও লকউ ভািরত্ পারর বন। মসবজরের 
সারথ উপাসনালয় বহরসরি মবন্দররর তু্লনা লেখরলও লশ্ষ পর্বি সুবপ্রম লকাটব প্রাঙ্গরণ 
বভনরেশ্ী এক নারী মূবত্ব থাকা িা না থাকার সারথ র্খন লসখারন মাসবজে থাকার 
লর্ৌবিকত্া বনরয় একজন মবহলা প্রশ্ন তু্রলন ত্খন িযাপারটা অদু্ভত্ লঠরক!  
. 
বকংিা পরহলা নিশ্াখ হাজার িেররর ঐবত্হয বকভারি হয় লর্খারন লকান বনভবররর্ািয 
পবরসংখযান লকউ বেরত্ পারর বন। ত্ারপররও আমরা লেবখ - এই একটা বেরনর "র্জ্ঞ" 
লক সেল কররত্ চারুকলা করয়কমাস আি লথরক মূবত্ব - মুরখাশ্ িাবনরয়; আলপনা 
এাঁরক নতু্ন একটা কালচার নত্বরর লচষ্টায় রত্। আর র্থারীবত্ মধযবিি িাঙালী ত্ার 
ত্থাকবথত্ সামাবজকত্ার মুরখাশ্ মুখশ্রী িধবন কররত্ িযিহার কররে। স্ত্রী- সিান বনরয় 
রমনা িটমূরল র্ায়; িাসার স্ত্রী আর কনযা িখারটরের লর্ৌন বনপীড়রনর বশ্কার হরচ্ছ। 
এগুরলা "বিবচ্ছন্ন ঘটনা" বহরসরি এবড়রয় র্াওয়া হয়। বমবিয়ারত্ আমরা লেখরত্ পাই 
না; ত্রি র্ার েবত্ হওয়ার লস লত্া সারাজীিন এই েুঃখ মন লথরক মুরে লেলরত্ 
পাররি না। ত্রি এগুরলা উরস্ক লেওয়ার জনয মাকসুরের "রমলায় র্াইরর" িারনর 
বলবরে এ "িখারট লেরলর বভরড় ললনারের লরহাই নাই" এখন নিশ্ারখর বথম সং। 
এগুরলারক লকউ ইভবটবজং িলরি না। আির্ব হই- র্খন লমরয়রাও এই িারন লঠাাঁট 
বমবলরয় উল্লাস করর। হাল আমরল ইংররজী িা বহবন্দ র্ত্ িান আরে, লসগুরলার বলবরে 
(িীবত্কথা/ িারনর কবল) পরড় লেখরিন সম্ভি হরল। বক লনাংরা ভাষায় লমরয়রের 
শ্রীররর িণবনা লথরক শুরু করর ত্ারের বনরজর আিদ্ধ রূরম বনরয় আসার লস বক 
প্ররচষ্টা এই সুশ্ীল লেরলগুরলার! অথচ লকউ এগুরলা বনরয় কথা িরল বন, িলরিও না। 
কারণ এগুরলাই প্রিবত্শ্ীলত্া, এগুরলাই আধুবনকত্া, এগুরলাই আপনারক এবিরয় লনরি 
সামরনর বেরক! 
. 
এভারি আমারের লচাখ সরয় বিরয়রে, বপঠ শ্ি হরয় বিরয়রে, আমরা মাবনরয় বনরয়বে 
একবট বনরজর হারত্ কাটারেড়া করা; সহরজ মানা র্ায় এমন একটা ইসলারমর সারথ। 
র্ার মূল উরেশ্যই হল বনরজর মন র্া চায় ত্ারত্ই সায় লেওয়া।  
. 
নব্বই এর েশ্রক জম লনওয়া লেরল লমরয়রের চাচা - মামারের আরির েবিগুরলা 
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লেখরল লিাো র্ায় ত্খনকার লপাশ্াক আর এখনকার লপাশ্ারকর ধরণ এক নয়। 
িাংলারেশ্ কখনও খুি লিবশ্ প্রযাবিবসং মুসবলরমর লেশ্ বেল না। ত্থাবপ একটা সাধারণ 
মূলযরিাধ বেল। র্ার কাররণ একটা অেৃশ্য সীমানা বেলই। ত্খনকার লিাাঁেওয়ালা চাচা 
লহাক অথিা শ্াবড় পড়া আবন্ট লহাক - ভদ্রত্া িা বশ্ষ্টাচার িরল বকেুটা হরলও অিবশ্ষ্ট 
বেল।  
. 
আর এখন আমরা লেখবে – বিজ্ঞাপরন একজন িািা ত্ার লমরয়র সযাবনটাবর নযাপবকন 
ইউজ করার অবভজ্ঞত্ার কথা িলরে। সন্ধযার পরর পবরিাররর সিাই র্খন বটবভ লেখরত্ 
িসরে ত্খন কনিরমর বিজ্ঞাপন লেওয়া হরচ্ছ। পবরিার পবরকল্পনার বিবভন্ন সুবিধার 
কথা িলা হরচ্ছ। পাঠযিইরত্ও লশ্খারনা হরচ্ছ লেরল - লমরয় আলাো বকেু না। লর্ 
শ্ব্দগুরলা মুরখ উচ্চারণ কররত্ মানুষ একসময় খুি লিা লপত্, এখন ত্া উচ্চারণ 
হরচ্ছ উচ্চস্বরর। পাঠযিই, বিজ্ঞাপন, বিলরিািব লকাথাও িাে রাখা হয় বন।  
. 
আমরা অিশ্যই জাবন এসি হঠাৎ করর চরল আরস বন। এইসি অদু্ভত্ বজবনরসর প্রবত্ 
আরি আমারের আরিি বিবি করর লেওয়া হরয়রে। মায়া িাড়ারনা হরয়রে বিবভন্ন 
মনিড়া কথা বেরয়- মানুরষর বিরিক িড় আোলত্, মরনর পেবা িড় পেবা, বনরজ ভারলা 
লত্া জিত্ ভারলা সহ আররা অরনক বমবষ্ট িাকয বেরয় আমারের অনুভূবত্ লভাাঁত্া করা 
লশ্ষ হরয় বিরয়রে। এর একেম আসল েল হরয়রে আমরা কুর'আন লথরক েূরর সরর 
বিরয়বে। এজনয লকান সমসযা হরল আমরা রিীন্দ্রনাথ এর িান কবিত্ায় কবলজা ঠান্ডা 
কবর। লশ্েবপয়াররর নাটরক হাবররয় লর্রত্ ইরচ্ছ করর। লকান োশ্ববনক লকান সময় কী 
িরলবেল এগুরলা ত্খন লিবশ্ গুরুত্বপূণব হরয় উরঠ।  
. 
আমারের সাহার্য িলরত্ একমাত্র আল্লাহর সাহার্য। খুি আধুবনক মানুষগুরলার বিপরীরত্ 
খুি ভারলা সুরর্াি সুবিধা আমারের হয়ত্ হারত্ লনই, ত্রি আমরা এটাও জাবন িেররর 
সাহািী বেরলন মাত্র ৩১৩ জন। লসই ৩১৩ জন র্বে শ্হীে হরয় লর্রত্ন এই র্মীরন 
ইসলাম মুরে লর্ত্। আল্লাহর পবরকল্পনা বভন্ন বেল িরল আমরা এখরনা বটরক আবে। 
ইসলাম বটরক আরে। আমরা ইসলারমর কের কররত্ পাবর বন। আমারের িযথবত্া 
আল্লাহ মাে করুক। এই েুবনয়ার র্ত্ কষ্ট, জ্ঞানাজবন, সময় িযয়, সি বকেুর আসল 
উরেশ্য একটাই। আল্লাহরক রাবজ করারনা। জান্নারত্র জবমরন একিার মাত্র প্ররিশ্ 
করা। আল্লাহ সহজ করর বেক। আমীন। 
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২১৭ 
কুরআন বক আসরলই প্রাচীন কবি ইমরুল কারয়রসর কবিত্া 
লথরক কবপ করর ললখা? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 
অননয ও অসামানয এক গ্রন্থ আল কুরআন। এর সাবহত্যগুণ, সুেৃঢ় িিিয ও ভাষািত্ 
মাধুর্ব লসই প্রাচীনকাল লথরক আজ পর্বি মানুরষর বনকট এক বিস্ময় িরল পবরিবনত্ 
হরয় আসরে। বিরিকিান ও সত্যসন্ধানীরা এরক আল্লাহর িাণী বহসারি লমরন বনরত্ িাধয 
হরয়রে। আল্লাহ ত্া’আলার িাণী আল কুরআরনর লকানরূপ ত্রুবট প্রমাণ কররত্ িযাথব 
হরয় নাবিক-মুিমনা ও বিষ্টান প্রচারক চি বনত্য নতু্ন লকৌশ্ল অিলম্বন করর চলরে। 
এর মরধয একবট হরচ্ছ—কুরআরনর উৎসমূলরক প্রশ্নবিদ্ধ করা। সম্প্রবত্ িাংলারেরশ্র 
একবট কুখযাত্ নাবিকযিারে ব্লরি আবটবরকল প্রকাশ্ করা হরয়রে—কুরআরনর বকেু 
আয়াত্ নাবক প্রাচীন আরিীয় কবি ইমরুল কারয়রসর কবিত্া লথরক কবপ করর ললখা 
(নাউরু্বিল্লাহ)। এর অপরনােরনর জনযই এই ললখা। 
. 
নাবিক-মুিমনারের এই অবভরর্াি লকান লমৌবলক অবভরর্াি না। িহু আরি লথরকই 
রিাটব লমাবর, আবনস সররাশ্সহ িহু বিষ্টান বমশ্নারী আল কুরআরনর বিরুরদ্ধ এই বমথযা 
অপিাে বেরয় আসরে। ত্ারের োবি হরচ্ছ – প্রাচীন আররি মুশ্বরকরের একবট প্রথা 
বেল কবিরা ত্ারের কবিত্া কা’িা ঘররর িারয় েুবলরয় রাখত্। এগুরলারক িলা হত্ 
‘মুয়াল্লাকাত্’। আল কুরআরনর সুরা ক্বমাররর বকেু অংশ্ নাবক আররির জারহলী রু্রির 
কবি ইমরুল কারয়রসর এমন একবট কবিত্া লথরক লনয়া (নাউরু্বিল্লাহ)। আর লসই 
অংশ্ হরচ্ছ সুরা ক্বমাররর প্রথম আয়াত্-  
. 

 
 اْلقََمرُ  َوانَشقَّ  السَّاَعةُ  اْقتََربَتِ 
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অথবঃ “বকয়ামত্ আসন্ন এিং চন্দ্র বিেীণব হরয়রে।” 
(আল কুরআন, সুরা ক্বমার ৫৪ : ১) 
. 
এই অবভরর্াি লর্ বনজবলা বমথযা ত্া প্রমাণ করা খুিই সহজ। 
. 
প্রথমত্ঃ সুরা ক্বমাররর এই আয়ারত্ রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) কতৃ্বক চাাঁে বেখবণ্ডত্ করার মুবজজার 
কথা িণবনা করা হরচ্ছ। এই মুবজজার লপ্রবেরত্ই আয়াত্বট নাবজল হরয়রে। সুরাবটর ২ 
ও ৩ নং আয়ারত্ মোর মুশ্বরকরা এই মুবজজা লেরখও বকভারি সত্য লথরক মুখ 
বেবররয় লররখবেল ত্ার বিিরণ উরল্লখ আরে। [১] রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) নিুয়ত্ লপরয়রেন ৪০ 
িের িয়রস (৬১০ বিষ্টাব্দ) [২] এিং চাাঁে বেখবণ্ডত্ করার মুবজজা ঘরটরে এরও পরর। 
অপরবেরক, ইমরুল কারয়স প্রাচীন আররির একজন কবি। ত্ার মৃতু্য হরয়রে ৫০০ 
বিষ্টারব্দ, [৩] রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জরমর প্রায় ৭০ িের আরি। লর্ ঘটনা ইমরুল 
কারয়রসর মৃতু্যর ১১০ িেরররও লিবশ্ সময় পরর ঘরটরে, ত্ার উরল্লখ বক আরেৌ ত্ার 
কবিত্ায় থাকা সম্ভি? ইমরুল কারয়স কী করর ত্ার মৃতু্যর শ্ত্ িের পরর সংঘবটত্ 
হওয়া রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর মুবজজা বনরয় কবিত্া বলখরি?!!!  
. 
বেত্ীয়ত্ঃ লস রু্রির আররির মুশ্বরকরা পরকারল বিশ্বাস করত্ না। [৪] ইমরুল 
কারয়স লপৌিবলকত্া লেরড় একত্বিােী ও পরকারল বিশ্বাসী ইব্রাবহমী ধমব অনুসরণ করত্ 
এমন লকান বিিরণ লনই। কারজই ইমরুল কারয়রসর কবিত্ায় পরকারলর কথা উরল্লখ 
থাকার লকান সম্ভািনা লনই। লকানভারি র্বে পরকারলর কথা বনরয় লকান কবি বলরখও 
থাকত্, ত্াহরলও লপৌিবলক আরিরা লসই কবিত্া কা’িার িারয় েুবলরয় রাখরত্ বেত্ না 
লকননা এটা বেল ত্ারের ধমববিশ্বারসর বিরুদ্ধ কথা। অথচ সুরা ক্বমাররর ১নং আয়ারত্ 
িলা হরচ্ছঃ “বকয়ামত্ আসন্ন...”। এ লথরক েষ্ট লিাো র্ারচ্ছ এটা প্রাচীন আররির 
লকান মুশ্বরক কবির ললখা কবিত্ার অংশ্ নয়।  
. 
এই বভবিহীন ও উদ্ভট অবভরর্ারির উৎস হরচ্ছ, বিষ্টান পবণ্ডত্ Clair-Tisdall এর বকেু 
িিিয। বত্বন ১৯০০ সারল ত্ার গ্রন্থ ‘The Sources of Islam’ এ সুরা ক্বমাররর ১ম 
আয়ারত্র িযাপারর বলরখরেন, 
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‘It was the custom of the time for and orators to hang up their 
compositions upon the Ka’aba; and we know the seven Mu’allaqat 
were exposed. We are told that Fatima, the Prophet’s daughter, was 
one day repeating as she went along the above verse. Just then she 
met the daughter of Imrul Qays, who cried out, “O that’s what your 
father has taken from one of my father’s poems, and calls it 
something that has come down to him out of heaven;” [৫] 
 

অথবাৎ, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কনযা োবত্মা(রা) এর মুরখ আয়াত্বট শুরন ইমরুল কারয়রসর 
কনযা বচৎকার করর িরলবেলঃ “ওটা লত্ামার িািা [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] আমার িািার কবিত্া 
লথরক বনরয়রে (নাউরু্বিল্লাহ) এিং িরল লিড়ারচ্ছ ত্া নাবক আসমান লথরক এরসরে! ”  
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরের োবির উৎস হরচ্ছ এই ললখা। ত্ারা Clair-Tisdall লক উদৃ্ধত্ 
করর কুরআরনর বিরুরদ্ধ এই অবভরর্াি লত্ারলন। িাংলারেরশ্র নাবিকযিােী ব্লিবটরত্ এ 
ঘটনার উৎস বহসারি Ibn Waraq েদ্মনারমর এক ইসলামবিররাধী অপ্রপ্রচারকারীর 
িইরয়র উদৃ্ধবত্ লেয়া আরে, বকন্তু Ibn Waraq এর িইরত্ উরল্লবখত্ ঘটনাবটরও মূল 
উৎস হরচ্ছ Clair-Tisdall এর ১৯০০ সারল প্রকাবশ্ত্ লসই গ্রন্থবট। বকন্তু িযাপার হরচ্ছ, 
লখাে Clair-Tisdall বনজ জীিেশ্ারত্ কুরআরনর বিরুরদ্ধ এই বমথযা অবভরর্ািবট লথরক 
সরর এরসবেরলন এিং পূরিবর িইরত্ ত্ার বনরজর িণবনাবটরক ‘বমথযা ঘটনা’ িরল উরল্লখ 
করররেন। ১৯০৫ সারল প্রকাবশ্ত্ ত্ার গ্রন্থ ‘The Original Sources of the 
Qur'an’ এ বত্বন বলরখরেন, 

 
“...I have even heard a story to the effect that one day when 
Fatimah, Muhammad's daughter, was reciting the verse "The Hour 
has come near and the Moon has split asunder" (Surah LIV., Al 
Qamar, 1), a daughter of the poet was present and said to her, "That 
is a verse from one of my father's poems, and your father has stolen 
it and pretended that he received it from God." THE TALE IS 
PROBABLY FALSE, for Imrau'l Qais died about the year 540 of the 
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Christian era, while Muhammad was not born till A.D. 570, "the year 
of the Elephant."  
In a lithographed edition of the Mu`allaqat, which I obtained in 
Persia, however, I found at the end of the whole volume certain 
Odes there attributed to Imrau'l Qais, THOUGH NOT RECOGNIZED AS 
HIS IN ANY OTHER EDITION OF HIS POEMS WHICH I HAVE SEEN. …” 
[৬] 
 

অথবাৎ, ইমরুল কারয়রসর মৃতু্যিরণ করররে মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জরমরও আরি। কারজই 
এই ঘটনাবট খুি সম্ভি বমথযা। ত্া োড়া বত্বন প্রাচীন আররির ‘মুয়াল্লাকারত্র’ মরধয 
লকাথাও ইমরুল কারয়রসর এমন লকান কবিত্া পানবন। 
. 
লর্ ঘটনাবটরক বমথযা ঘটনা িরল উরল্লখ করর করর লখাে এই ঘটনার িণবনাকারী বনজ 
িইরত্ ভুল সংরশ্াধণ করররেন, লসই ঘটনাবটরক ‘উৎস’ ধরর আল কুরআরনর বিরুরদ্ধ 
বমথযাচার চাবলরয় র্ারচ্ছ বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা। আল্লাহ এরের 
বমথযাচাররর বনপাত্ করুন। সরত্যর বিপরীরত্ বমথযা লকান কারজ আরস না এিং 
বমথযাররাপকারীরা িযাথবই হয়। 
. 
“বকন্তু আবম [আল্লাহ] সত্য োরা আঘাত্ হাবন বমথযার উপর; েরল ওটা বমথযারক চূণব-
বিচূণব করর লেয় এিং ত্ৎেণাৎ বমথযা বনবিহ্ন হরয় র্ায়। েুরভবাি লত্ামারের! লত্ামরা র্া 
িলে ত্ার জনয।” 
(আল কুরআন, আবম্বয়া ২১ : ১৮) 
. 
“বনিয়ই এটা (কুরআন) এক সম্মাবনত্ রাসুরলর লত্লাওয়াত্। এটা লকান কবির কথা 
নয়; লত্ামরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা লকান িণরকর কথাও নয়, লত্ামরা অল্পই উপরেশ্ 
গ্রহণ কর। 
এটা জিত্সমূরহর প্রবত্পালরকর বনকট হরত্ অিত্ীণব। ” 
(আল কুরআন, হাোহ ৬৯ : ৪০-৪৩) 
. 
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“ আবম ত্াাঁরক [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] কবিত্া বশ্ো লেইবন এিং লসবট লত্া ত্ার জরনয 
লশ্াভনীয়ও নয়। এটা লত্া এক উপরেশ্ এিং সুেষ্ট কুরআন। 
র্ারত্ বত্বন সত্কব কররন র্ারা জীবিত্ ত্ারেররক এিং র্ারত্ কাবেররের বিরুরদ্ধ শ্াবির 
কথা সত্য হরত্ পারর।” 
(আল কুরআন, ইয়াবসন ৩৬ : ৬৯-৭০) 
. 
. 

ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/কুরআন-বক-আসরলই-প্রাচ…/94 

. 
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২১৮ 
কারের জনয ররয়রে লোর্খ লথরক পবরত্রাণ? ইহুবে, বিষ্টান, 
সাবিই - এরাও বক জান্নারত্ র্ারি? 

- নাবেস শ্াহবরয়ার 
 
 
#স্ববিররাবধত্ার_অবভরর্ািঃ কারের জনয ররয়রে লোর্খ লথরক পবরত্রাণ? – লর্রকারনা 
ধমবপ্রাণ আবিরকর জনয (৫:৬৯, ২:৬২) নাবক শুধুই মুসবলমরের জনয (৩:৮৫, ৩:১৯)? 

. 

#জিািঃ এই প্ররশ্নর লসাজাসাপ্টা উির লেয়ার আরি আমরা প্রথরম আয়াত্গুরলার মূল 
িিিযটা লেবখ। সূরা িাক্বারাহর ৬২ নম্বর আয়াত্ এিং সূরা মাবয়োহর ৬৯ নম্বর 
আয়াত্ মূলত্ একই কথাই িলরে। 
. 
“লকারনা সরন্দহ লনই, র্ারা বিশ্বাস করররে এিং র্ারা ইহুেী, বিস্ট্ান, সাবিইন — 
এরের মরধয র্ারা আল্লাহরক এিং লশ্ষ বেরন বিশ্বাস করর এিং ভারলা কাজ করর, 
ত্ারের পুরস্কার ত্ারের প্রভুর কারে ররয়রে। ত্ারের লকারনা ভয় লনই, ত্ারা েুঃখও 
কররি না।” [আল-িাক্বারাহ ২:৬২] 

. 

ত্াহরল এই আয়ারত্র অথব বক এই লর্, আজরক র্ারা ভারলা ইহুেী, ভারলা বিস্ট্ান, 
অথবাৎ ধমবপ্রাণ আবিক, ত্ারা সিাই জান্নারত্ র্ারি? ত্াহরল এত্ কষ্ট করর ইসলাম 
মানার বক েরকার? কাররা র্বে কু’রআরনর সালাত্, বহজাি, লরার্া রাখার আইন পেন্দ 
না হয়, ত্াহরল লস কালরক লথরক বিস্ট্ান হরয় লিরলই লত্া পারর? লস ত্খরনা 
আল্লাহরক বিশ্বাস কররি, লশ্ষ বেরনও বিশ্বাস কররি, এমনবক ভারলা কাজও কররি। 
ত্খন এই আয়াত্ অনুসারর ‘ত্ারের লকারনা ভয় লনই, ত্ারা েুঃখ কররি না।’ কী 
েরকার এত্ কষ্ট করর, এত্ বনয়ম লমরন মুসবলম হরয় থাকার? 

. 
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আমারের অরনরকর ধারণা, ইসলাম একবট নতু্ন ধমব, র্া মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص -ই প্রথম প্রচার 
করর লিরেন। এবট একবট অসমূ্পণব ধারণা। ইসলাম হরচ্ছ লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ িা 
আল্লাহর একত্বিারের বিশ্বাস; মহান আল্লাহর هلالج لج বনধবাবরত্ সকল মানিজাবত্র জনয 
একমাত্র ধমব, র্ার পুররা িাণী ও বিিাবরত্ আইন মহান আল্লাহর هلالج لج কারে পূিব হরত্ই 
সংরবেত্। লসই আইন ও িাণীর বিবভন্ন সংস্করণ বত্বন রু্রি রু্রি বিবভন্ন প্রজরমর কারে 
বিবভন্ন রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص মাধযরম, প্ররয়াজন অনুসারর লর্টুকু েরকার, লসটুকু পাবঠরয়রেন। 
লসই িাণী ও সংগ্ররহর বিবভন্ন সংস্করণরক কুরআরন সহীো ও বকত্াি িলা হরয়রে। 
কু’রআন হরচ্ছ লসই িাণী িা আইরনর সিবরশ্ষ ও চূড়াি সংস্করণ, িা সিবরশ্ষ ঐশ্ী 
গ্রন্থ, র্া রাসূল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص -এর মাধযরম আমরা লপরয়বে। 

. 

এোড়াও আররকবট প্রচবলত্ ভুল ধারণা হরলা: র্ারা মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর অনুসারী, শুধুমাত্র 
ত্ারাই মুসলমান। নিী ইব্রাবহম ملسو هيلع هللا ىلص কা’িা িানারনা লশ্ষ করার পরর আল্লাহর هلالج لج কারে 
েু’আ কররবেরলন লর্ন ত্ার সিান এিং ভবিষযৎ প্রজমরা মুসবলম হয়।[আল-িাক্বারাহ 
২:১২৭] নিী ইয়াকুি ملسو هيلع هللا ىلص মৃতু্যর সময় ত্াাঁর সিানরেররক িরল বিরয়বেরলন: ত্ারা লর্ন 
লকউ অমুসবলম অিস্থায় মৃতু্যিরণ না করর। ‘মুসবলম’ লকারনা বিরশ্ষ লিাত্র, িংশ্, িা 
বিরশ্ষ নিীর উম্মত্ নয়। রু্রি রু্রি র্ারাই মহান আল্লাহরক هلالج لج এক ও একক উপাসয 
লমরন বনরয়, বনরজর ইচ্ছারক প্রাধানয না বেরয়, ত্াাঁর ইচ্ছার কারে বনরজরক সাঁরপ 
বেরয়রেন, ত্াাঁর লপ্রবরত্ নিী-রাসূরলর ملسو هيلع هللا ىلص অনুসরণ করররেন, ত্াাঁর নাবজলকৃত্ বকত্াি 
লমরন চরলরেন— ত্ারাই মুসবলম। 

. 

রাসূল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص -এর জরমর অরনক আরি লথরক শুরু করর আজ পর্বি লর্ ত্াওরাত্ 
এিং ইবিল পাওয়া র্ায়, লসগুরলারত্ িযাপক পবরিত্বন এিং বিকৃবত্ করা হরয়রে, র্ার 
কাররণ লসগুরলা আর লমৌবলক, অবিকৃত্ অিস্থায় থারকবন।[৯] েরল আমরা লকিল 
লসগুরলার িযাপারর লমৌবলকভারি ঐশ্ী গ্রন্থ হওয়ায় বিশ্বাস করি, ত্রি লসগুরলা পরড় 
লকারনা বসদ্ধারি লপৌঁোরনা র্ারি না। কু’রআরনর ভাষা এিং আজকালকার ত্াওরাত্, 
ইবিরলর ভাষার মরধয এত্ই আকাশ্ পাত্াল পাথবকয লর্, লসগুরলা পড়রলই লিাো র্ায়: 
প্রচবলত্ এই বত্ন ধমবগ্ররন্থর উৎস একই মহান সিা নন। 

. 
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আজরকর ত্াওরাত্ এিং ইবিরল আল্লাহর هلالج لج সম্পরকব অরনক বিকৃত্ ধারণা ররয়রে। 

লর্মন, মানুষরক সৃবষ্ট করর ত্াাঁর ‘অিরর’ লিেনা হওয়ার কথা[১], ত্াাঁর নিী ইয়াকুরির 
بَرأَكُ  اَللّٰه ُ — সারথ কুবি লরড় লহরর র্াওয়ার ঘটনা[২] ইত্যাবে ملسو هيلع هللا ىلص ! এমনবক নিীরের ملسو هيلع هللا ىلص 
সম্পরকব নানা ধররনর অেীল, লর্ৌনত্ার রিররি ঘটনা ররয়রে।[৩] পুরুষরের মাথায় 
র্ত্ লনাংরা েযান্টাবস আরে, ত্ার সি আপবন িাইরিরল পারিন, বকেুই িাবক লনই। 
িাইরিরলর গ্রন্থগুরলা পুররা মাত্রায় পণবগ্রাবে। আপবন কখনই িাইরিরলর িইগুরলা 
আপনার লোট িাচ্চারের সারথ িা বকরশ্ার িয়রসর লেরল-রমরয়রেররক বনরয় একসারথ 
িরস পড়রত্ পাররিন না। একাররণ মুসবলমরা লকারনা ভারিই বিশ্বাস করর না লর্, 
ত্াওরাত্ এিং ইবিল অবিকৃত্ অিস্থায় ররয়রে। ত্াই আজরকর রু্রি র্ারা ইহুেী এিং 
বিস্ট্ান, র্ারা এই ধররনর বিকৃত্ ধমবীয় গ্ররন্থর অনুসারী, ত্ারেররক আল্লাহ هلالج لج জান্নারত্র 
বনিয়ত্া লেনবন। 

. 

এই আয়ারত্ আল্লাহ هلالج لج িলরেন, “এরের মরধয র্ারা আল্লাহরক বিশ্বাস করর …।” এখন 
প্রশ্ন হরলা, আল্লাহর هلالج لج সংজ্ঞা বক? 

. 

বিস্ট্ানরা ত্ারের ‘আল্লাহ’র লর্ সংজ্ঞা বেরয়রে ত্া হরলা: বত্বন বত্ন রূরপ থারকন- বপত্া 
ঈশ্বর, পবিত্র আত্মা এিং প্রভু বর্শু — বত্বন বক কু’রআরনর িাণী অনুসারর আল্লাহ هلالج لج? 

. 

“বনঃসরন্দরহ ত্ারাও কুেবর করররে র্ারা িরল, আল্লাহ্ বত্রনর (অথবাৎ, বত্ন মা’িূরের) 
এক, অথচ এক মািূে বভন্ন অনয লকানই (সত্য) মা’িূে লনই; আর র্বে ত্ারা স্বীয় 
উবিসমূহ হরত্ বনিৃত্ না হয়, ত্রি ত্ারের মরধয র্ারা কাবের থাকরি ত্ারেররক 
র্যণাোয়ক শ্াবি গ্রাস কররি।” [আল-মাবয়োহ ৫:৭৩] 

“লর্ সি ললাক িরল লর্, ‘আল্লাহ হরচ্ছন ঈসা মাবসহ, মবরয়রমর পুত্র’ — ত্ারা 
আল্লাহরত্ অবিশ্বাস করররে।… [আল-মাবয়োহ ৫:৭২] 

. 

ত্ারের লসই সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ هلالج لج নন। লসই সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস কররল আল্লাহরত্ هلالج لج 
বিশ্বাস করা হয় না। আল্লাহর هلالج لج একমাত্র গ্রহণরর্ািয সংজ্ঞা লেওয়া আরে কু’রআরন। 

. 
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“১। িল, বত্বনই আল্লাহ্, এক ও অবেত্ীয়। 

২। আল্লাহ্ কারও মুখারপেী নন। 

৩। বত্বন কাউরক জম লেন বন এিং লকউ ত্াাঁরক জম লেয় বন। 

৪। এিং ত্াাঁর সমতু্লয লকউ লনই।” [সূরা ইখলাস ১১২:১-৪] 

. 

একইভারি, আপবন র্বে একজন ইহুেীরক বজরজ্ঞস কররন, “ভাই, আপবন বক লশ্ষ 
বিচার বেরন বিশ্বাস কররন?” লস িলরি, “অিশ্যই। লশ্ষ বিচার বেরন ইহুেীরা সিাই 
স্বরিব র্ারি, নিী নূহ ملسو هيلع هللا ىلص এর ৭বট আইন র্ারা মানরি, ত্ারা স্বিব লপরত্ পারর। আর িাবক 
সিাই নররক র্ারি।”[৪] ত্ারের লসই লশ্ষ বেন, এিং আমারের লশ্ষ বেরনর ঘটনার 
মরধয বিরাট পাথবকয আরে। 

. 

এোড়া এই আয়ারত্ একবট বিরশ্ষ লিাত্র ‘সাবিইন’লের কথা িলা হরয়রে। এরা হরলা 
আররি েবড়রয় থাকা অনযানয লিাত্র র্ারা ওই সি আরি মুশ্বরক বেল না, র্ারের মূবত্ব 
পুজার কথা কু’রআরন বিিাবরত্ িলা আরে।[৫] ত্ারা এক পরম সৃবষ্টকত্বায় বিশ্বাস 
করত্, আিার একই সারথ নেত্র পূজা করত্ (ইমাম কুরতু্িী এিং ইমাম রার্ী (রহ) 
এর মত্)।[৬] ত্ারের ধমব ইসলাম বেল না। ধারণা করা হয় ত্ারা নিী নূহ ملسو هيلع هللا ىلص এর 
বশ্ো ধরর লররখবেল। ইমাম রার্ী (রহ)-এর মরত্, ত্ারা কাসরানীরের অিভুবি বেল 
র্ারের কারে নিী ইব্রাবহম ملسو هيلع هللا ىلص লপ্রবরত্ হরয়বেরলন।[৬] লকান লকান আরলরমর মত্, এরা 
হল ত্ারা র্ারের কারে লকান নিীর োওয়াত্ লপৌঁোয় বন।[৭] ত্রি ত্ারের সবঠক 
প্রকৃবত্ বনরয় এখরনা েন্দ্ব ররয়রে।[৭][৮] 

. 

এই আয়াত্বট রাসূল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর সমরয় র্ারা ইহুেী, বিস্ট্ান, সাবিইন বেল, 
ত্ারেররক বনিয়ত্া বেরচ্ছ লর্, ত্ারা এ পর্বি র্ত্ ভারলা কাজ করররে আল্লাহ এিং 
লশ্ষ বেরনর প্রবত্ বিশ্বাস লররখ, লসগুরলার পুরস্কার ত্ারা পারি, লকারনা েুবিিা লনই — 
র্বে এিার মুসবলম হন। একই সারথ অত্ীরত্ র্ারা চরল লিরেন, বনজ বনজ রু্রি র্ারা 
আল্লাহর ওপর বিশ্বাস উপস্থাপন করররেন, ত্ারাও পুরস্কার পারিন, ত্ারেরও েুবিিার 
লকারনা কারণ লনই।]৫][৭] এিার আল্লাহর هلالج لج কাে লথরক নতু্ন িাণী এরসরে। ত্ারের 
োবয়ত্ব হরচ্ছ এই নতু্ন িাণী গ্রহণ করর মুসবলম হরয় র্াওয়া।[৭] 
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. 
এ আয়াত্ লর্ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর পূরিবর ইহুেী, বিস্ট্ান, সাবিইনরের িযাপারর, এর অকাটয 
প্রমাণ আরে সুরা িাকারাহর ৬২ নং আয়ারত্র শ্ারন নুরু্ল (অিত্ররণর ইবত্হাস) এর 
মারে।  
. 
এ আয়ারত্র িযাখযায় ত্ােবসর ইিন কাবসরর উরল্লখ আরে, " সালমান োরসী (রাঃ) 
িরলনঃ আবম রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص এর কারে হাবর্র হওয়ার পূরিব লর্সি ধমবপ্রাণ ললারকর সারথ 
সাোৎ কবর, ত্ারের সালাত্, বসয়াম ইত্যাবের িণবনা লেই। ত্খন এই আয়াত্ অিত্ীণব 
হয় (মুসনাে ইিন আিী হাবত্ম)। আর একবট িণবনায় আরে লর্, সালমান োরসী (রাঃ) 
ত্াাঁরের আরলাচনা কররত্ বিরয় িরলন ত্ারা সালাত্ আোয়কারী, বসয়াম পালনকারী ও 
ঈমানোর বেল এিং আপবন লর্ লপ্রবরত্ পুরুষ এর উপরও ত্ারের বিশ্বাস বেল।' ত্খন 
রাসুলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলরেন, “ত্ারা জাহান্নামী।” এরত্ সালমান (রাঃ) েুঃবখত্ হরল ত্খন 
আয়াত্বট অিত্ীণব হয়। " 
. 
অথবাৎ জাবনরয় লেয়া হল লর্, রাসুল ملسو هيلع هللا ىلص এর পূরিবর ঈমানোর ও সৎকমবশ্ীল ইহুবে, 
বিষ্টান ও সাবিইনরের পরকারল লকান ভয় লনই। ত্ােবসর ইিন কাবসরর আররা উরল্লখ 
আরে, 
. 
" ইিন আব্বাস (রাঃ) হরত্ ইিন আিী হাবত্ম (রহঃ) িণবনা কররন লর্, এ আয়ারত্র 
পর আল্লাহ ত্া'আলা এ আয়াত্বট (আবল ইমরান ৩:৮৫) অিত্ীণব কররন। (ইিন আিী 
হাবত্ম ১/১৯৮) ইিন আব্বারসর (রাঃ) িণবনা লথরক জানা র্ায় লর্, আল্লাহ ত্া'আলা 
লকান িযবির আমল কিুল কররিন না র্বে ঐ আমল রাসূল মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর বনরেবশ্ 
মত্ করা না হয় । মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর নিুওয়াত্ প্রাবপ্তর পূরিব অনযানয নিীর উম্মত্রা 
ত্ারের নিীর মত্ােশ্ব অনুর্ায়ী আমল কররল ত্া বেল গ্রহণরর্ািয, বকন্তু রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص এর 
আবিভবারির পর ত্ার পূিবিত্বী নিীিরণর (আঃ) বনরেববশ্ত্ পথ ও আমল গ্রহণরর্ািয 
থাকল না। ... ... এটা েষ্ট কথা লর্, ইহুবেরের মরধয ঈমানোর ঐ িযবি লর্ 
ত্াওরারত্র উপর ঈমান আরন এিং ত্া অনুর্ায়ী কাজ করর, বকন্তু র্খন ঈসা (আঃ) 
আিমন কররন ত্খন ত্াাঁরও অনুসরণ করর এিং ত্াাঁর নিুওয়াত্রক সত্য িরল বিশ্বাস 
করর। বকন্তু ত্খনও র্বে ত্াওরারত্র উপর অটল থারক এিং ঈসারক (আঃ) অস্বীকার 
করর এিং ত্াাঁর অনুসরণ না করর ত্াহরল লস লিেীন হরয় র্ারি । অনুরূপভারি, 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1289 

খৃষ্টানরের মরধয ঈমানোর ঐ িযবি লর্ ইিীলরক আত্মাহর বকত্াি িরল বিশ্বাস করর, 
ঈসার (আঃ) শ্ারীয়াত্ অনুর্ায়ী আমল করর এিং লশ্ষ নিী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু 
'আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক লপরল ত্ার আনুিত্য স্বীকার করর ও ত্াাঁর নিুওয়াত্রক সত্য 
িরল বিশ্বাস করর। বকন্তু ত্খনও র্বে ইিীল ও ঈসার (আঃ) আনুিরত্যর উপর বস্থর 
থারক এিং মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص এর সুন্নারত্র অনুসরণ না করর ত্াহরল লস ধ্বংস হরয় র্ারি। 
সুেীও (রহঃ) এটাই িণবনা করররেন। সাঈে ইিন রু্িাইর (রহঃ) ইহাই িরলরেন। 
ভািাথব এই লর্, প্ররত্যক নিীর অনুসারী, ত্াাঁরক মানযকারী হরচ্ছন ঈমানোর ও 
সৎরলাক। সুত্রাং লস আল্লাহ ত্া'আলার বনকট মুবি লপরয় র্ারি। বকন্তু ত্ার 
জীবিত্ািস্থায়ই র্বে অনয নিী এরস র্ান এিং আিমনকারী নিীরক লস অস্বীকার করর 
ত্াহরল লস কাবের। কুরআন মাজীরের অনয জায়িায় ররয়রে “লর্ িযবি ইসলাম োড়া 
অনয লকান ধমব অনুসন্ধান করর, ত্া কিূল করা হরি এিং আবখরারত্ লস েবত্গ্রিরের 
অিভুবি হরি।” (সূরা আবল ইমরান ৩:৮৫) এই েু’বট [িাকারাহ ৬২ ও আবল ইমরান 
৮৫] আয়ারত্র মরধয আনুকূলয এটাই। লকান িযবির লকান কাজ ও লকান পন্থা গ্রহণীয় 
নয় লর্ পর্বি না শ্ারীয়ারত্ মুহাম্মােীর অনুসারী হয়। বকন্তু এটা লস সময় লর্ সময় 
বত্বন লপ্রবরত্ নিী রূরপ েুবনয়ায় এরস লিরেন। ত্াাঁর পূরিব লর্ নিীর রু্ি বেল এিং 
লর্সি ললাক লস রু্রি বেল ত্ারের জনয ঐ নিীর অনুসরণ ও ত্ার শ্ারীয়ারত্রও 
অনুসরণ করা শ্ত্ব। " [১০] 
. 
এই আয়ারত্ [সুরা িাকারাহ ৬২] আরও একটা শ্রত্বর কথা িলা হরয়রে- “র্ারা ভারলা 
কাজ করর।” প্রশ্ন হল, লক বনধবারণ কররে লকান কাজটা ভারলা, আর লকান কাজটা 
খারাপ? 

. 

লকান কাজটা ভারলা আর লকানটা খারাপ — লসটার মানেণ্ড হরচ্ছ কু’রআন। লর্ 
কু’রআরনর সংজ্ঞা অনুসারর ভারলা কাজ কররি, ত্ার লকারনা ভয় লনই। ত্ার পুরস্কার 
আরে আল্লাহর কারে। আর লর্ অনয লকারনা ধমবীয় িই অনুসারর ভারলা কাজ কররি, 
লসটা র্বে কু’রআরনর ভারলা কারজর সংজ্ঞার বিরুরদ্ধ র্ায়, ত্াহরল লসটা আর আল্লাহর 
কারে গ্রহণরর্ািয ভারলা কাজ নয়। 

. 
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এখারন একবট প্রশ্ন আরস: এই আয়াত্ িলরে শুধু আল্লাহ এিং লশ্ষ বেরন বিশ্বাস 
কররলই হরি। ত্াহরল বক আমারের রাসূল মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص উপর বিশ্বাস করার লকারনা 
প্ররয়াজন লনই? 

উির লসাজা। “এই আয়াত্টা আমারেররক লক বেরয়রে?” কু’রআন লত্া িই আকারর 
আকাশ্ লথরক পৃবথিীরত্ এরস পরড়বন। মানুষ কার মুখ লথরক এই আয়াত্ শুরনরে? র্ার 
মুখ লথরক শুরনরে, ত্ারক র্বে ত্ারা রাসূল না মারন, ত্াহরল ত্ারা এই আয়াত্রক 
আল্লাহর هلالج لج িাণী বহরসরি মানরি লকন? র্বে লকউ এই আয়াত্রক আল্লাহর هلالج لج িাণী 
বহরসরি লমরনই লনয়, ত্াহরল লত্া লস এই আয়ারত্র িাহকরক আল্লাহর هلالج لج রাসূল 
বহরসরিই লমরন বনল! লস ত্খন স্বয়ংবিয়ভারি রাসূল মুহাম্মারের ملسو هيلع هللا ىلص উপর বিশ্বাস করর 
লেলল। 

. 

আমারের বিশ্বাসী িা মুিাকী হওয়ার জনয লকান লকান শ্ত্ব পূরণ কররত্ হরি লসটা 
বত্বন সূরা িাকারাহর আরির আয়াত্গুরলারত্ িরল বেরয়রেন। 

“ওটা লসই িই র্ারত্ বিনু্দমাত্র সরন্দহ [ভ্রাবি, অবনিয়ত্া, ভুল ধারণা] লনই। একবট 
পথ বনরেবশ্ক (হুো) আল্লাহর প্রবত্ পূণব সরচত্নরের (মুিাক্বী) জনয। র্ারা মানুরষর 
বচিার েমত্ার িাইরর এমন বিষরয় বিশ্বাস করর, নামার্ প্রবত্ষ্ঠা করর এিং ত্ারেররক 
আবম র্া বেরয়বে ত্া লথরক খরচ করর। র্ারা লত্ামার (মুহাম্মাে) উপর র্া অিত্ীণব 
হরয়রে এিং লত্ামার আরি র্া অিত্ীণব হরয়রে ত্ারত্ বিশ্বাস করর, র্ারা পরকারল 
বনবিত্ভারি বিশ্বাস করর।” [আল-িাক্বারাহ ২:২-৪] 

. 

অথবাৎ, কুরআরনর এই আয়াত্গুরলার মারে লকান অসঙ্গবত্ লনই। আল্লাহ্ এখারন লস 
সি ইহুবে, বিস্ট্ান িা লিারত্রর জান্নারত্র বনিয়ত্া বেরচ্ছন র্ারা কুরআন আসার আরি 
ত্ারের উপর নাবর্লকৃত্ বকত্ারির অনুসরণ করত্ িা এরকশ্বরিােী বেল, পরকারল 
বিশ্বাস করত্। পরিত্বীরত্ র্খন কুরআন নাবর্ল হয়, ত্খন ত্ারের লসই বিকৃত্ হরয় 
র্াওয়া বকত্ারির অনুসরণ করাটা অগ্রহণরর্ািয হরয় পরড়। ত্াই লশ্ষ রাসূল মুহাম্মাে 
 আসার পরর জাহান্নাম লথরক পবরত্রারণর বনিয়ত্া শুধু মুসবলমরের জনয। ملسو هيلع هللا ىلص

. 
 

ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট লেখরত্ বক্লক করুন এই বলরঙ্কঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/কারের-জনয-ররয়রে-রো…/123 
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. 

. 
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২১৯ 

আরিরির বনোরুণ অপচয় 
-বমসিাহ মাবহন 
 
. 
লকান একবট সমারজ একটা অভযাস একবেরন নত্বর হরয় র্ায় না। ত্ার জনয েীঘববেন 
ধরর একটা সুবিধাজনক অিস্থান নত্বর করা লারি র্ার মাধযরম কৃত্ সমি কাজকমব 
নিধত্া পারি। লকউ এ বনরয় লকান বেমত্ লপাষণ িা প্রশ্ন কররিন না। এজরনয বনয়ামক 
কাজ করর প্রধানত্ বমবিয়াগুরলা। লর্মন বপ্রন্ট এিং ইরলকবিক বমবিয়া। এোড়াও বকেু 
মানুষরক লিরে লনওয়া হরি র্ারের মানুষ বশ্োবিে বহরসরি জারন, ত্রুণ উরেযািা 
বহরসরি লিবশ্ বচরন, সুিিা বহরসরি পবরচয় আরে, র্ারা িাবহররর লেরশ্ও লকান পুরস্কার 
বজরত্ এরসরে ইত্যাবে।  
. 
বেরর র্াবচ্ছ লপেরনর বেরক; ষাট - সিররর েশ্রক। ত্খনকার সমরয় র্ারা লপ্রম 
কররত্ন এখনকার তু্লনায় ত্া বনত্ািই বনষ্পাপ, পবিত্র। ত্ারের ভাষায় র্ারক "পবিত্র 
লপ্রম" িরল। স্বিব লথরক এরস র্া জাহান্নারম বনরয় র্ায়। ত্থাবপ ত্ারের মারে লুরকাচুবর 
বেল। একই মহল্লারত্ হরল িড় লকউ লেরখ লেলল বক- না এই ভরয় জরড়াসরড়া 
থাকরত্া।  
. 
অথচ এখন এসরির িালাই লনই। বিিাবরত্ বলখবে না। এর লপ্রোপরটর বেরক েৃবষ্ট 
লেওয়া েরকার। ভযারলন্টাইে লি এর কালচারটা আমারের লেরশ্ বেল না, থাকরলও 
সমারজর উচ্চ পেস্থ বকেু মানুষরের মরধযই ত্া সীমািদ্ধ বেল। একটা সময় এরক 
জনবপ্রয় করা হল। বমবিয়ারক ভারলামত্ কারজ লািারনা হল। এখন অবধকাংশ্ লেরল 
লমরয় র্ারের লকান সম্পকব (বিপরীত্ বলরঙ্গর কাররা সারথ) লনই, ত্ারা ত্ারের রুমরমট, 
লেন্ড সারকবরলর সামরন বনরজরক অধম ভািরত্ শুরু করর। হয়ত্ ত্ার লকান ঘাটবত্র 
কাররণই লকান লমরয় ত্ার বেরক ত্াকায় না অথিা লস র্বে লমরয় হয় ত্ার বেরক লকন 
লকান লেরল ত্াকায় না এটা বনরয় আরেপ করর। প্রশ্ন হল, এগুরলা আমারের বশ্বখরয়রে 
লক?  
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. 
িলবেলাম একটা সংসৃ্কবত্র কথা। একসময়কার পাবলরয় পাবলরয় লিা লপরয় লসই লপ্রম 
এখন রূপািবরত্ হরয়রে কারে আসার সাহসী িরল্প। লেরল লমরয়রের মাথায় প্ররিশ্ 
কবররয় লেওয়া হরয়রে লর্, বিরয়র আরি একজন মানুষরক লজরন নাও, বচরন নাও, িুরে 
নাও - সম্ভি হরল এক সারথ থারকা। সাহস করর িাসায় জানাও লর্ লত্ামরা একসারথ 
ঘুমাও। লকান এবেরিন্ট হরয় লিরল হাসপাত্াল আরে, িাস্ট্বিন আরে - লসখারন একটা 
নতু্ন জীিন পুাঁরত্ লেল। ত্া কুকুরর লখল না বপাঁপরড় বনরয় লিল - লপেন বেরর 
ত্াবকরয়া না। জীিন লত্া আর লথরম থারক না!  
. 
িািা মা-ও লমরন লনয়। কারণ িািা মারয়রাও মরন করর সিান িড় হরয়রে, এসি এক 
আধটু েুষু্টবম কররিই। ত্রি আর র্াই করুক, ধমব কমব লমরন ত্ারের বিরয়র কথা 
ভুরলও মুরখ আনা র্ারি না। এরত্ কযাবরয়ার খারের লভত্র বিরয় পড়রি। ভবিষযৎ 
অন্ধকার হরয় র্ারি। ত্ার লচরয় ভারলা লর্ভারি চলরে চলুক। সিার কথা িলবে না। 
বকন্তু একজনও র্বে মারন - এটা বক আমারের জরনয অিাক করার মত্ িযাপার বেল 
না?  
. 
এই লর্ আমরা অস্বাভাবিক িযাপারগুরলারকই স্বাভাবিক িাবনরয় লেলবে লসটা বনরজর 
অজারি। উপররর উোহরণ বেরয়বে সিরচরয় পবরবচত্ ত্াই।  
. 
. 
. 
এখন লেখা র্াক আর বক বক আরে। লর্মন মরন করুন সমকামীত্ার িযাপারটা। আমরা 
লত্া জাবনই লর্ হর্রত্ লুত্ (আ) এর কওম বক পবরমাণ আর্াি লভাি কররবেল এই 
নীচ কারজর জরনয।  
. 
"আর লপ্ররণ কররবে লূত্রক। র্খন লস ত্ার সম্প্রোয়রক িলল, লত্ামরা এমন অেীল 
কাজ করে, র্া লত্ামারের পূরিব পৃবথিীর লকউ কররবন। 
লত্ামরা বক পুংবমথুরন বলপ্ত আে, রাহাজাবন করে এিং বনরজরের মজবলরস িবহবত্ কমব 
করে? জওয়ারি ত্াাঁর সম্প্রোয় লকিল একথা িলল, আমারের উপর আল্লাহর আর্াি 
আন র্বে তু্বম সত্যিােী হও।" 
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(সুরা আনকািুত্ : আয়াত্ ২৮ এিং ২৯)  
. 
. 
. 
একটা িাচ্চা জম লথরকই বকেু স্বাভাবিক অভযাস বনরয় জমায়। এটা আল্লাহ প্রেি 
বেত্রাত্। লসজনয লেখরিন লমরয় িািুগুরলা লোট লিলা লথরকই লখলনা লখলার সময় 
লোট হাবড় পাবত্ল বেরয় রান্না িান্নার লখলা করর। লকউ বকন্তু বশ্বখরয় লেয় বন। লেরল 
িািুগুরলা িাবড়, বপিল এসি বনরয় লখরল। অথবাৎ, এখান লথরক লর্াদ্ধার একটা 
কনরসপ্ট চরল আরস। এগুরলা অস্বীকার করা র্ারি না। এরপর পবররিশ্ িেবলরয় 
বিকৃত্ বচিা মিরজ প্ররিশ্ করারনা হয়। ত্খন মরন হয় একজন লমরয় হরয় আররকজন 
লমরয়রক ভারলা লািরত্ পারর। ললসবিয়ান হরল সমসযা লকাথায়? একজন লেরল িরল 
আররকজন লেরলর সারথ অিরঙ্গ হরত্ পাররিা না? এরত্ িাাঁধা লকাথায়? এ লত্া আমার 
স্বাধীনত্া। আমার লাইে, আমার রুলস অনুর্ায়ী চলরি!  
. 
এই লিন্ডগুরলা েু:খজনকভারি আমারের লেরশ্ চরল আসা শুরু করররে। অরনরকর লসই 
িযাপারর হয়ত্ লখয়াল লনই। আজ লথরক েশ্ িের পরর খুি স্বাভাবিক হরয় র্ারি। লেখা 
র্ারি, িাসায় স্ত্রী লররখই আররকজন লেরলর সারথ সময় (ঘবনষ্ঠভারি) কাটারচ্ছ। অথিা 
িাসায় স্বামী লররখই িান্ধিীর সারথ অরনক বকেু লশ্য়ার কররে। িাইরসেুরয়ল লিন্ড এর 
প্রচলন শুরু হল!  
. 
আরমবরকায় অরনক লস্ট্ইরট "সমবলরঙ্গর বিরয়" এখন আইনত্ নিধ। আর লর্ই 
বসরনটররা এরের বিরুরদ্ধ আরে - ত্ারের বিবভন্ন প্রভািশ্ালী বমবিয়া "রিাাঁড়া" িরল 
বখবি লখউর করর। অথচ মাত্র ৫০ িের আরি লখাে পবিরমর লেশ্গুরলারত্ই মানুষ 
এসি ঘৃণা করত্। অথচ আজ কত্ পবরিত্বন! একটু লচাখ লখালা রাখরলই লেখরিন - 
আমারের লেরশ্ও এরের "আিবলক োলাল"গুরলা অবেস খুরল িরসরে। েশ্টা ভারলা 
কথা িরল একটা কথার মাধযরম এগুরলা আমারের মাথায় আরি আরি জায়িা করার 
িরন্দািি করর বেরচ্ছ।  
. 
শুরুরত্ র্া িলবেলাম - একটা অভযাস সমারজ চালু করর বেরত্ বকেু মাথাওয়ালা মানুষ 
লারি। র্ারের সমারজ গ্রহণরর্ািযত্া আরে। র্ারের িইগুরলা মানুষ পরড়। র্ারের কথায় 
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র্ােু আরে। ত্ারা প্রথরমই খুি িভীরর কথা িলরি না। একটা বনবেবষ্ট িয়রসর মানুরষর 
বলবভং হযাবভট সম্পরকব একটা আইবিয়া থাকা লারি প্রথমত্। লসই টাইট বশ্বিউরলর 
মারে অিসরগুরলা খুাঁরজ পাওয়া লারি। লসখারন এই বচিাগুরলা পুশ্ কররত্ হয়। 
অিশ্যই একবেরনর প্লযারন এগুরলা হয় না। আর এরের জরনযই আল্লাহ সত্কব করররেন, 
"র্ারা পেন্দ করর লর্, ঈমানোররের মরধয িযবভচার প্রসার লাভ করুক, ত্ারের জরনয 
ইহাকাল ও পরকারল র্যণাোয়ক শ্াবি ররয়রে। আল্লাহ জারনন, লত্ামরা জান না।" 
(সূরা নূর : আয়াত্ ১৯)  
. 
আল্লাহ আমারের সকল প্রকার পাপ লথরক লিাঁরচ থাকার লত্ৌবেক োন করুন। আমীন। 
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২২০ 
ভারলািাসার নারম ধমবরক বিকৃত্ কররবেরলা লর্  

-বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
. 
“ভারলািাসা সি সময় নধর্ব ধরর। েয়া করর। বহংসা করর না। িিব করর না। ভারলািাসা 
অহংকার করর না। খারাপ িযিহার করর না। ভারলািাসা বনরজর সুবিধার কথা ভারি না, 
সহরজ রাি করর না। কারও খারাপ িযিহাররর কথা মরনও রারখ না। খারাপ বকেু বনরয় 
আনন্দ করর না। িরং র্া সত্য ত্ারত্ আনন্দ করর। ভারলািাসা সি বকেুই সহয করর, 
সকলরকই বিশ্বাস করর। সি বকেুরত্ আশ্া রারখ আর সিবািস্থায় বস্থর থারক।” 

. 

অরনরকর মরত্, পৃবথিীর ইবত্হারস মানুষ ভারলািাসারক র্ত্ভারি সংজ্ঞাবয়ত্ করার লচষ্টা 
করররে ত্ার মরধয এই সংজ্ঞাবট সিবরেষ্ঠ। [১] এত্ সুন্দর সংজ্ঞা বর্বন বেরয়রেন, ত্াাঁর 
প্রবত্ স্বভািত্ই েদ্ধারিাধ লজরি উঠার কথা। ত্াাঁর নাম লসইন্ট পল। র্ার ভাষযমরত্, 
লেররশ্ত্ারের মরত্া করর কথা িলরলও লস স্বরর র্বে ভারলািাসা না থারক, ত্রি ত্া 
ঘণ্টার েনেনাবন োড়া বকেুই না।[২] বকন্তু ধরমবর প্ররশ্ন ভারলািাসা আিশ্যকীয় হরলও, 
শুধুমাত্র এরত্ই পরড় থাকরল চলরি না। আমরা র্া বিশ্বাস কবর, ত্ারত্ অিশ্যই নূযনত্ম 
রু্বি থাকরত্ হরি। লকউ র্বে িরল, ‘ঈশ্বর মানুষরক ভারলারিরস এই পৃবথিীরত্ িাে 
সৃবষ্ট করররেন র্ারত্ আমরা বনঃশ্বাস লনয়ার জনয অবেরজন পাই, ত্াই িারের পূজা 
কররত্ হরি।’ ত্খন আমারের মন স্বাভাবিকভারিই িলরি, ঈশ্বর লপ্রমময় কথাটা বঠক, 
িারের স্রষ্টা ত্াও বঠক, বকন্তু এর সারথ লত্া িাে পূজার লকারনা সম্পকব লনই। িারের 
স্রষ্টা বহরসরি ঈশ্বররর উপাসনা করা লর্রত্ পারর। 

. 

েুঃখজনকভারি িত্বমান পৃবথিীরত্ প্রায় ২২০ লকাবট [৩] মানুষ এই সামানয 
কমনরসরের প্ররয়াি কররত্ নারাজ। ত্ারেররক ‘বিষ্টান’ িলা হয়। ত্ারা ভারলািাসার 
কথা িরল। ভারলািাসার কাররণ ত্ারের আইন মানরত্ হয় না, বনয়ম-কানুরনর িালাই 
লনই। শুধু ভারলারিরস বকেু িযাপার বিশ্বাস কররলই চলরি। প্রশ্ন আসরত্ পারর, এমন 
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অদু্ভত্ ভারলািাসার বশ্ো ত্ারের লক বেরয়রে। আিাররা বেররত্ হয় লসইন্ট পরলর 
কারে। বত্বন আসরল লক? 

 
. 
িাইরিল অনুসারর, বর্শুর ত্থাকবথত্ িুবসবেকশ্রনর ৪০ বেন পর বত্বন স্বরিব চরল 
র্ান। চরল র্ািার আরি পৃবথিীিাসীর কারে ত্াাঁর িাণীগুরলা লপৌঁরে বেরত্ সাহািীরের 
বনরেবশ্ লেন। [৪] বত্বন ত্াাঁরের নতু্ন বকেু প্রচার করার বনরেবশ্ লেনবন। িরং ত্া-ই 
প্রচার কররত্ িরলরেন, র্া পৃবথিীরত্ থাকা অিস্থায় বত্বন প্রচার করররেন। এখন 
লকারনা সাহািী র্বে এমন বকেু প্রচার কররন র্া বর্শু প্রচার কররত্ িরল র্ানবন, ত্রি 
লসটা অিশ্যই অগ্রহণরর্ািয। ত্াহরল সাহািী না হরয়ও লকউ র্বে এমন বকেু প্রচার করর 
র্া বর্শুর বশ্োর একেম বিপরীত্, ত্াহরল লসটা কত্টুকু িাবত্ল হওয়া উবচত্? 
. 
পরলর লেরত্র ত্া-ই হরয়রে। বত্বন বর্শুর মরনানীত্ িাররাজন সাহািীর মরধয বেরলন না। 
[৫] বর্শুর জীিেশ্ায় বত্বন বর্শুর সারথ লেখা করররেন, এমন িণবনাও পাওয়া র্ায় না। 
িাইরিল অনুসারর, বর্শু স্বরিব চরল র্ািার পর বশ্ষযরা ত্াাঁর িাণী প্রচার কররত্ থারক। 
সাহািীরের লনত্া বপটার এই বমশ্রনর শুরুটা কররন এভারি- 
. 
“িবন-ইসরাঈলরা, এই কথা শুনুন। নাসররত্র বর্শুর মধয বেরয় আল্লাহ্ আপনারের 
মরধয মহৎ কাজ, বচহ্ন ও কুেরবত্ কাজ করর আপনারের কারে প্রমাণ কররবেরলন লর্, 
বত্বন বর্শুরক পাবঠরয়বেরলন; আর এই কথা লত্া আপনারা জারনন।” [৬] 
. 
সাহািীরের লনত্া বহরসরি বপটার মূলত্ বর্শুর বশ্োই প্রচার করবেরলন। কারণ, বর্শু 
ত্াাঁর জীিেশ্ারত্ আল্লাহ্ র কারে প্রাথবনা করার সময় িরলবেরলন, “(লহ আল্লাহ্ !) ত্ারা 
লত্ামারক জারন লর্, তু্বমই একমাত্র সত্য ঈশ্বর এিং তু্বম র্ারক পাবঠরয়রো, লসই বর্শু 
বিষ্টরক জারন।” [৭] 

. 

পল শুরুরত্ বর্শু বিরষ্টর বশ্ো এিং ত্াাঁর সাহািীরের লঘার বিররাধী বেরলা। র্ারা 
বর্শুরক বিশ্বাস কররত্া, ত্ারের লস লজরল বনরেপ কররত্া এিং হত্যা কররত্ লচষ্টা 
কররত্া। ত্খন ত্ার উরেশ্য বেরলা বর্শুর বশ্োরক বিলুপ্ত করা। লস বমশ্ন পূরণ কররত্ 
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লস একিার োরমরস্কর উরেরশ্য র্াত্রা আরম্ভ করর। ত্ার ভাষয অনুর্ায়ী, লস সমরয় বর্শু 
এরস ত্ারক মরনানীত্ কররন। ত্ার োত্র লূক লস ঘটনার কথা বলরখরে এভারি 
. 

 
“বত্বন (পল) মাবটরত্ পরড় লিরলন এিং শুনরলন লক লর্ন ত্াাঁরক িলরেন, “লশ্ৌল 
(পরলর আসল নাম), লশ্ৌল! লকন তু্বম আমার উপর জুলুম কররো?” লশ্ৌল বজজ্ঞাসা 
কররলন, “প্রভু, আপবন লক?” বত্বন িলরলন, “আবম বর্শু, র্াাঁর উপর তু্বম জুলুম 
কররো। এখন তু্বম উরঠ শ্হরর র্াও। কী কররত্ হরি ত্া লত্ামারক িলা হরি।” লর্ 
ললারকরা লশ্ৌরলর সরঙ্গ র্াবচ্ছরলা, ত্ারা অিাক হরয় োাঁবড়রয় রইরলা। ত্ারা কথা 
শুরনবেরলা, বকন্তু কাউরক লেখরত্ পায়বন।” [৮] 

. 

একই ঘটনা িাইরিরলর অনযত্র িবণবত্ আরে। বকন্তু লসখারন লিশ্ বকেু পরেরবিররাধী 
কথা ররয়রে। লর্মন: 

. 

১) লপ্রবরত্ (Book of Acts / বশ্ষযচবরত্) ৯:৭ এ িলা হরচ্ছ লর্, পরলর সঙ্গীরা বর্শুর 
কণ্ঠ শুনরত্ লপরয়বেরলা। লপ্রবরত্ ২২:৯ এ পল িলরে লর্, ত্ার সঙ্গীরা বর্শুর কণ্ঠ 
লশ্ারনবন। 

২) লপ্রবরত্ ৯:৭ এ িলা হরচ্ছ লর্, পরলর সঙ্গীরা োাঁবড়রয় বেরলা। বকন্তু লপ্রবরত্ ২৬:১৪ 
লত্ পল িলরে লর্, লস ত্ার সঙ্গীসহ সি লেরখ আরিরির আবত্শ্রর্য মাবটরত্ পরড় 
বিরয়বেরলা। 
. 
৩) লপ্রবরত্ (Acts / বশ্ষযচবরত্) ২২:১০ এ পল িলরে লর্, বর্শু ত্ারক িরলবেরলন লস 
োরমরস্ক র্ািার পরর বত্বন ত্ারক প্ররয়াজনীয় বনরেবশ্না লেরিন। আিার লপ্রবরত্ ২৬:১৪-
১৮ লত্ পল িলরে লর্, বর্শু ত্ারক োরমরস্ক লপৌঁোর পূরিবই, ঐ রািারত্ই র্ািত্ীয় 
বনরেবশ্না বেরয় লেন!! 

 
. 
এমন পরেরবিররাধী কথাই প্রমাণ করর লর্, পরলর সারথ আসরল বর্শুর লেখাই হয়বন। 
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এটা সমূ্পণব িানারনা িল্প, র্া লস বনরজর গ্রহণরর্ািযত্া িাড়ারনার জনয লোঁরেবেরলা। 
স্বাভাবিকভারিই পরলর এই কাবহনী সাহািীরা প্রথরম বিশ্বাস কররত্ চায়বন। বকন্তু 
িানবািাস পরলর পরে সত্যায়ন করার কাররণ সিাই ত্ারক বিশ্বাস কররত্ শুরু করর। 
পল বনরজরক রূপািবরত্ মানুষ বহরসরি সিার সামরন উপস্থান করা শুরু করর। বনরজর 
পূরিবর নাম ‘লশ্ৌল’ (Saul) পবরিত্বন করর রারখ নতু্ন নাম রারখ পল (Paul / লপৌল)। 

. 

বর্শুর সারথ ত্থাকবথত্ সাোরত্র পর সাহািীরের সারথ লেখা না করর পল আররি 
চরল র্ায়।[১০] ত্ার সামরন ত্খন সিবারপো গুরুত্বপূণব বিষয় বেরলা, বনরজর নিলি 
জ্ঞারনর আরলারক শ্াবর’আরত্র নতু্ন িযাখযা োন করা। [১১] 

 
. 
প্রশ্ন আসরত্ পারর, পল লকন বর্শুর উপর ঈমান আনার পর বত্ন িের আলাো 
কাবটরয়বেরলা। লস লকন সরাসবর সাহািীরের কারে বিরয় বশ্ো গ্রহণ কররলা না? 
মুেবত্ ত্াকী উসমাবন ত্াাঁর বিষ্টধরমবর স্বরূপ গ্ররন্থ এর সহজ উির বেরয়রেন- “লস 
আসরল হাওয়ারীিণ (বর্শুর সাহািীরের উপাবধ) লর্ বিষ্টধমব প্রচার করবেরলন, লসই ধমব 
গ্রহরণ প্রস্তুত্ বেরলা না। মূলত্ লস শ্াবর’আত্ ও বিষ্টধরমবর নতু্ন এক িযাখযা বেরত্ 
চাবচ্ছরলা।” [১২] 

. 

পল এরপর শ্াবর’আরত্র এমন অদু্ভত্ িযাখযা লেওয়া শুরু করর, র্া বর্শু েূরর থাকুন, 
ত্াাঁর সাহািীরাও লেনবন। উরটা লস বশ্ো বেরলা বর্শুর বশ্োর একেম বিপরীত্। 
করয়কটার উোহরণ লেই: 

 
. 
১) সাহািীরের লনত্া বপটার: “ইব্রাবহম, ইসহাক ও ইয়াকুরির আল্লাহ্, অথবাৎ আমারের 
পূিবপুরুষরের আল্লাহ্ এই কারজর োরা বনরজর লিালাম বর্শুর মবহমা প্রকাশ্ 
করররেন।” [১৩] (অথবাৎ, বর্শু হরলন আল্লাহর লিালাম) 

পল: “এই পুত্রই (বর্শু) হরলন অেৃশ্য আল্লাহ্ র হুিহু প্রকাশ্। সমি সৃবষ্টর আরি বত্বনই 
বেরলন এিং সমি সৃবষ্টর উপরর বত্বনই প্রধান। কারণ, আসমান ও জবমরন র্া লেখা 
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র্ায় আর র্া লেখা র্ায় না, সি বকেু ত্াাঁর োরা সৃষ্ট হরয়রে। আসমারন র্ারের হারত্ 
রাজত্ব, কতৃ্বত্ব, শ্াসন ও েমত্া ররয়রে, ত্ারের সিাইরক ত্াাঁরক বেরয় ত্াাঁরই জনয সৃবষ্ট 
করা হরয়রে।” [১৪] (অথবাৎ বর্শুই ঈশ্বর) 

২) বর্শু: “এই কথা মরন লকাররা না, আবম লত্ৌরাত্ বকত্াি আর নিীরের বকত্াি 
িাবত্ল কররত্ এরসবে। আবম লসগুরলা িাবত্ল কররত্ আবসবন, িরং পূণব কররত্ 
এরসবে। আবম লত্ামারের সবত্যই িলবে, আসমান ও জবমন লশ্ষ না হওয়া পর্বি 
র্ত্বেন না লত্ৌরাত্ বকত্ারির সমি কথা সেল হয়, ত্ত্বেন লসই লত্ৌরারত্র এক 
বিনু্দ বক এক মাত্রা মুরে র্ারি না।” [১৫] (অিশ্যই লত্ৌরাত্ মানরত্ হরি) 

পল: “বত্বন (বর্শু) ত্াাঁর িুরশ্র উপরর হত্যা করা শ্রীররর মধয বেরয় সমি হুকুম ও 
বনয়ম সুদ্ধ মূসার শ্াবর’আরত্র শ্বিরক িাবত্ল করররেন।” [১৬] (রত্ৌরাত্ মানার 
প্ররয়াজন লনই) 

৩) অব্রাহাম [ইব্রাবহম (আ)] : এিং ঈশ্বর অব্রাহামরক িলরলন, “এখন লত্ামার বেক 
লথরক এই চুবি হরি এই রকম। তু্বম এিং লত্ামার উিরপুরুষিণ আমার চুবি মানয 
কররি। এটাই চুবি র্া তু্বম লমরন চলরি। লত্ামার ও আমার মরধয এটাই হল চুবি। 
লত্ামার উিরপুরুষিরণর জরনযও এটাই চুবি। র্ত্ পুত্র সিান হরি প্ররত্যকরক খৎনা 
কররত্ হরি। 
লত্ামার আর আমার মরধয চুবি লয় তু্বম লমরন চলরি, এই খৎনা হরি ত্ার 
প্রমাণস্বরূপ। 
বশ্শু পুরত্রর িয়স আট বেন হরল এই খৎনা সম্পন্ন কররি। লত্ামার পবরিারর র্ত্ 
লেরলর এিং লত্ামার োসরের মরধয র্ত্ লেরলর জম হরি, লত্ামার িংশ্ধর নয় এমন 
বিরেশ্ীরের কাে লথরক লত্ামার অথব বেরয় তু্বম লয় োসরের বকরনবেরল ত্ারের লয় 
লেরলরা জমারি, সকরলর অিশ্যই খৎনা করা হরি। 
সুত্রাং লত্ামার জাবত্র প্ররত্যক বশ্শু পুত্ররক খৎনা করা হরি। লত্ামার পবরিাররর 
অথিা িীত্োরসর সি পুত্ররের এভারি খৎনা করা হরি। 
অব্রাহাম, লত্ামার ও আমার মরধয এটাই চুবি; খৎনা করা হয়বন এমন লকান পুরুষ 
থাকরল লস হরি ত্ার বনরজর ললারকরের স্বজাবত্র লথরক বিবচ্ছন্ন। কারণ লস িযবি 
আমার চুবি ভঙ্গকারী।” [১৭] 

বর্শু: জরমর আট বেরনর বেন ইহুেীরের বনয়ম মরত্া র্খন বশ্শুবটর খৎনা করািার 
সময় হরলা, ত্খন ত্াাঁর নাম রাখা হরলা বর্শু। [১৮] 
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পল: “আবম পল লত্ামারের িলবে লশ্ারনা, র্বে লত্ামারের খৎনা করারনাই হয় ত্রি 
লত্ামারের কারে মসীরহর লকারনা মূলয লনই।” [১৯] 

. 

এমন আররা অসংখয উোহরণ লেয়া র্ায়। মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص িরল বিরয়রেন লর্, বত্বন একজন 
মানুষ োড়া আর বকেুই নন। আল্লাহ্ একজনই। এখন র্বে ত্াাঁর মৃতু্যর পর লকউ োবি 
করর, লস রাসূলরক ملسو هيلع هللا ىلص লেরখরে আর রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص ত্ারক িরলরেন লর্, আসরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص-
ই আল্লাহ্ এিং আল্লাহ্ একজন হরলও বত্বন হরচ্ছন বত্রনর িবহঃপ্রকাশ্, বচিা করা র্ায় 
সাহািীিণ (রাবেয়াল্লাহু ‘আনহুম) এিং অনযানয মুসবলমরের কারে ওই ললারকর অিস্থা 
কী হরি? পরলর অিস্থা বেরলা বঠক ত্া-ই। 

. 

শুরুরত্ পল বর্শুর সাহািীরের আস্থা অজবন কররলও পরিত্বীরত্ ত্াাঁরা পরলর ভণ্ডাবম 
ধররত্ পাররন। র্ার কাররণ ত্াাঁরের সারথ পরলর মত্বিররাধ হয়। সাহািীরা পরলর 
বিরুরদ্ধ লর্সি ললখা বলরখরেন, েুঃখজনকভারি ত্ার অবধকাংশ্ই আর পাওয়া র্ায় না। 
আর লর্গুরলা পাওয়া র্ায়, লসগুরলারক বিষ্টানরা অবিশুদ্ধ িরল িাবত্ল লঘাষণা করর। 
লর্মন, িানবািাস ত্াাঁর িরেরল বলরখন 
. 
“র্ারা মাসীহরক আল্লাহ্ র পুত্র িলরে, খত্না অস্বীকার কররে- র্া আল্লাহ্ র একবট 
অস্থায়ী বিধান, আর অপবিত্র মাংসাহাররক জারয়জ িলরে, আবম অত্যি েুঃখ ও 
লিেনার সারথ উরল্লখ করবে লর্, ত্ারেরই কাত্ারর পলও লিামরাহ হরয় বিরয়রে।”[২০] 
. 
বিষ্টানরা িানবািারসর িরেলরক র্বেও অবিশুদ্ধ িরল, বকন্তু বিশুদ্ধত্ার বিচারর এ 
িরেলবট িাইরিরলর লকারনা গ্ররন্থর লচরয়ই বপবেরয় লনই। িরং লকারনা লকারনা লেরত্র 
লিশ্ এবিরয়। অিশ্য িাইরিরলর সকল গ্রন্থগুরলা র্বে আমারের হােীসগ্ররন্থর মরত্া 
পরীো-বনরীো করর গ্রহণ করা হরত্া, ত্াহরল হয়রত্া সি গ্ররন্থর সারথ হয় ‘অত্যি 
েুিবল’ নয়রত্া ‘জাল’ উপাবধ ললরি থাকরত্া। পিম শ্ত্রক লপাপ লিলাবসয়াস 
‘Gelasius Decree of 496’ জাবর কররন। লসখারন িরেল অে িানবািারসর পাঠরক 
বনবষদ্ধ করা হয়।[২১] কারণ, এই িরেরল মুহাম্মে ملسو هيلع هللا ىلص এর কথা ভবিষযোণী করা 
হরয়রে।[২২] এোড়া অস্বীকার করা হরয়রে বর্শুর ঈশ্বরত্ব, িুবসবেকশ্ন। লসখারন িলা 
হয়, বর্শুর পবরিরত্ব বিশ্বাসঘাত্ক জুিাসরক িুশ্বিদ্ধ করা হয়। 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

 www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1302 

. 
বর্শুর অনযানয সাহািীরা পরলর এইসি কুেরী মত্িারের বনন্দা কররন। িাইরিরল িবণবত্ 
বর্শুর ভাই লজমস বলরখন- 
. 
“লর্ ললাক সমি শ্াবর’আত্ পালন কররও মাত্র একটা বিষরয় গুনাহ্ করর, লস সমি 
শ্াবর’আত্ অমানয করররে িলরত্ হরি। বর্বন িরলরেন, “লজনা কররা না,” বত্বনই 
আিার িরলরেন, “খুন কররা না।” ত্াহরল র্বে লত্ামরা লজনা না করর খুন কররা, ত্রি 
বক লত্ামরা আইন অমানযকারী হরল না?”[২৩] (অথবাৎ, শ্াবর’আরত্র একবট আইনরকও 
অমানয করা র্ারি না।) 
. 
পল কম র্ায় কীরস? লস উরটা িানবািাস আর বপটাররক মুনাবেবকর লোরষ েুষ্ট 
িরল।[২৪] ত্ার কথার জােু বেরয় খুি সহরজই িহু মানুষরক আকৃষ্ট কররত্ পাররত্া। 
দ্রুত্ পরলর অনুসারী িাড়রত্ থারক। 
. 

 
বর্শু বনরজই প্রচার কররবেরলন, ঈশ্বর ত্াাঁর লচরয়ও মহান।[২৫] র্ার অথব বত্বন ঈশ্বর 
নন। িাইরিরলর অসংখয জায়িায় বর্শুর মানবিক সিার প্রকাশ্ পায়। অনযবেরক পল 
প্রচার শুরু করর, বর্শু বনরজই ঈশ্বর বেরলন। এ কাররণ ঈশ্বররত্বর প্ররশ্নই বিষ্টানরা 
অসংখয ভারি ভাি হরয় র্ায়। লর্মন: 
. 
ইরিানাইটসরা বিশ্বাস কররত্া বর্শু ঈশ্বর বেরলন না। 
ইরিানাইটরের আররক েল িলরত্া- বর্শু লখাো বেরলন িরট, বকন্তু বত্বন িযবি লখাো 
নন িরং লখাোর গুরণর প্রকাশ্। 
পযাবি পযাবশ্য়ানরা বিশ্বাস কররত্া, ঈশ্বর মানিরূরপ বর্শু হরয় পৃবথিীরত্ এরসরেন।[২৬] 
লপৌবলবশ্য়ানরা িলরত্া, বর্শু আসরল লেররশ্ত্া বেরলন।[২৭] 

. 
বর্শুর মানি সিা আর ঐশ্ববরক সিার মরধয কীভারি সামিসয আনা র্ায়, ত্া বনরয় 
পরিত্বীরত্ বথওলবজয়ানরা বিপরে পরড়ন। এমনবক লসইন্ট অিাবস্ট্রনর মরত্া জ্ঞানী 
ললাক এ ধাাঁধা সমাধান কররত্ হাসযকর রু্বি লেন। িরলন- 
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. 
“লখাো বহরসরি বত্বন মানুষ সৃবষ্ট করররেন, আিার মানুষ বেরলন বিধায় বত্বন বনরজই 
সৃষ্ট বেরলন।” [২৮] 

. 

আনুমাবনক ৬৭ বিষ্টারব্দর বেরক পল মারা র্ায়। লররখ র্ায় ত্ার ভ্রাি মত্িাে। লর্ 
পবরমাণ মানুষ পরলর োরা ধমবীয়ভারি পথভ্রষ্ট হরয়রে আর এখরনা হরচ্ছ, ত্া আর 
কাররা োরা হয়বন। পরলর োিী অনুসারর, লস বেল েরাশ্ীরের লনত্া, একজন জ্ঞানী 
ইহুেী। বকন্তু লর্ভারি লস িাইরিরলর ওে লটস্ট্ারমন্ট লথরক ভুলভারি উদৃ্ধবত্ বেরয় 
বর্শুর ঈশ্বরত্ব আর িুবসবেকশ্নরক প্রমাণ কররত্ লচরয়রে, ত্া ত্ার এই োিীরক র্রথষ্ট 
প্রশ্নবিদ্ধ করররে। 

. 

পল ও ত্ার অনুসারীরের অরনক লচষ্টার পররও িহু বিষ্টান বিশ্বাস কররত্া লর্, বর্শু 
একজন মানুষই বেরলন, ঈশ্বর নন। এ মত্িারের অনযত্ম লনত্া বেরলন এবরয়াস। 
েরল, বিষ্টানরের মরধয েলােবল সৃবষ্ট হয়। এরত্ লরাম সাম্রারজয শ্াবি বিবেত্ হরল সম্রাট 
কনরস্ট্নটাইন বিশ্পরের বনরয় নাইবসয়ারত্ (িত্বমান তু্ররস্কর ইজবনরক) একটা সভা 
িারকন। ইবত্হারস এবট ‘Council of Nicaea’ নারম পবরবচত্। ত্াাঁর উরেশ্য বেল 
বিভি বিষ্টানরের এক করা। সভায় এবরয়ারসর মত্ িাবত্ল হরয় র্ায় এিং ত্াাঁর সি 
িই-পত্র পুবড়রয় লেলা হয়। লঘাষণা করা হয় ‘Nicene Creed’। লর্খারন িলা হয়- 
. 
“আমরা বিশ্বাস কবর একজন ঈশ্বরর, সিবশ্বিমান বপত্া- েৃশ্যমান ও অেৃশ্য সি বকেুর 
স্রষ্টা এিং একমাত্র প্রভু বর্শু বিষ্ট- ঈশ্বররর পুত্র, ত্াাঁর একমাত্র ঔরসজাত্ সিান। ত্াাঁর 
বপত্ার উপাোন। ঈশ্বররর ঈশ্বর। আরলার আরলা।” [২৯] 

. 

কাউবেল অে নাইবসয়া সকল বিষ্টানরের একবট ধমবমরত্ বিশ্বাস কররত্ িাধয করর। 
র্ারা বিররাবধত্া করর, ত্ারেররক হত্যা করা হয়। অরনক বিশ্প প্রারণর ভরয় এটা লমরন 
লনন এিং পরিত্বীরত্ প্রচণ্ড অনুরশ্াচনায় ভুরিন। লর্মন ইউরসবিয়াস বলরখন: 
. 
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“(ঈশ্বর!) আমরা খুিই অধাবমবক কাজ কররবে। লত্ামারক ভয় না করর এই ব্লাসরেবমরক 
লমরন বনরয়বে।” [৩০] 

. 

এভারি পরলর মৃতু্যর িহু িের পর ত্ার কুেরী আবকোরক রািীয়করণ করা হয়। 
বিষ্টানরের সারথ আমারের আবকোর লমৌবলক পাথবকয বত্ন জায়িায়- 
. 
ঈশ্বররর অিত্াররত্ব: আমরা বিশ্বাস কবর না ঈশ্বর মানুষরূরপ এ পৃবথিীরত্ এরসবেরলন। 
বর্শুর িুবসবেকশ্রন: বর্শু িা ঈসা (আলাইবহসসালাম) িুশ্বিদ্ধ হরয়বেরলন, এটাও 
আমরা বিশ্বাস কবর না। 
পাপ লমাচরন: বিষ্টানরা বিশ্বাস করর িুশ্বিদ্ধ হরয় বর্শু পৃবথিীর সিার পারপর ভার 
িহন করররেন। এ ধররনর হাসযকর বথওবররত্ও আমরা বিশ্বাস কবর না। 

. 
মজার িযাপার হরলা, এই বত্ন জায়িায় ত্ারা বনরজরাই একমত্ হরত্ পাররবন। শুরু 
লথরকই নতু্ন নতু্ন েল লির হরয়রে, র্ারা নতু্নভারি এগুরলার িযাখযা লেয়ার লচষ্টা 
করররে। 
. 
মানুষ পরলর এমন অদু্ভত্ বথওলবজ লকন গ্রহণ কররবেরলা, র্বেও ত্া বর্শু আর ত্াাঁর 
সাহািীরের বশ্োর বিপরীত্ বেরলা? উির হরচ্ছ- পল ত্ার ভণ্ডাবমরক ভারলািাসার চাের 
পবররয়বেরলা। প্রচার কররবেরলা- 
. 
“ঈশ্বর ভারলারিরস ত্ার পুত্ররক আমারের জনয কুরিানী বেরয়রেন। িুশ্বিদ্ধ হরয় বর্শু 
লত্ামার পারপর ভার িহন করররেন। বিশ্বাস কররল তু্বম নাজাত্ পারি।” 
. 
এটা খুিই সহজ নাজাত্ লারভর মাধযম। লিবশ্রভাি মানুষ সহজটারকই সিসময় 
আাঁকরড় অনুসরণ কররত্ চায়, র্বেও লস বচিা করর না ত্া আল্লাহ্ র কারে কত্টুকু 
গ্রহণরর্ািয। আর র্ারা এই মত্িারের বিররাবধত্া কররবেরলা, ত্ারের শ্ি হারত্ েমন 
করা হয়। 
. 
জ্ঞানীরের বনকট লত্া িরটই, এমনবক আমারের মরত্া অরনক সাধারণ মুসবলরমর কারেই 
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এই বথওলবজ হাসযকর। এটা কীভারি সম্ভি একজন মানুষ লকারনা মরুভূবমরত্ একজন 
নিীর লেখা লপরয় এমন বকেু প্রচার করা শুরু কররি, র্া ঐ নিীরই বশ্োর বিপরীত্? 
আিার মানুষ এটারক বিশ্বাসও কররি? 

. 

বকি আমরা বনরজরাই বক ত্ারের লচরয় খুি বপবেরয় আবে? 

হয়রত্া আমরা বিষ্টানরের মরত্া এত্ বিচুযত্ হইবন আর লকউ এমন বিচুযবত্র বশ্ো 
বেরল ত্ারক জানালার িাইরর বনরেপ কররবে। বকন্তু মুসবলমরের একটা িড় অংশ্ বক 
এটা বিশ্বাস করর না লর্, ঈমান থাকরলই হরলা, একবেন লত্া জান্নারত্ চরলই র্ারিা? 
অথচ মৃতু্যর আরিও আমারের রাসূল ملسو هيلع هللا ىلص িারিার সালারত্র বেরক নজর বেরত্ িরলরেন। 
মৃতু্যর আি পর্বি বত্বন শ্াবর’আরত্র বিবধ-বনরষধগুরলা করঠারভারি লমরন চরলরেন। 

. 

বর্শু বিরষ্টর ভাষায় ইহুেীরের মরধয শুধু শ্াবর’আত্ই বেরলা, বকন্তু ঈমান বেরলা না। আর 
এখন বিষ্টানরের োিী ত্ারের ঈমান আরে, ত্াই শ্াবর’আত্ না মানরলও চরল। আল্লাহ্ 
ত্ায়ালা কুর’আরনর অসংখয জায়িায় ঈমান আনার সারথ সারথ ভারলা কাজ করারকও 
সমৃ্পি করররেন। আমরা লর্ন এরক আলাো না কবর। আল্লাহ্ ত্া’আলা আরির 
উম্মাত্রের সবররয় আমারের জায়িা বেরয়রেন। 
আমারের ভািয লর্ন ত্ারের মরত্া না হয়। 

. 

"র্বে লত্ামরা মুখ বেবররয় নাও, ত্রি বত্বন লত্ামারের পবরিরত্ব অনয জাবত্রক প্রবত্বষ্ঠত্ 
কররিন। এরপর ত্ারা লত্ামারের মরত্া হরি না।” [সূরাহ মুহাম্মাে (৪৭): ৩৮] 
 
.  

ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/ভারলািাসার-নারম-ধমব…/130 

. 
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২২১ 
নাবিকরের অসত্ত্া- আররা একবট ত্াবত্ত্বক বিরেষণ (২য় 
বকবি) 
- আবরে আজাে 

 
 
[১ম বকবির জনয লেখুন #সত্যকথন_১৯৮; বলংকঃ https://goo.gl/3jMHbw] 
. 
জাবকর নারয়ক আর বকেু কররত্ পারুক িা না পারুক, ওয়ােবওয়াইি নাবিকরের 
‘মাথািযথা’র কারণ হরয় োাঁবড়রয়বেরলন বনবিত্। 
.  
িাংলা নাবিকরা লকান মুসবলমরক কটাে করার আরি ত্ারক সরাসবর ‘জাবকর নারয়রকর 
চযালা’ ‘জাবকর নারয়রকর মুবরে’ িরল থারক। 
জাবকর নারয়রকর নামরক বিকৃত্ করর ত্ারক ‘লজাকার নারয়ক’, এিং ত্ার েবিরক 
বিকৃত্ করর অসংখয কাটুবনও ত্ারা িাবনরয়রে এিং িানারচ্ছও। 
. 
লস র্াই লহাক, জাবকর নারয়ক এিং উনার প্রবত্বষ্ঠত্ ‘বপস বটবভ’ লক িত্িের ভারত্ 
এিং িাংলারেরশ্ িযান করা হয় খুি বসবল একটা ইসুযরক লকন্দ্র করর। 
ইসুযটা বেরলা- ঢাকার গুলশ্ারনর জঙ্গী হামলার সারথ জবড়ত্রের লকান একজন টুইটার 
িা লেইসিুরক জাবকর নারয়রকর েরলায়ার বেরলা এিং লকান একসময়, জাবকর 
নারয়রকর লকান একবট ললকচার লস লশ্য়ার কররবেরলা। 
এ লথরক ধারণা করা হয় লর্, লসই জঙ্গীটা িির জাবকর নারয়ক োরা ইনিুরয়েি হরয় 
জঙ্গী কমবকারন্ড জবড়রয়রে। লমাোকথা, লসই জঙ্গীর সূত্র ধরর, জাবকর নারয়ক এিং 
উনার ‘বপস বটবভ’ লক জঙ্গী কমবকারন্ড উস্কাবনোত্া বহরসরি লেবখরয় িযান করর লেওয়া 
হয়। 
. 
জাবকর নারয়ক এিং উনার বপস বটবভ িযান হওয়ার পর এরেরশ্র মুিমনারের মরন 
খুবশ্র িনযা িরয় লিরলা। সিাই খুবশ্রত্ িাক িাকুম িাক িাকুম কররত্ লািরলা। আহা! 
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এরত্াবেরন সরকার একটা কারজর কাজ করররে। এরেরশ্র একজন নামকরা প্ররেসর, 
বর্বন আিার বনরজরক িাক স্বাধীনত্ার পরের ললাক, অিাধ মত্ প্রকারশ্র (রস র্ার 
মত্-ই লহাক) পরের ললাক িরল জাবহর কররন, বর্বন নাবিক ব্লিাররের জনয সিসময় 
মায়াকান্নায় লভরঙ পরড়ন, বত্বনও জাবকর নারয়ক এিং উনার বটবভ িযান হওয়ার পর 
খুবশ্রত্ একখানা আবটবরকল প্রসি কররবেরলন। 
. 
র্া লহাক, পরয়ন্ট হরলা- জাবকর নারয়রকর কাে লথরক অনুপ্রাবণত্ হরয় লসই লেরলটা 
জঙ্গী হয় এিং গুলশ্ারন জঙ্গী কমবকারন্ড জবড়রয় এরত্াগুরলা মানুষ খুন করর। 
পরয়ন্ট টু বি লনারটি- লেরলটা জাবকর নারয়করক েরলা কররত্া, এিং লকান এককারল 
জাবকর নারয়রকর একটা ললকচাররর বভবিও বলংক লশ্য়ার কররবেরলা লসাশ্যাল 
বমবিয়ায়।রেরলটা লর্রহতু্ জাবকর নারয়করক েরলা কররত্া, সুত্রাং, এখারন জাবকর 
নারয়কও সমানভারি লোষী। সুত্রাং নাবিকরের অবভমত্- জাবকর নারয়ক এিং ত্ার 
বটবভ চযারনল িযান হওয়াটা লর্ৌবিক, বঠক কাজ। 
কারণ, জাবকর নারয়ক জঙ্গী কমবকারন্ড উস্কাবন লেয়। 
. 
এিার আররকটা পরয়রন্ট আসুন। বিিত্বনিারের জনক চালবস িারউইনরক লত্া বচরনন, 
ত্াই না? 
হযাাঁ, লসই চালবস িারউইন ত্ার বিখযাত্ (রর্টারক বিিত্বনিারের ‘িাইরিল’ িনয করা 
হয়) িই ‘The Origin Of Species: By means Of Natural Selection’ এ 
পৃবথিীরত্ কীভারি একবট একরকাষী িযাকরটবরয়া লথরক প্রাণী এিং উবদ্ভরের বিিত্বন 
ঘরটরে, ত্ার বিিাবরত্ িযাখযা করররেন। 
র্ারহাক, লসই িইরত্ লকান লকান প্রাণীরা পবররিরশ্ বটরক থাকরি, লসটাও বত্বন 
বিিাবরত্ িযাখযা করররেন। বত্বন এটার নাম বেরয়বেরলন- ‘Natural Selection’। িলা 
চরল, এই নযাচারাল বসরলকশ্ানই ত্ার পুররা বথওবরর মূলময। এজনযই, িইরয়র নারমর 
সারথই উবন এই নামটাও জবড়রয় বেরয়বেরলন (By means Of Natural Selection) 
. 
Natural Selection এর মূল িিিয হরচ্ছ- ‘প্রকৃবত্রত্ একবট অবিরাম সংগ্রাম চলরে। 
এই সংগ্রাম হরলা বটরক থাকার সংগ্রাম। বেনরশ্রষ, প্রকৃবত্রত্ ত্ারাই বটকরি, র্ারা 
লর্ািয। অরর্ািয, েূিবলরা বিলুপ্ত হরি- এটাই প্রকৃবত্র বনয়ম। র্ারা েূিবল, র্ারা সংগ্রারম 
বটরক থাকার অরর্ািয, ত্ারা প্রকৃবত্রত্ বটরক থাকরি না। 
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এটারক Survival Of the Fittest িলা হয়। 
. 
আবম র্খন একবেন এিলে বহটলাররর Mein Kampf ( My Struggle) িইটা 
পড়বে, ত্খন বঠক একেম এরকম, হুিহু িারউইরনর কথার মরত্াই বকেু িিিয খুাঁরজ 
লপলাম। 
বত্বন ত্ার িই Mein Kampf এর ২৩৯-২৪০ পৃষ্টায় বলরখরেন- ‘ If nature 
doesn’t wish that weaker individuals should mate with the stronger, 
she wishes even less that a superior race should intermingle with an 
inferior one; because in such cases all her efforts, throughout 
hundreds of thousands of years, to establish an evolutionary higher 
stage of being, may thus be rendered futile. 
But, such a preservation goes hand-in-hand with the inexorable law 
that it is the strongest and the best who must triumph and that 
they have right to endure. he who would live, must fight. he who 
doesn’t wish to fight in this world, where permanent struggle is the 
law of life, hasn’t the right to exist’ 
. 
লখয়াল করুন, Hitler বলরখরে ‘If Nature doesn’t wish’ 
Nature িলরত্ বত্বন বঠক কী িুোরলন? িারউইন লর্ Natural Selection এর কথা 
িরল লিরেন, লসটা নয়রত্া? Hitler এখারন েষ্টত্ই একবট Superior Race এিং 
Inferior Race এর কথা উরল্লখ করররে এিং িরলরে, প্রকৃবত্রত্ এবট িলিৎ আরে। 
েূিবল আর সিরলর মরধয সংঘাত্। 
বঠক লর্ কথাগুরলা িারউইন ত্ার ‘Origin Of Species’ এ িরলরে। 
Hitler এরপরর িরলরে, – ‘ it is the strongest and the best who must 
triumph and that they have right to endure.’ 
অথবাৎ, র্ারা সিল এিং সরিবাৎকৃষ্ট, ত্ারাই বটরক থাকরি এিং থাকা উবচত্। 
(লর্ কথাগুরলা একইভারি িারউইরনরও) 
Hitler আররা বলরখরে- ‘he who doesn’t wish to fight in this world, 
where permanent struggle is the law of life, hasn’t the right to exist’ 
. 
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অথবাৎ, সংগ্রামই লর্খারন Law Of Life (Naturally) , লসখারন র্ারা সংগ্রারম 
অংশ্গ্রহণ কররিনা, ত্ারের লিাঁরচ থাকার আেরত্ লকান অবধকার লনই। 
. 
Hitler ভািরত্া, ইহুেীরা লর্রহতু্ ললচ্ছ, Inferior (ত্ার েৃবষ্টরত্), ত্াই প্রকৃবত্রত্ 
ত্ারের লিাঁরচ থাকার লকান অবধকারই লনই। ত্াই লস সমানভারি ৬০ লে ইহুেীরক 
িনহত্যার মাধযরম প্রকৃবত্ লথরক বিলুপ্ত করর লেয়। 
ত্াহরল, আমরা র্বে োবি কবর, িারউইরনর The Origin Of Species: By means 
Of Natural Selection’ িই পরড় উেুদ্ধ হরয় Hitler এরকম িনহত্যা করররে, 
ত্াহরল বক ত্া খুি রু্বিবিরুদ্ধ হরয় র্ারি? লর্খারন লস বনরজই Evolutionary higher 
Stage এর কথা উরল্লখ করররে। 
এরকম আমরা র্বে Hitler এর এই অপরারধর জনয িারউইনরক লোষী সািযি কবর, 
ত্ার মররণাির (র্বেও ইম্পবসিল) মৃতু্যেন্ড োবি কবর, করলজ-ইউবনভাবসববটরত্ 
Theory Of Evolution পড়ারনা িরন্ধর োবি তু্বল, আমারের নাবিক িনু্ধরা বক 
আমারের সারথ একমত্ হরিন লর্ভারি জঙ্গী কমবকারন্ডর সারথ জাবকর নারয়রকর Link 
কররবেরলন আপনারা? উিররর আশ্ায় রইলাম। 
. 
(আবম িলবে না লর্, বহটলাররর কারজর জনয িারউইন লোষী। বকন্তু, একজন জঙ্গীর 
একবট বসবল মযাটার র্বে জাবকর নারয়করক বিচাররর আওত্ায় আরন, বহটলাররর ৬০ 
লে ইহুবে হত্যার জনয িারউইনরকও বিচাররর আোলরত্ লত্ালা র্ায়) 
. 
. 

ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এই বলরঙ্কঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/নাবিকরের-অসত্ত্া--আ…/139 

. 
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২২২ 
লিালাবমর বপির 
- লহারসইন শ্াবকল  

 
. 
কবথত্ আরে লর্, ত্াত্াররা লর্ অিলই জয় করত্ লস অিরল িযাপক মযাসাকার িা 
িনহত্যা চালারত্া। কারন?? খুি সহজ। র্ারত্ পরাবজত্রা মানবসকভারি ও পরাবজত্ 
হরয় র্ায়। ত্ারা র্ারত্ ত্াত্াররের বিরুরদ্ধ আিার োাঁড়ারনার িযাপারর বচিা ও না কররত্ 
পারর। 
. 
লকারনা এক শ্ায়রখর ললকচারর শুরনবেলাম, মুসবলম ভবত্ব এক িাজারর েুই ত্াত্ার 
মবহলা এরসবেরলা। ত্ারা জলবে লর্রয় ত্াত্াররের কযারম্প লর্ িলরলা, 'লত্ামরা ওই 
িাজারর র্াও, লেরখা না লর্ ওখারন কত্ মুসবলমরা আরে?' পরিত্বীরত্ ত্াত্াররা এরস 
িাজাররর সি মুসবলমরের হত্যা করর লিরলা। আচ্ছা, লভরি লেরখরেন কী এত্গুরলা 
মুসবলম েুজন মবহলার বিরুরদ্ধ েুগ্ধরপাষয বশ্শুর লচরয় ও বনবিয় লকন হরয় লিরলা?? 
. 
কারনটা মানবসক োসত্ব। ত্ারের মন লমরন বনরয়বেরলা ত্াত্াররা অপরাবজত্। 
ত্ারেররক এই েুবনয়ায় লকউ হারারত্ পাররিনা। They are unbeatable. রু্রি রু্রি 
সাম্রাজয প্রবত্ষ্ঠার লেরত্র প্রবত্পেরক মানবসকভারি েুিবল করর লেওয়াটা একটা িড় চাল 
িরল বিরিবচত্ হরয় আসরে। কারন, একিার র্খন মন লমরন লনরি ত্ারা আমারের 
লথরক লেষ্ঠ, ত্ারের হারারনা আমারের োরা সম্ভি নয়। ত্খন ত্রলায়াররর ধার শ্রীর 
েশ্ব করার আরিই হাটববিট িন্ধ হরয় মারা র্াওয়ার ও সম্ভািনা আরে। এ লত্া লিরলা 
লসই করিকার কথা!! আররকটু সামরনর বেরক বেরক আসুন। 
. 
এখন আর আরির মত্ রাজা রাজড়ায় রু্দ্ধ হয়না ত্াই উলু খািড়ার প্রান ও র্ায় না। 
ত্াই আরির মত্ মানবসক োসরত্বর িযাপার সযাপার ও মরন হয় লনই। এমনটা লভরি 
থাকরল ভুল। একটু বচিা করুন। আপবন লহাঁরট র্ারচ্ছন হঠাত্ আপনার বচরকন োই 
খাওয়ার মরন চাইরলা। আপনার সামরন লোকান েুরটা। েুইটাই লকএেবস। ত্রি 
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িানপারশ্রটা লোকানটায় লকএেবসর পারশ্ লোট করর ললখা কারের েুি লসন্টার। 
এখন আপনারক র্বে িলা হয় েুরোকারনর খািাররর মান ও স্বাে একই। আপবন লকান 
লোকারন লর্রয় বনরজর সাধ লমটারিন?? িামপারশ্র টায়?? ত্াই না?? লকন?? খািাররর 
স্বাে ও মারন লত্া েুরোকারনর লকারনাই পাথবকয লনই। ত্রি িানপারশ্রটায় নয় লকন?? 
কারন সম্ভিত্ বটবভ লথরক শুরু করর বনউজ লপপারর সিখারনই ওই িামপারশ্র 
লোকানটারই সুনাম শুনা লিরে। ত্াোড়া বিরশ্বর এত্ এত্ লেরশ্ এর শ্াখা আরে। এর 
সমতু্লয আর লক হরত্ পারর?? 
. 
এখারনই মানবসক োসরত্বর বশ্কার হরয় লিরলন। আরিকার রু্রির লকৌশ্ল এখন ও খুি 
কার্বকরী। হযাাঁ, পদ্ধবত্ িেরলরে িেলায়বন উরেশ্য। বটবভরত্ ত্ারের লপ্রািারির 
রঙচড়ারনা এিভারটাইজ, হারত্র লমািাইলবট ত্ারের লপ্রািাি, িারয়র শ্াটববট ত্ারের 
লমবশ্রনর, ঢকঢক করর বিরল খাওয়া লকাে বড্রংকসবট ত্ারের এই কাররন বেনরশ্রষ 
আমার মিজবট ও ত্ারের হরয় র্ায়। সিবত্রই ত্ারের জয়িারন আমারের অিস্থা হরয় 
লিরে বসংরহর সামরন ইেুররর মত্। আর ত্ারা ও পাো লখরলায়াড় বমবিয়ার মাধযরম 
ত্ারের ত্রারসর রাজত্ব কারয়ম কররত্ ত্ারা খুি পারেবশ্বত্া লেবখরয়রে। সারথ আমারের 
অিরগুরলারক ও িন্দী করর বনরয়রে। আমরা ও ধরর বনরয়বে ত্ারা অপরারজয়। 
ত্ারেররক হারারনা আমারের সারধয লনই। এভারিই হারার আরিই লিা হারা লহরর িরস 
আবে আমরা।  
. 
বেনরশ্রষ ত্ারের লেখারনা নারী স্বাধীনত্াই আমারের কাময, বসরলিাস-িই-পুিক-মিজ 
সি জায়িা লথরক বজহাে নারমর "ভয়ানক িস্তু"রক হটারনা, ত্ারের মত্ মরত্া ইন্টার 
লেইথ িায়ালি, LGBTQ সমানাবধকার আোয়, ইসলামরক মসবজরে সীমািদ্ধ করর 
লেলা আর ত্ারের লচারখ ত্ারেরই রবঙ্গন চশ্মা বেরয় েুবনয়ারক লেখরত্ আমরা খুি 
ভারলািাবস। লকারনামত্ লিাঁরচ থাকার এই সংগ্রারম বটরক থাকরত্ পারাটাই আমারের 
উরেশ্য। িড্ডাবলকা প্রিারহ িা ভাসারনা আর সিবকেু লথরক বনরজর বপঠ িাাঁচারনা োড়া 
আমরা আর বকেুই িুবেনা ত্খন এর লথরক লিবশ্ বকেু আর আশ্া করাটা ও িাতু্লত্া। 
. 
মাওলানা আিুল হাসান হাসান আলী নেভী এই বিষরয় খুি সুন্দর ভারি িরলরেন, 
. 
"েীঘববেন হরলা, আমরা আমারের মর্বাো ও গুরুত্বরক বনণবয় কররত্ োরুনভারি ভুল 
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করবে এিং এ ভুল এখন রীবত্মত্ অভযারস পবরনত্ হরয় লিরে। আমরা এখন 
আমারের মর্বাো মর্বাো প অিস্থারনর মূলযায়ন কবর িস্তুত্াবযক শ্বি, িস্তুসিবস্ব লর্ািযত্া, 
পাবথবি উপায়-উপকরণ রািীয় উত্পােন আর সংখযা শ্বির আরলারক। আমরা আমারের 
মাপরত্ শুরু কররবে, আমারের সমরারস্ত্রর বিচারর। পারমানবিক শ্বির মাপকাবঠরত্ 
আমরা আমারের অিস্থান বচবহ্নত্ কররত্ চাই। ত্খন আমরা বনরজরেররক লকাথাও 
শ্বিশ্ালী লেবখ, লকাথাও লেবখ েুিবল। কখনও আনবন্দত্ উত্সাবহত্ হই কখনও হই 
িযবথত্ হরত্ােযম। 
. 
েীঘববেরনর পবিমা লনতৃ্ত্ব ও হই-হুরল্লাড় আমারের িশ্ করর লেরলরে। আমরা পবিমা 
নীবত্-েশ্বরনর প্রবত্ চরম বিশ্বাসী হরয় পরড়বে। আমরা লর্ন এ কথাই লমরনই বনরয়বে। 
এটা একটা অবনিার্ব ত্াকেীর, অবিচল-আইন-- র্ার মরধয লকান পবরিত্বরনর অিকাশ্ 
লনই; লকান বিপ্লরির সুরর্াি লনই। লসই আবে উপমা পুনরায় জীিি হরয় উরঠরে, 'র্বে 
লত্ামারেররক প্রশ্ন করা হয়, ত্াত্ারীর বক কখনও লকাথাও পরাবজত্ হরয়রে? ত্াহরল 
বিশ্বাস কররা না' 
. 
আমরা পবিমারের লনতৃ্ত্ব এিং লর্ািযত্া বনরয় চযারলি করার কথা ভাবিনা। আর র্বে 
কখনও 'অনুসন্ধান ও িরিষণা' র বেকবট উরপো করর বনরজরের বিরিক-িুবদ্ধরক 
ত্ালািদ্ধ করর সামানয ভাবিও একািই িস্তুত্াবযক েৃবষ্টরত্। আমরা ত্ারের বিরুরদ্ধ 
চযারলরির কথা ভািরত্ লিরলই প্রথম জবরপ কররত্ শুরু কবর- আমারের সামরথবযর 
পবরবধ কত্টুকু? সমরাস্ত্র, পারমানবিক শ্বির পবরমাপ কত্টুকু? আমারের অথব-
উত্পােরনর েমত্া কত্খাবন ইত্যাবে। আর র্খনই এসি বিষয় বনরয় ভাবি, মাপ-রজাখ 
কবর আকাশ্ হত্াশ্া আমারেররক আচ্ছাবেত্ করর লেরল। আমরা বিশ্বাস করর রাবখ, 
আমরা শ্াবি পািার জরনযই সৃবষ্ট হরয়বে। জীিনধারা লথরক বনরাপে েূরর অিস্থান 
করাই আমারের কত্বিয। ত্াোড়া েুবট িড় শ্বির একবটর সারথ বমরশ্ থাকার জরনযই 
আমারের পোপবন এই পৃবথিীরত্।" 
. 
বকন্তু একটা িযাপার সিসময় মরন রাখা েরকার। েীরন ইসলাম বটরক থাকরি। েীন 
বেরলা আরে আর থাকরি। থাকরিই। আল্লাহর েীনরক আল্লাহই পবরপূণবত্া োন 
কররিনই। বনবিত্। ত্রি... ত্রি.... আবম আর আপবন বক েীরনর লিরন বনরজর বটরকট 
লকরট বসটটা বনবিত্ কররত্ লপররবে?? না পাররল আজই কাটুন, আজই বসট বনবিত্ 
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করুন। আল্লাহ আমারের এই েুবনয়ায় পরীো কররত্ পাবঠরয়রেন। আল্লাহ লেখরেন 
প্ররত্যরকর কার্বকলাপ। খুি িভীর ভারি অিজাভব কররেন। কারা ত্াাঁর লেখারনা পথ, 
আবম্বয়ারের পরথ হাাঁটরে।  
. 
এই পথ একটু িনু্ধর িরট। বকন্তু এই পরথর লশ্ষটা খুি সুন্দর। এই পরথ ত্ারাই 
হাাঁটরত্ লপরররে র্ারা আল্লাহর উপর ঈমান এরনরে, আল্লাহর শ্ত্রুরের লথরক মুখ 
বেবররয়রে, সম্পকবরচ্ছে করররে, ত্ারের োসত্ব িরন করর লনয়বন। ত্ারা সকল 
োসরত্বর িাাঁধন বেন্ন করররে। এই পরথরই বেশ্ারী আসহািুল কাহে, আসহািুক 
উখেূে, পূিবিত্বী সাবলহীন, সাহািারয় লকরাম রাবেয়াল্লাহুম আজমাঈন। ত্ারা েুবনয়ার 
এই আজি ভুলভুলাইয়া লত্ পথ হারান বন। ত্াই লরাম-পারসয ত্ারের লচারখ মশ্ার 
লচরয় ও লোট আর তু্চ্ছ হরয় লেখা বেরয়রে। ত্ারা আল্লাহ োড়া আর কাররা োসত্ব 
লমরন লননবন। ত্াই আল্লাহ ত্ারেররক বিজয় বেরয়রেন। েুবনয়ার লনতৃ্ত্ব বেরয়রেন। 
. 
র্খনই মুসবলমরা আল্লাহ োড়া অনয কাউরক লিরে বনরয়রে েুেবশ্া ত্ারের বপেু বনরয়রে। 
সকল মানবসক োসরত্বর শৃ্ঙ্খল লভরঙ্গ লেলার আরি মুসবলমরা বিজরয়র কথা বচিা ও 
কররত্ পাররিনা। না পাররিনা। মুসবলমরা েুবনয়ািী লকারনা উপায়-উপকরন োড়া 
বিজয় লপরত্ পারর বকন্তু আল্লাহরক োড়া ত্ারা কখরনাই বিজয় পারিনা। কখরনাই না.... 
কখরনাই না... কারন আমারের বিজয় বেিি লেরয় লেলা নসনয আর ললাকিরলর কাররন 
কখরনা আরসবন আর আসরি ও না আমরা সিসময় বিজয় আল্লাহর কাে লথরক 
লপরয়বে, ত্ার সাহারর্যই লপরয়বে। 
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২২৩ 

নারীিাে ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক 
-সত্যকথন লিস্ক; িযাবনরয়ল হাবক্বকাত্জু-র ললখা অিলম্বরন 
 
 
নারীিাে ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক। কারণ -  
. 
ক) েশ্বন বহরসরি নারীিােরক গ্রহণ কররত্ হরল আরি আপনারক নারীিােীরের বপ্রয় 
“পুরুষত্য ত্ত্ত্ব” (Patriarchal Thesis)-লক লমরন বনরত্ হরি। পুরুষত্য ত্ত্ত্ব হল 
এই বিশ্বাস লর্ – সভযত্ার শুরুরত্ লথরকই পুরুষরা এমন এক নিষমযমূলক সামাবজক 
কাঠারমা িরড় তু্রলরে এিং বটবকরয় লররখরে র্ার উরেশ্য হল নারীরক অধীনি করা, 
লশ্াষণ করা, বনর্বাত্ন করা এিং ত্ারের ওপর কতৃ্বত্ব িজায় রাখা। 

খ) “পুরুষত্য ত্ত্ত্ব” লমৌবলকভারি ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক. এ েু’লয়র মরধয 
লকানভারিই সমিয় করা সম্ভি না। 

ি) সুত্রাং নারীিাে লমৌবলকভারিই ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক।  
. 
লকন পুরুষত্াবযকত্ার এই ত্ত্ত্ব ইসলারমর েৃবষ্টরকান লথরক বিষাি, এিং েশ্বন বহরসরি 
লমৌবলকভারি ইসলারমর সারথ সাংঘবষবক? 
.  
১) পুরুষত্াবযকত্ার এ ত্ত্ত্ব নিুওয়যারত্র পুররা িযাপারটারকই প্রশ্নবিদ্ধ করর লেরল। 
সি নিী-রাসূল আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস সালাম পুরুষ বেরলন। হযা, আমরা জাবন ইিন 
হার্মসহ আররা করয়কজন আবলম িরলরেন নারীরের মরধয লকউ লকউ ওয়াবহ 
লপরয়বেরলন। র্বে আমরা এ করয়কজরনর মত্রক গ্রহণও কবর লসরেরত্রও উপসংহার 
হল, অবধকাংশ্; প্রায় ৯৯% নিী-রাসূল পুরুষ বেরলন, আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস 
সালাম।  
. 
র্বে পুরুষত্য ত্ত্ত্বরক আমরা লমরন লনই, ত্াহরল স্বাভাবিকভারিই এ প্রশ্ন ওঠা 
স্বাভাবিক লর্ – নিী-রাসূলরা আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস সালাম বক নারীর ওপর 
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আবধপত্য ও কতৃ্বত্ব করার জনয নত্বর এই নিষমযমূলক পুরুষত্াবযক কাঠারমার অংশ্ 
বেরলন?  
. 
২) পুরুষত্াবযকত্ার এ ত্ত্ত্ব আবলমরের অিস্থানরকও প্রশ্নবিদ্ধ করর। ইসলামী 
ইবত্হারসর অবধকাংশ্ আবলম বেরলন পুরুষ। ত্ারের মরধয সিরচরয় প্রভািশ্ালী এিং 
সম্মাবনত্রা বেরলন পুরুষ। আর ত্ারের রচনািলীর বেরক ত্াকারল লেখরিন – ত্ারের 
সিারই এমন অরনক অিস্থান বেল লর্গুরলা আধুবনক নারীিারের েশ্বন অনুর্ায়ী “চরম 
মাত্রার বিষাি নারীবিরেষী পুরুষত্াবযক িাকওয়াস” োড়া আর বকেুই না।  
. 
এই সি আবলম ও ইমামিণ বক নারীর ওপর আবধপত্য ও কতৃ্বত্ব করার জনয নত্বর এই 
নিষমযমূলক পুরুষত্াবযক কাঠারমার অংশ্ বেরলন?  
. 
৩) “পুরুষত্য ত্ত্ত্ব” প্রশ্নবিদ্ধ করর ইসলামী আক্বীোরকই। র্বে পুরষত্য মানিজাবত্র 
জনয এরত্াই বিপুল পবরমাণ েুঃখ-করষ্টর কারণ হরয় থারক, এরত্াই বিষাি, ধ্বংসাত্মক, 
এিং িভীরর লপ্রাবথত্ সমসযা হরয় থারক ত্াহরল লকন কুর’আরন এ বনরয় বকেুই িলা 
হল না? “মানিত্ার এই অবভশ্াপ” – এর িযাপারর কুরআন লকন বকেুই িলরলা না? 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লকন এ বিষরয় বকেু িলরলন না? লেবমবনস্ট্রের মরত্ মানি ইবত্হারসর 
সিরচরয় খারাপ শ্বিগুরলার মরধয পুরুষত্য অনযত্ম। অথচ এই মারাত্মক বিষয়টার 
িনবনা করার মরত্া একটা শ্ব্দ আরিী ভাষায় লনই? মানিজাবত্রক এই ভয়ঙ্কর 
অবভশ্াপ, লশ্াষন আর বনর্বাত্রনর িযাপারর সত্কব করর একবট আয়াত্, এক লাইন 
হাবেসও আসরলা না? লকন?  
. 
এই বনয়মত্াবযক লশ্াষন ও বনর্বাত্রনর িযাপারর কুরআন-সুন্নাহরত্ বকেুই িলা হল না? 
ত্াহরল কীভারি কুরআন ও সুন্নাহরক পবরপূণব বেকবনরেবশ্না মরন করা সম্ভি?  
. 
. 
লর্ৌবিকভারিই একজন লেবমবনরস্ট্র মরন ইসলারমর িযাপারর এই প্রশ্নগুরলা উেয় হরত্ 
িাধয। আর এ কাররণই লেবমবনস্ট্রা বিভ্রাবির বিবভন্ন পর্বারয়র মরধয বেরয় লর্রত্ থারক, 
এিং এক পর্বারয় এরের অরনরকই ইসলাম ত্যাি করর।  
. 
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শুরুটা হয় নারীরের িযাপারর “অশুভ পুরুষত্াবযক েৃবষ্টভবঙ্গ লালরনর কাররণ” ইসলাবম 
ইবত্হারসর আবলমরের পবরত্যাি করার মাধযরম। ত্ারপর ত্ারা নিী-রাসূলিণরক 
আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস সালাম আিমন করা শুরু করর। লর্মন আবমনা ওয়ােুে 
ইব্রাবহমরক আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস সালাম আিমন করররে। আর ত্ারপর ত্ারা 
কুরআরনর সমারলাচনা করা শুরু করর – “আল্লাহ লকন কুরআরন বনরজর িযাপারর 
পুরুষিাচক সিবনাম িযিহার কররলন? লকন আল্লাহ প্রথরম আেমরক, একজন পুরুষরক 
সৃবষ্ট কররলন? লকন আল্লাহ সূরা বনসার ৩৪ নম্বর আয়াত্ নাবর্ল কররলন?”* ইত্যাবে।  
.  
নারীিারের আেবশ্বক বভবিপ্রস্থর এ পুরুষত্য ত্ত্ত্ব সহজাত্ভারিই একজন মুসবলরমর 
মরধয বিশ্বারসর বিপর্বয় নত্বর করর। র্ার কাররণ অরনক মুসবলম নারীিাবেই িমািরয় 
নানা লিামরাহীপূণব অিস্থান গ্রহণ করা শুরু করর, এিং ত্ারের অরনরকই ইসলাম ত্যাি 
করর মুরত্ারে পবরণত্ হয়।  
. 
র্ারা োবি কররন ইসলাম ও নারীিাে সামিসযপূণব, এ েু’লয়র মরধয সমিয় করা সম্ভি - 
ত্ারা েয়া করর ওপররর বত্নবট পরয়রন্টর জিাি লেরিন। আপনারের হারত্ সম্ভািয 
উির সীবমত্। িযাপারটা আররকটু সহজ করার জনয আবম সম্ভািয এ উিরগুরলার বলস্ট্ 
বেরয় বেবচ্ছ। আপবন িলরত্ পাররন -  
. 
১) পুরুষত্াবযকত্ার ত্রত্ত্ব বিশ্বাস না কররও – অথবাৎ সভযত্ার সূচনালি লথরকই 
লথরকই নারীরক অধীনি ও লশ্াষণ করার জনয পুরুষত্য কাজ কররে – এ ত্রত্ত্ব 
বিশ্বাসী না হরয়ও লেবমবনস্ট্ হওয়া সম্ভি। 

অথিা 

২) পুরুষত্য ত্ত্ত্ব আসরল ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ করর না।  
. 
আপবন লকানটা লিরে লনরিন? 
. 
সংস্কারপন্থী, প্ররগ্রবসভ এিং কুরাবনস্ট্ জাত্ীয় র্ারা আরে; ইসলামী ইবত্হারসর 
আবলমরের সমূ্পণবভারি ত্যাি কররত্ র্ারের লকান সমসযা লনই, ত্ারা েু’ নাম্বাররক 
লিরে লনরিন। বকন্তু সবঠক আবক্বোর ওপর থাকা সাধারণ মুসবলমরা এ সত্য স্বীকার 
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কররত্ িাধয হরি লর্ পুরুষ-বনয়বযত্ ইলবম বসলবসলা (scholarly tradition) োড়া 
আমরা কুরআন লপত্াম না, সুন্নাহ লপত্াম না, ইসলাম সংরবেত্ হরত্া না – লর্রহতু্ 
সাহািা রাবেয়াল্লাহু আনহুম ওয়া আজমাইন, হােীস িণবনাকারী, আবলম, মুহাবেস, 
মুোসবসর, এিং েবক্বহরের প্রায় ৯৯% পুরুষ।  
. 
র্বে আপবন আবলমরের েুরড় লেরলন, আপনারক ইসলামরকও েুরড় লেলরত্ হরি। 
আবলমরা হরলন নিীরের আলাইবহস সালাতু্ ওয়াস সালাম ওয়াবরশ্। র্বে লকউ োবি 
করর, সারা বিশ্বজুরড় ইসলারমর আবলমরা বসরস্ট্মযাবটকাবল নারীর বিরুরদ্ধ বেরলন, এিং 
ত্াাঁরা নারীরের িযাপারর না-ইনসাবে করররেন – ত্াহরল লস আবলমরের ননবত্কত্ারক 
প্রশ্নবিদ্ধ কররে এিং কার্বত্ ইসলামরকই প্রশ্নবিদ্ধ কররে।  
. 
আমার মরত্ এটা নারীিাে ও ইসলারমর সহজাত্ সংঘরষবর একবট লর্ৌবিক পর্বারলাচনা। 
লকউ বেমত্ লপাষণ কররল লর্ৌবিক খন্ডন উপস্থাপন কররত্ পাররন। ত্রি আরিি ও 
িুবল সিবস্ব নযাকাবম, অযাি হবমরনম ঘযানঘযানাবন আর রূপকথার রাজপুত্রসুলভ অবভনয় 
গ্রাহয করা হরি না।  
. 
বিঃদ্রঃ বকেু অেষ্টত্া েূর করা র্াক। 
.  
অিশ্যই পুরুষত্রযর অবিত্ব আরে। অযানরথ্রারপালবজকাল িা নৃত্াবত্ত্বক লসরে ইসলাম 
একবট পুরুষত্াবযক ধমব। ইসলামী আইন অনুর্ায়ী িংশ্পবরচয় বনধবাবরত্ হয় 
বপতৃ্পবরচয় োরাই । সামাবজক ও পাবরিাবরক কাঠারমারর কতৃ্বত্ব থারক পুরুরষর হারত্, 
লসটা হরত্ পারর, লিাত্রপবত্, স্বামী, বপত্া বকংিা অনয লকান পুরুষ। বকন্তু নারীিারের 
প্রচাবরত্ “পুরুষত্য”- এর ধারণা আর অযানরথ্রারপালবজকাল িা নৃত্াবত্ত্বক লসরে 
পুরুষত্রযর ধারণার মরধয পাথবকয আরে। নারীিাে োবি করর এসিগুরলা কাঠারমা 
সহজাত্ভারিই নারীর প্রবত্ বিরেষপূণব। লেবমবনস্ট্রের োবি হল, পুরুষরা এসি 
পুরুষত্াবযক কাঠারমা িরড় তু্রলরে নারীর স্বারথবর বিবনমরয় পুরুরষর সুবিধা বনবিত্ 
করার জনয।  
. 
অথবাৎ, বনষ্পাপ, সাোবসরধ, েুভবািা নারীরের প্রবত্ পরেপরে আটরক রাখার জনয, লশ্াষণ 
করার জনয, একেল শ্য়ত্ান ললাক, িমািত্ চিাি করর চরলরে। সভযত্ার শুরু লথরক 
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চরল আসরলও মাত্র করয়ক েশ্ক আরি লেবমবনস্ট্রের কলযারণ এই কাপুরুরষাবচত্ 
মহাষড়র্রযর িািিত্া মানিজাবত্র সামরন প্রকাবশ্ত্ হরয়রে। আর লসই লথরক 
পুরুষত্য নারমর এই শ্য়ত্ানী চিাি নসযাৎ করার েুঃসাহসী, িীর লেবমবনস্ট্রা লখরয় 
না লখরয় রু্দ্ধ করর র্ারচ্ছ।  
. 
পািরলর প্রলাপ মরন হরচ্ছ? হওয়াটাই স্বাভাবিক।  

 

* সূরা বনসা,আয়াত্ ৩৪:  
পুরুষিণ নারীরের উপর কতৃ্বত্বশ্ীল এ কাররণ লর্, আল্লাহ ত্ারের একরক অরনযর উপর 
মর্বাো প্রোন করররেন, আর এজনয লর্, পুরুরষরা স্বীয় ধন-সম্পে হরত্ িযয় করর। 
েরল পুণযিান স্ত্রীরা (আল্লাহ ও স্বামীর প্রবত্) অনুিত্া থারক এিং পুরুরষর 
অনুপবস্থবত্রত্ ত্ারা ত্া (অথবাৎ ত্ারের সত্ীত্ব ও স্বামীর সম্পে) সংরেণ করর র্া 
আল্লাহ সংরেণ কররত্ আরেশ্ বেরয়রেন। র্বে ত্ারের মরধয অিাধযত্ার সম্ভািনা 
লেখরত্ পাও, ত্ারেররক সেুপরেশ্ োও এিং ত্ারের সারথ শ্র্যা িন্ধ কর এিং 
ত্ারেররক (সঙ্গত্ভারি) প্রহার কর, অত্ঃপর র্বে ত্ারা লত্ামারের অনুিত্ হয়, ত্াহরল 
ত্ারের উপর বনর্বাত্রনর িাহানা লখাাঁজ কররা না, বনিয় আল্লাহ সরিবাচ্চ, সিবরেষ্ঠ। 
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২২৪ 
আমরাই লত্ামারের সমাজ 
-মাহেুজ আলাবমন 
 
 
আমরা সু্কল করলজ ইউবনভাবসববট লত্ লেরলরমরয়রের একসারথ কাাঁরধ কাাঁধ বমবলরয় 
পড়ারশ্ানা করারিা - সমঅবধকার প্রবত্ষ্ঠা কররত্ হরি িরল কথা। আমরা ত্ারেররক 
শ্ারীবরক বশ্ো িই এর মাধযরম বশ্বখরয় লেরিা বকভারি িয়ঃসবন্ধর প্রভারি 
লেরলরমরয়রের মারে শ্ারীবরক, মানবসক চাবহো নত্বর হয়।  
. 
এই শূ্ণযত্া, চাবহো সবঠক উপারয় পূরণ করার পদ্ধবত্ কী, িা বনয়যরণর উপায় কী - 
ত্া আমরা কখরনা ত্ারেররক লশ্খারিা না। লসই সি বিষয় সহজলভয কররিা না। িরং 
চারপারশ্র বিরয়র উোহরণ লেবখরয় আমরা এ-ও বশ্বখরয় লেরিা লর্, লাখ টাকার চাকবর 
োড়া আর িয়স ৩০ লপবররয় মাথা টাক হিার আি পর্বি সমারজ বিরয়র কথা িলা 
জঘনয পাপ; হারাম!  
. 
আমরা ত্ারেররক প্রথমালু, একািরসহ সকল বটবভ বমবিয়া পবত্রকা বেরয় লশ্খারিা 
িালযবিিাহ অরনক িড় পাপ, আর শ্রীররর লপ্রম অরনক মহৎ একবট গুণ। লসটা লর্ 
িয়রসই লহাক না লকরনা! লক্লাজ আপ অরনক িড় িড় নারী পুরুরষর কারে আসার 
িযানার টাবনরয় লশ্খারিা বকভারি “কারে আসার” গুণ অজবন কররত্ হয়। অজবন করর 
বলটরনর িযারট লর্রত্ হয়। আমরা ত্ারেররক সমারজর বিবশ্ষ্ট িুবদ্ধজীিী, ললখক 
ঔপনযাবসকরের মন ভুলারনা লপ্ররমর িল্প বেরয় বশ্বখরয় লেরিা বিরয়র িাইরর একটু 
আধটু লপ্রম োড়া জীিনটা অথবহীন, পানরস। বিরয়র পর পরবকয়ার লটস্ট্ না বনরল বক 
আর জীিরন টুইস্ট্ থারক! 
. 
আমরা ত্ারের হারত্ কম িয়রস লমািাইল, টযাি, লযাপটপ তু্রল বেরয় অিারধ ইন্টাররনট 
বেরয় লশ্খারিা বকভারি পণব মুবভরত্ আসি হরত্ হয়, জীিনটারক শুধু এনজয় কররত্ 
নারী পুরুরষর সম্পকবটা শুধু লর্ৌনত্া বেরয় বচিা কররত্ হয়। আর েরকার হরল েরয়ি 
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িািুরের বেরলাসবে লত্া লরবিই আরে ইন্টারলকচুয়াল আগুবরমন্ট বহরসরি।  
. 
আমরা ত্ারেররক সারাজীিন বশ্ো প্রবত্ষ্ঠান নামক অরন্ধর কারখানায় লশ্খারিা বকভারি 
লিবশ্ টাকা আয় করর সমারজ সেল হরত্ হয়। একটা চকচরক চামড়ার োরমবর মুরবির 
মরত্া বঘলুবিহীন মাংসবপন্ড িা ভুবড়ওয়ালা টাকার লমবশ্ন বিরয় করর সমারজ ঈষবণীয় 
হরত্ হয়, সুখ লপরত্ হয়। আমরা ত্ারেররক নীবত্ ননবত্কত্ার স্ট্যান্ডািব লশ্খারিা রু্রির 
সারথ িরয় চলা লিন্ড লথরক। লর্খারন লেরল ধষবণ কররল িািা িলরি, “এই িয়রস 
লেরলরপরল একটু আধটু কররই, আবমও আকাম কবর, আমার বক লর্ৌিন নাই?” 
জনবপ্রয় বশ্শুসাবহবত্যকরের কলাম বেরয় লশ্খারিা সু্ট্রিন্ট লাইরে লপ্রম কররত্ হয়, 
ত্াোড়া পড়ারশ্ানায় মন িসারনা কবঠন। নাটক, মুবভ, িান বেরয় লশ্খারিা সময় 
কাটারনার সিরচরয় কার্বকরী মাধযম এর লচরয় ভারলা আর বকেু হরত্ই পারর না। নায়ক 
নাবয়কা লসবলরব্রবটরের লাইে লেবখরয় লশ্খারিা লকরনা ত্ারের মত্ হরত্ না লপরর 
আমারের জীিন টা অপূণব।  
. 
আমরা ত্ারের লশ্খারিা বকভারি টকরশ্ার বিজ্ঞানীরা এরত্া জ্ঞানী হরলা, আর মরিলরের 
লেহ বিবি করার লপশ্ারক েযান্টাবস আইিল বহরসরি লকরনা প্রবত্ষ্ঠা কররিা। ত্ারেররক 
খুি সূক্ষ্মভারি লশ্খারিা লত্ামার শ্রীররর অরনক চাবহো আরে, জীিরন চাবহো পূরণ না 
কররত্ পারা লুর্াররের নিবশ্ষ্টয, লর্রহতু্ নিধ পরথ এইসি চাবহো লমটারনা কবঠন ত্াই 
লত্ামরা অবিধ পথরক মরন মরন নিধ মরন কররত্ লশ্রখা।  
. 
বিচার িযিস্থা লেবখরয় লশ্খারিা সমারজ োপট, টাকা, আর রাজবনবত্ক িযানার থাকরল 
তু্বম র্া খুবশ্ ত্াই কররত্ পাররা। এিার তু্বম খুন কররা, ধষবণ কররা, ঘুষ খাও, সুে 
খাও, র্া খুবশ্ ত্াই কররা লত্ামারক লকউ বকেু িলরি না, লকান শ্াবি লনই লত্ামার। 
আমরা ত্ারেররক ধমব বশ্খরত্ লেরিা না, পরকাল বিশ্বাস মজিুত্ কররত্ লেরিা না, 
স্রষ্টা, ধমব, বনয়ম কানুন সি লকিল হুজুররের মধযরু্িীয় সৃ্মবত্রোর রীবত্ বহরসরি 
বশ্বখরয় আসরিা। বেন লশ্রষ ত্ারেররক এমন এক আজি পশুরুপী মানুষ হরত্ লশ্খারিা 
লর্খারন জীিরনর লকান উরেশ্য লনই, লকান বচরিন িিিয লনই, লনই লকান বনবেবষ্ট 
স্ট্যান্ডািব িা আেশ্ব। আমরা ত্ারেররক লশ্খারিা, “আরর এই রু্রি এটা মানা র্ায় নাবক, 
ওটা োড়া র্ায় নাবক” - এমন অজুহারত্ সকল পূণয লক এবড়রয় চলরত্ আর পাপ লক 
আপন করর বনরত্।  
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. 
এরত্াসি বকেু লশ্খারনার পর র্খন লস বটকরত্ না লপরর লপ্ররমর েসল বহরসরি 
অযািরশ্রনর অবভজ্ঞত্া বনরয় হাবজর হয় ত্খন আমরা লচাখ িন্ধ করর এবড়রয় র্ারিা, 
র্খন ধষবণ কররি ত্খন “পুরুষ তু্বম মানুষ হও” বেরয় কলাম োপারিা। নারী তু্বম 
িনু্ধর পাবটবরত্ লর্রত্ই পাররা, একটু মাখামাবখ কররত্ই পাররা, ত্াই িরল অমরত্ *! 
ত্রি লত্ামার ইচ্ছায় হরল লসটারক আমরা নারী স্বাধীনত্া িলত্াম, লপ্ররমর িবহঃপ্রকাশ্ 
িলত্াম!  
. 
র্খন লস খুন কররি, সুে, মে, ঘুষ খারি লসগুরলারক আমরা িযবিস্বাধীনত্া িলরিা, 
একটু আকটু হয় িরল সমারজর সকলরক এই কযাটািবররত্ লেবখরয় তৃ্বপ্তর লঢকুর 
তু্লরিা। সামানয পাওয়া না পাওয়া বনরয় সুইসাইি কররল, জীিরনর অথব না লপরয় 
হত্াশ্ হরয় লিরল সুখন ভাইরের বেরয় লমাবটরভশ্নাল বেচ লেয়ারিা, “বকভারি এই 
েুবনয়ায় সেল হরত্ হয়?” ত্রি পরকারলর িযাপারটা সি সময় পাশ্ কাবটরয়, ঘৃণা 
লেবখরয় চরল র্ারিা। লত্ামারের নীবত্ ননবত্কত্া িলরত্ র্খন বকেুই থাকরি না ত্খন 
বটবভ পবত্রকায় টকরশ্া কলারম িড় িড় আবটবরকল লেরপ লেখারিা, বিরিট করর প্রমাণ 
কররিা এর বপেরন মরনাবিজ্ঞারনর অমুক সূত্র, বকংিা ত্মুক জীন োয়ী। 
. 
ত্িুও আমরা কখরনা আমারের বেমুখী নীবত্ স্বীকার কররিা না, বনরজরের ভণ্ডাবম 
োড়রত্ চাইরিা না আমরা লর্ কত্টা অন্ধ, লিাাঁড়া ত্া মানরত্ চাইরিা না। র্ত্ র্াই 
লহাক, চূড়াি সমাধান লর্ আসরল একটাই- “ইসলাম” লসটা কখনই প্ররয়াি ঘটারত্ 
চাইরিা না, ত্া নাহরল আমারের মুরখাশ্ লর্ খুরল র্ারি। হযা আমরা এমনই, আমরাই 
লত্ামারের সমাজ... 
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২২৫ 
শ্য়ত্ানরক অখুবশ্ না লররখ আল্লাহরকও খুবশ্ রাখাঃ ইোনীং 
র্া করবে 
- বমসিাহ মাবহন 
 
. 
বথ্র লকায়াটবার পযান্ট পরা, হারত্ নানা ররঙর টযাটু আাঁকা, উষ্কখুষ্ক চুল, েুই সপ্তাহ লশ্ইভ 
না করা করয়কজন লেরল র্খন কাাঁরধ বিটার বনরয় একসারথ রািা বেরয় েলরিাঁরধ লহাঁরট 
র্ায় - েরজা িন্ধ করর একা রুরম সু্ট্বিও িাবনরয় বমউবজক িানায়, নতু্ন িযান্ড 
িানারনার কথা িরল ত্খন চারপারশ্ মানুষ হারস। িরল, " আরর, ও লত্া িয়রসর লোষ। 
ইয়াং লেরল অমন একটু আধটু কররিই।" লকউ লোরষর বকেু খুাঁরজ পায় না।  
. 
ভাবর লেইরমর চশ্মা পরা আাঁরত্ল লেরলগুরলা র্খন একসারথ লাইরব্রবররত্ িরস িা 
কযাম্পারসর বনজবন র্ায়িায় িরস পড়াশুনার কথা িরল - ত্ারত্ সিাই খুবশ্ই হয়। 
আমারেরও এরত্ আপবি লনই।  
. 
সিার সমসযাটা হয় কখন?  
. 
র্খন একেল োাঁবড় টুবপওয়ালা লেরল একসারথ কথা িরল। লহাক ত্া চারয়র টরঙর 
লোকারন অথিা ত্ার িনু্ধর িাসায় োওয়াত্ বেরয়। আর এক োবড়ওয়ালা লেরল আররক 
োবড়ওয়ালা লেরলরক ঘরর িাকরলা। ত্ারপর রুরমর লভত্র বনরয় েরজা িন্ধ করর বেল। 
কী িলরলন!  
. 
এ পর্বারয় এরস সুশ্ীলরা েুরটা মাপকাবঠ লমরন চরলন।  
. 
এক. লেরল েুইটা লর্রহতু্ োবড়ওয়ালা। অথিা একজন একটু নামাজ, েুয়া পরড়ন। 
িাবকজন হয়ত্ পরথ আরেন। বহোয়ারত্র পরথ। োবড় রাখার লচষ্টায় আরেন। নামাজ 
আরি পড়রত্া না, এখন পরড়। লকন এখন পরড়? ত্ারক বক লকউ লপরয়রে? এগুরলা 
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অবভভািরকর নজর রাখা উবচৎ ইত্যাবে। সুত্রাং এই েুইজন একসারথ েরজা িন্ধ করর 
লযাপটরপ বকেু লেখা মারন, "লেরলরক বনরয় আশ্া ভরসা সি লশ্ষ।" 
. 
েুই. এই েুইজন র্বে একটু "রঙধনু" এর ররঙ রাঙা হয় (অথবাৎ সমকাবমত্ায় অভযি), 
সুশ্ীল লসকুলাররের ত্ারত্ সমসযা লনই। কারণ, লক কার সারথ ঘুমুরি এটা নাবক সমূ্পণব 
িযবিস্বাধীনত্া। আর েুইজন আলাো লেরল লমরয় হরল লত্া আররা আরিই খুবশ্রত্ িাক 
িাকুম এরা।  
. 
. 
আপনারা বক িুেরত্ পাররেন - বকভারি আমরা একটা ধমবহীন সমারজর পরথ এবিরয় 
র্াবচ্ছ? কুকুর বশ্য়ারলর সমারজর বেরক বনরজরের লটরন বনবচ্ছ? 
. 
একজন লেরলরক োবড় রাখার কাররণ ইন্টারবভউ লিারিব, ক্লারসর ভাইিা লিারিব সযারররা 
র্ারচ্ছত্াই িরল র্ারচ্ছন। একজন লমরয় পেবা কররেন, বনকাি কররেন। লসখারনও 
অপমান। লকউ লত্া এরস ত্ারের পে বনরয় িলরে না, ত্ার লপাষারক লস লর্রহতু্ 
স্বাচ্ছন্দযরিাধ কররে লস লসটা পরুক। এটা ত্ারও িযবিস্বাধীনত্া! 
. 
লসকুলাররা লর্ই রু্বি বেরয় একজন লমরয়র ওড়না বিহীন জামা লমরন বনরত্ পারর, 
একই রু্বি বেরয় বনকািসহ িুরকা লকন লমরন বনরত্ পাররন না? অথচ রাসুল (সা) এর 
সমরয় ইসলারমর র্খন এরকর পর এক খুবশ্র সংিাে আসবেল, ত্ারও আরি লথরক 
সিাই োবড় রাখত্। আর েীরনর িুে আসার পরর আররা ইয়াকীন বনরয় রাখা শুরু 
করররেন সিাই। এখন লর্মন লকউ হঠাৎ োবড় রাখরল সিাই "রেিোস" িরল মজা 
করর ত্খন বেল বঠক ত্ার বিপরীত্। একজন পুরুষ লকন োবড় রাখরিন না - এটাই 
ত্ারের িুরে আসত্ না। আজ লসজনয একজন োবড়ওয়ালা লেরল লথরকও বক্লন লশ্ইভি 
"বসম্পল লাইরে" বিশ্বাসী লেরলরা পাত্রীর মারয়র প্রথম পেন্দ! লিানরের লেরত্রও একই 
সমসযার সমু্মখীন হরত্ হরচ্ছ।  
. 
আবম কথা আর িাড়ারিা না। ত্রি লর্ই লনাংরামীর সংসৃ্কবত্ লেরশ্ চলরে, িাঙ্গাবলয়ানা 
িরল চাবপরয়, খাইরয়, মাথায় জিজি করর ভরর লেওয়া হরচ্ছ কবস্মনকারল ত্া আমারের 
সংসৃ্কবত্ বেল না, হরত্ পারর না। 
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২২৬ 

নিশ্ারখর লপাস্ট্মরটবম 
-Know Your Deen (লেসিুক লপজ) 
 
. 
িের েুরয়ক আরি একজন প্রশ্ন কররবেল – আপবন বক মরন কররন িাংলারেরশ্র 
সমাজরক, বিরশ্ষ করর ত্রুণ প্রজমরক পরহলা নিশ্াখ উের্াপন করা লথরক সহরজ 
সবররয় আনা র্ারি? 
. 
প্রশ্নটা অদূ্ভত্। শুরন মরন হয় পরহলা নিশ্াখ উের্াপন লেরশ্র মানুরষর জীিরনর একবট 
অবিরচ্ছেয অংশ্। এমন এক ঐবত্হয র্ার লশ্কড় িভীর লপ্রাবথত্। এ পুররা বচিাটা 
বসবরয়াসবল লনয়া কবঠন। অযাটবলস্ট্ ঐ প্রজরমর জনয র্ারের লচারখর সামরন পরহলা 
নিশ্াখ একটা নন-ইসুয লথরক হঠাৎ করর "জাত্ীয় উৎসরি" পবরণত্ হরয়রে। নব্বইরয়র 
েশ্রক শুরু হওয়া একটা কার্বিম পবরণত্ হরয়রে “হাজার িেররর ঐবত্রহয”। ত্াই 
হারলর হাইপ আর িেিে করণ্ঠর োাঁপা িুবলরত্ কৃবত্রমভারি সৃষ্ট এ “উৎসিরক” বনরজর 
আত্মার উৎসি মরন করা আমার পরে সম্ভি না।  
. 
একটা সময় বেল র্খন িাম ঘরানার ললাকজন, অবত্বরি লচত্নাজীবি আর উৎসাহী 
বকেু মানুষ োড়া পরহলা নিশ্াখরক আর লকউই লত্মন একটা গুরুত্ব বেরত্া না। 
এলাকায় এলাকায় আজরকর মত্ নিশ্াখী লমলা হরত্া না, কানোটারনা শ্রব্দ লেশ্ীয় 
ঐবত্হয উের্াপরনর জনয বহবন্দ িান িাজারনা হরত্া না,  
. 
সংসৃ্কবত্মনা হওয়া আর ঐবত্হযরপ্ররমর অজুহারত্ “বসবরয়াস”, “কমবপ্লরকইরটি” বকংিা 
“জাস্ট্ লেন্ডস” জুবটরা শ্রীররর ওম ভািাভাবির আবেম লপ্ররম লমরত্ উঠরত্া না। 
হাজার হাজার ললাক মূবত্ব বনরয় বমবেল কররত্া না। আত্মার উৎসি হওয়া েূররর কথা, 
একটা েুবটর বেন োড়া অনয লকান অরথব নিশ্াখ মানুরষর রািারর বেল না।  
. 
িযাপারটার পবরিত্বন হরয়রে রােবল িত্ বিশ্ িেরর। এর লপেরন িড় একটা ভূবমকা 
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লররখরে রািীয় পৃষ্ঠরপাষকত্া। পাশ্াপাবশ্ পরহলা নিশ্াখ নামক করপবাররট হবলরির 
িযাপরক প্রচলরন গুরুত্বপূণব ভূবমকা লররখরে করপবাররট বমবিয়া আর করপবাররট অথবনীবত্র 
র্মজ শ্বি। বে কনসাটব, বে-রত্ শ্রীর হাত্াহাবত্ আর বে-রত্ “মাবি” করার সুরর্ািও 
ঐবত্রহযর বত্ন েশ্করক হাজার িের িানারত্ ভারলাই ভূবমকা লররখরে। আজ এটা 
এমন এক বেন র্খন আেবরক অরথব মানুরষর আবধরকযর কাররণ মানুরষর েশ্ব এবড়রয় 
রািায় হাটা র্ায় না। ত্রি এর মাধযরম পরহলা নিশ্াখ বনরজরক লেরশ্র মানুরষর 
বিএনএ-রত্ ইবম্প্রন্ট করর লেরলরে, এমন মরন করার লকান কারণ লনই।  
. 
ঢাকা শ্হরর পরহলা নিশ্াখ প্রথম উের্াবপত্ হয় ১৯৬৭ সারল। পাবকিাবন লশ্াষরণর 
বিররাবধত্ার অংশ্ বহরসরি। এর আরি ইবত্হাস লঘরট আরয়াজন করর িষবিররণর 
উোহরণ খুজরত্ লপেরন বেরর লর্রত্ হয় প্রায় চার েশ্ক। আধুবনক নিিষব উের্াপরনর 
খির প্রথম পাওয়া র্ায় ১৯১৭ সারল। প্রথম বিশ্বরু্রদ্ধ বব্রবটশ্রের বিজয় কামনা করর 
লস িের পরহলা নিশ্ারখ লহাম কীত্বন ও পূজার িযিস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ 
সারলও অনুরূপ কমবকারন্ডর উরল্লখ পাওয়া র্ায়।  
. 
আর হযাাঁ, ১৯১৭ এর আরি আধুবনক নিিষব উের্াপরনর প্রমাণ না পাওয়া লিরলও, 
নতু্ন িের উপলরে উৎসি করা, নতু্ন সূর্বরক স্বািত্ জানারনা, ত্ার কারে কলযাণ 
প্রাথবনা এগুরলা মুশ্বরকরের হাজার হাজার িেরররই সভযত্া। লসই বমসর লথরক শুরু 
করর আজরকর ভারত্ীয় বহনু্দ পর্বি। ত্রি ত্খন মানুরষর মরন লকান বিভ্রাবি বেল না, 
েষ্ট ধারণা বেল এ িষবিরণ মুশ্বরকরের উৎসি। হাজার লহাক লহাম কীত্বন আর পূজা 
অসাম্প্রোবয়ক না, িরং একটা বনবেবষ্ট সম্প্রোরয়র উৎসি – মানুষ জানরত্া। 
. 
পরহলা নিশ্ারখর অসাম্প্রোবয়ক িাঙ্গাবলর “আত্মার উৎসরি” পবরণত্ হিার শুরুটা 
খুজরত্ ত্াই আপনারক বেরর লর্রত্ হরি ১৯৬৭ লত্ই। পাবক শ্াসরনর বিরুরদ্ধ 
লরবিরমইি অসাম্প্রোবয়ক পবরচয় নত্বরর লরেয িাঙাবল লসকুলাঙ্গারকুল একটা সহজ 
েমূবলা খুরজ লির কররলা। উপমহারেরশ্র মুশ্বরকরের ধমবীয় উৎসিরক, বিরশ্ষভারি 
ব্রাহ্মণরের উৎসিরক জাস্ট্ বভন্ন নারম সংসৃ্কবত্ আর ঐবত্হয বহরসরি চালারনা। এটারত্ই 
ধমববনররপেত্া খুরজ পায় িাঙ্গাল লসকুলাঙ্গার। এটাই িাঙ্গারলর অসাম্প্রোবয়কত্া। 
অসাম্প্রোবয়কত্ার র যাবপং লপইপারর মুবড়রয় বহনু্দয়ানারক িাঙ্গাবলয়ানা িরল চালারনার 
শুরুটা ত্খনই।  
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. 
৬৭ এর িীজ লথরক চারা লিররারত্ শুরু করর ৯০-এ। ত্ারপর িের বিরশ্ক আরি 
করপবাররট সার, করপবাররট বমবিয়া েটলাইরটর আরলা আর উচ্ছল ত্ারুণয আর পবিত্র 
লপ্ররমর নারম চালারনা কামত্াবড়ত্ শ্রীররর ওরম - এই চারা এসময় িারে পবরণত্ হরত্ 
শুরু কররলা।  
. 
সংরেরপ এই হল হাজার িেররর আত্মার উৎসরির িািিত্া। বশ্ররকর লমইেবিবমং 
এর িল্প। সেল লসৌশ্াল এবিবনয়াবরং এর প্রমাণ - পরহলা নিশ্াখ। হাজার িেররর 
পুররনা বশ্ররকর ধারািাবহকত্া। নতু্ন লিাত্রল পুররনা মে। ত্রি এ মে বনরজরক পাবন 
োবি করর, এই র্া! 
. 
পরহলা নিশ্াখ নামক উৎসরির িািিত্া এিং এ বনরয় ইসলারমর অিস্থান কী? জানরত্ লেখুন, িাংলা 
বরমাইন্ডার, হাজার িেররর লকান উৎসি? - https://youtu.be/FtWCajb_1Os  
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২২৭ 

বকেু ‘নিশ্াখী বিভ্রাবি' ও এর বনরসন 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 
১। িাংলা নিিরষবর সারথ লকান বিরশ্ষ ধরমবর সম্পকব লনই; সািবজনীন উৎসি; এটা 
‘হাজার িেররর িাঙালী সংসৃ্কবত্ঃ 
. 
লসকুলারিণ এই কথা িরল থারকন। আমারের লেরশ্র বমবিয়াও এবট প্রচার করর লর্ন 
মুসবলমরাও পরহলা নিশ্াখ উের্াপন কররত্ এবিরয় আরস। ত্ারের োবি - নিিষব 
িররণর এই রীবত্র সারথ িাংলারেরশ্র মুবিসংগ্রাম ও স্বাবধকার আরন্দালরনর ইবত্হাস 
জবড়রয় আরে। শুধু ত্াই না, একমাত্র লেশ্বিররাধী ও লমৌলিােী অপশ্বি নাবক এর 
বিররাবধত্া করর। ত্ারের এ প্রচারণার সত্যত্া কত্টুকু? 
. 
“আধুবনক নিিষব উের্াপরনর খির প্রথম পাওয়া র্ায় ১৯১৭ সারল। প্রথম বিশ্বরু্রদ্ধ 
বব্রবটশ্রের বিজয় কামনা করর লস িের পরহলা নিশ্ারখ লহাম কীত্বন ও পূজার িযিস্থা 
করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সারলও অনুরূপ কমবকারন্ডর উরল্লখ পাওয়া র্ায়। পরিত্বীকারল 
১৯৬৭ সরনর পূরিব ঘটা করর পরহলা নিশ্াখ পালরনর রীবত্ লত্মন একটা জনবপ্রয় হয় 
বন।” [১] 
. 
এবট ২০০৮ সারলর পরহলা নিশ্াখ নেবনক ‘প্রথম আরলা’লত্ প্রকাবশ্ত্ মুহাম্মে লুৎেুর 
হরকর ‘প্রথম মহারু্রদ্ধ িাংলা িষবিরণ’ শ্ীষবক প্রিন্ধ লথরক লনয়া। প্রথম আরলারত্ 
প্রকাবশ্ত্ প্রিরন্ধ িলা হরয়রে লর্, আধুবনক িাংলা নিিষব িরণ শুরুই হরয়বেল 
সাম্রাজযিােী বব্রবটশ্রের বিজয় কামনা করর বহনু্দ ধমবালম্বীরের পুজা-অচবনার োরা। 
উইবকবপবিয়াও ‘প্রথম আরলা’র লসই প্রিন্ধবটরক লরোররে ধরর পরহলা নিশ্ারখর 
ইবত্হাস অংরশ্ এই ত্থযবট উরল্লখ করররে।  
‘প্রথম আরলা’, উইবকবপবিয়া –এরাও বক এখন লথরক ‘সাম্প্রোবয়ক অপশ্বি’ বহসারি 
বিরিবচত্ হরি? 
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. 
২। ‘মুসবলম’ িােশ্াহ প্রচলন কররে। কারজই পরহলা নিশ্াখ লত্া মুসবলমরেরও 
উৎসিঃ 
. 
প্রথমত্ঃ এখারন লসকুলাররের ভয়ািহ স্ববিররাবধত্া পবরলবেত্ হয়। ত্ারাই বকন্তু 
পরহলা নিশ্াখ উের্াপনরক ‘সািবজনীন’ এিং ‘ধমববনররপে’ িরল চালারত্ চায়। এটা 
র্বে ‘ধমববনররপে’ই হরয় থাকত্, ত্াহরল আিার এটারক ইসলামীকরণ করার এই লচষ্টা 
লকন? 
. 
বেত্ীয়ত্ঃ মুসবলম নামধারী লকউ বকেু কররলই বক লসটা ‘ইসলামী’ হরয় র্ায়?  
‘শ্াবকি খান’ লত্া একবট মুসবলম নাম। ভদ্ররলাক িাংলা েবিরত্ অবভনয় কররন। িাংলা 
েবি বক ত্াহরল ‘ইসলামী’ লকান বজবনস হরয় লিল? 
‘সাবকি আল হাসান’ও একবট মুসবলম নাম। বত্বন বিরকট লখরলন। বিরকটও বক ত্রি 
‘ইসলামী’ লখলা? মুসবলম নামধারীরা বকেু কররলই লসটা ইসলাম নয়। ইসলাম হরচ্ছ 
কুরআন-সুন্নাহ োরা বনরেববশ্ত্ জীিন িযািস্থা। 
. 
প্রাচীন কাল লথরকই ভারত্িরষব বনজস্ব িষবপবি িণনার রীবত্ বেল (Hindu 
calendar)। [২] এই লসৌর িষবপবি োরা বহনু্দ ধমবালম্বীরা বিবভন্ন ধমবীয় রীবত্ পালন 
করত্। নিশ্াখ, নজষ্ঠয... এই মাসগুরলা লসই প্রাচীন লসৌর িষবপবিরই অিভুবি মাস। 
এই মাসগুরলার নারমর প্রবত্বটর সারথই বিবভন্ন লেিত্ার নাম জবড়রয় আরে। [৩] এই 
পবিকারীবত্ প্রাচীন ভারত্ীয় সভযত্া এিং বহনু্দ ধরমবর সারথ সম্পবকবত্। এ কাররণই 
‘িাংলা সন’ নারম প্রচবলত্ এই এই পবিকারীবত্র মাসগুরলা আর লনপারলর সরকাবর 
লনপাবল পবিকা, ভাররত্র িাংলা পবিকা, পিাবি পবিকা, ওবড়য়া পবিকা, মলয়ালম 
পবিকা, কন্নড় পবিকা, টুলু পবিকা, ত্াবমল পবিকা, বিিম সংিৎ ও োবেণারত্যর 
কনবাটক, মহারাি, লত্লঙ্গাণা আর অে প্ররেরশ্র শ্াবলিাহন পবিকার মাসগুরলা হুিহু 
এক। [৪] আিবলক বহনু্দ পবিকাগুরলার একবট সাধারণ নিবশ্ষ্টয হল, িাররাবট মারসর 
নাম সি পবিকারত্ই একই আরে। র্বেও বিবভন্ন অিরল িেররর প্রথম মাসবট বিবভন্ন। 
করম্বাবিয়া, লাওস, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা ও থাইলযারন্ডর লিৌদ্ধ িষবপবি আর বকেু লসৌর-
চান্দ্র পবিকা বহনু্দ পবিকারই প্রাচীন সংস্কররণর উপর প্রবত্বষ্ঠত্। এই বহনু্দ পবিকা ৫ম 
ও ৬ষ্ঠ শ্ত্াব্দীরত্ গুপ্তরু্রির আর্বভট্ট ও িরাহবমবহররর লজযাবত্বিবেযার েসল। এই 
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লজযাবত্বিবেযার মূল আধার বেল প্রাচীন বহনু্দ গ্রন্থ লিোঙ্গ লজযাবত্ষ, র্ারক পরর সংস্কার 
করর সূর্ব বসদ্ধাি গ্রন্থবট বলবখত্ হয়। [৫] 
. 
মুঘল সম্রাট আকির ভারত্ীয় বহনু্দ ধমবীয় িষবপবিরক েসলী সন বহসারি গ্রহন 
কররবেরলন। এই ইবত্হারসর কাররণই লসকুলাররের এই ‘মুসবলম সম্রাট োরা প্রিত্বন’ 
ত্ত্ত্ব। বকন্তু সম্রাট আকির বক আসরলই মুসবলম বেরলন? ইবত্হাস সােয লেয় সম্রাট 
আকির ‘েীন ই ইলাহী’ নারম এক নতু্ন ধরমবর উদ্ভািক। বত্বন বনরজরক লসই ধরমবর 
নিী বহসারি িণয কররত্ন িরলও বকেু সূত্র লথরক জানা র্ায়। [৬] এমন একজন 
িযবিরক ‘মুসবলম সম্রাট’ িলা কত্টুকু রু্বিরু্ি? মৃতু্যর আরি ত্াওিা না কররল বত্বন 
একজন ধমবত্যািী বহসারি িণয হরিন। 
. 
৩। পরহলা নিশ্াখ উের্াপরনর বিররাবধত্া করা বক ধমবীয় বিরেষ েড়ারনাঃ 
. 
অরনরক িলরত্ চান লর্ িাংলা নিিষব উের্াপরনর বিররাবধত্া করর ‘লমৌলিােী’ 
মুসবলমরা বহনু্দরের বিরুরদ্ধ বিরেষ েড়ারচ্ছ। অবভরর্ািবট কত্টুকু সত্য? ইসলাম গ্রহরন 
কাররা উপর লকান লজার জিরেবি লনই। [৭] এিং ইসলারম সিব প্রকাররর লপৌিবলকত্া 
ও এ জাত্ীয় সংসৃ্কবত্ অনুসরণ বনবষদ্ধ। [৮] র্ারা পরহলা নিশ্াখ উর্াপরনর বিররাবধত্া 
কররেন ত্ারা লত্া মুসবলমরের উরেযরশ্য এগুরলা বলখরেন। ত্ারা মুসবলমরেররক 
অনুররাধ কররেন লর্ন অনয ধরমবর অনুকরণ না কররন। লকউ র্বে বিশুদ্ধভারি বনজ 
ধমবীয় অনুশ্াসন পালন কররত্ চায় ত্াহরল লসটারক বক ‘ধমবীয় বিরেষ েড়ারনা’ িরল? 
. 
ত্রি হযাাঁ, এক ধরমবর বিধান অনয ধরমবর সারথ সাংঘবষবক হরত্ই পারর। লসটা অনয 
ধরমবর মানুরষর মরন আঘাত্ কররত্ই পারর। বকন্তু ধমব পালরনর স্বারথব লসটা কররত্ই 
হরি। না হরল ধমব পালন সম্ভি নয়। 
লর্মনঃ বিষ্ট ধমবালম্বীরা ঈসা(আ)রক ‘আল্লাহর জম লেয়া পুত্র’ িরল বিশ্বাস করর। [৯] 
ত্ারা আল্লাহ ত্া’আলারক ‘বত্রত্ব’ িা triune God বহসারি অবভহীত্ করর। [১০] এই 
কথাগুরলা ইসলারমর সারথ চরমভারি সাংঘবষবক এিং এগুরলা ইসলারম বশ্কব ও 
জঘনযত্ম পাপ বহসারি বিরিবচত্। [১১] বিষ্টান প্রচারকরা ধমব প্রচাররর জনয এই 
বজবনসগুরলার উপর মানুষরক েীবেত্ কররন। বিষ্টান োোর ও পযাস্ট্ররা বনজ ধরমবর 
ললাকরেররক এই বজবনসগুরলার েীো লেন। লসকুলাররের বক কখরনা িলরত্ লেরখরেন 
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লর্ – বিষ্টান ধমবর্াজকরা মুসবলমবিরেষ েড়ারচ্ছ? 
. 
বকন্তু একজন মুসবলম র্খন বনজ ধরমবর ললাকরেররক িরল কুরআন ও সুন্নাহর উপর 
চলরত্, অনয ধরমবর ললাকরের অনুকরণ না কররত্, ত্খন লেখা র্ারি ঐ লসকুলাররাই 
‘সাম্প্রোবয়ক, ‘প্রবত্বিয়াশ্ীল’এইসি িরল মুসবলমরেররক টযাি বেরচ্ছ। বিষ্টানরা 
‘বত্রত্বিাে’ প্রচার কররল লকউ িরল না লর্ মুসবলমবিরেষ েড়ারচ্ছ। বকন্তু মুসবলমরা র্বে 
লপৌিবলক সম্প্রোরয়র রীবত্ অনুসররণর বিররাবধত্া করর, ত্াহরলই লশ্ানা র্ায় লর্ ত্ারা 
বহনু্দ বিরেষ েড়ারচ্ছ। প্রকৃবত্িত্ভারিই একবট ধমব অনয ধরমবর লচরয় বভন্ন এিং একবট 
ধরমবর মূলনীবত্ অনয ধরমবর মূলনীবত্র বিররাধী। আল কুরআন লঘাষণা বেরয়রে – 
আল্লাহর বনকট একমাত্র গ্রহণরর্ািয জীিনিযিস্থা হরচ্ছ ইসলাম। অনয লকান 
জীিনিযিস্থারক ইসলাম স্বীকার করর না। [১২] একজন সবত্যকাররর মুসবলম ত্াওবহরে 
(একত্বিাে) বিশ্বাসী, লস কখরনা িহুঈশ্বরিােী িযিস্থা, সমাজ ও এিং আেশ্ব পেন্দ 
কররত্ পারর না। কারজই এসি বকেুর প্রবত্ সম্পকবরচ্ছে ও বিররাবধত্া ত্ারক কররত্ই 
হরি। [১৩] বিষ্টধমব বত্রত্বিারে বিশ্বাসী। বিষ্ট ধমবালম্বীরা একত্বিােরক অস্বীকার করর 
এিং এর বিররাবধত্া করর। এ কাররণ ইসলামরক খণ্ডন করার প্ররচষ্টায় ত্ারা বিবলয়ন 
বিবলয়ন িলার িযয় করর, সযরটলাইট চযারনল ও ওরয়িসাইট পবরচালনা করর। এমনবক 
মূল ধারার বিষ্টানরা Jehovah’s Witness নামক বিষ্টান বেকবার সারথও বিররাবধত্া ও 
শ্ত্রুত্া লপাষণ করর লকননা Jehovah’s Witness রা একত্বিােী এিং বত্রত্বিারের 
বিররাধী। বনজ ধমবীয় বিশ্বারসর জনয ও বত্রত্বিােী বিশ্বাসরক রো করার জনয মূল ধারার 
বিষ্টানরেররক এটা কররত্ই হয়। [১৪]  
. 
৪। লকউ লত্া পুজার বনয়রত্ মঙ্গল লশ্াভার্াত্রায় র্ায় না; লশ্াভার্াত্রায় লর্গুরলা িহন 
করর ওগুরলা লত্া ‘মূবত্ব’ না ওগুরলা ‘ভাস্কর্ব’: 
. 
মঙ্গল লশ্াভার্াত্রায় লর্সি বজবনস িহন করা হয় ধরর বনলাম লসগুরলা ‘ভাস্কর্ব’। বকন্তু 
বিবভন্ন অবভধারন লেখা র্ারচ্ছ লর্ ‘ভাস্কর্ব’ আর ‘মূবত্ব’ সমজাত্ীয় শ্ব্দ বহসারি িযিহৃত্ 
হয়। [১৫] িাংলাবপবিয়ায় ‘ভাস্কর্ব’ সংিাি আরলাচনায় লেখা র্ারচ্ছ লর্, এ শ্ব্দবটরক 
সরাসবর িাংলার প্রাচীন বহনু্দ ও লিৌদ্ধ ধমবালম্বীরের উপাসনার সামগ্রীর সারথ সম্পবকবত্ 
করা হরচ্ছ। [১৬] মঙ্গল লশ্াভার্াত্রায় লর্সি বজবনরসর ভাস্কর্ব (িা মূবত্ব) িহন করা হয় 
লসগুরলারক সাো লচারখ িাংলার ললাকায়ত্ সংসৃ্কবত্র অংশ্ িরল মরন হরলও প্রকৃত্পরে 
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লসই বজবনসগুরলার সারথ বহনু্দ ধমবালম্বীরের বিবভন্ন ধমবীয় অনুষঙ্গ জবড়রয় আরে। [১৭] 
এটা সত্য লর্, লকান মুসবলম কখরনাই সরাসবর পুজার বনয়রত্ এ ধররনর লকান 
কার্বিরম অংশ্ লনয় না। বকন্তু উপররর েীঘব আরলাচনায় আমরা লেখলাম লর্ এই 
িষবরীবত্র ইবত্হারসর সারথ বহনু্দ ধমবীয় বিবভন্ন প্রথা জবড়রয় আরে। এ জাত্ীয় লকান 
অনুষ্ঠারন অংশ্গ্রহণ করা ইসলারম বনবষদ্ধ, কাররা ‘পুজা করার’ বনয়ত্ থাকুক আর না 
থাকুক। [১৮] 
. 
আল্লাহ আমারেররক সবঠকভারি ইসলামী জীিন র্াপরনর লত্ৌবেক বেন এিং সকল 
প্রকার বনবষদ্ধ অনুকরণ লথরক রো করুন। 
পরহলা নিশ্ারখর ইবত্িৃি সম্পরকব ি. খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর এই জ্ঞানিভব 
আরলাচনাবট লেখা লর্রত্ 
পাররঃ https://www.youtube.com/watch?v=52HRuFme418 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘লর্ িযবি লর্ জাবত্র অনুকরণ কররি, লসই িযবি লসই 
জাবত্র েলভুি।’’  
[আিু োঊে ৪০৩৩, সঃ জারম’ ৬১৪৯; সহীহ] 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, আমার উম্মরত্র বকেু লিাত্র মুশ্বরকরের (অংশ্ীিােী, 
লপৌিবলক) সারথ শ্াবমল না হওয়া পর্বি বকয়ামত্ সংঘবটত্ হরি না। এমনবক এরা 
মূবত্বপূজা পর্বি কররি। …” 
[বমশ্কাত্ ৫৪০৬, বসলবসলা সবহহাহ ১৬৮৩, বত্রবমজী ২২১৯ (সহীহ)] 
. 
 
. 
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[১৭] https://www.youtube.com/watch?v=GT4W-oEvO3M 
[১৮] ■ ‘Celebrating the Bangaali new year’ IslamQA Hanafi 
http://islamqa.org/hanafi/muftionline/98488 
■ ‘Ruling on imitating the kuffaar, and the meaning of the phrase, “What the 
Muslims think is good is good before Allaah’ - islamQa (Shaykh Muhammad 
Saalih al Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45200 
  

http://www.shottokothon.com/
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DGT4W-oEvO3M%26fbclid%3DIwAR23UjzHqz43jeq1ZQQveX-EJkBS5vJ1Tg7M8ei-dYlJaDjXq8c2L_1ptN4&h=AT2W76lD8X8CIs7OfidQInW_M3QyNBfOFxrgb1EOx_aig8btkCIt2Waur-qUs1qjRCzlPNa18WTA6rifeYAFXUr2aA2ja2TNKr-fglbqZIkclo2KiOBOmWvCSei5wNPEo8rrNuCPrvq1JvV0HbeU4C9ouIGx4U9j6OKonb1UPAA4ipWlbjesr8EnFIOhEor4RuwYoxvrO4Sp9wewIBXz8GKrNVuWA0IeXroM6h2ec6sU7ZyaBi4sxSxhCfbnOtrKLPGUGvBcauoZPSM5yMs0j044h9zKy0AuKHjYaAL34kf05FzVq5rEA0r1U1B4T8aRO_x57BzN184CaGMen7xPW5zhnXOk93NeQBZQiOt2yoa08UtpVDkvc11LMvnL50BFjI1G9cfBLvdT1ZIYHrf8nKIdBBWTmImOsciKVieG7-iXDNgDtqao7FTB8gOu5AH8mTv-gC2f
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fislamqa.org%2Fhanafi%2Fmuftionline%2F98488%3Ffbclid%3DIwAR3nGKv34sv7wXZd3dWg7SwsRT81n7I9hJEjIDKP1d16ZWubZBAcf-UT-Vc&h=AT299NMkFarKhcYcld5HC5WTqRxz9kpOTMUr4Kbf8vGNHpgV41ul60LVPksrrLbghxo_eWFYnZG5d0401xsz0RQSNV7msBQcm6FuKn-Y_HqjZWstP02hLL_IC8Htrt0JIk7AQpGWE2Iwpous-TlSlHgLX9XMINqjAt3y9_16P6cTwmmWwq1d3YtxAsS0Rd3KD8gYydN_McM-PMnXlXtoRlKyNsWRFR2Xo6EF8iK4vBhYusz23Zi4fk9HA0DpSjHn89fnpmfw7BzpGUrSsl3ymrTM3Cz4w9avBR8b49CXuN4WbQlm_TjcGM78vWnpg6HDcWeFAJLRk3CsQ9t3T1rc-vfawaHJ_43pgWpHvqWkZJSdNExBNn_OxrRHkExXZiEqqbh7JFrPN085qNv8nSOfNEQPP3pzozE3xVqoLkaDwX3MLpTWhZmFZARoLKII2hq3wTFcRKQm
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F45200%3Ffbclid%3DIwAR0gyjkYY7PLJs1VpT0UA7gMQFXhHgo3_AK1Cde8JcV_aE6LR-n1ikH5j9k&h=AT3PF-nlzR3nq7ifpfBkVY24yThvwOXAKmIkzpdiaIzCOtOlF6GbG_tWl571GlKQsyDhpQl3kvYREyc0704I7NrdMM-kiOF9BLqAqmnErb3DCfJYc2mW1nB-UndtLUKqod9l3L4aPPLQX1dTzGoeJ4AnShnsKRcC1YKsQMEmk_sh1xlD3ce6UZ2ZMWmwVgqWTpg1gejpTCsFOB57pTdUhsOgxgIFkPzQV25DBcux7qWX1dQklc5VksVLXFJCDY8cdZjap7kjauwb-q1hOPik37GerAEjooqId4eKqNkWwqps4NUzKLa_gUJv-_np82ZIIWCZMDuFJD3V7TVvn0cU705_CAYmcJSTV4OdRv3hC5O35Bs1g-HY8yYlHygdNFk5rLBXQHtWiDlO0YfxrCnln_4haeHRhzE4zWPQTLq3-Eb_1-5IIqySdzziXQMnZpbK37yDI7Rd
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২২৮ 

সূরর্বােয় ও সূর্বাি কীভারি শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর মধয বেরয় 
সম্পন্ন হরত্ পারর? এটা বক নিজ্ঞাবনক ভুল নয়? 

- আহরমে আলী 
 
. 
 নাবিক, মুিমনা আর অমুসবলমরের একটা িড় অংরশ্র বচিা-ভািনায় এত্ লিবশ্ 
ইসলামবিরেষী মরনাভাি বমরশ্ আরে লর্, ত্ারা ইসলাম সম্পরকব লনবত্িাচক বচিা োড়া 
লকারনা ইবত্িাচক বচিা লর্ন মাথায়ই আনরত্ পারর না! 
প্রায়ই ত্ারা হাবেরসর একবট িিিয বনরয় হাসাহাবস করর লর্খারন িলা হরচ্ছ লর্, 
সূরর্বােয় ও সূর্বাি শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর মধয বেরয় সম্পন্ন হয়। 
. 
এই সম্পরকব অরনকগুরলা হাবেরসর মধয লথরক একবট হাবেরসর উদৃ্ধবত্ লেওয়া হল: 
. 
"আমর বিন আিাসাহ (রাঃ) কতৃ্বক িবণবত্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম 
ত্াাঁরক িরলরেন, 
. 
***‘‘তু্বম েজররর নামার্ পড়। ত্ারপর সূর্ব এক িল্লম িরাির উাঁচু হওয়া পর্বি বিরত্ 
থারকা। কারণ ত্া শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং-এর মধযভারি উবেত্ হয় (অথবাৎ, এ সময় 
শ্য়ত্ানরা েবড়রয় পরড়) এিং লস সময় কারেররা ত্ারক বসজো করর।*** 
. 
পুনরায় তু্বম নামার্ পড়। লকননা, নামারর্ বেবরশ্ত্া সােী ও উপবস্থত্ হন, র্ত্েণ না 
োয়া িল্লরমর সমান হরয় র্ায়। অত্ঃপর নামার্ লথরক বিরত্ হও। লকননা, ত্খন 
জাহান্নারমর আগুন উস্কারনা হয়। অত্ঃপর র্খন োয়া িাড়রত্ আরম্ভ করর, ত্খন নামার্ 
পড়। লকননা, এ নামারর্ বেবরশ্ত্া সােী ও উপবস্থত্ হন। পবররশ্রষ তু্বম আসররর 
নামার্ পড়। 
. 
***অত্ঃপর সূর্ব লিািা পর্বি নামার্ পড়া লথরক বিরত্ থারকা। লকননা, সূর্ব শ্য়ত্ারনর 
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েুই বশ্রঙর মরধয অি র্ায় এিং ত্খন কারেররা ত্ারক বসজোহ করর।’’"*** 
. 
[সবহহ মুসবলম/হাবেস নম্বর ১৯৬৭; 
হাবেরসর মানঃ সবহহ (Sahih) 
উৎস: http://www.hadithbd.com/share.php?hid=64647] 
. 
এখারন সূরর্বােয় ও সূর্বারির সময় সালাত্ আোয় কররত্ বনরষধ করা হরয়রে লকননা 
এই সমরয় কারের অথবাৎ 'ইসলারমর সত্য' প্রত্যাখানকারীরা শ্য়ত্ানরক বসজো করর। 
একাররণ সূরর্বােয় ও সূর্বারির সমরয় সালাত্রক মুনাবেরকর সালাত্ িলা হরয়রে। 
. 
"ইয়াহইয়া ইিনু আইউি, মুহাম্মাে ইিনু সাব্বাহ, কুত্ায়িা ও ইিনু হুজর (রহঃ) ... 
আলা ইিনু আিেুর রহমান (রহঃ) লথরক িবণবত্ লর্, বত্বন রু্হররর সালাত্ আোয় করর 
িসরায় আনাস ইিনু মাবলক (রাঃ) এর িৃরহ প্ররিশ্ কররলন। ত্ার িৃহবট বেল 
মসবজরের পারশ্ই। আমরা ত্াাঁর কারে লিরল িরলরলন, লত্ামরা আসররর সালাত্ আোয় 
কররে বক? আমরা ত্ারক িললাম, আমরা লত্া এখনই রু্হররর সালাত্ আোয় করলাম। 
বত্বন িলরলন, লত্ামরা এখন আসররর সালাত্ আোয় কর। আমরা োাঁবড়রয় সালাত্ 
আোয় করলাম। সালাত্ লথরক আমরা র্খন বেরলাম ত্খন বত্বন িলরলন, 
. 
**আবম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম লক িলরত্ শুরনবে লর্, এটা 
মুনাবেরকর সালাত্,** লর্ িরস িরস সূরর্বর অরপো করর; এমনবক সূর্ববট শ্য়ত্ারনর 
েুই বশ্ং এর মাোমাবে আসরল লস োাঁবড়রয় চারবট লঠাকর মারর, আল্লাহরক লস কমই 
স্মরণ করর।" 
. 
[সহীহ মুসবলম (ইোঃ) 
অধযায়ঃ ৫/মসবজে ও সালারত্র স্থান ( كتاب ال َمَساِجدُِ َوَمَواِضعُِ الصَّالَة)/হাবেস নম্বরঃ 
১২৮৮/হাবেরসর মানঃ সবহহ (Sahih) 
source - http://www.hadithbd.com/share.php?hid=10220] 
. 
সুত্রাং লমাটকথা হল, সূর্বাি আর সূরর্বােয় এর সমরয়র সারথ শ্য়ত্ারনর ইিােত্ 
জবড়ত্ (রর্মন সূর্বপ্রণাম ও অনযানয মুশ্বরবক বিয়া) এিং ত্াই রাসূল সাল্লাল্লাহু 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hadithbd.com%2Fshare.php%3Fhid%3D64647%26fbclid%3DIwAR3mncqq88PoPZB6bh1lcNOtwHnxkYuxVUboSoxQIcH-314mLt8CSDVI6kY&h=AT0khV3QB7hnsiJZoSuuD4hL7HW0Xi4LgDwJeu58lSHFQyuxoAjwbDLdavvzLC-4eX0B5VgwiEnaj50J6o0Fgkt0kPeTxNCV71mqMQbQc14ZbTk8dJ9gHa8iJiJhRJHEthg-g4fRzo8kO6TZrjo-zO-KNXkyjTmdl4AEBTwtg0Tf6R_kuS6UXtBh9EKoEWDwJogvaNTHAkFLnFULRIOG8pXftNAkHl9A3YzeJZ3MG_kEqS8iYgyxLcV0sJbAZVqIDHpP3WhoWFj5q99REjA8yEfqTSmcF6y8zsLogFAeoNWj563CADdxdSD5_Oj-i4wgmjcx0tQQoJpy8YnKXAreZFD2duiZ5038t9EeETlDCoPo6E2ArZhe1s8AWhkc1JmVViP5pEcBdj8MPRJ5PAoCoK1MZj34UEBVR3IsJdmDVqAYDSC3tF5QGCmkfubAvZhQ4FMNFlCic_kL3w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hadithbd.com%2Fshare.php%3Fhid%3D10220%26fbclid%3DIwAR1xgJve77iRwOSdfDUYmK1gDOD46OH0BgMTC7KZp5FwQdh9bS0Ov5Srs9I&h=AT1n0_gdO4R2GmhILC2WpLdms_n1pqtWBBFp1sdpo85cB_DgfDhqG60XG1ToB3p8zM5CYJo-SwSCIsHpS8-yz91hioTHWawQkTPyfx1sCAGSZITEaAshlcbzQvNsUrx2Nk8AcfusboTHlmqH_-Kbx4zjO2gUShwxUlUSp007sVFoiFLA6Xe9Auwtxz7ajCwiqiC1PYUwVDvPn3MMUoOSXd8yD8VDG9grkxUb6Rnt1_QwRrQqytobOw5WYedxvg8tu4KNxHxIgX1k2AH5P99ee-AmdT8h3V1ukuEz68JL_xRtZaBwebBrXa1SDcxSlbadFok-hABG3v_YszXwWp_fpJArQ2OstcIt9ZMT3IdwZ_8awPk-8cyDVYsmsT4iiJzzy-8VraDK2DjhcX9Rw5WnNygroMqwVV7dFVLbyytEP3kqExK113zEFKLhFE5XDhRMUieMRFNJeEwEhA
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আলাইবহ ওয়া সাল্লাম এই েুই সমরয়র পূরিব েরজ সালাত্ আোয় করার বনরেবশ্না 
বেরয়রেন ও নেল সালাত্ আোয় কররত্ বনরষধ করররেন। 
. 
ত্রি হাবেরসর িিরিয সূরর্বর শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর মরধয অিস্থান বনরয় আবলমিরণর 
মরধয বিত্কব আরে। অরনরক এর অথব রূপক িরলরেন, অরনরক আিার আেবরক িরল 
অবভবহত্ করররেন। 
. 
ত্রি রূপক অথববট লকিল অনুমান বনভবর। ত্াই হাবেরসর িিিযরক আেবরক ধরাই 
লিবশ্ রু্বিরু্ি। বকন্তু ত্াহরল এখারন অরনরকর মরন সরন্দহ জারি লর্, এটা কীভারি 
নিজ্ঞাবনক ভারি শুদ্ধ হয় লর্, সূরর্বােয় আর সূর্বাি শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর মধয বেরয় 
ঘরট! 
. 
এটা লিাোর জনয প্রথরম আমরা আল-রকারআন এর একবট আয়াত্ লেখি: 
. 

 ُ ِسُ َمغ ِربَُ بَلَغَُ إَِذا َحتَّى  بُ  َوَجَدَها ٱلشَّم  ًماُ  ِعنَدَها َوَوَجدَُ َحِمئَةُ  َعي نُ  فِى تَغ ر  نَا قَو  َذا ق ل  نَي نُِ يَ   ٱل قَر 
ا ُ بَُ أَن إِمَّ ا ُ ت عَذ ِ َِّخذَُ أَن َوإِمَّ نًا فِيِهمُ  تَت س    ح 

 

. 
"চলরত্ চলরত্ র্খন লস সূরর্বর অিিমন স্থরল লপৌঁেল, ত্খন লস সূর্বরক এক কেবমাি 
েরনায় অিিমন কররত্ লেখল এিং লস লসখারন এক সম্প্রোয়রক লেখরত্ লপল; আবম 
িললাম, ‘লহ রু্লকারনাইন! তু্বম ত্ারেররক শ্াবি বেরত্ পার অথিা ত্ারের িযাপারর 
সেুপায় অিলম্বন কররত্ পার।’" 
. 
(মহাগ্রন্থ আল-রকারআন, ১৮:৮৬) 
. 
এই আয়ারত্র িযাখযায় ত্ােবসরর আহসানুল িয়ান এর এক স্থারন িলা হরচ্ছ: " َعين 
এর অথবঃ েরনা িা সমুদ্র। َحِمئَة এর অথবঃ কেবম, কাো িা েলেল। َوَجد অথবঃ লপল, 
লেখল িা অনুভি করল। অথবাৎ, রু্লক্বারনাইন লেরশ্র পর লেশ্ জয় করর র্খন পবিম 
প্রারি লশ্ষ জনপরে লপৌঁেরলন। লসখারন কাোময় পাবনর েরনা িা সমুদ্র বেল; লর্টা 
নীরচ লথরক কারলা মরন হবচ্ছল। ত্াাঁর মরন হল, লর্ন সূর্ব ঐ পাবনরত্ অি র্ারচ্ছ। 
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সমুদ্র-ত্ীর লথরক িা েূর লথরক লসখারন পাবন িযত্ীত্ আর বকেু লেখা র্ায় না, লসখারন 
র্ারা সূর্বাি প্রত্যে কররি ত্ারের মরন হরি লর্ন সূর্ব সমুরদ্রই অি র্ারচ্ছ অথচ সূর্ব 
মহাকারশ্ স্বস্থারনই অিস্থান করর।" (ত্ােবসরর আহসানুল িয়ান/আল-রকারআন, 
১৮:৮৬ এর ত্ােবসর হরত্ বিিৃত্) 
. 
সুত্রাং এই আয়ারত্র িযাখযার মাধযরম আমরা িুেরত্ পাবর লর্, রু্লকারনাইন সূর্বরক 
এক কেবমাি েরনায় অি লর্রত্ লেখল; অথবাৎ ত্ার কারে মরন হবচ্ছল লর্, সূর্ব 
কেবমাি জরলই অি র্ারচ্ছ। এখারন লকারআন এর এরূপ প্রকাশ্ভবঙ্গ 'আরপবেকত্া' 
িা 'Relativity' এর বিষয়রক তু্রল ধররে। 
. 
লর্মন আমরা অরনক সময় চলি লিন, িারস চলার লেরত্র আমারের পারশ্র বসরট িসা 
র্াত্রীরের বনরজরের জায়িারত্ বস্থর অিস্থায় লেবখ এিং িাইররর িােগুরলারক বপেন 
বেরক িবত্শ্ীল হরত্ লেবখ। অথচ র্বে লসই লিন িা িারসর িাইরর রািায় লকারনা িযবি 
োাঁবড়রয় থারক, ত্াহরল িাইররর িােগুরলারক লস বস্থর লেখরি এিং লিন িা িারসর 
বভত্ররর র্াত্রীগুরলারক লসই লিন িা িারসর সারথ সারথই একই িবত্রত্ িবত্শ্ীল 
লেখরি। ত্াহরল চলি লিরনর বভত্রর থাকরল পারশ্র র্াত্রীগুরলারক আপবন আপনার 
সারপরে বস্থর লেখরেন, অথচ র্বে আপবন লিন এর িাইরর োাঁবড়রয় থারকন, ত্রি 
আপনার সারপরে চলি লিরনর মরধযর র্াত্রীগুরলারকই আিার লিরনর িবত্রত্ িবত্শ্ীল 
িরল আপনার মরন হরচ্ছ! 
. 
ত্াহরল একই িযবি একই বিষয়রক েুই অিস্থায় েুইভারি লেখরে। এটারকই 
পোথববিজ্ঞারন িরল 'িস্তুর অিস্থান ও িবত্র আরপবেকত্া' (Relative Position and 
Motion of an object)। 
. 
এখারন আপবন ঘটনারক বিরিচনা কররেন লকারনা প্রসঙ্গ িস্তু িা Reference Object 
এর সারপরে। 
. 
লিরন থাকা অিস্থায় চলি লিনবট হল আপনার কারে ত্খন প্রসঙ্গ িস্তু। একাররণ লসই 
চলি লিরনর সারপরে চারপারশ্র বসরট থাকা র্াত্রীরা ত্খন আপনার কারে বস্থর িরল 
মরন হরচ্ছ। একইভারি লিরনর িাইরর রািায় োাঁবড়রয় চারপারশ্র িােপালারক আপবন 
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বস্থর অিস্থায় থাকা প্রসঙ্গ িস্তু বহরসরি ধরর বনরয়রেন িরল চারপারশ্র সারপরে লিনবট 
ত্খন আপনার কারে িবত্শ্ীল িরল মরন হরচ্ছ। 
. 
আিার র্বে ভালভারি লেখা র্ায়, ত্াহরল আপবন আপনার চারপারশ্ থাকা লর্ 
িােপালাগুরলারক বস্থর ভািরেন, লসগুরলাও িবত্শ্ীল বহরসরি আপবন লেখরিন র্বে 
আপবন সূর্বরক প্রসঙ্গ িস্তু বহরসরি বিরিচনা কররত্ সেম হন। কারণ লর্রহতু্ পৃবথিী 
সূরর্বর চাবরবেরক িবত্শ্ীল, ত্াই পৃবথিীর উপরর থাকা সকল িস্তুও পৃবথিীর সমান 
িবত্রত্ সূরর্বর সারপরে িবত্শ্ীল। 
. 
উবল্লবখত্ আয়ারত্ র্খন রু্লকারনাইন কেবমাি জরলর মরধয সূর্বরক অি লর্রত্ লেখল, 
ত্খন রু্লকারনাইন এর কারে প্রসঙ্গ িস্তু হল ত্ার চারপারশ্র পবররিশ্, লর্ পবররিশ্রক 
আল-রকারআন ১৮:৮৬ আয়ারত্ "সূরর্বর অিিমন স্থল" িরল অবভবহত্ করা হরয়রে। 
লসই স্থারন চারপারশ্র পবররিশ্ ও কেবমাি েরনা জাত্ীয় প্রসঙ্গ িস্তুর বিরিচনায় 
রু্লকারনাইন এর সারপরে সূর্বরক লস লসই কেবমাি জরল অি লর্রত্ লেরখরে। 
. 
উবল্লবখত্ হাবেস লর্খারন আমরা শ্য়ত্ারনর বশ্ং এর বিিরণ লেখরত্ পাই, লসবটও এই 
একই আরপবেকত্া িা Relativity এর আররকবট উোহরণ োড়া আর বকেুই নয়। 
. 
হাবেস বিশ্ারে ইমাম নিািীর মরত্, 
. 
"েুই বশ্ং এর অথব হল মাথার েু' প্রাি। সূরর্বােয় এিং সূর্বািকারল শ্ায়ত্ান ত্ার মাথা 
সূরর্বর বনকটিত্বী করর লেয় র্ারত্ সূর্ব ও মূবত্বপূজারী কাবেররের সাজোহগুরলা 
শ্াইত্ারনর জনয হয়।" 
. 
[মুসবলম শ্ররহ নিািী-১ম খণ্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা; 
source - http://www.hadithbd.com/share.php?hid=48570] 
. 
এর অথব এটাই লর্, সূরর্বােয় ও সূর্বারির সময় শ্য়ত্ান অথিা শ্য়ত্ারনর সঙ্গী-বিরনরা 
এমনভারি অিস্থান করর, র্ারত্ লকারনা একজন িযবির সারপরে লকারনা একবট 
শ্য়ত্ান বিন হয় ত্খন প্রসঙ্গ িস্তু এিং ত্ার অিস্থান এমনভারি হয় লর্ন, লকারনা 
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বসজোরত্ িযবির কারে সূরর্বর উেয় িা অি র্াওয়ার আরপবেক িবত্পথ হরি 
শ্য়ত্ারনর বশ্ং এর মধযিত্বী স্থান।[1] 
. 
লর্মনভারি পাশ্াপাবশ্ েুই পাহারড়র মধযিত্বী বনচু অংরশ্র মধয বেরয় সূরর্বােয় ও সূর্বাি 
হরত্ লেখরল (ওই েুই পাহাড়রক প্রসঙ্গ িস্তু ধরর বনরয়) সূর্ব এর আরপবেক িবত্পথ 
ওই েুই পাহারড়র মধযিত্বী োাঁকা স্থারনর মধয বেরয় বিরিচনা করা লর্রত্ পারর; বঠক 
একইভারি, শ্য়ত্ারনর আরপবেক অিস্থারনর বিরিচনায় শ্য়ত্ানরক প্রসঙ্গ িস্তু ধরর 
বনরয় সূরর্বর আরপবেক িবত্পথও সূর্বাি ও সূরর্বােরয়র সময় শ্য়ত্ারনর েুই বশ্ং এর 
মধযিত্বী স্থারনর মধয বেরয় হওয়াও অরর্ৌবিক বকেু নয়; িরং এবট সৃবষ্টর অনযত্ম 
নিবশ্ষ্টয আরপবেকত্া িা Relativity-এরই এক উজ্জ্বল েৃষ্টাি। 
. 
নাবিক, মুিমনা আর অমুসবলমরের বচিাধারা এত্ লিবশ্ বিজ্ঞানমনস্ক হরয় লিরে লর্, 
ত্ারের হয়ত্ আরপবেকত্ার মত্ বিজ্ঞারনর এই লোটখাট বিষয়গুরলা মাথায় আনার মত্ 
সময় হয় না! 
. 
ত্ারা হয়ত্ অবভরর্াি কররত্ পারর লর্, শ্য়ত্ানরক ত্ারা লেখরত্ পায় না, ত্াহরল 
আরপবেকত্ার বিষয়বট লকন আসরি? 
বকন্তু ত্ারের লজরন রাখা উবচৎ লর্, মহাবিরশ্বর সৃবষ্টিত্ বিষরয়র মরধয লকিল পোথবই 
ত্ারা লচারখ লেখরত্ পায়, বকন্তু আজ পর্বি লকারনা শ্বিই ত্ারা লচাখ বেরয় লেখরত্ 
পাই বন; বকন্তু ত্িুও লসগুরলারক ত্ারা বিশ্বাস করর আসরে, কারণ লসগুরলার প্রমাণ 
নাবক ত্ারা লপরয়রে! 
. 
লত্মবন আমারের কারেও মহান আল্লাহর বকত্াি আল-রকারআনই প্রমাণ বহরসরি 
র্রথষ্ট। ত্াই শ্য়ত্ারনর আরপবেক অিস্থান বনণবয় করর আমরা অর্থা অনথবক কারজ 
সময় নষ্ট কবর না। িরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম এর মূল 
বনরেবশ্না ও বশ্োর অনুসররণ সূরর্বােয় ও সূর্বারির সময় মুনাবেরকর সালাত্ আোয় না 
করর মুশ্বরকরের অনুসরণ হরত্ আমরা বিরত্ থাবক। 
'বিজ্ঞান' 'বিজ্ঞান' িরল বচৎকার-ধ্ববনরত্ উমি মুিমনারাই িরং ইরচ্ছ হরল শ্য়ত্ারনর 
অিস্থান বনণবরয়র জনয শ্য়ত্ারনর বপেরন েুরট লিড়ারত্ পাররন। 
. 
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"িরলা, ‘আমার প্রবত্পালক নযায়বিচাররর বনরেবশ্ বেরয়রেন আর লত্ামরা প্ররত্যক 
বসজোর সময় লত্ামারের লচহারা লসাজা রাখরি এিং ত্াাঁরই ইিাোরত্র জনয একবনষ্ঠ 
হরয় ত্াাঁরক িাক’। লর্ভারি বত্বন লত্ামারেররক সৃবষ্ট করররেন, লসভারি লত্ামরা প্রথরম 
বেরর আসরি। 
. 
একেলরক বত্বন সৎপরথ পবরচাবলত্ করররেন এিং সঙ্গত্ কাররণই অপর েরলর 
পথভ্রাবি বনধবাবরত্ হরয়রে। ত্ারা আল্লাহরক লেরড় শ্য়ত্ানরেররক বনরজরের অবভভািক 
(িা িনু্ধ)রূরপ গ্রহণ করররে এিং ত্ারা ধারণা কররে লর্, ত্ারাই সৎপথিামী।" 
. 
[মহাগ্রন্থ আল-রকারআন, ৭:২৯-৩০] 
. 
. 
আল্লাহই ভারলা জারনন। 
. 
(লকারনারূপ ভুলত্রুবটর জনয আল্লাহ ত্ায়ালা মাজবনা করুন এিং আমারের সকলরক 
লহোরয়রত্র পরথ পবরচাবলত্ করুন। আবমন।) 
. 
_______________________ 

[1] স্বাভাবিক বহসারি পৃবথিীর পবিমভারি লকউ অিস্থান কররল ত্ার সারপরে বকিলা পূিববেরক 
হওয়ায় সূরর্বােরয়র সময় বসজো কররল ত্ার বসজো সূর্ব অবভমুখী হয়। আিার পৃবথিীর পূিব ভারি 
অিস্থান কররল ত্ার সারপরে বকিলা পবিম বেরক পরড় এিং সূর্বারির সময় বসজো কররল ত্ার 
বসজো সূর্ব অবভমুখী হয়। আিার লকারনা লকারনা লেরত্র লকারনা স্থান অরচনা হরল িা অনয লকারনা 
কাররণ বকিলার অিস্থান সবঠকভারি বনণবয় না কররত্ পাররল লর্ লকউ সূরর্বােয় অথিা সূর্বারির সময় 
সূর্ব অবভমুখী হরয় বসজো বেরত্ পারর। ত্রি এরেরত্র শ্য়ত্ারনর অিস্থানবট একবট িারয়রির িযাপার 
হওয়ায় শ্য়ত্ারনর আরপবেক অিস্থান লকান িযবির লেরত্র বঠক কীভারি হরচ্ছ, লসটা আল্লাহই ভারলা 
জারনন, কারণ বত্বনই েৃশ্য ও অেৃরশ্যর মাবলক। একাররণ শ্য়ত্ারনর আরপবেক অিস্থারনর এরূপ 
জবটলত্া এড়ারত্ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম সিবসাধাররণর জনয একবট সাধারণ বনয়ম 
জাবর করররেন লর্, সূরর্বােয় ও সূর্বারির সময় কার্া সালাত্ োড়া অনয সালাত্ আোয় করা 
স্বাভাবিকভারি বনবষদ্ধ। আল্লাহই ভারলা জারনন। 
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২২৯ 

অসুস্থ েুঃখবিলাস 
-আবসে আেনান  

 
 
ইসলারম আসার আরি আমার পেরন্দর সািরজিগুরলার একটা বেল বসবরয়াল বকবলং। 
লটি িাবন্ড, লজেবর িাহমার, এিমান্ড লকম্পার, বগ্রন বরভার বকলার - একটা অদূ্ভত্ 
আগ্রহ কাজ কররত্া এই মানুষগুরলারক বনরয়। ইন েযাি এখরনা কাজ করর, ত্রি এখন 
লািাম লেয়ার লচষ্টা কবর। আবশ্র েশ্রকর নবন্দত্ লহনবর - প্ররিইট অে আ বসবরয়াল 
বকলার, নব্বইরয়র সাড়া জািারনা সাইরলে অে ো লযাম্বস, বকংিা নতু্ন সহস্রারব্দর 
লিেটার, হযাবনিল িা মাইন্ডহান্টার - বসবরয়াল বকলাররের বনরয় বমবিয়ার (এিং 
বিশ্বজুরড় েশ্বকরের) আগ্রহও প্রচুর। বকন্তু বসবরয়াল বকলাররের বনরয় আমারের 
আগ্ররহর কারণটা কী? আকষবনটা লকাথায়? 
. 
অবধকাংশ্ বসবরয়াল বকলাররর লেরত্র অপরাধটা একটা লম্বা প্রবিয়ার লশ্ষ ধাপ। 
বভকবটম এখারন গুরুত্বপূণব না। "ক" িা "খ"-রক খুন করাটা গুরুত্বপূণব না। গুরুত্বপূনব 
হল বসবরয়াল বকলাররর অিরসশ্ন (সবর এই শ্রব্দরও লকান ভারলা িাংলা লনই), ত্ার 
েযান্টাবস িািিায়ন করা। এই েযান্টাবসর জিত্টা র্বেও আমরা লেবখ না। বকন্তু র্খন 
শুবন লজেবর িাহমার র্খন ত্ার বভকবটরমর মাথার খুবল বেরয় লশ্াবপস িানারনার লচষ্টা 
করর, লটি িাবন্ড র্খন বভকবটরমর মৃত্রেহ িলরত্ শুরু করার আি পর্বি "লারশ্র 
সারথ লসে" করর - ত্খন আিো আিোভারি এ জিরত্র টুকররা টুকররা বকেু েবি 
আমরা লেখরত্ পাই।  
. 
িা বঘনবঘন করর, বকন্তু একই সারথ অদূ্ভত্ একটা আকষবন কাজ করর। জানরত্ ইরচ্ছ 
করর, এই জীিটা লেখরত্ লকমন? কীভারি কথা িরল? এক সারথ চা খািার সময় 
ললাকটা কী বনরয় আরলাচনা কররত্ পারর? আর সিবকেু োবপরয় বসবরয়াল বকলাররের 
লর্ৌন বিকৃবত্, অসুস্থত্া, এিং ত্ারের অপরারধর িীভৎসত্া আমারের আকৃষ্ট করর। 
িাংলায় রু্ত্সই লকান প্রবত্শ্ব্দ হয় না, এমন েুরটা শ্ব্দ বেরয় এ আকষবনরক প্রকাশ্ 
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করা র্ায়। লগ্রারটস্ক (Grotesque) এিং মাকাাঁি (Macabre). এই আকষবরনর একটা 
ইউবটবলবট (Utility - উপরর্াি) আরে।  
. 
র্বে শুরনন লরাি অযাবেরিরন্টর পর এক ললারকর লকামররর বনরচর অংশ্ উরড় লিরে, 
বকন্তু ললাকটা এখরনা লিাঁরচ আরে, আপবন বক লেখরত্ র্ারিন? আর র্বে শুরনন লকান 
রািার মােখারন মানি িরজবযর মরধয িড়ািবড় খারচ্ছ? েুরটা েৃশ্যই অসুস্থ। বকন্তু প্রথম 
অসুস্থত্ারক বঘরর জটলা একটু িড় হরি। বকেু অসুস্থত্া বনরয় আমারের মরধয একটা 
অসুস্থ লকৌতূ্হল কাজ করর। একাররণই টযািলরয়ি পবত্রকাগুরলা বকেু বনবেবষ্ট ধররনর 
খিররর ওপর লোকাস করর। খুন, ধষবন, পরকীয়া, লিাপন বভবিও ইত্যাবে। 
পবত্রকাওয়ালারা লিারে মানুষ লকান এক কাররণ এ বিষয়গুরলার প্রবত্ আগ্রহরিাধ 
করর।  
. 
. 
বকেুবেন আরি পাবকিারন লিশ্ ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘরটরে। র্ায়নাি আনসাবর নারমর 
েয় িেররর একটা লমরয় কুরআন বত্লাওয়ারত্র মাহবেরল র্ািার সময় হঠাৎ উধাও 
হরয় র্ায়। বসবসবটবভ কযারমরার েুরটরজ লেখা র্ায়, জযারকট পড়া অরচনা এক ললারকর 
হাত্ ধরর লহরলেুরল র্ায়নাি এবিরয় র্ারচ্ছ। ৫ বেন পর র্ায়নারির রিাি মৃত্রেহ 
পাওয়া র্ায় িাস্ট্বিরন। ধষবরনর পর র্ায়নািরক িলা বটরপ মারা হরয়বেল। প্রায় েু 
সপ্তাহ পর র্ায়নারির হত্যাকারী ইমরান আবল ধরা পরড়। র্ায়নািসহ ইমরারনর লমাট 
বভবিরমর সংখযা ৮।  
. 
আমার স্ত্রী খুি মরনারর্াি বেরয় পুররা খিরটা েরলা করবেল। প্রায়ই আমারক আপরিট 
বেরত্া। আবম র্থাসম্ভি কম মরনারর্াি বেরয় লশ্ানার, এিং র্থাসম্ভি ত্াড়াত্াবড় ভুরল 
র্ািার লচস্ট্া করত্াম। লকন করত্াম, িযাখযা করবে। িযবিিত্ অবভজ্ঞত্ার কাররণ, 
আমার িদ্ধমূল ধারণা লেরল এিং লমরয়রা একই সমসযা সমূ্পণব আলাোভারি অযারপ্রাচ 
করর। আবম র্খন লকান সমসযার কথা শুবন, আমার মাথায় প্রশ্ন আরস - বকভারি 
সমসযার সমাধান করা র্ায়? (What is to be done?)। একজন লমরয় র্খন একই 
সমসযা লেরখ ত্ার মাথায় প্রশ্ন আরস - এ ঘটনাটা জানার পর লত্ামার লকমন লািরে? 
(How do you feel?) 
. 
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আমার মরত্ প্রথম প্রশ্নটা গুরুত্বপূণব। এই প্ররশ্নর উির আপনারক সাহার্য কররি 
সমসযারক িুেরত্ এিং সমাধান খুরজ লির কররত্। অনযবেরক বেত্ীয় প্ররশ্নর উির 
লখাাঁজা লত্মন গুরুত্বপূণব না। এ উির জানা আমারের লকান কারজ আরস না। অিশ্যই 
আপনার িা অনয লর্ কাররা ইরমাশ্ান গুরুত্বপূণব, বকন্তু ইরমাশ্ান বেরয় সমসযার সমাধান 
হয় না। 
. 
র্ায়নারির জনয আমার স্ত্রীর েুঃখটা লমবক না। ইন েযাি লর্ লকান মানুষ পাাঁচ বমবনট 
বিষয়টা বনরয় বচিা কররল, র্ায়নারির হাবসখুবশ্ েবিগুরলার বেরক ত্াকারল, বনরজর 
লভত্রর ত্ীব্র কষ্ট অনুভি কররি। বকন্তু প্রশ্ন হল এই কষ্ট বক আমার লকান কারজ 
লািরে? এই কষ্ট বক র্ায়নািরের রো কররি? র্বে না লারি, ত্াহরল ধষবরনর প্ররশ্ন, 
অপরারধর প্ররশ্ন এই ইরমাশ্ারনর মূলয কী? বনবিত্ভারিই ইরমাশ্ান আমারের সমাধান 
লেরি না। ত্াই না? িযাপারটা লিাো জবটল বকেু না। সহজ সমীকরন। িাসায় র্বে 
আগুন লারি, ত্াহরল আগুন লািার েরল "আমার অনুভূবত্ কী" - এটা লজরন কাররারই 
লত্মন উপকার হয় না।  
. 
র্বে আপবন আসরলই লকান লকান সমসযার সমাধান চান ত্াহরল সমসযার উৎস, 
অনুঘটক এিং সমাধান খুরজ লির কররত্ হরি। মানিজাবত্ র্বে প্রথম প্ররশ্নর উির 
লখাাঁজা িাে বেরয় বেত্ীয় প্রশ্ন বনরয় পরড় থাকরত্া ত্াহরল মানিসভযত্া অগ্রিবত্ হরত্া 
না। আপনার অনুভূবত্ আপনার কারে গুরুত্বপূণব, বকন্তু ত্ারত্ িািিত্া িেলায় না। 
িািিত্ারক িেলারত্ হয়। আর র্খন আপবন লকাণ সমসযার মুরখামুবখ হরচ্ছন, প্রথম 
প্ররশ্নর জিাি লখাাঁজা োড়া িাবক সিবকেুই (আমার মরত্) েুঃখ এিং কল্পনাবিলাস।  
. 
েুঃখজনকভারি আমারের লেরশ্ িত্বমারন ধষবন বনরয় লর্ আরলাচনা হরচ্ছ, ত্ার ৯৯% 
এর লিবশ্ বিবভন্ন মাত্রার অপ্ররয়াজনীয় বিষয় বনরয় লোকাসি। লপাশ্াক, অথিা 
লপাশ্ারকর অভারি, পুরুষ অথিা পুরুষত্য - এসি লত্া মূল প্রশ্ন না। মূল প্রশ্ন হল -  
বকভারি ধষবন িন্ধ করা র্ায়?  
. 
ধষবন সমসযার সহজ সমাধান আরে। বকন্তু আপবন, আপনার সমাজ লসই সমাধান 
মানরত্ রাবজ না। এটা লকান িযবির সমসযা না, লকান বলরঙ্গর সমসযা না, লপাশ্ারকর 
সমসযা না, এটা একটা বসরস্ট্বমক সমসযা। ইসলাম আট ধারপ এ সমসযা সমাধান লেয় 
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-  
. 
১) ননবত্কত্ার শ্ি বভবি। বিরশ্ষ করর বিপরীত্ বলঙ্গ ও লর্ৌনত্ার িযাপারর। এমন 
ননবত্কত্া র্া অপবরিত্বনীয়, রু্রির সারথ সারথ র্া িেলায় না। 
.  
২) বিি লজন্ডার লসরগ্রশ্ান।  
. 
৩) পুরুষরের েৃবষ্ট অিনত্ রাখা।  
. 
৪) নারীরের শ্ার'ঈ পেবার হুকুম লমরন চলা 
. 
৫) মাহরাম িা পুরুষ অবভভািক োড়া নারীরের িাইরর চলারেরা বনরুৎসাবহত্ করা 
. 
৬) পরনবাগ্রাবেসহ সি ধররনর হািবরকার ও সেটরকার এররাবটক িা লর্ৌন উরিজক 
িান, েবি, কথা িা বচত্রায়ন করঠারভারি বনবষদ্ধ করা। 
. 
৭) ধষবরকর েৃষ্টািমূলক ও দ্রুত্ শ্াবি কার্বকর করা।  
. 
৮) স্বচ্ছ বিচার ও প্রশ্াসবনক িযিস্থাপনা বনবিত্ করা।  
. 
এটা হল পবরপূণব সমাধান, লর্টা সামবগ্রকভারি আপনারক লরসাট এরন লেরি। বকন্তু র্া 
িললাম। এ সমাধান আপনার পেন্দ হরি না। আপবন র্বেও মুরখ িরলন, আপবন 
সমাধান চান, বকন্তু আসরল সমাধারনর র্া করণীয়, আপবন ত্া কররত্ রাবজ না।  
. 
আপবন রাবজ না, কারন ত্াহরল আপনারক বিপেজনক বকেু সত্যরক স্বীকার করর বনরত্ 
হরি। আপনারক বিপেজনক বকেু সরত্যর পরে কথা িলরত্ হরি। আপনারক িলরত্ 
সমসযাটা বসরস্ট্বমক। ত্াই সমাধান আনরত্ হরল বসরস্ট্মরক িেলারত্ হরি। মানিরবচত্ 
শ্াসনিযিস্থা িেরল ইসলামী শ্ারীয়ান আনরত্ হরি। আর লর্ মূহুরত্ব আপবন এ সত্য 
বিশ্বাস করা শুরু কররিন, বিরশ্বর রাজা-িােশ্াহরের কারে আপবন শ্ত্রু হরয় র্ারিন। 
অথি আপনার বনরজর প্রিৃবিই আপনার বিররাবধত্া শুরু কররি, কারন ইসলামী 
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শ্ারীয়াহ হয়রত্া আপনার অরনক কামনা-িাসনার িািিায়রনর পরথ িাধা হরয় োাঁড়ারি।  
. 
ত্াই আপবন সমসযার সমাধান খুাঁজরিন না। সমসযা বনরয় কথা িলরিন। খুাঁবটরয় খুাঁবটরয় 
লরইরপর খির পড়রিন। আপবন মূল প্ররশ্নর জিাি লখাাঁজার চাইরত্, হালকার ওপর 
োপসা ললািানিাবজ, লকান একটা লেবসবেক বিষয় বনরয় ত্যানা পযাাঁচারনা আর 
"আপনার অনুভূবত্ কী" জাত্ীয় আরলাচনারত্ই আটরক থাকরিন। আিারত্ পাররিন 
না।  
. 
আর আপবন র্বে সৎভারি এ প্ররশ্নর জিাি খুজরত্ রাবজ না হন, িরং অনযানয 
আরলাচনায় লমরত্ থারকন, বেরনর পর বেন পবত্রকার য েরলা আপ কররন, টক-রশ্া 
কররন, সভা-রসবমনার কররন, এই কযারম্পইন, লসই কযারম্পইন চালারত্ থারকন। 
ত্াহরল েুরটা বজবনস প্রমান হয়, প্রথমত্, সমসযার সমাধান লখাাঁজার এিং মূল সমসযার 
মুরখামুবখ হিার সৎসাহস আপনার লনই। বেত্ীয়ত্, ত্ারপরও িমািত্ এ বিষয় বনরয় 
লমরত্ থাকা অসুস্থত্া বনরয় আপনার অসুস্থ আকষবরনর প্রকাশ্। এক ধররনর অসুস্থ 
বিরনােন িলা র্ায়। অসুস্থ সভযত্ার েসল বসবরয়াল বকলাররের বনরয় িানারনা 
বিরনােরনর িে অবেস সােরলযর মরত্া। 
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২৩০ 
বপত্া িযবত্ত্ ঈসা (আ) এর জম বনরয় নাবিরকর অদু্ভত্ প্রশ্ন 
ও এর জিাি 

-আহরমে আলী 
 
. 
#নাবিরকর প্রশ্ন: ঈসা নিীর পাবথবি লকারনা বপত্া বেল না। ত্াহরল আল্লাহ বক ঈসার মা 
মবরয়মরক িভবিত্ী করর বন? (নাউরু্বিল্লাহ) 
. 
#উির: 
নাবিক আর মুিমনারের বচিাধারা এত্টাই মুি লর্, ত্ারা লর্ন সিবত্র উমুি লেরহর 
মুি বিয়া োড়া আর বকেুই লেখরত্ পায় না! লভািিারের বিষিারষ্প বেরশ্হারা হরয় 
লর্ৌনবিকৃবত্রকই ত্ারা লর্ন আজ অমৃত্সুধা বহরসরি গ্রহণ করররে! 
. 
স্বাধীনত্ার িুবলর মুরখারসর আড়ারল লস্বচ্ছাচারী এই সকল মুিমনারের এক অংরশ্র 
োবি এই লর্, মহান আল্লাহ ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর মা মারইয়াম(আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) -রক িভবিত্ী করররেন (নাউজুবিল্লাহ); লর্রহতু্ নিী ঈসা(আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) এর লকারনা পাবথবি বপত্া বেল না! 
. 
স্বাভাবিকভারি নারীর িভবধাররণর জনয নারীর লেরহ পুরুরষর শুিাণু প্ররিশ্ করা 
জরুবর। লকননা লসই শুিাণু িা পুং িযারমট এর সারথ বিম্বাণু িা স্ত্রী িযারমরটর বমলরন 
বিবভন্ন ধারপ সিান নত্বরর প্রাথবমক উপাোন ভ্রূণ নত্বর হয়, র্া পরিত্বীরত্ মাতৃ্রেহ 
লথরক পুবষ্ট লাভ করর বিবভন্ন ধারপ িৃবদ্ধ লপরয় বশ্শুর নেবহক আকৃবত্ িঠন করর। 
এখারন ত্াই মূলত্ নারীর িভবধাররণর পূিবশ্ত্ব হল বিম্বাণু িা স্ত্রী িযারমরটর সারথ শুিাণু 
িা পুং িযারমরটর বমলন। 
আর পুং িযারমট িা শুিাণু এর কাজটা হল স্ত্রী িযারমট িা বিম্বাণুরক বনবষি করা; এই 
বনবষি করার অথব হল বিম্বাণুরক এমন অিস্থায় বনরয় র্াওয়া র্ারত্ লসবট লথরক সিান 
উৎপােরনর মূল উপাোন ভ্রূণ নত্বর হয়। এই বিয়ারক "বনরষক" িা "োবটবলাইরজশ্ন" 
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(Fertilization) িরল। 
. 
ত্াই এক কথায় িলরল, সিান উৎপােরনর পূিবশ্ত্ব হল স্ত্রী িযারমট িা বিম্বাণুর 
"বনরষক" িা "োবটবলাইরজশ্ন" (Fertilization) সম্পন্ন হওয়া। 
. 
জনন প্রবিয়ার আরও একবট বিরশ্ষ ধরণ ররয়রে, র্ারক িরল "অপুংজবন" িা 
"পারথবরনারজরনবসস" (Parthenogenesis)। এই প্রবিয়ায় লমৌমাবে, লিালত্া প্রভৃবত্ 
বকেু জীরি স্ত্রী িযারমরটর এরূপ োবটবলাইরজশ্রনর মাধযরম 'অপত্য জীি'(লর্ জীি জনন 
বিয়ায় উৎপন্ন হয়) নত্বর হরত্ পুং িযারমরটর সাহার্য লারি না। ত্াই িলা হরয় থারক 
লর্, এরূপ জনন প্রবিয়ায় পুং িযারমরটর সারথ বমলরনর মাধযরম স্বাভাবিক বনরষক 
োড়াই লকিল স্ত্রী িযারমট লথরকই এসকল জীরির অপত্য জীি নত্বর হরত্ পারর। 
. 
ত্াহরল আল্লাহর হুকুরম র্বে লকারনা লকারনা জীরির অপত্য জীি নত্বররত্ পুং িযারমরটর 
প্ররয়াজন না হয়, ত্াহরল লর্রহতু্ প্রকৃবত্র বনয়রমর উদ্ভিকারী ও বনয়যণকারী হরলন 
আল্লাহ, লসরহতু্ এটা লকন সম্ভি হরি না লর্, লকিল আল্লাহর হুকুরমই ঈসা(আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) এর জম হওয়ার জনয মারইয়াম(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর লকারনা পুরুরষর 
পুং িযারমট িা শুিাণুর প্ররয়াজন হয়বন? 
. 
নাবিক আর মুিমনারের সিরচরয় িড় মূখবত্া হল এই লর্, ত্ারের অরনরক মরন করর 
লর্, আল্লাহর হুকুরম ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর জম হওয়ার অথব হল আল্লাহর 
সারথ ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর মা মারইয়াম(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর বভন্ন 
িররর শ্ারীবরক সম্পকব বেল, র্ার েরল ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) জমগ্রহণ কররন 
(নাউজুবিল্লাহ)। 
. 
লর্মনটা আরও লেখা র্ায় বহনু্দ শ্ারস্ত্রর উপাখযানগুরলারত্, লর্খারন মরত্বযর লকারনা 
পুণযিান নারী ময উচ্চাররণ লেিত্ারের আহিান কররল সংবেষ্ট মরযর লেিত্া আবিভূবত্ 
হরয় বিরশ্ষ েমত্ািরল লসই নারীরক সিান প্রোন করর লর্ত্। এমন একবট উপাখযান 
মহাভাররত্র পাণু্ডর স্ত্রী কুবির লেরত্রও ররয়রে, লর্খারন কুবি বিিারহর পূরিবই মরযর 
শ্বি পরীো করার জনয সূর্বরেিত্ার ময উচ্চারণ করর, আর ত্ারপর সূর্বরেিত্া প্রকট 
হরয় কুবির অবনচ্ছা সরত্ত্বও ত্ারক সূর্বপুত্র "কণব"-রক িভবধারণ ও জম বেরত্ িাধয 
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করর; লর্ পুত্র পরিত্বীরত্ সারা জীিন বপতৃ্পবরচয়হীনত্ায় সকরলর কারে লাবিত্ হয়! 
. 
মুিমনারের মরধয এরহন সুপ্ত মুশ্বরবক বচিাধারা আর ত্ার সারথ বমবেত্ লর্ৌনবিকৃবত্র 
বিষবিয়ার মানেরণ্ড ত্ারা ইসলামরক বিচার কররত্ আরস বিধায় সত্য সামরন আসার 
পরও ত্ার বকেুই ত্ারের মাথায় লঢারক না!!! 
. 
ত্াই ইসলাবমক আবকোর মানেণ্ড িুেরত্ হরল প্রথরমই লকারনা িযবিরক এরহন 
বচিাধারা লথরক লিবররয় এরস ইসলাবমক েৃবষ্টরত্ই ইসলামরক লেখরত্ হরি! 
. 
ত্াহরল প্রথরমই লেখা র্াক, লকারআন ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর জরমর লেরত্র কী 
িলরে! 
. 

َلِمينَ  َها َوٱبْ نَ َها  َءايًَة ل ِْلعَٰ   َوٱلَِّتى  َأْحَصَنْت فَ ْرَجَها فَ نَ َفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعْلنَٰ
 

. 
"স্মরণ কর লসই নারীর (অথবাৎ মারইয়ারমর) কথা লর্ ত্ার সত্ীত্বরক সংরেণ 
কররবেল। অত্ঃপর আবম ত্ার বভত্র আমার রূহ েুাঁরক বেরয়বেলাম আর ত্ারক ও ত্ার 
পুত্ররক বিশ্বজিরত্র জনয বনেশ্বন কররবেলাম।"[১] 
. 
এখারন নাবিক আর মুিমনারা হয়ত্ লভরিরে লর্, "আমার রূহ" িলরত্ আল্লাহ ত্ায়ালা 
ত্াাঁর বনরজর অংশ্রক িুবেরয়রেন। ত্াই পুরুরষর শ্রীররর অংশ্ বহরসরি লর্মন শুিাণু 
নারীর জরায়ুরত্ প্ররিশ্ করর, লত্মবন আল্লাহর বনরজর অংশ্ই হয়ত্ মারইয়াম(আলাইবহ 
ওয়াসাল্লাম) এর শ্রীরর প্ররিশ্ করররে! নাউরু্বিল্লাহ! 
. 
ত্ারের এই সুপ্ত মুশ্বরবক বচিা লথরক লিাো র্ায় লর্, ত্ারা আসরল নাবিকত্ার আড়ারল 
বহনু্দধরমবরই অনুসরণ করর! 
ভিিত্িীত্া লথরকই ত্ারের এরহন বচিাধারার সােৃশ্য পাওয়া র্ায়: 
. 
"লহ পান্ডি, এইভারি ত্ত্ত্বজ্ঞান লাভ করর তু্বম আর লমাহগ্রি হরি না র্খন জানরি, 
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সমি জীিই আমার বিবভন্ন অংশ্ এিং ত্ারা সকরলই আমারত্ অিবস্থত্ এিং ত্ারা 
সকরলই আমার।"[২] 
. 
"লহ ভারত্, ব্রহ্ম এই জড় জিরত্র উৎপবির কারণ এিং **রসই ব্ররহ্ম আবম িভবোন 
কবর। েরল সিবভূরত্র সৃবষ্ট হয়।** 
লহ লকৌরিয়, সমি লর্াবনরত্ র্ত্ মূবত্ব প্রকাবশ্ত্ হয় ব্রহ্মরূপ লর্াবনই ত্ারের জননী 
স্বরূপা এিং **আবম ত্ারের িীজ প্রোনকারী বপত্া।"**[৩] 
. 
ত্াহরল এই ভণ্ড মুিমনারের র্বে বহনু্দ েশ্বন এত্ই ভারলা লারি, ত্াহরল বনরজরের 
নাবিক না িরল বহনু্দ িরল পবরচয় বেরলই লত্া হয়! একবেরক নাবিকরেরও েরল 
থাকরি, আিার অনযবেরক বহনু্দরেরও লত্াষারমাে কররি - এটাই আসরল এসকল 
নাবিকরের েুমুরখা সাপবিবশ্ষ্ট চবরত্র!!! 
. 
আবু্দল আলীম ইিরন কাওসার ত্াাঁর "প্ররশ্নািরর সহজ ত্াওহীে বশ্ো" গ্ররন্থ বলরখরেন: 
. 
"..ইমামিণ একমত্ লপাষণ করররেন লর্, মহান আল্লাহ র্মীরন অিত্রণ কররন না। লর্ 
িযবি এই আক্বীো লপাষণ করর লর্, আল্লাহ ত্াাঁর লকারনা সৃবষ্টর মরধয প্রবিষ্ট হন, লস 
িযবির কুেরীরত্ বনপবত্ত্ হওয়ার িযাপাররও ত্াাঁরা একমত্ লপাষণ করররেন..."[৪] 
. 
উবল্লবখত্ আল-রকারআন ২১:৯১ আয়ারত্র "আমার রূহ" অংশ্বট িুেরত্ ত্াই আমরা 
আরও েুবট আয়াত্ লেখি। 
. 

 
ل  مِ ْن َحَمإ  مَّْسُنون    َبَشًرا مِ ن َصْلصَٰ

ِلٌقُۢ ََ رَبَُّك ِلْلَملَٰ ِئَكِة ِإنِ ى خَٰ   َوِإْذ قَا
ِجِدينَ    فَِإَذا َسوَّيْ ُتُهۥ َونَ َفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحى فَ َقُعو۟ا َلُهۥ سَٰ

 

. 
"স্মরণ কর র্খন লত্ামার প্রবত্পালক লেররশ্ত্ারেররক িরলবেরলন, ‘আবম কাল শুষ্ক 
ঠনঠরন মাবটর কাো লথরক মানুষ সৃবষ্ট করবে। 
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আবম র্খন ত্ারক পূণব মাত্রায় িাবনরয় লেি আর ত্ারত্ আমার পে হরত্ রূহ েুাঁরক 
লেি, ত্খন লত্ামরা ত্ার প্রবত্ সাজোয় পরড় লর্ও।"[৫] 
. 
এখারন লেখা র্ারচ্ছ, আেম(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর মানুষ রূরপ সৃবষ্টর পূরিবই 
লেররশ্ত্ারের আল্লাহ ত্াআলা আেম(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) -রক বসজো করার বনরেবশ্ 
বেরচ্ছন। এরেরত্র ১৫:২৯ আয়ারত্র একবট জায়িায় িলা হরচ্ছ, //আবম র্খন ত্ারক 
পূণব মাত্রায় িাবনরয় লেি আর ত্ারত্ আমার পে হরত্ রূহ েুাঁরক লেি// ; এখারন 
শ্ব্দগুচ্ছ লর্বট এই অনুিারে িযিহার করা হরয়রে লসবট হল "আমার পে হরত্ রূহ"। 
এই বিষয়বটরক আরও পবরষ্কার কররত্ ১৫:২৯ আয়ারত্র আমরা আরও েুবট ইংররবজ 
অনুিাে লেখি। 
. 
"And when I have proportioned him and breathed into him of **My 
[created] soul,** then fall down to him in prostration." 
. 
[Al-Quran, 15:29; Sahih International Translation] 
. 
. 
"So, when I have fashioned him completely and breathed into him 
(Adam) **the soul which I created for him,** then fall (you) down 
prostrating yourselves unto him." 
. 
[Al-Quran, 15:29; Translated by Khan & Hilali] 
. 
. 
এখারন আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্, প্রথম ইংররবজ অনুিাে অথবাৎ 'সবহহ 
ইন্টারনযাশ্ানাল'(Sahih International) এর অনুিারে "My [created] soul" 
িযিহার করা হরয়রে, র্ার অথব হল "আমার (সৃষ্ট) রূহ"। 
. 
অনযবেরক বেত্ীয় ইংররবজ অনুিাে অথবাৎ 'খান এিং বহলাবল'(Khan & Hilali) এর 
অনুিারে িযিহার করা হরয়রে "the soul which I created for him", র্ার অথব 
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হল "রূহ র্া আবম ত্ার জনয সৃবষ্ট কররবেলাম"। 
. 
অথবাৎ এখারন আমরা মূলত্ িুোরত্ চাইবে লর্, ইসলাবমক আবকোয় রূহ আল্লাহর অংশ্ 
নয়। িরং রূহ, আল্লাহ এর বনরজর অংশ্ লথরক পৃথক। কারণ ইসলাবমক সবহহ 
আবকোয় রূহ হল আল্লাহর সৃবষ্ট র্া মহান আল্লাহর হুকুরম সৃবষ্ট হরয়রে এিং লকারনা 
সৃবষ্ট আল্লাহর বনরজর অংশ্ হরত্ পারর না। 
. 

  َوَيْس  َُلوَنَك َعِن ٱلرُّوحِۖ ُقِل ٱلرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِ ى َوَما  ُأوتِيُتم مِ َن ٱْلِعْلِم ِإَلَّ َقِليًَل 
 

. 
"লত্ামারক ত্ারা রূহ সম্পরকব বজরজ্ঞস করর। িল, ‘রূহ হরচ্ছ আমার প্রবত্পালরকর 
হুকুরমর অিভুবি (একবট হুকুম)। এ সম্পরকব লত্ামারক অবত্ সামানয জ্ঞানই লেয়া 
হরয়রে।’"[৬] 
. 
আল্লাহ ত্াআলা রূহ এিং র্ািত্ীয় সকল বকেুর মূল উপাোন শূ্নয হরত্ িা from 
nothing িা out of nothing লথরক সৃবষ্ট করররেন। 
. 

ُن أَنَّا َخَلْقنَُٰه ِمن قَ ْبُل َوَلْم َيُك َشْي  ًا نسَٰ َُُر ٱِْلِ ِْ   َأَوََل َي
 

. 
"মানুষ বক স্মরণ করর না লর্, আবম পূরিব ত্ারক সৃবষ্ট কররবে আর লস ত্খন বকেুই বেল 
না।"[৭] 
. 
"But does not man call to mind that We created him before **out of 
nothing?"**[৮] 
. 
এই শূ্নয িা out of nothing লথরক সমগ্র সৃবষ্টর মূল উপাোন এর উদ্ভি ঘটারনা 
এিং লসই মূল উপাোন লথরক সুবনবেবষ্ট প্রবিয়ার মাধযরম সৃবষ্টরক সুিবঠত্ কাঠারমায় 
রূপািররর জনয আল্লাহ ত্াআলা লকিল বনরেবশ্ িা হুকুম প্রোন কররন, আর লসই 
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হুকুমই েলােরল রূপািবরত্ হয়। 
. 

ََ َلُهۥ َُن فَ َيُكونُ  ِإنَّ  َمَثِل َءاَدَمۖ َخَلَقُهۥ ِمن تُ َراب  ثُمَّ قَا   َمَثَل ِعيَسٰى ِعنَد ٱللَِّه ََ
 

. 
"আল্লাহর বনকট ঈসার অিস্থা আোরমর অিস্থার মত্, মাবট োরা ত্ারক িঠন করর 
ত্ারক হুকুম কররলন, হরয় র্াও, েরল লস হরয় লিল।"[৯] 
. 
. 

اَن لِلَِّه َأن يَ تَّ  َنُهۥ   ِإَذا َقَضىٰ  َأْمًرا فَِإنََّما يَ ُقوَُ َلُهۥ َُن فَ َيُكونُ َما ََ َِ ِمن َوَلدۖ  ُسْبحَٰ   ِخ
 

. 
"সিান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়, বত্বন পবিত্র, মহান; র্খন বত্বন বকেু করার 
বসদ্ধাি কররন ত্খন ত্ার জনয শুধু িরলন, ‘হরয় র্াও’, আর ত্া হরয় র্ায়।"[১০] 
. 
ত্ােবসরর আহসানুল িয়ারন আল-রকারআন ১৯:৩৫ আয়ারত্র িযাখযায় িলা হরচ্ছ: 
. 
"লর্ আল্লাহর মবহমা ও েমত্া এই, ত্ার আিার সিারনর প্ররয়াজন বক? আর 
এমবনভারি ত্ার পরে বিনা বপত্ায় সিান জম লেওয়া লকান কবঠন কাজ নয়। সুত্রাং 
র্ারা আল্লাহর জনয সিান সািযি করর ও ঈসার মু'বজর্া স্বরূপ অরলৌবককভারি জরমর 
কথা অস্বীকার করর, ত্ারা আসরল আল্লাহর শ্বি ও েমত্ারক অস্বীকার করর।"[১১] 
. 
. 
পবররশ্রষ ত্াই িলা র্ায়, পুরুরষর শুিাণু হল পুরুরষর শ্রীররর একটা অংশ্। ত্াই 
পুরুরষর শুিাণু নারীর লেরহ প্ররিশ্ করায় িলা হয় লর্, পুরুষ ও নারীর শ্ারীবরক 
সম্পরকব সিান উৎপন্ন হরয়রে। 
বকন্তু আমরা লেখরত্ই পাবচ্ছ লর্, আল্লাহ ত্াআলা ত্াাঁর লকারনা অংশ্রক রূপািবরত্ করর 
জিরত্র লকারনা সৃবষ্টর আবিভবাি ঘটান বন। সুত্রাং, আল্লাহ ত্াআলা এর সারথ 
মারইয়াম(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর বভন্ন িররর শ্ারীবরক সম্পকব এর মাধযরম 
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ঈসা(আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর জম হরয়রে - এই োবি পুররা িারনায়াট, বমথযা এিং 
বভবিহীন! িরং এবট মূলত্ বহনু্দ েশ্বরনর ত্ত্ত্ব লর্, ঈশ্বর বনরজর লেরহর অংশ্রক 
রূপািবরত্ করর জিরত্র আবিভবাি ঘটায়। অথবাৎ লসই ঈশ্বররর এরকিারর শূ্নয লথরক 
িা out of nothing লথরক সৃবষ্ট করার লকারনা েমত্া লনই। ত্াই িাংলার ভণ্ড নাবিক 
আর মুিমনারের অরনকাংশ্ই লর্ েুপা বহনু্দ, ত্া ত্ারের বচিাধারা লথরকই অরনকটা 
সুেষ্ট হরয় র্ায়! 
. 

ُر   َوٱللَُّه َخي ْ
ِكِريَوَمَكُرو۟ا َوَمَكَر ٱللَُّهۖ ٱْلمَٰ  

 

"অত্ঃপর ত্ারা ষড়র্য করল এিং আল্লাহও লকৌশ্ল প্ররয়াি কররলন। িস্তুত্ঃ আল্লাহ 
সরিবািম লকৌশ্লী।"[১২] 
. 
আল্লাহই ভারলা জারনন। 

. 

. 
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২৩১ 

বহউমযাবনজম ও স্বাধীনত্ার র্রথচ্ছা িযিহার: 
- লহাসাইন শ্াবকল 
 
 
সাধারনভারি "বহউমযান" শ্রব্দর িাংলা অনুিাে করা হয় মানুষ বহরসরি। র্ার োরা 
লিাোরনা হয় মানুষ লত্া মানুষই, লহাক লস প্রাচয িা পবিরমর। বকন্তু িযাপারবট বক এত্ 
সহজ? না লমারট ও নয়। লিশ্ পযাাঁচ আরে। 
. 
প্ররত্যক সভযত্া আর জীিনিযিস্থারই বকেু স্বত্যত্া আরে, আরে আলাো েৃবষ্টভবঙ্গ। এই 
েৃবষ্টভবঙ্গর স্বত্যত্া বনধবাররনর অনযত্ম একবট িুবনয়াে হরচ্ছ "আবম লক?" এই প্রশ্নবট 
(জীিরনর উরেশ্য, ভারলা-মরন্দর সংজ্ঞা, এিং এ জাত্ীয় অনযানয প্ররশ্নর উিররই 
লুবকরয় আরে মূল প্রশ্নবটর উির)। সাধারনভারি ইবত্হারসর বেরক ত্াকারল লেখরত্ 
পাই লর্, প্রবত্বট রু্রিই এই প্ররশ্নর উির বেরলা 'আবম একজন োস িা কাররা 
আজ্ঞািহ'। িহুকাল পবরিমায় এই েৃবষ্টভবঙ্গরকই মানিত্া িরল ধরা হত্। ত্রি প্রসঙ্গত্ 
িরল রাখা ভারলা লসই সরঙ্গ এই বভন্ন উির লেওয়া ললাক-সভযত্া ও লসই সমরয় 
বিেযমান বেরলা, ত্রি অবধকাংশ্ই(রর্মন ধমবীয় সভযত্াবভবিক লিাষ্ঠী) এমন 
েৃবষ্টভবঙ্গ(োসরত্বর) রাখরত্া িরল প্রত্ীয়মান হয়। 
. 
সপ্তেশ্ শ্ত্াব্দীরত্ ইউররারপ র্খন এনলাইটরমন্ট আরন্দালন শুরু হয় ত্খন এক 
পবরিত্বরনর হাওয়া লািরত্ শুরু হয় চাবরবেরক(অিশ্য ইউররাপ ও আরশ্পারশ্ এই 
পবরিত্বন লিশ্ শ্ি বভত্ েখল করর বনরয়বেরলা)। র্ার েরল "আবম লক?" এই প্ররশ্নর 
উির "আবম োস" পবরিবত্বত্ হরয় হরয় লিরলা "আবম স্বাধীন (স্বয়ংশ্াবসত্- 
autonomous). িযবিসত্ত্বার িযাপারর এমন নতু্ন লিাড়াপিরনর ইবঙ্গত্ পাওয়া র্ায় 
লিকারটবার "I think, therefore I am" উবিরত্ পাওয়া র্ায়। 
. 
র্া অনুসারর প্রবত্বট মানিসত্ত্বাই সৃজনশ্ীলত্ার অবধকারী এোড়া ও লস সিধররনর 
সরন্দহ ও সংশ্য় লথরক উরধ্বব জ্ঞারনর েল্গুধারা। র্ারক ত্ারা একক সত্ত্বা 'আবম' িা 'I' 
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োরা প্রকাশ্ করর থারক। িযবিসত্ত্বার এই স্বাধীন ও স্বয়ংশ্াবসত্ েৃবষ্টভবঙ্গউ 
আরলাকপ্রাপ্ত(enlightened) বচিাধারায় "বহউমযান" নারম পবরবচত্। বনরজর োসরত্বর 
লমাচন ও অিবনববহত্ অসীবমরত্বর োবি করা ও ঈশ্বররর বিরদ্রাহী সত্ত্বাই হরলা ত্ারের 
মরত্ "বহউমযান"(Human). 
. 
বিখযাত্ পবিমা োশ্ববনক েুরকা িরলন, " 'বহউমযান' মানরিবত্হারস সপ্তেশ্ শ্ত্রকই 
প্রথম জম লনয়" েুরকার কথার অথব বকন্তু এমন নয় লর্ এর আরি েুবনয়ারত্ মানুরষর 
অবিত্ব বেরলানা িা এর আরির মানুষ মূখব-আনপড় আর ত্খনকার(সপ্তেশ্ শ্ত্ক) মানুষ 
খুি জ্ঞানী বেরলা; িরং েুরকার কথার মমব লত্া এই লর্, এর পূরিব লকারনা সভযত্া িা 
জীিনিযিস্থারত্ই স্বাধীনত্ারক স্বয়ংশ্াসন িা আত্ম-বনধবাররনর(self-determination) 
অরথব লেখা িা গ্রহন করা হয়বন (এটা কুের িা ইলহারেরই এক নয়া হুবলয়া িা 
লচহারা)। লর্খারন পূরিব মানিত্া শ্ব্দবট িুোরনার জরনয "mankind" শ্ব্দবট িযিহ্রত্ 
হত্ লসখারন সপ্তেশ্ শ্ত্রক বহউমযাবনবট শ্রব্দর প্রচলন ঘটারনা হয়। মূলত্, মানিসত্ত্বার 
এউ নতু্ন েৃবষ্টভবঙ্গর উপর বভবি কররই বহউমযাবনজম িরড় উরঠরে। র্ার মূল উরেশ্য 
হরলা মানবিক সত্ত্বার গুনািবলর পারল িাত্াস লািারনা অথবাত্, মানুষরক িািবিকরুরপই 
স্বয়ংশ্াসন(autonomy) ও আত্মবনধবারন(self-determination) লকই জীিরনর মূখয 
উরেশ্য বহরসরি গ্রহন কররত্ উদু্ধদ্ধ করা। 
. 
বহউমযাবন হাল আমরলর পবিমা সভযত্ার লমৌবলক কাঠারমা(central contrust) িরল 
বিরিবচত্ হরয় থারক। বলিাররবলজম, লসাশ্যাবলজম, নযাশ্নাবলজম ও অনযানয 
আরলাকপ্রাবপ্ত রু্ি(enlightment age) লথরক আমোনী করা মত্িাে এই বহউমযাবনবটর 
েৃবষ্টভবঙ্গ নতু্ন িযাখযা আর লজাড়াত্াবল োড়া আর বকেুই নয়। ঈমারনর স্বরুপ সম্পরকব 
অজ্ঞ ললারকরা িরল থারক, "মানুষ লত্া িযস মানুষই" মূলত্ জীিরনর উরেশ্য, ভারলা-
মন্দ, জ্ঞান, সত্য-নযারয়র েৃবষ্টভবঙ্গ, সামাবজক ও রািীয় কাঠারমার িঠন ইত্যাবে বিষরয় 
লমৌবলক পাথবরকযর কাররনই ত্ারা এমনবট িরল। 
. 
এখারন স্বাধীনত্া শ্ব্দবট িারিার উরঠ এরসরে এই বিষরয়ও বকেু আরলাচনা করর 
লনওয়া র্ায়। অবধকাংশ্ ধমবীয় ও পবিমা বচিাধারার স্বাধীনত্ার কনরসপ্টরক িড়ই 
িারজভারি েবলত্-মবথত্ করর একটা কথা খুি লজারর লশ্ারর প্রচার করা হয় "ইসলাম 
মানবিক স্বাধীনত্ার সারথ সামিসযপূণব" আিার কখরনা কখরনা এক লাইন আি লিরড় 
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িলা হয় "আসল স্বাধীনত্া লত্া ইসলারমই" এরা হয় না িুরেই িরল না হয় ইচ্ছাকৃত্ 
বিকৃবত্ই োড়া আর বকেু িলার উপায় লনই এটারক। স্বাধীনত্া মূলত্ েু প্রকাররর, 
. 
১. সামরথবযর স্বাধীনত্া(freedom as ability) 
২. নীবত্-বনধবাররনর স্বাধীনত্া(freedom.as value) 
. 
সামরথবযর স্বাধীনত্া িলরত্ লিাোয় মানুষ পবরপূণব বনরজর ইচ্ছারত্ই একবট কাজ করা িা 
না করার েমত্া রারখ। [এটা মূলত্ জাির(ভািয বনধবারন-predestination ও 
কাের(স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি- free wil বিত্কব লথরক উেিত্] 
. 
অপরবেরক নীবত্-বনধবাররনর স্বাধীনত্া িলরত্ মানুরষর স্বয়ংশ্াসন ও আত্ম-বনধবাররনর 
েমত্ারক ভারলা-মন্দ, বঠক-রিবঠক বনধবাররনর লমৌবলক ও চূড়াি মাপকাবঠ-স্ট্যান্ডািব 
বহরসরি িনয করারক লিাোয়। সহজভারি এই স্বাধীনত্া িলরত্ স্বাধীনত্ারক স্বাধীনত্ার 
মাপকাবঠরত্ মাপারক মাপারক লিাোয়। র্ারত্ লকারনা বেত্ীয় পরের হিরেপ থাকরিনা। 
আর ভারলা মত্ িুো েরকার লর্ পবিমা বিসরকারসব স্বাধীনত্া িলরত্ উপররাি 
স্বাধীনত্ারকই িুোরনা হরয় থারক। 
. 
একটু উোহরণ বেরয় িুবে, লভরি বনন আপনার লেরলরক আপবন স্বাধীনভারি বনরজর 
পেন্দমরত্া কাউরক বিরয় করার অবধকার বেরলন। লত্া আপনার লেরল আররক লেরলরক 
িা এক বহজড়ারক বিরয় করর বনরয় আসরলা। আপবন কড়াভারি প্রবত্িাে কররলন, 
"নাহ, এটা চলরত্ পাররনা, এটা শ্রীয়রত্ জারয়জ নয়"। ত্াহরল বকন্তু আপবন 
স্বাধীনত্ারক স্বাধীনত্ার মাপকাবঠরত্ মাপরলন না। িরং, বেত্ীয় স্ট্যান্ডািব(শ্রীয়ত্) বেরয় 
মাপরলন। পবিরম স্বাধীনত্ারক স্বাধীনত্া োড়া অনয লকারনা স্ট্যান্ডারিব মাপার মত্ এমন 
লকারনা োাঁবড়পাল্লা লনই আর সম্ভািনা ও লনই। লসখারন বকন্তু পুরুরষরর সারথ পুরুরষর 
িা বহজড়ার বিরয় বকন্তু জারয়জ িরং মুসত্াহসান িা উিম লকননা এরত্ িযবির 
সৃজনশ্ীলত্া িা িযবিসত্ত্বারক প্রকারশ্র নতু্ন রািা খুরল লিরে। িযবির অিবনববহত্ 
গুনািলী আর নতু্ন লাইেস্ট্াইরলর িাহানায় বনরজর খারয়রশ্র োইরয় ইচ্ছামত্ িাত্াস 
লেওয়া হরলা। 
. 
বকন্তু ইসলারম এই ধররনর স্বাধীনত্া লমারটও লনই। ইসলারম িযবি স্বাধীবনত্ার 
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পবরিরত্ব আরে আিবেয়যাত্। লর্খারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া'আলার ইচ্ছাই চূড়াি, 
ত্াাঁর লেওয়া স্ট্যান্ডািবই চূড়াি। িান্দা কী চায় না চায় ত্ার লথরক অবধক জরুরী হরলা 
আল্লাহ কররত্ িরলরেন আর বক কররত্ বনরষধ করররেন। 
. 
 
. 
ইলহাে.কম এর েুবট আবটবরকল লথরক অনুবেত্, সংরেবপত্ ও সামানয সংরর্াবজত্। করমরন্ট েুবট 
আবটবরকরলর বলংক লেওয়া হরলা। 
. 
. 
বকেু এেটানবাল মযারটবরয়াল এই সম্পরকব- 
. 
পড়ুন International Humanist and Ethical Union(IHEU) লঘাবষত্ 
. 
What is humanism- http://iheu.org/humanism/what-is-humanism/ 
. 
aspects of humanism- http://iheu.org/humanism/aspects-of-humanism/ 
. 
বহউমযাবনজরমর বকেু সংজ্ঞা- 
. 
Humanism is a progressive lifestance that, without theism or other supernatural 
beliefs, affirms our ability and responsibility to lead meaningful, ethical lives 
capable of adding to the greater good of humanity. 
– American Humanist Association 
. 
Humanism is an approach to life based on reason and our common humanity, 
recognizing that moral values are properly founded on human nature and 
experience alone. 
– The Bristol Humanist Group 
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২৩২ 

পুরুরষর মনিরত্ত্বর িযিরচ্ছে!!! 
- আহরমে আলী 
 

(নােরসর প্রত্ারণা হরত্ এখনই সািধান লহান) 
. 
. 
"মানিকূলরক লমাহগ্রি করররে নারী..."[১] 
অথবাৎ, পুরুরষর মনিত্ত্ব এরকিারর লসাজা-সাপটা! আর লসটা হল নারীর প্রবত্ কামনা, 
র্ার সরঙ্গ বমরশ্ আরে উগ্রত্া! আর এই উগ্রময় কামনার বপেরন আপবন র্ত্ লিবশ্ 
েুটরত্ থাকরিন, এই েুবনয়ায় ত্ত্ লিবশ্ আপবন পথভ্রষ্ট হরিন। কারণ "...পাবথবি জীিন 
েলনাময় লভাি িযত্ীত্ বকেুই নয়।"[২] 
. 
একজন লেরল, রু্িক িা পুরুষ র্াই িলা লহাক না লকন, প্রায়ই এই েলনাময় লভারির 
বপেরন েুটরত্ েুটরত্ বনরজর নােস িা প্রিৃবির প্রত্ারণারক বচবহ্নত্ কররত্ পারর না। 
শ্য়ত্ারনর প্রররাচনা আর নােরসর েলনার মরধয সূক্ষ্ম একটা পাথবকয আরে। 
শ্য়ত্ান হল লসই সত্ত্বা "রর্ কুমযণা লেয় মানুরষর অিরর"[৩] 
আর "রর্ লকউ আল্লাহরক লেরড় শ্য়ত্ানরক িনু্ধরূরপ গ্রহণ করর, লস প্রকাশ্য েবত্রত্ 
পবত্ত্ হয়"[৪] এিং ত্খন ত্ার নােস, শ্য়ত্ারনর পরামশ্ব এরকিারর ত্ৎেণাৎ গ্রহণ 
করর। েরল শ্য়ত্াবন পরামশ্ব, নােরসর লনবত্িাচক বিলাবসত্ারক িযবির সামরন 
ইবত্িাচকরূরপ উপস্থাপন করর এিং িযবি আপন "প্রিৃবিরক বনরজর উপাসযরূরপ গ্রহণ 
করর।"[৫] 
. 
বিষয়বটরক সহজভারি িযাখযা করার জনয একবট সহজ উোহরণ লেওয়া র্াক। 
. 
রািায় চলার সময় িা লকারনা প্রবত্ষ্ঠারন িা অনয লকারনা স্থারন লকারনা লেরল র্খন 
প্রকৃত্ বহজাি-বনকািবিহীন[৬] লকারনা লমরয়রক লেরখ, ত্খন প্রায়ই লসই লেরলর 
পুরুষত্াবত্ত্বক মরনাভারি লসই মুহূরত্ব এই বচিা আরস লর্, 'এই লমরয়বট লত্া খুি ভারলা! 
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আমার লত্া এরক ভারলাই লািরে! ওর প্রবত্ লত্া আমার লকারনা িারজ বচিা লনই, ত্া 
ভালভারি লেবখ লত্া লমরয়টা লকমন! লস আমার ভাল িনু্ধ হরত্ পারর। এরত্ খারারপর 
কী আরে!' 
. 
লকারনা েীবন ভাইরক লোট করবে না; বকন্তু পুরুষ বহরসরি আপবন অস্বীকার কররত্ 
পাররিন না লর্, এরূপ বচিা আপনার মরন কখনই আরস না! িরং আমার বচিালি 
বিরেষণ িরল লর্, এই ধররণর বচিাই সিবপ্রথম আপনার মরন আসা শুরু করর, র্খন 
বহজাি-বনকািবিহীন লকারনা অরচনা লমরয় আপনার সামরন এরস উপবস্থত্ হয় আর 
আপনার েৃবষ্ট বনরজর অজারিই ত্ার ওপর পবত্ত্ হয়! 
. 
এিার লেয করুন। আপবন হয়ত্ ওই লমরয়রক লচরননই না, অথচ ত্ারপরও লকন 
আপনার ত্ারক লেরখই ভারলা লািরে? ত্ার সারথ িনু্ধত্ব কররত্ ইরচ্ছ কররে? ত্ার 
বেরক ত্াবকরয় থাকার ইরচ্ছটারক পবিত্র িরল মরন হরচ্ছ? 
. 
এর কারণ হল এটাই লর্, এবট আপনার নােরসর প্রত্ারণা োড়া আর বকেুই নয়! 
. 
প্রথম েৃবষ্টরত্ই প্রকৃত্ বহজাি-বনকািহীন লকারনা নারীর প্রবত্ পুরুরষর কামনা হঠাৎ 
কররই জাগ্রত্ হয়। এটা হল পুরুরষর মনিরত্ত্বর লসই িািি উগ্র রূপ র্া ত্ার পাাঁচবট 
ইবন্দ্ররয়র বিয়া (রচাখ - েৃবষ্ট, কান - েিণ, নাক - িন্ধ, বজহ্বা - স্বাে, ত্বক - েশ্ব) 
এর প্রবত্ আকষবণ োরা প্রভাবিত্ হয়। েলস্বরূপ, িযবির মানবসক বচিাধারার ওপর 
এরূপ প্রভাি িযবিরক লসই নারীর প্রবত্ মানবসকভারি েুিবল করর লত্ারল! 
. 
বঠক লসই মুহুরত্বই শ্য়ত্ান মানুরষর অিরর এই প্রররাচনা বেরত্ থারক লর্, 'লমরয়বট 
লেরখা কত্ ভাল! লস লত্ামার ভাল িনু্ধ! লস লত্া লত্ামার লিারনরই মত্! ত্ার প্রবত্ লত্া 
লত্ামার লকারনা িারজ বচিা লনই; ত্াহরল ত্ারক লেখরত্ কীরসর পাপ! ত্ার কারে র্াও, 
কথা িরলা। বনরজর মরনর জড়ত্া কাবটরয় লেল!' ইত্যাবে ইত্যাবে। 
েলস্বরূপ হারাম লপাশ্ারক সবিত্ 'অনািৃত্ আওরাহ'-বিবশ্ষ্ট নারীরক পুরুষ-বচরি উিম 
িরল মরন হরত্ শুরু করর। আর এবট ত্খনই মরন হরত্ থারক, র্খন িযবির নােস 
এরূপ হারাম পরামশ্বরক সােরর গ্রহণ করর লসই হারাম বিষয়রক হালাল মরন করর ত্ার 
বপেরন েুটরত্ প্রস্তুত্ হরয় র্ায়! 
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. 
এভারিই শ্য়ত্ান লকারনা পুরুরষর সামরন আওরাহ লখালা িারয়রর মাহারাম নারীরক 
ইবত্িাচক বহরসরি তু্রল ধরর, র্ার েরল লসই নারী ত্ার বনকট আরও অবধক 
আকষবণীয় হরয় ওরঠ। 
. 
একাররণ নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম িরলন, 
. 
"রমণী মাত্রই আিরণীয় (বিষয়), র্খন লস লির হয় ত্খন শ্ায়ত্বন ত্ারক সুরশ্াবভত্ 
করর লত্ারল িা শ্ায়ত্বন হাত্ আড় করর ত্ার প্রবত্ ত্াকায়।"[৭] 
. 
এই মুহুরত্ব িযবি র্বে কামনার বপরে েুটরত্ থারক এিং হারাম উপরভারি বনরজরক 
বনরয়াবজত্ করর, ত্রি সন্তুবষ্ট লারভর পবরিরত্ব লস আরও অবধক হারর অসন্তুষ্ট হরয় 
উঠরি! েরল নােরসর পিারে লোটার েরুণ িমািত্ ত্ার প্রকৃত্ বিচার-িুবদ্ধ ললাপ 
লপরত্ শুরু কররি এিং লস পশুর লথরকও অধম পর্বারয় ধাবিত্ হরি! 
. 
মহান আল্লাহ লঘাষণা কররেন, 
. 
"তু্বম বক লেখ না ত্ারক, লর্ ত্ার কামনা িাসনারক উপাসয রূরপ গ্রহণ করর? ত্িুও বক 
তু্বম ত্ার বর্ম্মাোর হরি? 
তু্বম বক মরন কররা লর্, ত্ারের অবধকাংশ্ লশ্ারন ও লিারে? ত্ারা লত্া পশুরই মত্; 
িরং ত্ারা আরও অধম।"[৮] 
. 
আপবন হয়ত্ ভািরত্ পাররন লর্, এখারন আপনার লোষটা লকাথায় - আপবন লত্া 
বনরজরক বনয়যণই কররত্ পাররেন না! 
উিরর আবম িলি লর্, আপবন আিারও নােরসর প্রত্ারণায় প্রত্াবরত্ হরচ্ছন! 
কারণ আল্লাহ ত্াআলা আপনারক লর্ স্বাধীন ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন, আপবন ত্ার 
অপপ্ররয়াি করর েলােল বনরজই লভাি কররেন এিং লশ্রষ বিরয় লোষটা আিার ত্াাঁর 
ওপরই চাপারনার লচষ্টা কররেন, বর্বন আপনারক সৃবষ্ট করররেন! (নাউজুবিল্লাহ) 
. 
প্রথমত্, এক বিরশ্ষ পর্বারয় বিরয় আপনার বনরজরক বনয়যরণর েমত্া থারক না। লর্মন 
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ধরুন, আপবন লকারনা লমরয়র সারথ শ্ারীবরক বিয়ার আনরন্দ রত্, বঠক লসই মুহুরত্ব 
আপবন বনরজরক বনয়যণ কররত্ পাররিন না! বকন্তু এই কাজ করার আরি আপবন লত্া 
লসই হারাম পথবট বনরজর ইচ্ছারত্ই লিরে বনরয়রেন! ত্াই নয় কী! লসই সময় লত্া 
আপনার এই হারাম পথ লথরক সরর আসার সুরর্াি বেল! বকন্তু আপবন বক সরর 
এরসবেরলন? 
. 
র্খন প্রথম িার আপবন লসই লমরয়র বেরক ভুলিরম ত্াবকরয় লেরলবেরলন আর েৃবষ্ট 
সবররয় লনওয়ার পবরিরত্ব ত্াবকরয়ই বেরলন, ত্খন আপনার বক আল্লাহ ত্াআলার এই 
হুকুমটা মানার প্ররয়াজনীয়ত্া বেল না - লর্খারন আল্লাহ ত্াআলা আপনারক বনরেবশ্ 
বেরচ্ছন, "মুবমনরেররক িরলা, ত্ারা লর্ন ত্ারের েৃবষ্টরক সংর্ত্ করর এিং ত্ারের লর্ৌন 
অঙ্গরক সািধারন সংর্ত্ রারখ.."???[৯] 
. 
লকারনা িারয়রর মাহারাম রমণীর আহিারন সাড়া বেরয় অবভসারর র্াওয়ার আরি 
আপনার মরন বক ইউসুে (আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর লসই বশ্োরক অনুসররণর ইচ্ছা 
এরসবেল - র্খন বত্বন িযবভচাররর আহিান প্রত্যাখান করর বমসররর রমণীরক 
িরলবেরলন, "আবম আল্লাহর বনকট আেয় প্রাথবনা করবে"???[১০] 
. 
িারয়রর মাহরারমর হাত্ ধরর হাাঁটার সময়, এরক অপররর কারে আসার সময় রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম) এর এই সত্কবিাণীর প্রবত্ আপনার ভ্রূরেপ বেল না - 
র্খন বত্বন িরলবেরলন, ‘‘লকান িযবির মাথায় ললৌহ সূাঁচ োরা লখাাঁচা র্াওয়া ভারলা, 
ত্িুও লর্ নারী ত্ার জনয অবিধ ত্ারক েশ্ব করা ভারলা নয়’’???[১১] 
. 
ত্াহরল ভাই লোষটা আসরল কার? র্খন বনরজরক বনয়যরণর েমত্া থাকা সরত্ত্বও িযবি 
হারাম পথবটই লিরে লনয়, ত্খন ত্ার জনয লস বনরজই োয়ী হরি; আর ত্াই এর জনয 
প্ররয়াজন আল্লাহ ও রাসূরলর বনরেবশ্ পালন করর চলা র্ত্ই ত্া আপনার কারে 
অস্ববিকর মরন লহাক না লকন! 
. 
আমারের লজরন রাখা উবচৎ লর্, হারাম বিষরয়র উপরভাি হরত্ সন্তুবষ্ট আরস না, িরং 
প্রাবপ্ত ঘরট লকিল অসরিাষ ও ত্ীব্র র্যণার, র্ার েল েুবনয়ায় লর্মন লভাি কররত্ হয়, 
লত্মবন আবখরারত্ও (আল্লাহ না চাইরল) িাাঁচা র্ায় না ত্া লথরক! 
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. 
সন্তুবষ্ট লকিল ত্খনই আরস, র্খন আপনার হৃেয় আল্লাহর স্মররণ নত্ হরয়রে, কারণ 
একমাত্র "আল্লাহর স্মররণই বচি প্রশ্াি হয়।"[১২] 
. 
ত্াই হারাম পরথ পা িাবড়রয় হারাম কারর্ব বলপ্ত হরলও সত্য অনুধািরনর সরঙ্গ সরঙ্গই 
িযবির উবচৎ ত্ওিা করর আল্লাহর বনকট বেরর আসা; কারণ আল্লাহ িরলন, "লহ 
আমার িান্দািণ! র্ারা বনরজরের উপর িাড়ািাবড় কররে, লত্ামরা আল্লাহর রহমত্ লথরক 
বনরাশ্ হরয়া না। আল্লাহ সমি গুনাহ েমা করর লেরিন।"[১৩] 
. 
ত্াই এখনই সময়, আসুন নােরসর প্রত্ারণা লথরক লিবররয় এরস আমরা হারারমর 
পবরিরত্ব হালাল পরথ আপন লপৌরষরত্বর শ্বিরক কারজ লাবিরয় ত্যাি, সংর্ম ও 
আল্লাহর ইিােরত্ মি হই এিং পবরপূণব রূরপ আল্লাহ ত্াআলার স্মররণ বনরজরেররক 
আত্মবনরিেন করর হারারমর বিরুরদ্ধ েৃঢ় সংগ্রারম রত্ হই। 
. 
মহান আল্লাহ লঘাষণা কররেন: 
. 

( َواْدُخِلي َجنَِّتي 22( فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )21ْرِضيًَّة )( اْرِجِعي ِإَلى رَبِ ِك رَاِضَيًة مَ 22يَا أَي َّتُ َها الن َّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )
(03) 

 

. 
"লহ প্রশ্াি বচি! 
তু্বম লত্ামার প্রবত্পালরকর বনকট বেরর এরসা সন্তুষ্ট ও সরিাষভাজন হরয়; অত্ঃপর 
তু্বম আমার িান্দারের অিভুবি হও এিং আমার জান্নারত্ প্ররিশ্ কররা।"[১৪] 
. 
. 

**লকারনারূপ ভুলত্রুবটর জনয আল্লাহ ত্াআলা মাজবনা করুন এিং আমারের সকলরক সবঠক পরথ পবরচাবলত্ 
করুন। আবমন।** 

 
____________________ 

ত্থযসূত্র: 
[১] আল-রকারআন, ৩:১৪ 
[২] আল-রকারআন, ৫৭:২০ 
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২৩৩ 
েৃবষ্টভবঙ্গ 
- মুহাম্মাে নাবেস নাওয়ার 
 
 
েৃবষ্টভবঙ্গ - খুি চমৎকার একটা িযাপার। অরনকটা লুবকং গ্লারসর মত্। র্ার লুবকং 
গ্লাসটা র্ত্ ভাল লকান ঘটনা সম্পরকব ত্ার বসদ্ধািটা ত্ত্ ভাল। লকান একটা ঘটনা 
ঘরট। স্বাভাবিকভারিই এটা বনরয় নানা রকম বিরেষন হরয় থারক। এরককজন এরকক 
েৃবষ্টভবঙ্গ বনরয় ঘটনার িযাখযা লেয়। হয় একটা িযাখযা সবঠক হরি নয়রত্া লকানটাই 
সবঠক হরি না। এই েৃবষ্টভবঙ্গর স্বল্পত্া আর ভুরলর কাররণ কত্ মানুষ লর্ সারাজীিন 
ভুরলর রারজয পরড় থারক লসটা লস বনরজও জানরত্ পাররনা। েৃবষ্টভবঙ্গর েীণত্ার কাররণ 
সারাটা জীিন লকরট র্ায় ভুরল ভরা বসদ্ধারির পাহাড় িরড়। েৃবষ্টভবঙ্গ নারমর এই লুবকং 
গ্লারসর মাধযরম একটা ঘটনারক র্খন লকান মানুষ লেরখ ত্খন লস ভারি এটাই িুবে 
পুররা ঘটনা। অথচ এটা শুধু ত্ার লুবকং গ্লারসর নত্বর করা একটা োাঁচ মাত্র। এই 
োাঁচরকই আজীিন লস সত্য লভরি র্ায়। সত্য আর ত্ার জানা হরয় উরঠ না। 
. 
আররকটা বেকও অিশ্য আরে। অরনরকই পুররা ঘটনা লেখরত্ চায় এিং লেরখও। বকন্তু 
বিরেষরণর লেরত্র লসই লিিংকা! লকন এমনটা ঘরট? 
. 
ঘরট এই কাররণ লর্ লস ঘটনার ময়লাগুরলারক লেরট লেলরত্ জারন না। আেরত্ লস 
ময়লা লর্ আরে লসটাই জারন না। এই িযাপারটা বকেুটা ঘরট থারক অবভজ্ঞত্ার 
অভারি। বকন্তু মূল কারণ লর্টা এরেরত্র কাজ করর লসটা হল ইবত্হাস, অথবনীবত্, 
চলমান ঘটনািবল এিং িািিত্ার িযাপারর লধাাঁয়ারট ধারণা। ধারণার এই লধাাঁয়াশ্া 
ঘটনার ময়লাগুরলারক লঢরক রারখ অন্ধকাররর আিোয়ায়। 
. 
ত্াহরল েৃবষ্টভবঙ্গর সবঠকত্া লকমন করর আরস? লকমন করর ইবত্হাস, িািিত্া আর 
চলমান ঘটনািবলর প্রবত্ সবঠক েৃবষ্টভবঙ্গ িরড় লত্ালা র্ায়? 
. 
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িলা হরয় থারক প্রবত্বট সমসযার সমাধান সমসযাবটর লভত্ররই লুবকরয় থারক। এখারনও 
ত্াই। সমাধারনর প্রথম ধাপবট অিশ্যই বনরজর লুবকং গ্লাসবটরক িড় করার মরধয। শুধু 
বনরজর লেখার ওপররই ভরসা কররিন না। অরনযর মত্ামত্ আর পর্বরিেণরক গুরুত্ব 
লেওয়া জরুবর। ত্রিই আশ্া করা র্ায় লুবকং গ্লাসবট িড় হরি এিং একটা সময় 
পবরপূণবত্া লাভ কররি। 
. 
বেত্ীয় সমাধানটাও সমসযা লথরকই লনয়া। ইবত্হাস জানরত্ হরি এিং লসটা অিশ্যই 
একপাবেকভারি নয়। ইবত্হারসর র্ত্গুরলা উৎস আরে সিগুরলা পরখ করর লেখরত্ 
হরি। এটা বনররপেত্ার জায়িা। পেপাত্েুষ্ট ইবত্হাস পাঠ আর সময়গুরলারক 
িাস্ট্বিরন েুাঁরড় লেলা একই কথা। সাম্প্রবত্ক ঘটনািবলর লরগুলার লখাাঁজ লনয়া আর 
এরেরত্র বিশ্ব বমবিয়ার খিরগুরলারক এরকিারর ঐশ্ববরক িাণী মরন না করা। রাজনীবত্র 
মারঠর ত্ত্ত্ব আর িািিত্ারক জানা এিং অিশ্যই লসই সারথ অজানা গুপ্ত বিষয় জানার 
লািাত্ার লচষ্টা চাবলরয় র্াওয়া। লর্রকারনা বিষয়রকই প্রথরম র্ত্ই অিািি লাগুক না 
লকরনা লসটারক প্রথম লেখারত্ই প্রত্যাখযান না করা। শুধুমাত্র এই ভুলটার কাররণই কত্ 
মানুষ লর্ সারাটা জীিন ভুরলর মরধয পরড় থারক! 
. 
এই েুই ধররনর সমাধারনর সমিয় ঘটারল আশ্া করা র্ায় েৃবষ্টভবঙ্গর স্বল্পত্া েূর হরি 
আর সবঠক েৃবষ্টভবঙ্গ িরড় উঠরি। িরড় উঠরি লসই লুবকং গ্লাসবট র্ার সবঠকত্া পালরট 
বেরত্ পারর একটা মানুরষর পুররা জীিনরক। 
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২৩৪ 
অযান আপীল টু কমন লসে 

- আবরে আজাে 
 
 
অরনরকই মরন করর থারক, বিজ্ঞারনর র্রত্া উন্নবত্ হরচ্ছ, ধমব মরন হয় ত্রত্াটাই 
লকানঠাসা হরয় পড়রে। বিজ্ঞারনর নতু্ন নতু্ন সি আবিষ্কার, িরিষণার সারথ ধমবটা 
িুবে আর লপরর উঠরলা না। অরনক নাবিকও এমন ধারণা লপাষণ করর মরন মরন তৃ্বপ্ত 
পায়। আেরত্, িযাপারটা লর্রকম ভািা হয় িা লর্রকম করর ভািারনা হয়, বঠক ত্ার 
উরটা। বিজ্ঞারনর অগ্রিবত্ এিং আধুবনকায়রনর সারথ ধরমবর আসরল লকান সংঘাত্ 
লনই। 

. 

প্রথরম সাধারণ কমনরসে বেরয়ই ভািা র্াক। একটা সুপার কবম্পউটাররর কথাই 
ধরুন। মানি সভযত্ার অনযত্ম প্রধান আবিষ্কারগুরলার মরধয কবম্পউটার সম্ভিত্ 
এরকিারর প্রথম সাবরর আবিষ্কার। এই কবম্পউটার আমারের নেবনক জীিন লথরক শুরু 
করর আমারের জীিরনর সিবকেুরক একেম ‘িালভাত্’ িাবনরয় লেরলরে। এই 
কবম্পউটার বেরয় আবম লর্মন লেইসিুক ব্রাউজ কবর, বঠক লত্মবন এই কবম্পউটার 
বেরয়ই হাজার আরলাকিষব মাইল েূররর লকান গ্রহ িা নেরত্রর অিস্থান, আকৃবত্, 
কার্বকলাপ বনখুাঁত্ভারি বনণবয় করর লেবল। আচ্ছা, এই কবম্পউটার লক নত্বর করররে? 
বনিয়ই লকান িুবদ্ধমান প্রাণী। সাম্প্রবত্ক বিজ্ঞান আমারের জানারচ্ছ লর্, সমরয়র 
সিরচরয় শ্বিশ্ালী সুপার কবম্পউটাররর লচরয়ও মানুরষর লব্রইন েশ্গুণ লিবশ্ই 
শ্বিশ্ালী। আপনারক র্খন বজরজ্ঞস কবর, ‘কবম্পউটার লক িাবনরয়রে?’ আপবন 
অকপরট উির লেন, - িুবদ্ধমান মানুষ। আিার, লসই আপনারক র্খন বজরজ্ঞস করা 
হয়,- লসই িুবদ্ধমান মানুষ, বর্বন েশ্বট সুপার কবম্পউটাররর সমান, ত্ারক লক সৃবষ্ট 
করররে? 

. 
আপবন ত্খন কমন লসরের ঘাাঁড়,মাথা সিবকেু লখরয় িরলন, - বিবলয়ন বিবলয়ন িের 
আরি বকেু রাসায়বনক পোথব বনজ লথরক, স্ব-উরেযারি একবত্রত্ হরয় প্রথম প্রারণর সৃবষ্ট 
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হয়। আপনারক র্বে আিার িলা হয়, বিবলয়ন বিবলয়ন িের আরির লসই িালাও-
লপাাঁড়াওময় আিহাওয়ায় লকরনা বকেু রাসায়বনক পোরথবর মরন হরলা লর্ ত্ারা একবত্রত্ 
হরয় প্রাণ নত্বর কররি? আর, ত্ারের মনই িা লকাথা লথরক এরলা? আপবন ত্খন বকেু 
িিিােী নিজ্ঞাবনক ‘বথওবর’ কপচারত্ কপচারত্ কমনরসে, লবজক লথরক লির হরয় 
‘বিচার মাবন বকন্তু ত্ালিাে আমার’ নীবত্রত্ চরল র্ান। সুপার কবম্পউটার আবিষ্কাররর 
লপেরন একজন িুবদ্ধমান সত্ত্বার হাত্ আরে, থাকরত্ হরিই- এটা আপবন বিশ্বাস কররন। 
বকন্তু ওই সুপার কবম্পউটাররর চাইরত্ও অরনক লিবশ্ শ্বিশ্ালী ‘Human Brain’ এর 
িযাপারর আপনার ধারণা হরলা বকেু আিজবনা, রাসায়বনক পোথব বিয়া-বিবিয়ার মাধযরম 
এটা বনরজ বনরজ নত্বর হরয় লিরে। এর লপেরন লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার হাত্ লনই িা 
থাকরত্ লনই। লহায়যাট অযা কমনরসে! 

. 

আমরা সকরলই জাবন, বিি িযাংরয়র সমরয় লসই মহা বিরফাররণর েরলই আমারের 
মহাবিরশ্বর সৃবষ্ট। বিি িযাং মারন বক? মহা বিরফারণ। আচ্ছা, কখরনা বক লকাথাও 
বিরফারণ হরত্ লেরখরেন? পারমানবিক লিামা বিরফাররণর কথাই ধরুন। আপনারক 
প্রশ্ন কবর, আরমবরকা র্খন জাপারনর বহররাবশ্মা-নািাসাবকরত্ পারমানবিক লিামা লেরল, 
লসটারক আমরা বক বিরফারণ িলরত্ পাবর? আচ্ছা, র্বে লসটা বিরফারণ হয়, ত্াহরল 
লসই বিরফাররণর েলােল বক বেরলা? বহররাবশ্মা নািাসাবক শ্হর বক ত্েনে হরয় 
বিরয়বেরলা নাবক আরির লচরয়ও সুন্দর, মরনাহর, অপরূপ হরয় উরঠবেরলা? 

. 

আমরা সিাই জাবন লর্, বহররাবশ্মা-নািাসাবক লসই পারমানবিক লিামা বিরফাররণর পরর 
লন্ডভন্ড হরয় র্ায়। লসই পারমানবিক বিরফাররণর লত্জস্ক্রীয়ত্া এরত্াই লিবশ্ বেরলা লর্, 
লসই লত্জস্ক্রীয়ত্ার ভয়ািহত্া এখরনা লভাি করর লসই অিরলর ললাকজন। এখরনা 
বহররাবশ্মা-নািাসাবকরত্ পঙু্গ-বিকলাঙ্গ সিান জম লনয়। পারমানবিক লিামা বিরফাররণর 
লসই লরশ্ এখরনা িভবিত্ী মারয়র লপরট সিারনর শ্ারীবরক বিকৃবত্ ঘটায়। এই লর্ 
বিরফারণ, এটা বক েবত্কর না উপকাবর? আবম জাবন সিাই একিারকয িলরি- 
েবত্কর। েুবনয়ায় এমন একটা বিরফাররণর নবজর লকউ লেখারত্ পাররিনা লর্খারন 
লকান বিরফারণ ভারলা বকেু সৃবষ্ট করররে, নতু্ন বকেু সৃবষ্ট করররে র্া আরির লচরয় 
সুন্দর, মরনাহর, উপকাবর। নট অযা বসরঙ্গল ইনবসরিন্ট। বিি িযাংরয়র সারথ তু্লনা 
কররল বহররাবশ্মা-নািাসাবকর লসই বিরফারণ করয়ক লকাবট বিবলয়ন ভারির এক ভািও 
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হরিনা। অথচ, বিি িযাংরয়র মরত্া এরত্া বিশ্াল বিরফাররণর মাধযরম জম বনরয়রে 
পৃবথিীর মরত্া লাইে সারপারটবি একটা গ্রহ লর্খারন প্রারণর অবিত্ব রোর সকল 
উপাোন, সকল উপকরণ এরকিারর সমান অনুপারত্ আরে। একটু লিবশ্ও না, একটু 
কমও না। আপনার বক মরন হয় এটা বনেক লকা-ইনবসরিন্ট? 

 
. 
মহাবিরশ্ব চারটা লোসব (শ্বি) এর অবিত্ব স্বীকার্ব। লসগুরলা হরচ্ছ, Strong Nuclear 
Force, Weak Nuclear Force, Electromagnatic Force, Gravitional Force. 
এই চারটা বজবনস মহাবিরশ্বর জমলি লথরক এরকিারর বঠক লসই অনুপারত্ই আরে, লর্ 
অনুপারত্ হরল আমারের মহাবিশ্ব অবিরত্ব আসরত্ পারর। Strong Nuclear Force 
বঠক লর্ পবরমারণ আরে, র্বে ত্ার লচরয় এক পারসবন্ট কম িা লিবশ্ থাকরত্া, ত্াহরল 
হয়রত্া আমারের মহাবিরশ্ব শুধু হাইরড্রারজন থাকরত্া, অথিা এরকিারর হাইরড্রারজন 
োড়া হরয় লর্রত্া। এমত্ািস্থায়, লসই মহাবিরশ্ব লকানভারিই প্রারণর অবিত্ব থাকা সম্ভি 
হরত্া না। 
. 
মহাবিরশ্বর জমলরি Weak Nuclear Force এর পবরমাণ এখন র্া আরে র্বে 
ত্াররচরয় একটু কম িা একটু লিবশ্ হরত্া, ত্াহরল হয়রত্া মহাবিরশ্ব খুি লিবশ্ পবরমারণ 
বহবলয়াম িযাস নত্বর হরত্া, অথিা এরকিারর বহবলয়াম িযাস বিহীন একটা মহাবিশ্ব 
আমরা লপত্াম। এমনটা হরল বক হরত্া জারনন? লকান গ্রহই মহাবিরশ্ব অবিত্ব লাভ 
কররত্া না। 
Electromagnatic Force র্বে লর্ পবরমাণ আরে ত্াররচরয় সামানয পবরমাণ কম 
থাকরত্া, ত্াহরল মহাবিরশ্বর সি ইরলক্ট্রণ হাওয়ায় বমবলরয় লর্রত্া এিং এখারন লকান 
ধররণর অণুই অবিত্ব লাভ কররত্ পাররত্া না। আিার, Electromagnatic Force 
র্বে লর্ পবরমাণ আরে, ত্াররচরয় সামানয পবরমাণ লিবশ্ থাকরত্া, ত্াহরল পরমাণু লকান 
ইরলক্ট্রণরকই কনবসস্ট্ কররত্ পাররত্া না। েরল ত্খনই লকান প্রকার অণুর অবিত্ব লাভ 
করা সম্ভি হরত্া না। 

. 
এরপর আসা র্াক Gravitional Force এর কথায়। এটা র্বে লর্ পবরমাণ আরে, 
ত্াররচরয় সামানয একটু লিবশ্ থাকরত্া, ত্াহরল বক হরত্া জারনন? গ্রহগুরলা মাত্রাবত্বরি 
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িরম থাকরত্া এিং সারাজীিন ধরর োহয হরত্ই থাকরত্া। জীিন ধাররণর জনয 
লকানভারিই উপরর্াবি হরত্ানা। আিার, Gravitional Force র্বে সামানয একটু কম 
হরত্া, ত্াহরল বক হরত্া? গ্রহগুরলার োহযশ্বি এরত্াই কম হরত্া লর্ লসগুরলা ঠান্ডা হরয় 
পড়রত্া। এরকম গ্রহও লকানভারি জীিন ধাররণর জনয উপরর্াবি হরত্া না। 
. 
আচ্ছা, বিি িযাংরয়র মরত্া এরকম মহা বিরফাররণর েরল এই বজবনসগুরলা বঠক লসই 
অনুপারত্ বমরল র্াওয়া, লর্ অনুপাত্ হরলই জীিন ধারণ এিং ত্ার বিিৃবত্ ঘটার 
উপরর্াবি হয়- এটা বক বনেক কাকত্ালীয়? এই উপাোনগুরলার এরকম অবিশ্বাসয 
অনুপারত্ ‘বমরল র্াওয়া’ লক প্রয়াত্ পোথববিে বস্ট্রেন হবকং এভারি িরলরেন, - “The 
remarkable fact is that the values of these numbers seem to have 
been very finely adjusted to make possible the development of Life.’ 
এই লর্ জীিরনর উপরর্াবিত্ার জনয এই বজবনসগুরলার এরকম বনাঁখুত্ভারি বমরল 
র্াওয়া, এটার লপেরন বক লকান িুবদ্ধমান সত্ত্বার হাত্ লনই? কমনরসে বক িরল? 

. 

উহু, কাবহনী এখারনই লশ্ষ নয়। শুধু লর্ Strong Nuclear Force – Weak 
Nuclear Force এিং Electromagnatic Force আর Gravitional Force 
বমরলবমরশ্ একটা লাইে সারপারটবি মহাবিশ্ব আমরা লপরয় লিবে ত্াই নয়। এই 
উপাোনগুরলার এরকম ‘জাস্ট্ বমরল র্াওয়া’র জনয েরকার বেরলা একেম সবঠক সমরয় 
একটা বিি িযাংরয়র, অথবাৎ একটা মহা বিরফাররণর। বঠক লর্ সময়টায় এিং লর্ িবত্ 
বনরয় বিি িযাং ঘরটবেরলা, র্বে ত্াররচরয় একটু কম িবত্রত্ বিি িযাং ঘটরত্া, ত্াহরল 
মহাবিরশ্বর সম্প্রসারণ মাত্রা (Expanding Rate) ধীর হরয় লর্রত্া। েরল, মহাবিরশ্বর 
অবভকষব িলও ধীর হরয় পড়রত্া। র্বে এমনটা হরত্া, ত্াহরল আমারের মহাবিশ্ব 
সম্প্রসাররণর িেরল বনরজর মরধয গুবটরয় আিার একবট বিনু্দরত্ এরস পবরণত্ হরত্া। 
বিজ্ঞানীরা এটারক িরল ‘Big Crunch’. র্বে এমনটা হরত্া, ত্াহরল এই লর্ আপবন, 
আবম, এই মহাবিশ্ব, গ্রহ-নেত্র, ত্ারকামালা এর লকানবকেুই জমারত্া না। বকেুই না। 
আিার, বঠক লর্ সময়টায় বিি িযাং ঘরটবেরলা, র্বে ত্াররচরয় একটু সময় পরর ঘটরত্া 
এিং লর্ িবত্রত্ মহাবিরশ্বর সম্প্রসারণ শুরু হরয়বেরলা, র্বে িবত্র মাত্রা ত্াররচরয় 
একটু লিবশ্ হরত্া, বক হরত্া জারনন? মহাবিশ্ব এরত্া দ্রুত্ই লেৌঁড়ারত্া লর্, আমারের 
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িসিাস উপরর্াবি লকান িযাস, লকান িযালাবে লকানবকেুই নত্বর হিার সুরর্াি থাকরত্া 
না। 

. 

শুধু এসিই না। আমারের লোট্ট পৃবথিীটাই আিারিাড়া একটা বমরাকল। সূর্ব লথরক 
আমারের পৃবথিীর এখন লর্ েূরত্ব, লসটা র্বে ত্াররচরয় একটু লিবশ্ হরত্া বক হরত্া 
জারনন? আমারের পুররা পৃবথিীটাই ঠান্ডা িররে লঢরক লর্রত্া। পুররা পৃবথিীই হরয় 
উঠরত্া এন্টাকববটকা মহারেশ্ লর্খারন লকিল লপঙু্গইন োড়া আর লকান প্রাণীই থাকরত্ 
পাররত্া না। 
আিার, পৃবথিীর অিস্থান র্বে িত্বমারনর লচরয় আররকটু বনকরট হরত্া, ত্াহরল সি লত্া 
করিই পুাঁরড় কাঠ-কয়লা হরয় মহাশূ্রনয বিলীন হরয় লর্রত্া। 

. 
আমারের চারপারশ্ বঘরর থাকা Magnetic Field এিং সূর্ব লথরক লধরয় আসা অবত্ 
লিগুনী রবি লথরক আমারের রোকারী িায়ুমন্ডরলর ‘ওরজান ির’ এর কথা নাহয় িােই 
বেলাম। এই লর্ এরত্া এরত্া উপাোন, উপকরণ বঠক লসই অনুপারত্ ‘বমরল র্াওয়া’ টা 
বক বনেক লকান একবসরিন্ট? এর লপেরন বক সবত্যই লকান মহা পবরকল্পরকর হাত্ 
লনই? আপনার অিরচত্ন মনরক প্রশ্ন করুন। 

. 

আমরা পোথববিেযার লর্ সূত্রগুরলা িযিহার কবর, লসগুরলা লকরনা বঠক লসরকম লর্রকমটা 
প্রকৃবত্র েরকার? লকরনা E = mc2 হরলা? লকরনা ‘প্ররত্যক বিয়ারই বিপরীত্ 
প্রবত্বিয়া’ থাকরত্ হরি? শ্বির বনত্যত্া সূত্র, থারমবািাইনাবমরের সূত্রগুরলা লকরনা বঠক 
লসরকম লর্রকম আমারের েরকার? এর িযত্য় লনই লকরনা লকাথাও? আমরা এসি 
সূরত্রর কাজ সম্পরকব জাবন। বকন্তু এসি সূত্র বঠক লকারত্থরক এরসরে? বঠক এই প্রশ্নটাই 
লররখরেন এক সময়কার সিরচরয় ইনিুরয়বেভ নাবিক Antony Flew. বত্বন িরলরেন, 
- ‘Then, who wrote the laws of nature?’ 

. 

সিরচরয় চযারলবিং প্রশ্ন আসরল এটাই। বিজ্ঞান আমারের সূত্রগুরলার কাজ জানারত্ 
পারর, বকন্তু এর উৎসমূল সম্পরকব জানারত্ পাররনা। আররা চযারলবিং প্রশ্ন হরচ্ছ 
আমারের অবিত্ব। বিজ্ঞান মহরল সুবিবেত্ চযারলবিং প্রশ্নটাই হরচ্ছ,- Why there is 
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something rather than nothing?’ লকরনা ‘লকানবকেু’ না থাকার িেরল 
‘লকানবকেু’ আরে? এই পৃবথিী, এই মহাবিশ্ব, এই গ্রহ, নেত্র, ত্ারকা, সাির-মহাসাির 
এসি লত্া সৃবষ্ট না হরলও পাররত্া। লকরনা হরলা? এর লপেরন রহসয বক? আপাত্ এই 
সাধারণ প্রশ্নটাই রু্ি রু্ি ধরর ‘অমীমাংবসত্’ অিস্থায় লথরক লিরে। 

 
. 
‘বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব’ এরস মােখান বেরয় বিজ্ঞারনর অন্দরমহল লথরক ধমব আর স্রষ্টারক 
লোঁবটরয় বিরেয় করর বেরত্ চাইরলা। চালবস িারউইন এরস িলরলন লর্, আমরা আসরল 
লকান বনবেবষ্ট মানি-মানিী লথরক জমাইবন। আমারের আবেপুরুষ একবট একরকাষী 
িযাকরটবরয়া মাত্র। লসই একবট একরকাষী িযাকরটবরয়া লথরক বিিবত্বত্ হরত্ হরত্ 
আমরা আজরকর আধুবনক মানুরষ এরস লঠরকবে। 
. 
টু বি অরনস্ট্, বিজ্ঞান জিরত্ এই ‘বিিত্বনিাে ত্ত্ত্ব’র মরত্া লধাাঁকািাবজপূণব, লিাাঁজাবমরল 
ভরা লকান ত্ত্ত্ব বিজ্ঞান চচবার ইবত্হারস আর একবটও লনই। বিজ্ঞান জিরত্র ঠুাঁবট লচরপ 
ধরা িস্তুিােী বিজ্ঞান েশ্বরনর মূলনীবত্ই হরলা- স্রষ্টাত্ত্ত্বরক লকানভারিই ত্ারা বিজ্ঞান 
মহরল প্ররিশ্ কররত্ বেরি না। েরল, র্খনই লকান বিজ্ঞানী, লকান িরিষক বিিত্বনিাে 
ত্ত্ত্বরক চযারলি করর িা করররে, ত্ারক িরণ করর বনরত্ হয় অপমান-লািনা আর 
চাকবর লথরক িবহঃস্কার। সাম্প্রবত্ক সমরয় ঘটা জামবাবনর বিজ্ঞানী গুনটার লিকবলই ত্ার 
উোহরণ। 

. 
বিিত্বনিাে ত্রত্ত্ব চালবস িারউইন অসাড় প্রমাণ হরয়রে অরনক আরিই। ত্ার প্রিাবিত্ 
‘নযাচারাল বসরলকশ্ন’ পদ্ধবত্রক স্বয়ং িারউইবনস্ট্রাই অরনক আরি েুাঁরড় লেরলরে। 
িারউইনরক ত্যাি করর ‘বনও-িারউইবনজম’ পদ্ধবত্র বিিত্বনিােরক িযাখযার লর্ ক’টা 
েমুবলা ত্ারা োাঁড় কবররয়রে, ত্ার লকানটার সারথই আসল বিজ্ঞারনর বিনু্দমাত্র 
লর্ািসারজশ্ লনই। র্া আরে ত্া অধবসত্য, বিকৃত্। 
[এ িযাপারর আবম আমার বেত্ীয় িই ‘আরজ আলী সমীরপ’ লত্ একবট অধযারয় সবিিার 
আরলাচনা কররবে। আর, বকেুবেরনর মরধয আমারের উচ্চ মাধযবমক পর্বারয় লর্ 
বিিত্ববনিাে লিলারনা হয়, লসই বিষরয় একবট এযাকারিবমক ললরভরলর িই প্রকাশ্ হরত্ 
র্ারচ্ছ, ইন শ্া আল্লাহ] 
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. 

সুত্রাং, বিজ্ঞান কখরনাই ধমববিররাবধ হয় না,না প্রকৃত্ ধমব কখরনা বিজ্ঞান বিররাবধ হয়। 
বিজ্ঞান বনভবর করর প্রকৃবত্র উপর। প্রকৃবত্ চরল ত্ার সুবনবেবষ্ট ‘ল’ অনুসারর। আর 
প্রকৃবত্র লসই ‘ল’ গুরলা লত্া মহান আল্লাহ ত্াআলা’রই সৃবষ্ট। ত্াহরল, এরত্ বক করর 
বিররাধ হরত্ পারর? 
. 

র্ারা আপনার সামরন বিজ্ঞানরক ধরমবর বিপরে হাবজর করর, ত্ারা আপনারক অধবসত্য 
বিজ্ঞান লশ্খায়। এরা না বনরজরা সবঠক বকেু জারন, না এরা সবঠক লকানবকেু জানারত্ 
পারর। বিজ্ঞান এিং স্রষ্টার িযাপারর িলরত্ বিরয় আধুবনক জীি বিজ্ঞারনর জনক লুই 
পাস্তুর িরলরেন,- ‘The more I study science the more I think about 
God’.  

 
বিজ্ঞান চচবা কখরনাই কাউরক ধমববিররাবধ করর লত্ারল না। র্ারা বিজ্ঞারনর লধাাঁয়া তু্রল 
ধমববিররাবধ সারজ, এরা মূলত্ বনরজরের ‘নেস’ লক প্রাধানয লেয়। ধরমবর অধীন হরত্ 
হরল ত্ারক বকেু ‘রুলস এন্ড লরগুরলশ্ন’ এর মধয বেরয় লর্রত্ হরি। বকন্তু লভািিােী 
েুবনয়ার লমারহ লস এসি রুলস এন্ড লরগুরলশ্ন মানরত্ রাবজ নয়। লস অিশ্যই বিশ্বাস 
করর লর্, ত্ার চারপারশ্র প্রকৃবত্, ত্ার েৃবষ্টরিাচররর সিবকেুই একটা বনয়ম, রুলস 
লমরন চরল। ত্ার কমনরসে ত্ারক এটাও িরল লর্, লর্খারনই লকান ‘রুলস’ থারক, 
‘বনয়ম’ থারক, ‘ল’ থারক, লসখারনই একজন ‘ল বিভার’ থাকাও আিশ্যক। লস জানার 
পরও অস্বীকার করর। কারণ, ত্ারা বনরজরের প্রিৃবিরকই বনরজরের ‘রি’ িাবনরয় 
বনরয়রে। 

. 

. 

আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/অযান-আপীল-টু-কমন-স…/145 
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২৩৫ 
কিররর আর্ািঃ আরি ও পরর মারা র্াওয়া িযবিরা বক পাপ 
অনুর্ায়ী র্থাথব শ্াবি পারি? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
 
#নাবিক_প্রশ্নঃ ধরা র্াক একজন িযবি বকয়ামরত্র ২ বেন আরি মারা বিরয়রেন 
আররকজন িযবি বকয়ামরত্র ২ হাজার িের আরি মারা বিরয়রে্ন। বর্বন বকয়ামরত্র ২ 
বেন আরি মারা বিরয়রে্ন, ত্ার পারপর পবরমাণ লিবশ্ আর বর্বন ২ হাজার িের আরি 
মারা বিরয়রেন ত্ার পারপর পবরমাণ কম। মুসবলমরা কিররর আর্ারি বিশ্বাস করর। 
কিররর আর্াি িরল র্বে বকেু লথরকই থারক, ত্াহরল বর্বন বকয়ামরত্র ২ বেন আরি 
মারা লিরলন ত্ার কিররর আর্াি অরনক কম হরি কারণ বত্বন অরনক কম সময় 
কিরর থাকরেন। পোিরর, বর্বন বকয়ামরত্র ২ হাজার িের আরি মারা লিরলন ত্ার 
কিররর আর্াি অরনক লিবশ্ হরি কারণ বত্বন অরনক লিবশ্ সময় কিরর থাকরেন। 
েরল পাপ লিবশ্ হওয়া সরত্ত্বও ১ম িযবি কম শ্াবি লপরলন এিং পাপ পাপ কম হওয়া 
সরত্ত্বও ২য় িযবি লিবশ্ শ্াবি লপরলন। ত্াহরল আল্লাহ কী করর নযযবিচারক হন? 
. 
#উিরঃ কিররর আর্াি িলরত্ ঐ আর্ািরক লিাোয়, র্া মৃতু্যর পর লথরক শুরু কিররর 
িা িারর্ারখর জীিরন মানুষ উপলবি করর থারক। 
. 
আল কুরআরন িলা হরয়রে - মানুষরক ত্ার পাপ অনুর্ায়ী শ্াবি লেয়া হরি এিং কাররা 
প্রবত্ বিনু্দমাত্র জুলুমও করা হরি না। 
. 
“আজরকর বেরন কারও প্রবত্ জুলুম করা হরি না এিং লত্ামরা র্া কররি লকিল ত্ারই 
প্রবত্োন পারি।” 
(আল-কুরআন, সুরা ইয়াবসন ৩৬:৫৪) 
. 
“বনিয়ই আল্লাহ কাররা প্রবত্ বিনু্দমাত্রও জুলুম কররন না; আর র্বে ত্া (মানুরষর কমব) 
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সৎকমব হয়, ত্রি ত্ারক বেগুণ করর লেন এিং বনরজর পে লথরক বিপুল সওয়াি োন 
কররন।”  
(আল-কুরআন, সুরা বনসা ৪:৪০) 
. 
“িস্তুত্ঃ র্ারা বমথযা লজরনরে আমার আয়াত্সমূরক এিং আবখরারত্র সাোত্রক, ত্ারের 
র্ািত্ীয় কাজকমব ধ্বংস হরয় লিরে। লত্মন িেলাই লস পারি লর্মন আমল করত্।”  
(আল-কুরআন, সুরা আ’রাে ৭:১৪৭) 
. 
অথবাৎ মানুষরক ত্ার পারপর পবরমাণ অনুর্ায়ীই শ্াবি লেয়া হরি। লর্ লিবশ্ পাপ কররি 
লস লিবশ্ শ্াবি পারি আর লর্ কম পাপ কররি লস কম শ্াবি পারি। এবটই সাধারণ 
বনয়ম।  
. 
ইমাম ইিনুল কাইবয়ম জাওবর্য়যাহ(র)র মরত্, কিররর আর্াি ২ প্রকার। স্থায়ী এিং 
সামবয়ক।  
স্থায়ী কিররর আর্ারির উোহরণ হরচ্ছ, 
“অত্ঃপর আল্লাহ ত্াাঁরক ত্ারের ষড়র্রযর অবনষ্ট লথরক রো কররলন এিং বেরআউন 
লিাত্ররক লশ্াচনীয় আর্াি গ্রাস করল। সকাল ও সন্ধযায় ত্ারেররক আগুরনর সামরন 
লপশ্ করা হয় এিং লর্বেন বকয়ামত্ সংঘবটত্ হরি, লসবেন আরেশ্ করা হরি 
বেরআউন লিাত্ররক কবঠনত্র আর্ারি োবখল কর।"  
(আল কুরআন, মু’বমন ২৩ : ৪৫-৪৬) 
. 
এোড়া রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) -এর স্বে সম্পকবীয় একবট হােীরস উরল্লখ আরে লর্, “ত্ারের 
উপর বকয়ামত্ পর্বি এ রকম শ্াবি হরত্ থাকরি।” (িুখারী) [১] অবিশ্বাসী িা 
কাবেররের স্থায়ী কিররর আর্াি হয়। 
. 
ইমাম ইিনুল কাইবয়ম(র) আররা উরল্লখ করররেন, কিররর সামবয়ক আর্াি হরি ত্ারের 
জনয র্ারা সাধারণ গুনাহিার িান্দা। ঐ গুনারহর জনয একবট বনবেবষ্ট সময় পর্বি ত্ারা 
আর্াি লভাি কররি, ত্ারপর ত্ার আর্াি িন্ধ হরয় র্ারি এিং লস লরহাই লপরয় র্ারি। 
কিররর এরূপ সামবয়ক আর্াি েুআ, সেকাহ, েমা প্রাথবনা, হজ, কুরআন বত্লাওয়াত্ 
ইত্যাবে লনক কারজর মাধযরম মাে হরয় র্ায়। [২] বনবেবষ্টকাল পরর এই আর্াি িন্ধ হরয় 
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র্ায়। 
. 
এিার নাবিক-মুিমনারের প্ররশ্নর িযাপারর আবস। লর্ কাবেররের স্থায়ী কিররর আর্াি 
হরি, ত্ারের মৃতু্যর পর লথরক কিররর জীিরন শ্াবি শুরু হরি। বকয়ামরত্র আরি ও 
পরর – অনিকালিযবপ ত্ারের শ্াবি চলরত্ থাকরি। [৩] বকয়ামরত্র ২ বেন আরি 
কির লেয়া লহাক আর ২ হাজার িের আরি লেয়া লহাক এখারন লসবট লকান বিরিচয 
বিষয় নয় কারণ ত্ারের শ্াবি চলরি অনিকাল িা অসীম (Infinity) সময় ধরর। এই 
অসীম সমরয়র শ্াবির লেরত্র কাররা আরি আর্াি শুরু লহাক িা পরর লহাক, লমাট 
সমরয়র পবরমাণ অসীমই থাকরি। একবট মহাসমুরদ্র ১ লোাঁটা পাবন লর্াি কররল ত্া 
লর্মন মহাসমুরদ্রর পাবনর লকান পবরিত্বন ঘটায় না, লত্মবন অসীম (Infinity) সমরয়র 
শ্াবির জনযও ২ হাজার বকংিা ২ লে িের সমরয়র িযিধানও শূ্রনযর সমান। কারজই 
লস লর্ সমরয়ই মারা র্াক না লকন লমাট শ্াবি সমান। [Infinity (∞)+ any number 
= Infinity (∞)] 

. 
সামবয়ক কিররর আর্াি র্ারের উপর প্ররু্ি হরি (অথবাৎ পাপী মুসবলমরা), ত্ারের 
কিররর আর্াি এক সময় লথরম র্ায়। বকয়ামরত্র ২ হাজার িের আরি র্ার মৃতু্য হরি, 
গুনাহ কম হরল ত্ার ত্ার কিররর আর্ািও কম হরি। গুনারহর পবরমাণ বহসারি ত্া 
এক সময় লথরম র্ারি। আরি মৃতু্যিরণ করার জনয অবত্বরি লকান শ্াবির িযাপার 
এখারন লনই। বকয়ামরত্র ২ বেন আরি মৃতু্যিরণ কররলও পারপর পবরমাণ অনুর্ায়ীই 
শ্াবি পারি। পাপী মুসবলমরের ত্ারের পারপর পবরমাণ অনুর্ায়ী কিরর ও লশ্ষ 
বিচাররর বেন শ্াবি লেয়া হরি। পারপর শ্াবি লশ্ষ হরল ত্ারা জান্নারত্ প্ররিশ্ কররি। 
[৪] র্বে কিরর শ্াবির লশ্ষ নাও হরয় থারক, ত্াহরল লশ্ষ বিচাররর বেন শ্াবি লপরত্ 
হরি। অথবাৎ র্ত্টুকু পাপ ত্ত্টুকুই শ্াবি। কাররা প্রবত্ এত্টুকুও অনযায় করা হরি না। 
কিররর আর্াি বনভবর করর পারপর পবরমারণর উপর। কিররর জীিরনর সময়কারলর 
উপর নয়। 
বনিয়ই আল্লাহ সূক্ষ্ম বহসাি গ্রহণকারী ও নযায়বিচারক। 
. 
“সুত্রাং এরপরও বকরস লত্ামারক কমবেল বেিস সম্পরকব অবিশ্বাসী করর লত্ারল? 
আল্লাহ বক বিচারকরের মরধয লেষ্ঠ নন?” 
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(আল কুরআন, ত্ীন ৯৫ : ৭-৮) 
. 
“…"লহ আল্লাহ! আবম লত্ামার বনকট আেয় প্রাথবনা করবে জাহান্নারমর আর্াি লথরক, 
কিররর আর্াি লথরক, জীিন-মৃতু্যর বেত্না লথরক এিং মাসীহ োিারলর অবনষ্ট 
লথরক।" ” 
[সহীহ মুসবলম, হাবেস নং : ১২০২] 
. 
. 

আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/কিররর-আর্ািঃ-আরি-ও-প…/131 

. 
 
. 

[১] ‘বকত্ািুর রূহ’ [‘রূরহর রহসয’ বশ্ররানারম িাংলায় অনূবেত্] – ইমাম ইিনুল কাইবয়ম 
জাওবর্য়যাহ(র), পৃষ্ঠা ১৬৭ (আহসান পািবলরকশ্ন); িাউনরলাি বলঙ্কঃhttps://goo.gl/mah2gP 
[২] ‘বকত্ািুর রূহ’ – ইমাম ইিনুল কাইবয়ম জাওবর্য়যাহ(র), পৃষ্ঠা ১৬৮  
[৩] The people of Hell will abide therein forever – islamQa (Shaykh Muhammad 
Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/45804 
[৪] The punishment in the grave may happen to sinners among those who 
affirm the Oneness of Allah; the squeezing in the grave will happen to everyone 
– islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/175666 
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২৩৬ 

িযবভচার, নাবিকত্া ও ইসলাম!!! 
- আহরমে আলী 
 
. 
"তু্বম বক ত্ারক লেখ না, লর্ ত্ার প্রিৃবিরক উপাসযরূরপ গ্রহণ করর? ত্িুও বক তু্বম 
ত্ার বর্ম্মাোর হরি? 
তু্বম বক মরন কররা লর্, ত্ারের অবধকাংশ্ লশ্ারন অথিা লিারে? ত্ারা লত্া চতু্েে 
জন্তুর মত্; িরং আরও পথভ্রাি!" 
(আল-রকারআন, ২৫:৪৩-৪৪) 
. 
িযবভচাররর মনিাবত্ত্বক পীড়া বিরেষণ কররলই লিাো র্ায় লর্, লকন এটা হারাম! 
. 
িযবভচাররর লেরত্র বিপরীত্ বলরঙ্গর সাহচর্ব উপরভাি করার পূরিব এিং পরর প্রবত্ িারই 
একিার হরলও বনরজর অভযিরীণ বেত্রাত্ িা প্রকৃবত্ হরত্ এই কারজর বিররাবধত্ার 
আহিান আরস। বকন্তু নােরসর বিলাবসত্া আর চাবহো বমটারত্ িযবি বনরজর ওপর 
প্রবত্িারই জুলুম িা অত্যাচার করর এিং বনরজর বেত্রারত্র সুপরামশ্বরক লজার করর 
েবমরয় িার িার হারাম উপরভারির বেরক েুরট চরল। 
. 
এরেরত্র মূল বিষয়বট হল অসন্তুবষ্ট িা সন্তুবষ্টর অভাি (lack of satisfaction)। 
প্রাথবমক ধারপ লর্ৌনকারর্ব বলপ্ত হওয়ার পূরিব িযবি বিবভন্ন ইবন্দ্ররয়র প্রবত্ আকৃষ্ট হয়; 
েরল এই আকষবণ লথরক কামনার সৃবষ্ট হয়, আর এই কামনা লথরক মরন অসরিাষ জম 
লনয়! র্ত্েণ এই অসরিাষ জাগ্রত্ থারক, ত্ত্েণ িযবির মরন এই কামনা বনিাররণর 
প্রিল ইচ্ছা বিয়াশ্ীলত্া লাভ করর। িযবি-বচরি িার িার এই বচিা আরস লর্, লস হয়ত্ 
উপরভারির মাধযরম সন্তুষ্ট হরত্ পাররি। বকন্তু র্খনই লস উপরভারির বপেরন লোরট, লস 
পরড় র্ায় আররকবট োাঁরে। এই কামনা বমটারত্ ইবন্দ্ররয়র হারাম উপরভাি িযবিরক 
আরও অবধক হারর অসন্তুষ্ট করর লত্ারল। 
েরল বিিাহ িবহভূবত্ সঙ্গীর সারথ অবভসারর বমবলত্ হরল লস বকেুটা স্ববি লাভ করররে 
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িরল মরন করর বঠকই; বকন্তু লসই সঙ্গীর লথরক েূরর সরর এরলই লস পুনরায় র্যণা 
লভাি কররত্ শুরু করর। এই অিস্থায় লস র্বে ত্ার সঙ্গীর সারথ শ্ারীবরক উপরভারিও 
মি হয়, ত্িুও লস শ্াবি লাভ কররত্ পারর না। লস হাজার হাজার িার লর্ৌনকার্ব 
সম্পােন কররলও প্রশ্াবি অজবন কররত্ পারর না। কারণ একটাই - ত্ার অির 
ত্ীব্রভারি অসন্তুষ্ট আর অসন্তুবষ্টর েরল ত্ার কারে জিত্টা অথবহীন িরল মরন হরত্ 
শুরু করর!! 
েরল িযবির বনকট সৃবষ্টকত্বার বচিাও অপ্ররয়াজনীয় িরল মরন হরত্ শুরু করর! 
. 
নাবিকত্ার লিাাঁড়ারত্ই এই লভািিারের বিষিারষ্পর সংেশ্ব বিেযমান। িযবি, লভারির 
হারাম পরথ েুটরত্ েুটরত্ প্রথরম আনরন্দ আত্মহারা হরয় পরড় এিং সৃবষ্টকত্বার বচিা 
ত্ার কারে লভাি-বিররাধী উদ্ভট সমসযা িরল মরন হরত্ থারক। আিার লভারির বপেরন 
েুটরত্ েুটরত্ ক্লাি হরয় পড়রল ত্ার মরধয নত্বর হয় চরম হত্াশ্া আর বনরজর প্রবত্ 
বনরজর প্রিল ঘৃণা! এই পর্বারয় িযবি মােকাসবি, আত্মহনন ইত্যাবের পথ লিরে 
লনওয়ার মাধযরম এই র্যণা লথরক িাাঁচার লচষ্টা করর। উপরন্তু বনজ সত্ত্বার প্রবত্ 
অত্যাচাররর কুকমব লথরক বনরজরক িাাঁচারত্ সমি হারাম কারজর োয়ভার সৃবষ্টকত্বার 
ওপর চাবপরয় লেওয়ার মাধযরম পারপর োয়মুবির জনয নাবিকত্ারক আাঁকরড় ধরর লস! 
. 
এরেরত্র েুবট পর্বায় লেযণীয়: লভারির প্রাথবমক এিং চরম পর্বায়। 
উভয় লেরত্রই মূল লর্ বিষয়বট ঘুরর বেরর আসরে, লসটা লসই একই অসরিাষ িা 
সন্তুবষ্টর অভাি! সৃবষ্টকত্বার বনধবাবরত্ বিধান লথরক মুি হরত্ বিরয় িযবি পরড় র্ায় 
লভাি-বিলাবসত্ার অনয এক োাঁরে! েরল নােরসর বিলাবসত্ার আনন্দ অজবন কররত্ 
বিরয় িযবি লকারনাভারিই লসই োাঁরের অসন্তুবষ্টর লিড়াজাল লথরক মুি হরত্ পারর না! 
. 
. 
িযবির এই অসরিাষ েূর করার জনয ইসলাম ত্ারক লসাজা সাপটা পথ লেবখরয়রে। 
আর লসবট হল - অহংকার ও বিলাবসত্ার বিসজবন বেরয় প্রকৃত্ আিবরক ত্ওিার োরা 
বনরজর শুদ্ধ প্রকৃবত্রত্ বেরর আসা! লভারির শৃ্ঙ্খরলর অসরিাষ লথরক মুি হরয় আল্লাহ 
ত্াআলার োসরত্বর প্রশ্াবি িরণ করা! আত্মসন্তুবষ্টর বপেরন না েুরট সিবশ্বিমান স্রষ্টার 
বনকট ইিােরত্র মাধযরম আনুিরত্যর বশ্র নত্ করা!  
. 
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পাবথবি কামনার োরা কখনই সন্তুষ্ট হওয়া র্ায় না - লহাক লসটা হালাল বকংিা হারাম 
পথ! 
হারাম বিষরয় আল্লাহর স্মরণ বিলুপ্ত হয় বিধায় ত্া অত্যাবধক পীড়াোয়ক। বকন্তু হালাল 
বিষরয় আল্লাহর স্মরণ থারক বিধায় উপরভারির মরধয শ্াবি বমবেত্ অিস্থায় বিরাজ 
করর; কারণ অিররর সন্তুবষ্ট আরস হৃেরয়র প্রশ্াবির মাধযরম; আর প্রশ্াবির একমাত্র 
উৎস হল আল্লাহর স্মরণ! 
. 

ِر ٱللَِّه َتْطَمِئنُّ  َْ ِِ ِر ٱللَّهِ  َأََل ِب َْ ِِ يَن َءاَمُنو۟ا َوَتْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِب ِِ   ٱْلُقُلوبُ ٱلَّ
. 

"র্ারা ঈমান আরন এিং আল্লাহর স্মররণ র্ারের বচি প্রশ্াি হয়; লজরন লরখ, আল্লাহর 
স্মররণই বচি প্রশ্াি হয়।" 
(আল-রকারআন, ১৩:২৮) 
. 
বকন্তু এটা এরকিাররই সুেষ্ট লর্, সরিবাচ্চ লচষ্টা কররও পাবথবি কামনা বমটারনা র্ায় না! 
ত্াই েুবনয়ার লভারির মাধযরম পবরপূণব সন্তুষ্ট হওয়ার বচিা ও লচষ্টা করা - েুরটাই িৃথা! 
. 

َِ وَ  َنُكْم َوَتَكاثُ ٌر ِفى ٱْْلَْموَٰ  بَ ي ْ
نْ َيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌرُۢ َمَثِل َغْيث  َأْعَجَب ٱْلُكفَّاَر ٱٱْعَلُمو ۟ا أَنََّما ٱْلَحيَ ٰوُة ٱلدُّ ْْلَْولَٰدِۖ ََ

اٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِ َن ٱللَّهِ نَ َباتُُهۥ ثُمَّ يَِهيُج فَ ت َ  َِ َءاِخَرِة َع َْ  َوَما ٱْلَحيَ ٰوُة  َرٰىُه ُمْصَفرًّا ثُمَّ َيُكوُن ُحطًَٰمۖا َوِفى ٱ
 
ٌن َوِرْضوَٰ

نْ َيا  ِإَلَّ َمتَُٰع ٱْلُغُرورِ    ٱلدُّ
 

. 
"লত্ামরা লজরন লরখ লর্, পাবথবি জীিন লত্া িীড়া লকৌতু্ক, জাাঁকজমক, পারেবরক 
অহংকার প্রকাশ্, ধন-সম্পে ও সিান-সিবত্রত্ প্রাচুর্ব লারভর প্রবত্রর্াবিত্া িযত্ীত্ 
আর বকেুই নয়; ওর উপমা িৃবষ্ট, র্োরা উৎপন্ন শ্সয সম্ভার কৃষকরেররক চমৎকৃত্ 
করর, অত্ঃপর ওটা শুবকরয় র্ায়, েরল তু্বম ওটা পীত্িণব লেখরত্ পাও; অিরশ্রষ ওটা 
খড়কুটায় পবরণত্ হয়। পরকারল (অবিশ্বাসীরের জনয) ররয়রে কবঠন শ্াবি এিং 
(সৎপথ অনুসারীরের জনয ররয়রে) আল্লাহর েমা ও সন্তুবষ্ট। পাবথবি জীিন েলনাময় 
লভাি িযত্ীত্ বকেুই নয়।"  
(আল-রকারআন, ৫৭:২০) 
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২৩৭ 
িঙ্গীয় লসকুযলাররের মাইরয়াবপয়া 
- আবসে আেনান  
 
. 
একটানা লেইসিুক স্ক্রল কররত্ কররত্ মারেমারে এমন বকেু খির পাওয়া র্ায় র্া 
মরনারর্াি লকরড় লনয়। সম্ভিত্ এ আশ্ারত্ই মানুষ বনরির র্াবযক স্ক্রবলং চাবলরয় র্ায়। 
িত্ করয়কবেরন এমন েুরটা খির লচারখ পড়রলা। প্রথম খিরটা প্রথম আরলার। 
বশ্ররানাম – “নিিাবহক ধষবণ সম্পরকব অবধকাংশ্ নারীর ধারণা লনই"। বেত্ীয় খিরটা 
লেইসিুরকর। লকাটা সংস্কার আরন্দালরনর একবট েবিরত্ মাথায় টুবপ ও মুরখ োবড় 
থাকা বকেু মানুরষর েবি বচবহ্নত্ করর, একবট োত্র সংিঠরনর লপইজ লথরক লপাস্ট্ লেয়া 
হরয়রে – “এরা কাাঁরা..? লমধািীরের আরন্দালন এখন বশ্বিররর আরন্দালরন রুপ 
বনরয়রে।” 
. 
েু’লটা খিরই লিশ্ ইন্টাররবস্ট্ং। প্রথম খিরর আপাত্েৃবষ্টরত্ এমন এক মহামারী 
“অপরারধর” কথা তু্রল ধরা হরচ্ছ, র্া সম্পরকব অপরাধী ও বভকবটম কাররারই ধারণা 
লনই। র্বেও আইরনর বেক লথরক ইরন্টন্ট না থাকরল লকান কাজ আরেৌ অপরাধ িরল 
িণয হরত্ পারর বক না, লসটা বনরয়ও অরনক িড় প্রশ্ন থারক। র্াক, নুআে এিং 
িুবদ্ধিৃবিক সামিসয কখরনাই িঙ্গীয় লসকুযলাররের শ্বিশ্ালী বেক বেল না। ত্ারা 
আরিি আর আওড়ারনার িযিসা করর। 

বেত্ীয় খিরর, ইসলারমর বকেু িাবহযক বচহ্নরক বশ্বিররর সারথ রু্ি করা হরচ্ছ - এিং 
এর মাধযরম লকাটা সংস্কার আরন্দালনরক বশ্বিররর আরন্দালন িলা হরচ্ছ। (অথবাৎ লকিল 
বশ্বিররর সেসযরাই োবড় রারখ, টুবপ পরর। লর্রহতু্ লকাটা সংস্কার আরন্দালরন বকেু 
োবড়টুবপওয়ালা ললাক আরে, অত্এি প্রমাবনত্ হয় এ আরন্দালন বশ্বিররর।) ত্রি 
আররকটু মরনারর্ারির সারথ ত্াকারল আপাত্ অরথবর পাশ্াপাবশ্ এ েুরটা খিরর 
লসকুযলাররের েুরটা লমৌবলক প্রিণত্ার উোহরণ লেখরত্ পাওয়া র্ায়।  
. 
এক পািাত্য বচিার অন্ধ, মুখস্থ, কবপ-রপইস্ট্ অনুকরণ।  
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েুই, ইসলামরক একবট বিররাধী শ্বি, একবট অশুভ শ্বি বহরসরি বচত্রায়ন। র্ারা 
লসকুযলার বনজস্ব সংজ্ঞার “গ্রহণরর্ািয ইসলাম”- এর অনুসরণ করর না (রর্মন, ঐসি 
ললাক র্ারা োবড় রাখা িা টুবপ পরার মরত্া “অপরাধ” করার েধবা লেখায়) ত্ারেররক 
অপর/শ্ত্রু বহরসরি বচবত্রত্ করা।  
. 
েীঘববেন ধররই িাংলারেরশ্র লসকুযলাররা এ েু’লটা কাজ করর আসরেন। লর্মনটা 
িললাম, এ েু’লটা িঙ্গীয় লসকুযলাররের লমৌবলক নিবশ্ষ্টয, ত্ারের সংজ্ঞার অংশ্। বকন্তু 
এধররনর কারজর েীঘবরময়ােী েলােল কী, এটা সম্ভিত্ ত্ারা এিং ত্ারের বিররাবধরাও 
খুি কমরেরত্রই অনুধািন কররত্ পাররন।  
. 
অরনক সময় মানুষরক লকান আেরশ্ব েীবেত্ করার লচরয় লকান বকেুর বিরুরদ্ধ লেবপরয় 
লত্ালা সহজ। অরনক সময় “আবম কী বিশ্বাস কবর”, এঈ প্ররশ্নর জিাি লখাাঁজার চাইরত্, 
“আবম কীরসর বিররাবধত্া কবর” – এ প্ররশ্নর জিাি লেয়া সহজ। উগ্র ধমববনররপেত্া ও 
ইসলামবিরেরষর শ্াহিািী মওসুরম লসকুযলাররের বিরুরদ্ধ লেরশ্র বিপুল জনরিাষ্ঠীর 
অিস্থারন আমরা এর উোহরণ লেরখবে।  
. 
িাংলারেরশ্র বিরনােন জিত্, সিরচরয় প্রভািশ্ালী বমবিয়া, পবত্রকা এিং 
বিশ্ববিেযালয়গুরলা বনয়যণ করর লসকুযলাররা। তু্লনায় বিপরীত্ আেরশ্বর মানুষরের 
হারত্ লত্মন লকান প্রবত্ষ্ঠান িা মাউথবপস লনই িলরলই চরল। র্ার অথব বনরজরের 
মত্প্রকাশ্, প্রচার ও সমথবরনর বিবভন সুরর্াি ত্ারা পায়। বনঃসরন্দরহ এধররনর প্রভাি 
ত্ারের হারত্ অরনক েমত্া এরন বেরয়রে। বকন্তু এ েমত্া েুইধারী ত্রলায়াররর মত্। 
. 
িমািত্, সিবত্র একই মুখ, একই িুবল, এিং একই বচিার পুনরািৃবির কাররণ 
লসকুযলাররা জনরিাষ্ঠীর ওপর বনরজরের প্রভািরক ওভারএবস্ট্রমইট করর। সেট 
পাওয়াররক ত্ারা বনররট েমত্ার সমতু্লয মরন কররত্ শুরু করর একধররণর 
এরকারচইম্বারর আিদ্ধ হরয় আয়। ত্ারা িুেরত্ পারর না সাধারণ জনিণ আসরল লকান 
লচারখ ত্ারের লেরখ। ত্ারা লিারে না ত্ারা করত্াটা জনবিবচ্ছন্ন, করত্াটা ঘৃবণত্। কারণ 
ত্ারা মরন করর বনজস্ব লোট্ট ঘরর ত্ারাই িাংলারেশ্। বনরজরের কথা ও কারজর 
লনবত্িাচক েলােরলর সবঠক মূলযায়ন ত্ারের পরে সম্ভি হয় না। েরল বনয়বমত্ ত্ারা 
এমন সি কাজ করর র্ায়, এমন সি িুবল আওরড় র্ায় র্া ত্ারের জনবিবচ্ছন্নত্া ও 
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ত্ারের প্রবত্ প্রচন্ড লনবত্িাচক মরনাভািরক আররা ত্ীব্র লথরক ত্ীব্রত্র কররত্ থারক।  
. 
বনরজরের সামাবজক ও সাংসৃ্কবত্ক প্রভািরক িত্ করয়ক েশ্রক লসকুযলাররা কীভারি 
কারজ লাবিরয়রে বচিা করর লেখুন।  
পািাত্য ও ব্রাহ্মণযিাে প্রভাবিত্ িবলউরির মুখস্থ অনুকররণ নাটক, বসরনমা ও িারনর 
মাধযরম বনয়বমত্ আমারের সামরন এমনসি ধযানধারণা, আচারআচরন ও বচিা তু্রল 
ধরা হরয়রে , র্ার সারথ লেরশ্র সাধারণ জনরিাষ্ঠীর েূরত্ম লকান সম্পকব লনই। লকান 
ধররণর আরলাচনা, পর্বারলাচনা বকংিা বিরেষন োড়াই পবত্রকা, সাবহত্য এিং সাংসৃ্কবত্ক 
সংিঠনগুরলা শ্ত্বহীন অন্ধ অনুসররণ, পবিমা বলিাররল েশ্বরনর এমনসি বচিারক 
স্বত্বসদ্ধ বহরসরি চাবপরয় লেয়ার লচষ্টা করা হরয়রে র্া লমরন বনরত্ মানুষ রাবজ না 
(রর্মন ৯০% নারী জারনন না ত্ারা নিিাবহক ধষবরনর স্বীকার)। আর র্ারা, র্খনই 
ত্ারের সারথ বিনু্দমাত্র বেমত্ কররে, লসকুযলাররা সারথসারথই ত্ারের “অপর” বকংিা 
“অচু্ছৎ”-এ পবরণত্ করররে। এভারি ত্ারের প্রভাি িৃবদ্ধ পািার সারথ সারথ িরমই 
করমরে ত্ারের গ্রহণরর্ািযত্া ও সমথবন - লোট হরয় এরসরে ত্ারের বনজস্ব িবন্ড।  
. 
আিার লেখুন িত্ পাাঁচ িেরর কীভারি এ প্রভািরক কারজ লািারনা হরয়রে। োবড়, টুবপ 
ও বিরশ্ষ করর বহজাি ও বনক্বারির ওপর েশ্রকর পর েশ্ক ধরর চরল আসা আিমণ 
আররা ত্ীব্র হরয়রে। একাবধক বিশ্ববিেযালরয় বহজাি ও বনক্বাি পরার কাররণ ক্লাস ও 
পরীোর হল লথরক োত্রীরের লির করর লেয়া হরয়রে। অরনকরক বিশ্ববিেযালরয় 
ঢুকরত্ই লেয়া হয়বন। একবট প্রাইরভট বিশ্ববিেযালরয় সি ধররণর ইসলাবম লপাষাকই 
বনবষদ্ধ করর লেয়া হরয়রে। র্ারা প্রবত্িাে করররে ত্ারের সরকাবর লিসরকাবর বিবভন্ন 
গুন্ডািাবহবন বেরয় “শ্ারয়িা” করা হরয়রে।  
. 
বিশ্ববিেযালয়গুরলা লথরক রীবত্মরত্া িরিষনা করর হাই িা হযারলা না িরল সালাম লেয়া, 
ইন শ্া আল্লাহ বকংিা আলহামেুবলল্লাহ িলা, লিাড়াবলর ওপর কাপড় থাকারক উগ্রিাে 
িরল প্রচার করা হরচ্ছ। বনয়বমত্ পাাঁচ ওয়াি সালাত্ আোয় করা, মাসবজরে বিরয় 
সালাত্ আোয় করা, প্রচবলত্ হানাবে বেকরহর পবরিরত্ব অনয লকান বেকহ অনুসরণ 
করা এিং বশ্য়া ও সুবেরের প্রভারি উপমহারেরশ্ ইসলারমর নারম িযাপকভারি প্রচবলত্ 
নানা কুসংস্কার, বভবিহীন বিশ্বাস ও কাজকরমবর বিররাবধত্া করারক চরমপন্থা িা 
র যাবিকাল িলা হরচ্ছ। 
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. 
শুধু বভন্ন লপাশ্ারকর মরত্া আপাত্ েৃবষ্টরত্ তু্চ্ছ একবট বিষয়রক িহত্বিাে ও 
সহনশ্ীলত্ার িান লশ্ানারনা লসকুযলাররা লমরন বনরত্ পাররে না। সিরচরয় অসহনশ্ীল, 
প্রবত্বিয়াশ্ীল আচরণ লেখা র্ারচ্ছ, সারা জীিন এগুরলার বিররাবধত্ার োবি করর আসা 
ললাকরের মরধয। ইসলারমর সাধারণ, এরকিারর িযবিিত্ ও সামাবজক পর্বারয়র 
বনয়মনীবত্ লমরন চলারকই, লস্রারত্র বিপরীরত্ চলারকই লমৌলিাে, উগ্রত্া, চরমপন্থা 
এিং এগুরলার “লর্ৌবিক লশ্ষ ধাপ” সযাসিাে ও জবঙ্গপনা িাবনরয় লেয়া হরচ্ছ। 
আর্ান, হাি, কুরিাবনর মরত্া ইসলারমর বিবভন্ন বেকরক নানাভারি আিমণ করা 
হরয়রে।  
. 
পাশ্াপাবশ্ ধাবমবক মুসবলমরের িযাকওয়ািব, লিাকা, বেত্ীয় িা তৃ্ত্ীয় লেণীর নািবরক 
বহসারি লেখার প্রিণত্া লত্া আরেই। “মুবমনরা বচিা কররত্ পারর না, বিজ্ঞান িুরে না, 
েশ্বন িুরে না, আধুবনক সমাজ িুরে না, বশ্ল্প িা সাবহত্য লিারে না, খাবল িাচ্চা জম 
লেয় আর মসবজে-মাদ্রাসা করর –সিরচরয় সবেবস্ট্রকইরটি িরল পবরবচত্ িুবদ্ধজীবিরের 
কাে লথরকও বনয়বমত্ এধররনর কথা শুনরত্ পাওয়া র্ায়।  
. 
িযাপারটা অরনকটা এমন লর্ এই লসকুযলার লিাষ্ঠী - র্ারের ইসলাম সম্পরকব এরকিারর 
প্রাথবমক ধারনাও লনই, র্ারা বনরজরা ইসলারমর প্রাথবমক বিবধবিধানগুরলাও পালন করর 
না, িরং অরনক সময় এগুরলা বনরয় হাবসত্ামাশ্া করর - এই ১-২% ললাক, ত্ারের 
কালচারাল ও পবলবটকাল প্রভারির কাররণ িাবক জনরিাষ্ঠীর জনয “গ্রহণরর্ািয” আর 
অগ্রহনরর্ািয ইসলারমর সীমাররখা বঠক করর লেরি। এিং র্বেও প্রায় পাাঁচ েশ্ক ধরর 
একবট মাোমাবে মাত্রার সেল রাি, সমাজ ও প্রশ্াসন এমনবক সুসংজ্ঞাবয়ত্ পবরচয় 
িরড় তু্লরত্ও ত্ারা চরমভারি িযথব হরয়রে, সমাজ ও রারির সামরন লকান ধররণর 
আেশ্ব ও ননবত্ক কাঠারমা বেরত্ িযথব হরয়রে - ত্িুও ত্ারের কাে লথরকই অনযরের 
সেলত্া, আধুবনকত্া, ননবত্কত্া ও সামাবজকত্া বশ্খরত্ হরি। এধররনর মরনাভাি চরম 
মাত্রা ঔদ্ধত্য প্রকাশ্ করর এিং প্রচন্ড বিতৃ্ষ্ণা, লোভ ও ঘৃণার জম লেয়। আর এভারি 
জম হয় িভীরভারি বেখবণ্ডত্ একবট লেরশ্র। 
.  
বনরজরের সামবগ্রক গ্রহণরর্ািযত্া নষ্ট করার লেরত্র সিরচরয় গুরুত্বপূণব কাজটা করররে 
লসকুযলাররা বনরজরাই। একটা সময় পর্বি লসকুযলাররের িুবদ্ধিৃবিক অসত্ত্া ও 
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লেওবলয়ারত্বর প্রবত্ বিতৃ্ষ্ণা, লোভ ও ঘৃণা সীমািদ্ধ বেল ত্ারের আেবশ্বক প্রবত্পেরের 
মরধয। র্ারেররক লসকুযলাররা লমৌলিাবে িা ইসলামপবন্থ িরল। ঐবত্হাবসকভারি আেরশ্বর 
লচরয় সুবিধা, লপরটর োয় ও নিে প্রাবপ্তই এ ভূখরন্ডর মানুষরক লিবশ্ প্রভাবিত্ করররে। 
ত্াই িযাপারটা এ পর্বারয় থাকরল, হয়রত্া লসকুযলাররা আররা েীঘববেন বনরজরের লশ্বত্ 
প্রাসারে আত্মম্ভবরত্ার সারথ “সাবহত্য আর প্রিবত্ করর” কাাঁবটরয় বেরত্ পাররত্া। বকন্তু 
লকাটা সংস্কার আরন্দালরনর মরত্া এরকিাররই োরপাষা ও প্রায় সিবজনীন একবট 
আরন্দালনরক বশ্বিররর আরন্দালন আর ইসলারমর এরকিারর প্রাইমাবর বকেু রীবত্নীবত্র 
অনুসরণরক উগ্রিাে বহরসরি আখযাবয়ত্ করর ত্ারা বনরজরাই লসকুযলারবিররাবধত্া-র 
লমইনবিবমং করর বেরয়রে।  
. 
আত্মরকবন্দ্রকত্া ও আত্মম্ভবরত্া খুি কম সময়ই ইবত্িাচক েলােল আরন। িাংলারেরশ্র 
লসকুযলাররা আত্মমুগ্ধত্ার এক েুষ্ট চরি আটকা পরড় লিরে। একবেরক বনরজরের 
প্রভািরক কারজ লাবিরয় ঔদ্ধরত্যর সারথ িাবকরের ললকচার বেরচ্ছ, ভুল ধররে, সি 
বিররাবধরের জামাত্-বশ্বির-জবঙ্গ-রাজাকার-সযাসী বহরসরি বচবত্রত্ কররে। আর এভারি 
িরমই আররা লিবশ্ মানুষরক বনরজরের বিরুরদ্ধ লঠরল বেরচ্ছ। আর র্রত্াই বিররাবধত্া 
িাড়রে, ত্রত্াই িাড়রে ত্ারের ঔদ্ধত্য, লেষ ও েলােল বহরসরি বিবচ্ছন্নত্া। 
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২৩৮ 

আমরা িযাকরিরটি হরল আপনারা কী! 
- আহরমে আলী 
 
. 
"আর িযবভচাররর বনকরটও লর্রয়া না। বনিয় এটা অেীল কমব এিং অত্যি মন্দ পথ।" 
(আল-রকারআন, ১৭:৩২) 
. 
. 
আজকাল লিবশ্রভাি বনউজরপপার আর মযািাবনজগুরলা লথরক কনবেউজি হরয় লর্রত্ 
হয় লর্, এগুরলা মািযাবজন, বনউজরপপার, নাবক পনবগ্রাবের প্রসরপিাস আর 
প্রবস্ট্বটউশ্রনর বিজ্ঞাপন! 
. 
মুিমনা িযবিিিব মুি-রর্ৌনত্ারক বশ্ল্প, আধুবনকত্া ইত্যাবের সারথ তু্লনা কররই 
চরলরে আর র্খনই এরের বিরুরদ্ধ লকউ বকেু িলরত্ র্ারি, ত্খনই ত্ারা ত্ারক লর্ৌন 
ঈষবাবিত্, িযাকরিরটি হযানা ত্যাবন সাত্ পাাঁচ িরল উপাবধর পর উপাবধরত্ ঘারয়ল 
কররত্ই থাকরি! 
. 
ত্া এত্ র্খন আধুবনকত্া, ত্া এসি নিজাত্ বশ্রল্পর েবত্কর প্রভািগুরলা এরা এবড়রয় 
র্ায় লকন??? 
. 
অবধকাংশ্ বরসাচবগুরলাই লেখারচ্ছ লর্, অেীল েবি, বভবিও ইত্যাবে মবিরষ্কর ওপর 
েবত্কর প্রভাি লেরল। 
. 
প্রবত্বনয়ত্ এরকম অেীলত্া আর নিত্া উপরভাি কররত্ থাকরল স্বাভাবিক লর্ৌন 
উেীপনায় সাড়া লেওয়ার েমত্া ধীরর ধীরর বিলুপ্ত হরত্ থারক।[1] ত্াহরল লভরি লেখুন 
একিার, লকন আজ ললাকজন স্বাভাবিক োম্পত্য জীিরনর আনরন্দ সন্তুষ্ট না হরয় বিকৃত্ 
পরথ বিরয় পরবকয়া, িযবভচার করর লিড়ারচ্ছ আর রািাঘাট, লমরিা, লোপোরড় বিরয় 
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প্ররয়াজন বমবটরয় সন্তুষ্ট হওয়ার িযথব লচষ্টা করর র্ারচ্ছ!!! 
. 
উপরন্তু এরহন মুি বশ্রল্পর বপেরন েুটরত্ থাকরল মবিরষ্কর উেীপনার বিরশ্ষ অংশ্ 
িমািত্ সংকুবচত্ হরত্ শুরু করর[2] আর লর্ৌন-আসবি পবরণত্ হরত্ থারক 
মােকাসবির মত্![3] 
. 
. 
সুত্রাং িলা র্ায়, মুি-রর্ৌনত্ার বিরুরদ্ধ প্রবত্িােকারীরা র্বে িযাকরিরটি হয়, ত্াহরল 
এরহন মুি-বচিা আর মুি-রর্ৌনত্ায় সমথবনকারীরা লর্ৌনবিকৃত্ উমাে োড়া আর বকেুই 
নয় - র্া বিজ্ঞান োরাই প্রমাবণত্!!! 
ত্া এরা আিার প্রবত্িাে করর বহজারির বিরুরদ্ধ, অথচ স্বে লেরখ ধষবণমুি 
সমারজর!!! 😂😂😂😂 
. 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলন, 
. 
"বনঃসরন্দরহ েু’লচারখর িযবভচার হরলা ত্াকারনা, েু’কারনর িযবভচার হরলা লশ্ানা, 
বজহ্বার িযবভচার হরলা করথাপকথন করা, হারত্র িযবভচার হরলা শ্ি করর ধরা, 
পারয়র িযবভচার হরলা লহাঁরট র্াওয়া, হৃেরয়র িযবভচার হরচ্ছ কামনা-িাসনা করা। আর 
লিাস্থান ত্া সত্যাবয়ত্ করর িা বমথযা সািযি করর।"[4] 
. 
 
. 

ত্থযসূত্র: 
[1] "A study published in JAMA Psychiatry in 2014 found regularly viewing 
pornography seemed to dull the response to sexual stimulation over time." 
source - http://www.dailymail.co.uk/…/It-induces-addiction-makes-men… 
. 
[2] "The striatum area of the brain, linked with the motivation and reward 
response, shrank in size the more porn a person viewed." 
source - http://www.dailymail.co.uk/…/It-induces-addiction-makes-men… 
. 
[3] "When porn addicts watch X-rated material, the ‘addiction’ part of the brain 
lights up on scans, Cambridge University researchers discovered in 2013. 
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The brains of young men who are obsessed by online pornography ‘lit up like 
Christmas trees’ upon being shown erotic images, a pioneering study has found. 
The area stimulated – the part of the brain involved in processing reward, 
motivation and pleasure – is the same part that is highly active among drug 
and alcohol addicts." 
source - http://www.dailymail.co.uk/…/It-induces-addiction-makes-men… 
. 
[4] সহীহ মুসবলম (হাঃ একারিমী) 
অধযায়ঃ ৪৭। ত্াকেীর (كتاب القدر) 
হাবেস নম্বরঃ ৬৬৪৭ 
হাবেরসর মানঃ সবহহ (Sahih) 
source - http://www.hadithbd.com/share.php?hid=53745 
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২৩৯ 

মুহাম্মে (ملسو هيلع هللا ىلص) নিুয়রত্র পূরিব লকান ধমব পালন কররত্ন? 

- নয়ন লচৌধুরী 
 
. 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) বেরলন ইসমাইল(আঃ) এর িংশ্ধর।বত্বন ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রচাবরত্ ধমব 
পালন কররত্ন। বত্বন জীিরন কখরনা মূবত্ব পূজা কররনবন এমনবক মূবত্ব েশ্বও 
কররনবন।বশ্শু কাল লথরকই বত্বন মূবত্ব পূজা অপেন্দ কররত্ন। 
. 
নশ্শ্ি লথরকই বত্বন বেরলন িযবত্িমঃ- 
১০ িা ১২ িের িয়রস চাচার সারথ িযিসা উপলরে বত্বন সিবপ্রথম বসবরয়ার িুেরা 
 (بَِحيَرى) ওররে িাহীরা (ِجْرِجْيس) শ্হরর িমন কররন। লসখারন বজরজীস (بُْصَرى)
নামক জবনক েূরেৃবষ্টসম্পন্ন রারহি অথবাৎ বিষ্টান পাদ্রীর সারথ সাোৎ হ’লল বত্বন 
মোর কারেলারক আিবরক আবত্রথয়ত্ায় আপযাবয়ত্ কররন এিং বকরশ্ার মুহাম্মারের 
হাত্ ধরর কারেলা লনত্া আিু ত্বারলিরক িরলন,   ًَهذَا َسي ِدُ  اْلعَالَِمْينَ  َهذَا يَْبعَثُهُ  اللهُ  َرْحَمة
ْلعَالَِمْينَ  ِۖ  এই িালক বিশ্ব জাহারনর লনত্া। এরক আল্লাহ বিশ্ব চরাচররর রহমত্‘ ل ِ
বহসারি লপ্ররণ কররিন’। আিু ত্বারলি িলরলন, বকভারি আপবন একথা িুেরলন? বত্বন 
িলরলন, বিবরপরথর অপর প্রাি লথরক র্খন আপনারের কারেলা েৃবষ্ট লিাচর হবচ্ছল, 
ত্খন আবম লখয়াল করলাম লর্, লসখারন এমন লকান প্রিরখন্ড িা িৃে বেল না, লর্ এই 
িালরকর প্রবত্ বসজোয় পবত্ত্ হয়বন। আর নিী িযত্ীত্ এরা কাউরক বসজো করর না। 
ত্াোড়া লমঘ ত্াাঁরক োয়া করবেল। িাে ত্ার প্রবত্ নুইরয় পড়বেল। এত্েযত্ীত্ ‘লমাহরর 
নিুঅত্’ লেরখ আবম ত্ারক বচনরত্ লপররবে, র্া ত্ার (িাম) স্কন্ধমূরল লোট্ট েরলর 
আকৃবত্রত্ উাঁচু হরয় আরে। আমারের ধমবগ্ররন্থ আরখরী নিীর এসি আলামত্ সম্পরকব 
আমরা আরিই লজরনবে। অত্এি লহ আিু ত্বারলি! আপবন সত্বর এরক মোয় পাবঠরয় 
বেন। নইরল ইহূেীরা জানরত্ পাররল ওরক লমরর লেলরত্ পারর’। অত্ঃপর চাচা ত্ারক 
বকেু লিালারমর সারথ মোয় পাবঠরয় বেরলন। এ সময় পাদ্রী ত্ারক বপঠা ও নত্ল 
উপহার লেন। 
. 
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ইিনু ইসহাক িরলন, পাদ্রী িাহীরা ত্ারক পৃথকভারি লিরক বনরয় লাত্ ও ‘উর্র্ার 
লোহাই বেরয় বকেু প্রশ্ন কররন। ত্খন ত্রুণ মুহাম্মাে ত্ারক িরলন, আমারক লাত্ ও 
‘উর্র্ার নারম লকান প্রশ্ন কররিন না। আল্লাহর কসম! আবম এেু’বটর চাইরত্ লকান 
বকেুর প্রবত্ অবধক বিরেষ লপাষণ কবর না। অত্ঃপর বত্বন ত্ারক ত্ার বনদ্রা, আচরণ-
আকৃবত্ ও অনযানয বিষয় সম্পরকব বজরজ্ঞস কররন। লসগুবলরত্ বত্বন ত্ারের বকত্ারি 
িবণবত্ গুণািলীর সারথ বমল পান। অত্ঃপর বত্বন আিু ত্াবলিরক িরলন, লেরলবট লক? 
আিু ত্াবলি িরলন, এবট আমার লিটা। বত্বন িলরলন, না। এবট আপনার পুত্র নয়। এই 
লেরলর িাপ জীবিত্ থাকরত্ পাররন না। ত্খন আিু ত্াবলি িলরলন, এবট আমার 
ভাবত্জা। িাহীরা িলরলন, ত্ার বপত্া বক কররন? জিারি আিু ত্াবলি িরলন, বত্বন 
মারা লিরেন এমত্ািস্থায় লর্ ত্ার মা িভবিত্ী বেরলন। িাহীরা িলরলন, আপবন সত্য 
িরলরেন। আপবন ভাবত্জারক বনরয় আপনার শ্হরর চরল র্ান এিং ইহূেীরের লথরক 
সািধান থাকরিন। ... আপনার ভাবত্জার মহান মর্বাো ররয়রে’ (ইিনু বহশ্াম ১/১৮২)। 
. 
বিোনিণ এ বিষরয় একমত্ লর্, সকল নিীই বনষ্পাপ বেরলন। আর লশ্ষনিী মুহাম্মাে 
(োঃ) নিী হওয়ার আরি ও পরর র্ািত্ীয় কুেরী লথরক এিং অহী প্রাবপ্তর পরর কিীরা 
লিানারহর সংকল্প লথরকও বনষ্পাপ বেরলন। ইচ্ছাকৃত্ভারি েিীরা লিানাহ জারয়র্ বেল। 
ত্াাঁরের এই িিিয লথরক িুো র্ায় লর্, কুেরী ও কিীরা লিানাহ লথরক বত্বন নিুঅত্ 
লারভর পূিব হ’লত্ই বনষ্পাপ বেরলন। লর্মন-- 
. 
(১) বত্বন কুরারয়শ্রের বনয়ম অনুর্ায়ী হরির সময় কখরনা ত্ারের সারথ মুর্োবলোয় 
অিস্থান কররনবন। িরং অনযরের সারথ আরাোরত্ অিস্থান কররত্ন। ত্াাঁরক লসখারন 
লেরখ একিার জুিারয়র বিন মুত্ব‘ইম আির্ব হরয় িরল উরঠবেরলন,  َواللهِ  ِمنَ  اْلُحْمِس  فََما
 আল্লাহর কসম! এ লত্া হুসস-রের সিান। ত্ার বক হরয়রে লর্, লস এখারন‘ َشأْنُهُ  َها ُهنَا
অিস্থান কররে?[1] 
. 
(২) বত্বন কখরনা মূবত্ব েশ্ব কররনবন। একিার বত্বন স্বীয় মুিোস র্ারয়ে বিন 
হাররোহরক বনরয় কা‘িািৃহ ত্াওয়াে করবেরলন। লস সময় র্ারয়ে মূবত্বরক েশ্ব কররল 
বত্বন ত্ারক বনরষধ কররন। বেত্ীয়িার র্ারয়ে আররকবট মূবত্বরক েশ্ব কররন বিষয়বটর 
বনরষধাজ্ঞার িযাপারর বনবিত্ হওয়ার জনয। বত্বন পুনরায় ত্ারক বনরষধ কররন। এরপর 
লথরক নিুঅত্ লারভর আি পর্বি র্ারয়ে কখরনা মূবত্ব েশ্ব কররনবন। বত্বন কসম করর 
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িরলন লর্, রাসূলুল্লাহ (োঃ) কখরনাই মূবত্ব েশ্ব কররনবন। অিরশ্রষ আল্লাহ ত্ারক অহী 
লপ্রররণর মাধযরম সম্মাবনত্ কররন।[2] 
. 
(৩) রাসূলুল্লাহ (োঃ) কখরনাই মূবত্বর উরেরশ্য উৎসিবীত্ পশুর লিাশ্ত্ বকংিা র্ার 
উপরর আল্লাহর নাম লনওয়া হয়বন, এমন লকান লিাশ্ত্ ভেণ কররনবন’ (িুখারী 
েৎহসহ হা/৫৪৯৯)। 
. 
(৪) কা‘িা পুনবনবমবাণ কারল েূর লথরক পাথর িহন করর আনার সময় চাচা আিিারসর 
প্রিািিরম বত্বন কাপড় খুরল ঘারড় রারখন। েরল বত্বন সারথ সারথ জ্ঞান হাবররয় পরড় 
র্ান। অত্ঃপর হুাঁশ্ বেররল বত্বন পাজামা কবঠনভারি লিাঁরধ বেরত্ িরলন’ (িুখারী, 
মুসবলম)। র্বেও বিষয়বট লসরু্রি লকানই লিাকর বিষয় বেল না। ইিনু হাজার 
আসক্বালানী উি হােীরের আরলাচনায় িরলন, ‘এরত্ প্রমাবণত্ হয় লর্, আল্লাহ স্বীয় 
নিী-রক নিুঅরত্র পূরিব ও পরর সকল মন্দকমব লথরক লহোর্ত্ কররন’।[3] 
. 
ত্াাঁর িয়স ৪০ হওয়ার পূরিব বকেু বিরশ্ষ পবরিত্বন পবরলবেত্ হল।বত্বন একাকী লহরা 
গুহায় িভীর ধযারন বনমি থাকরত্ শুররা কররন অিরশ্রষ ৪০ িের িয়রস সিব প্রথম 
ওহী প্রাপ্ত হন এিং নিুয়ত্ী জীিন শুররা কররন। 
আশ্াকবর িুেরত্ লপরররেন লর্ নিুয়রত্র পূরিবও রাসুল (ملسو هيلع هللا ىلص) আল্লাহর মরনানীত্ েীরনর 
উপররই বেরলন বত্বন লস সময় লসই সি বনরেবশ্নাই পালন কররত্ন র্া পূিবিত্বী 
নিী,রাসুল িন আবেষ্ট হরয়বেরলন। 

. 

. 
 

ত্থযসূত্রঃ 
[1]. িুখারী হা/১৬৬৪; মুসবলম হা/১২২০।  

[2]. ত্বািারাণী কািীর হা/৪৬৬৮; হারকম হা/৪৯৫৬, ৩/২১৬; সনে েহীহ।  

[3]. মুসবলম হা/৩৪০; িুখারী েৎহসহ হা/৩৬৪-এর আরলাচনা দ্রষ্টিয।  

[4]. ি. আকরাম বর্য়া উমারী, সীরাহ নিবিইয়াহ েহীহাহ ১/১১৪-১৭। 
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২৪০ 

আল্লাহ লকন শ্য়ত্ান সৃবষ্ট কররলন? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
#নাবিক_প্রশ্নঃ শ্য়ত্ান নাবক মানুষরক কুমযণা বেরয় পথভ্রষ্ট করর। স্রষ্টা লকন ত্াহরল 
বনজ সৃষ্ট জীি মানুষরক পথভ্রষ্ট করার জনয শ্য়ত্ানরক সৃবষ্ট কররলন? এটা একজন 
স্রষ্টার জনয কত্টুকু ননবত্ক? 
. 
#উিরঃ আরবি ‘শ্য়ত্ান’ শ্ব্দবটর অথবঃ বিরদ্রাহী িা অিাধয (rebellious)। [১] 
আল্লাহ িরলনঃ  
. 
“ আর এভারিই আবম প্ররত্যক নিীর শ্ত্রু কররবে মানুষ ও বজরনর মধয লথরক 
শ্য়ত্ানরেররক, ত্ারা প্রত্ারণার উরেরশ্য এরক অপররক চাকবচকযপূণব কথার কুমযণা 
লেয় এিং লত্ামার রি র্বে চাইরত্ন, ত্রি ত্ারা ত্া করত্ না। সুত্রাং তু্বম ত্ারেররক 
ও ত্ারা লর্ বমথযা রটায়, ত্া ত্যাি কর। ” 
(আল কুরআন, আন’আম ৬ : ১১২) 
. 
এ আয়ারত্র িযাখযায় ত্ােবসর ইিন কাবসরর উরল্লখ আরে, কাত্াো (র.) িরলন, 
“বজনরের মরধযও শ্য়ত্ান আরে এিং মানুরষর মরধযও শ্য়ত্ান ররয়রে।” [২] 
এ প্রসরঙ্গ শ্াইখুল ইসলাম ইমাম ইিন ত্াইবময়া (র.) িরলনঃ "শ্য়ত্ান হরচ্ছ, মানুষ 
এিং বজরনর মরধয বিরদ্রাহী ও অিাধযরা। আর এ বজরনরা ইিবলরসর িংশ্ধর।" [৩] 
. 
অত্এি আমরা জানলাম লর্ ‘শ্য়ত্ান’ হরচ্ছ একবট নিবশ্ষ্টযিত্ নাম। মানুষ বকংিা বজন 
জাবত্র মরধয আল্লাহর অিাধয ও বিরদ্রাহীরিাষ্ঠীর নাম এবট। অবভরর্ািকারী নাবিক 
মুিমনারা ইিবলস ও ত্ার িংশ্ধর বজন শ্য়ত্ানরের িযাপারর প্রশ্ন তু্রলরে র্ারা 
মানুরষর অিরর কুমযণা বেরয় খারাপ কারজ উেুদ্ধ করর। ত্ারের প্রশ্ন, স্রষ্টা িরল র্বে 
লকউ লথরকই থারকন, ত্াহরল বত্বন লকন এমন বকেুরক সৃবষ্ট কররিন র্ারা ত্াাঁর বনজ 
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সৃবষ্টরক পথভ্রষ্ট করর জাহান্নামী কররি। 
. 
প্রথমত্ঃ আমরা ইবত্মরধযই আরলাচনা কররবে লর্ ‘শ্য়ত্ান’ একবট গুণ িা নিবশ্ষ্টযিত্ 
নাম। লকউই ‘শ্য়ত্ান’ হরয় জরম না িরং বনজ করমবর োরা লস ‘শ্য়ত্ান’ হয়। ইিবলস 
এিং ত্ার উিরসূরীরেররক আল্লাহ লজার করর ‘শ্য়ত্ান’ িানানবন িরং ত্ারা বনজ কমব 
োরা শ্য়ত্ান হরয়রে। বজন এিং মানুরষর ইচ্ছাশ্বি আরে। ত্ারা ভারলা-মন্দ কমব লিরে 
বনরত্ পারর। ইিবলস ও ত্ার উিরসূরীরা বনরজরাই ‘শ্য়ত্ান’ হওয়া ও মানুষরক 
কুমযণা লেিার পথ লিরে বনরয়রে। [৪] 
. 
বেত্ীয়ত্ঃ জিরত্র প্রবত্বট ঘটনা আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমবত্িরম হয়। আল্লাহ মানুষ ও 
বজনরক ইচ্ছাশ্বি বেরয়রেন। ত্ারের োরা ভারলা ও খারাপ কমব আল্লাহ সম্পােন হরত্ 
লেন। ত্ারের ভারলা করমবর উপর আল্লাহর সন্তুবষ্ট আরে। লর্রহতু্ মানুরষর সকল কমব 
আল্লাহর সৃবষ্ট কারজই ভারলা করমবর সারথ সারথ পাপও আল্লাহর ‘ইচ্ছা’িরম হয়। ত্রি 
ত্া লকিলমাত্র এ অরথব লর্ আল্লাহ এগুরলারক(পাপ/খারাপ কমব) বনধবাবরত্ করররেন; এ 
অরথব নয় লর্ আল্লাহ এগুরলা অনুরমােন কররন িা আরেশ্ লেন। পৃবথিীরত্ র্ত্ খারাপ 
কাজ িা অপরাধ সংঘবটত্ হয়, এগুরলার উপর আল্লাহ ত্া’আলার লকারনা সন্তুবষ্ট লনই। 
আল্লাহ এগুরলা ঘৃণা কররন, অপেন্দ কররন এিং এগুরলা লথরক বিরত্ হিার আরেশ্ 
লেন। [৫] 
. 
তৃ্ত্ীয়ত্ঃ আল্লাহ লকন শ্য়ত্ানরক সৃবষ্ট কররলন ও খারাপ পরথ লর্রত্ বেরলন?  
ইমাম ইিনুল কাইবয়ম জাওবর্য়যাহ (র.) ত্াাঁর ‘বশ্োউল ‘আবলল’ গ্ররন্থ শ্য়ত্ান সৃবষ্টর 
লপেরন আল্লাহ ত্া’আলার লিশ্ বকেু বহকমরত্র কথা উরল্লখ করররেন। বত্বন উরল্লখ 
করররেন, ইিবলস ও ত্ার িাবহনীর সৃবষ্টর লপেরন এত্ বহকমত্ ররয়রে র্ার বিিাবরত্ 
আল্লাহ োড়া লকউই অনুধািন কররত্ পাররি না। এর মরধয অল্প বকেু বহকমরত্র কথা 
উরল্লখ করা লর্রত্ পারর, 
. 
১। শ্য়ত্ান ও ত্ার বশ্ষযরের বিরুরদ্ধ সংগ্রাম আমারেররক ইিােরত্র উৎকরষবর বেরক 
ধাবিত্ করর। নিীিণ এিং আল্লাহর িান্দারা শ্য়ত্ান ও ত্ার বশ্ষযরের বিরুরদ্ধ সংগ্রাম 
কররই ইিােত্রক চূড়াি উৎকরষবর বেরক বনরয় লিরেন। আল্লাহর বনকট শ্য়ত্ারনর হাত্ 
লথরক আেয় প্রাথবনা করর এিং শ্য়ত্ান লথরক িাাঁচার জনয িার িার আল্লাহর বনকট 
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বেরর আসার মাধযরমই ত্াাঁরা ত্াাঁরের ঈমানরক পাকারপাি করররেন। শ্য়ত্ান না 
থাকরল লত্া ইিােরত্র এই সুউচ্চ অিস্থারন লপৌঁোরনা সম্ভি হত্ না। 
. 
২। শ্য়ত্ারনর জনযই আল্লাহর িান্দারা ত্ারের পারপর জনয ভীত্ হয় কারণ ত্ারা লত্া 
জারন পারপর কাররণ শ্য়ত্ারনর (ইিবলস) কী েশ্া হরয়রে। পারপর কাররণই ইিবলস 
লেররশ্ত্ারের অিস্থান লথরক লনরম লিরে ও িারজয়াপ্ত হরয় লিরে – এই ঘটনা লথরক 
একজন মুবমন বশ্ো লনয়। েরল ত্াাঁর ত্াকওয়া (আল্লাহভীবত্) িৃবদ্ধ পায় ও শ্বিশ্ালী 
হয়। 
. 
৩। মানুষ ও (শ্য়ত্ান)বজন উভরয়রই আবে বপত্ারক পাপ োরা পরীো করা হরয়রে। 
র্ারা আল্লাহর বিধারনর িাইরর র্ায়, ত্াাঁর ইিােরত্ অহঙ্কার ও অিাধযত্া করর, ত্ারের 
জনয আল্লাহ একজন আবে বপত্া[শ্য়ত্ান বজনরের] ইিবলসরক একবট বনেশ্বন 
িাবনরয়রেন। আর র্ারা পাপ কররল অনুরশ্াচনা করর আর ত্াাঁর প্রভুর বনকট বেরর র্ায়, 
ত্াাঁরের জনয আল্লাহ অনয আবে বপত্ারক [আেম (আ.)] একবট বনেশ্বন িাবনরয়রেন। 
. 
৪। শ্য়ত্ান আল্লাহর িান্দারের জনয একবট পরীোস্বরূপ। 
. 
৫। ইিবলস শ্য়ত্ান হরচ্ছ আল্লাহর সৃবষ্টেমত্ার একবট বনেশ্বন। আল্লাহ লর্ 
বিপরীত্ধমবী সি বকেু সৃবষ্ট কররত্ পাররন, শ্য়ত্ান ত্ার একবট প্রমাণ। লর্মন বত্বন 
আসমান ও র্বমন সৃবষ্ট করররেন, আরলা ও অন্ধকার সৃবষ্ট করররেন, জান্নাত্ ও জাহান্নাম 
সৃবষ্ট করররেন, পাবন ও আগুন সৃবষ্ট করররেন, ঠাণ্ডা ও িরম সৃবষ্ট করররেন, ভারলা ও 
মন্দ সৃবষ্ট করররেন। লত্মবন বজব্রাঈল (আ.) ও লেররশ্ত্ারের বিপরীরত্ ইিবলস ও 
শ্য়ত্ানরেররক সৃবষ্ট করররেন। 
. 
৬। লকান বকেুর পূণব মাহাত্ময লিাো র্ায় এর বিপরীত্ধমবী লকান বকেুর মাধযরম। র্বে 
কুৎবসত্ বকেু না থাকরত্া, ত্াহরল আমরা কখরনা লসৌন্দরর্বযর মাহাত্ময িুেরত্ পারত্াম 
না। র্বে োবরদ্রয না থাকরত্া, ত্াহরল আমরা সম্পেশ্ালী হওয়ারক মূলয বেত্াম না। 
. 
৭। আল্লাহ িান্দারের বনকট ত্াাঁর সংর্ম, নধর্ব, সহনশ্ীলত্া, পরম েয়া ও ঔোরর্বযর 
প্রকাশ্ ঘটারত্ পেন্দ কররন। আর এ জনয এমনবট ঘটা প্ররয়াজন লর্, বত্বন এমন 
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কাউরক সৃবষ্ট কররিন র্ারা ত্াাঁর সারথ শ্বরক কররি ও ত্াাঁরক িুদ্ধ কররি। এরপররও 
বত্বন ত্ারেররক সিব প্রকার বনআমত্ লভাি কররত্ লেরিন। বত্বন জীবিকা লেরিন, 
সুস্বাস্থয লেরিন এিং সকল প্রকার বিলাবসত্া উপরভাি কররত্ লেরিন, বত্বন ত্ারের 
ইচ্ছা শুনরিন ও ত্ারের লথরক অবনষ্ট সবররয় লনরিন। ত্ারা ত্াাঁরক অবিশ্বাস করর, ত্াাঁর 
সারথ শ্বরক স্থাপন করর, ত্াাঁর প্রবত্ বমথযাররাপ করর লর্ খারাপ আচরণ কররি, এর 
বিপরীরত্ বত্বন ত্ারের প্রবত্ েয়া ও সোচরণ কররিন। একবট সহীহ হাবেরস িলা 
হরয়রে, ‘‘লসই মহান সিার কসম, র্ার হারত্ আমার জীিন আরে! র্বে লত্ামরা পাপ না 
কর, ত্াহরল আল্লাহ লত্ামারেররক বনবিহ্ন করর বেরয় [রত্ামারের পবরিরত্ব] এমন এক 
জাবত্ আনয়ন কররিন, র্ারা পাপ কররি এিং আল্লাহ ত্া'আলার কারে েমা প্রাথবনাও 
কররি। আর আল্লাহ ত্ারেররক েমা করর লেরিন।’’ [৬] 
. 
৮। আল্লাহর পেন্দনীয় অরনক বকেুই শ্য়ত্ারনর অবিরত্বর জনয সংঘবটত্ হরত্ পারর। 
লর্মনঃ কাররা বনজ কামনা-িাসনার িাইরর র্াওয়া (শ্য়ত্ারনর োরাই র্া জাগ্রত্ হয় 
এিং িান্দা ত্া েমন করা সুরর্াি পায়), কাররা কষ্ট ও প্রবত্কূলত্ার মরধয পবত্ত্ হওয়া 
র্ার োরা লসই িান্দা আল্লাহর ভারলািাসা ও সন্তুবষ্ট অজবন কররত্ পারর। লকউ ত্ার 
লপ্রমাষ্পরের কাে লথরক সি লথরক বপ্রয় র্া আশ্া কররত্ পারর ত্া হরচ্ছ – লস শুধু 
ত্ারই ভারলািাসার প্রমাণ লেিার জনয চরম কষ্ট ও প্রবত্কূলত্া সহয কররে। র্বেও 
পাপ ও অিাধযত্া ইিবলরসর কুমযণার কাররণ হয় এিং ত্া আল্লাহর লিাধ নত্বর করর, 
বকন্তু এর লচরয়ও আল্লাহ অরনক লিবশ্ সন্তুষ্ট হন র্বে ত্াাঁর িান্দা ত্াওিা করর। বত্বন 
এর েরল ঐ িযবির লচরয়ও লিবশ্ খুশ্ী হন লর্ ভয়ঙ্কর মরুভূবমরত্ ত্ার উট হাবররয় 
লেলিার পর খুাঁরজ পায়, লর্ই উরটর বপরঠ বেল ত্ার লিাঁরচ থাকিার অিলম্বন খােয ও 
পানীয়। [৭] 
... … … [৮] 
. 
শ্য়ত্ান মানুষরক ওয়াসওয়াসা িা কুমযণা লেয় র্া মানুরষর বিপথিামী হিার জনয 
ভূবমকা রারখ। বকন্তু আল্লাহর িান্দারের উপর শ্য়ত্ারনর এমন লকান েমত্া লনই লর্ 
লস িান্দারের খারাপ কাজ কররত্ িাধয কররত্ পারর। লস শুধু মানুষরক কুমযণাই বেরত্ 
পারর। র্ারা শ্য়ত্ারনর কুমযণার অনুসরণ করর, শ্য়ত্ারনর পরথ চরল, ত্ারা পথভ্রষ্ট 
হয়। এ টুকু েমত্াই লকিল শ্য়ত্ারনর আরে। কুরআরন িলা হরয়রে— 
. 
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“বনিয়ই বিভ্রািরের মরধয র্ারা লত্ামার [শ্য়ত্ারনর] অনুসরণ কররি ত্ারা োড়া 
আমার িান্দারের উপর লত্ামার লকান কতৃ্বত্ব থাকরি না। ত্ারের সিার বনধবাবরত্ স্থান 
হরচ্ছ জাহান্নাম। ” 
(আল কুরআন, বহজর ১৫ : ৪২-৪৩) 
. 
“ত্ারা শ্য়ত্ারনর মত্, লর্ মানুষরক কাবের হরত্ িরল। অত্ঃপর র্খন লস কাবের হয়, 
ত্খন শ্য়ত্ান িরলঃ লত্ামার সারথ আমার লকান সম্পকব লনই। আবম বিশ্বপালনকত্বা 
আল্লাহ ত্া’আলারক ভয় কবর।” 
(আল কুরআন, হাশ্র ৫৯ : ১৬) 
. 
র্ারা শ্য়ত্ারনর পরথ চরল না, আল্লাহর শ্রণ লনয়, শ্য়ত্ান ত্ারের উপর লকান প্রভাি 
খাটারত্ পারর না। 
. 
“র্বে শ্য়ত্ারনর পে লথরক তু্বম বকেু কুমযণা অনুভি কর, ত্রি আল্লাহর শ্রণাপন্ন 
হও। বনিয়ই বত্বন সিবরোত্া, সিবজ্ঞ।” 
(আল কুরআন, আ’রাে ৭:২০০) 
. 
উপসংহারর আমরা িলরত্ পাবর, শ্য়ত্ান বনজ ইচ্ছাশ্বির োরা খারাপ পথ লিরে 
বনরয়রে, আল্লাহ ত্ারক এর বনরেবশ্ লেনবন। উপরন্তু আল্লাহ ত্া'আলা মানুষরক শ্য়ত্ান 
লথরক সত্কব করররেন। শ্য়ত্ারনর সৃবষ্টও আল্লাহর অসামানয েমত্ার পবরচায়ক ও এর 
মারে অরনক বহকমত্ বনবহত্ আরে। আল্লাহ ত্াাঁর ইিােরত্র জনয মানুষরক সৃবষ্ট 
করররেন এিং এ পৃবথিীর জীিনরক মানুরষর জনয করররেন পরীোস্বরূপ। [৯] 
শ্য়ত্ারনর অবিরত্বর োরা মানুরষর জনয এই পরীো সম্পন্ন হওয়া সম্ভিপর হয়। 
আল্লাহর সৃবষ্টকমব এভারিই অসামানয এক ভারসারমযর উপর প্রবত্বষ্ঠত্ আরে। কারজই 
শ্য়ত্ারনর ধারণার কাররণ সৃবষ্টকত্বার অবিত্ব িা ননবত্কত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ করা অরর্ৌবিক। 
. 
“লহ মানুষ! অিশ্যই আল্লাহর প্রবত্শ্রুবত্ সত্য। সুত্রাং পাবথবি জীিন লর্ন লত্ামারেররক 
বকেুরত্ই প্রত্াবরত্ না করর এিং লসই প্রিিক [শ্য়ত্ান] লর্ন বকেুরত্ই লত্ামারেররক 
আল্লাহ সম্পরকব প্রিবিত্ না করর। বনিয়ই শ্য়ত্ান লত্ামারের শ্ত্রু; অত্এি ত্ারক 
শ্ত্রু বহরসরি িণয কর। লস ত্ার েলরক লকিল এজনযই িারক র্ারত্ ত্ারা িলি 
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আগুরনর অবধিাসী হয়।” 
(আল কুরআন, োবত্র ৩৫ : ৫-৬) 
. 
“লহ আেম সিারনরা, আবম বক লত্ামারেররক এ মরমব বনরেবশ্ লেইবন লর্, “লত্ামরা 
শ্য়ত্ারনর োসত্ব কররা না, বনঃসরন্দরহ লস লত্ামারের প্রকাশ্য শ্ত্র? আর আমারই 
ইিাোত্ কর, এটাই সরল পথ? শ্য়ত্ান লত্া লত্ামারের িহু েলরক পথভ্রষ্ট করররে। 
ত্িুও বক লত্ামরা লিারোবন? ” 
(আল কুরআন, ইয়াবসন ৩৬ : ৬০-৬২) 
 
. 
. 

আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/আল্লাহ-রকন-শ্য়ত্ান-সৃ…/133 

. 

. 
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বলঙ্কঃ https://islamhouse.com/en/books/193219/ 
[৬] সহীহ মুসবলম, হাবেস নং : ২৭৪৯; বত্রবমর্ী, হাবেস নং : ২৫২৬; মুসনাে আহমাে, হাবেস নং : 
৭৯৮৩, ৮০২১ 
[৭] রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ িান্দা র্খন আল্লাহর বনকট ত্াওিা করর ত্খন বত্বন ঐ িযবি লথরকও 
অবধক খুশ্ী হন লর্ মরু-বিয়ািারন বনজ সাওয়ারীর উপর আররাবহত্ বেল। ত্ারপর সাওয়াবরবট ত্ার 
লথরক পাবলরয় লিল। আর ত্ার উপর বেল ত্ার খােয ও পানীয়। এরপর বনরাশ্ হরয় লস একবট 
িৃরের োয়ায় এরস শুরয় পরড় এিং ত্ার সাওয়ারী সমরন্ধ সমূ্পণবরূরপ বনরাশ্ হরয় পরড়। এমত্ািস্থায় 
হঠাৎ সাওয়ারীবট ত্ার সামরন এরস োড়ায়। ত্খন (অমবনই) লস ত্ার লািাম ধরর লেরল। ত্ারপর লস 
আনরন্দর আবত্শ্রর্য িরল উরঠ, "লহ আল্লাহ! তু্বম আমার িান্দা, আবম লত্ামার রি।" আনরন্দর 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fcr3QZA%3Ffbclid%3DIwAR2guAzLueNG8kiIajmZT24zZFxCCLUpG73xVHzjVkJyy808KXNYm9tXX1c&h=AT0F0t3okwss80IHl-XKk2CEFRvFrc7Q1rz3NteaC1-_a7Ca5TiRcxHCJ2uszkmzqUjoSnjp1G5QL_qcUqhe6zAcPzvI2dAxwuxqryDBsYOmG4TqtVGP_AzI4YGSFCmxTZ2jiXILtEegA6Kxa-mU6VNE3EGvb1mHLGUboXBDVKm0haZFPzddYSViBMoyQdHLrpJtL4V5N4tsWpxdbSNTfDC_zH1X3KHfg-J-mT6F4BAdeYjGyYZ61G2LMA65QI1hjn5_HZW2OZtAJaj9WXagPuuPNPZ5DbOsK92nGb7wzh3JFTu4pTiiVTiikOYG8y9klcJWRjfB6O2gOn9RTEiJV5-hiLWsKA7qt1dqW5n0Egedkr-9Er1BhOSQ_fzPSgnia2aeEeCfScFYBkURio740ZsoRvrm-BsYNEE8OTNs2-8LXz6fm6rwVKo3SXZ_srNzAPzyO-cO
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FFVpVh4%3Ffbclid%3DIwAR3K_G--yxmJ7CW0hxwdPtMlPCdSJJC5UncA-ra0GD6erhgFdC0PjI8_Zqg&h=AT2512igD-whj_CyUPRFZsroqB1evMgjvueNsidWuUGAL3dFgDf7Xxw5IKJMtQu6EKW6Hiui5ouJKQVk2URzVcTKE8Sli_IBj3vmwfnbk1XFAkYdIPrIT0Ay9s_UNxOMXlAviG0fDAD13alw6-PLeSRRvyS23eENsXRsScexYZm0e3ENpb06ybVFqoFN3VDfG5-cZQSK4bVqIv9uSFgTsb_6V4sO08Bqr3EwYSIIlEOj1AAk57KIiAyri6He0g1pleax_YYvpGwOSVX9iULwneuLdvzV-P5OGOJHM9I_Q2sPNJmW5_p1j-cavAPfbB97qwW5xZ5hJkoN2pLAR2UhS_kmI5YAYiswk_CN9yPdNX51B2dOKLUMCI1ECm00cts7zxhk04nJfAFSSzR7uF1Vrc258JiweVuZ82XRQdeMeNJ21Jaypi-oUQL2Uj3cWLyesKUSrL91
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F20105%3Ffbclid%3DIwAR2kGNbmJ92lg18FAufOsxi-pLmaln587Ntros3VKRTxm36ltdwah7jfiNA&h=AT3-RPLYY8MXTA4qRxcccj-PPHvpeaHtLsIdWW4die9o2GQO2w_ihdietaDaAhAUm5e3UebM1V8j0waMcqNO8qKaPIkF7gIwFUdj7txOXVJZTNPD7hSAGLBwJvxHLSGpKpq9btHyE4S82TBSiP_ZH2pgcmqQVAs2vWeZkUt4ykEFIghEMIe1eSE5YGKLal4mSg2A1XlORPEEGgn7-dC_9dIuqQui6zZPRXRfuhtOPtikVtA5sSvq0hJGGWIGpvoJXs0pVRD86NS1l7P4oJ0oFLlcBV9IohoKOGHXzcC4tVOiHt2YfLqHkUwTtCxrzR3DCS-wmLObB_wStr47FuBVfcffddkMCUXZnKr14xfRO5dEPRbjaTwROeezH3wgDa1kz7r1GzSazypYxWAPMpGHjL0nYVyrKvMbiwR0IvQs3XaBRDPu0AU3zMwkGvpxiDel5J5CDD_g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamhouse.com%2Fen%2Fbooks%2F193219%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SCJVpgkJJjPcUj_I7stiW-X-R-Rwzg2vCulANCa_5xvu19djsFVd_-_s&h=AT3hzhPCQ17h87h1B-YTSOZRQTpIUiWBdmlGmfmcAA0aTtHN6H430SAsKQNfkzbCdy9lZ0kZkUxEdW6Ze8wi1TcXmdjGTBx6AWtbzlymdLiY_L80Rura3xyvm_MehQDmHssKCn8l1Y4tNz-UdagLELrJjLoB7I7UOvw4CLlhL2RkHSi6v7drTv-bRSP6autxTiqJ2hO2OVjTkJktlzkKy2Z3-GGc5eMr6gp6dpRN8oKzuBfE0R-6KEGsV2YKuvFopK1ut8MHgcy6DlLiHVmiAufBYrIunCKwvSkx-3Tc4dx6C-9P8T8KuerHUOMadze5p8t9P43W_D5zE2VzkEtwteay13fa9oFnfzlRb71-EueoND6z6Z1tE72Uh51TNHvHNMW6aQo3-NK37oeVKn1M9uXOtsIKiiWu0ojzs6mjhJbZa4M4mnwHRrTSbiS7e8Ok0jeDqL0T
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আবত্শ্রর্য লস ভুল করর লেরলরে! 
[সহীহ মুসবলম, হাবেস নং : ৬৭০৮; বলঙ্কঃ https://goo.gl/Gc5ce9]  
[৮] সংবেপ্তসার বহসারি উপস্থাবপত্; মূল উৎসঃ ‘বশ্োউল ‘আবলল’, ইিনুল কাইবয়ম জাওবর্য়যাহ (র.), 
পৃষ্ঠা ৩২২; 
■ সূত্রঃ “Why did Allah create Satan (Shaytan)” -Khilafat World 
http://www.khilafatworld.com/…/why-did-allah-create-satan-s… 
■ আররা লেখুনঃ “The rationale behind the creation of Satan - Islam web - English” 
https://goo.gl/mxuXLQ 
[৯] সুরা র্াবরয়াত্ ৫১ : ৫৬ ও সুরা মুলক ৬৭ : ২ দ্রষ্টিয 
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http://www.khilafatworld.com/2011/12/why-did-allah-create-satan-shaytan.html?fbclid=IwAR1myA0UD3jkV8BxxJ8IxPAF5UhGsU9r6iwH5dvSTIHQknDTAVHSAkeN5QI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FmxuXLQ%3Ffbclid%3DIwAR11Gkt4x7FIiFPUc5hoDknm1bLKlzGqCS29obbhHdiuxFJP_gkapPtqzEs&h=AT2yecEDFvOgGcpc6T0fMWZOHP5Fymbx9qGQrIdx-I1UJ2TG7TBPTPCdmD9QAAdGAnPz2V2N2niMLhkKEP0Om13SW3WzxtvSF9slEI3Ke3ESF4GQEEygfcQ2DpyC5zon7YFKXArU0OdDKrcTQIwodrTELq8n6b7c6Ar_Qxlwze8XeoiwHapsViwBTc-iL2V3U9bzjCgUogZbn07z6Rxgirv0Gk_dw8dnOJEbsg42HOYzxljMl0scinQh0tUyiLZwufcOk_hBdvxN6pYPVmgDXpkQrmU1MxvRqKPG226KYwBj4wxXoNYtcoEEQXOLzPPbjz9D7dAvVM5ZaKpCGbR3V7zEbsIi83L5jG75y_Gwiuz9yW4wjvIH_S2GAhVaz_Detl5nw14OsXO3Qk57NO5ELu4Ei2fbBKOHS7-FhqC5PzgtZwOS52_bIoDqqKw2u2gLLHTg3O1a
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২৪১ 
কযাোর র্খন উপহার - আবল িানারত্র িল্প 
- আবসে আেনান  

 
 
বত্ন িের আরির কথা। ত্াড়াহুরড়া করর িরম চা-টা লশ্ষ কররত্ বিরয় বজভ পুরড় 
লিল। আয়নায় লচারখ পড়রলা বজরভর ওপরর মুরখর ত্ালুরত্ লোট্ট একটা োি। কী মরন 
করর িািাররর কারে র্াওয়া... লচকআপ কবররয় বনরত্ লত্া লোষ লনই। বররপাটব 
আসরলা। লোথব লস্ট্ইজ লটবস্ট্কুলার কযাোর। সারা শ্রীরর েবড়রয় লিরে। 

ইনঅপাররিল। ইনবকউররিল। 

জাবনরয় লেয়া হল – তু্বম হয়রত্া লিবশ্ হরল আর সাত্ মাস আমারের মারে থাকরি। 
মূহুরত্বর মরধয িেরল লিল আবল িানারত্র জীিন। 
. 
আর েশ্টা মানুষ এ খিরটা কীভারি বনরত্া? হবলউি আমারের লশ্খায় িারকট বলস্ট্ 
করর মৃতু্যর আরি আরি সি শ্খ-আহ্লাে বমবটরয় বনরত্। You only live once – 
জীিন লত্া একটাই র্া পাররা েূবত্ব করর নাও। এইিস আিাি পবিমা সমকামীরের 
মরধয একটা প্রযাকবটস চালু আরে। বনরজর এইিরসর কথা লিাপন করর র্রত্া লিবশ্ 
সম্ভি মানুরষর সারথ লসে করা। সিার মরধয বনরজর ভাইরাস েবড়রয় লেয়া। এক 
ধররণর অথবহীন, বিকৃত্, প্রবত্রশ্াধ। উরটাটাও আরে। বকেু সুস্থ সমকামী খুাঁরজ খুাঁরজ 
এইিস আিাি সমকামীরের খুাঁরজ লির করর, ত্ারের কাে লথরক বনরজর শ্রীরর 
ভাইরাস লনয়ার জনয। বনরজরের এরা িাি-রচইসার িরল।  
অদু্ভত্ ত্াই না?  
. 
লভািবিলারস কাাঁবটরয় লেয়া, বকংিা বিরপ্রসরনর অন্ধকারর িুরি র্াওয়া অথিা আররা 
বিকৃত্ বকেু। পবিমা লসকুযলার জীিন আমারের এমন সি পরথর বেরকই লঠরল লেয়। 
বকন্তু ভাই আবল িানাত্ কী কররলন? ভাই আবলর কাবহনী বনরয় একবট বভবিও লসাশ্যাল 
বমবিয়ারত্ লিশ্ জনবপ্রয়ত্া পায়। বভবিওরত্ লচাখ মুেরত্ মুেরত্, ধরা িলায় খুি অদু্ভত্ 
একটা কথা িরলবেরলন। িরলবেরলন, “কযাোর আল্লাহর পে লথরক আমার জনয 
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বিেট”।  
. 
অদূ্ভত্ কথাটার িযাখযা বেরয়বেরলন আবল। কযাোর জীিরনর িযাপারর ত্াাঁর েৃবষ্টভবঙ্গ 
পারট বেরয়বেল। সেল িযিসায়ী আবলরক আল্লাহর সম্পে বেরয়বেরলন। সিসময় লুই 
ভুরটাাঁর জুরত্া আর সানগ্লাস িযিহার কররত্ন। হাজার হাজার টাকা োরমর বলপার 
পররত্ন। বেল গুবচর কযারপর বিশ্াল কারলকশ্ান। িযিহার কররত্ন লাখ টাকা োরমর 
ঘবড় আর লব্রইসরলট। উেয়অি আমরা লর্ মরীবচকার লপেরন েুরট লিড়াই, ভাই আবল 
ত্া েুরত্ লপররবেরলন। 
. 
বকন্তু কযাোররর মাধযরম আবল েুবনয়ার আসল মূলয উপলবি কররবেরলন। বত্বন িুেরত্ 
লপররবেরলন একটা লেরাবর োইিাররর লচরয় খাবল পারয় আবেকায় লেৌরড় লিড়ারনা 
একবট বশ্শুর জনয এক লজাড়া জুরত্ার োম লিবশ্। কযাোর আবলরক িুবেরয়বেল এ 
েুবনয়া আর এর মারের সিবকেুই মুরে র্ারি। আর কােরনর কাপরড় লকান পরকট 
থাকরি না। র্খন কিররর প্রশ্নকারীরা আসরি, েুবনয়া এিং এর সমি সম্পে আমারের 
িাাঁচারত্ পাররি না। মাবটর এ খাাঁচা মাবটরত্ই বমরশ্ র্ারি, ররয় র্ারি শুধু ত্াওবহে, 
ইমান, ত্াক্বওয়া আর লনক আমল।  
. 
বমবলরয়রনয়ার আবল বনরজর িযিসা বিবি করর বেরলন। বনরজর সম্পে বিলারত্ শুরু 
কররলন। িরড় তু্লরলন Muslims Around The World নারমর চযাবরবট। লটারিারত্ 
মসবজে আর সু্কল িানারলন। লাখ লাখা টাকা োরমর বজবনস মানুষরক বেরয় বেরলন – 
“কযাোর আমার জনয বিেট। কযাোর আমার লচাখ খুরল বেরয়রে। আবম সিবকেু লেরড় 
খাবল হারত্ লর্রত্ চাই। আল্লাহর কারে লর্রত্ চাই”।  
. 
েুবনয়া লেরড় র্ািার আরি ত্াই ভাই আবল েুবনয়ারক োড়রত্ উেগ্রীি হরয় উরঠবেরলন। 
নশ্বর েুবনয়ারক বিবি করর আবখরাত্ বকনরত্ সরচষ্ট হরয়বেরলন। কযাোর বেল ভাই 
আবলর জনয বহোয়াত্। সবত্যই কযাোর বেল ত্াাঁর জনয আল্লাহর পে লথরক বিেট। 
ভাই আবল িানাত্ মারা র্ান িত্ ২৯লশ্ লম রারত্। িািাররের বঠক করর লেয়া 
টাইমরেইরম না, আসমান ও র্মীরনর অবধপবত্র বনধবাবরত্ সমরয়।আল্লাহ ত্াাঁর গুনাহ 
মাে করর বেন, ত্াাঁরক জান্নাতু্ল বেরোউস োন করুন, ত্াাঁর ওপর রহম করুন। [ভাই 
আবলর িল্প লেখরত্ বক্লক করুন - https://youtu.be/bwLqGeQbJkk] 
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. 
ভাই আবলর অদূ্ভত্ সুন্দর এ িল্পটাই আিাররা আপনারের সামরন তু্রল ধরা, কারণ এ 
িল্প লথরক অরনক বকেু লশ্খার আরে। অবনিয়ত্াপূণব এ জীিরন একমাত্র বনিয়ত্া হল 
মৃতু্য। আমারের অথব, সম্পে, স্ট্যাটাস লকান বকেুর িযারাবন্ট লনই। কাল সকারল উরঠ 
আপনার পবরিাররর সেসযরের লেখরত্ পারিন – এমন লকান িযারাবন্ট লনই। এক 
মূহুরত্ব জীিন পারট লর্রত্ পারর। র্া বকেুর লপেরন আমরা সি সময়, েম, বচিা লঢরল 
লেই ত্ার সিবকেুই নশ্বর। এেপাইয়াবর লিইট লািারনা এক স্বরের লপেরন আমরা 
জীিনটা বিবি করর লেই। অথচ আমারের উবচৎ আবখরারত্র জনয প্রস্তুবত্ লনয়া। 
অসীমরক লেরল সীবমরত্র লমারহ েুরট চলা – এ লকমন উমােনা? 
. 
অরনক সময় িড় লকান বিপর্বরয়র পরই মানুষ বচরিন সত্যরক বচনরত্ পারর। সহজ 
জীিন আমারের অরনকরক সত্য সম্পরকব ভুবলরয় রারখ। আল্লাহর বনয়ামরত্র মরধয 
ভাসরত্ থাকা এই অকৃত্জ্ঞ আমরা আল্লাহরকই ভুরল র্াই। ভাই আবলর মরত্াই – সি 
েবয়ষু্ণ আনরন্দর ধ্বংসকারী মৃতু্য – আমারের জনযও অরপো কররে। আপনার-আমার 
জনয সময় বনধবাবরত্ হরয় লিরে, আর সমগ্র সৃবষ্ট বমরলও এরক নযারনারসরকন্ডও 
পবরিত্বরনর েমত্া রারখ না। বকন্তু আমরা বক জাবন আমরা কিরর কী বনরয় র্াবচ্ছ? 
আমরা বক জাবন আমরা কিররর প্রশ্নকারীরের প্ররশ্নর জিাি বেরত্ পাররিা বক না?  
. 
মানুষ লচাখ মুেরে, েু’আ কররে। আপনারক কিরর নামারনা হরচ্ছ। লোট্ট, সংকীণব, 
অন্ধকার, ভারী। আপনার জনয েু’আ করা হরচ্ছ আর আপবন েমিন্ধ করা সংরকাচরন 
হাহাকার কররেন। প্রচন্ড ওজন আপনার ওপর লচরপ িরসরে। আপনার জনয েু’আ 
হরচ্ছ। ত্ারা ওপরর, আপবন বনরচ। ত্ারা আরলারত্, আপবন অন্ধকারর। আপনার লচনা 
মুখগুরলা, আপনার বপ্রয় মানুষগুরলা – এই লত্া আর বকেুেণ পর আপনারক এই িরত্ব 
শুইরয় লররখ র্ার র্ার মরত্া িাবড় বেরর র্ারি। বনজ বনজ স্ত্রী, সিারনর কারে – বনজ 
বনজ জীিরন। আপনারক এই মাবটর ঘরর লেরল র্ারি। আপবন একা, লকউ লনই পারশ্। 
আর ত্ারা চবল্লশ্ কেম র্ািার সারথ সারথই আসরি প্রশ্নকারীরা... 
. 
কী প্রস্তুত্ কররবে আমরা এই বেনবটর জনয? কীভারি িাাঁচরিন? এিার লচাখ িন্ধ করার 
পর আপবন লচাখ খুলরিন রাজারের রাজার সামরন – আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল এর 
সামরন...কী বনরয় ত্াাঁর সামরন োাঁড়ারিন?  
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. 
এই ধূরলামাবটই হল সিরচরয় ধনীরের লশ্ষ পবরণবত্। এই ধূরলা সিরচরয় আকষবনীয়, 
সিরচরয় সুন্দর শ্রীররর নারীর লশ্ষ পবরণবত্। এই ধূরলাই েমত্াধররের লশ্ষ পবরণবত্ 
– এই ধূরলাই আমারের সিার লশ্ষ পবরণবত্। From dust, To dust... 
. 
কী প্রস্তুত্ কররবে আমরা?  
ভাই আবল মৃতু্যর আরি প্রায় ৮ লকাবট টাকা সাোকা কররবেরলন। আমরা সম্ভিত্ 
র্াকাত্টাও বঠক মরত্া লেই না। নামার্ পড়ার সময় কই? লরার্ার অিসরগুরলা কারট 
মারকবরট েুরটােুবট করর। অথচ আমারের লেরশ্ই সীমারি েড়-িৃবষ্ট-েুধা আর মৃতু্য 
মাথায় বনরয় িরস আরে ত্াওবহরে বিশ্বাসী লাখ লাখ মুসবলম উোস্তু। ভাই আবল বনরজর 
টাকা, িাবড়, ঘবড়, লপাষাক – সি বিবলরয় বেরয়বেরলন। আমরা কী করবে?  
. 
আবখরাত্ এরস আমারের েরজায় কড়া নাড়রে...আমরা উোসীন। 
. 
প্রাচুরর্বর প্রবত্রর্াবিত্া লত্ামারেররক লমাহাচ্ছন্ন করর লররখরে। 
র্ত্েণ না লত্ামরা কিরর উপবস্থত্ হচ্ছ। 
... 
ত্ারপর লসবেন অিশ্যই লত্ামরা বনআমত্ সম্পরকব বজজ্ঞাবসত্ হরি। 
[সূরা ত্াকাসুর, আয়াত্ ১, ২ এিং ৮] 
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২৪২ 
লকন ইসলাম নারীরের একাবধক বিরয়র অনুমবত্ লেয় না? 

- আহরমে আলী 
 
. 
১) আল্লাহর হুকুম: 
. 
"নারীরের মরধয বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ নারীিণ লত্ামারের জনয বনবষদ্ধ..."[১] 
. 
লর্রহতু্ আল্লাহ ত্াআলা সধিা নারীরের বিিাহ করা হারাম করররেন, ত্াই নারীরের 
জনয একাবধক বিিাহ করা ইসলারম হারাম। 
. 
. 
২) নারীর লর্ৌনত্ায় জবটলত্া: 
. 
একজন নারী একাবধক স্বামী বিিাহ কররল একাবধক পুরুরষর সারথ লর্ৌন সম্পরকব 
স্বাভাবিকভারি নারীর লর্ৌন েুিবলত্া নত্বর হরত্ পারর। ত্াোড়া একাবধক পুরুরষর িীর্ব 
জরায়ুরত্ সরাসবর িমরনর েরল ত্া লথরক নানাবিধ লর্ৌন লরাি সৃবষ্টর সম্ভািনাও 
তু্লনামূলকভারি একটু লিবশ্।  
. 
শ্াইখ সাে আল-হুমাইে িরলন: 

"...আধুবনক বচবকৎসা বিজ্ঞারন সািযি হরয়রে, এইিরসর মত্ েুরাররািয িযাবধগুরলার 
প্রধান কারণ হরচ্ছ - লকান নারীর একাবধক পুরুরষর সারথ বমবলত্ হওয়া। নারীর 
িভবাশ্রয় িহু রকরমর িীর্ব একবত্রত্ হওয়ার েরল এ ধররনর েুরাররািয লরারির কারণ 
ঘরট। এ কাররণই লত্া আল্লাহ ত্াআলা ত্ালাক প্রাপ্ত নারী িা লর্ নারীর স্বামী মারা 
বিরয়রে ত্ার উপর ইেত্ পালন করা েরজ করররেন। র্ারত্ করর বকেুকাল এভারি 
(সঙ্গমহীন) থাকার মাধযরম ত্ার িভবাশ্য় ও এর আশ্পারশ্র স্থানগুরলা আরির স্বামীর 
িীর্ব ও সঙ্গরমর আলামত্ লথরক সমূ্পণবভারি মুি হরয় র্ায়।"[২] 
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. 
৩) DNA লটরস্ট্ জবটলত্া: 
. 
আজ DNA পরীোর মাধযরম সিারনর বপত্া বচবহ্নত্করণ সম্ভি হরয়রে। বকন্তু এই 
পদ্ধবত্ সিরেরত্রই প্ররয়াি সম্ভিপর নাও হরত্ পারর। অরনরকই আরে র্ারা এই 
লমবিকযাল লটস্ট্ সম্পরকব জারন না, আর এমন অরনক স্থানও আরে লর্খারন এই লটস্ট্ 
করার সুরর্াি আর সামথবয সাধারণ ললাকজরনর লনই। ত্াই িহু পত্ী গ্রহরণ নারীর জম 
লেওয়া সিারনর বপতৃ্পবরচয় বনধবারণ করা অরনক লেরত্রই সমসযারু্ি হরয় উঠরত্ 
পারর। 
. 
. 
৪) সিারনর বনকট বপতৃ্পবরচরয়র মনিাবত্ত্বক জবটলত্া: 
. 
DNA িা অনয লকারনাভারি বপতৃ্পবরচয় বনণবয় করা লিরলও ত্া সিানরক 
মনিাবত্ত্বকভারি সন্তুষ্ট নাও কররত্ পারর। একজন সিান লোটরিলা লথরক মারয়র কারে 
লাবলত্-পাবলত্ হরল সিান মনিাবত্ত্বকভারি সন্তুষ্ট হয় এিং ত্ার প্রকৃত্ মা-রক বচবহ্নত্ 
কররত্ পারর। বকন্তু একজন বপত্া লসভারি একজন সিানরক লালন-পালন কররত্ 
পারর না, লর্ভাি সিারনর মা সিানরক লালন-পালন করর থারক। ত্াই একজন নারীর 
একাবধক স্বামী থাকরল জম লনওয়া সিান ত্ার প্রকৃত্ বপত্ারক মনিাবত্ত্বকভারি বচবহ্নত্ 
কররত্ এিং লমরন বনরত্ পারর না, র্া বশ্শুর সুস্থ মানবসক বচিায় জবটলত্া ও িযাঘাত্ 
সৃবষ্ট কররত্ পারর। 
. 
. 
৫) স্ত্রীর বনবেবষ্ট বস্থবত্রত্ জবটলত্া: 
. 
একজন স্ত্রীর একাবধক স্বামী থাকরল স্বাভাবিকভারি প্রশ্ন ওরঠ লস লকান স্বামীর িৃরহ 
থাকরি? ইসলাম অনুর্ায়ী পুরুষ হল িৃরহর কত্বা আর ত্াই িৃরহর সকরলর ভরণ-
লপাষরণর োবয়ত্ব গ্রহণ করা পুরুরষর জনয িাধযত্ামূলক। এখন একজন নারীর 
একাবধক স্বামী থাকরল ত্ার লকান স্বামীর িৃরহ অিস্থান সুবনবেবষ্ট হরি, এটা বনণবয় করা 
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জবটল হরয় পরড়। েলস্বরূপ, এক স্বামীর িৃরহ অিস্থান কররল অনয স্বামীর সারথ 
সবঠকভারি সংসার করা ত্ার জনয প্রায় অসম্ভি হরয় পড়রি। র্বে সকল স্বামী এক 
স্ত্রীর সারথ একই িৃরহ িসিাস করর, ত্রি পবরিাররর কত্বা লক - ত্া বনণবরয় জবটলত্া 
ও কলহ নত্বর হরি এিং সংসাররর বস্থবত্ িযাহত্ হরি। 
. 
. 
৬) পুরুরষর চাবহোর অপূণবত্া: 
. 
র্বে একজন নারী একাবধক পুরুষরক বিরয় করর, ত্রি লসই নারীর মাবসক আর 
িভবািস্থার সময় ত্ার স্বামীরের শ্ারীবরক চাবহো সবঠকভারি পূণব কররত্ লস িযথব হরি। 
েরল স্বামীরের অনয নারীরের কারে ত্ারের চাবহো লমটারনার জনয লর্রত্ হরি। এখন 
র্বে অনয নারীরা উি স্বামীরের অনয বিিাবহত্ স্ত্রী হয়, ত্াহরল লসরেরত্রও লকান স্ত্রীর 
বস্থবত্ লকান স্বামীর িৃরহ হরি এিং কীভারি সংসাররও বস্থবত্ আসরি, ত্া বনণবয় করা 
জবটল লথরক জবটলত্র হরয় উঠরি। 
. 
আর নারীর একাবধক স্বামীরা লর্ অনয নারীরের কারে চাবহো লমটারত্ র্ারি, ত্ারা র্বে 
লসই সকল উি স্বামীরের সারথ বিিাবহত্ না হয়, ত্াহরল ত্া িযবভচারর পবরণত্ হরি, 
আর িযবভচাররর েরল সমাজ ও সংসাররর নারী-পুরুরষর মরধয সুস্থ সম্পকব বিনষ্ট হরি। 
বিিাহ িবহভূবত্ নারীর সারথ সম্পরকবর কাররণ বিিাবহত্ স্ত্রীর ত্ার স্বামীরের প্রবত্ আস্থা, 
সম্মান ও ভালিাসা বিলুপ্ত হরয় র্ারি। িযবভচারর জম লনওয়া সিান জারজ বহরসরি 
সমারজ অবস্থবত্শ্ীল হরয় উঠরি। সিান জম না লেওয়ার উরেশ্য বনরয় িমািত্ 
িযবভচার কররত্ থাকরল সমাজ লথরক বশ্শু সবঠকভারি সবঠক পবররিরশ্ পাবলত্ হরি 
না, েরল উপরু্ি পবরমাণ িািার, ইবিবনয়ার, সমাজবিজ্ঞানী, িরিষক প্রমুখ িুবদ্ধজীিী 
ও গুরুত্বপূণব িযবিিরিবর সংখযা িমািরয় কমরত্ থাকরি এিং সমারজ ভাঙন লেখা 
লেরি। 
. 
শ্াইখ সাে আল-হুমাইে আরও িরলন: 
. 
"আল্লাহ ত্াআলা নারীরক িভব ধাররণর জনয সৃবষ্ট করররেন। পুরুষ িভবধারণ করর না। 
সুত্রাং লকান নারী র্বে (একাবধক পুরুরষর সহিারসর পর) িভবধারণ করর ত্াহরল 
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সিারনর বপতৃ্ পবরচয় জানা র্ারি না। এরত্ করর িংশ্ধারায় ত্ালরিাল ললরি র্ারি, 
পবরিারগুরলা লভরঙ্গ পড়রি, বশ্শুরা িাস্তুহারা হরয় পড়রি এিং নারী ত্ার সিানাবে 
লালনপালন ও ভরণরপাষরণর ভার িইরত্ না লপরর লভরঙ্গ পড়রি। এভারি এক পর্বারয় 
নারীরা স্থায়ী িন্ধযাত্বও গ্রহণ কররত্ পারর। র্ার েরল মানি িংশ্ বিলীন হরয় 
র্ারি।"[৩] 
. 
আল্লাহই ভারলা জারনন। 

. 

. 
 
. 

ত্থযসূত্র: 
[১] আল-রকারআন, ৪:২৪ 
[২] গ্রন্থঃ ইসলাম বকউ এ েরত্ায়া সমগ্র/অধযায়ঃ পাবরিাবরক বেকাহ/উৎস -
http://www.hadithbd.com/shareqa.php?qa=2346 
[৩] গ্রন্থঃ ইসলাম বকউ এ েরত্ায়া সমগ্র/অধযায়ঃ পাবরিাবরক বেকাহ/উৎস -
http://www.hadithbd.com/shareqa.php?qa=2346 
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২৪৩ 

মুসবলমরা কী বশ্িবলঙ্গ আর লেিরেিীর পূজা করর? 
(ইসলামবিরেষীরের বমথযাচাররর জিাি) 
- আহরমে আলী 
 
. 
এইসি অবভরর্াি শুরন মারে মারে confused হরয় র্াই - হাসি না কাাঁেি! 
. 
হরির লেরত্র লর্ কারলা পাথররর িারয় চুমু খাওয়া হল ত্ারক িরল "হাজরর 
আসওয়াে"। 
. 
এখন কাল পাথর লর্ বশ্ি বলঙ্গ - এর লকারনা প্রবত্বষ্ঠত্ ঐবত্হাবসক প্রমাণ লনই। বপ 
এন ওয়াক নারম এক িযবি, (র্ার পুররা নাম পুরুরষািম নারিশ্ ওয়াক) লর্ বনরজরকই 
বনরজ ঐবত্হাবসক োবি করররে, বকন্তু লকারনা প্রবত্বষ্ঠত্ মুসবলম িা অমুসবলম 
ঐবত্হাবসকই ওনারক ঐবত্হাবসক িরল লমরন লনন বন। এই িযবিই এইসকল কবল্পত্ 
োবি প্রথম ঢালাওভারি প্রচার করা শুরু করর লর্, হাজরর আসওয়াে বশ্িবলঙ্গ, 
ত্াজমহল বেল মবন্দর ইত্যাবে ইত্যাবে, লর্গুরলার লকারনা প্রবত্বষ্ঠত্ ঐবত্হাবসক বভবি 
লনই। 
. 
ইসলাবমক বিশ্বাস অনুর্ায়ী, এই কারলা পাথররক জান্নাত্ লথরক পৃবথিীরত্ লপ্ররণ করা 
হরয়বেল কািা ঘররর প্রবত্ষ্ঠার স্থানরক বনবেবষ্ট করর লেওয়ার জনয।[১] এরত্ চুমু লেওয়া 
হরচ্ছ হরির রীবত্ সম্পরন্নর একবট অংশ্ মাত্র। লর্রহতু্ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 
সাল্লাম) এই রীবত্ লেবখরয়রেন, ত্াই আমরাও এই রীবত্র অনুসরণ কবর। বকন্তু এই 
কারলা পাথররর কলযাণ িা অকযারণর লকারনা েমত্া লনই। 
. 
হাবেরস খবলো উমার (রাবেয়াল্লাহু আনহু) িলরেন, 
. 
"‘উমার (রাঃ) হরত্ িবণবত্ লর্, বত্বন হারে আসওয়ারের কারে এরস ত্া চুম্বন করর 
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িলরলন, আবম অিশ্যই জাবন লর্, তু্বম একখানা পাথর মাত্র, তু্বম কাররা কলযাণ িা 
অকলযাণ কররত্ পার না। নািী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম-রক লত্ামায় চুম্বন কররত্ 
না লেখরল কখরনা আবম লত্ামারক চুম্বন করত্াম না।"[২] 
. 
অথবাৎ এই পাথররক লকউ পূজা কররে না, এটা মুশ্বরকরের বিকৃত্ বচিা! 
. 
একইভারি পাথর লোাঁড়াটাও রীবত্ সম্পন্ন করার অংশ্ মাত্র। এটার মারন শ্য়ত্ানরক 
মারা না। এটা একটা ভুল ধারণা। এগুরলা লকিলই মানুরষর মনিড়া বচিাধারা। 
আবলমরের েরত্ায়ায় ত্ারা এরকম ধারণারক সমথবন কররন বন।[৩] 
এগুরলা বেরয় আল্লাহ পরীো কররেন লর্, এসকল বিয়া লত্ামার কারে অথবহীন মরন 
হরলও ত্ারপরও বক তু্বম আমায় বিশ্বাস কররি আর আবম লর্ রীবত্র অনুসরণ এর পথ 
লেবখরয়বে ত্া লমরন চলরি? অথবাৎ এগুরলা োরা লিাোয়, আল্লাহর আনুিরত্যর মাধযরম 
ত্াাঁরক স্মরণ করা। 
. 
ِلِهمْ  َوأَنفُِسِهمْ  فِى َسبِيلِ   َهدُوا   بِأَْمَوٰ إِنََّما ٱْلُمْؤِمنُونَ  ٱلَِّذينَ  َءاَمنُوا   بِٱللَّهِ  َوَرُسوِلهِۦ ثُمَّ  لَمْ  يَْرتَابُوا   َوَجٰ
ِدقُونَ   ٰٓئِكَ  ُهمُ  ٱلصَّٰ لَٰ  ٱللَِّه   أُو 
. 
"মুবমন লত্া ত্ারাই, র্ারা আল্লাহ ও ত্াাঁর রাসূরলর প্রবত্ বিশ্বাস স্থাপন করার পর 
সরন্দহ লপাষণ করর না এিং বনরজরের সম্পে ও জীিন োরা আল্লাহর পরথ সংগ্রাম 
করর। ত্ারাই সত্যবনষ্ঠ।"[৪] 
. 
এভারিই এসকল রীবত্ সবঠক ঈমান আর বনয়ত্ বনরয় সুষু্ঠভারি সম্পন্ন কররল আল্লাহ 
চাইরল লকারনা িযবির পাপসমূহ বনমূবল করর লেরিন। 
. 
নিী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম িরলন: 
. 
"আল্লাহর শ্পথ, বকয়ামত্ বেিরস আল্লাহ এবটরক (হাজরর আসওয়াে) উপবস্থত্ 
কররিন। এর েুরটা লচাখ থাকরি র্া বেরয় লস লেখরি ও একবট বজহ্বা থাকরি র্া বেরয় 
লস কথা িলরি এিং র্ারা ত্ারক আিবরকত্ার সারথ েশ্ব কররবেল ত্ারের পরে লস 
সােয লেরি।"[৫] 
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. 
"র্বে লকউ হি করর এিং ত্ারত্ লকানরূপ অেীল ও অনযায় আচরণ না করর ত্রি 
ত্ার পূিবিত্বী গুনাহসমূহ মাে করর লেওয়া হয়।"[৬] 
. 
. 
কািাঘররর ওপর োাঁবড়রয় সাহািারের সমরয় আর্ান লেওয়া হত্, লর্টা প্রমাণ করর লর্, 
কািা ঘর লকারনা পূজার িস্তু নয়, লকননা লকারনা মূবত্বপূজাবর ত্ার উপারসযর মূবত্বর 
ওপর োাঁবড়রয় অনযরের প্রাথবনার জনয কখনই আহিান কররি না! 
. 
কািা হল লকিলই "বকিলা" অথবাৎ বেক িা direction, লর্ বেরক িা অবভমুরখ বেরর 
সকল মুসবলম নামাজ আোয় করর, র্ারত্ মুসবলম উম্মাহ ঐকযিদ্ধ হরত্ পারর। একবট 
িৃরির পবরবধর ওপর অরনকগুরলা বিনু্দ থারক। বকন্তু িৃরির লকন্দ্র একবটই থারক, র্ারক 
লকন্দ্র করর সকল বিনু্দই পবরবধর ওপর অিস্থান করর। একইভারি কািাও হল লসই 
লকন্দ্রস্বরূপ আর মুসবলম উম্মাহর প্ররত্যক মুসবলম িযবি হল লসই এক একবট বিনু্দ। 
ত্াই নামারজর সময় এরকক মুসবলম এরকক বেরক না বেরর ঐকযিদ্ধ হরয় বকিলামুখী 
হয় আর এক আল্লাহরই ইিােত্ করর। 
. 

َءاخِ لَّْيَس ٱْلِبرَّ َأن تُ َولُّو۟ا ُوُجو  َْ ِر َوٱْلَملَٰ ِئَكِة َوٱْلِكتَِٰب َهُكْم ِقَبَل ٱْلَمْشِرِق َوٱْلَمْغِرِب َولَِٰكنَّ ٱْلِبرَّ َمْن َءاَمَن بِٱللَِّه َوٱْليَ ْوِم ٱ
ِكيَن َوٱْبَن ٱلسَِّبيِل وَ  ََ َعَلٰى ُحبِ ِهۦ َذِوى ٱْلُقْرَبٰى َوٱْليَ تََٰمٰى َوٱْلَمسَٰ ۦَن َوَءاَتى ٱْلَما لسَّا ئِِليَن َوِفى ٱلر ِقَاِب َوَأقَاَم ٱَوٱلنَِّبيِ 

ۡۖ َوٱلصَِّٰبرِيَن ِفى ٱْلَبْأَسا ِء َوٱلضَّرَّا ءِ  َهُدو۟ا ٰوَة َوٱْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا عَٰ يَن  ٱلصََّلٰوَة َوَءاَتى ٱلزَََّ ِِ َوِحيَن ٱْلَبْأسِ  ُأ۟ولَٰ ِئَك ٱلَّ
ۡۖ َوُأ۟ولَٰ ِئَك ُهُم ٱْلُمت َُّقونَ    َصَدُقو۟ا

 

. 
"পূিব ও পবিম বেরক লত্ামারের মুখ বেরারনাই সৎকমব নয়, বকন্তু সৎকমব হরলা লর্ 
িযবি আল্লাহ্, লশ্ষ বেিস, লেররশ ত্ািণ, বকত্ািসমূহ ও নিীিরণর প্রবত্ ঈমান আনরি। 
আর সম্পে োন কররি ত্াাঁরই ভালিাসায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াত্ীম, অভািগ্রি, মুসাবের, 
সাহার্যপ্রাথবী ও োসমুবির জনয এিং সালাত্ প্রবত্ষ্ঠা কররি, র্াকাত্ বেরি, প্রবত্শ্রুবত্ 
বেরয় ত্া পূণব কররি, অথব-সংকরট, েুঃখ-করষ্ট ও সংগ্রাম-সংকরট নধর্ব ধারণ কররি। 
ত্ারাই সত্যােয়ী এিং ত্ারাই মুিাকী।"[৭] 
. 
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সিরশ্রষ এই অবভরর্ারির জিাি লেি লর্, আল্লাহ নামবট প্রকৃত্ সৃবষ্টকত্বারই নাম। 
. 
র্বে কলম এর বেরক আঙুল লেবখরয় লকউ িরল লর্, 'এটা হল কািজ', ত্াহরল কলম 
বক কািজ হরয় র্ারি? কখনই না। 
একইভারি কািাঘররর মরধয লেিরেিীর মূবত্ব রাখরল আর লকারনা একটা লেিত্ারক 
"আল্লাহ" নারম পূজা কররলই লর্ আল্লাহ ত্াআলা লসই লেিত্া হরয় র্ারিন 
(নাউজুবিল্লাহ), এরূপ ভািাও মূখবত্া োড়া আর বকেুই না! 
. 
কািাঘর প্রস্তুবত্র কাজ নিী ইব্রাহীম(আ) এর ওপর নযি হরয়বেল র্া প্রবত্বষ্ঠত্ 
ঐবত্হাবসকরাও লমরন লনন। লকারআন িলরে, 
. 

ْر بَ ْيِتَى لِلطَّا ئِِفيَن َوٱْلَقا   ِهيَم َمَكاَن ٱْلبَ ْيِت َأن َلَّ ُتْشِرْك ِبى َشْي  ًا َوَطهِ  بْ رَٰ   يَن َوٱلرََُِّّع ٱلسُُّجودِ ئِمِ َوِإْذ بَ وَّْأنَا ِِلِ
 

. 
"আর স্মরণ কর, র্খন আবম ইব্রাহীরমর জনয বনধবারণ করর বেরয়বেলাম কািা িৃরহর 
স্থান, (ত্খন িরলবেলাম,) আমার সারথ লকান শ্রীক বস্থর কররা না এিং আমার িৃহরক 
ত্াওয়ােকারী, নামার্ আোয়কারী, রুকূ ও বসজোকারীরের জনয পবিত্র লররখা।"[৮] 
. 
পরিত্বীরত্ ইব্রাহীম(আ) মৃতু্যর পর ধীরর ধীরর অনযানয নিীরা আরসন এিং ত্ারপরও 
কারলর বিিত্বরন মানুষ প্রকৃত্ ত্াওহীরের বশ্োরক বিকৃত্ করর লেরল এিং মুশ্বরবক 
বিয়াকলাপ শুরু করর লেয়। ত্াই কািাঘরর মূবত্বপূজা আর "আল্লাহ" নারম লেিত্ার 
পূজা করা এগুরলা মানুষই চালু করররে নিী ইব্রাহীম(আ) এর বশ্োরক বিকৃত্ করর। 
আল্লাহ িরলন, 
. 

 
ُِو۟ا ِمن ُدونِِهۦ  َءاِلَهًة َلَّ َيْخُلُقوَن َشْي  ًا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َوََل يَْمِلُكوَن ِْلَنُفِسِهْم َضرًّا َوََل   نَ ْفًعا َوََل يَْمِلُكوَن َمْوتًا َوََل َوٱتََّخ

  َحيَ ٰوًة َوََل ُنُشورًا
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. 
"ত্ারা ত্াাঁর পবরিরত্ব কত্ উপাসয গ্রহণ করররে, র্ারা বকেুই সৃবষ্ট করর না এিং ত্ারা 
বনরজরাই সৃষ্ট এিং বনরজরের ভালও কররত্ পারর না, মন্দও কররত্ পারর না এিং 
জীিন, মরণ ও পুনরুিীিরনর ও ত্ারা মাবলক নয়।"[৯] 
. 
একাররণ ত্াওহীরের প্রকৃত্ বশ্োরক সংরশ্াধন করর লসই িাত্বা সমগ্র বিশ্বিাসীর 
সামরন চূড়ািরূরপ তু্রল ধরার জনয সিবরশ্ষ নিী মুহাম্মাে (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া 
সাল্লাম) এর আবিভবাি ঘরট, বর্বন লকিল মুসবলম িা আরি জাবত্র জনযই নয়, িরং 
আল্লাহর পে হরত্ সমগ্র মানিজাবত্র জনয সুসংিােোত্া ও সত্কবকারী বহরসরি 
লপ্রবরত্ হরয়রেন! 
. 

َهۖا وَ ِإنَّا  أَنَزْلَنا َعَلْيَك ٱ   َما  أَنَت َعَلْيِهم ِبَوَِيل  ْلِكتََٰب لِلنَّاِس بِٱْلَحق ِۖ َفَمِن ٱْهَتَدٰى فَِلنَ ْفِسِهۦۖ َوَمن َضلَّ فَِإنََّما َيِضلُّ َعَلي ْ
 

. 
"(লহ মুহাম্মাে) আবম মানুরষর জনয লত্ামার প্রবত্ সত্যসহ গ্রন্থ অিত্ীণব কররবে; 
অত্ঃপর লর্ সৎপথ অিলম্বন করর, লস ত্া বনরজরই কলযারণর জনয করর এিং লর্ 
বিপথিামী হয়, লস লত্া বিপথিামী হয় বনরজরই ধ্বংরসর জনয। আর তু্বম ওরের 
ত্ত্ত্বািধায়ক নও।[১০] 
. 
ত্াই ইসলামরক বিকৃত্ েৃবষ্টরত্ না লেরখ আরি বচিারক ইবত্িাচক করুন। লকউ 
লনবত্িাচক েৃবষ্টরত্ ইসলামরক লেখরল এর অথব এটা নয় লর্, ইসলারমর বচত্র বঠক 
লসরূপই লর্রূরপ লস কল্পনা কররে! 
. 
"মহম্মরের ধমব আবিভূবত্ হয় জনসাধারণ এর জনয িাত্বারূরপ। ত্াাঁহার প্রথম িাণী বেল-
'সাময'। একমাত্র ধমব আরে-ত্াহা লপ্রম। জাবত্ িণব িা অনয বকেুর প্রশ্ন নাই। এই 
সামযভারি লর্াি োও! লসই কারর্ব পবরণত্ সামযই জয়রু্ি হইল। লসই মহত্ী িাণী বেল 
খুি সহজ সরলঃ স্বিব ও মরত্বযর স্রষ্টা এক ঈশ্বরর বিশ্বাসী হও। শূ্নয হইরত্ বত্বন বকেু 
সৃবষ্ট কবরয়ারেন। লকান প্রশ্ন বজজ্ঞাসা কবরও না।" 
. 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1412 

[স্বামী বিরিকানন্দ রচনািলী/৮ম খণ্ড/মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ/মহম্মে] 
. 
 
. 

ত্থযসূত্র: 
[১] It was narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and 
blessings of Allaah be upon him) said: “When the Black Stone came down from 
Paradise, it was whiter than milk, but the sins of the sons of Adam made it 
black.” 
[Narrated by al-Tirmidhi, 877; Ahmad, 2792. Classed as saheeh by Ibn 
Khuzaymah, 4/219. Al-Haafiz ibn Hajar classed it as qawiy (strong) in Fath al-
Baari, 3/462. 
source - https://islamqa.info/en/1902] 
[২] সহীহ িুখারী (ত্াওহীে) 
অধযায়ঃ ২৫/ হাি (كتاب الحج) 
হাবেস নম্বরঃ ১৫৯৭ 
হাবেরসর মানঃ সবহহ (Sahih) http://www.hadithbd.com/share.php?hid=25528 
[৩] "...Some people think that these Jamaraat are devils, and that they are 
actually stoning devils, so you may see them becoming very emotional and very 
angry, as if the Shaytaan himself is in front of him, and this leads to the 
following grave errors: 
1- This is a mistaken notion. We stone these Jamaraat as an act of remembering 
Allaah, following the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be 
upon him), as an act of worship. If a person does an act of worship and does 
not know its benefits, but he does it only as an act of worship for Allaah, this 
will be more indicative of his humility and submission to Allaah......." 
[েরত্ায়াবট বিিাবরত্ পড়রত্ বভবজট করুন: https://islamqa.info/en/34420] 
[৪] আল-রকারআন, ৪৯:১৫ 
[৫] It was narrated that Ibn ‘Abbaas said: The Messenger of Allaah (peace and 
blessings of Allaah be upon him) said concerning the Stone: “By Allaah, Allaah 
will bring it forth on the Day of Resurrection, and it will have two eyes with 
which it will see and a tongue with which it will speak, and it will testify in 
favour of those who touched it in sincerity.” 
[Narrated by al-Tirmidhi, 961; Ibn Maajah, 2944; 
This hadeeth was classed as hasan by al-Tirmidhi, and as qawiy by al-Haafiz ibn 
Hajar in Fath al-Baari, 3/462 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F34420%3Ffbclid%3DIwAR2NVK2JqFMtZJXus16LVcQOl2WEkdww2AzU2clBUNXM9T_a7qppgGY2Lrk&h=AT2MlCIjOmZRbw6o2X7-6_W7lH4tAz8a2o1IC-zmWnUgxTJ_lN55-YqCqFAXZdWnbVRRHGiCURldScgBTWlEZNzvQJJiJXcqiF6r_33kJahu7YONBd4AENEuzncrovyqIgp53wJYjH5L5uSKTNT3JPqiU-kyFDNatSB7kKI4dmSvScIIJtVSBhYMUFxUu0QHQpAyGRP952n3Nhk_8cGQSUDYq2L7sg5DFl6Ja1wD77T7E4IAY4olm5IK89Pg7EXumDgqJOXkdiJGx7qjtgRT6NeZEAQNp3hhxxyvtMfWVcnmwYAjYtFreaR6REvTeWTGZy8P5y7JQlD7df1lGwwZp0ZK1ZEI2Ans4GqjdWBT_znG5i3tjfz07Bx4jQv18kUYGa10BK6e1WrfmoiNtOxyBYNeva5Hc8wYnBN_q8c4S_Dyp-YbtmO1x5h5nvP7Jj5MW7ayWueBHeXkEw
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source - https://islamqa.info/en/1902] 
[৬] সূনান বত্রবমজী (ইোঃ)/অধযায়ঃ ৯/হাি (হি) (كتاب الحج عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص)/হাবেস নম্বরঃ 
৮০৯; 
হািাতু্ন নািী সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়াসাল্লাম - পৃঃ ৫, িুখাবর, মুসবলম, বত্রবমজী হাবেস নম্বরঃ ৮১১ 
(আল মাোনী প্রকাশ্নী); 
হাবেরসর মান: সবহহ 
source - https://hadithbd.com/hadith-link.php?hid=17998 
[৭] আল-রকারআন, ২:১৭৭ 
[৮] আল-রকারআন, ২২:২৬ 
[৯] আল-রকারআন, ২৫:৩ 
[১০] আল-রকারআন, ৩৯:৪১ 
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২৪৪ 

আল কুরআরনর ভুল (!) লির কররত্ ইসলামবিররাধীরের িৃথা 
লচষ্টা 
- সাইেুর রহমান 
 
. 
কলাবিজ্ঞানীরা লকারআরন নিজ্ঞাবনক ও িযাকরণিত্ ভুল আরে িরল অরনক বভবিহীন 
অবভরর্াি করর থারক। অরনরকই ত্ারের ললখা পড়রল একটু হরলও বচিায় পরড় র্ায়। 
এর্ািৎ কারল কুরআন সম্পবকবত্ সি অবভরর্াি লমৌবলকভারি বিরেষণ করর লেখা লিরে 
ত্ারের োবি বমথযায় পবরপূণব ও হাসযকর। অরনক লেরত্র এরাবিক টু ইংবলশ্ িােরলট 
করর এক শ্রব্দর অথব অনযভারি িযাখযা করর ভ্রাবি ও অপপ্রচার চালায়। বকেুরেরত্র 
মােখারনর িা লশ্রষর বকেু অংরশ্র অনুিাে করর পুররা বিষয়টারক বিত্বকবত্ করর 
লত্ারল, খুাঁজরল লেখা র্ায় বঠক আরির িাকযরক লকৌশ্রল পাশ্ কাবটরয় বিরয়রে। আপবন 
র্বে আপনার আরশ্পারশ্র লকারনা কলাবিজ্ঞানীরর িরলন, িুেলাম লকারআরন অরনক 
ভুল আরে, ত্াইরল আপবন বনরজ লকারআরনর মরত্া একটা িই বলরখ লেখান। ত্খন 
লেখরিন লকৌশ্রল এই প্রিাি এবড়রয় র্ারি। আমার মাথায় ধররনা, কলাবিজ্ঞানীরা 
হাজার হাজার পৃষ্ঠার লকারআন ও ইসলারমর সমারলাচনা বলখরত্ পারর অথচ মাত্র ৬০০ 
পৃষ্ঠার মরত্া একটা িই বলরখ লকারআনরক ভুল প্রমাবণত্ করর বেরলই লত্া লঠলা চুরক 
র্ায়? শুধু শুধু এরত্া কষ্ট করর ব্লি বেরয় ইন্টাররনট চালারনার বক েরকার? 
. 
আসল কথা হরলা, ত্ারা কখরনাই লকারারনর মরত্া আররকবট গ্রন্থ বলখরত্ পাররিনা, 
এমন বক সারা পৃবথিীর সি পবন্ডত্ একবত্রত্ হরলও। মহান স্রষ্টা এই চযারলি অরনক 
আরিই বেরয় বেরয়রেন, পাররল সি মানুষ ও বজরনরা বমরল লকারারনর মরত্া আররকবট 
গ্রন্থ নত্বর করর লেখাক? পুররা লকারান লািরি না মাত্র ১০ বট সূরা, বনরেন পরে একবট 
সূরাও িাবনরয় লেখাক পাররল।  
লকারারনর মরত্া করর লটেট ললখা সম্ভি নয়, কারণ লকারাবনক লটেরটর অননয 
নিবশ্ষ্টয হরলা এর কািযময়, েন্দময় কথা মালার সারথ িভীর অথবরিাধক একটা ভাি 
আরে র্া মানুরষর মরন একই সারথ ভয়, স্ববি, ভারলািাসা ও বনভবরত্া লর্ািায়। ত্ার 
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মারন লকারারনর মরত্া হরত্ হরল একই সারথ েন্দময়, কাবিযক, অথবরিাধক, মরনর 
উপরর প্রভাি বিিারকারী হরত্ হরি। রু্রি রু্রি র্ারাই লচষ্টা করররে ত্ারের লকউ ই 
এইসি গুণািলীর সংবমেণ ঘটারত্ পাররবন। লকউ লকারাবনক কাবিযক ধারা ও েন্দ 
িজায় রাখরত্ বিরয় অথব হাবররয় লেরলরে আিার অথব বঠক কররত্ বিরয় িেিাধা, 
অনাকষবণীয়, অখােয জাত্ীয় সাবহত্য সৃবষ্ট করররে। 
. 
একটা উোহরণ লেই। ইসলারমর প্রাথবমক রু্রি লকারারনর মরত্া নকল কররত্ বিরয় 
অরনক হাসযররসর জম বেরয়বেরলা ত্ৎকালীন লসরা কলাবিজ্ঞানী ও হু-আজারের 
পূিবপুরুরষরা। লকারারনর সূরা আল-কাবরয়াহ'লত্ িরল হরয় হরয়রে, আল -কাবরয়াহ, মাল 
কাবরয়াহ, ওমা আেরাকা মাল কাবরয়াহ, অথব হরলা: মহাবিপর্বয় (বকয়ামাহ), মহাবিপর্বয় 
বক? লক আপনারক লিাোরত্ পারর, মহাবিপর্বয় বক? এই সূরার অনুকররণ ত্ৎকালীন 
আররির পবন্ডত্রা রচনা কররলা, আল-বেল, মাল বেল, ওমা আেরাকা মাল বেল, অথব 
হরলা: হাবত্, হাবত্ বক? লক আপনারক লিাোরত্ পারর, হাবত্ বক? এর আরে বলকবলরক 
ললজ আর খুি লম্বা শ্রীর!!! লেখুন ত্ারা লকারারনর েন্দ বঠক রাখরত্ পাররলও অথব 
লকমন হাসযকর িাবনরয় লেরলরে। 
. 
মানুষ চাাঁরে লিরলা, মঙ্গরল পা রাখরত্ চরলরে, বিএনএ'র রহসয লির করর লেলরলা, 
নযারনা লটকরনালবজ বেরয় জীিন িেরল বেরলা, অথচ লকারারনর মরত্া একটা গ্রন্থ রচনা 
করর পৃবথিী লথরক ইসলাম ও লকারারনর নাম বনশ্ানা মুরে লেলার মরত্া সহজ সুরর্াি 
নষ্ট করর লেলরলা? এটা লিাোর মরত্া জ্ঞানী হওয়ার জনয কলাবিজ্ঞানী হওয়ার েরকার 
পরড়না, কমনরসে ই র্রথষ্ট। 
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২৪৫ 

সংবিৎ 

- জাকাবরয়া মাসুে 
 
. 
োবরস িলরলা, ‘আমারের লেহ লথরক শুরু করর প্রকৃবত্ পর্বি, সি বকেুই অিাক করা 
বজবনরস ভরপুর। লর্বেরকই ত্াকাবি—অিাক হবি।’ 
. 
আগ্রহভাি বনরয় নাইম িলরলা, ‘কীভারি?’  
. 
োবরস জিাি বেরলা, ‘আমরা জাবন, পৃবথিী ত্ার বনজ অরে ঘুরর। েরল চবব্বশ্ ঘণ্টাই 
পৃবথিীর লকাথাও না লকাথাও রাত্ থারক। আবহ্নক িবত্ র্বে না থাকরত্া, ত্াহরল 
পৃবথিীরর একপাশ্ সূরর্বর বেরক থাকরত্া। অনযপারশ্ ে’মাস অন্ধকার থাকরত্া। প্রায় 
িাররা ঘণ্টা সূর্ব ত্ারপর পর—অন্ধকাররর আিমন ঘরট। েরল সারলাক সংরেষণ িন্ধ 
হরয় র্ায়। র্ারত্ কািবন িাই অোইি অভাি না হয়, অবেরজন করম না র্ায়। 
আমারের লিাঁরচ থাকার জরনয এ েু’বটর ভারসাময প্ররয়াজন। র্বে ে’মাস রাত্, আর 
ে’মাস বেন থাকরত্া, ত্াহরল সারলাক সংরেষরণ ভারসাময থাকরত্া না। লিাঁরচ থাকা 
কবঠন হরয় পড়রত্া।’  
. 
আমারের আরলাচনা র্খন এই পর্বি, ত্খন হাসান এরলা। লচয়ার লনই িরল নাইরমর 
পারশ্ োাঁড়ারলা। োবরস অরকবর সারথ আলাপ কররে লেরখ িলরলা, ‘ওরর িুোইয়া 
লকারনা লাভ নাই। র্রত্াই িুোস না কযান, লকারনাবেন লসাজা হরি না। খাবল 
পযাাঁচাইরত্ই থাকরি। এর আরিও লত্া লেখবে, ত্াই িললাম।’ এই িরল হাসান একটা 
লচয়ার এরন োবররসর পারশ্ িসরলা।  
. 
অকব হাসারনর কথার লকারনা জিাি বেরলা না। এক োবল লহরস বনরয় োবরস িলরত্ 
লািরলা, ‘পৃবথিীটা এমনভারি সাজারনা হরয়রে লর্, এররচ’ সামানয কমরিবশ্ হরলই 
সমসযা হরত্া। পৃবথিী র্বে সূরর্বর আররকটু কারে থাকরত্া, ত্াহরল শুরির মরত্া অিস্থা 
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হরত্া। পৃবথিীরক মরন হরত্া—আগুরন লসাঁকা িস্তু। র্বে বকেুটা েূরর থাকরত্া, ত্াহরল 
িররে লঢরক লর্রত্া। বঠক মংিরলর মরত্া।’  
. 
হাসান িলরলা, ‘শ্বিশ্ালী আণবিক িল র্বে সামানয বকেুটা েুিবল হরত্া, ত্াহরলও লত্া 
অরনক সমসযা হরত্া।’ 
. 
নাইম িলরলা, ‘কী ধররণর সমসযা?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘ত্াহরল পরমাণুর বনউবক্লয়াস নত্বর হরত্া না। হাইরড্রারজন োড়া অনযানয 
লমৌবলক পোথব পাওয়া লর্রত্া না। েরল লিাঁরচ থাকা অসম্ভি হরয় লর্রত্া! শ্বিশ্ালী 
আণবিক িল আরও শ্বিশ্ালী হরল—কী হরত্া জাবনস?’ 
. 
চট করর অকব িরল উঠরলা, ‘কী হরত্া আিার, সি হাইরড্রারজন বহবলয়ারম পবরণত্ 
হরত্া। লকারনা হাইরড্রারজন অিবশ্ষ্ট থাকরত্া না।’ 
. 
োবরস বজরজ্ঞস কররলা, ‘হাইরড্রারজন োড়া বক জীিরকাষ িবঠত্ হরত্ পাররত্া?’ 
. 
অকব জিাি বেরলা না। অিবশ্য উিরটা ত্ার জানা। ত্িুও লকন লর্ জিাি বেরলা না, ত্া 
িলরত্ পাররিা না। োবরস আিার িলরলা, ‘পরমাণুর ভরও অরনক গুরুত্বপূণব। র্বে 
লপ্রারটারনর ভর ইরলকিরনর তু্লনায়—এক হাজার আটরশ্া েবত্রশ্ গুণ ভারী না হরত্া, 
ত্াহরল লকবমবি হরত্া অনযরকম। েরল জীিরেরহর অপবরহার্ব অণু লর্মন-আবমষ বকংিা 
বিএনএ বস্থবত্শ্ীল হরত্া না।’ 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল হাসান িলরলা, ‘োবরস, লত্ার বক মরন আরে—িারয়ারকবমবি 
ক্লারস সযার পাবন বনরয় কী িলবেরলন?’ 
. 
‘লকান কথাটা লর?’ 
. 
‘ঐ লর্ সযার িলরলন, Solid state physics—একবট আরমবজং বিষয়। পাবনর লেরত্র 
এটা র্বে না হইরত্া, ত্াহরল পাবনর কণা লেবসবেক গ্রাবভবট উরপো করর—িাষ্প 
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হইরত্ পাররত্া না।’ 
. 
‘হযাাঁ, হযাাঁ। মরন পরড়রে। প্রকৃবত্র এই সুশৃ্ঙ্খলাটা—অরনক বিজ্ঞানীরের মুগ্ধ করররে। 
র্ারের মরধয আরেন Allan Sandage. লজাবত্বিবজ্ঞারন Crawford পুরস্কার বিজয়ী 
Sandage িরলন-“এমন সিা লকারনা এরলারমরলা অিস্থা লথরক আসা এরকিাররই 
অসম্ভি। অিশ্যই পবরচালনার জরনয লকারনা মূলনীবত্ থাকরত্ হরি।”’ 
. 
‘আচ্ছা োবরস! বিি িযাং মত্িারে—বিশ্বরক প্রসারণশ্ীল িলা হরয়রে, এটা বক বঠক?’ 
. 
‘হযাাঁ, বঠক। ১৯২৯ সারল এিুইন হািল লেখরত্ পান, নেত্র লথরক আরলা বিচু্ছবরত্ 
হরচ্ছ। এর অথব হরলা—নেত্রগুরলা আমারের লথরক েূরর সরর র্ারচ্ছ। শুধু আমারের 
লথরকই নয়, পরের লথরকও েূরর সরর র্ারচ্ছ।’ 
. 
অকব হঠাৎ িরল উঠরলা, ‘বকন্তু আমরা লত্া জাবন বিরশ্বর লকারনা শুরু লনই। এবট 
অনিকাল ধররই চরল আসরে।’ 
. 
োবরস অরকবর জিারি িলরলা, ‘তু্ই বশ্ওর লত্া?’ 
. 
‘হযাাঁ, অিশ্যই।’ 
. 
‘আবম র্বে িবল লত্ার জানাটা ভুল?’ 
. 
‘ভুল?’ 
. 
‘হযাাঁ, ভুল। মহাশুরনয বহবলয়াম এিং হাইরড্রারজরনর উপবস্থবত্ই—লত্ার কথা ভুল প্রমাণ 
করর। বিশ্ব র্বে অনিকাল লথরকই অবিরত্ব থাকরত্া, ত্াহরল হাইরড্রারজন বহবলয়ারম 
রূপািবরত্ হরয় লর্রত্া। Alexander Vilenkin, Arvind Borde, Alan Guth-এ 
বত্নজন বিজ্ঞানী বমরল একবট িরিষণা কররন। এরপর ত্াাঁরা উরল্লখ কররন-
“কসরমালবজস্ট্রা কখরনাই অসীম মহাবিশ্ব নামক সম্ভািনার লপেরন লুকারত্ পাররিন 
না। পবরত্রাণ পাওয়ার লকারনা পথ লনই; ত্াাঁরেররক অিশ্যই মহাজািবত্ক শুরু নারম 
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একটা সমসযার মুরখামুবখ হরত্ হরি।”’ 
. 
নাইম িলরলা, ‘আচ্ছা োবরস! তু্ই একবেন মহাবিশ্ব সম্প্রসাররণর হার বনরয় কী লর্ন 
িরলবেবল? র্বে সামানয কমরিবশ্ হরল—কী জাবন হরত্া?’ 
. 
োবরস ভবণত্া না করর সরাসবর িলরলা, ‘ত্াহরল মহাবিশ্ব অবিরত্ব আসার আরিই—
ধ্বংস হরয় লর্রত্া। এটা আমার িানারনা কথা নয়। অরকবর বপ্রয় বিজ্ঞানী Stephen 
Hawkins এ কথা িরলরেন। A Brief History of Time িইরত্ বত্বন িরলন-“বিি 
িযাং এর এক লসরকন্ড পর, মহাজািবত্ক সম্প্রসাররণর মান র্বে এক লে বমবলয়ন 
ভারির এক ভািও কম হরত্া, ত্াহরল সমগ্র মহাবিশ্ব িত্বমান অিস্থায় আসার আরিই 
বিলীন হরয় লর্রত্া।”’ 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরত্ই অকব িলরলা, ‘তু্ই িলরত্ চাবচ্ছস-রকারনা িুবদ্ধমান সিা 
এগুরলা করররে?’ 
. 
হাসান একটু লররি জিাি বেরলা, ‘লকন, লত্ার কী মরন হয়? প্রকৃবত্র এোি বিনযাস—
এমবন এমবন হইরে? লকান ইরন্টবলরজন্ট বিজাইনার লারিনাই?’  
. 
অকব জিাি বেরলা, ‘ত্ার আরি আমারের জানরত্ হরি, বিজ্ঞানীরা িুবদ্ধমান সিার কথা 
স্বীকার কররন বক না।’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘কররিন না লকন? লর্সি বিজ্ঞানীরা সত্যরক খুাঁরজ লিড়ান, ত্ারের 
সিাই স্বীকার কররন।’ 
. 
‘েু একজন অখযাত্ বিজ্ঞানী স্বীকার করর বনরলই বক—িুবদ্ধমান সিা প্রমাবণত্ হরয় 
র্ান?’ 
. 
‘েু একজন বক না, ত্া পরর িলবে। আরি িল বিজ্ঞারনর জিত্—বনউটনরক কীভারি 
লেরখ?’ 
. 
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‘বনউটরনর কথা বক আর িরল িুোরত্ হরি? বত্বন মহাবিজ্ঞানী বেরলন। ত্রি কুসংস্কার 
মুি বেরলন না।’ 
. 
‘বত্বন স্রষ্টারক স্বীকার করররেন, ত্াই িুবে বত্বন কুসংস্কারগ্রি?’ 
. 
অকব বকেু িলরত্ র্ারি, এমন সময় হাসান িরল উঠরলা, ‘কী িরলরেন বনউটন?’ 
. 
‘বনউটন িরলরেন-“সূর্ব, গ্রহ ও ধূমরকতু্র সিবাবধক সুন্দরত্ম িঠন লকিলমাত্র একজন 
িুবদ্ধমান সিার উপরেশ্ এিং কতৃ্বরত্বর েরলই আরম্ভ হওয়া সম্ভি।”’ 
. 
হাসান বকেুটা অিজ্ঞাসুরর িলরলা, ‘ওঃ! এরত্ােরণ িুেরত্ পারবে। এই কাররণই অকব 
ত্ারর বনয়া এই িারজ করমন্ট কররে।’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘হয়রত্া। ত্রি বনউটন োড়াও অরনরকই এ সত্যরক স্বীকার করররেন।’ 
. 
‘লর্মন?’ 
. 
‘বব্রবটশ্ মহাকাশ্বিে, ত্ত্ত্বীয় পোথববিেযার অধযাপক Dr. Paul Davis িরলন-“এরত্ 
আমার জরনয শ্বিশ্ালী প্রমাণ আরে লর্-বনিয়ই এসরির লপেরন বকেু একটা কাজ 
কররে। মরন হরচ্ছ লর্ন মহাবিশ্ব সৃবষ্টর লরেয লকউ প্রকৃবত্র সংখযাগুরলারক একেম 
উপরু্িভারি সাবজরয়রে। এই বিজাইরনর োপ অসাধারণ।”’ 
. 
োবররসর কথাগুরলা আমায় অিাক কররলা! প্রকৃবত্ লর্ এত্টা সুশৃ্ঙ্খল, ত্া লকারনাবেন 
ভাবিবন। আজ লর্ন নতু্ন করর ভািলাম। োবরস আমায় নতু্ন করর ভািারলা। আবম 
আরও অিাক হলাম র্খন োবরস িলরলা, ‘একিার Richard Dawkins-এর একটা 
সাোৎকার লনয়া হরলা। উপস্থাপক ত্াাঁরক িলরলা, ‘লক পৃবথিী সৃবষ্ট কররলা?’ 
. 
বত্বন িলরলন, ‘লক প্ররশ্নর োরা আপবন একজন সৃবষ্টকত্বা বনধবারণ করর লেলরেন।’ 
‘ত্াহরল কীভারি আসরলা?’ 
‘খুি ধীর পদ্ধবত্রত্।’ 
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‘কীভারি?’ 
‘লকউ জারন না লকান ধররণর ইরভরন্টর মাধযরম ত্া শুরু হয়।’ 
‘লসটা কী?’ 
‘Self replicating molecule-এর মাধযরম।’ 
‘এটা কীভারি?’ 
‘আবম আপনারক িরলবে আবম জাবন না।’ 
‘ত্ার মারন এটা কীভারি শুরু হরয়বেরলা, এ িযাপারর আপনার আইবিয়া লনই।’ 
‘না, না। এমনবক লকউই জারন না।’ 
‘আপনার বক মরন হয় লজরনবটরের জবটল ইসুয সমাধারনর লেরত্র ইবন্টবলরজন্ট বিজাইন 
এর উির হরত্ পারর?’ 
‘হযাাঁ, এমনটা হরত্ পারর। ............ র্বে আপবন মবলকুলার িায়লবজর িভীরর ঢুরকন, 
ত্াহরল অিশ্যই আপবন একজন ইবন্টবলরজন্ট বিজাইনাররর বনেশ্বন খুাঁরজ পারিন। লস 
বিজাইনার উচ্চত্র ইন্টবলরজন্ট হরত্ পারর। এিং লস েরন্টবনয়াসবল অবিরত্ব আসরত্ 
পারর না।’ 
. 
Richard Dawkins-এর কথা শুরন অকব িলরলা, ‘বভবিওটা আরে লত্ার কারে?’ 
. 
োবরস িলরলা, ‘হুাঁ।’ 
. 
‘আচ্ছা, লশ্য়ার-ইট বেরয় বেরয় লে।’ 
. 
োবরস বভবিওটা অরকবর লোরন িােোর করর বেরলা। হঠাৎ হাসান লপেরন ত্াবকরয় 
িলরলা, ‘এই চল সিাই! মযািাম আসরে।’ 
. 
মযািাম আসরে লেরখ—িাধয হরয়ই ক্লারস ঢুকরত্ 
হরলা................................................................................ 
. 
. 

িইঃ 'সংবিৎ', পৃষ্ঠা ১৮৭-১৯১ ; (সমপবণ প্রকাশ্ন, ঢাকা, ১ম প্রকাশ্, লেব্রুয়ারী, ২০১৮)। 
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২৪৬ 

িান লশ্ানা 
- সাইেুর রহমান 
 
. 
িান শুনরল বক েবত্? লকউ র্বে আপনারক এই প্রশ্ন করর, ত্ার বিজ্ঞানবভবিক উিরর 
হয়রত্া িলরত্ পাররন, িারনর ইেিুরমন্টাল আওয়াজ মানুরষর েিণ শ্বি কবমরয় লেয়, 
হৃেররারির েুাঁবক িাড়ায়, উচ্চ রিচাপ সৃবষ্ট করর ইত্যাবে োড়া লত্মন আর বকেু িলরত্ 
পাররিন না। ইনস্ট্রুরমন্টবিহীন িা ললা ললরভরলর ইেিুরমন্টাল নরয়স রু্ি িান 
আমারের বক েবত্ কররি? এই প্ররশ্নর জিাি লেয়া বকেুবেন আরি হরলও েুরহ বেরলা। 
বকন্তু এখন লেখা র্ারচ্ছ, আসরল এসি িারনরও ইমপযাি আরে আমারের মানবসক 
স্বারস্থযর উপর। িারনর কথা ও সুর আমারের মন ও মবিরষ্ক লকমন প্রভাি লেরল ত্া 
আমারের ধারণার িাইরর। অরনরক বেরনর পর বেন বিররহর িান (রসাজা িাংলায় 
লর্টারক িরল েযাাঁকা খাওয়া িান) অথিা ধামাকা লমটাবলক সং শুরন র্ারচ্ছ।এভারি 
বনরজর ইচ্ছামরত্া িান শুনার ইরেি বক লসটা বনরয় িরিষণা হরয়রে। 
. 
আমরা জাবন মানবসক স্বারস্থযর জনয 'আরিি বনয়যণ' একবট গুরুত্বপূণব িযাপার। 
ত্রুবটরু্ি 'আরিি বনয়যণ' বসরস্ট্রমর কাররণ বিবভন্ন ধররণর মরনর লমজাজ সংিাি 
সমসযা লেখা লেয় লর্মন, বিরপ্রশ্ন, েুবিিা ইত্যাবে। অরনরকই বিরপ্রশ্ন কাটারনার 
জনয 'িান' লশ্ারন এিং এই িানগুরলা ত্ারের মানবসক স্বারস্থয বকরূপ প্রভাি লেরল 
লসটা ত্ারের অজানা। একেল বিজ্ঞানী িের েুরয়ক আরি, মানুষ লরন্ডমবল লর্সি িান 
লশ্ারন 'মাইন্ড ও লব্রইরনর' উপরর এর ইরেি বক ত্া বনরয় িরিষণা কররন। সাধারণত্ 
মানুষ পূরিবর লকারনা খারাপ সৃ্মবত্ বনরয় সিবো ভািরত্ থাকরল লমন্টাল লহলরথর উপর 
বিরূপ প্রভাি পরড়। প্রশ্ন হরলা, বিবভন্ন স্ট্াইরলর 'িান' শুনরলও বক মরনর উপর একই 
প্রভাি পরড়? বনউররা সাইরকালবজ বেরের নামকরা জানবাল 'েবন্টয়াসব ইন বহউমান 
বনউররাসারয়ে' এই িরিষণার েলােল প্রকাবশ্ত্ হরয়রে। একেল মানুষ র্ারা 
বনরজরের ইরমাশ্ন করন্ট্রাল করার জনয িান শুরন থারক, ত্ারের উপর িরিষণা করর 
লেখা র্ায়, র্ারা বনরজরের লনরিবটভ বেবলংস (েুঃখ, রাি, কষ্ট) প্রকাশ্ করার জনয 
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বিররহর অথিা বকেুটা আিমণাত্মক িান শুরন থারক ত্ারা অনযরের লথরক লিবশ্ 
এংজাইবটরত্ (েুবিিা) লভারি। বনরজরের লনরিবটভ বেবলংস প্রকারশ্র জনয িান 
শুনরলও আেরত্ ত্ারের লনরিবটভ মুি েূর হয়না িরং আররা িারড়। 
. 
োংশ্নাল মযািরনবটক লররসারনে ইরমবজং (fMRI) এর মাধযরম লেখা র্ায়, হযাবপ, সযাি 
িা এরগ্রবসভ ধররণর িান শুনরল লব্রইরনর 'লমবিয়াল বপ্রেন্টাল করটবে' (mPFC) এর 
এবিবভবটর পবরিত্বন আরস। বিরহ প্রকারশ্র জনয বিররহর িান শুনরল mPFC এর 
একবটবভবট করম র্ায়, র্া খুি খারাপ লেণ। কারণ এর আরির স্ট্াবিগুরলারত্ লেখা 
লিরে র্ারের বিরপ্রশ্ন, লিস ও বিবভন্নধররনর মানবসক লরাি ররয়রে ত্ারের লব্রইরনর 
PFC এর সাইজ লোট হরয় লিরে। বিবভন্ন ধররণর িান লশ্ানার সারথ লব্রইরনর mPFC 
এর এবিরভশ্রনর লর্ািসূত্র প্রমান করর বনবেবষ্ট ধররণর িান লশ্ানা লব্রইরনর উপর লং 
টামব ইরেি লেলরত্ পারর। 
. 
সাধারণত্, র্ারা িান লশ্ারন ত্ারের ৯০ শ্ত্াংরশ্রও লিবশ্ বিররহর অথিা ধামাকা 
টাইরপর এরগ্রবসভ িান লশ্ারন এিং িান লশ্ানার সারথ সারথ পুররারনা লকারনা সৃ্মবত্ 
লরামন্থন কররত্ থারক। মাইন্ড & লব্রইরনর জনয এটা েীঘব লময়াবে বিপে লিরক আনরত্ 
পারর, র্া উপররর স্ট্াবি লথরক পবরষ্কার। 
. 
বিজ্ঞারনর রু্ি, বিজ্ঞান বভবিক জিাি োড়া লর্রহতু্ 'অনযরকারনা' প্রমাণাবে একরসপ্ট না 
করার লিন্ড চালু হরয়রে ত্াই নিজ্ঞাবনক প্রমাণই লেয়া হরলা। এখন মাইন্ড আপনার, 
লব্রইন আপনার, লহিরোরনর িাটনও আপনার হারত্, বসদ্ধাি বক বনরিন লসটাও 
আপনার হারত্। 
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২৪৭ 
মুসবলমরা েরল েরল বিভি, ত্াহরল ইসলাম কীভারি সত্য 
ধমব হয়? 

- ত্ানভীর হাসান বিন আবু্দর রবেক 

-সম্পােনাঃ শ্াইখ আিু িকর মুহাম্মাে জাকাবরয়া 

 
. 

নাবিক প্রশ্নঃ মুসবলমরা েরল েরল বিভি। ত্াাঁরা েরল েরল বিভি হরি এটা নাবক নািী 
মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) বনরজই িরল বিরয়রেন। ত্াহরল ইসলাম আিার কীভারি সত্য ধমব হয়, 
লর্ই ধরমবর অনুসারীরা েরল েরল বিভি? 
. 
. 
ললখাবট ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/মুসবলমরা-েরল-েরল-বি…/170 
. 
. 
উিরঃ লকান একটা বিষরয় একাবধক মত্ িা েল নত্রী হওয়া এটা িুোয় না লর্, লস 
বিষয়টা ভুল। মত্রভে িড় িড় বিজ্ঞানীরের বভত্রর হয়, মত্রভে িািাররের মারে হয়, 
মত্রভে িুবদ্ধজীবিরের মরধযও হয়। 
. 
ধরুন একজন িািার আপনার মাথা িযাথার জনয একটা টযািরলট লখরত্ বেল। আররক 
িািার বভন্ন নারমর একটা টযািরলট লখরত্ বেল। আররক িািাররর কারে লিরল লসও 
বভন্ন নারমর আররকটা টযািরলট লখরত্ বেল। অত্ঃপর একজন গ্রাময হাতু্রড় িািাররর 
কারে লিরল লসও একটা মাথা িযাথার টযািরলট লখরত্ বেল। 
লেখা লিল, প্রথম বত্ন িািাররর টযািরলট লখরয়ই মাথা িযাথা লসরর র্ারচ্ছ। বকন্তু 
হাতু্রড় িািারররটা লখরয় বকেু লত্া হরলাই না আররা মাথা িযাথা লিরড় লিল! ত্াহরল 
বিষয়টা কী? 
. 
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বিষয়টা হরচ্ছ, প্রথম বত্নজন িািার বভন্ন নারমর ওষুধ বেরলও, লস সি ওষুরধর 
উপাোন বেল এক। শুধুমাত্র এরককটা এরকক ওষুধ লকাম্পানী নত্রী করররে। ত্াই 
লসগুরলার নাম বেল বভন্ন বভন্ন। বকন্তু হাতু্রড় িািাররর ওষুধ বেল ত্াাঁর মনিড়া। 
প্রথম বত্নজন িািার বত্ন নারমর ওষুধ বেরয়ও ত্াাঁরা সবঠক পরথ আরে। বকন্তু হাতু্রড় 
িািার ভুল পরথ আরে। এরকম হাতু্রড় িািাররর সংখযা হাজার হাজারও হরত্ পারর, 
এরপরও িািার ও ওষুরধর অিোন অস্বীকার করা র্ায় না। ভুয়া িািাররের কাররণ 
ওষুধ িরলই বকেু লনই, এ ত্থয লত্া আর লপশ্ করা র্ায় না। 
. 
আররকটা উোহরণ লেখুন, এক পথচারী িলল, আবম িবরশ্াল লর্রত্ চাই। একজন 
িলল, সারয়োিাে লথরক িবরশ্ারলর িাস পারিন। আররকজন িলল, সেরঘাট লথরক 
িবরশ্ারলর লরি উঠরিন। আররকজন ত্ারক িলল, কমলাপুর লথরক িবরশ্ারলর লিন 
পাওয়া র্ায়। 
. 
র্ারের িাবড় িবরশ্াল ত্াাঁরা হয়রত্া িা এত্েরণ লহরস বেরয়রেন। কারণ ত্াাঁরা জারনন 
কমলাপুর লথরক িবরশ্ারলর লকান লিন লেরড় র্ায় না। িারস বকংিা লরি িবরশ্াল 
লর্রত্ পাররিন। ত্রি কমলাপুররর লিন ধররল হয়রত্া আপবন িাজীপুর লর্রত্ পাররিন, 
চট্টগ্রাম লর্রত্ পাররিন, বকন্তু িবরশ্াল আর র্াওয়া হরি না। এজনয এখন বক লকউ 
িলরিন, িবরশ্াল নারম লকান লজলাই লনই? কমলাপুর লথরক র্াওয়া র্ায় না িরল িারস 
আর লরি র্াওয়ার বিষয়টাও ভুয়া- এ কথাও বক লকউ িলরিন? 
. 
বঠক একই রকম ইসলারমর িযাপারবট। লকউ ইসলারমর নারম েরল েরল ভাি হরয় 
লিরলই ইসলামও ভুল বিষয়বট এমন নয়। আিার এর মারে লকান েলই হরকর উপর 
লনই এমনও নয়। 
. 
নািী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর নারম লর্ হােীসবট মুসবলমরের েরল েরল ভাি হওয়ার বিষরয় 
িলা হয় লসবট হরচ্ছ, 

تِي َعلَى لَيَأ تِيَنَُّ مُ  َكانَُ إِنُ  َحتَّى بِالنَّع ِل، ع لُِالنَُّ َحذ وَُ إسرائيل بني َعلَى أَتَى َما أ مَّ  أَتَى َمنُ  ِمن ه 
ه ُ تِي فِي لََكانَُ َعاَلنِيَةًُ أ مَّ نَعُ  َمنُ  أ مَّ قَتُ  إسرائيل بني َوإِنَُّ َذِلَك، يَص   ِملَّةً، َوَسب ِعينَُ ثِن تَي نُِ َعلَى تَفَرَّ

تِي َوتَف تَِرقُ  مُ  ِملَّةً، َوَسب ِعينَُ ثاََلثُ  َعلَى أ مَّ  يَا ِهيَُ َوَمنُ : قَال وا ،«َواِحَدةًُ ِملَّةًُ إِّلَُّ النَّارُِ فِي ك لُّه 
َحابِي َعلَي هُِ أَنَا َما»: قَالَُ اللَِّه؟ َرس ولَُ َوأَص   
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বনঃসরন্দরহ আমার উম্মাত্ লস অিস্থায় পবত্ত্ হরিই, লর্ অিস্থায় িানী ইসরাইলরা 
পবত্ত্ হরয়বেল। এমনবক ত্ারের লকউ র্বে প্রকারশ্য বনরজর মারয়র সারথ লর্না করর, 
আমারও উম্মাত্ও এমনটাই কররি। আর িানী ইসরাইলরা ভাি হরয়বেল ৭২ েরল। 
আর আমার উম্মাত্ ভাি হরি ৭৩ েরল। প্ররত্যরকই জাহান্নারম র্ারি, শুধু একবট েল 
োড়া। ত্াাঁরা (সাহািািণ) িলল, লহ আল্লাহর রসূল ত্াাঁরা কারা? বত্বন িলরলন, র্ার 
উপর আবম ও আমার সাহািারা আবে (এর উপর র্ারা থাকরি)। [১] 
. 
সাহািারা র্বে লকান বিষরয় ইখবত্লাে (মত্রভে) করর থারকন, ত্াহরল লসসি বিষরয় 
ইখবত্লাে চলরি। আর লর্সি বিষরয় ত্াাঁরা ইখবত্লাে কররনবন লসসি বিষরয় লকান 
ইখবত্লাে চলরি না। সাহািারা েীরনর েুরুয়ী িা শ্াখািত্ মাসয়ালায় ইখবত্লাে 
করররেন। ত্রি েীরনর আেল িা লমৌবলক বিষরয় ত্াাঁরা লকান ইখবত্লাে কররনবন। ত্াই 
মত্রভে মারনই েলরভে নয়। 
. 
এখারন বেরকা িা েরল েরল ভাি হওয়ার মানেণ্ড হরচ্ছ মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص ও ত্াাঁর সাহািা িা 
সাথীরের পথ লথরক বিচুযত্ হওয়া। লকউ মত্রভে কররও জান্নাত্প্রাপ্ত েরলর বভত্রর 
অিভূবি হরত্ পারর র্বে ত্াাঁর মত্রভে এমন বিষরয় হয় র্া সাহািা রু্রি বেল। 
. 
লর্মন এ হােীরসর িযাখযাপ্রসরঙ্গ ইমাম মানািী (৯৫২-১০৩১ বহ) রবহমাহুল্লাহ িরলন, 

 
 هِا اَلختَلف في اْلصَو وأما اختَلف الرحمة فهو في الفروع واختلف العلماء

 

এই (জাহান্নামপ্রাপ্ত েলগুরলার) ইখবত্লাে হরচ্ছ লমৌবলক বিষরয়র ইখবত্লাে, আর লসই 
ইখবত্লাে লত্া রহমত্স্বরূপ লর্ ইখবত্লাে আবলমিণ শ্াখািত্ বিষরয় করররেন। [২] 
এ হােীরসর িযাখযায় উিাইেুল্লাহ আর-রহমানী মুিারকপুরী (১৩২৭-১৪১৪ বহ) 
রবহমাহুল্লাহ আররা সুন্দর ভাষায় িরলরেন, 

 
وليس المراد باَلفتراق في الحديث مطلق اَلفتراق حتى يدخل فيه ما وقع من اَلختَلف في مسائل الفروع في 

الراشدين، ثم في سائر الصحابة، ثم في التابعين، ثم في اْلئمة المجتهدين، بل المراد به اَلفتراق زمان الخلفاء 
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 المقيد
 

আর এই হােীরস মত্বিভবি োরা সকল সাধারণ মত্বিভবি উরেশ্য নয়; ত্াই এরত্ 
ত্া প্ররিশ্ কররি না র্া খুলাোরয় রাবশ্েীরনর রু্রি শ্াখািত্ মাসয়ালায় হরয়বেল, 
অনুরূপ ত্াও প্ররিশ্ কররি না র্া সাহািারের মারে সংঘবটত্ হরয়বেল। এরপর র্া 
ত্াবিয়ীনরের মারে হরয়বেল। এরপর র্া মুজত্াবহে আবলমরের মারে হরয়বেল। িরং 
এর োরা উরেশ্য সুবনবেবষ্ট বিভবি িা আকীোিত্ বিভবি। [৩] 
একই ধররণর কথা আররা িহু বকত্ারি এরসরে। [৪] 
. 
সাহািারের রু্রি অসংখয বিষরয় ইখবত্লাে হরয়রে। উোহরণস্বরূপ বনরম্নর হােীসবট 
আমরা লেবখ, 
ইিনু উমার রবেয়াল্লাহু আনহু িরলন, নািী ملسو هيلع هللا ىلص র্খন আহর্াি লথরক বেরর আসরলন 
ত্খন আমারেররক িলরলন, 

 
ََ « ََل ُيَصلِ َينَّ َأَحٌد الَعْصَر ِإَلَّ ِفي بَِني قُ َرْيظَةَ  ْعُضُهْم: َلَ ُنَصلِ ي َحتَّى ب َ فََأْدَرَك بَ ْعَضُهُم الَعْصُر ِفي الطَّرِيِق، فَ َقا

ََِر ِللنَِّبيِ  َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ  ُِ ََ بَ ْعُضُهْم: َبْل ُنَصلِ ي، َلْم يُ َرْد ِمنَّا َذِلَك، َف ُهمْ مَ نَْأتِيَ َها، َوقَا  ، فَ َلْم يُ َعنِ ْف َواِحًدا ِمن ْ
 

"লত্ামারের লকউ লর্ন িানী কুরাইর্াহরত্ না র্াওয়া পর্বি আসররর সলাত্ না পরড়।'' 
অত্ঃপর ত্ারের কাররা কাররা রািারত্ই আসররর সময় হরয় লিল। ত্াই ত্ারের লকউ 
লকউ িলল, "আমরা লসখারন না লপৌো পর্বি সলাত্ পড়ি না।'' আর ত্ারের লকউ 
লকউ িলল, "আমরা িরং সলাত্ পরড় বনি, বত্বন আমারেররক অমনটা িুোনবন (রর্ 
লসখারন না লপৌোরত্ পাররল সলাত্ পড়ি না)।'' অত্ঃপর ত্াাঁরা নািী সল্লাল্লাহু আলাইবহ 
ওয়া সাল্লারমর কারে বিষয়বট উপস্থাপন করল। বকন্তু বত্বন ত্ারের কাররা সমারলাচনা 
কররনবন। [৫] 
এভারি অসংখয প্রমাণ ররয়রে লর্খারন লেখা র্ায় সাহািারা পরষ্পর মত্রভে করররেন। 
. 
এিার আসুন শুরুর উোহরণগুরলার সারথ বমবলরয় লেবখ, আমরা লেখলাম, িািাররের 
বভত্রর মত্রভে হয়, পথবনরেবশ্কারীরের বভত্ররও মত্রভে হয়, একইভারি 
মুসবলমরের বভত্ররও মত্রভে হরত্ পারর। 
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আমরা লেখলাম ওষুরধর উপাোন র্বে বঠক থারক, ত্াহরল লর্ লকাম্পানীর ওষুধই লেয়া 
লহাক না লকন ত্া সবঠক, রািা র্বে িিরিযর বেরক হয় ত্াহরল লর্ িাস আর লি বেরয় 
লর্ভারিই খুবশ্ র্াওয়া লহাক না লকন ত্া সবঠক, একইভারি কাররা, কথা, কাজ ও 
বিশ্বাস র্বে নািী ملسو هيلع هللا ىلص ও ত্াাঁর সাহািারা র্ার উপর বেরলন লস বভবিরত্ হয় ত্াহরল 
এখারন একাবধক মত্ লেয়া হরলও ত্া সবঠক। 
. 
এখারন বভবি হরচ্ছ ওষুরধর উপাোন বঠক থাকা, রািা িিরিযর বেরক হওয়া এিং নািী 
 ও ত্াাঁর সাহািারা র্ার উপরর বেরলন ত্াাঁর উপরর থাকা। ত্াই উপাোন বঠক না লররখ ملسو هيلع هللا ىلص
র্ত্ ওষুধই িানারনা লহাক, িিরিযর বেরক পথ না ধরর লর্ লকান বেরকই র্াওয়া লহাক, 
আর নািী ملسو هيلع هللا ىلص ও ত্াাঁর সাহািারা র্ার উপরর বেরলন ত্া িাে বেরয় র্ত্ বিষয়ই আকরড় 
ধরা লহাক; ত্াাঁর সি বকেুই িাবত্ল। 
. 
এসি িাবত্ল লকাবট লকাবট থাকরলও লর্মন ওষুধ আর িািাররর অিোন অস্বীকার করা 
র্ায় না এিং লি ও িাস ভুয়া আর িবরশ্াল নারম লকান লজলাই লনই িলা র্ায় না, 
বঠক লত্মন ইসলারমর নারম নত্রী হওয়া িাবত্ল অনুসারীরের কাররণ ইসলামরকও 
অস্বীকার করা র্ায় না আর সবত্যকাররর অনুসারীরেরও তু্চ্ছ করা র্ায় না। 
এখন প্রশ্ন হরত্ পারর, নািী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াহরল এ কথা িলল লকন? বত্বন বক এ 
কথা িরল বিষয়বটরক উৎসাবহত্ কররলন না? 
উির হরচ্ছ, না। কারণ বত্বন এখারন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্ায়ালা লথরক পাওয়া 
ত্থযই উম্মাত্রক জাবনরয় বেরয়রেন। এখারন আমারেররক বত্বন সত্কব করর বেরয়রেন, 
র্ারত্ আমরা েরল েরল ভাি না হই। 
. 
ধরুন, একবট সংিঠন িানারনা হরলা। অিস্থােৃরষ্ট সংিঠরণর সভাপবত্ িলরলন, "আমার 
মরন হরচ্ছ অবচররই এ েরল ভাঙন আসরি। অরনক নামধারী কমবী সৃবষ্ট হরি। আবম 
সত্কব করর বেরয় র্াবচ্ছ। আর িরল র্াবচ্ছ, এসি নামধারী ভুয়া কমবীরের বিরুরদ্ধ করঠার 
িযিস্থা লনয়া হরি।'' 
এখন এই সভাপবত্র লেরত্র আপবন কী িলরিন? এটা বক েরলর েুিবলত্ার প্রমাণ? 
এরত্ করর বক বত্বন সংিঠরণর ভাঙরন উৎসাহ বেরয়রেন? এটা িরং সভাপবত্র 
েূরেবশ্বত্ার প্রমাণ। ত্াই র্বে হয়, ত্াহরল নািী সল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লারমর উি 
িাণীরত্ আপবন কীভারি সমসযা খুাঁরজ পান? এরত্ বক বত্বন েলােবলরত্ উৎসাহ 
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বেরয়রেন িরল মরন হয়? 
. 
বিপরীরত্ লেখুন লকাথায় লসই সভাপবত্ আর লকাথায় মুহাম্মাে ملسو هيلع هللا ىلص! আমরা ত্ারক আল্লাহ 
লপ্রবরত্ নািী ও রসূল িরল বিশ্বাস কবর। বত্বন আল্লাহর লথরক ওহীপ্রাপ্ত সূরত্র 
আমারেররক এমন ত্থয জানারত্ই পাররন। 
এখারন আররা একবট বিষয় লেযণীয়, নাউরু্বিল্লাহ, অরনরকর কথা মত্ র্বে এমনই 
হরত্া লর্, নািী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) সত্য নািী নয়, ত্াহরল বত্বন বনজ স্বারথবর জনয বনরজর 
অনুসারীরের খুবশ্ রাখরত্ েলােবলর কথা না িরল, বিপরীরত্ ত্াাঁরা আররা একবত্রত্ 
থাকরি িরলই লঘাষণা বেরত্ পাররত্ন। লর্খারন বত্বন িানী ইসরাইল অথবাৎ, ইহুেীরা ৭২ 
েরল ভাি হরয়রে িরল জাবনরয়ই বেরলন লসখারন বত্বন বিপরীরত্ মুসবলমরের খুবশ্ 
রাখরত্ ত্াাঁরা একবত্রত্ থাকরি িরলই লঘাষণা বেরয় বেরত্ পাররত্ন। বকন্তু বত্বন ত্া না 
করর আররা ১ েরলর কথা িাবড়রয় িলরলন! বত্বন িলরলন, "আমার উম্মাত্ ভাি হরি 
৭৩ েরল!'' 
. 
কারণ বত্বন এ কথা বনজ লথরক িাবনরয় িরলনবন। মহান আল্লাহ কুরআরন িরল 
বেরয়রেন, 

 ا يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى * ِإْن ُهَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحىَومَ 
 

আর বত্বন বনজ লখয়ালখুবশ্ লথরক বকেুই িরলন না। ত্ারত্া লকিল ওহী োড়া বভন্ন 
বকেুই না, র্া ত্াাঁর কারে লপ্ররণ করা হয়। [৬] 
উপরি উি হােীরসর লশ্রষই বকন্তু নািী ملسو هيلع هللا ىلص সুেষ্ট করর বেরয়রেন, কীরসর উপরর 
থাকরল লসই জান্নারত্র পবথক হওয়া র্ারি; 

َحابِي َعلَي هُِ أَنَا َما َوأَص   
র্ার উপর আবম ও আমার সাহািারা আবে। 
. 
কুরআরনর বিবভন্ন আয়ারত্ এিং আররা অসংখয হােীরস এভারি িাচাাঁর পথ িরলই লেয়া 
হরয়রে; 
লর্মন মহান আল্লাহ িরলরেন, 
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 َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َوََل تَ َفرَُّقوا

 

আর লত্ামরা একবত্রত্ভারি আল্লাহর রিুরক (কুরআন ও সুন্নাহ) মজিুত্ করর আকরড় 
ধররা, আর েরল েরল ভাি হরয়া না। [৭] 
নািী ملسو هيلع هللا ىلص আররা িরলরেন, 

 
ََِتاَب اللِه َوُسنََّة نَِبيِ هِ  ُت ِفيُكْم َأْمَرْيِن َلْن َتِضلُّوا َما َتَمسَّْكُتْم ِبِهَما:   تَ َرَْ

 

আবম লত্ামারের মারে েুবট বজবনস লেরড় র্াবচ্ছ। এ েুবট বজবনস আকরড় ধররল লত্ামরা 
কখরনা পথভ্রষ্ট হরি না। একবট আল্লাহর বকত্াি অপরবট নািীর সুন্নাহ। [৮] 
. 
অপর হােীরস িলা হরয়রে, 

 
ِثيًرا، فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِديَن الْ  َها هْ مَ َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بَ ْعِدي َفَسيَ َرى اْخِتََلفًا ََ ِدي ِيَن، َوَعضُّوا َعَلي ْ

 ِِ  بِالن ََّواِج
 

লত্ামারের মধয হরত্ লকউ আমার পর লিাঁরচ থাকরল, লস অসংখয ইখবত্লাে িা মত্রভে 
লেখরত্ পারি। ত্াই লত্ামরা আমার সুন্নাহরক আকরড় ধররা এিং সত্যবনষ্ঠ বহোয়াত্প্রাপ্ত 
খলীোরের সুন্নাহরক আকরড় ধররা। আর এই সুন্নাহ আকরড় ধররা লত্ামারের মাড়ীর 
োত্ বেরয়। [৯] 

কুরআরনর িহু আয়ারত্ েলােবলরক লজারারলা ভাষায় বনন্দনীয় বহরসরিই লঘাষণা করা 
হরয়রে। লর্মন আল্লাহ সুিহানাহু ওয়া ত্া'য়ালা িরলরেন, 

 
َره مُ  فَتَقَطَّع وا مُ  أَم  ب ًرا بَي نَه  بُ  ك لُُّ ز  ونَُ لََدي ِهمُ  بَِما ِحز   فَِرح 

 

অত্ঃপর ত্াাঁরা ত্ারের (েীরনর) বনরেবশ্নারক বনরজরের মরধয বিবভন্ন ভারি টুকররা 
টুকররা করর বনরয়রে। প্ররত্যক েলই ত্ারের কারে র্া ররয়রে ত্া বনরয় আনবন্দত্। [১০] 
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. 
মহান আল্লাহ আররা িরলরেন, 

 
َهَب رِيُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبرِ  ِْ  نَ يَوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوََل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَت

 

আর লত্ামরা আল্লাহ ও ত্াাঁর রসূরলর আনুিত্য কররা এিং বনরজরের মরধয েিড়া-
বিিাে কররা না। কররল লত্ামরা সাহস হারারি এিং লত্ামারের শ্বি চরল র্ারি। আর 
সির কররা, বনঃসরন্দরহ আল্লাহ সিরকারীরের সারথ ররয়রেন। [১১] 
. 
মহান আল্লাহ সুেষ্টভারি অনয আয়ারত্ আমারেররক জাবনরয় বেরয়রেন, 

 
ُهْم ِفي َشْيء  ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى اللَِّه ثُمَّ يُ ن َ  انُوا ِشيَ ًعا َلْسَت ِمن ْ ِِيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم َوََ انُوا يَ ْفَعُلونَ ب ِ ِإنَّ الَّ  ئُ ُهْم ِبَما ََ

 

বনিয়ই র্ারা বনরজরের েীনরক বিবভন্ন ভারি ভাি ভাি করর বনরয়রে এিং বনরজরা 
বিবভন্ন েরল বিভি হরয় বিরয়রে, (লহ মুহাম্মাে) ত্ারের সারথ লত্ামার লকান সম্পকব 
লনই। ত্ারের বিষয়বট লত্া আল্লাহর কারেই নযি। এরপর বত্বন ত্ারেররক ত্াাঁরা র্া বকেু 
করত্ লস সম্পরকব জাবনরয় বেরিন। [১২] 

কত্ েষ্টভারি আল্লাহ বনরজর নািীরকই জাবনরয় বেরলন লর্, ত্ারের সারথ ত্াাঁর লকান 
সম্পকবই লনই। 
আল্লাহ আমারেররক িুোর ত্াওেীক োন করুন। 
(আল্লাহু আ'লাম) আল্লাহই সি বকেু সম্পরকব সিবাবধক জ্ঞাত্। 
. 
 
. 
. 

ত্থযসূত্রঃ 
[১] বত্রবমর্ী, মুহাম্মাে বিন ঈসা, ২৬৪১; আল-বিেয়ু', ইিনু ওয়াোহ, ২৫০; আস-সুন্নাহ, মারওয়ার্ী, 
৫৯; আশ্-শ্ারীয়া'হ, আজরী, ২৩; আল-মুসত্ােরাকু বলল-হাবকম, আিু আবু্দল্লাহ আল-হাবকম, ৪৪৪; 
শ্ারহুস সুন্নাহ, আিূ মুহাম্মাে আল-িািািী, ১/২১৩; আল-ইিানাতু্ল কুিরা, ইিনু িািাহ, ১; আল-
আরিা'য়ূনা হােীো, আজরী, ১৩; আল-গুরািা, আজরী, ৯; উরূসুল আজর্া, আিুল োরাজ আে-
োকােী, ৯৬; আরিা'য়ু মাজাবলস, খত্ীি আল-িািোেী, ৩৪; জাবম'উল আহােীস, জালালুেীন সুয়ূত্বী, 
১৩১৮০ ১৯২৩৩; কানরু্ল আ'মাল, মুিাবকল বহন্দী, ৯২৮, ১০৬০, ৩০৮৩৭; জাবম'উল উসূল, ইিনুল 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1432 

আেীর, ৭৪৯০; বমশ্কাতু্ল মাসািীহ, আিূ আবু্দল্লাহ আত্-বত্িরীর্ী, ১৭১; সহীহুল জাবমউস সিীর, 
আলিানী ৫৩৪৩। 
হােীসবটরক শ্াইখ আলিানী রবহমাহুল্লাহ হাসান িরলরেন। 
[২] োইরু্ল কােীর, মানািী, ৫/৩৪৬ 
[৩] বমরআ'তু্ল মাোত্ীহ, উিাইেুল্লাহ আর-রহমানী, ১/২৭০ 
[৪] আওনুল মা'িুে ওয়া হাবশ্য়াতু্ ইিনুল কবয়যম, আল-আর্ীম আিােী, ১২/১২২; তু্হোতু্ল 
আহওয়ার্ী, আবু্দর রহমান আল-মুিারকপুরী, ৭/৩৩২ 
[৫] িুখারী, মুহাম্মাে বিন ইসমাঈল, ৯৪৬, ৪১১৯; মুসবলম, মুসবলম বিন হািাজ, ১৭৭০; শ্ারহুস 
সুন্নাহ, আিূ মুহাম্মাে আল-িািািী, ৩৭৯৮; জাবমউ'ল উসূল, ইিনুল আেীর, ৬০৯৬; কানরু্ল আ'মাল, 
মুিাবকল বহন্দী, ৩০০৯৫; আল-লু'লু ওয়াল মারজান, আবু্দল িাকী, ১১৫৮; আল-মুসনােুল জাবম', 
মাহমুে মুহাম্মাে খলীল, ৮১৪৬; আল-মুকাররার আ'লা আিওয়াবিল মুহাররার, ইউসুে বিন মাবজে, 
৭১৭; জাবমউ'ল আহােীস, জালালুেীন সুয়ূত্বী, ৩৯৩৪৮; আল-বিোয়াহ ওয়ান বনহায়াহ (োরুল বেক্ র), 
ইিনু কােীর, ৪/১১৭; ত্ারীখুল ইসলাম (ত্ােবমরী), শ্ামসুেীন র্াহািী, ২/৩০৮; বসয়ারু আ'লাবমন 
নুিালা (বরসালাহ), শ্ামসুেীন র্াহািী, সীরাহ ১/৫০৬ 
[৬] সুরাতু্ন নাজমঃ ৩-৪ 
[৭] সূরা আলু ইমরানঃ ১০৩ 
[৮] ত্ােসীরু ইিনু কােীর (সালামাহ), ইিনু কােীর, ৭/২০৩; মুয়ািায়ু মাবলক (আ'র্ামী), মাবলক 
বিন আনাস, ৩৩৩৮; আশ্-শ্ারীয়া'হ, আজরী, ১৭০৪, ১৭০৫, আল-ই'বত্কাে, আিূ িাক্ র আল-
িাইহাকী, ১/২২৮; জাবম'উ িায়ানুল ই'লবম ওয়া োেবলহী, ইিনু আবব্দল িার, ১৩৮৯, ১৮৬৬, ২২৯৯; 
ত্ারত্ীিুল আমালী, আল-মুরবশ্ে বিল্লাহ, ৭৫৩; আস-সুনানুল কুিরা বলল-িাইহাকী, আিূ িাক্ র আল-
িাইহাকী, ২০৩৩৬; জাবম'উল উসূল, ইিনুল আেীর, ৬৪; ইবিহােুল মাহরাহ, ইিনু হাজার আল-
আসকালানী, ১৬০২৪; কানরু্ল আমাল, মুিাবকল বহন্দী, ৯৪১; আল-জাবম'উস সিীর, জালালুেীন 
সুয়ূত্বী, ৫২৪৮; জাবম'উল আহােীস, জালালুেীন সুয়ূত্বী, ৬৪৩৭, ২৫৭৪৯; ত্ারীখুত্ ত্বািারী, আিূ 
জাের আত্-ত্বািারী, ৩/১৫১; ত্ারীখুল ইসলাম (ত্ােবমরী), শ্ামসুেীন র্াহািী, ২/৭০৯ 
শ্াইখ আলিানী রবহমাহুল্লাহ হােীসবটরক সহীহ িরলরেন। 
[৯] মুসনােু আহমাে, আহমাে বিন হাম্বাল, ১৭১৪৪, ১৭১৪৫; োবরমী, আিূ মুহাম্মাে আে-োবরমী, ৯৬; 
ইিনু মাজাহ, মুহাম্মাে বিন ইয়ার্ীে, ৪২; আিূ োউে, সুলাইমান ইিনুল আশ্আে, ৪৬০৭; আস-সুন্নাহ, 
ইিনু আিী আবেম, ৫৪, ৫৫, ৫৮, ৫৯; মুসনােুল িার্র্ার, আিূ িাক্ র আল-িার্র্ার, ৪২০১; আস-
সুন্নাহ, মারওয়ার্ী, ৬৯, ৭০, ৭২; শ্ারহু মুশ্বকলুল আোর, ত্বাহািী, ১১৮৬; সহীহ ইিনু বহব্বান, ইিনু 
বহব্বান, ৫; আশ্-শ্ারী'আহ, আজরী, ৮৬, ১৭০৬; আল-মু'জামুল আওসাত্, ত্বািারানী, ৬৬; আল-
মু'জামুল কািীর, ত্বািারানী, ৬১৭, ৬১৮, ৬২২, ৬২৪, ৬৪২; মুসনােুশ্ শ্াবময়ীন, ত্বািারানী, ৪৩৭, 
৬৯৭, ৭৮৬, ১৩৭৯; আল-মুসত্ােরাকু বলল-হাবকম, আিূ আবু্দল্লাহ আল-হাবকম, ৩২৯, ৩৩২, ৩৩৩; 
োওয়াবয়েুত্ ত্ামাম, ত্ামাম বিন মুহাম্মাে, ২২৫১ ৩৫৫; শ্ারহু উসূলু ই'বত্কাে,আলকায়ী, ৮০; 
বহলইয়াতু্ল আওবলয়া, আিূ নুয়াইম আল-ইোহানী, ৫/২২০, ১০/১১৪; আমালী, ইিনু িুশ্রান, ৫৬; 
আস-সুনানুল ওয়াবরোহ, আিূ আমর আে-োনী, ১২৩; আল-ই'বত্কাে, আিূ িাক্ র আল-িাইহাকী, 
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১/২১৯; শু'য়ািুল ঈমান, আিূ িাক্ র আল-িাইহাকী, ৭১১০; জাবম'উ িায়ানুল ইলবম ওয়া োেবলহী, 
ইিনু আবব্দল িার, ১৭৫৮, ২৩০৫, ২৩১১; শ্ারহুস সুন্নাহ, আিূ মুহাম্মাে আল-িািিী, ১০২; 
মা'বরোতু্স সুনাবন ওয়াল আোর, আিূ িাক্ র আল-িাইহাকী, ৩২৭; আস-সুনানুল কুিরা বলল-
িাইহাকী, ২০৩৩৮; আল-ইিানাতু্ল কুিরা, ইিনু িািাহ, ১৪২; আল-আরিা'য়ূনা হােীো, আজরী, ৮; 
আর-বরসালাতু্ল ওয়াবেয়াহ, আিূ আমর আে-োনী, ১৯৮; হােীসু আব্বাস আত্-ত্ারকুেী, আব্বাস 
আত্-ত্ারকুেী, ৫২; আত্-ত্ারিীি ওয়াত্ ত্ারহীি, কওওয়ামুস সুন্নাহ, ৪৮৫; জাবমউ'ল উসূল, ইিনুল 
আেীর, ৬৭; জাবমউ'ল মাসানীে ওয়াস সুনান, ইিনু কােীর, ৭৩৯৮, ৭৩৯৯, ৭৪০১; ত্ার্বকরাতু্ল 
মুহত্াজ, ইিনুল মুলবকন, ৫৫; আত্-ত্ালখীেুল হািীর, ইিনু হাজার আল-আসকালানী, ২০৯৭; 
কানরু্ল আমাল, মুিাবকল বহন্দী, ৮৭৪; আল-মুসনােুল জাবম', মাহমূে মুহাম্মাে খলীল, ৯৭৮২, ৯৭৮৪; 
মাোিীহুস সুন্নাহ, আিূ মুহাম্মাে আল-িািিী, ১২৯; আল-জাবম'উস সিীর, জালালুেীন সুয়ূত্বী, ৪৩১৪; 
জাবম'উল আহােীস, জালালুেীন সুয়ূত্বী, ৯৫৮০; আল-মা'বরোতু্ ওয়াত্ ত্ারীখ, োসািী, ২/৩৪৪; 
আল-বিোয়াহ ওয়ান বনহায়াহ, ১২/২৫৩ 
হােীসবটরক শ্াইখ আরনাউত্ ও শ্াইখ আলিানী রবহমাহুমাল্লাহ সহীহ িরলরেন। 
[১০] সূরাতু্ল মু'বমনুনঃ ৫৩ 
[১১] সূরাতু্ল আনোলঃ ৪৬ 
[১২] সূরাতু্ল আন'আমঃ ১৫৯ 
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২৪৮ 

মূবত্বপূজার রু্বিখণ্ডন!!! 
- আহরমে আলী 
 
. 
[বি:দ্র: এই ললখাবট বহনু্দ সম্প্রোরয়র কাউরক বনন্দা িা অপমান করার জনয নয়। িরং 
লকিলই ইসলাবমক েৃবষ্টভবঙ্গরত্ লকন আমরা মূবত্বপূজা অস্বীকার কবর - লসই বিষয়বটই 
এখারন েুবটরয় লত্ালার লচষ্টা করা হরয়রে। র্বে লকউ আমারের েৃবষ্টভবঙ্গর সারথ 
একমত্ না হন, ত্রি এবট ত্ার একাি িযবিিত্ িযাপার - বত্বন লকান মত্পথবট লিরে 
লনরিন; লকননা ইসলাম গ্রহরণ লকারনা লজার-জিরেবি লনই। লকারআন িলরে: 
. 
"েীন (ইসলাম) গ্রহরণর িযাপারর লকান লজার-জিরেবি লনই। বনিয় সুপথ প্রকাশ্যভারি 
কুপথ লথরক পৃথক হরয়রে..." (আল-রকারআন, ২:২৫৬) 
. 
এরপরও র্বে লকউ আমারের ললখায় লকারনারূপ আঘাত্ লপরয় থারকন, ত্রি ত্ার জনয 
আমরা েমাপ্রাথবী, লকননা ত্া একািই অবনচ্ছাকৃত্।] 
. 
. 
♦ বহনু্দ েশ্বরন মূবত্বপূজার সংবেপ্ত পবরচয়: 
. 
বহনু্দ েশ্বরন মূবত্বপূজা হল এক ধররণর সাকার উপাসনা। খুি সংরেরপ এর মূল ত্ত্ত্ববট 
হল, ঈশ্বররর আধযাবত্মক লেরহর মরধয সিবকেু অিবস্থত্।[১] বকন্তু ত্িুও ঈশ্বররক 
পবরপূণবরূরপ জানা, লিাো ইত্যাবে সম্ভি নয় বিধায় ঈশ্বররর অংশ্বিরশ্ষ (সৃবষ্টর) লকারনা 
একবট সাকার রূরপর ওপর মরনাবনরিশ্ করর ধীরর ধীরর মনঃসংরর্াি ও অরনকগুবল 
ধাপ অবত্িরমর মাধযরম এক পর্বারয় জড়জিরত্র সমি রকম আসবি হরত্ মুবি লাভ 
করর ঈশ্বররর সারথ এক হরয় র্াওয়া র্ায় - এই ধারণায় বিশ্বাস করা হয়; র্ারক বহনু্দ 
েশ্বরন "রমােলাভ" িলা হরয়রে। ত্রি উরল্লখয লর্, নিবেক শ্ারস্ত্র সরাসবর মূবত্বপূজার 
বনরেবশ্ লেওয়া লনই, আিার সরাসবর বনরষধও করা লনই। ত্াই এই িযাপারবট উহয 
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থাকায় মূবত্বপূজা বহনু্দ েশ্বরনর একবট ঐবচ্ছক কমব। একাররণ অরনরক মূবত্বপূজা না 
করর সরাসবর ধযান, লর্ািসাধনা ইত্যাবের মাধযরমও ঈশ্বররর প্রবত্ মরনাবনরিরশ্র লচষ্টা 
করর থারকন। এজনয ভিিত্িীত্ারত্ সাকার ও বনরাকার উভয় ধররণরই উপাসনা 
পদ্ধবত্র স্বপরে িলা হরচ্ছ: 
. 
"লর্ লর্রূরপ আমার ভজনা করর, আবম লসভারিই ত্ারক কৃপা কবর। মনুষযিণ সিবত্ভারি 
আমারই পথ অনুসরণ করর চরলরে।"[২] 
. 
. 
♦ লকন আমরা মূবত্বপূজা স্বীকার কবর না? 
. 
আমরা করয়কবট পরয়রন্ট এর উির লেওয়ার এিং ইসলারমর সারথ বহনু্দ েশ্বরনর 
পাথবকযও বকেুটা লেখারনার লচষ্টা কররিা। 
. 
. 
i. আল্লাহর হুকুম: 
. 
লর্রহতু্ লকারআরন আল্লাহ ত্াআলা আমারের হুকুম বেরয়রেন মূবত্বপূজা পবরত্যাি 
কররত্, ত্াই ইসলারম মূবত্বপূজা আমারের জনয বনবষদ্ধ। আল্লাহ ত্াআলা লকারআরন 
িলরেন: 
. 

 
يَن َءاَمنُ و ۟ا ِإنََّما ٱْلَخْمُر َوٱْلَمْيِسُر َوٱْْلَنَصاُب َوٱْْلَْزلَُٰم رِْجٌس مِ ْن َعَمِل ٱلشَّْيطَِٰن فَ يَٰ أَ  ِِ   ٱْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ي َُّها ٱلَّ

 

. 
"লহ মুবমনিণ! মে, জুয়া, মূবত্বপূজার লিেী ও ভািয বনণবয় করার শ্র লত্া লকিল ঘৃণার 
িস্তু, শ্য়ত্ারনর কাজ। কারজই লত্ামরা লসগুরলারক িজবন কররা – র্ারত্ লত্ামরা 
সেলকাম হরত্ পার।"[৩] 
. 
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. 
ii. আল্লাহ ত্াআলা সৃবষ্ট হরত্ সমূ্পণব পৃথক: 
. 
ভিিত্িীত্া িলরে, 
"লহ পান্ডি, এইভারি ত্ত্ত্বজ্ঞান লাভ করর তু্বম আর লমাহগ্রি হরি না, র্খন জানরি 
সমি জীিই আমার বিবভন্ন অংশ্ এিং ত্ারা সকরলই আমারত্ অিবস্থত্ এিং ত্ারা 
সকরলই আমার।"[৪] 
. 
অথবাৎ বহনু্দ েশ্বন অনুর্ায়ী সমি সৃবষ্ট ঈশ্বররর অংশ্ িা, অনযভারি িলরল সমি জিৎ 
ঈশ্বররর লেরহর মরধয অিবস্থত্, র্া পূরিবই িলা হরয়রে। আর ত্াই সৃবষ্টর লকারনা 
অংশ্রক ঈশ্বররর সাকার রূপ বিরিচনা করা হয় বিধায় মূবত্বপূজাও এই ধররণর 
উপাসনার আওত্াভুি। 
বঠক এখারনই এই বিষয়বটর ওপর আল্লাহ ত্াআলা লঘাষণা বেরচ্ছন লর্, বত্বন সমি সৃবষ্ট 
হরত্ সমূ্পণব পৃথক এিং সৃবষ্টর লশ্ষ প্রাি হল আল্লাহর আরশ্ র্ার উরধ্বব আল্লাহ 
ত্াআলা বিরাজমান। আল্লাহ ত্াআলা িরলন, 
. 

 
ِت بَِغْيِر عَ  وَٰ ِِى رََفَع ٱلسَّمَٰ  َُل  َيْجِرى ِْلََجل  َمد  تَ َرْونَ َهۖا ثُمَّ ٱْستَ َوٰى َعَلى ٱْلَعْرشِۖ َوَسخََّر ٱلشَّْمَس َوٱْلَقَمرَۖ ٱللَُّه ٱلَّ

َءايَِٰت َلَعلَُّكم بِِلَقا ِء رَبِ ُكْم ُتوِقُنونَ  َْ   مَُّسمًّى  يَُدب ُِر ٱْْلَْمَر يُ َفصِ ُل ٱ
 

. 
"আল্লাহ, বর্বন উধ্ববরেরশ্ স্থাপন করররেন আকাশ্মন্ডলীরক িম্ভ িযত্ীত্; লত্ামরা 
লসগুরলা লেখ। অত্ঃপর বত্বন আররশ্র উপর অবধবষ্ঠত্ হরয়রেন এিং সূর্ব ও চন্দ্ররক 
করমব বনরয়াবজত্ করররেন। প্ররত্যরক বনবেবষ্ট সময় লমাত্ারিক আিত্বন করর। বত্বন 
সকল বিষয় পবরচালনা কররন, বনেশ্বনসমূহ প্রকাশ্ কররন, র্ারত্ লত্ামরা স্বীয় 
পালনকত্বার সারথ সাোত্ সম্বরন্ধ বনবিত্ বিশ্বাসী হও।"[৫] 
. 
িারের কাঠ লথরক লচয়ার নত্বর করা লর্মন মহাবিরশ্ব লকারনা নতু্ন সৃবষ্ট নয়, িরং এবট 
লকিল িারের কারঠর একবট রূপাির; একইভারি ঈশ্বর বনরজর অংশ্ লথরক জিৎ 
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নত্বর কররলও এরক লকারনা নতু্ন সৃবষ্ট িলা র্ায় না, লকননা এবটও ঈশ্বররর বনরজর 
অংরশ্র রূপাির মাত্র! ত্াই প্রকৃত্ অরথব সৃবষ্ট হরত্ হরল এরকিারর শুনয লথরক িা out 
of nothing লথরক লকারনা বকেু সৃবষ্ট হরত্ হরি। আর এর জনয সৃবষ্টকত্বারকও সৃবষ্ট 
হরত্ সমূ্পণব পৃথক হরত্ হরি। সুত্রাং আল্লাহ ত্াআলাই হরলন প্রকৃত্ সৃবষ্টকত্বা বর্বন 
ত্াাঁর সমি সৃবষ্ট হরত্ পৃথক এিং আহরল সুন্নাত্ আল জামাআত্ এর আবকোয় বত্বন 
ত্াাঁর সৃবষ্টর মরধয কখনই প্রিৃষ্ট হন না। 
মহান আল্লাহ মানি জাবত্র উরেরশ্য লঘাষণা কররেন: 
. 

 
يَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَِّه ََل َيْخُلُقوَن َشْي  ًا َوُهْم ُيْخَلُقونَ  ِِ   َوٱلَّ

 

. 
"র্ারা আল্লাহ োড়া অপররক আহিান করর ত্ারা বকেুই সৃবষ্ট করর না, িরং ত্ারা 
বনরজরাই সৃবজত্।"[৬] 
. 

ََُّرونَ  َِ  َأَفََل َت
 َأَفَمن َيْخُلُق َََمن َلَّ َيْخُلُق 

. 
"বর্বন সৃবষ্ট কররন, বত্বন বক ত্ারই মত্, লর্ সৃবষ্ট করর না? ত্িুও বক লত্ামরা বশ্ো 
গ্রহণ কররি না?"[৭] 
. 
. 
iii. আল্লাহ ত্াআলা সাকার-বনরাকাররর ধারণায় আিদ্ধ নন: 
. 
আহরল সুন্নাত্ আল জামাআত্ এর আবকোয় আল্লাহ ত্াআলা বনরাকার নন, আিার 
সাকারও নন। ত্রি মহান আল্লাহর বনজস্ব লচহারা বিেযমান র্া আকারবিবশ্ষ্ট লকারনা 
বিষরয়র সারথই তু্লনীয় নয়। আল্লাহ ত্াআলা িরলন, 
. 
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َها فَان     َُلُّ َمْن َعَلي ْ
َقٰى َوْجُه رَبِ َك ُذو ٱْلَجلَِٰل َوٱ َرامِ َويَ ب ْ َْ   ِْلِ

 

. 
"ভূপৃরষ্টর সিবকেুই ধ্বংসশ্ীল। 
অবিনশ্বর শুধু লত্ামার মবহমময়, মহানুভি প্রবত্পালরকর লচহারা।"[৮] 
. 
প্রখযাত্ আবলম ি: আিু িকর র্াকাবরয়া এই আয়ারত্র িযাখযায় এক স্থারন িরলন, 
. 
"এখারন وجه শ্ব্দ িযিহার করা হরয়রে। র্া োরা মহান আল্লাহ ত্ায়ালার লচহারার সারথ 
সারথ ত্াাঁর সিারকও লিাোরনা হরয়রে। অথবাৎ বত্বন অবিনশ্বর। ত্াাঁর লচহারাও 
অবিনশ্বর। বত্বন িযত্ীত্ আর র্া বকেু ররয়রে সিই ধ্বংসশ্ীল। এগুরলার মরধয বচরস্থায়ী 
হওয়ার লর্ািযত্াই লনই..."[৯] 
. 
বহনু্দ েশ্বরনর অনুসারীরা সাকার আর বনরাকাররর ধারণা িযত্ীত্ আর বকেু লিাোর 
লচষ্টাই কররন না। ঈশ্বর সম্পবকবত্ ত্ারের একবট অনযত্ম উবি হল, 'জল লর্মন 
বনরাকার, িরে লর্মন সাকার, ঈশ্বরও লত্মবন সাকার, বনরাকার েুই-ই হরত্ পাররন।' 
. 
আমারের প্রশ্ন হল, জল আর িরে - এই েুবট সৃষ্ট িস্তু না স্বয়ং সৃবষ্টকত্বা? অিশ্যই সৃষ্ট 
িস্তু। আর আরিই িলা হরয়রে লর্, আল্লাহ ত্াআলা সৃবষ্ট হরত্ সমূ্পণব পৃথক - ত্াই জল, 
িরে লকানবটই ত্াাঁর অংশ্ নয়। একাররণই আল্লাহ ত্াআলা ত্াাঁর সৃবষ্টর সমতু্লয হরত্ 
পাররন না বিধায় সৃবষ্টর সারথ শ্রীক করর কখনই ত্াাঁরক সবঠকভারি লিাো সম্ভি নয়। 
মহান আল্লাহ লঘাষণা কররেন: 
. 

ِت َوٱْْلَْرضِ  َجَعَل لَ  وَٰ ِمثْ فَاِطُر ٱلسَّمَٰ َرُؤَُْم ِفيهِ  لَْيَس ََ ِْ ًجۖا َي ِم َأْزوَٰ ًجا َوِمَن ٱْْلَنْ عَٰ ِلِهۦ َشْىٌءۖ َوُهَو ُكم مِ ْن أَنُفِسُكْم َأْزوَٰ
  ٱلسَِّميُع ٱْلَبِصيرُ 

 

. 
"বত্বন নরভামন্ডল ও ভূমন্ডরলর স্রষ্টা। বত্বন লত্ামারের মধয লথরক লত্ামারের জনয রু্িল 
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সৃবষ্ট করররেন এিং চতু্েে জন্তুরের মধয লথরক লজাড়া সৃবষ্ট করররেন। এভারি বত্বন 
লত্ামারের িংশ্ বিিার কররন। লকান বকেুই ত্াাঁর অনুরূপ নয়। বত্বন সিবরোত্া, 
সিবদ্রষ্টা।"[১০] 
. 
একাররণ আল্লাহ ত্াআলার সুরত্ িা লচহারা ত্াাঁর লকারনা সৃবষ্টর মত্ নয়, এমনবক সৃবষ্টর 
মত্ স্থান, কাল, আরপবেকত্ায়ও আিদ্ধ নয়। িরং সিবশ্বিমান আল্লাহ ত্াআলার সত্ত্বা 
সকল স্থান, কাল, আরপবেকত্ার িহু উরধ্বব। মহান আল্লাহ লঘাষণা কররেন: 
. 

َلٰى َعمَّا ُيْشِرَُونَ  ِت َوٱْْلَْرَض بِٱْلَحق ِ  تَ عَٰ وَٰ   َخَلَق ٱلسَّمَٰ
 

. 
"বর্বন র্থাবিবধ আকাশ্রাবজ ও ভূমন্ডল সৃবষ্ট করররেন। ত্ারা র্ারক শ্রীক করর বত্বন 
ত্ার িহু উরধ্বব।"[১১] 
. 
ি: আিু িকর র্াকাবরয়া আরও িরলন, "(ه ُ اللّٰه  শ্রব্দর শ্াবব্দক অথব হরচ্ছ, আল্লাহ্ র (َوج 
লচহারা। মুসবলমরের আকীো বিশ্বাস হরলা এই লর্, আল্লাহ্ র লচহারা ররয়রে। ত্রি ত্া 
সৃবষ্টর কারও লচহারার মত্ নরহ।"[১২] 
. 
ইমাম আ’র্ম আিূ হানীো নু’মান ইিন সাবিত্ (রাহ) এর িযাখযা হরত্ িযাপারবট আরও 
বকেুটা লিাো র্ায়: 
. 
"ত্াাঁর (মহান আল্লাহর) সৃবষ্টর মরধয লকারনা বকেুই ত্াাঁর সারথ তু্লনীয় নয়। বত্বন ত্াাঁর 
সৃবষ্টর লকারনা বকেুর মত্ নন। বত্বন অনাবে কাল লথরক অনি কাল বিেযমান, ত্াাঁর 
নামসমূহ এিং ত্াাঁর র্াত্ী (সিীয়) ও বে’লী (কমবীয়) বসোত্ (বিরশ্ষণ) সমূহসহ। ত্াাঁর 
সিীয় বিরশ্ষণসমূহ: হায়াত্ (জীিন), কুেরাত্ (েমত্া), ইলম (জ্ঞান), কালাম (কথা), 
সাম’ (েিণ), িাসার (েশ্বন) ও ইরাো (ইচ্ছা)। আর ত্াাঁর বে’লী বসোত্সমূরহর মরধয 
ররয়রে: সৃবষ্ট করা, বরয্ক প্রোন করা, নিসৃবষ্ট করা, উদ্ভািন করা, নত্বর করা এিং 
অনযানয কমবমূলক বসোত্ িা বিরশ্ষণ। বত্বন ত্াাঁর গুণািবল এিং নামসমূহ-সহ 
অনাবেরূরপ বিেযমান। ত্াাঁর নাম ও বিরশ্ষরণর মরধয লকারনা নতু্নত্ব িা পবরিত্বন ঘরট 
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বন। বত্বন অনাবেকাল লথরকই ত্াাঁর জ্ঞারন জ্ঞানী এিং জ্ঞান অনাবেকাল লথরকই ত্াাঁর 
বিরশ্ষণ। বত্বন অনাবেকাল লথরকই েমত্ািান এিং েমত্া অনাবেকাল লথরকই ত্াাঁর 
বিরশ্ষণ। বত্বন অনাবেকাল লথরকই ত্াাঁর কথায় কথা িরলন এিং কথা অনাবেকাল 
লথরকই ত্াাঁর বিরশ্ষণ। বত্বন অনাবেকাল লথরকই সৃবষ্টকত্বা এিং সৃবষ্ট করা অনাবেকাল 
লথরকই ত্াাঁর বিরশ্ষণ। বত্বন অনাবেকাল লথরকই ত্াাঁর করমব কমবী, কমব অনাবেকাল 
লথরক ত্াাঁর বিরশ্ষণ। আল্লাহ ত্াাঁর কমব বেরয় র্া সৃবষ্ট কররন ত্া সৃষ্ট, ত্রি আল্লাহর কমব 
সৃষ্ট নয়। ত্াাঁর বসোত্ িা বিরশ্ষণািবল অনাবে। লকারনা বিরশ্ষণই নতু্ন িা সৃষ্ট নয়। 
লর্ িযবি িরল লর্, আল্লাহর লকারনা বসোত্ িা বিরশ্ষণ সৃষ্ট অথিা নতু্ন, অথিা এ 
বিষরয় লস বকেু িলরত্ অস্বীকার করর, অথিা এ বিষরয় লস সরন্দহ লপাষণ করর, ত্রি 
লস আল্লাহর প্রবত্ ঈমান-বিহীন কাবের..... 
. 
...ত্াাঁর সকল বিরশ্ষণই মাখলূকরের িা সৃষ্টপ্রাণীরের বিরশ্ষরণর িযবত্িম। বত্বন 
জারনন, ত্রি ত্াাঁর জানা আমারের জানার মত্ নয়। বত্বন েমত্া রারখন, ত্রি ত্াাঁর 
েমত্া আমারের েমত্ার মত্ নয়। বত্বন লেরখন, ত্রি ত্াাঁর লেখা আমারের লেখার 
মত্ নয়। বত্বন কথা িরলন, ত্রি ত্াাঁর কথা িলা আমারের কথা িলার মত্ নয়। বত্বন 
শুরনন, ত্রি ত্াাঁর লশ্ানা আমারের লশ্ানার মত্ নয়। আমরা িাির্য ও অেররর মাধযরম 
কথা িবল, আর মহান আল্লাহ িাির্য এিং অের োড়াই কথা িরলন। অেরগুবল সৃষ্ট। 
আর আল্লাহর কথা (কালাম) সৃষ্ট নয়। 
. 
বত্বন ‘শ্াইউন’: ‘িস্তু’ িা ‘বিেযমান অবিত্ব’, ত্রি অনয লকারনা সৃষ্ট ‘িস্তু’ িা ‘বিেযমান 
বিষরয়র’ মত্ বত্বন নন। ত্াাঁর ‘শ্াইউন’- ‘িস্তু’ হওয়ার অথব বত্বন বিেযমান অবিত্ব, 
লকারনা লেহ, লকারনা জাওহার (রমৌল উপাোন) এিং লকারনা ‘আরার্’ (অরমৌল উপাোন) 
িযবত্রররকই। ত্াাঁর লকারনা সীমা লনই, বিপরীত্ লনই, সমকে লনই, তু্লনা লনই। 
‘‘অত্এি লত্ামরা কাউরক আল্লাহর সমকে িানারি না।’’(সূরা (২) িাকারা: ২২ 
আয়াত্) ত্াাঁর ইয়াে (হি) আরে, ওয়াজহ (মুখমন্ডল) আরে, নেস (সিা) আরে, কারণ 
আল্লাহ কুরআরন এগুরলা উরল্লখ করররেন। কুরআরন আল্লাহ র্া বকেু উরল্লখ করররেন, 
লর্মন মুখমন্ডল, হাত্, নেস ইত্যাবে সিই ত্াাঁর বিরশ্ষণ, লকারনা ‘স্বরূপ’ িা প্রকৃবত্ 
বনণবয় িযবত্রররক। এ কথা িলা র্ারি না লর্, ত্াাঁর হাত্ অথব ত্াাঁর েমত্া অথিা ত্াাঁর 
বনয়ামত্। কারণ এরূপ িযাখযা করার অথব আল্লাহর বিরশ্ষণ িাবত্ল করা। এরূপ িযাখযা 
করা কাোবরয়া ও মু’ত্াবর্লা সম্প্রোরয়র রীবত্। িরং ত্াাঁর হাত্ ত্াাঁর বিরশ্ষণ, লকারনা 
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স্বরূপ বনণবয় িযবত্রররক। ত্াাঁর লিাধ এিং ত্াাঁর সন্তুবষ্ট ত্াাঁর েুবট বিরশ্ষণ, আল্লাহর 
অনযানয বিরশ্ষরণর মত্ই, লকারনা ‘কাইে’ িা ‘বকভারি’ প্রশ্ন করা োড়াই..."[১৩] 
. 
সুত্রাং িলা র্ায় লর্, সাকার-বনরাকাররর ধারণার মাধযরম আল্লাহরক সৃষ্ট সাকার বিষরয় 
আিদ্ধ করর মূবত্বপূজা করা, আল্লাহ ত্াআলার প্রবত্ বমথযা আররাপ এিং ত্াাঁরক অপমান 
করারই সমতু্লয অপরাধ! 
. 
আল্লাহ ত্াআলা লঘাষণা কররেন: 
. 

 
ِلَك ِلَمن َيَشا ُء  َوَمن ُيْشِركْ     فَ َقِد ٱفْ تَ َرىٰ  ِإْثًما َعِظيًمابِٱللَّهِ  ِإنَّ ٱللََّه ََل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِهۦ َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ

 

. 
"বনঃসরন্দরহ আল্লাহ ত্ারক েমা কররন না, লর্ ললাক ত্াাঁর সারথ শ্রীক করর। বত্বন 
েমা কররন এর বনম্ন পর্বারয়র পাপ, র্ার জনয বত্বন ইচ্ছা কররন। আর লর্ ললাক 
অংশ্ীোর সািযি করল আল্লাহর সারথ, লস লর্ন অপিাে আররাপ করল।"[১৪] 
. 
. 

 
ِلَك ِلَمن َيَشا ُء  َوَمن ُيْشِرْك بِٱللَِّه فَ َقْد ضَ   بَِعيًدالَّ ِإنَّ ٱللََّه ََل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِهۦ َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذَٰ

ُۢ
   َضلًََٰل

 

. 
"বনিয় আল্লাহ ত্ারক েমা কররন না, লর্ ত্াাঁর সারথ কাউরক শ্রীক করর। এোড়া 
র্ারক ইচ্ছা, েমা কররন। লর্ আল্লাহর সারথ শ্রীক করর লস সুেূর ভ্রাবিরত্ পবত্ত্ 
হয়।"[১৫] 
. 
. 
iv. মূবত্বপূজা বক উপাসনার বনম্ন ির লথরক উচ্চ িরর র্াওয়ার মাধযম স্বরূপ?: 
. 
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বহনু্দ েশ্বরনর লিবশ্রভাি পবণ্ডরত্র মরত্, মূবত্বপূজা হল উপাসনার বনম্ন ির। 
ভিিত্িীত্া িলরে, 
. 
"র্ারের মন জড়-কামনা িাসনা োরা বিকৃত্, ত্ারা অনয লেি-রেিীর শ্রণািত্ হরয় 
এিং ত্ারের স্বীয় স্বভাি অনুসারর বনয়ম পালন করর লেিত্ারের উপাসনা করর। 
পরমাত্মারূরপ আবম সকরলর হৃেরয় বিরাজ কবর। র্খন লকউ লেিত্ারের পূজা কররত্ 
ইচ্ছা করর, আবম ত্ারের েদ্ধানুসারর লসই লসই লেিত্ারের প্রবত্ ভবি বিধান 
কবর।"[১৬] 
. 
এরেরত্র বহনু্দ েশ্বন অনুর্ায়ী বনম্ন িররর বিষয়বট ভিিত্িীত্ার উি লোক লথরক 
বকেুটা লিাো র্ায়। আর লসবট হল জড় জিরত্র প্রবত্ আসবি, লালসা ইত্যাবেরত্ 
বনমবিত্ হওয়া, িা আরও সহজভারি িলরল েুবনয়া-প্রীবত্রত্ আসি ও লমাহগ্রি 
হওয়া। ইসলামও এই েুবনয়ার প্রবত্ লালসা লথরক সরর আসরত্ িরল, বকন্তু বহনু্দ 
েশ্বরনর মত্ এরক বনম্ন ির বহরসরি সংজ্ঞাবয়ত্ করর মূবত্বপূজা করার অনুমবত্ লেয় না! 
. 
আমরা আরিই লেবখরয়বে লর্, মূবত্বপূজা লকন ইিােত্ এর লেরত্র সত্য পথ নয়। ত্রি 
এই বিষয়বট লমরন লনওয়ার পরও বহনু্দ পবণ্ডরত্রা এই অরু্হাত্ বেরয় থারকন লর্, মানুষ 
একিারর উচ্চ পর্বারয় লর্রত্ পারর না। ত্াই ত্ার সত্য পর্বি লপৌঁোরত্ একবট মাধযরমর 
প্ররয়াজন হয়। ত্াই মাবটর নত্বর লকারনা একবট সাকার প্রবত্মার প্রবত্ মরনাবনরিরশ্র 
মাধযরম চূড়াি বচময় সত্ত্বার প্রবত্ ধীরর ধীরর অগ্রসর হওয়ার জনযই মূবত্বপূজার সাহার্য 
লনওয়া হয়। 'মৃময় মারে বচময়' সত্ত্বারক উপলবি কররত্ মূবত্বরক পূজা করা হয় না, 
িরং মূবত্বরক প্রত্ীকরূরপ মাধযম বহরসরি বিরিচনা করর অবচিনীয় ঈশ্বররক উপলবি 
করার লচষ্টা করা হয়। 
. 
আল্লাহ ত্াআলা এই ধারণার জিাি বেরচ্ছন বনরম্নাি আয়ারত্: 
. 

ِِيَن ٱتَّخَ  يُن ٱْلَخاِلُص  َوٱلَّ و۟ا ِمن ُدونِِهۦ  َأْولَِيا َء َما نَ ْعُبُدُهْم ِإَلَّ لِيُ َقر ِبُونَا  ِإَلى ٱللَّ َأََل لِلَِّه ٱلدِ  نَ ُهْم ُِ ِه زُْلَفىٰ  ِإنَّ ٱللََّه َيْحُكُم بَ ي ْ
فَّارٌ  ٌِِب ََ ََٰ   ِفى َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلُفوَن  ِإنَّ ٱللََّه ََل يَ ْهِدى َمْن ُهَو 
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. 
"লজরন রাখ, অবিবমে আনুিত্য আল্লাহরই প্রাপয। র্ারা আল্লাহর পবরিরত্ব অনযরক 
অবভভািকরূরপ গ্রহণ করর, ত্ারা িরল, ‘আমরা এরের পূজা এ জনযই কবর লর্, এরা 
আমারেররক পবরপূণবভারি আল্লাহর সাবন্নরধয এরন লেরি।’ বনিয় আল্লাহ (বকয়ামত্ 
বেিরস) ত্ারের মরধয ত্ারের পারেবরক বিররাধপূণব বিষরয়র েয়সালা করর লেরিন। 
বনিয় আল্লাহ ত্ারক সৎপরথ পবরচাবলত্ কররন না, লর্ বমথযািােী অবিশ্বাসী।"[১৭] 
. 
আমরা জাবন, ২+২=৪, এটা লর্মন ক্লাস ওয়ান এর সময় সত্য, লত্মবন ক্লাস লটন এর 
সময়ও সত্য, িবণরত্ অনাসব আর মাস্ট্বারসবর সময়ও সত্য, এমনবক বপএইচবি 
ললরভরলও সত্য; লকননা এবট একবট িািি সত্য লর্, আবম েুই টাকার েুরটা লনাট িা 
করয়ন অনয কাউরক বেরল ত্ার সমমূলয চার টাকাই হরি; পাাঁচ টাকাও হরি না, আিার 
একই সারথ চার টাকা ও পাাঁচ টাকা উভয়ও হরি না। একইভারি, আল্লাহরক মূবত্বর 
প্রত্ীরক উপাসনা করর ত্াাঁর ওপর সাকার-বনরাকাররর ধারণা প্ররয়াি কররলও আল্লাহ 
সাকার হরয় র্ারিন না, িা বনরাকার হরয় র্ারিন না, অথিা একই সারথ সাকার-
বনরাকার উভয়ও হরয় র্ারিন না! আল্লাহ ত্াআলা লকিল ত্াাঁর বনজ সত্ত্বারই মত্ন এিং 
লকারনা বকেুই ত্াাঁর সমতু্লয নয়, লকারনা সৃবষ্টও ত্াাঁর অংশ্ নয়। 
. 

  َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ 
ُفًوا َأَحٌدُۢ    َوَلْم َيُكن لَُّهۥ َُ

 

. 
"বত্বন (আল্লাহ) কাউরক জম লেনবন এিং ত্াাঁরকও জম লেওয়া হয়বন এিং ত্াাঁর 
সমতু্লয বকেুই লনই।"[১৮] 
. 
এত্বকেুর মূল কথা হল এটাই লর্, র্বে সৃবষ্টকত্বা একক সত্ত্বা হন এিং ত্াাঁর সমতু্লয 
র্বে বকেুই না হয়, ত্রি ত্াাঁর উপাসনা ও আনুিত্য কররত্ ভুল বিষরয়র সাহার্য না 
বনরয় সবঠক পরথরই অনুসরণ করা উবচৎ। র্বে লকউ িবণরত্ অনাসব পড়রত্ চায়, লস 
ক্লাস ওয়ারন ২+২=৫ বশ্খরি না, লকননা এবট সুেষ্ট লর্, ২+২=৪; একইভারি আল্লাহ 
ত্াআলা সৃবষ্টর সমতু্লয নন, এবট সুেষ্টভারি জানারনার পর ইসলাম মানুষরক সাকার-

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1444 

বনরাকার ধারণার মাধযরম আল্লাহ ত্াআলার সারথ সৃবষ্টরক শ্রীক করার বশ্ো লেয় না। 
িরং আল্লাহ ত্াআলার সত্ত্বারক লকারনারূপ বিকৃত্ িযাখযার আওত্ায় না এরনই সরাসবর 
ত্াাঁর আনুিরত্যর পথ লেখায়। বর্বন সমি বিশ্বজিৎ সৃবষ্ট করররেন, ত্াাঁর বক এত্টুকুও 
েমত্া লনই লর্, বত্বন ত্াাঁর সৃবষ্টর আহিান সরাসবর লশ্ানার েমত্া রারখন না? 
. 
সিবশ্বিমান সৃবষ্টকত্বা আল্লাহ ত্াআলা সমি সৃবষ্টর উরেরশ্য লঘাষণা কররেন: 
. 

يَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداخِ  ِِ ََ رَبُُّكُم ٱْدُعوِنى  َأْسَتِجْب َلُكْم  ِإنَّ ٱلَّ   ينَ رِ َوقَا
 

. 
"লত্ামারের প্রবত্পালক িরলরেন, 'লত্ামরা আমারক িাক, আবম লত্ামারের িারক সাড়া 
লেি। বনিয় র্ারা অহংকারিশ্ত্ আমার 'ইিাোত্ লথরক বিমুখ থারক, ত্ারা অবচররই 
জাহান্নারম প্ররিশ্ কররি লাবিত্ হরয়।'"[১৯] 
. 
. 

ُحِشَر  اِفُلوَن *َوِإَذاَوَمْن َأَضلُّ ِممَّن َيْدُعو ِمن ُدوِن اللَِّه َمن َلَّ َيْسَتِجيُب َلُه ِإَلٰى يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعن ُدَعائِِهْم غَ 
اِفرِينَ  انُوا ِبِعَباَدتِِهْم ََ انُوا َلُهْم َأْعَداًء َوََ   النَّاُس ََ

 

. 
"লস িযবি অরপো অবধক বিভ্রাি লক, লর্ আল্লাহর পবরিরত্ব এমন বকেুরক আহিান 
করর র্া বক্বয়ামত্ বেিস পর্বিও ত্ার আহিারন সাড়া লেরি না? ত্ার অিস্থা লত্া 
এরকম লর্, এসি বকেু ত্ারের আহিান সম্পরকব অিবহত্ও নয়। র্খন (বকয়ামরত্র 
বেন) মানুষরেররক একবত্রত্ করা হরি, ত্খন লস সকল বকেু হরি ত্ারের শ্ত্রু এিং 
লসগুরলা ত্ারের ইিাোত্ অস্বীকার কররি।"[২০] 
. 
. 

ٰىُه ِبَغْيِر ُهًدى مِ َن ٱللَّهِ  ِإنَّ ٱللََّه ََل يَ ْهِدى ٱت ََّبَع َهوَ فَِإن لَّْم َيْسَتِجيُبو۟ا َلَك َفٱْعَلْم أَنََّما يَ تَِّبُعوَن َأْهَوا َءُهْم  َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن 
  ٱْلَقْوَم ٱلظَِّٰلِمينَ 
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. 
"অত্ঃপর ত্ারা র্বে লত্ামার কথায় সাড়া না লেয়, ত্রি জাবনরয় োও লর্, ত্ারা লকিল 
বনরজর প্রিৃবিরই অনুসরণ করর। আল্লাহর বহোরয়রত্র পবরিরত্ব লর্ িযবি বনজ প্রিৃবির 
অনুসরণ করর, ত্ার চাইরত্ অবধক পথভ্রষ্ট আর লক? বনিয় আল্লাহ জারলম 
সম্প্রোয়রক পথ লেখান না।"[২১] 
. 
. 
. 
. 
________________________ 
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আমার বিবভন্ন অংশ্ এিং ত্ারা সকরলই আমারত্ অিবস্থত্ এিং ত্ারা সকরলই আমার।" 
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[১৯] আল-রকারআন, ৪০:৬০ 
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২৪৯ 
মানুষ সৃবষ্টর বহকমত্ িা গুঢ় রহসয কী? 

-শ্ায়খ মুহাম্মাে সাবলহ আল মুনাবিে (হাবেজাহুল্লাহ) 
 
. 
ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-islam.com/…/মানুষ-
সৃবষ্টর-বহকমত্…/169 
. 
 

#প্রশ্ন: মানুষ সৃবষ্টর বহকমত্ িা গুঢ় রহসয কী? 

. 

#উির: 

সমি প্রশ্ংসা আল্লাহর জনয। 

. 

#এক: 
. 
আল্লাহ ত্াআলা “বহকমত্” িা প্রজ্ঞার গুরণ গুণাবিত্। ত্াাঁর মহান নারমর মরধয ররয়রে- 
“আল-হাবকম” িা প্রজ্ঞািান। লজরন রাখা উবচত্, আল্লাহ ত্াআলা লকান বকেু অনথবক 
সৃবষ্ট কররনবন। িরং বত্বন অনথবক লকান বকেু করা লথরক পবিত্র। িরং বত্বন মহান 
বহকমত্ ও সাবিবক কলযারণর বভবিরত্ সৃবষ্ট করর থারকন। এ বহকমত্ লকউ জারন; লকউ 
জারন না। আল্লাহ ত্াআলা কুরআরন কারীরম এ বিষয়বট উরল্লখ করররেন। বত্বন 
পবরস্কারভারি উরল্লখ করররেন লর্, বত্বন মানুষরক অনথবক সৃবষ্ট কররনবন। আসমান ও 
জবমন অনথবক সৃবষ্ট কররনবন। আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “লত্ামরা বক মরন কর আবম 
লত্ামারেররক অনথবক সৃবষ্ট কররবে। লত্ামরা আমার বনকট প্রত্বযািত্বন কররি না। 
সবত্যকার িােশ্া আল্লাহ মহান লহান। বত্বন িযত্ীত্ আর লকান উপাসয লনই; বর্বন মহান 
আররশ্র অবধপবত্।”[সূরা মুবমনূন, আয়াত্: ১১৫, ১১৬] আল্লাহ ত্াআলা িরলন: 
“আসমান-জবমন এিং এ েুইবটর মারে র্া বকেু আরে লস সি আবম ত্ামাশ্া করর সৃবষ্ট 
কবরবন।”[সূরা আবম্বয়া, আয়াত্: ১৬] আল্লাহ আরও িরলন: “আবম আসমান-জবমন আর 
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এ েুবটর মারে র্া আরে লস সি ত্ামাশ্া করর সৃবষ্ট কবরবন। আবম ও েুবটরক র্থার্থ 
উরেরশ্য সৃবষ্ট কররবে। বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষ ত্া জারন না।”[সূরা েুখান, আয়াত্: ৩৮, 
৩৯] বত্বন আরও িরলন: “হা-মীম। এই বকত্াি পরািমশ্ালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পে 
লথরক অিত্ীণব। নরভামন্ডল, ভূ-মন্ডল ও এত্েুভরয়র মধযিত্বী সিবকেু আবম 
র্থার্থভারিই এিং বনবেবষ্ট সমরয়র জরনযই সৃবষ্ট কররবে। কারেররেররক লর্ বিষরয় 
সািধান করা হরয়রে ত্ারা ত্া লথরক মুখ বেবররয় লনয়।”[সূরা আহকাে, আয়াত্: ১-৩] 
. 

 
মানুষ সৃবষ্টর বহকমত্ শ্রবয় েবলল োরা লর্মন সািযি লত্মবন লর্ৌবিকভারি সািযি। 
সুত্রাং লর্ লকান বিরিকিান মানুষ এবট মানরত্ িাধয লর্, সিবকেু বিরশ্ষ লহকমরত্র 
লপ্রবেরত্ সৃবষ্ট করা হরয়রে। বিরিকিান মানুষ িযবিিত্ জীিরনও লকান বকেু কারণ 
োড়া করা লথরক বনরজর পবিত্রত্া লঘাষণা করর। সুত্রাং মহান প্রজ্ঞািান আল্লাহ 
ত্াআলার লেরত্র আমরা বক ভািরত্ পাবর?! 
. 
ত্াইরত্া বিরিকিান মুবমনিণ আল্লাহ ত্াআলার সৃবষ্ট-রহসয সািযি করর থারকন। আর 
কারেরররা লসটা অস্বীকার করর থারক। আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “বনিয় আসমান ও 
র্মীন সৃবষ্টরত্ এিং রাবত্র ও বেরনর আিত্বরন বনেশ্বন ররয়রে লিাধ সম্পন্ন ললাকরের 
জরনয। র্াাঁরা োাঁবড়রয়, িরস ও শ্াবয়ত্ অিস্থায় আল্লাহরক স্মরণ করর এিং বচিা িরিষণা 
করর আসমান ও জবমন সৃবষ্টর বিষরয়, (ত্ারা িরল) পরওয়াররেিার! এসি তু্বম অনথবক 
সৃবষ্ট করবন। সকল পবিত্রত্া লত্ামারই, আমাবেিরক তু্বম লোর্রখর শ্াবি লথরক 
িাাঁচাও।”[সূরা আরল ইমরান, আয়াত্: ১৯০-১৯১] সৃবষ্ট সম্পরকব কারেররের েৃবষ্টভবঙ্গ 
তু্রল ধররত্ বিরয় বত্বন িরলন: “আবম আসমান-র্মীন ও এ েু’ এর মরধয র্া বকেু 
আরে ত্া অনথবক সৃবষ্ট কবরবন। এ রকম ধারণা লত্া কাবেররা করর, কারজই 
কাবেররের জনয আরে জাহান্নারমর েূরভবাি।”[সূরা স্বাে, আয়াত্: ২৭] 

. 

শ্াইখ আবু্দর সােী (রহঃ) িরলন: 
. 
আল্লাহ ত্াআলা আসমান ও জবমন সৃবষ্টর মহান বহকমত্ সম্পরকব অিবহত্ কররেন লর্, 
বত্বন এ েুবট উরেশ্যহীনভারি অনথবক িা লখলাচ্ছরল সৃবষ্ট কররনবন। 
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. 
“এ রকম ধারণা লত্া কাবেররা করর” অথবাৎ এ রকম ধারণা কারেরররা ত্ারের 
প্রবত্পালক সম্পরকব করর। লর্ ধারণা ত্াাঁর মর্বাোর সারথ সামিসযপূণব নয়। 
. 
“কারজই কাবেররের জনয আরে জাহান্নারমর েূরভবাি” জাহান্নাম হকভারি ত্ারেররক 
পাকড়াও কররি এিং চরমভারি পাকড়াও কররি। আল্লাহ ত্াআলা এ আসমান ও 
জবমনরক হকভারি ত্থা নযার্যভারি সৃবষ্ট করররেন, নযারয়র জনয সৃবষ্ট করররেন। বত্বন এ 
েুবট সৃবষ্ট করর িান্দারক ত্াাঁর মহান জ্ঞান, েমত্া ও অিাধ পরািমশ্াবলত্া জানারত্ 
লচরয়রেন এিং জানারত্ লচরয়রেন লর্, বত্বনই একমাত্র মািুে িা উপাসনার পাত্র; র্ারা 
আসমান-জবমরনর একবট বিনু্দও সৃবষ্ট কররবন ত্ারা উপাসনার লর্ািয নয়। আরও 
জানারত্ লচরয়রেন লর্, পূনরূত্থান হক িা সত্য। অবচররই আল্লাহ ত্াআলা লনককার ও 
িেকাররের মরধয েয়সালা কররিন। আল্লাহর বহকমত্ সম্পরকব অজ্ঞ িযবি লর্ন মরন 
না করর লর্, আল্লাহ উভরয়র সারথ সমান আচরণ কররিন। ত্াইরত্া আল্লাহ ত্াআলা 
িরলরেন: “র্ারা ঈমান এরনরে ও সৎ কমব করররে আবম বক ত্ারেররক পৃবথিীরত্ 
বিপর্বয় সৃবষ্টকারীরের (কারেররের) সমতু্লয িণয করি? নাবক আবম মুিাবকরেররক 
পাপাচারীরের সমান িণয করি।”[সূরা স্বাে, আয়াত্: ২৮] উভরয়র সারথ সমান আচরণ 
আল্লাহর বহকমত্ ও ত্াাঁর বিধান বিররাধী। সমাপ্ত [ত্ােবসরর সােী, পৃষ্ঠা- ৭১২] 

. 

#েুই: 
. 
চতু্ষ্পে জন্তুর মত্ শুধু পানাহার ও িংশ্িৃবদ্ধর জনয আল্লাহ মানুষরক সৃবষ্ট কররনবন। 
আল্লাহ মানুষরক সম্মাবনত্ করররেন। অরনক সৃবষ্টর উপর আল্লাহ মানুষরক মর্বাো 
বেরয়রেন। বকন্তু অবধকাংশ্ মানুষ কুেবররক গ্রহণ করর বনরয়রে এিং লর্ মহান উরেরশ্য 
ত্ারেররক সৃবষ্ট করা হরয়রে লসটারক ত্ারা লিমালুম ভুরল লিরে িা অস্বীকার করররে। 
ত্ারের চরম উরেশ্য হরচ্ছ- েুবনয়ারক উপরভাি করা। এরের জীিন চতু্ষ্পে জন্তুর 
জীিরনর মত্। িরং ত্ারা চতু্ষ্পে জন্তুর লচরয় অধম। আল্লাহ ত্াআলা িরলন: “আর 
র্ারা কুেবর করর ত্ারা লভাি-বিলারস মি থারক আর আহার করর লর্ভারি আহার করর 
চতু্ষ্পে জন্তু জারনায়াররা।”[সূরা মুহাম্মে, আয়াত্: ১২] বত্বন আরও িরলন, “লেরড় 
োও ওরেররক, ওরা লখরত্ থাক আর লভাি কররত্ থাক, আর (বমরথয) আশ্া ওরেররক 
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উোসীনত্ায় িুবিরয় রাখুক, শ্ীঘ্রই ওরা (ওরের আমরলর পবরণবত্) জানরত্ 
পাররি।”।[সূরা আল-বহজর, আয়াত্: ৩] বত্বন আরও িরলন: “আবম িহু সংখযক িীন 
আর মানুষরক লোর্রখর জনয সৃবষ্ট কররবে, ত্ারের অির আরে বকন্তু ত্া বেরয় ত্ারা 
উপলবি করর না, ত্ারের লচাখ আরে বকন্তু ত্া বেরয় ত্ারা লেরখ না, আর ত্ারের কান 
ররয়রে বকন্তু ত্া বেরয় লশ্ারন না, ত্ারা চতু্ষ্পে জন্তুর মত্; িরং ত্ার লচরয়ও 
বনকৃষ্টত্র। ত্ারা এরকিারর লি-খির।”[সূরা আল-আরাে, আয়াত্: ১৭৯] বিরিকিান 
সিাই জারন লর্, লর্ িযবি লকান বকেু নত্রী কররন বত্বন এর বহকমত্ সম্পরকব অরনযর 
তু্লনায় ভাল জারনন। আর আল্লাহর জনয উিম উোহরণ প্ররর্াজয, লর্রহতু্ বত্বনই 
মানুষ সৃবষ্ট করররেন। ত্াই মানুষ সৃবষ্টর বহকমত্ সম্পরকব বত্বনই ভাল জানরিন। 
েুবনয়াবি বিবভন্ন লেরত্র এটা লর্ সবঠক এ িযাপারর কাররা লকান বেমত্ লনই। মানুষ 
বনবিত্ লর্, ত্ার বিবভন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিরশ্ষ একটা বহকমত্ িা উরেরশ্য সৃবষ্ট করা 
হরয়রে। চেু সৃবষ্ট করা হরয়রে লেখার জনয। কান সৃবষ্ট করা হরয়রে শুনার জনয। 
এভারি প্ররত্যকবট অঙ্গ। এবট বক রু্বিসঙ্গত্ লর্, মানুরষর প্ররত্যকবট অঙ্গ বিরশ্ষ একটা 
উরেরশ্য সৃবষ্ট করা হরয়রে আর মানি সত্ত্বারক অনথবক সৃবষ্ট করা হরয়রে?! অথিা বর্বন 
ত্ারক সৃবষ্ট করররেন বত্বন র্খন ত্ারক সৃবষ্ট করার উরেশ্য িণবনা কররন ত্খন লস লসটা 
গ্রহণ কররত্ নারাজ?! 

 
. 
#বত্ন: 
. 
আল্লাহ ত্াআলা লঘাষণা করররেন লর্, বত্বন আসমান-জবমন, জীিন-মৃতু্য সৃবষ্ট করররেন 
পরীো করার জনয। মানুষরক পরীো করার জনয- লক ত্াাঁর আনুিত্য করর র্ারত্ ত্ারক 
পুরসৃ্কত্ কররত্ পাররন; আর লক ত্াাঁর অিাধয হয় র্ারত্ ত্ারক শ্াবি বেরত্ পাররন। 
বত্বন িরলন: “বর্বন করররেন মরণ ও জীিন র্ারত্ লত্ামারেররক পরীো কররন- 
আমরলর বেক বেরয় লত্ামারের মরধয লকান িযবি সরিবািম? বত্বন মহা শ্বিধর, অবত্ 
েমাশ্ীল।”[সূরা আল-মুল্ ক, আয়াত্: ২] 
. 
এ পরীোর মাধযরম আল্লাহর নাম ও গুণািলীর প্রভাি েুরট উরঠ। লর্মন-‘আল-রহমান’, 
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‘আল-িেুর’, ‘আল-হাবকম’, ‘আল-ত্াওয়াি’, ‘আল-রহীম’ ইত্যাবে আল্লাহর গুণিাচক 
নাম। 

. 

সিরচরয় লর্ মহান উরেশ্য ও মহা পরীোর জনয মানুষ সৃবষ্ট করা হরয়রে লসটা হরচ্ছ- 
ত্াওহীে িা বনরংকুশ্ভারি এক আল্লাহর ইিােরত্র বনরেবশ্ প্রোন করা। আল্লাহ বনরজই 
মানুষ সৃবষ্টর এ উরেশ্য িণবনা করররেন। বত্বন িরলন: “আবম বজন্ন ও মানিরক সৃবষ্ট 
কররবে একমাত্র এ কাররণ লর্, ত্ারা আমারই ‘ইিাোত্ কররি।”[সূরা র্াবরয়াত্, 
আয়াত্: ৫৬] 

. 

ইিরন কাবের (রহঃ) িরলন: 

অথবাৎ আবম ত্ারেররক সৃবষ্ট কররবে ত্ারেররক আমার ইিােরত্র বনরেবশ্ প্রোন করার 
জনয; ত্ারের প্রবত্ আমার মুখারপবেত্ার কাররণ নয়। আবল বিন আিু ত্ালহা ইিরন 
আব্বাস (রাঃ) লথরক িণবনা কররন লর্, “একমাত্র আমার ইিােরত্র জনয” অথবাৎ র্ারত্ 
ত্ারা ইচ্ছাই িা অবনচ্ছায় আমার ইিােরত্র স্বীকৃবত্ লেয়। এবট ইিরন জারীররর 
বনিবাবচত্ ত্ােবসর। ইিরন জুরাইর্ িরলন: র্ারত্ ত্ারা আমারক বচরন। আল-রাবি বিন 
আনাস িরলন: “একমাত্র আমার ইিােরত্র জনয” অথবাৎ ইিােরত্র জনয। সমাপ্ত 
[ত্ােবসরর ইিরন কাবের (৪/২৩৯)] 

 
. 
শ্াইখ আবু্দর রহমান আল-সােী (রহঃ) িরলন: 

আল্লাহ ত্াআলা মানুষরক সৃবষ্ট করররেন ত্াাঁর ইিােরত্র জনয, ত্াাঁর নাম ও গুণািবলর 
মাধযরম ত্াাঁরক লচনার জনয এিং বত্বন ত্াাঁরক লস বনরেবশ্ বেরয়রেন। লর্ িযবি ত্াাঁর প্রবত্ 
আনুিত্যশ্ীল হরি এিং বনরেবশ্ পালন কররি লস সেলকাম। আর লর্ িযবি মুখ 
বেবররয় বনরি লস েবত্গ্রি। ত্ারেররক এমনস্থারন সবম্মবলত্ করা অবনিার্ব লর্খারন বত্বন 
ত্ারেররক ত্ার আরেশ্-বনরষধ পালরনর বভবিরত্ প্রবত্োন বেরত্ পাররিন। এ কাররণ 
মুশ্বরকরের প্রবত্োনরক অস্বীকার করার প্রসঙ্গ উরল্লখ করর আল্লাহ ত্াআলা িরলন: 
“আর র্বে আপবন ত্ারেররক িরলন লর্, বনিয় লত্ামারেররক মৃতু্যর পরর জীবিত্ 
ওঠারনা হরি, ত্খন কারেরররা অিশ্য িরল এটা লত্া েষ্ট র্ােু!"[সূরা হুে, আয়াত্: 
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০৭] অথবাৎ র্বে আপবন এরেররক িরলন এিং মৃতু্যর পরর পুনরুত্থারনর িযাপারর সংিাে 
লেন ত্ারা আপনার কথায় বিশ্বাস কররি না। িরং আপনারক ত্ীব্রভারি বমথযায়ন কররি 
এিং আপবন র্া বনরয় এরসরেন লসটার উপর অপিাে বেরি। ত্ারা িলরি: “এটা লত্া 
েষ্ট র্ােু” 

লজরন রাখুন এটা েষ্ট সত্য। সমাপ্ত [ত্ােবসরর সােী, পৃষ্ঠা- ৩৩৩] 

. 

আল্লাহই ভারলা জারনন। 
. 

মূল আবটবরকলঃ https://islamqa.info/ar/45529 
অনুিাে - শ্ায়খ নুরুল্লাহ ত্াবরেঃ https://islamqa.info/bn/45529 
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২৫০ 
লব্রি অযান্ড সাকবারসস 
- আবসে আেনান 
 
. 
িলুন লত্া ইবত্হারসর সিরচরয় ধনী অযাথবলরটর নাম কী? লমবস? ললব্রন লজইমস? 
টাইিার উিস? লরানালরো? না। সবঠক উিররর জনয আমারের একটু লপেরন লর্রত্ 
হরি। প্রায় েু হাজার িের লপেরন। ইবত্হারসর সিরচরয় ধনী অযাথবলট বেল িায়াস 
অযাপুরলইয়াস িারয়াবক্লস নারমর এক েযাবনয়ািব। িারয়াবক্লরসর পেরন্দর লখলা বেল 
রথচালনা – অরনকটা আজরকর েমূবলা ওয়ান লরইবসং এর মরত্া, শুধু িাবড়র িেরল 
লঘাড়ায় টানা রথ বেরয়। প্রাচীন লরারমর এই লসবলবব্রবট সারবথ ২৪ িেররর কযাবরয়ারর 
আয় কররবেল প্রায় সারড় বত্ন লকাবট লরামান বসস্ট্াবসবস। আজরকর িাজারেরর প্রায় ১৫ 
বিবলয়ন িলার।  
. 
লেখা র্ারচ্ছ েে ও জনবপ্রয় লখরলায়াররের লপেরন টাকার পাহাড় ওড়ারনার প্রিণত্া 
িরং লিশ্ পুররনা। বকন্তু লকন? লখলা আর লখরলায়াররর লপেরন এরত্া টাকা ওড়ারনার 
লপেরন কারণ কী? বনেক বিরনােন? সিা, সামবয়ক উরিজনার জনয খরচটা একটু 
লিবশ্ হরয় লিল না?  
. 
মানুষরক বনয়যরণর জনয শ্রীররর লচরয়ও লিবশ্ গুরুত্বপূণব হল ত্ার বচিা ওপর কিজা। 
এই বচিারক বনয়যরন রাখার জনয লরারমর রাজনীবত্বিেরা চমৎকার একটা িুবদ্ধ লির 
কররবেল। জাকজমকপূণব বিশ্াল সি লোবটবং ইরভন্টস। লকান অসরিাষ লেখা বেরলই 
শ্াসরকরা হাবজর কররত্া নতু্ন লকান উরিজক ইরভন্ট । উরেশ্য – গুরুত্বপূণব 
বিষয়গুরলা লথরক মানুরষর মরনারর্াি সবররয় রাখা, সহজলভয বিরনােরনর িনযায় 
অনুভূবত্গুরলারক অিশ্ করর লেয়া। গ্লযাবিরয়টর টুনবারমন্ট, চযাবরয়ট লরইবসং, বিসবটয়াবর 
[১], িযামরনবশ্ও অযাি বিসবটয়াস [২] - বিশ্বকাপ, লা বলিা, েমুবলা ওয়ান, বট-রটারয়বন্ট, 
ইউএেবস, বররয়বলবট বটবভ। লব্রি অযান্ড সাকবারসস।  
. 
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লরামান সাম্রারজযর সারথ, বিরশ্ষ করর এ সাম্রারজযর অিনবত্র পর্বারয়র সারথ আমারের 
এ সভযত্ার লিশ্ অরনকগুরলা বমল আরে। অবধকারগুরলা র্খন িমািরয় সীবমত্ হরয় 
আরস, র্খন আইরনর শ্াসরনর লমৌবলক কাঠারমা লভরঙ্গ পরড়, েবড়রয় পরড় র্খন 
বিশৃ্ঙ্খলা ও ননরাজয, র্খন অসরিাষ োনা িাধরত্ থারক লত্া িাধরত্ই থারক, মানুষ 
র্খন েুাঁসরত্ থারক রারি, র্খন বমবিয়ার মায়াজারলর কাঠারমা লভরঙ্গ পড়ার উপিম হয় 
– ত্খনই সম্রাট হাবজর হরয় র্ায় নতু্ন লকান করলৌবসয়াম, নতু্ন লকান বিশ্বকাপ, নতু্ন 
লকান গ্লযাবিরয়টর, নতু্ন লকান ইরভন্ট, স্কযান্ডাল বকংিা মুবভ বনরয়। খরচ করা হয় লে 
লকাবট টাকা।  
. 
িািিত্ারক বমউট করর মযমুরগ্ধর মরত্া লিাকা িারের বেরক লচরয় থারক সভযত্ার 
োরসরা, শ্ি করর েরজা-জানালা িন্ধ করর, নরম িবেরত্ আধরশ্ায়া হরয়, চারয়র কারপ 
চুমুক বেরত্ বেরত্ ধীরর ধীরর বনমবিত্ হয় কল্পনার রারজয। এমন এক জিত্ লর্খারন 
আরজববন্টনা হাররল মানুরষর আত্মহত্যা, জবম বিবি করর জামবাবনর পত্াকা, বনয়ম করর 
নব্বই বমবনট লেৌরড় লিড়ারনা লোকরার লপেরন ওড়ারনা লকাবট লকাবট িলার, 
লজরনাসাইিরক োবপরয় র্াওয়া লখলা, কুকুররর মরত্া রািায় মার খাওয়া োত্ররের 
োবপরয় বিশ্বকাপ বড্রম বটম িানারনার অযাপ অথবরিাধক হয়। পবরতৃ্বপ্ত লেয়। লর্খারন 
মানুষ আর মানুষ থারক না, পবরণত্ হয় তু্চ্ছাবত্তু্চ্ছ বিষয় বনরয় আচ্ছন্ন, উমি েযান 
আর েশ্বরক। সত্য লশ্ানার সময় ত্ারের হয় না। ইরচ্ছ হয় না লচাখ খুরল িািিত্ারক 
লেখার, বচিা করার, পররায়া করার। খারের বকনারায় োাঁবড়রয় অিরহলা ভরর লস মুবির 
পথ লথরক মুখ বেবররয় লনয়। লস বনয়বযত্ হয়, িযিহৃত্ হয়। িযিহৃত্ হরত্ হরত্ 
িযিহৃত্ হওয়ারত্ই আনন্দ খুাঁরজ পায়, খুাঁরজ পায় জীিরনর উরেশ্য। 
.  
লব্রি অযান্ড সাকবারসস। সাধন লভাি আর শ্রীররর। মরনারিন - বিবেপ্ত, অিশ্ আর 
অন্ধ করার। সভযত্ার অধঃপত্ন। 
. 
সিা সুখ আর বিরনােরনর লনশ্া লশ্ষ পর্বি লরামানরের পত্ন লিরক এরনবেল। এ 
সভযত্ার জনয বভন্ন বকেু অরপো কররে িরল মরন হয় না। 
------ 
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[১] বিসবটয়াবর - মানুরষর (িন্দী, গ্লযাবিরয়টর) সারথ পশুর লড়াই। 
[২] িযামরনবশ্ও অযাি বিসবটয়াস - লরামানরের মারে প্রচবলত্ এক ধররণর কযাবপটাল পাবনশ্রমন্ট। 
মৃতু্যেণ্ড কার্বকর করা হরত্া বহংস্র পশুর মাধযরম। 
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২৫১ 
উমার (রা.) বক আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবরর িইগুরলা পুবড়রয় 
লেলার বনরেবশ্ বেরয়বেরলন? 

- আবরেুল ইসলাম 
. 
. 
ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-islam.com/…/উমার-
(রা.)-বক-আরলকজ…/175 
. 
. 
ক. 
'মুসলমানরা খুিই িিবর বেরলা, ত্ারা জ্ঞানচচবার পথ রুদ্ধ করর বেরত্া, ত্ারা খুি 
অসবহষু্ণ বেরলা' এই কথাগুরলা প্রমাণ করার জনয খৃষ্টান বমশ্নাবর, নাবিকরা একটা 
ঘটনারক লরোররে বহরসরি িযিহার করর। ঘটনাবট ত্ারের কারে খুি বপ্রয়।  
ঘটনাবট হরলা: 

. 

খবলো উমার রাবেয়াল্লাহু আনহুর সময় র্খন বমসর বিবজত্ হয় ত্খন বমসররর িভনবর 
বনরু্ি করা হয় আমর ইিনুল আ'স রাবেয়াল্লাহু আনহুরক আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবরর 
িইগুরলা কী কররিন, লসসম্পরকব আমর ইিনুল আ'স রাবেয়াল্লাহু আনহু উমার 
রাবেয়াল্লাহুর কারে জানরত্ চাইরল ত্খন উমার রাবেয়াল্লাহু আনহু িরলন, 

"িইপত্রগুরলা র্বে কুরআরনর বশ্োর সারথ সঙ্গবত্পূণব না হয়, ত্রি লসগুরলা আমারের 
েৃবষ্টরত্ বনত্ািই অপ্ররয়াজনীয়। কারজই এগুরলার ধ্বংস অবনিার্ব। আর িইপত্রগুরলারত্ 
র্বে কুর’আরনর বশ্োর সারথ সঙ্গবত্পূণব কথা লথরকও থারক, ত্রি লসগুরলা প্ররয়াজরনর 
অবত্বরি। ত্াই িইগুরলা ধ্বংস কর।" 

. 
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http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%89%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-(%E0%A6%B0%E0%A6%BE.)-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%87%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8--/175?fbclid=IwAR2AT-GVRTe_vKrxcegXZbBUHGGGwOAjVhmCXasXSKfZEhdhEfFY1Rq49HQ
http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%89%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0-(%E0%A6%B0%E0%A6%BE.)-%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%87%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A7%9C%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8--/175?fbclid=IwAR2AT-GVRTe_vKrxcegXZbBUHGGGwOAjVhmCXasXSKfZEhdhEfFY1Rq49HQ


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1456 

খবলোর বনরেবরশ্ আমর ইিনুল আস রাবেয়াল্লাহু আনহু আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবরর 
সমি িইগুরলা পুবড়রয় লেরলন। 
. 

 
খ. 
মুসলমানরা বমসর বিজয় করর ৬৪২ বিষ্টারব্দ আর উপররর ঘটনাবট বলবপিদ্ধ হয় বমসর 
বিজরয়র প্রায় ৬০০ িের পরর। ঘটনাবট মূলধারার লকারনা ইসলারমর ইবত্হাস গ্ররন্থ 
খুাঁরজ পাওয়া র্ায়না। 

. 

প্রথরম আবু্দল লবত্ে (১২০৩) ত্ারপর ইিন আল বকেবত্ (১২২৭) এই ঘটনাবট উরল্লখ 
কররন। এই েুজরনর উদৃ্ধবত্ বেরয় খৃষ্টান ললখক িার-রহব্রাইউস (Barhebraeus) 
ঘটনাবট উরল্লখ কররন। 

অথবাৎ, ঘটনাবট সংঘবটত্ হিার প্রায় ৬০০ িের পর এই বত্নবট সূরত্র এগুরলা বলবপিদ্ধ 
হয়! 

. 

১৬৬৩ সারল অেরোিব ইউবনভাবসববটর আরিী বিভারির প্ররেসর Edward Pococke 
এই ঘটনাবট উরল্লখ করর পািারত্য জনবপ্রয় করর তু্রলন। 

িাংলা ভাষায় এই ঘটনাবট আমোবন কররন ঈশ্বরচন্দ্র বিেযাসাির [১]। ত্ারপর 
কবমউবনস্ট্ ললখক এম.এন রায় ত্ার The Historical Role of Islam িইরয়র ৭৮-
৭৯ পৃষ্ঠায় এই ঘটনাবট উরল্লখ কররন। 

. 

ি. 
ঘটনাবটর িণবনা লর্রহতু্ মূলধারার লকারনা মুসবলম ইবত্হাসবিেরের গ্ররন্থ পাওয়া র্ায়না 
লসরহতু্ এই ঘটনা বনরয় পূিবিত্বী মুসবলম ইবত্হাসবিেরের লকারনা করমন্টও খুাঁরজ 
পাওয়া র্ায়বন। 

. 
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ি. মুহাম্মাে আলী আল সাল্লাবি ত্াাঁর Umar Ibn Al-Khattab- His Life and 
Times গ্ররন্থ উমার রাবেয়াল্লাহু আনহুর লাইরব্রবর পুবড়রয় লেওয়া বনরেবরশ্র ঘটনাবটরক 
একবট 'িারনায়াট িল্প' িরল উরল্লখ করররেন [২]। 

. 

ঘ.  
বপ. লক. বহবট্টর ভাষায়, 
"At the time of the Arab conquer (Egypt), therefore no library 
existed in Alexandria." 
অথবাৎ, আরিরা র্খন বমসর জয় করর ত্খন আরলকজাবন্দ্রয়ায় লকারনা লাইরব্রবর বেরলা 
না। 

মুসলমানরা বমসর জরয়র আরি আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবর অিত্ ৪ িার বিবভন্ন রু্রদ্ধর 
সময় পুবড়রয় লেলা হয়। 
প্রথমিার ৮৯-৮৮ বিষ্টপূিবারব্দ, বেত্ীয়িার জুবলয়াস বসজার কতৃ্বক ৪৮ বিষ্টারব্দ, 
তৃ্ত্ীয়িার ২৭৩ বিষ্টারব্দ, চতু্থবিার ৩৯১ বিষ্টারব্দ। 

. 

উমার রাবেয়াল্লাহু আনহুর আরলকজাবন্দ্রয়ার লাইরব্রবর পুবড়রয় লেওয়ার বনরেবরশ্র 
ইবত্হাসরক বপ.রক বহবট্ট িরলন, "Tales that make good fiction but bad 
history." 

অথবাৎ, এই িল্পটা 'িানারনা িল্প' বহরসরি খুি ভারলা, বকন্তু ইবত্হারসর লিলায় খুি 
েূিবল। [৩] 

. 

ঙ. 
উমার রাবেয়াল্লাহু আনহু সম্পরকব এই িারনায়াট কাবহনীরক লিবশ্রভাি প্রাচযবিে, 
ইবত্হাসরিিা অস্বীকার করররেন। 

 
. 
বব্রবটশ্ ইবত্হাসরিিা আথবার স্ট্যানবল বিট্টন ত্ার What Happened To The 
Ancient Library Of Alexandria গ্ররন্থ বলরখন, 
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"It has been proved that Umar I did not destroy the library at 
Alexandria."  
আররকটু অগ্রসর হরয় বত্বন বলরখন, 

"THE MYTH OF THE ARAB DESTRUCTION OF THE LIBRARY OF 
ALEXANDRIA IS NOT SUPPORTED BY EVEN A FABRICATED 
DOCUMENT." 

অথবাৎ, আরিরের আরলকজাবন্দ্রয়া লাইরব্রবর ধ্বংরসর কাবহনী একটা জাল েবললপত্র 
বেরয়ও সমবথবত্ নয় [৪]। 

. 

নাবিকরের োশ্ববনক গুরু, বব্রবটশ্ োশ্ববনক এিং ইবত্হাসরিিা িাটবান্ড রারসল ত্ার 
Human Society in Ethics and Politics গ্ররন্থ উমার রাবেয়াল্লাহু আনহু সম্পরকবর 
কাবহনীবটরক মুসলমানরের অসবহিুত্া প্রমারণর জনয 'খৃষ্টানরের প্ররপািান্ডা' এিং 
কাবহনীটারক 'সমূ্পণব িারনায়াট' িরল অবভবহত্ করররেন [৫]। 

. 

আররক বব্রবটশ্ ইবত্হাসরিিা আলরেি লজ. িাটলার উমার রাবেয়াল্লাহুর লাইরব্রবর 
লপাড়ারনার বনরেবশ্ লেওয়ার ইবত্হাসরক একটা হাসযকর (Ridiculous) কাবহনী উরল্লখ 
করর িরলরেন  
"The story is a mere fable, totally destitute of historical foundation." 
[৬]। 
. 

 
ভাররত্র পবণ্ডত্ বি.বপ. বসংিহাল ত্ার India and World Civilization গ্ররন্থ 
কাবহনীবটরক একটা 'িারনায়াট' কাবহনী িরল উরল্লখ করররেন [৭]। 

এিওয়ািব বিিন এই কাবহনীরক লজাড়ারলাভারি অস্বীকার করর িরলন, 
"I am strongly tempted to deny both the fact and the 
consequences." [৮]। 

. 
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চ. 
এই বমথযা কাবহনীরক লকন্দ্র করর ইসলাম বিরেষীরা উচ্ছাস করর এই লভরি লর্, ত্ারা 
লপরয় লিরলা ইসলামরক কটাে করার সুরর্াি। কারণ এই কাবহনী প্রমাণ কররত্ 
পাররল লত্া এটা প্রমাবণত্ হরয় র্ায়, ইসলারমর বেত্ীয় খবলো একটা লাইরব্রবরর িই 
পুবড়রয়রেন। সুত্রাং, মুসলমানরা কট্টর, ত্ার জ্ঞানবিজ্ঞারনর চচবা লত্া কররই না, িরং 
ত্া বিে করার জনয িই লপাড়ায়। 

. 

বকন্তু আেরসারসর সারথ িলরত্ হরচ্ছ, ইবত্হাস খুাঁরজ ইসলাম বিরেষীরের 'খুশ্ী' করা 
লিরলা না! 

একটু কষ্ট করর ত্ারা র্বে ত্ারের গুরুরের িইগুরলারত্ এই ঘটনা সম্পরকব ত্ারা কী 
মিিয করররেন ত্া লেখরত্ন, ত্াহরল আর কষ্ট করর এইসি বলখরত্ হরত্া না। 
. 
. 
. 

লরোররে: 
১। বিেযাসাির রচনাসম্ভার, শ্রী প্রমথনাথ সম্পাবেত্, বমত্র ও লঘাষ, ১০ শ্যামাচরণ লে বিট, কবলকাত্া, 
১৩৬৪। 

২। Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times  
by Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, volume 2, page 339 – 341 

৩। History Of The Arabs From The Earliest Times To The Present  
by Philip K. Hitti, page 166 

৪। What Happened To The Ancient Library Of Alexandria 
by Bernard Lewis, page 213 – 217 

৫। Human Society In Ethics And Politics  
by Bertrand Russell, page 217 – 218 

৬। The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman 
Dominion  
by Alfred J. Butler,page 405 – 408 

৭। India And World Civilization  
by D. P. Singhal, volume 1, page 136 – 137 
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৮। The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire 
by Edward Gibbon, volume V (5), page 481 – 484 

. 

সহরর্াবিত্ায়ঃ 
https://discover-the-truth.com/…/the-myth-of-umar-ibn-al-k…/ 
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২৫২ 

“একজন বিজ্ঞানীর েৃবষ্টরত্ স্রষ্টার অবিত্ব”  

- জাকাবরয়া মাসুে 
 
. 
অরনক সময় এমন সংশ্য় েড়ারনা হয় লর্, এই বিশ্বপ্রকৃবত্র জরনয লকারনা সৃবষ্টকত্বার 
প্ররয়াজন হয়বন। ত্রি এ কথা বঠক লর্, মহাবিরশ্বর অবিত্ব সম্পরকব সরন্দরহর লকারনা 
অিকাশ্ লনই। বিরশ্বর উৎপবি সম্পরকব চারবট সমাধান লেওয়া লর্রত্ পারর। প্রথমত্, 
পূিবিত্বী কথার পবরপন্থী—এ বিশ্ব বিভ্রম মাত্র। বেত্ীয়ত্, সমূ্পণব শূ্নয লথরক 
স্বত্ঃফূত্বভারি ত্ার উৎপবি হরয়রে। তৃ্ত্ীয়ত্, আরেৌ এ বিরশ্বর লকারনা শুরু লনই। 
অনাবেকাল লথরকই মহাবিশ্ব বিেযমান। চতু্থবত্, এবট সৃবষ্ট করা হরয়রে। 
. 
প্রিাবিত্ সমাধানগুরলার মরধয প্রথমবট এবটই প্রমাণ করর লর্, একমাত্র অরনক সময় 
বিভ্রম িরল বিরিবচত্ মানি মরনর লচত্না সম্পবকবত্ অবধবিেযা সমসযা োড়া, এ িযাপারর 
আর লকারনা সমসযা লনই। সযার লজমস বজনরসর প্রাকৃবত্ক বিজ্ঞারন সম্প্রবত্ বিভ্ররমর 
প্রকল্প পুনরুিীবিত্ হরয়রে। আধুবনক পোথববিেযা সম্পবকবত্ ধারণা লথরক বত্বন িরলন, 
“এ বিশ্ব লকারনাভারিই জড় প্রবত্রূপরক স্বীকার কররত্ পারর না। আমার মরত্ এর 
কারণ এই লর্, এবট শুধুমাত্র মানবসক কল্পনার বিষয়িস্তুরত্ পবরণত্ হরয়রে।” 
. 
অনুরূপভারি লকউ আরও সহজ িলরত্ পারর, কল্পনার লরলিাবড় আপাত্ প্রত্ীয়মান 
কাল্পবনক র্াত্রী লিাোই করর মানবসক কল্পনার মালমশ্লায় নত্বর লসতু্র ওপর বেরয় 
অিািি নেী অবত্িম কররে।  
পোথব আর শ্বির আধার সমৃদ্ধ এই বিশ্ব এরকিারর শূ্নয লথরক হঠাত্ উৎপবি 
সম্পবকবত্ বেত্ীয় ধারণাবটও প্রথম বচিাধারার মরত্া এত্টাই অবধক অরর্ৌবিক লর্, এর 
বিচার-বিরিচনা বনষ্প্ররয়াজন।  
. 
তৃ্ত্ীয় বচিাধার হরচ্ছ, আিহমানকাল লথরক এই মহাবিশ্ব বিেযমান। এরত্ নূনযত্ম 
একটা বিষয় স্বীকৃত্ হরয়রে, এিং ত্া হরচ্ছ সৃবষ্ট সম্পবকবত্ ধারণা। লস সৃবষ্ট শ্বি-
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সবন্নরিবশ্ত্ লকারনা জড় পোথব োরাই লহাক, িা লকারনা স্বয়ংবিয় স্রষ্টার োরাই লহাক, 
ত্ারত্ বকেু আরস র্ায় না। ত্রি সৃবষ্টর ধারণা শ্াশ্বত্। এই েুরটা ধারণার একবট লথরক 
অপরবটরত্ লর্ িুবদ্ধিৃবিক িরড়া রকরমর অসুবিরধ আরে, ত্া নয়। বকন্তু ত্াপ-িবত্বিেযার 
বনয়ম-কানুন লথরক এবটই প্রমাবণত্ হয় লর্, এই বিশ্ব িমশ্ ত্াপ বিবকরণ কররত্ 
কররত্ বনম্ন ত্ারপর বেরক এরিারচ্ছ এিং এমন সময় আসরি র্খন গ্রহ-উপগ্রহ 
অত্যবধক বনম্ন ত্াপমাত্রায় উপনীত্ হরি। ত্খন ত্াপশ্বি িলরত্ আর বকেুই থাকরি 
না।  
. 
আিহমানকাল লথরকই র্বে এই বিশ্ব বিেযমান থাকরত্া, ত্াহরল অনি অসীম এই 
সমরয়র িযিধারন ইরত্ামরধয অিশ্যই অনুরূপ অিস্থার সৃবষ্ট লহারত্া। বকন্তু উিপ্ত সূর্ব, 
নেত্ররাবজ, প্রাণ ও সম্পরে পূণব এই ধরা সােয বেরচ্ছ, এ মহাবিশ্ব বনবেবষ্ট সমরয় সৃবষ্ট 
হরয়রে। এ লথরক এবটই প্রমাণ হয় লর্, অিশ্যই এই বিশ্ব সৃবষ্ট হরয়বেরলা। এই বিরাট 
সৃবষ্টর মূরল শ্াশ্বত্, সিবজ্ঞ, সিবশ্বিমান এক মহান সৃবষ্টকত্বা অিশ্যই আরেন। আর 
মহাবিশ্ব ত্াাঁরই সুবনপুণ সৃবষ্ট োড়া আর বকেুই নয়।  
. 
প্রাণী িসিারসর উপরর্ািী করর পৃবথিীরক এমনভারি সৃবষ্ট করা হরয়রে এিং বিবভন্ন 
বেক লথরক এখারন এমনভারি সমিয় সাধন করা হরয়রে লর্, লসগুরলা বিরিচনা কররল 
লকারনাভারিই িলা র্ারি না লর্, হঠাত্ করর এ পৃবথিী সৃবষ্ট হরয়রে। প্রথম কথা হরচ্ছ, 
লিালাকার এই পৃবথিী ভারসাময রো করর মহাশূ্রনয সমূ্পণব স্বাধীনভারি অিস্থান 
কররে। এিং সারথ সারথ বনজ অরের চাবরবেরক প্রেবেণ কররে। এই েু িবত্র েরলই 
পৃবথিী মহাশূ্রন বনবেবষ্ট পরথ ঘুররত্ সেম হরচ্ছ, এিং এই পবরিমরণর সময় পৃবথিী 
বনজ কেপরথ একটু েুাঁরক থাকার কাররণ বনয়মত্াবযকভারি ঋতু্ পবরিবত্বত্ হরচ্ছ। এর 
েরল ভূপৃরষ্ঠ আিােী জবমর পবরমাণ বেগুণ িৃবদ্ধ লপরয়রে এিং সারথ সারথ একবট বনবেবষ্ট 
সারথ বস্থর পৃবথিীর চাইরত্ বিবচত্র ধররণর উবদ্ভে জমারনা সম্ভি হরয়রে। 
. 
বেত্ীয়ত্, জীিন রোকারী িযারস ভবত্ব িায়ুমণ্ডল পৃবথিী পৃষ্ঠ লথরক র্রথষ্ট ওপর পর্বি 
বিিৃত্। লসরকরন্ড প্রায় বত্রশ্ মাইল িবত্রিরি বিশ্বট উিাবপণ্ড প্রবত্বেন েুরট এরলও—
িায়ুমণ্ডরলর বিশ্াল ঘনরত্বর কাররণ—উিার আঘাত্ লথরক পৃবথিী লিাঁরচ র্ারচ্ছ। 
ত্াপমাত্রারক জীিন ধাররণর সহনীয় মাত্রায় রাখাও িায়ুমণ্ডরলর একবট কাজ। মহাসাির 
লথরক সৃষ্ট অত্যািশ্যকীয় অলিণাি জলীয় িাষ্পরক বসিন করা িায়ুমণ্ডরলর আররকবট 
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কাজ। এর এই (জলীয় িারষ্পর েরল সৃষ্ট) িৃবষ্ট না হরল, লিাটা পৃবথিী প্রাণহীন ধূধূ 
মরুভূবমরত্ পবরণত্ লহারত্া। ত্াই িুো র্ারচ্ছ, মহাসাির ও িায়ুমণ্ডল প্রকৃবত্র এক 
সুষম চরির ধারক (পাবনচি)।  
. 
পাবনর উরল্লখরর্ািয চাররট বিরশ্ষ ধমব হরলা, বনম্ন ত্াপমাত্রায় বিপুল পবরমারণ অবেরজন 
শুরষ লনওয়ার েমত্া। বহমাংক বিনু্দর ওপর ৪০ বিবগ্র লসবন্টরগ্রি ত্াপমাত্রায় এর 
সিবাবধক ধনরত্বর েরল, হ্রে আর নেীর পাবন ত্রল অিস্থায় থারক। িররের ঘনত্ব 
পাবনর ঘনরত্বর লচরয় কম হওয়ায়, িরে পাবনর ওপর ভাসমান থারক। পাবন জরম 
িররে পবরণত্ হওয়ার সময় বিপুল ত্াপ বিবকররণর োরা মহাসাির, হ্রে এিং নেীরত্ 
শ্ীত্কারল জলজ প্রাণীর জীিন রোয় সহায়ক ভূবমকা পালন করর।  
. 
মহাশূ্রনর বিশ্ালত্ার সারথ তু্লনা করর অরনক সময় লহাঁয়াবল করর পৃবথিীরক অত্যি 
েুদ্র িরল উরল্লখ করা হয়। পৃবথিী র্বে চাাঁরের সমান আকারর েুদ্র লহারত্া, িত্বমান 
িযাস র্া আরে ত্া লথরক র্বে এক-চতু্থবাংশ্ করম লর্রত্া, ত্াহরল মধযাকষবণ শ্বি 
িায়ুমণ্ডল ও পাবনরক ধরর রাখরত্ পাররত্া না। সারথ সারথ ত্াপমাত্রাও লিরড় লর্রত্া। 
পৃবথিীর িযাস িত্বমান িযারসর বেগুণ হরল, িবধবত্ পৃবথিীর ওপবরভারির পবরমাণ 
িত্বমান ভূপৃষ্ঠ লথরক চারগুণ লিবশ্ লহারত্া। মধাকষবণ শ্বির বেগুণ িৃবদ্ধরত্ িায়ুমণ্ডরলর 
বিশ্াল উচ্চত্া মারাত্মক রকম হ্রাস লপরত্া এিং প্রবত্ িিব ইবিরত্ এই িায়ুমণ্ডরলর চাপ 
১৫ লথরক ৩০ পাউন্ড লিরড় লর্রত্া। েরল প্রাবণজিরত্র ওপর বিরূপ প্রবত্বিয়া লেখা 
বেরত্া। শ্ীত্প্রধান এলাকা লর্মন অত্যবেক পবরমারণ িৃবদ্ধ লপরত্া, লত্মনই প্রাণীর 
িসিাসরর্ািয অিরলর পবরমাণ ভয়ানক পবরমারণ হ্রাস লপরত্া। র্ার েরল আজরকর 
সমাজিদ্ধ মানুষ বিবচ্ছন্ন হরয় পড়রত্া। ভ্রমণ অথিা লর্ািারর্াি-িযিস্থা েুঃসাধয হরয় 
পড়রত্া।  
. 
আমারের এই পৃবথিীর ঘনত্ব অপবরিবত্বত্ লথরক আয়ত্ন র্বে সূরর্বর সমান লহারত্া, 
ত্াহরল মধযাকষবণ শ্বি ১৫০ গুণ িৃবদ্ধ লপরত্া। িায়ুমণ্ডরলর উচ্চত্া কমরত্ কমরত্ চার 
মাইরল এরস লঠকরত্া। পাবনর িাষ্পীভিন অসম্ভি হরয় লর্রত্া, এিং প্রবত্ িিব ইবিরত্ 
িায়ুমণ্ডরলর চাপ এক টরনর লিবশ্ লহারত্া। েরল এক পাউন্ড একবট প্রাণীর ওজন 
োাঁড়ারত্া ১৫০ পাউন্ড। এিং এও িলা লর্রত্ পারর লর্, মানুরষর আকার লোরটা হরত্ 
হরত্ এরকিারর কাঠবিড়ালীর সমান হরয় লর্রত্া। ত্খন এত্ েুদ্র মানুরষর পরে আর 
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বিরয়বটভ কাজ করা সম্ভি লহারত্া না।  
. 
পৃবথিী সূর্ব লথরক র্ত্টুকু েূরর আরে, ত্ার লথরক বেগুণ েূরর সবররয় বনরল, পৃবথিীর 
উিাপ িত্বমান উিারপর লচরয় এক চতু্থবাংশ্ করম লর্ত্। েরল পৃবথিীর িাবষবক 
িবত্রিি অরধবক হরয় লর্রত্া। র্ার কাররণ শ্ীত্কারল ত্াপমাত্রা িত্বমান সমরয়র লথরক 
বেগুণ লিরড় লর্রত্া এিং পৃবথিীর সি প্রাণী ঠাণ্ডায় িররে পবরণত্ হরয় বনবিহ্ন হরয় 
লর্রত্া। পৃবথিীর লসৌর েূরত্ব র্বে অরধবক লহারত্া, ত্াহরল সূর্ব লথরক লপৌঁেরনা ত্াপ 
িত্বমান সমরয়র লচরয় চারগুণ লিরড় লর্রত্া। বনজ কেপরথ পৃবথিীর িবত্রিি বেগুণ 
লহারত্া। প্রবত্বট ঋতু্কাল অরধবক হরয় লর্রত্া। র্বে লকারনা কাররণ এই পবরিত্বনরক 
প্রশ্বমত্ করা লর্রত্া, ত্িুও ত্ারপর ত্ীব্রত্ার কাররণ পৃবথিীরত্ প্রাণীর জীিন ধারণ করা 
অসম্ভি হরয় পড়রত্া।  
. 
লপ্রাবটন প্রবত্বট জীিি লকারষর অপবরহার্ব উপাোন। এর মূল উপাোন হরলা, কািবন, 
অবেরজন, হাইরড্রারজন, নাইরিারজন, সালোর, েসেরাস। র্ার মবলকুলার ওরয়ট 
কমপরে ৫০০০। এর এরককবট অণুরত্ ৪০০০০ পরমাণু থারক। একবট মাত্র আবমষ 
অণু সৃবষ্ট করার জরনয লর্ পবরমাণ পোথব নাড়াচাড়ার প্ররয়াজন আরে, ত্ার পবরমাণ 
সমগ্র বিরশ্বর পোরথবর পবরমাণ অরপো লে লকাবট গুণ লিবশ্। আর এই পৃবথিীরত্ 
একবট লপ্রাবটন অণু নত্বর হরত্ লে লকাবট িেররর প্ররয়াজন হরি।  
. 
অযামাইরনা এবসি লথরক সুেীঘব প্রবিয়ায় লপ্রাবটন সৃবষ্ট হয়। লর্ভারি এই প্রবিয়া 
একরত্র সবন্নরিবশ্ত্ হরয়রে, ত্া খুিই গুরুত্বপূণব। র্বে লকারনা কাররণ একবট প্রবিয়ার 
একটুখাবন িযবত্িম হয়, ত্াহরল ত্া আর লপ্রাবটরন পবরণত্ হরত্ পাররি না। প্ররেসর 
লজ.বি. ললথস (ইংলযান্ড) বহরসি করর লেরখরেন, একবট েুদ্র লপ্রাবটন অণু সৃবষ্ট প্রবিয়ায় 
লর্ লর্ািসূত্র আরে, ত্া লে লে উপারয় একবত্রত্ করা লর্রত্ পারর। বকন্তু লপ্রাবটন 
উপাোরনর একবটমাত্র অণু সৃবষ্ট করার জরনয এসি প্রবিয়ায় রু্িপৎ বমলন ঘটারনা 
সসম্ভি িযাপার।  
. 
রাসায়বনক পোথব বহরসরি আবমষ প্রাণহীন। র্খন এরা প্রাণীরেরহ প্ররিশ্ করর ত্খন 
এরা রহসযজনকভারি জীবিত্ হয়। এরূপ একবট অণু প্রারণর লর্ আধার হরত্ পারর, ত্া 
প্রত্যে করার েমত্া একমাত্র অনি অসীম স্রষ্টার পরেই সম্ভি। একমাত্র অসীম 
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স্রষ্টাই পাররন এই অণু সৃবষ্ট কররত্ এিং জীিি রাখরত্।  
. 
প্ররেসর ি. েযাংক অযারলন  
সারিক অধযাপক, মযাবনরটািা বিশ্ববিেযালয় (কানািা) 
লিাে লমরিবলস্ট্, (ররয়ল লসাসাইবট অি কানািা) 
. 
. 

ত্থযসূত্র : চবল্লশ্জন লসরা বিজ্ঞানীর েৃবষ্টরত্ আল্লাহর অবিত্ব, পৃষ্ঠা : 20-24; (John Clover 
Monsma সম্পাবেত্ ‘The Evidence of God in Expanding Universe’ িইরয়র িাংলা 
অনুিাে)। [ঈষৎ সম্পাবেত্] 
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২৫৩ 
কুরআরন উিরাবধকার সম্পে িণ্টন আইরন িাবণবত্ক ভুরলর 
অবভরর্াি ও এর জিাি 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
#নাবিক_প্রশ্নঃ কুরআরনর উিরাবধকার সম্পবি িণ্টরন লকন এমন ভুল থাকরি (কুরআন 
৪:১১-১২)? একজন সৃবষ্টকত্বার পরে বক মানুরষর মত্ লকানরূপ ভুল হওয়া আরেৌ 
সম্ভি? স্ত্রীঃ ১/৮=৩/২৪ ; কনযাঃ ২/৩ = ১৬/২৪ ; বপত্াঃ ১/৬ = ৪/২৪; মাত্াঃ ১/৬ 
= ৪/২৪ 
লমাট=২৭/২৪ = ১.১২৫ (র্া ১ এর লচরয়ও লিবশ্) 
. 
আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ এখারন বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/কুরআরন-উিরাবধকার-…/142 
. 
. 
#উিরঃ সুরা বনসার ৩বট আয়ারত্ (৪:১১, ৪:১২ ও ৪:১৭৬) মৃরত্র সম্পবি িণ্টরনর 
নীবত্ িবণবত্ হরয়রে। 
. 
“আল্লাহ লত্ামারেররক লত্ামারের সিানরের সম্পরকব বনরেবশ্ বেরচ্ছন, এক লেরলর জনয 
েুই লমরয়র অংরশ্র সমপবরমাণ। ত্রি র্বে ত্ারা েুইরয়র অবধক লমরয় হয়, ত্াহরল 
ত্ারের জনয হরি, র্া লস লররখ লিরে ত্ার বত্ন ভারির েুই ভাি; আর র্বে একজন 
লমরয় হয় ত্খন ত্ার জনয অরধবক। আর ত্ার মাত্া বপত্া উভরয়র প্ররত্যরকর জনয েয় 
ভারির এক ভাি লস র্া লররখ লিরে ত্া লথরক, র্বে ত্ার সিান থারক। আর র্বে ত্ার 
সিান না থারক এিং ত্ার ওয়াবরস হয় ত্ার মাত্া বপত্া ত্খন ত্ার মাত্ার জনয বত্ন 
ভারির এক ভাি। আর র্বে ত্ার ভাই-রিান থারক ত্রি ত্ার মারয়র জনয েয় ভারির 
এক ভাি। অবসয়ত্ পালরনর পর, র্া োরা লস অবসয়ত্ করররে অথিা ঋণ পবররশ্ারধর 
পর। লত্ামারের মাত্া বপত্া ও লত্ামারের সিান-সিবত্রের মধয লথরক লত্ামারের 
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উপকারর লক অবধক বনকটিত্বী ত্া লত্ামরা জান না। আল্লাহর পে লথরক বনধবাবরত্। 
বনিয়ই আল্লাহ সিবজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আর লত্ামারের জনয লত্ামারের স্ত্রীিণ র্া লররখ লিরে 
ত্ার অরধবক, র্বে ত্ারের লকান সিান না থারক। আর র্বে ত্ারের সিান থারক, ত্রি 
ত্ারা র্া লররখ লিরে ত্া লথরক লত্ামারের জনয চার ভারির এক ভাি। ত্ারা লর্ 
অবসয়ত্ করর লিরে ত্া পালরনর পর অথিা ঋণ পবররশ্ারধর পর। আর স্ত্রীরের জনয 
লত্ামরা র্া লররখ বিরয়ে ত্া লথরক চার ভারির একভাি, র্বে লত্ামারের লকান সিান 
না থারক। আর র্বে লত্ামারের সিান থারক ত্াহরল ত্ারের জনয আট ভারির এক 
ভাি, লত্ামরা র্া লররখ বিরয়রে ত্া লথরক। লত্ামরা লর্ অবসয়ত্ কররে ত্া পালন অথিা 
ঋণ পবররশ্ারধর পর। আর র্বে মা িািা এিং সিান-সিবত্ নাই এমন লকান পুরুষ িা 
মবহলা মারা র্ায় এিং ত্ার থারক এক ভাই অথিা এক লিান, ত্খন ত্ারের প্ররত্যরকর 
জনয েয় ভারির একভাি। আর র্বে ত্ারা এর লথরক অবধক হয় ত্রি ত্ারা সিাই বত্ন 
ভারির এক ভারির মরধয সমঅংশ্ীোর হরি, লর্ অবসয়ত্ করা হরয়রে ত্া পালরনর পর 
অথিা ঋণ পবররশ্ারধর পর। কাররা লকান েবত্ না করর। আল্লাহর পে লথরক 
অবসয়ত্স্বরূপ। আর আল্লাহ সিবজ্ঞ, সহনশ্ীল।” [1] 
. 
“ত্ারা লত্ামার বনকট িযিস্থা প্রাথবনা কররে, তু্বম িলঃ আল্লাহ লত্ামারেররক বপত্া-
পুত্রহীন সম্বরন্ধ িযিস্থা োন করররেন। র্বে লকান িযবি বনঃসিান অিস্থায় মারা র্ায় 
এিং ত্ার ভিী থারক ত্াহরল লস ত্ার পবরত্যি সম্পবি হরত্ অধবাংশ্ পারি; এিং র্বে 
লকান নারীর সিান না থারক ত্াহরল ত্ার ভাইই ত্েীয় উিরাবধকারী হরি; বকন্তু র্বে 
েুই ভিী থারক ত্াহরল ত্ারের উভরয়র জনয পবরত্যি বিষরয়র েুই তৃ্ত্ীয়াংশ্ এিং র্বে 
ত্ার ভাই ভিী-পুরুষ ও নারীিণ থারক ত্াহরল পুরুষ েুই নারীর তু্লয অংশ্ পারি; 
আল্লাহ লত্ামারের জনয িণবনা কররেন লর্ন লত্ামরা বিভ্রাি না হও, এিং আল্লাহ সিব 
বিষরয় মহাজ্ঞানী।” [2] 
. 
আল কুরআন িযাখযার িযাপারর প্রবসদ্ধ সাহািী হরচ্ছন আবু্দল্লাহ ইিন আব্বাস(রা.)। ত্াাঁর 
িযাপারর রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন - 
. 
“লহ আল্লাহ, ত্াাঁরক [ইিন আব্বাস(রা.)] বকত্ারির (কুরআরনর) জ্ঞান োন করুন।“ [3] 
. 
ইিন আব্বাস(রা.) এ আয়ারত্র িযাপারর িরলনঃ “...আবম ত্ারের অংশ্ কবমরয় লেি 
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র্ারের োবি বকেুটা েুিবল। এই ধররণর অংশ্ীোর হরচ্ছ কনযািণ ও ভবিিণ।” [4] 
অথবাৎ, ইিন আব্বাস(রা.) এর মরত্ কুরআরন উরল্লবখত্ ওয়াবরসরের সম্পবির 
ভিাংশ্গুরলার লর্ািেল ১ হওয়া জরুরী নয়। কুরআরন লর্ভারি ভিাংশ্ লেয়া আরে, 
বঠক লসভারিই িণ্টন করর লেয়া হরি। র্ারের োবি বকেুটা কম [5], লর্মনঃ কনযািণ ও 
ভবিিণ – ত্ারেররক অিবশ্ষ্টাংশ্ লেয়া হরি। েরল লকান আপাত্ অসঙ্গবত্ থাকরে না। 
বনিয়ই আল কুরআন সকল অসঙ্গবত্র ঊরধ্বব। 
. 
অনুরূপ একবট পদ্ধবত্ উরল্লখ করররেন প্রখযাত্ োঈ ি. জাবকর নারয়ক। ত্াাঁর মরত্, 
লর্সি ওয়াবরসিণ অগ্রাবধকারপ্রাপ্ত, ত্ারেররক আরি সম্পে প্রোন করা হরি। র্ারের 
োবি কম, ত্ারেররক পরর লেয়া হরি। পাবটিবণরত্র বনয়রম সরল অংক করার সমরয় 
প্রথরম ব্রারকট অে কররত্ হয়, এরপর ভারির বহসাি, এরপর গুরণর বহসাি, এরপর 
লর্ারির বহসাি এিং সিবরশ্রষ বিরয়ারির বহসাি কররত্ হয়। একইভারি ইসলারমর 
সম্পবি িণ্টন আইরনও প্রথরম স্বামী-স্ত্রীর, এরপরর িািা-মারয়র অংরশ্র বহসাি কররত্ 
হরি। এরপর র্া িাবক থাকরি ত্া সিানরা পারি। এভারি বহসাি করা হরল কখরনাই 
লর্ািেল ১ এর লিবশ্ হরি না। ি. জাবকর নারয়রকর আরলাচনা লেখুন এখান 
লথরক https://bit.ly/2u5hW20 । 
. 
ত্রি লস রু্রি িণ্টন পদ্ধবত্র সুবিধার জনয সাহািীিণ একবট বিরশ্ষ পদ্ধবত্র উপরর 
একমত্ হরয়বেরলন। খবলো থাকাকালীন সমরয় উমার(রা.) সাহািারয় বকরাম(রা.) এর 
বনকট এবট উত্থাপন কররল ত্াাঁরা একবট পদ্ধবত্র উপর ইজমািদ্ধ িা একমত্ হন। 
ইসলামী শ্বরয়রত্ এই পদ্ধবত্বট ‘আওল’ নারম পবরবচত্। [6] একবট বিিররণ ররয়রে 
লর্, পদ্ধবত্বট এরসবেল আলী(রা.) এর কাে লথরক। বত্বন বমম্বরর থাকা অিস্থায় এই 
পদ্ধবত্বট বেরয়রেন িরল এরক িলা হয় ‘মাসআলা বমম্ববরয়যা।’ [7] বনরম্ন পদ্ধবত্বট 
সম্পরকব আরলাচনা করা হল। 
. 
আল কুরআরনর ৩ বট আয়ারত্ (বনসা ৪:১১, ৪:১২ ও ৪:১৭৬) কবত্পয় আত্মীয়রক 
সম্পবির বনবেবষ্ট অংশ্ (রর্মনঃ ১/৩, ২/৩, ১/৬, ১/২, ১/৪ ) প্রোরনর বনরেবশ্ আরে। 
এই ওয়াবরসরের নামকরণ করা হরয়রে ‘র্াবিল েুরূে’ িা ‘বনধবাবরত্ অংশ্ীোরিণ’। 
লকান লকান সময় এই লেণীর আত্মীয়রেররক ত্ারের বনধবাবরত্ অংশ্ বেরত্ লিরল মূল 
সম্পবি অরপো ত্ারের প্রাপয অংশ্ লিবশ্ হরয় র্ায়। উোহরণস্বরূপ, লকান িযবি ২ 
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কনযা, বপত্া, মাত্া ও এক স্ত্রী লররখ মারা লিল। এখারন সুরা বনসার বিধান অনুর্ায়ী 
লমাট সম্পবির ২/৩ অংশ্ ২ কনযার, ১/৬ অংশ্ বপত্ার, ১/৬ অংশ্ মাত্ার এিং ১/৮ 
অংশ্ স্ত্রীর পািার কথা। বকন্তু এরেরত্র ২ কনযার ২/৩ অংশ্ ও বপত্া-মাত্ার (১/৬ + 
১/৬ = ১/৩ ) অংশ্ বেরলই সমি সম্পবি বনঃরশ্ষ হরয় র্ায়, স্ত্রীর জনয বকেু অিবশ্ষ্ট 
থারক না। অংশ্ীোররের অথবাৎ ২ কনযা, বপত্া, মাত্া ও স্ত্রীর প্রাপয অংরশ্র সমবষ্ট ২/৩ 
+ ১/৬ + ১/৬ + ১/৮ = (১৬+৪+৪+৩)/( ২৪) = ২৭/২৪ অংশ্। এই জবটলত্ার 
সমাধারণর জনয ‘আওল’ পদ্ধবত্ অনুর্ায়ী হররক লরির সমান অথবাৎ ২৭ ধরর বহসাি 
করা হয়, েরল সম্পবি সকলরক িণ্টন করা সম্ভি হয়। এরেরত্র ২ কনযা, বপত্া, মাত্া 
ও স্ত্রীর অংশ্ হরি র্থািরম ১৬/২৭, ৪/২৭, ৪/২৭, ৩/২৭। এর সমবষ্ট হরি ২৭/২৭ 
= ১। এই বহসাি পদ্ধবত্র মাধযরম সকল ওয়াবরসই সমানুপাবত্কভারি সম্পরের অংশ্ 
লাভ করর। িণ্টনরীবত্ approximate (র্থার্থপ্রায়)ভারি কুরআরনর বিধারনর সমান 
থারক। 
. 
‘আওল’ পদ্ধবত্র একবট উোহরণ এখারন লেখারনা হরয়রে। এ রকম আররা অরনকগুরলা 
লেত্র নত্বর হরত্ পারর লর্সি লেরত্র এভারি বহসাি করার প্ররয়াজন হয়। আগ্রহীরের 
এখান লথরক লেত্রগুরলা লেখরত্ পাররনঃ https://bit.ly/2H63GOq 
উৎসঃ 'ইসলামী বিশ্বরকাষ প্রথম খণ্ড' (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), পৃষ্ঠা ৯৪-৯৬ 
[8] 
. 
লর্ সমি বিষ্টান বমশ্নারীরা আওল পদ্ধবত্ বনরয় প্রশ্ন লত্ারলন, ত্ারের ধমবগ্ররন্থ বক 
সম্পে িণ্টরনর িযাপারর এমন ইনসােবভবিক লকান বিধান আরে? 
. 
ত্কববপ্রয় ইসলামবিররাধীরা আররকবট প্রশ্ন তু্লরত্ পারর, আর ত্া হরচ্ছঃ পদ্ধবত্বট 
এরসরে সাহািীরের কাে লথরক, মুসবলমরা “কুরআন িাে বেরয়”(!) লকন সাহািীরের 
পদ্ধবত্ গ্রহণ কররি? 
এর উির হরচ্ছঃ সাহািীরের লথরক পদ্ধবত্ গ্রহণ করা লমারটও কুরআনবিররাধী কাজ 
নয়। িরং কুরআন লথরকই এর হুকুম পাওয়া র্ায়। সাহািীরের ইজমা িা ঐকযমত্ 
ইসলামী শ্বরয়রত্র েবলল। কুরআরনর িহু আয়ারত্ সাহািীরের ঈমান ও আেরশ্বর 
প্রশ্ংসা করা হরয়রে। [9] কুরআরনর বনরেবশ্ হরচ্ছ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সুন্নাহ অনুসরণ। 
[10] আিার রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সুন্নাহ লথরকই আমরা সাহািািরণর সুন্নাহ অনুসররণর 
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বনরেবশ্ পাই। 
. 
সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী(রা.)িরণর আেশ্ব অনুসররণর িযাপারর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন— 
. 
‘’আবম আল্লাহরক ভয় করার জনয লত্ামারেররক উপরেশ্ বেবচ্ছ। আর (রজরন রাখ) 
লত্ামারের ওপর র্বে লকারনা হািশ্ী(আবিবসবনয় বনরগ্রা) লিালামরকও শ্াসক বনরু্ি করা 
হয়, ত্িু ত্ার কথা শুনরি এিং ত্ার আনুিত্য করর চলরি। আর লত্ামারের লকউ 
জীবিত্ থাকরল লস িহু মত্রভে লেখরত্ পারি। ত্খন আমার সুন্নাত্ এিং সবঠক 
বনরেবশ্নাপ্রাপ্ত খুলাোরয় রারশ্েীরনর সুন্নাত্ অনুসরণ করাই হরি লত্ামারের অিশ্য 
কত্বিয। এ সুন্নাত্রক খুি েৃঢ়ভারি আাঁকরড় ধরর থাকরি এিং সমি অবিধ বিষয়রক 
এবড়রয় চলরি। লকননা, প্রবত্বট ‘বিেআত্’ (েীনী বিষরয় নি উদ্ভািন) হরচ্ছ ভ্রষ্টত্া।” 
[11] 
. 
ইমাম আিু হাবনো(র.) িরলরেনঃ “আবম কুরআরনর উপর বনভবর কবর। কুরআরন র্া 
পাই না, ত্ার জনয সুন্নারত্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপর বনভবর কবর। র্বে লকান বিষরয় কুরান 
ও সুন্নারত্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এ না পাই, ত্াহরল আবম সাহািীরের মত্ামত্ ও বশ্োর উপর 
বনভবর কবর, ত্াাঁরের মত্ামত্ ও বশ্োর িাইরর র্াই না।” [12] 
. 
কারজই আল কুরআরনর হুকুম অনুসরণ কররই সকল আপাত্ সমসযার সমাধাণ হল। 
এিং আল্লাহ ভারলা জারনন। 

. 

. 

. 
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[7] “ইসলামী বিশ্বরকাষ প্রথম খণ্ড” (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), পৃষ্ঠা ৯৪ 
[8] আওরলর লেত্রগুরলা খুি সহরজ বহসাি করা লর্রত্ পারর এই অনলাইন ‘উিরাবধকার 
কযালকুরলটর’গুরলার োরাঃ- 
“Islamic Inheritance Calculator” 
https://goo.gl/KfdRcH 
“উিরাবধকার । সহরজই সম্পবির বহসাি” (এটুআই, প্রধানমযীর কার্বালয়) 
https://goo.gl/Kws6VZ 
[9] লেখুনঃ সুরা আবল ইমরান ৩:১০১.১১০,১৭২-১৭৪; সুরা আনোল ৮:৬২,৭৪; সুরা ত্াওিা ৯:৮৮-
৮৯,১০০,১১৭; সুরা োত্হ ৪৮:১৮-১৯,২৬,২৯; সুরা হুজুরাত্ ৪৯:৭; সুরা হাবেে ৫৭:১০; সুরা হাশ্র 
৫৯:৮-১০ 
[10] লেখুনঃ সুরা আবল ইমরান ৩:৩১; সুরা আহর্াি ৩৩:২১; সুরা হাশ্র ৫৯:৭ 
[11] আিু োউে ও বত্রবমর্ী; বরয়ােুস সবলহীন; িই ১, হাবেস নং : ১৫৭ 
[12] ■ ‘আল ইরিকা’- ইিন আবু্দল িারর, পৃষ্ঠা ১৪২, ১৪৩ 
■ শ্বরয়রত্র েবলল বহসারি সুন্নারত্ সাহািা িা সাহািী(রা.)িরণর আেশ্ব অনুসররণর িযাপারর আররা 
বিিাবরত্ প্রমারণর জনয খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর ‘কুরআন-সুন্নাহর আরলারক ইসলামী 
আবকো’ িইরয়র ৫৮-৬২ পৃষ্ঠা এিং ‘এহইয়াউস সুনান’ িইরয়র ১০২-১০৭ পৃষ্ঠা লেখা লর্রত্ পারর 
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২৫৪ 

নেল লরাজা এিং কলাবিজ্ঞানী 
- সাইেুর রহমান 
 
. 
কলাবিজ্ঞানী: হুজুর, আপনারের রমজারন লরাজা রাখার কথা না হয় িুেলাম, বকন্তু 
সপ্তারহ েুই বেন (রসাম-িৃহেবত্) এিং মারস বত্নবেন লরাজা রারখন এইটার কারণ লত্া 
িুেলাম না? 
. 
হুজুর: এটা ইসলারমর বিধান (সুন্নাহ)। ত্রি আপবন র্বে এই লরাজাগুরলার পাবথবি 
লিবনবেট জানরত্ চান ত্রি ত্া লশ্ানারত্ পাবর। 
. 
কলাবিজ্ঞানী: ত্াই নাবক? ইন্টাররবষ্টং লত্া? এইসি খুচরা লরাজার আিার লিবনবেট বক? 
. 
হুজুর: অটাররনবটভ লি োবস্ট্ং নারম িারয়বটং লমথি আরে লর্খারন একবেন িারে 
একবেন োবস্ট্ং কররত্ হয়। অটাররনবটভ োবস্ট্ং এর মাধযরম কযারলাবর লরবিরিি 
করা হয়। অরনক সময় িািাররা িায়ারিবটরকর লপরশ্ন্টরের এই লথরাবপ বরকরমন্ড 
করর। 
. 
কযারলাবর লরবিরিি হরল মানিরেরহর mTOR বসিনাবলং েুিবল হরয় র্ায় র্া িাধবকয 
হওয়া বিলবম্বত্ করর, কযাোর লকারষর িৃবদ্ধ েবমত্ করর। বিবভন্ন বনউররারলাবজকযাল 
বিসঅিবাররও অরনক লিরনবেবসয়াল ভূবমকা রারখ। 
. 
অবত্সম্প্রবত্ কযামবব্রজ এর একেল িরিষক প্রমান করররেন অটাররনবটভ লি োবস্ট্ং 
এর মাধযরম কযারলাবর লরবিকশ্ন ''মাবটপল লস্করলররাবসস'' নামক ভয়ানক 
বনউররাবিবজরজ খুি উপকারী। এখন ত্ারা এই োইবন্ডংরসর উপর বভবি করর ড্রাি 
লিরভলপ কররে। সুত্রাং িুেরত্ই পাররেন অটাররনবটভ লি োবস্ট্ংরয়র মাধযরম 
কযারলাবর লরবিকশ্ন কররল এর উপকাবরত্া লকান ললরভরলর। 
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. 
এখন আমারক িরলন, সপ্তারহ েুই বেন িা মারস বত্নবেন লরাজা বক অটাররনবটভ লি 
োবস্ট্ং এর মরধয পরড়না? অথিা এর োরা বক কযারলাবর লরবিরিি হয়না ? 
. 
কলাবিজ্ঞানী বিরফাবরত্ লনরত্র হুজুররর বেরক ত্াবকরয় রইরলা.... 
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২৫৫ 
নারী পুরুষ পাথবকয ১ 

- আবু্দল্লাহ সাঈে খান 
 
. 

কযামবব্রজ ইউবনভাবসববট-র বক্লবনকযাল সাইরকালবজস্ট্ সাইমন িযারন লকারহন-এর একবট 
িই পড়বেলাম করয়কবেন আরি। নাম The essential difference: Male and 
Female brain and the truth about autism । বত্বন েীঘববেন িালক-িাবলকা, 
লেরল-রমরয়, এিং নর-নারীরের উপর িরিষণা করর ত্ারের আচার-আচরণ ও 
বচিাভািনার ধররনর পাথবকয এিং এর বপেরন হররমান, লব্রইরনর িঠন, বজরনর 
নিজ্ঞাবনক প্রভাি এিং লসাসাল লপ্রসাররর ভূবমকা বনরয় উি িইবটরত্ আরলাচনা 
করররেন। 
. 
ত্ার িরিষণার আরলারক বত্বন পুরুষরের লব্রইনরক িলরেন 'বসরস্ট্মাইজার 
(systemizer) ' এিং নারীরের লব্রইনরক িলরেন 'এমরপথাইজার (empathizer)'। 
অথবাৎ, র্বে অরনকগুরলা পুরুষরের বনরয় ত্ারের আচার আচররনর একবট প্লট করা হয় 
ত্াহরল লেখা র্ারি ইন এভাররজ পুরুষরের লব্রইন বসরস্ট্মাইজার এিং নারীরের লেরত্র 
ইন এভাররজ ত্ারা এমরপথাইজার। 
. 
'ইন এভাররজ' কথাটার অথব হল- বকেু পুরুষ আরে র্ারের আরে 'নারী লব্রইন' এিং 
বকেু নারী আরে র্ারের আরে 'পুরুষ লব্রইন'। 
. 
এখন, বসরস্ট্মাইজার ও এমরপথাইজার লব্রইরনর পাথবকযটা বক? (লেণীয়, এখারন 
'লব্রইন' িলরত্ এজ এ লহাল আচার আচররনর সমবষ্ট িুোরনা হরচ্ছ) 
. 
প্রথম করমরন্ট লশ্য়ার করা বলংরক ইয়াবসন লমািারহে, "একজন নারী কতৃ্বক জুমার 
নামারজর ইমামবত্ করায় লমরয়রা কত্টুকু অগ্রসর হরয়রে?" প্রশ্নটার উিরর 
নারীিােীরের সম্মারনর স্ট্যান্ডািব-এর বিভ্রাবি তু্রল ধররত্ বিরয় এক জায়িায় একবট 
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চমৎকার কথা িরলরেন। 
. 
"Being sensitive is an insult, becoming mother is a degradation. 
Between stoic rationality (considered musculinine) and selfless 
compassion (considered faminine), rationality reins supreme." 
. 
এই িাকযটায় একটা পাথবকয এরসরে। বসরস্ট্মাইজার লব্রইন হল এমন লব্রইন লর্বট 
লকামলত্ার পবরিরত্ব লর্ৌবিকত্া বেরয় বচিা করর এিং এমরপথাইজার লব্রইন হল এমন 
লব্রইন র্া লর্ৌবিকত্ার পবরিরত্ব লকামলত্া বেরয় বচিা করর। 
. 
বকন্তু, লকামলত্া ও লর্ৌবিকত্ার মরধয বক েন্দ্ব আরে? 
. 
উির- না? এরা পরেররর পবরপূরক। বকন্তু, পািারত্যর িস্তুিােী েশ্বন এই েুইরয়র 
মরধয একবট কৃবত্রম েন্দ্ব নত্রী করররে, লর্খারন ত্ারা লর্ৌবিকত্ারক িড় করর লেখায়। 
. 
র্াই লহাক উি িই লথরক বসরস্ট্মাইজার লব্রইন এিং এমরপথাইজার লব্রইন-এর 
করয়কবট মজার পাথবকয িবল- 
. 
সেয জম লনয়া িাচ্চারের বনরয় বিজ্ঞানীরা একবট পরীো কররন। ত্ারা ত্ারের সামরন 
একবট ‘লমািাইল’ এিং একবট ‘মুরখর েবি (face)’ ধরর লেরখন লর্ িাচ্চারা লকানটার 
বেরক লিশ্ী সময় ত্াবকরয় থারক। লত্া ত্ারা লেখরলন লমরয় বশ্শুরা লিশ্ী সময় ‘মুখ’-
এর বেরক ত্াবকরয় থাকরে এিং লেরল বশ্শুরা লিশ্ী সময় ‘লমািাইরলর’ বেরক ত্াবকরয় 
আরে। অথবাৎ, নারী লব্রইন লেসবরবিং-এ পারেশ্বী এিং ত্া ত্ারের লব্রইরনর িঠরনই 
সৃবষ্ট করা আরে। 
. 
িরিষকরা লেরখন ৫ িের িয়সী প্রায় ৯৯% লমরয় বশ্শু (মানুরষর আকৃবত্ বিবশ্ষ্ট) 
‘পুতু্ল’ বনরয় লখলরত্ পেন্দ করর। লেরল বশ্শুরের লেরত্র ৫ িের িয়স পর্বি ২৭% 
বশ্শু (মানুরষর আকৃবত্ বিবশ্ষ্ট) ‘পুতু্ল’ বনরয় লখরল, ত্রি এরেরত্রও ত্ারের চরয়জ হল 
‘োইিার মযান’ িা ‘সুপার মযান’ জাত্ীয় পুতু্ল লর্গুরলা মারামাবররত্ সুবপবরয়র। 
. 
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অনয একবট িরিষণায় লেখা লিরে, করয়কজন লেরল বশ্শু একসারথ লখলা কররল 
ত্ারের মরধয লখলনা বনরয় লড়াই চলরে। অনযবেরক, করয়কজন নারী বশ্শু একসারথ 
লখলা কররল ত্ারের মরধয লখলনা ভািাভাবি হরয় পররােররর মরধয একবট লিাোপড়া 
হরয় লিরে। 
. 
সামার কযারম্প করয়কজন বকরশ্ারী র্খন একবত্রত্ হয়, ত্ারা পরের িান্ধিীরের 
একাবধক গ্রুপ করর লেরল লর্ন গ্রুরপর অনযরের সারথ বমরলবেরল িল্প করর থাকা র্ায়। 
আর, করয়কজন বকরশ্ার র্খন একবত্রত্ হয়, ত্খন ত্ারের মরধয আবধপত্য বিিাররর 
জনয প্রথরমই একবট ‘পাওয়ার লশ্া’ হরয় র্ায়। অথবাৎ, অবধকত্র শ্বিশ্ালী একবট 
লেরল একবট েুিবল লেরলরক (রমধার বেরক বেরয় িা শ্াবররীক শ্বি বেরয়) পর্বেুি 
করর। পরর অনযরা উি শ্বিশ্ালী লেরলটার রুল লমরন লনয়। 
. 
লেরলরা (পড়ুন লমইল লব্রইন) আবধপরত্যর প্রবত্রর্াবিত্া ও বহরসি কররত্ পেন্দ করর 
এিং লমরয়রা (পড়ুন বেরমল লব্রইন) পারেবরক সহরর্াবিত্ামূলক বররলশ্ন নত্রী 
কররত্ পেন্দ করর। এ কাররণ বসরস্ট্মাইজার (রমইল) লব্রইরনর কারে বিরকট, েুটিল, 
িাসরকটিল ইত্যাবে অত্যি মজার। বকন্তু, এমরপথাইজার (বেরমইল) লব্রইরনর কারে 
এগুরলা অত্ লিশ্ী মজার না। 
. 
এরকম আরও বকেু ইন্টররবস্ট্ং ত্থয বলবপিদ্ধ আরে িইবটরত্ । আররকটা মজার বিষয় 
িবল- লমরয়রা লেরসর েুদ্রাবত্েুদ্র ইরমাশ্ন িুেরত্ পারর। েরল, স্ত্রীরা আশ্া করর লর্ 
স্বামীও ত্া িুেরি। বকন্তু, লেরলরা ইরমাশ্ন বরবিং-এ খুিই েুিবল। এমন েুিবল লর্ স্ত্রী 
লকাঁরে লেয়ার আি পর্বি একজন স্বামী িুেরত্ই পারর না লর্ ত্ার স্ত্রীর মন খারাপ। 
অথবাৎ, পুরুরষর ইরমাশ্রনর সারথ জবড়ত্ লব্রইন প্ররসস ও ওয়াবরং খুি ধীর িবত্র। ইন 
েযাি, এবট সিরচরয় ভাল িুো র্ায় ‘এেবিম লমইল লব্রইন’-এর উোহরণ লথরক। 
. 
অবটবস্ট্ক লেরলরের লব্রইন হল ‘এেবিম লমইল লব্রইন’। অবটবস্ট্ক লেরলরের কারে 
লেইস বরবিং িা ইরমাশ্ন বরবিং এত্টাই লপইনেুল লর্ ত্ারা মানুরষর লেইস-এর বেরক 
ত্াকারত্ই পারর না। 
. 
আধুবনক রু্রির নারীিােীরা ‘পুরুষ’ হওয়ার লসাসাইটাল লপ্রসাররক আমরল বনরয় নারী 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1477 

লব্রইনরক বনরির পুরুষ লব্রইন িানারনার জনয লর্ অপরচস্ট্া চালারচ্ছন ত্া নারীরের 
পুরুরষর নত্রী মাপকাবঠরত্ শুধু লর্ অসম্মাবনত্ করররে ত্া নয়, িরং সাধারণ নারীরের 
বনড়ির মানবসক ও শ্াবররীক ভারি বিধ্বি করর চরলরে। এরত্ না হরচ্ছ পুরুরষর 
উপকার, না হরচ্ছ নারীর অগ্রর্াত্রা। নারী ও পুরুরষর হাররমাবনয়াস বররলশ্নশ্ীরপর লর্ 
প্রাকৃবত্ক বপ্রবিসপবজশ্ন ত্ারক অস্বীকার করা মারন প্রকৃবত্র বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ করা। 
. 
এিং, মানি ইবত্হাস স্বােী লর্ প্রকৃবত্র সারথ ‘বসরস্ট্মাইজার’ (পুরুষ) লব্রইরনর 
এরগ্রবসভ লখলা প্রকৃবত্ পেন্দ করর না, িরং ‘এমরপথাইজার’ (নারী) লব্রইরনর 
হাররমাবনয়াস সম্পকবই ত্ার বপ্রয়। 
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২৫৬ 
কুরআরনর বিস্ময় ১: 
- আবু্দল্লাহ সাঈে খান 
 
. 
কুরআন বক আল্লাহর িাণী? 
. 
আমার সিবরশ্ষ লপারস্ট্ একজন নাবিক িরলরেন: 
. 
"পাররল প্রমান কররন (১) জীিন মৃতু্য আল্লাহ হরত্ বনধবাবরত্ এিং (২) মানুরষর স্বাধীন 
ইচ্ছা শ্বির সারথ ভািয স্ববিররাধী নয়" 
. 
১ নং োিীটা বনরয় একটু আরলাচনা কবর। আল্লাহ িরলরেন: 
. 
-লত্ামরা বক কখরনা লভরি লেরখরো, লর্ শুি লত্ামরা বনরেপ কররা ত্া োরা সিান 
সৃবষ্ট লত্ামরা কররা, না ত্ার স্রষ্টা আবম? আবম লত্ামারের মরধয মৃতু্যরক িন্টন কররবে৷ 
(সূরা ওয়াবক্বয়া, সূরা ৫৬, আয়াত্: ৫৮ -৬০) 
. 
-প্ররত্যক প্রাণীরক মৃতু্যর স্বাে গ্রহণ কররত্ হরি৷ আর আবম ভারলা ও মন্দ অিস্থার 
মরধয লেরল লত্ামারের সিাইরক পরীো করবে, লশ্ষ পর্বি লত্ামারের আমার বেরক 
বেরর আসরত্ হরি৷ (সূরা আল-আবম্বয়া, সূরা ২১, আয়াত্: ৩৫) 
. 
লর্রহতু্ কু'রআনরক আবম আল্লাহর িাণী বহরসরি বিশ্বাস কবর লসরহতু্ উপররাি 
আয়াত্ই প্রমাণ। 
. 
নাবিকরা হয়ত্ িলরি লর্ ত্ারা বিশ্বাস করর না কু'রআন আল্লাহর িাণী। ওরয়ল 
লসরেরত্র ত্ারেররক কু'রআরনর বনরচর চযারলি গ্রহণ করর লেখারত্ হরি: 
. 
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-ত্ারা বক একথা িরল, পয়ম্বর বনরজই এটা রচনা করররে? িরলা , “লত্ামারের এ 
লোষারুরপর িযাপারর লত্ামরা র্বত্ সত্যিােী হরয় থারকা ত্াহরল এরই মরত্া একবট সূরা 
রচনা করর আরনা এিং এক আল্লাহরক িাে বেরয় র্ারক িাকরত্ পাররা সাহারর্যর জনয 
লিরক নাও” (সূরা ইউনুস, সূরা ১০, আয়াত্: ৩৮) 
. 
-ত্ারা বক িরল লর্, এ িযবি বনরজই কুরআন রচনা করর বনরয়রে? প্রকৃত্ িযাপার হরচ্ছ 
ত্ারা ঈমান গ্রহণ কররত্ চায় না৷ ত্ারের একথার িযাপারর ত্ারা র্বে সত্যিােী হয় 
ত্াহরল এ িাণীর মত্ একবট িাণী নত্বর করর আনুক৷ (সূরা তু্র, সুরা ৫২, আয়াত্ 
৩৩-৩৪) 
. 
লেখুন এখারন চযারলি েুইভারি গ্রহণ করা র্ায়। এক, লস বনরজই লচষ্টা কররত্ পারর 
কুরআরনর মত্ িাণী রচনা করার। েুই, লস অনযরের লচষ্টারক লরোররে বহরসরি বনরয় 
আসরত্ পাররন। 
. 
লর্ বনরজ পাররি না ত্ারক েুই নম্বর পদ্ধবত্ অিলম্বন কররত্ হরি এিং র্ারা চযারলি 
গ্রহণ করার লচষ্টা করররে ত্ারের 'বিশ্বাস' করর বনরত্ হরি। ধরর বনলাম উি িযবি েুই 
নম্বর পদ্ধবত্বট গ্রহণ কররিন। লসরেরত্র লেয রাখুন, এই চযারলিবট লেয়া হরয়বেরলা লস 
সমরয় লর্ সময় আরি সাবহরত্যর স্বণবরু্ি চলবেল িলা র্ায় এিং আররির নন-মুসবলমরা 
িার িার এই চযালরি লেইল কররবেল। এ প্রসরঙ্গ বিিাবরত্ আরলাচনাসহ সুরা তু্র, 
আয়াত্ ৩৪-এর উপর একটা করমন্টারী এখারন হুিুহু তু্রল বেবচ্ছ: 
. 
-"অথবাৎ কথা শুধু এ টুকু নয় লর্, এটা মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লারমর িাণী 
নয়, িরং এটা আরেৌ মানুরষর কথা নয় । এ রকম িাণী রচনা করাও মানুরষর 
সাধযাত্ীত্ । লত্ামরা র্বে এরক মানুরষর কথা িলরত্ চাও ত্াহরল মানুরষর রবচত্ এ 
মারনর লকান কথা এরন প্রমান কররা । শুধু কুরাইশ্রের নয়, িরং েুবনয়ার মানুষরক এ 
আয়ারত্র মাধযম সিবপ্রথম এ চযারলি জানারনা হরয়বেল । এরপর পুনরায় মোয় 
বত্নিার এিং মেীনায় লশ্ষ িাররর মত্ এ চযারলি জানারনা হরয়রে । ( লেখুন ইউনুস, 
আয়াত্ ৩৮;হূে, ১৩; িনী ইসরাঈল, ৮৮; আল িাকারা , ২৩) । বকন্তু লস সময়ও লকউ 
এর জিাি লেয়ার সাহস লেখারত্ পাররবন । ত্ার পররও আজ পর্বি লকউ কুরআরনর 
লমাকাবিলায় মানুরষর রবচত্ লকান বকেু লপশ্ করার েুঃসাহস লেখারত্ পাররবন । লকউ 
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লকউ এ চযারলরির প্রকৃত্ ধরন না িুোর কাররণ িরল থারক, শুধু কুরআন লকন, লকান 
একক িযবির বনজস্ব রীবত্রত্ও অনয লকউ িেয িা কবিত্া বলখরত্ সমথব হয় না । 
লহামার, রুমী, লসেবপয়ার, লিরট, িাবলি, ঠাকুর , ইকিাল, সিাই এবেক বেরয় অনুপম 
লর্ ত্ারের অনুকরণ করর ত্ারের মত্ কথা রচনা করার সাধয কাররাই লনই । 
কুরআরনর চযারলরির এ জিািোত্ারা প্রকৃত্পরে এ বিভ্রাবিত্ আরে লর্, (ত্াহরল এ 
িাণীর মত্ একবট িাণী নত্বর করর আনুক ) আয়াত্াংরশ্র অথব হুিহু কুরআরনর মত্ই 
লকান গ্রন্থ রচনা করর লেয়া । অথচ এর অথব িাকরীবত্র বেক বেরয় সমমান নয় । এর 
অথব সামবগ্রকভারি এর গুরুত্ব ও মর্বাোর সমপর্বারয়র লকান গ্রন্থ বনরয় এরসা । লর্সি 
নিবশ্রষ্টর কাররণ কুরআন একবট মু'বজর্া ঐ গ্রন্থও লস একই রকম নিবশ্ষ্ট মবণ্ডত্ 
সমপর্বারয়র হরত্ হরি । লর্সি িড় িড় নিবশ্রষ্টর কাররণ কুরআন পূরিবও মু'বজর্া বেল 
এিং এখরনা মু'বজর্া ত্ার কারয়কবট সংরেরপ বনম্নরূপঃ 
. 
একঃ লর্ ভাষায় কুরআন মজীে নাবর্ল হরয়রে ত্া লস ভাষায় সাবহরত্য উচ্চত্ম ও 
পূণবাঙ্গ নমুনা । লিাটা গ্ররন্থর একবট শ্ব্দ িা একবট িাকযও মারনর বনরচ নয় । লর্ 
বিষয়বটই িযি করা হরয়রে লসবটই উপরু্ি শ্ব্দ ও উপরু্ি িাচনভংিীরত্ িণবনা করা 
হরয়রে । একই বিষয় িার িার িবণবত্ হরয়রে এিং প্রবত্িারই িণবনার নতু্ন ভংিী 
গ্রহণ করা হরয়রে বকন্তু লসজনয লপৌনপুনকত্ার েৃবষ্টকটূত্া ও শ্রুবত্কটূত্া লকাথাও সৃবষ্ট 
হয়বন । লিাটা গ্ররন্থ প্রথম লথরক লশ্ষ পর্বি শ্রব্দর িাাঁথুবন এমন লর্ন আংবটর মুলযিান 
পাথারগুরলা লোঁরট লোঁরট িবসরয় লেয়া হরয়রে । কথা এত্টা মমবেশ্বী লর্, ত্া শুরন 
ভাষাবভজ্ঞ লকান িযবিই মাথা বনচু না করর থাকরত্ পারর না । এমন বক অমানযকারী 
এিং বিররাধী িযবির মনপ্রাণ ও ভািারিি পর্বি উরেবলত্ হরয় ওরঠ । ১৪ শ্ত্ িের 
অবত্িাি হওয়ার পরও আজ অিবধ এ গ্রন্থ ত্ার ভাষায় সাবহরত্যর সিরচরয় উন্নত্ 
নমুনা । এর সমপর্বারয়র লত্া েূররর কথা সাবহবত্যক মর্বাো ও মূলযমারন আরিী ভাষায় 
লকান গ্রন্থ আজ পর্বি এর ধারর কারেও লপৌেবন । শুধু ত্াই নয়, এ গ্রন্থ আরিী 
ভাষারক এমনভারি আাঁকরড় ধরর িরসরে লর্, ১৪ শ্ত্ িের অবত্িাবহত্ হওয়ার পরও এ 
ভাষার বিশুদ্ধত্ার মান ত্াই আরে র্া এ গ্রন্থ প্রবত্বষ্ঠত্ করর বেরয়বেল । অথচ এ 
সমরয়র মরধয ভাষাসমূহ পবরিবত্বত্ হরয় বভন্ন রূপ ধারণ করর । পৃবথিীরত্ আর লকান 
ভাষা এমন লনই র্া এত্ েীঘব সময় পর্বি বলখন পদ্ধবত্, রচনা রীবত্, িাচনভংিী, ভাষার 
বনয়মকানুন এিং শ্ব্দ িযিহাররর লেরত্র একই রূপ বনরয় বটরক আরে । এর সাবহত্যমান 
আজ পর্বি আরিী ভাষার উচ্চ মারনর সাবহত্য । ১৪ শ্ত্ িের আরি কুরআরন লর্ 
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বিশুদ্ধ ভাষা িযিহার করা হরয়বেল িিৃত্া ও ললখার আজও লসটাই বিশুদ্ধ ভাষা িরল 
মানা হরচ্ছ । েুবনয়ার লকান ভাষায় মানুরষর রবচত্ লকান গ্রন্থ বক এ মর্বাো লাভ করররে 
। ! 
. 
েুইঃ এটা পৃবথিীর একমাত্র গ্রন্থ র্া মানি জাবত্র ধযান-ধারণা , স্বভাি -চবরত্র , সভযত্া, 
-সংসৃ্কবত্ এিং জীিন প্রণাবলর ওপর এমন িযাপক, এমন িভীর এিং এমন সিবাত্মক 
প্রভাি বিিার করররে লর্, পৃবথিীরত্ ত্ার লকান নবজর পাওয়া র্ায় না । এর প্রভাি 
প্রথরম একটা জাবত্র মরধয পবরিত্বন আনরলা । অত্পর লসই জাবত্ ত্ৎপর হরয় 
পৃবথিীর একবট বিশ্াল অংরশ্ পবরিত্বন আনরলা । বেত্ীয় আর লকান গ্রন্থ লনই র্া 
এত্টা বিপ্লিাত্মক প্রমাবণত্ হরয়রে । এ গ্রন্থ লকিলমাত্র কািরজর পৃষ্ঠাসমূরহই বলবপিদ্ধ 
থারকবন িরং ত্ার এক একবট শ্ব্দ ধযান-ধারণারক িািরি রূপোন করররে এিং একবট 
স্বত্য সভযত্া বনমবাণ করররে । ১৪ শ্ত্ িের ধরর ত্ার এ প্রভাি চরল আসরে এিং 
বেরন বেরন ত্া আররা বিিৃত্ হরচ্ছ । 
. 
বত্নঃ এ গ্রন্থ লর্ বিষরয় আরলাচনা করর ত্া একবট িযাপকত্ বিষয় । এর পবরবধ আবে 
লথরক অি পর্বি লিাটা বিশ্ব -জাহানরক পবরিযাপ্ত করর আরে । এ গ্রন্থ বিশ্ব-জাহারনর 
ত্াৎপর্ব ত্ার শুরু ও লশ্ষ এিং ত্ার বনয়ম-শৃ্ংখলা সম্পরকব িিিয ও মত্ লপশ্ করর । 
এ গ্রন্থ িরল লেয় এ বিশ্ব -জাহারনর স্রষ্টা, শৃ্ংখলাবিধানকারী এিং পবরচালক লক৷ বক 
ত্াাঁর গুণািলী , বক ত্াাঁর ইখবত্য়ার ও েমত্া এিং বক লসই মূল ও আসল বিষয় আর 
র্ার বভবিরত্ বত্বন এ লিাটা বিশ্ব িযিস্থার প্রবত্ষ্ঠা করররেন । লস এ পৃবথিীরত্ মানুরষর 
প্রকৃত্ মর্বাো ও অিস্থান সবঠকভারি বনবেবষ্ট করর িরল লেয় লর্, এটা ত্ার স্বাভাবিক 
অিস্থান এিং এটা ত্ার জমিত্ মর্বাো । লস এ অিস্থান ও মর্বাো পারট বেরত্ সেম 
নয় । এ অিস্থান ও মর্বাোর বেক বেরয় মানুরষর জনয সত্য ও িািিত্ার সারথ সমূ্পণব 
সামিসযশ্ীল সবঠক পথ বক এিং সত্য ও িািরির সারথ সংঘাত্পূণব ভ্রাি পথ বক ত্া 
লস িরল লেয় । সবঠক পরথর সবঠক হওয়া এিং ভ্রাি পরথর ভ্রাি হওয়া প্রমারণর জনয 
লস র্মীন ও আসমারনর এক একবট িস্তু লথরক মহাবিশ্ব িযিস্থার এক একবট প্রাি 
লথরক মানুরষর বনরজর আত্মা ও সিা লথরক এিং মানুরষরই বনরজর ইবত্হাস লথরক 
অসংখয রু্বি -প্রমাণ লপশ্ করর । এর সারথ লস িরল লেয় মানুষ বকভারি ও বক বক 
কাররণ ভ্রাি পরথ চরলরে এিং প্রবত্ রু্রি ত্ারক বকভারি সবঠক পথ িাত্রল লেয়া 
হরয়রে র্া সিসময় একই বেল এিং একই থাকরি । 
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. 
লস লকিল সবঠক পথ লেবখরয়ই োি হয় না । িরং লস পরথ চলার জনয একটা পূণবাঙ্গ 
জীিন িযিস্থার বচত্র লপশ্ করর র্ার মরধয আকারয়ে, আখলাক, আত্মার পবরশুবদ্ধ , 
ইিােত্, -িরন্দিী , সামাবজকত্া, ত্াহর্ীি , ত্ামােুন, অথবনীবত্, রাজনীবত্, নযায়বিচার , 
আইন-কানুন, এক কথায় মানি জীিরনর প্রবত্বট বেক সম্পরকব অত্যি সুসংিদ্ধ বিবধ-
বিধান িণবনা করা হরয়রে । 
. 
ত্াোড়া এ সবঠক পথ অনুসরণ করার এিং ভ্রাি পথসমূরহ চলার বক বক েলােল এ 
েুবনয়ায় লেখা লেরি এিং েুবনয়ার িত্বমান িযিস্থা ধ্বংস হওয়ার পর অনয আররকবট 
জিরত্ লেখা লেরি ত্াও লস বিিাবরত্ িরল লেয় । লস এ েুবনয়ার পবরসমাবপ্ত এিং 
আররকবট েুবনয়া প্রবত্ষ্ঠার অিস্থা অত্যি বিিাবরত্ভারি আরলাচনা করর, এ পবরিত্বরনর 
সমি ির এক এক করর িরল লেয়, েৃবষ্টর সামরন পরজিরত্র পূণব বচত্র অংকন করর 
এিং লসখারন মানুষ বকভারি আররকবট জীিন লাভ কররি ত্া েষ্ট করর িণবনা করর, 
বকভারি ত্ার পাবথবি জীিরনর কার্বািলীর বহরসি-বনরকশ্ হরি, লকান লকান বিষরয় ত্ারক 
বজজ্ঞাসািাে করা হরি, লকন অনস্বীকার্ব রূরপ ত্ার সামরন ত্ার আমলনামা লপশ্ করা 
হরি । লসসি কারজর প্রমাণ স্বরূপ বক ধররনর অকাটয সােসমূহ লপশ্ করা হরি, 
পুরস্কার ও শ্াবিলাভকারী লকন পুরস্কার ও শ্াবিলাভ কররি । পুরস্কার লাভকারীরা বক 
ধররনর পুরস্কারলাভ কররি এিং শ্াবি প্রাপ্তরা বক বক ভারি ত্ারের কার্বািলীর মন্দেল 
লভাি কররি, এ িযাপক বিষরয় লর্ িিিয এ গ্ররন্থ লপশ্ করা হরয়রে ত্ার মর্বাো এমন 
নয় লর্ ত্ার রচবয়ত্া ত্কব শ্ারস্ত্রর বকেু রু্বিত্কব একবত্রত্ করর কত্কগুরলা অনুমারনর 
প্রসাে বনমবাণ করররেন, িরং এর রচবয়ত্া প্রকৃত্ সত্য সম্পরকব সরাসবর জ্ঞান, রারখর 
ত্ার েৃবষ্ট শুরু লথরক লশ্ষ পর্বি সিবকেু লেখরে । সমি সত্য ত্াাঁর কারে উমুি । 
. 
মহাবিরশ্বর লিাটাটাই ত্াাঁর কারে একখানা উমুি গ্ররন্থর মত্ । মানি জাবত্র শুরু লথরক 
লশ্ষ পর্বিই শুধু নয় । লয় প্রাবপ্তর পর ত্ার অপর জীিনও বত্বন রু্িপৎ এক েৃবষ্টরত্ 
লেখরেন এিং শুধু অনুমান ও ধারণার বভবিরত্ নয়, জ্ঞারনর বভবিরত্ মানুষরক 
পথপ্রেশ্বন করররেন । এ গ্রন্থ লর্সি সত্যরক ত্াবত্বকভারি লপশ্ করর থারক আজ পর্বি 
ত্ার লকান একবটরক ভুল িা বমথযা িরল প্রমাণ করা র্ায়বন । বিশ্ব-জাহান ও মানুষ 
সম্পরকব লস লর্ ধারণা লপশ্ করর ত্া সমি েৃশ্যমান িস্তু ও ঘটনািলীর পূণবাঙ্গ িযাখযা 
লপশ্ করর এিং জ্ঞারনর প্রবত্বট শ্াখায় িরিষণার বভবি রচনা করর । েশ্বন বিজ্ঞান 
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এিং সমাজ বিজ্ঞারনর সমি সাম্প্রবত্কত্ম প্ররশ্নর জিাি ত্ার িাণীরত্ িত্বমান এিং 
এসরির মরধয এমন একটা লর্ৌবিক সম্পকব বিেযমান, লর্, ঐগুরলারক বভবি করর একটা 
পূণবাংি সুসংিদ্ধ ও িযাপক বচিাপদ্ধবত্ িরড় ওরঠ । ত্াোড়া জীিরনর প্রবত্বট বেক 
সম্পরকব লস মানুষরক লর্ িািি পথবনরেবশ্না বেরয়রে ত্া শুধু লর্, সরিবাচ্চ মারনর 
রু্বিগ্রাহয ও অত্যি পবিত্র ত্াই নয় । িরং ১৪ শ্ত্ িের ধরর ভূপৃরষ্ঠর বিবভন্ন আনারচ 
কানারচ অসংখয মানুষ কার্বত্ ত্ার অনুসরণ করররে । আর অবভজ্ঞত্া ত্ারক সরিবািম 
িযিস্থা িরল প্রমাবণত্ করররে । এরূপ মর্বাোর মানি রবচত্ লকান গ্রন্থ বক েুবনয়ায় 
আরে বকংিা লকান সময় বেল, র্া এ গ্ররন্থর লমাকাবিলায় এরন োাঁড় কবররয় লর্রত্ পারর৷ 
. 
চারঃ এ গ্রন্থ পুররাটা এরকিারর বলরখ েুবনয়ার সামরন লপশ্ করা হয়বন । িরং 
কত্কগুরলা প্রাথবমক বনরেবশ্না বনরয় একবট সংস্কার আরন্দালন শুরু করা হরয়বেল । 
এরপর ২৩ িের পর্বি উি আরন্দালন লর্সি ির অবত্িম করররে ত্ার অিস্থা ও 
প্ররয়াজন অনুসারর ঐ আরন্দালরনর লনত্ার মুখ বেরয় এর বিবভন্ন অংশ্ কখরনা েীঘব 
ভাষণ এিং কখরনা সংবেপ্ত িারকযর আকারর উচ্চাবরত্ হরয়রে । অত্পর এ কার্বিম 
পূণবত্া লারভর পর বিবভন্ন সমরয় মুখ লথরক উচ্চাবরত্ এসি অংশ্ পূণবাংি গ্ররন্থর 
আকারর সাবজরয় েুবনয়ার সামরন লপশ্ করা হরয়রে র্ারক, 'কুরআন' নারম অবভবহত্ 
করা হরয়রে । আরন্দালরনর লনত্ার িিিয হরলা, এসি ভাষন ও িাকয ত্ার রবচত্ নয়, 
িরং ত্া বিশ্ব -জাহারনর ররির পে লথরক ত্ার কারে নাবর্ল হরয়রে । লকউ র্বে এরক 
ঐ লনত্ার বনরজর রবচত্ িরল অবভবহত্ করর , ত্াহরল লস েুবনয়ার লিাটা ইবত্হাস 
লথরক এমন একবট নবজর লপশ্ করুক লর্, লকান মানুষ িেররর পর িের বনরজ 
একাধারর একবট িড় সংঘিদ্ধ আরন্দালরনর লনতৃ্ত্ব বেরত্ বিরয় কখরনা একজন িিা 
এিং কখরনা একজন ননবত্ক বশ্েক, বহরসরি, কখরনা একবট মজলূম েরলর লনত্া 
বহরসরি , কখরনা একবট রারির শ্াসক বহরসরি, কখরনা আইন ও বিধান োত্া বহরসরি 
লমাটকথা অসংখয বভন্ন বভন্ন পবররিশ্-পবরবস্থবত্ ও সমরয় বভন্ন বভন্ন মর্বাোয় অবধবষ্ঠত্ 
লথরক বভন্ন বভন্ন লর্সি িিিয লপশ্ করররেন, বকংিা কথা িরলরেন, ত্া একবত্রত্ হরয় 
একবট পূণবাংি , সুসংিদ্ধ ও সিবাত্মক বচিা ও কমবপ্রণালীরত্ পবরণত্ হরয়রে এিং ত্ার 
মরধয লকাথাও লকান নিপরীত্য পাওয়া র্ায় না , ত্ার মরধয প্রথম লথরক লশ্ষ পর্বি 
একবটই মাত্র লকন্দ্রীয় ধারণা ও বচিার ধারািাবহকত্া সবিয় লেখা র্ায় । প্রথম বেন 
লথরক বত্বন ত্াাঁর আরন্দালরনর লর্ বভবি িণবনা কররবেরলন লশ্ষ বেন পর্বি লস বভবি 
অনুসারর আকীো-বিশ্বাস ও কার্বািলীর এমন একবট িযাপক ও সািবজনীন আেশ্ব বনমবাণ 
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করররেন র্ার প্রবত্বট অংশ্ অনযানয অংরশ্র সারথ পূণবরূরপ সামিসয রারখ এিং এ 
সংকলন অধযয়নকারী লকান েূরেৃবষ্ট সম্পন্ন িযবিই একথা উপলবি না করর পাররি না 
লর্ আরন্দালরনর সূচনাকারল আরন্দালনকারীর সামরন আরন্দালরনর লশ্ষ পর্বায় পর্বি 
লিাটা আরন্দালরনর পূণবাংি বচত্র িত্বমান বেল । এমন কখরনা হয়বন মধয পরথ লকান 
স্থারন ত্াাঁর মাথায় এমন লকান ধারণার উদ্ভি হরয়রে র্া পূরিব ত্ার কারে পবরস্কার বেল 
না অথিা র্া পরর পবরিত্বন এমন লকান মানুষ র্বে লকান সময় জমগ্রহণ করর থারক 
ত্াহরল ত্া লেবখরয় লেয়া লহাক । 
. 
পাাঁচঃ লর্ লনত্ার মুখ লথরক এসি ভাষণ ও িাণীসমূহ উচ্চাবরত্ হরয়রে, বত্বন হঠাৎ 
লকান লিাপন আিানা লথরক শুধু এগুরলা লশ্ানারনার জনয লিবররয় আসরত্ন না এিং 
লশ্ানািার পর আিার লকাথাও চরল লর্রত্ন না । এ আরন্দালন শুরু করার পূরিবও বত্বন 
মানি সমারজ জীিন র্াপন কররবেরলন এিং পরও জীিরনর লশ্ষ মুহূত্ব পর্বি সিসময় 
ঐ সমারজই থাকরত্ন । মানুষ ত্ার আরলাচনা ও িিরিযর ভাষা এিং িাচনভংিীর 
সারথ ভালভারি পবরবচত্ বেল । হােীসসমূহ ত্ার একবট িড় অংশ্ এখনও সংরবেত্ 
আরে । পরিত্বী সমরয়র আরিী ভাষাবিজ্ঞ মানুষ র্া পরড় সহরজই লেখরত্ পারর না লর্, 
লসই লনত্ার িাচনভংিী লকমন বেল । ত্ার স্বাভাষী মানুষ লস সময়ও পবরস্কার উপলবি 
কররত্া এিং আরিী ভাষা জানা মানুষ আজও উপলবি করর লর্, এ গ্ররন্থর ( কুরআন, ) 
ভাষা ও িাকরীবত্ লসই লনত্ার ভাষা ও িাকরীবত্ লথরক অরনক বভন্ন । এমন বক ত্ার 
ভাষরণর মরধয লর্খারন এ গ্ররন্থর লকান িারকযর উদৃ্ধবত্ আরস ত্খন উভরয়র ভাষার 
পাথবকয সুেষ্টভারি পবরলবেত্ হয় । এখন প্রশ্ন হরচ্ছ, পৃবথিীরত্ লকান মানুষ বক 
কখরনা েুবট সমূ্পণব বভন্ন স্ট্াইরল িেররর পর িের কথা িলার ভান কররত্ সেম 
হরয়রে ি হরত্ পারর অথচ েুবটই লর্, একই িযবির স্ট্াইরল , লস রহসয কখরনা প্রকাশ্ 
পায় না৷ এ ধররনর ভান িা অবভনয় করর আকবস্মক িা সামবয়কভারি সেল হওয়া 
সম্ভি । বকন্তু একাধারর ২৩ িের পর্বি এমনবট হওয়া লকানিরমই সম্ভি নয় লর্, এক 
িযবি র্খন আল্লাহর পে লথরক আসা অহী বহরসরি কথা িরল ত্খন ত্ার ভাষা ও 
স্ট্াইল এক রকম হরি আিার র্খন বনরজর পে লথরক কথা িরল র্া িিৃত্া করর 
ত্খন ত্ার ভাষা ও স্ট্াইরল সমূ্পণব আররক রকম হরি । 
. 
েয়ঃ এ আরন্দালরনর লনতৃ্ত্ব োন কারল লসই লনত্া বিবভন্ন পবরবস্থবত্রত্ সমু্মখীন 
হরয়রেন । কখরনা বত্বন িেররর পর িের স্বরেশ্িাসী ও স্বরিাত্রীয় ললাকরের উপহাস, 
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অিজ্ঞা ও চরম জুলুম -বনর্বাত্রনর বশ্কার হরয়রেন, কখরনা ত্াাঁর সংিী-সাথীরের ওপর 
এমন জুলুম করা হরয়রে লর্, ত্ারা লেশ্ লেরড় চল লর্রত্ িাধয হরয়রেন । কখরনা 
শ্ত্রুরা ত্ারক হত্যার ষড়র্য করররে, কখরনা ত্ার বনরজরকই স্বরেশ্ভূবম লেরড় বহজরত্ 
কররত্ হরয়রে । কখরনা ত্াাঁরক চরম োবরদ্রকষ্ট সইরত্ এিং ভুখা জীিন কাটারত্ 
হরয়রে । কখরনা ত্াাঁরক এরকর পর এক লড়াইরয়র সমু্মখীন হরত্ হরয়রে এিং ত্ারত্ 
বিজয় ও পরাজয় উভয়বটই এরসরে । কখরনা বত্বন েুশ্মনরের বিরুরদ্ধ বিজয় লাভ 
করররেন এিং লর্সি েুশ্মন ত্াাঁর ওপর বনর্বাত্ন চাবলরয়বেল ত্ারেররকই ত্াাঁর সামরন 
অরধািেন হরত্ হরয়রে । কখরনা বত্বন এমন েমত্া ও কতৃ্বত্ব লাভ করররেন র্া খুি 
কম ললারকর ভারিযই জুরট থারক । একথা েষ্ট লর্, এ ধররনর নানা পবরবস্থবত্রত্ 
লকান মানুরষর আরিি অনুভূবত্ এক রকম থাকরত্ পারর না । এসি রকমাবর লেত্র ও 
পবরবস্থবত্রত্ লসই লনত্া র্খনই ত্ার িযবিিত্ অিস্থান লথরক কথা িরলরেন ত্খনই 
ত্ার মরধয স্বভািসূলভ মানরিাবচত্ আরিি অনুভূবত্র প্রভাি পবরলবেত্ হরয়রে র্া 
এরূপ লেত্র ও পবরবস্থবত্রত্ একজন মানুরষর মরন সচারাচার সৃবষ্ট হরয় থারক । বকন্তু 
এসি পবরবস্থবত্রত্ ত্ার মুখ হরত্ আল্লাহর পে লথরক আসা অহী বহরসরি লর্সি কথা 
লশ্ানা বিরয়রে ত্া বেল মানবিক আরিি-অনুভূবত্ লথরক সমূ্পণব মুি । লকান একবট 
লেরত্রও লকান কির সমারলাচকও অঙু্গবল বনরেবশ্ করর িলরত্ পাররি না লর্, এখারন 
মানবিক আরিি-অনুভূবত্র প্রভাি পরড়রে িরল পবরলবেত্ হরচ্ছ । 
. 
সাত্ঃ এ গ্ররন্থ লর্ িযাপক ও পূণবাংি জ্ঞান পাওয়া র্ায় ত্া লস রু্রির আরিিাসী, 
লরামান, গ্রীক, ও ইরানিাসীরের কারে লত্া েূররর কথা এ বিংশ্ শ্ত্াব্দীর িড় িড় 
পবণ্ডত্রেরও কাররা েুবলরত্ লনই । িত্বমারন অিস্থা এই লর্, েশ্বন , বিজ্ঞান এিং সমাজ 
বিেযার লকান একবট শ্াখার অধযয়রন লিাটা জীিন কাবটরয় লেয়ার পরই লকিল লকান 
িযবি জ্ঞারনর লসই শ্াখার সিবরশ্ষ সমসযািলী জানরত্ পারর । ত্ারপর র্খন িভীর েৃবষ্ট 
বনরয় লস কুরআন অধযয়ন করর ত্খন জানরত্ পারর লর্, এ গ্ররন্থ লসসি সমসযার একবট 
সুেষ্ট জিাি বিেযমান । এ অিস্থা জ্ঞারনর লকান একবট শ্াখার মরধযই সীমািদ্ধ নয়, 
িরং লর্সি জ্ঞান বিশ্ব-জাহান ও মানুরষর সারথ লকানভারি সম্পবকবত্ ত্ার সিগুরলার 
লেরত্রই সবঠক । বক করর বিশ্বাস করা লর্রত্ পারর লর্, ১৪ শ্ত্ িের পূরিব আরি -
মরুর এক বনরের িযবি জ্ঞারনর প্রবত্বট শ্াখায় এমন িযাপক েে বেল এিং বত্বন 
প্রবত্বট লমৌবলক সমসযা সম্পরকব বচিা -ভািনা করর লসগুরলার একবট পবরস্কার ও চূড়াি 
জওয়াি খুাঁরজ লপরয়বেরলন৷ 
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. 
কুরআরনর মু'বজর্া হওয়ার র্বেও আররা অরনক কারণ আরে । ত্রি লকউ র্বে শুধু এ 
কয়বট কারণ বনরয় বচিা করর ত্াহরল লস জানরত্ পাররি কুরআন নাবর্ল হওয়ার রু্রি 
কুরআরনর মু'বজর্া হওয়া র্ত্টা েষ্ট বেল আজ ত্ার লচরয় অরনক গুরণ লিশ্ী েষ্ট 
এিং ইনশ্াল্লাহ বকয়ামত্ পর্বি েষ্টত্ম হরত্ থাকরি।" 

(Allah knows best) 
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২৫৭ 

বটএসবসর ভাইরাল েবি - সামবয়ক বনন্দা নয়, প্ররয়াজন 
মাপকাবঠ লচনা।  

- আবসে আেনান 
 
 
অরনক সময় ঘটনার লচরয় ঘটনাপরিত্বী প্রবত্বিয়া লথরক আররা লিবশ্ ইনসাইট পাওয়া 
র্ায়। বেন েুরয়ক ধরর বটএসবসর লমারড়র ভাইরাল হওয়া েবির প্রবত্বিয়া লেখবেলাম। 
িরািররর মরত্াই েুরটা েল। একেল "রপ্রম প্রকারশ্র স্বাধীনত্ার পরে" আররক েল 
"রািাঘারট অসভযত্ার" বিরুরদ্ধ। প্রথম েল বনরয় আপাত্ত্ বকেু িলার লনই। ত্ারের 
বচিার জায়িা লথরক ত্ারের কবেরস্ট্বে আরে। বেত্ীয় েরলর প্রবত্বিয়ার বেরক 
ত্াকারনা র্াক।  
. 
িৎ িাাঁধা হাহুত্াশ্, িাবল, বত্র্বক মিিয এিং হাবসঠাট্টার লস্রারত্র বিপরীরত্ বিরয় এ 
েরলর একজন েবির লমরয়বটর কথা িরলরেন। অনুররাধ করররেন এমন একবট েবি 
ভাইরাল হিার পর িাসায় ত্ার ওপর বেরয় কী র্ারচ্ছ - লসটা লভরি লেখার। িরলরেন, 
শুধু এ িযাপারবট বচিা করর হরলও লেরশ্র িত্বমান সমাজ িািিত্ায় এমন একবট েবি 
প্রকাশ্ করা উবচৎ হয়বন।  
. 
এই এক কথার মরধয আমারের সমারজর "রেণশ্ীল সমাজ"-এর রেণশ্ীলত্ার 
ইনরহররন্ট েুিবলত্াগুরলা খুাঁরজ পাওয়া র্ায়। আমারের রেণশ্ীলরের কারে ভারলা ও 
খারারপর লচরয় লিবশ্ গুরুত্বপূণব হল সামাবজক গ্রহনরর্ািযত্া। বকংিা িলা র্ায়, এটাই 
ত্ারের কারে ভারলামরন্দর মাপকাবঠ। প্রকারশ্য বটএসবস-রত্ বভজরত্ বভজরত্ করা 
কাজবট িন্ধ রুরমর লভত্রর কররল এ রেণশ্ীল সমারজর অরনরকই লসটারক 'গুনাহ' 
মরন করর না। সমারজর আপবি "পািবলক বিসরপ্ল অে অযারেকশ্ান" বনরয়। কাররণ 
সমাজ এখরনা এই পািবলক বিসরপ্ল হজম কররত্ প্রস্তুত্ না। কাজটা খারাপ হরয়রে 
কাররণ আমারের সমাজ িািিত্ায় এটা লরামযাবন্টক না, অসভযত্া।  
. 
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র্খন িযাপারটা আপবন এভারি লেইম কররিন ত্খন লসটা আর ননবত্কত্া ও 
মূলযরিারধর সারথ জবড়ত্ থারক না। ত্খন লসটা পবরবমবত্রিারধর প্রশ্ন হরয় োাঁড়ায়। 
এিং বটএসবসরত্ এরকম পিাশ্টা কাপল িরস একই কাজ করার লচরয়ও এই 
লমন্টাবলবট আররা লিবশ্ বিপেজনক। মূলধারার রেণশ্ীলত্া মাপকাবঠ বহরসরি বনরচ্ছ 
সামাবজক গ্রহনরর্ািযত্ারক। ভারলামন্দ, বঠক-রিবঠক বনধবাবরত্ হরচ্ছ সমাজ কত্টুকু 
লমরন বনরত্ রাবজ, সমাজ করত্াটুকু লমরন বনরত্ অভযি - ত্ার ওপর বভবি করর। 
আপবন 'সমারজর অবধকাংরশ্র েৃবষ্টভবঙ্গ' নামক িমপবরত্বনশ্ীল একটা বিষয়রক 
ননবত্কত্ার মানেন্ড িানারচ্ছন। এর েলােল হল, র্খন সমাজ এ েবি লমরন লনরি 
(এিং এভারি চলরল লসবেন খুি েূরর না) ত্খন এ ব্রযারন্ডর রেণশ্ীলরের বিররাবধত্ার 
আর লকান জায়িা থাকরি না।  
. 
ইউবটউরি িযাম্প সারপাটবাররের িানারনা বহলাবর-বিররাধী অরনক বভবিও পারিন। 
এরকম একটা বভবিওরত্ লেখারনা সমরয়র সারথ সমকামী-বিরয়র িযাপারর বহলাবরর 
অিস্থান বকভারি িেরলরে। ২০০৪ লত্ বহলাবর িরলবেল, 'আবম বিশ্বাস কবর বিরয় হল 
নারী ও পুরুরষর মরধয পবিত্র িন্ধন'। ৬ িের পর, ২০১০ লত্, 'আবম সমবলরঙ্গর 
মানুরষর মরধয বিরয়রক সমথবন কবরবন, ত্রি (ত্ারের মরধয) বসবভল পাটবনারবশ্প ও 
কন্ট্রযাকচুয়াল বররলশ্ানবশ্প সমথবন কবর।' ২০১৩ লত্ িরলরে, 'আবম িযবিিত্ভারি 
এিং পবলবস বহরসরি লিই এিং ললসবিয়ানরের বিরয় সমথবন কবর"। আর ২০১৫লত্ 
র্খন অযারমবরকার সুবপ্রম লকারটবর রারয়র মাধযরম সমকামী বিরয়রক আইনী নিধত্া লেয়া 
হয়, ত্খন বহলাবর িলরলা - আমারের সরিবাচ্চ আোলরত্ লপ্রম বিজয়ী হরয়রে। বহলাবর 
রাজনীবত্বিে। রাজনীবত্বিেরের সাধারণত্ লকান ননবত্কত্া থারক না, ত্রি সমারজর 
ননবত্কত্ার িযাপারর এরের ভারলা ধারণা থারক। ত্াই মাত্র ১১ িেররর মরধয ‘শুধুই 
নারীপুরুরষর পবিত্র িন্ধন’ লথরক বিরয় হরয় লিরে ‘সমবলরঙ্গর লপ্ররমর বিজয়’। ১১ িের 
আরি লর্টা আনএরেরপ্টিল বেল, এখন লসটাই স্বাভাবিক, লসটা িুরেই বহলাবর সুর 
বমবলরয়রে। এটা শুধু ১১ িেররর না। পিারশ্র েশ্ক লথরক শুরু করর ননবত্কত্া, 
বিরশ্ষ করর লর্ৌনত্ার িযাপারর পবিরমর েৃবষ্টভবঙ্গ লেখুন। অবিশ্বাসয মাত্রার পবরিত্বন 
লেখরত্ পারিন।  
. 
একই কথা বকেুটা বভন্নমাত্রায় িাংলারেরশ্র লেরত্রও প্ররর্াজয। লেরলরমরয় ভাবসববটরত্ 
উরঠ লপ্রম কররি, একসময় এটারক খুি খারাপ মরন করা হত্। এখন এটা স্বাভাবিক 
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হরয় লিরে। এই লপ্ররমর স্বাভাবিকীকররনর জনয এক নতু্ন ধররণর ভাষাও নত্বর করর 
লেরলবে আমরা । “ভািী লেরলর বিরয় বেরয়রেন?” “বজ ভািী িত্ মারস বেলাম, লেরলর 
বনরজর পেন্দ বেল।” িমািত্ িেলারত্ থাকা সামাবজক গ্রহণরর্ািযত্ারক মাপকাবঠ 
বহরসরি লনয়ার এই হল েলােল। আিামীরত্ সমাজ আর কী কী গ্রহণ করর লনরি ত্া 
বনরয়ও সহরজই পূিবাভাস করা র্ায়। কারণ লকান লসাসবগুরলা সামাবজক পাররসপশ্ানরক 
প্রভাবিত্ কররে লসটা আমারের জানা। বটবভ, হবলউি-িবলউি, নরভল, লগ্লািাল 
লসবলবব্রবটরের বনরয় িবসপ – এগুরলার মাধযরম িমািত্ একটা বনবেবষ্ট, হাইপার-
বলিাররল, অলরমাস্ট্ বলিাটবাইন েৃবষ্টভবঙ্গ আমারের ওপর চাবপরয় লেয়া হরচ্ছ। বিরনােন 
মরন করর আমরা এগুরলারক বনত্যবেরনর অপবরহার্ব অংশ্ িাবনরয় বনরয়বে। বিরনােরনর 
জিত্ লথরক লশ্খা “ননবত্কত্া”লক িািরি বনরয় আসবে। এ প্রভািরক অযামবপ্লোই 
কররে লসাশ্যাল বমবিয়া। একজরনর একাি অসুখ মহামারীরত্ পবরণত্ হরচ্ছ। লকউ 
লমবসরক বনরয় লাইরভ কথা িরল ভাইরাল হরচ্ছ, লকউ িৃবষ্টভজা বকরস। লকউ এেিরে 
পনব লেরখ লোটরিানরক লরইপ কররে।  
. 
এই প্রচন্ড ও সিবিযাপী সাংসৃ্কবত্ক ও ননবত্ক আিমরণর বিরুরদ্ধ আপনার আমার 
বিরেে র্বে হয় “সামাবজক গ্রহণরর্ািযত্া”, “সমাজিািিত্া”, “আমারের সমারজ এসি 
মানায় না” – ত্াহরল এ লস্রারত্ িাাঁধ লেয়ার আশ্া লেরড় লেয়া উবচৎ। এই রু্বি বেরয় 
আপবন বটকরত্ পাররিন না। িরং আপনার রু্বিই একবেন আপনারক ভাবসরয় বনরয় 
র্ারি। এ অসভযত্ারক লমরন বনরত্ িাধয কররি। মানুষ িেলায়, সমাজ িেলায়, 
গ্রহনরর্ািযত্ার সংজ্ঞা িেলায়, িেলায় অবধকাংরশ্র মত্। ভারলামন্দ, ননবত্কত্া ও 
মূলযরিারধর মরত্া িযাপারগুরলা বক এই িেলারত্ থাকা বিষয়গুরলার লেরড় লেয়ার মরত্া 
ঠুনরকা? নাবক এ বিষয়গুরলা অপবরিত্বনীয় এিং এক অরমাঘ, অপবরিত্বনীয় উৎস 
লথরক এ িযাপারর বেকবনরেবশ্না আমারের কারে এরসরে?  
. 
খুি সহজ করর িবল।  
আপবন ভাইরাল হওয়া েবির বিররাবধত্া কররন কারণ ত্া আমারের সমাজ, ঐবত্হয ও 
মূলযরিারধর সারথ র্ায় না? নাবক আপবন এর বিররাবধত্া কররন কারণ এটা আল্লাহর 
অিাধযত্া - বর্না, প্রকাশ্য োবহশ্াহ এিং সমারজ বর্না ও োইশ্াহ েবড়রয় পড়ার 
কারণ? আপবন বক মানুরষর লখয়ালখুবশ্র অনুসরণ কররিন, নাবক আল্লাহর বনধবাবরত্ 
হালাল ও হারারমর সীমা লমরন চলরিন? 
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. 
আপনার মাপকাবঠ বক মানুষ-সমাজ-অবধকাংশ্? নাবক আল-েুরক্বান? 
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২৫৮ 

জান্নারত্ বক আসরলই সমকাম থাকরি? 

- বশ্হাি আহরমে তু্বহন 
 
. 
#নাবিক_প্রশ্ন: লিরহশ্রত্ পুরুরষর র্ািত্ীয় লসিার জনয থাকরি বচর-বকরশ্ারিণ 
(Quran 52:24,56:17,76:19)।  
লকন বকরশ্াররা? এর মাধযরম বক লসখারন পুরুষ-বকরশ্াররর লর্ৌনত্া লর্ নিধ ত্াাঁর 
বেরকই ইংবিত্ লেয়া হরচ্ছ না?  
. 
ললখাবট আমারের ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/জান্নারত্-বক-আসরলই-স…/179 
. 
- 
#উিরঃ ইংররবজরত্ একটা প্রিাে আরে, “Drowning man catches at a straw” 
বকন্তু এখন লেখা র্ারচ্ছ, “Drowning atheists do the same.” অত্ীরত্ ইসলাম-
বিরেষীরা কুরআরনর লিশ্ বকেু আয়াত্ িযিহার করর জান্নাত্রক একটা লনাংরা স্থান 
বহরসরি সিার সামরন তু্রল ধরার লচষ্টা কররত্। এখনকার মানুষরূপী জিালগুরলা 
আররকটু এবিরয়। ত্ারা কুরআন লথরক আয়াত্ লেবখরয় প্রমাণ কররত্ চায়, লিরহশ্রত্ 
পুরুষরা সমকাবমত্ায় বলপ্ত হরি,ত্ারত্ ত্ারের সমকাবম আরন্দালন মানুরষর সহানুভূবত্ ও 
নিধত্ার েৃবষ্ট পারি। এখারন ত্ারের রু্বি হরচ্ছঃ লর্রহতু্ লিরহশ্রত্ পুরুষ-বকরশ্ার 
লর্ৌনত্া নিধ,লসরহতু্ েুবনয়ারত্ও ত্া ইসলামী শ্রীয়ত্ অনুর্ায়ী নিধ। প্রথরম িরল রাবখ 
েুবনয়ারত্ অরনক বকেুই অবিধ লর্টা জান্নাত্িাসীরের জনয নিধ হরি (ররশ্রমর কাপড় 
পরা,শ্রাি পান করা)। বেত্ীয়ত্, কুরআরনর লকাথাও িলা হয়বন জান্নাত্িাসীরা 
বকরশ্াররের সারথ লর্ৌনসম্পকব স্থাপন কররি। 
- 
মূলত্ লর্ বত্নটা আয়াত্ এখারন প্রমাণ বহরসরি উপস্থাপন করা হয় লসগুরলা হরচ্ছঃ 
“ সুরবেত্ মুিার মত্ বকরশ্াররা ত্ারের লসিায় ঘুরারেরা কররি।” [১]  
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“ত্ারের কারে লঘারারেরা কররি বচর বকরশ্ারররা।” [২] 
“ত্ারের কারে লঘারারেরা কররি বচর বকরশ্ারিণ। আপবন ত্ারেররক লেরখ মরন 
কররিন লর্ন বিবেপ্ত মবন-মুিা।” [৩] 
- 
এ বত্নবট আয়ারত্র লকাথাও বক এ কথা িলা হরয়রে লর্, জান্নারত্ মুিা সেৃশ্ 
বকরশ্াররের সারথ জান্নাত্িাসী পুরুষরা বমবলত্ হরি? িরং িলা আরে, বচর-বকরশ্ারিণ 
পানপাত্র হারত্ বনরয় জান্নাত্িাসীরের লসিা কররি, পানপাত্র হারত্ বনরয় লসিার অথব 
ত্ারের পান করারি। 
- 
িযাপারটা আররা পবরষ্কারভারি িুবেরয় িলবে। ধরা র্াক, বস-বভটা লকাম্পানী লথরক িলা 
হরলা, র্ারা ত্ারের পণয সিরচরয় লিশ্ী বকনরি ত্ারের মধয লথরক শ্ীষব েশ্ বিজয়ীরক 
ত্ারা সারাবেন েী শ্রিত্ খাওয়ারি। আররা িলা হরলা লোট-রোট লেরল-রমরয়রা ত্ারের 
শ্রিত্ পান করারি। এখন এই লঘাষণা লথরক কার ও মরন বক এই ধারণা জমারি লর্, 
বিজয়ীিণ লসই লোট্ট লেরল-রমরয়গুরলার সারথ লর্ৌনসম্পকব স্থাপন কররি? 
- 
অরনরক আিার িরলন আল্লাহ লকন ত্ারের রূরপর িণবনা বেরত্ লিরলন- ত্ারা হরি 
মুিা-সেৃশ্, বচর-বকরশ্ার? প্রকৃত্পরে, জান্নারত্ কাররা িয়স িাড়রি িা কমরি না, ত্াই 
একিার লর্ বকরশ্ার থাকরি লস বচরবকরশ্ার ই থাকরি। আর জান্নারত্ সিাই সুেশ্বনই 
হরি, লস লসিক বকরশ্ার লহাক আর েুবনয়ারত্ লস র্ত্ই কৃষ্ণকায় থাকুক। রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর হােীস অনুর্ায়ী, কারলা িরণবর ললাকরের জান্নারত্ ঐ সাো রং লেয়া হরি র্া হাজার 
িেররর েূরত্ব লথরক লেখা র্ারি। [৪] 
- 
সুত্রাং এটা েষ্ট লর্, বচরবকরশ্াররের কাজ হরি জান্নাত্িাসীরের শ্রিত্ পান 
করারনার মাধযরম ত্ারের লসিা করা,লকান লর্ৌন সম্পকব স্থাপন নয়। প্রখযাত্ ত্ােসীর 
বিশ্ারে ইিরন কাবসর(রহঃ) সহ আররা অরনরকই এই মত্ামত্ িযি করররেন ।এমন 
লকান সবঠক ইসলামী বিশ্বাস-সম্পন্ন স্কলার বকংিা এমন লকান সহীহ হােীস ও লনই 
লর্টা িলরে জান্নারত্ মানুষ সমকাবমত্ায় বলপ্ত হরি। আমরা অস্বীকার কবর না লর্, 
লর্ৌনত্া মানুরষর তৃ্বপ্ত ও আনরন্দর অনযত্ম উৎস আর এর জনয আল্লাহত্ায়ালা জান্নারত্ 
হুররর িযিস্থা কররিন।আল্লাহ িরলন, 
“আবম ত্ারেররক আয়ত্রলাচনা হুররের সারথ বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ করর লেি।” [৫] 
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- 
মূলত্ সমকাবমত্া কখরনাই ইসলারমর অংশ্ বেল না। আল্লাহ-ত্ায়ালা পুররা একটা 
জাবত্রক বনবিন্থ করররেন সমকাবমত্ায় বলপ্ত হিার কাররণ। আল্লাহ িরলন,  
“অিরশ্রষ র্খন আমার হুকুম এরস লপৌঁোল, ত্খন আবম উি জনপেরক উপররক নীরচ 
করর বেলাম এিং ত্ার উপর িরর িরর কাাঁকর পাথর িষবণ করলাম।” [৬] 
অপরবেরক রাসূল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “লর্ পুরুষ পুরুরষর সারথ লনাংরা কারজ বলপ্ত হয়, 
উভরয় বজনাকারী সািযি হরি। লত্মবন লর্ নারী আররক নারীর সারথ কুকরমব বলপ্ত হয় 
উভরয় বজনাকারী সািযি হরি।” [৭] 
- 
অরনরকই আররক ধাপ এবিরয় সমসামবয়ক আরিী ও োবসব কবিত্ায় সমকাবমত্া 
লেবখরয় প্রমাণ করার লচষ্টা কররন লর্, ত্খন সমকাবমত্া নিধ বেল। এরেরত্র, আরিীয় 
কবি আিু নুয়ারসর কবিত্া খুি জনবপ্রয়।অশ্ালীন বিধায় লসই কবিত্া এখারন উরল্লখ 
করবে না।ত্রি শুধু এরত্াটুকু িলি, কুরআন ও সহীহ হােীস অনুর্ায়ী লর্টা হারাম,লসটা 
আিু নুয়াস েূরর থাকুক সারা বিরশ্বর সি মুসবলম র্বে একরত্র লস কাজ করা শুরু করর 
ত্িুও লসটা হালাল হরয় র্ায় না। 
- 
আিু নুয়াসরক মাত্ামাবত্ করা ত্থাকবথত্ িুবদ্ধজীবিরা হয়রত্া এটা জারনন না বকংিা 
জানরলও কখরনা িলরিন না লর্, জীিরনর লশ্ষ পর্বারয় এরস আিু নুয়াস ত্ার হৃেরয় 
পবরিত্বন অনুভি কররন এিং বনরজরক সমূ্পণব ধমবীয় বশ্োয় বনরিবেত্ কররন [৮] ।  
লস লত্া েুভবািা নয় লর্, অন্ধকার লথরক আরলারত্ আরস, িরং েুভবািা লত্া লস লর্ 
অন্ধকাররই লথরক র্ায়।  

 
. 
. 
………………………………………………………… 

১)আল কুরআন ৫২:২৪ 
২)আল কুরআন ৫৬:১৭ 
৩)আল কুরআন ৭৬:১৯ 
৪) ত্ােসীর ইিরন কাবসরঃ ১৭ নং খন্ড, পৃষ্ঠা ৭৭৮ (িাংলা) 
৫)আল কুরআন ৫২:২০ 
৬) আল কুরআন ১১:৮২ 
৭) শুয়ািুল ঈমান, হােীস নং-৫০৭৫, সুনানুল কুিরা বললিায়হাকী, হােীস নং-১৭০৩৩ 
৮) https://queerhistory.blogspot.com/…/abu-nuwas-islamic-poet-… 
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২৫৯ 
র্ারের কারে জীিন অথবহীন 

- আবু্দল্লাহ সারেক 
 
. 
#হঠাৎ_ভািনা: ১ 

জীিরনর বমবনং বক? খুি গুরুত্বপূণব প্রশ্ন। 
. 
নাবিকত্ািাে অনুর্ায়ী জীিন অথবহীন। নাবিকরের গুরু বরচািব িবকে-এর ভাষায় 
জীিন সম্পরকব মযাচুর েশ্বন হরচ্ছ জীিরনর লকান বমবনং নাই- 
. 
There is something infantile in the presumption that somebody else 
has a responsibility to give your life meaning and point… The truly 
adult view, by contrast, is that our life is as meaningful, as full and 
as wonderful as we choose to make it.”  
― Richard Dawkins, The God Delusion 
. 
অথবাৎ, র্বে নাবিকত্ািাে সত্য হয়, ত্াহরল: 

We are machines built by DNA whose purpose is to make more 
copies of the same DNA. … This is exactly what we are for. We are 
machines for propagating DNA, and the propagation of DNA is a 
self-sustaining process. It is every living object’s sole reason for 
living 

-Richard Dawkins, Royal Institution Christmas Lecture, ‘The 
Ultraviolet Garden’, (No. 4, 1991) 
. 
আবম ভািবেলাম জীিন সম্পরকব হত্াশ্ একটা লেরল িা লমরয়, র্ার আত্মহত্যার প্রিণত্া 
আরে, নাবিকত্ািাে ত্ারেররক বকভারি কাউবেবলং কররি? 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B9%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A7%8E_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARCICHh7RomtpIjRPbqdhk0L_unBC3eI2O--07vmDD3h7y1cGayISzAiS5GhPOjciIhixP03wwhjWup12vmFndlKUSSvx5GQl_iv-6MYYDmKdn8QdN9RLsMhbpJDNLBR5fCq9prfGmU19trGYZ0V30K_oe_-A13rfFIWC9SpPMblgvcbxQO4MUw4WjGMLGOZNyWdZocB01HsKdKN5icn&__tn__=%2ANK-R


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1495 

. 
এক, র্বে উি বিরপ্রশ্রনর লরািীর হত্াশ্া এই জনয এরস থারক লর্ লর্ অথববনবত্ক 
ভারি ভাল কররত্ পাররে না, ত্াহরল নাবিকত্ািাে ত্ারের সমূ্পণব িস্তুিােী েৃবষ্টরকান 
লথরক িুোরত্ পারর লর্, হত্াশ্ হওয়ার বকেু লনই, কারণ অরনরকই জীিরনর প্রথম 
পর্বারয় বকেু না কররও পরর সেল হরয়রে। আর র্বে বিরপ্রশ্ন অনয লকান কাররণ হয়? 
লর্মন, ধরুন 'জীিরনর বমবনং বক?' এই প্ররশ্নর অনুসন্ধান কররত্ বিরয় লকউ র্বে 
হত্াশ্ হরয় ভারি লর্ জীিন অথবহীন অত্এি এ জীিন লস রাখরি না? 
. 
েুই, নাবিকত্ািাে বনরজর েৃবষ্টভবঙ্গর প্রবত্ অসৎ লথরক বমথযা িলরত্ পারর লর্, জীিরনর 
আসরল বমবনং আরে। ভাল কারজর েল মৃতু্যর পর পাওয়া র্ারি। নাবিকত্ািাে অিশ্য 
এটা কররত্ পারর। কারণ নাবিকয লমারাল বররলবটবভজম অনুর্ায়ী 'বমথযা' িলার লকান 
চূড়াি খারাপ পবরনবত্ নাই । 
. 
বত্ন, নাবিকত্ািাে ত্ারক 'ইউথযানাবসয়ার' পথ িাত্রল িলরত্ পারর বঠকারে তু্বম র্খন 
মররত্ই চাও, ত্াহরল অজ্ঞান হওয়ার িা মরার ওষুধ বনরয় শ্াবিরত্ মর। 

.... 

#একটু_ভািুন 
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২৬০ 

সড়রক বনরাপিার সিবরেষ্ঠ মূলনীবত্ এিং “মুবির রািা” 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
. 
িহুল সমসযায় জজববরত্ আমারের লেশ্ ও সমাজ। সমাজ ও রারির সিবরেরত্র অবনয়ম 
েুরাচারররই একটা খণ্ডাংশ্ হরচ্ছ সড়কপরথ চলমান ননরাজয। মানুরষর প্রাণহানী হরচ্ছ, 
সড়কপরথ েুঘবটনায় মৃতু্য এখন ‘স্বাভাবিক’ মৃতু্য হরয় লিরে। পরে পরে কতৃ্বপরের 
লস্বচ্ছাচাবরত্া ও েুিৃবত্যায়ন এখন লোঁরত্া হাবস হরয় মানুরষর লচারখ ধরা বেরচ্ছ। 
োত্রসমাজ এসরির বিরুরদ্ধ আরন্দালরন লনরমরে। 
লেরশ্র মানুষ এসি ননরাজয লথরক মুবি চায়। বকন্তু এই মুবির সরিবািম উপায় কী? 
. 
ইসলাম একবট পবরপূণব জীিনবিধান। সিবরেষ্ঠ জীিনিযিস্থা। মানিজীিরনর সকল 
বেরকই এর বেকবনরেবশ্না ররয়রে। সড়রকর আেি ও বনরাপিার িযাপাররও ইসলামী 
শ্বরয়রত্ সুবনবেবষ্ট হুকুম-আহকাম পাওয়া র্ায়। সড়ক সম্পবকবত্ হাবেসগুরলার মরধয 
এইসি হুকুরমর মূলনীবত্ বনবহত্ ররয়রে। 
. 
আমারের লেরশ্ রািা েখল করার প্রবত্রর্াবিত্া এক বনত্যবনবমবিক বচত্র। এ িযাপারর 
ইসলারমর মূলনীবত্ কী? 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, ‘‘খিরোর! লত্ামরা রািার ধারর িরসা না। আর একািই র্বে 
িসরত্ই হয়, ত্াহরল ত্ার হক আোয় কররা।”  
ললারকরা বজজ্ঞাসা করল, “রািার হক কী, লহ আল্লাহর রাসুল?”  
বত্বন িলরলন, ‘‘েৃবষ্ট সংর্ত্ রাখা, কাউরক কষ্ট লেওয়া হরত্ বিরত্ থাকা, সালারমর 
জিাি লেওয়া, সৎকারজর আরেশ্ ও মন্দ কারজ িাধা োন করা।” [১] 
. 
রািার ধারর িসরত্ বনরষধাজ্ঞার োরা আমরা একবট মূলনীবত্ লপরয় র্াবচ্ছ। রািা েখল 
করা এক অনুবচত্ কাজ। লসই সারথ লকারনা প্রকারর কাউরক কষ্ট লেয়াও বঠক নয়। 
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. 
রািায় কষ্টোয়ক লর্ লকারনা প্রকার বজবনস অপসারণ করা ইসলারম অবত্ গুরুত্বপূণব 
এক কমব। কমববট এত্ গুরুত্বপূণব লর্ এরক ঈমারনর শ্াখার অিভুবি িরল উরল্লখ করা 
হরয়রে। 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ঈমারনর শ্াখা ৭০বটরও বকেু লিবশ্। ... এর সরিবাচ্চ শ্াখা 
হরচ্ছ “আল্লাহ িযাবত্ত্ সত্য উপাসয লনই” [লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ] এ কথা স্বীকার করা, 
আর এর সিববনম্ন শ্াখা হরচ্ছঃ রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু অপসারণ করা। আর লিা 
ঈমারনর বিবশ্ষ্ট একবট শ্াখা। [২] 
. 
আিূ হুরায়রা(রা.) িণবনা কররন লর্, আবম িললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)! আপবন আমারক 
এমন একবট বজবনস বশ্ো বেন, র্ার োরা উপকৃত্ হরত্ পাবর। 
বত্বন িলরলনঃ মুসবলমরের র্াত্ায়ারত্র রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু সবররয় লেরি। [৩] 
. 
ইিরন আব্বাস (রা.) িরলন আেম সিারনর লেরহ ৩৬০বট সংরর্াি অবস্থ িা গ্রবন্থ 
(joints) আরে। প্রবত্বেন লসগুরলার প্রবত্বটর জনয একবট সোকাহ (োন) ধার্ব আরে। 
প্রবত্বট উিম কথা একবট সোকাহ। লকান িযবির ত্ার ভাইরক সাহার্য করাও একবট 
সোকাহ। লকউ কাউরক পাবন পান করারল ত্াও একবট সোকাহ; 
এিং রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু সরারনাও একবট সোকাহ। [৪] 
. 
িুরাইোহ(রা.) িরলন, আবম রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) -রক িলরত্ শুরনবেঃ “মানুরষর শ্রীরর 
৩৬০বট গ্রবন্থ ররয়রে। ত্ার প্রবত্বট লজাড়ার জনয সোকাহ করা উবচত্।” ললাকজন 
িলরলা, “লকউ বক এত্ সেকাহ কররত্ সেম, লহ আল্লাহর নিী!” 
বত্বন িলরলনঃ “তু্বম মাসবজরের লেষ্মা (মাবটরত্)পুাঁরত্ লেরি এিং রািা লথরক 
কষ্টোয়ক বজবনস সবররয় লেলরি। তু্বম র্বে ত্া-ও না পাররা ত্াহরল েুহার (চাশ্ত্) 
সময় েুই রাকআত্ সলাত্ আোয় কররি, এরত্ই লত্ামার জনয র্রথষ্ট হরি।” [৫] 
. 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ “আেম সিারনর শ্রীররর প্রবত্বট অবস্থ প্রবত্বেন বনরজর উপর 
সোকাহ ওয়াবজি করর। কাররার সাোরত্ ত্ারক সালাম লেয়া একবট সোকাহ। সৎ 
কারজর আরেশ্ একবট সোকাহ, অনযায় হরত্ বনরষধ করা একবট সোকাহ।  
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রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু সবররয় লেলা একবট সোকাহ। পবরিার-পবরজরনর োয়-
োবয়ত্ব িহন করা একবট সোকাহ। ...” [৬] 
. 
উপররর প্রবত্বট হাবেরস কমন বিষয় বহরসরি রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু সরারনার কথা 
উরল্লখ ররয়রে। 
রািা লথরক লর্ লকারনা ধররণর প্রবত্িন্ধকত্া ত্থা কষ্টোয়ক বজবনস সরারনা ইসলারম 
এমন একবট কাজ র্া োরা মানুষ আল্লাহর েমা লাভ কররত্ পারর। 
. 
আিূ হুরায়রা (রা.) লথরক িবণবত্। বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ এক িযবি 
রািা বেরয় লহাঁরট র্াবচ্ছল। ত্খন লস রািার উপর একবট কাাঁটারু্ি িৃরের িাল লেখরত্ 
লপরয় ত্া সবররয় বেল। আল্লাহ ত্ার এই ভাল কাজবট পেন্দ কররন এিং ত্ারক েমা 
করর বেরলন। [৭] 
. 
উপরররর প্রবত্বট হাবেস সহীহ। রািা লথরক কষ্টোয়ক বজবনস সরারনা লর্মন গুরুত্বপূণব 
ও েবর্লরত্র কাজ, বিপরীত্িরম িলা র্ায়, রািায় লর্ লকারনা প্রকাররর প্রবত্িন্ধকত্া 
ও কষ্টোয়ক অিস্থার সৃবষ্ট করা এক মহা অনযায় কাজ। রািা লথরক কষ্টোয়ক িস্তু 
সরারনা লর্মন ঈমারনর শ্াখার একবট, বিপরীত্িরম িলা র্ায় রািায় কষ্টোয়ক িস্তু 
সৃবষ্ট করা ঈমারনর বিররাধী কাজ। 
হাবেরসর এই মূলনীবত্ অনুসরণ কররল আমারের লেরশ্র সড়কগুরলার অিস্থা কত্ই না 
উিম হরত্া! এ িযাপারর প্রখযাত্ আরলম শ্ায়খ আহমােুল্লাহর এই আরলাচনাবট লশ্ানা 
লর্রত্ পাররঃ  
https://bit.ly/2Oax7yr 
. 
কাররা োবয়ত্বজ্ঞানহীনত্া, উোসীনত্া, অসািধানত্া, অসাধুত্া ইত্যাবের জনয র্বে সড়ক 
েুঘবটনায় প্রাণহানী হয়, ত্াহরল ইসলারম লসবট মারাত্মক অপরাধ িরল বিরিবচত্ হয়। 
এবট ইসলারম “ভুলিরম হত্যাকাণ্ড” বহসারি বচবহ্নত্ হয়। র্ারের কাররণ এই প্রাণহানী, 
ত্ারেররক এর োয় িহন কররত্ হয়। সবঠকভারি প্রস্তুত্ না হরয় লাইরসে োড়াই িাবড় 
চালারনা, বেটরনসবিহীন িাবড় চালারনা, অবত্বরি িবত্রত্ িাবড় চালারনা, ভুল ললন বেরয় 
িাবড় চালারনা, িাবড়র ত্রুবট লমরামরত্ অিরহলা করা, িাবেক বনয়ম ভঙ্গ করা -- এই 
কাজগুরলার েরল মূলত্ েুঘবটনা ঘরট। আর এগুরলা বনঃসরন্দরহ চালক িা িাসমাবলকরক 
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অপরাধী বহসারি িণয করার জনয র্রথষ্ট। লর্ পে এ জনয লর্ পবরমারণ োয়ী, ত্ারক 
বঠক লস পবরমাণ োয় িহন কররত্ হয়। [৮] 
. 
ইসলামী বিধান অনুর্ায়ী এ অপরারধর শ্াবি হত্যাকারণ্ডর শ্াবির সেৃশ্ হয়। র্ারের 
কাররণ সড়ক েুঘবটনা ঘটরি, ত্ারেররক এ জনয বনহরত্র পবরিাররক রিমূলয (বেয়াত্) 
পবররশ্াধ কররত্ হরি। লসই সারথ গুনাহ লথরক মুি হিার জনয ঐ িযবিরক একজন 
মু’বমন োস মুি কররত্ হরি। ত্া সম্ভি না হরল টানা ২ মাস বসয়াম (ররাজা) পালন 
কররত্ হরি। [৯] ইসলামী আইরন এই রিমূরলযর পবরমাণ ১০০০ স্বণবমুদ্রা অথিা 
১২,০০০ লরৌপযমুদ্রা অথিা ১০০বট উরটর মূলয। [১০] 
. 
এই ইসলামী আইন প্ররয়ারির একবট িািি উোহরণ উরল্লখ করবে। লসৌবে আররি 
সড়ক েুঘবটনা লরারধ ইসলাবম আইন কার্বকর ররয়রে। এ লেরত্র চালকরক বেরত্ হয় 
লমাটা অরঙ্কর জবরমানা। লসৌবে আররি এ আইরনর কার্বকাবরত্ার বিষরয় জাবনরয়রেন 
লসৌবে প্রিাসী ও োঈ শ্ায়খ আহমােুল্লাহ। বত্বন িরলন, িাস চালকরের লিপররায়া িাবড় 
চালারনা নতু্ন বকেু নয়। চালরকর উপরু্ি বিচার কখরনাই হয় না। এভারি চলরত্ 
থাকরল এই ধররণর হত্যাকাণ্ড িন্ধ হওয়ার আশ্া করাও অনযার্য। লসৌবেরত্ িাবড় চাপায় 
লকউ মারা লিরল লসটারক হত্যাকাণ্ড ধরা হয়। ইসলাবম শ্বরয়া অনুর্ায়ী ‘ক্বাত্রল খাত্া’ 
িা ভুলিশ্ত্ হত্যার বিচার হরলা, চালকরক প্রবত্জন বনহরত্র পবরিাররক একশ্ত্ 
উরটর মূলয (৩ লে লসৌবে বরয়াল িা ৬২লাখ টাকা) েবত্পূরণ বেরত্ হয়। এই টাকা 
শুধু অবভরু্ি িযবিই লেয় না। ত্ার পবরিার, িংশ্ ও বনকটজনরেরও এর ভার িহন 
কররত্ হয়। আোয় না করা পর্বি লজরল থাকার লকারনা বিকল্প নাই। র্রত্া িড় 
প্রভািশ্ালীই লহাক না লকন কখরনা এর িযত্যয় ঘরটনা। লসজনয িবড় চাপা বেরয় মানুষ 
হত্যার ঘটনা লসৌবেরত্ বিরল। [১১] 
. 
সড়ক েুঘবটনা লরারধ কী করা র্ায় লস বিষরয় িরলরেন মালরয়বশ্য়ার লগ্লািাল 
ইউবনভাবসববট অি ইসলাবমক োইনযারে ( ইনবসএে ) বিশ্ববিেযালরয় ইসলাবম অথবনীবত্ 
বিষরয় বপএইচবিরত্ প্রখযাত্ আরলম মুেবত্ ইউসুে সুলত্ান। বত্বন জাবনরয়রেন, এ 
লেরত্র সিবপ্রথম আল কুরআরনর বনরেবশ্নারক লমরন চলরত্ হরি। ইসলাম সকল 
লেরত্রই উপরু্ি ও লর্ািয িযবিরের বনরয়ারির িযাপারর বনরেবশ্ বেরয়রে। লর্ািয 
িযবিরের বনরয়াি না বেরলই োসাে নত্বর হয়। আর কুরআনুল কারীরমর অরনক 
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জায়িায় োসাে সৃবষ্ট হয় এমন সকল কাজ লথরক িারণ করা হরয়রে। 
. 
‘লাইরসে বিহীন ড্রাইভার িা বেটরনসবিহীন িাবড় এগুরলা সিই োসারের অিভুবি। 
এই োসারের চচবা লথরক বিরত্ থাকরত্ হরি।” বত্বন িরলন, ভারলা ড্রাইভার মারন শুধু 
ভারলাভারি িাবড় চালারনাই নয়। ভারলা ড্রাইভার মারন বর্বন অনযানয িাবড় চালকরের 
সহকমবীর মরত্া মরন করর ত্ারের প্রবত্ সম্মান ও েদ্ধা লেবখরয় িাবড় চালারিন। এটারক 
লরসপবেরিল ড্রাইবভং ত্থা োবয়ত্বশ্ীল ড্রাইবভং িা লসইভ ড্রাইবভং ত্থা বনরাপে ড্রাইবভং 
িরল। এ বিষয়গুরলা আমারের ড্রাইভাররের লেয রাখরত্ হরি। ত্ারের প্রবশ্েণ ও 
সরচত্নত্ার জায়িাটা নত্বর কররত্ হরি। এগুরলার পরই ড্রাইভাররের ভুল ও শ্াবির 
িযাপারবট বনধবাবরত্ হরি। অিস্থা লভরে ত্ারের জনয বিবভন্ন শ্াবি বনধবাবরত্ হরি। ত্রি 
রািরক অিশ্যই এসি শ্াবি িািিায়ন সুবনবিত্ কররত্ হরি। 
. 
ত্রি এ বিষরয় একবট আিজবাবত্ক েরত্ায়া ররয়রে িরল জাবনরয়রেন ইসলাবমক 
োইনাে একারিবম ও কলসালরটবে এর সমিয়ক মুেবত্ আিু সাঈে লর্ািারয়র। বত্বন 
িরলন, আিজবাবত্ক ইসলাবম সহরর্াবিত্া সংস্থা ওআইবস কতৃ্বক পবরচাবলত্ ইসলাবম 
ইরিোক লোরাম (ইসলাবম লেকাহ একারিবম লজো) ৯০ এর েশ্রক এ বিষরয় একবট 
লরজুরলশ্ন করর লররখরে। লসখারন ত্ারা ইসলাবম শ্বরয়ার েৃবষ্টরকাণ লথরক সড়ক 
েুঘবটনার শ্াবি ও েবত্পূরণ কী হরি, এ প্রসরঙ্গ বিিাবরত্ েরত্ায়া বেরয়রেন। 
লরজুরলশ্রনর সারমমব হরচ্ছ, বর্বন সরাসবর এ অপরারধর সরঙ্গ জবড়ত্ ত্ারক শ্বরয়রত্র 
েৃবষ্টরত্ মুিাবশ্র িলা হয়। মুিাবশ্র েবত্গ্রস্থ পবরিাররক েবত্পূরণ বেরত্ িাধয থাকরিন, 
বত্বন বিচাররর মুরখামুবখ হরিন ও রাি ত্ার লথরক এ েবত্পূরণ আোয় করর বনরি এিং 
এ অথব আোয় করর েবত্গ্রস্থ িযবিরক িা ত্ার পবরিাররক হিাির কররি। [১২] 
এ প্রসরঙ্গ শ্ায়খ আহমােুল্লাহর এই আরলাচনাবট লেখা লর্রত্ 
পাররঃ https://bit.ly/2n7zo25 
. 
র্বে লকারনাভারি সড়ক েুঘবটনা ঘরট র্ায়, ত্াহরল এই েুঘবটনায় মৃত্ িযবির িযাপারর 
ইসলারমর হুকুম হরচ্ছ – লস শ্হীে বহসারি িণয হরি ইন শ্া আল্লাহ। [১৩] এবট মৃত্ 
িযবিবটর প্রবত্ আল্লাহর রহমত্ এিং মৃরত্র পবরিাররর জনয একবট বিশ্াল সান্ত্বনার 
িযাপার। ২০১৬ সারল এক মমবাবিক সড়ক েুঘবটনায় লেশ্িররণয আরলম খন্দকার 
আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র.) মৃতু্যিরণ কররন। আল্লাহ ত্াাঁরক শ্হীে বহসারি কিুল করুন। 
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. 
সমারজ লকারনা অনযায় ও অসঙ্গবত্ লেখরল এর প্রবত্িাে ও প্রবত্ররারধ ইসলারমর 
বনরেবশ্ ররয়রে।  
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘লত্ামারের লকউ র্বে লকান অনযায় লেরখ ত্রি লস ত্ার হাত্ 
বেরয় ত্া পবরিত্বন কররি। র্বে ত্ারত্ সেম না হয় ত্রি লস ত্ার িিরিযর মাধযরম ত্া 
পবরিত্বন কররি। এরত্ও র্বে সেম না হয় ত্রি লস ত্ার অির বেরয় ত্া পবরিত্বন 
(কামনা) কররি, আর এ ঈমারনর েুিবলত্ম পর্বায়।” [১৪] 
. 
কারজই একবট লেরশ্র লর্ লকারনা পর্বারয় অনযায় ও ননরাজয লেখা বেরল ত্া বনরসরন 
সাধযমত্ লচষ্টা করা মুসবলমরের জনয কত্বিয। আমারের লেরশ্র বকরশ্ার োত্রসমাজ 
িত্বমারন খুিই লর্ৌবিক কাররণ আরন্দালন কররেন। সড়কপরথর ননরাজযগুরলা েূর 
করার জনয রাজপরথ লনরমরেন। ত্রি এই প্ররচষ্টাগুরলা লর্ন র্থার্থভারি হয়। প্রবত্িাে 
হরি অনযারয়র বিরুরদ্ধ, জাবলরমর বিরুরদ্ধ। এ জনয লর্ন পথচারী ও সাধারণ জনিরণর 
অবধকার নষ্ট না হয়। ত্ারের জীিন ও সম্পরের লকারনা েবত্ না হয়। লেরশ্ লর্ন 
লকারনা প্রকার নাশ্কত্া ও বেত্না-োসারের সৃবষ্ট না হয়। বনিয়ই আল্লাহ 
োসােকারীরের ভারলািারসন না। বনরাপে সড়রকর আরন্দালনও লর্ন বনরাপে ও 
শ্াবিপূণব হয়। আরন্দালরনর জনয রাজপরথ েীঘবেন অিস্থারনর কাররণ কাররা লর্ন 
সলাত্ (নামাজ) বিনষ্ট না হয়। োত্রী লিারনরা লর্ন েরর্ পেবা লঙ্ঘণ না কররন। ভারলা 
কাজ কররত্ বিরয় লর্ন আল্লাহর বিধান লবঙ্ঘত্ না হয় লসবেরক লেয রাখা প্ররয়াজন। 
. 
সরিবাপবর আমারের এটা অনুধািন করা জরুরী লর্, কুরআন-সুন্নাহর মারেই আরে 
আমারের জীিরনর সকল বেরকর সরিবািম বিধান। আল্লাহ ত্া’আলার বিধারনর মারেই 
আরে সড়কসহ অনয সকল স্থারনর সকল সমসযার সমাধাণ। এর মারেই আরে 
আমারের বনরাপে আেয়। এবটই আমারের “মুবির রািা”। 
. 
পাবথবি জীিরন বনরাপে সড়ক আমারেররক বনরাপরে িিরিয লপৌঁরে লেয়। ত্রি 
আমারের মূল িিিয লত্া জান্নাত্। লসই জান্নারত্ র্ািার জনয মুবির মহাসড়রক ওঠা 
সিরচরয় জরুরী। আল্লাহ আমারেররক “মুবির রািা”র বেরক ধাবিত্ করুন। বনরাপরে 
জান্নারত্ প্ররিশ্ কবররয় বেন। ইহকাল ও পরকারলর সকল েুঘবটনা লথরক বহোর্ত্ 
করুন। 
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২৬১ 

নাবিকত্াঃ সমাধাণ, নাবক সমসযা? 

- লহাসাইন শ্াবকল 
 
. 
নাবিকত্া বনরজই বকন্তু স্বয়ংসমূ্পনব লকারনা সমসযা নয় িরং সমসযাটা সভযত্ার। 
সমসযাটা ত্ারা বকভারি বিশ্বরক লেরখ থারক। গ্রীক-ররামান বেরলাসবে আর পযািাবনজম 
োরা প্রভাবিত্ সভযত্ার েলই হরলা নাবিকত্া আর সরন্দহিাে। এগুরলারক মূল সমসযা 
বহরসরি বিল কররত্ থাকরল সমসযার সমাধান খুি লিবশ্ একটা আশ্া করাটা িৃথা। 
আমরা র্বে একটু ইবত্হারসর বেরক ত্াকাই ত্াহরল লেখরিা লর্ মুসবলম বিরশ্ব গ্রীক 
বেরলাসোররের িই র্খন অনুিাে হওয়া শুরু কররলা ত্খন ত্খনকার অরনক ললাকই 
গ্রীকরের রঙচঙা কথায় প্রভাবিত্ হরয় ইসলাম ও ইসলামী আকীোরক গ্রীকরের 
বেরলাসবে আর িিাপচা মত্ােশ্ব োরা ভািা ও মাপা শুরু কররলা। পরিত্বীরত্ 
ত্ারেররক মুত্াবর্লা িা োলাইসুে-োলসােী িরল আমরা বচরনবে। পরিত্বীরত্ অরনক 
আরলমরা গ্রীকরের এসি প্ররশ্নর জিাি লেওয়ার জনয মারঠ লনরমরেন, ত্ারা গ্রীকরের 
মূলনীবত্ বেরয়ই ত্ারের প্রশ্নগুরলার সমুবচত্ জিাি লেওয়ার লচষ্টা করররেন। বকন্তু এরত্ 
বক সমাধান হরয়রে সমসযার? হযাাঁ, বকেু উপকার অিশ্যই হরয়রে বনসরন্দরহ, বকন্তু 
সামবগ্রক ভারি এই সমসযার বিল করার লেরত্র কত্টূকু সেলত্া এরসরে? খুি একটা 
না। কারন লসই সমরয়র প্রথম কাজ বেরলা গ্রীকরের মত্ােশ্বরকই আিমন করা। 
ত্ারের বচিাধারা আর েশ্বরনর বভবি বনরয় আরলাচনা করার জরুরত্ সিরচরয় লিশ্ী 
বেরলা বকন্তু কাজটা অনযভারি হরয়রে ত্ারা প্রথরমই গ্রীকরের মবিষ্কপ্রসূত্ উদ্ভট প্রশ্ন 
আর অবভরর্ারির জিাি বেরত্ই লিবশ্ িযি হরয় পরড়রেন। ত্রি এইরেরত্র িলা র্ায় 
হুিাতু্ল ইসলাম ইমাম িার্ালী ও শ্াইখুল ইসলাম ইিরন ত্াইবময়যাহ সিরচরয় িড় 
ভূবমকা লররখরেন। ইমাম িার্ালী ত্াাঁর মাকাবসেুল োলাবসো ও ত্াহাোতু্ল োলাবসো 
বেরয় লমৌবলক আিমরনর বভত্ িরড় লিরেন আর ইমাম ইিরন ত্াইবময়যাহ ত্াাঁর ‘আর-
রােু-আলাল-মানবত্বকবয়যন’ োরা লসই বভত্রক অত্যি েেত্ার সারথ পূণব করররেন। 
আলহামেুবলল্লাহ!  
- 
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- 
একটা সময় আিার আসরলা র্খন গ্রীক লরামানরের লপ্রত্াত্মারা র্খন মাবট খুরড় ত্ারের 
গ্রীকরের সরন্দহিাে আর িস্তুিারে পবরপূণব লহবররটজরক লির কররত্ শুরু কররলা। লসই 
লখাড়াখুবড়রক বিশ্বজনীন করার প্ররচষ্টার েসলই িলা র্ায় এরক এরক ইউররাপ জুরড় 
হরত্ থাকা ইন্ডাবিয়াল লররভালুযশ্ান, লররনসাাঁ, এনলাইটরমন্ট, লরামাবন্টবসজম, আর 
এরের সকল প্ররচষ্টার সমবিত্ শ্বিই হরলা ১৮৪৮ সারলর বেরক জজব জযাকি 
লহাবলয়াক নামক সরন্দহিােী োরা এক োিালী মত্িাে লসকুযলাবরজম। আর ইংররজরা 
র্খন লসকুযলাবরজরমর পাো মুবরে হরয় ত্ারের সাম্রাজযিােী এরজন্ডার মাধযরম লেরশ্ 
লেরশ্ ত্ারের পারয়র বনরচর জবমন লপািা কররত্ েবড়রয় পড়রলা। বঠক ত্খনই ত্ারের 
লসকুযলাবরজরমর পুবত্িন্ধময় এই োিালী মত্রক প্রবত্বট লেরত্র েবড়রয় বেরত্ সেম 
হরলা। এিং সত্যকথা হরলা ত্ারা ত্ারের এই মত্ােশ্ব প্রচারর লিজায় সেল বেরলা।  
- 
- 
ত্াই পুররােস্তুর লসকুযলার প্রবত্ষ্ঠারন লসকুযলাররের আন্ডারর পড়ারলখা করর কালরক 
র্খন লকউ িরল ‘লেয়ার ইজ লনা িি’ ত্াহরল খুি একটা অিাক হওয়ার বক আরে! 
আজরক আপবন প্রমান করর বেরলন না আল্লাহ িলরত্ এক সত্ত্বা আরেন, কালরক লস 
আিার িািবান্ড রারসরলর পযারািে পরড় এই প্রশ্ন তু্লরি, পররর বেন িলরি 
সরিবটরসর ধাাঁধারক বভবি করর লসই প্রশ্ন তু্লরি। বহউমযাবনজরম বিশ্বাসী কাররার 
োসপ্রথা খারাপ লািরত্ই পারর, এভারি ত্ারা ত্ারের িাাঁকারচাখ বেরয় ইসলামরক 
িাাঁকাই লেখরত্ পারি (নাউরু্বিল্লাহ)। ত্ারক লচারখর বচবকত্সা না বেরয় র্বে এবেরকর 
ওবেরকর কথা িরল ত্ার প্ররশ্নর জিাি বেরত্ই িযি হরয় র্ান ত্রি বক হরি? হরি না। 
অিশ্যই নাবিকরের প্ররশ্নর জিাি লেওয়া অিশ্যই গুরুত্বপূণব ও খুিই সওয়ারির কাজ। 
বকন্তু ত্ারা লর্ই মরত্র উপর বভবি করর এইসি প্রশ্ন তু্রল লসই মত্ােশ্ব বনরয়ও 
বলরখন, র্ারত্ একই ধারচর প্রশ্ন েুইবেন পরর লর্ই লাউ লসই কেু হরয় আিার বেরর না 
আরস। লমৌবলক ললখা বলরখন। লকন লসকুযলাবরজম িত্বমারন অচল, লকন বিরিক বেরয় 
সি বসদ্ধাি বনরল সিবকেু ললরর্ লিািরর হরয় র্ারি, লকন বিজ্ঞানরক আর িত্বমারন রি 
বহরসরি মানা র্ারচ্ছনা, এইসনি ত্াগুবত্ লেরাউবন বসরস্ট্ম মানুষরক লসই ত্খন লথরক 
এখন পর্বি বক বক উপহার বেরত্ লপরররে লসগুরলা বনরয় বলখুন, আরলাচনা করুন। 
কান লত্া অরনক লটরনরেন এিার কানটা লটরন মাথাটা আনা র্ায় বকনা লেখুন! 
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২৬২ 
বনরাপে নিরীরত্ েুঘবটনা ঘরট লকন? 

- শ্াইখ আহমাে উল্লাহ মাোনী 
 

 
#নাবিক_প্রশ্নঃ বনরাপে নিরী মোরত্ লকন এত্ েুঘবটনা ঘরট? বত্বন বক ভবিষযরত্ এই 
মোরত্ই মুসবলম বনধরনর িযাপারর অজ্ঞ বেরলন না (১৯৭৯)? ২০১৫ সারলও মোয় 
লিন ধরস পরড় ভয়ািহ েুঘবটনা ঘরটবেল। প্রাণহানী হরয়বেল। 

. 

#উিরঃ আল্লাহ ত্া’আলা কুরআরনর একাবধক জায়িায় মোরক ‘বনরাপে’ লঘাষণা 
বেরয়রেন। ত্রি লকন মোয় েুঘবটনা ঘরট এিং হত্াহরত্র সংিাে আরস? সম্প্রবত্ লিন 
লভরঙ্গ ঘরট র্াওয়া েুঘবটনার পর এই প্রশ্নবট হয়রত্া িহু মানুরষর মরনই জাগ্রত্ হরয়রে। 
. 

 
আল্লাহ ত্া’আলা িরলরেন – 

‘লর্ িযবি লসখারন (মোর হারাম) প্ররিশ্ করররে, লস বনরাপিা লাভ করররে’। [সূরা 
আরল ইমরান ৯৭] 

. 

আল্লাহ ত্া’আলা ইরশ্াে কররন- 

‘ত্ারা বক লেরখ না লর্, আবম (মো নিরীরক) একবট বনরাপে আেয়স্থল কররবে। অথচ 
এর চতু্পারশ্বব র্ারা আরে, ত্ারের উপর আিমণ করা হয়’। [ সূরা আনকািুত্ ৬৭ ] 

. 

সূরা ত্বীরন আল্লাহ ত্া’আলা মোরক বনরাপে শ্হর বহরসরি অবভবহত্ করররেন। 

আল্লাহ ত্া’আলা ইরশ্াে কররন- 

‘আর স্মরণ কররা ত্খনকার কথা র্খন আবম এই িৃহরক (কা’িা) ললাকরের জনয লকন্দ্র 
ও বনরাপিাস্থল িণয কররবেলাম’। [ সূরা িাকারা ১২৫ ] 
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. 
কুরআরন িবণবত্ উপররারল্লবখত্ মো ও মোর মসবজেরক ‘বনরাপে’ িরল আখযাবয়ত্ 
করার বিখযাত্ করয়কবট িযখযা বনমরূপ- 

. 

(১) আয়ারত্ উরল্লবখত্ বনরাপিা িলরত্ জারহলী রু্রির বনরাপিার কথা িুোরনা হরয়রে। 
ত্খন হারারম লকউ প্ররিশ্ কররল আর ত্ারক লকউ লকান ধররণর আিমন কররত্া না। 
অরনরক সাধারণ অরথব হারারম প্ররিশ্কারীর বনরাপে থাকার অথব করররেন। অথবাৎ 
হারামরক আল্লাহ ত্া’আলা এরত্াটা মর্বাো ও িম্ভীরত্া োন করররেন লর্, লকান খুবনর 
কাে লথরকও লকউ লসখারন খুরনর িেলা বনরয় বনরজর হাত্ ররি রাঙ্গারত্ চায় না। 
. 
(২) হারাম শ্রীরের বনরাপিার মারন হরলা, মানুরষর গুনারহর েরল আল্লাহ প্রেি লর্ 
আর্াি-িজি নাবজল হরয় থারক, ত্া লথরক মোর এই মসবজে বনরাপে থাকরি। (এই 
েু’বট িযখযা ইমাম ত্ািারীর ত্ােসীর গ্ররন্থ িবণবত্ হরয়রে।) লর্মনবট (সূরাতু্ল িাকারা 
১২৬ নং আয়ারত্)ইব্রাহীম আ: েু’আ কররবেরলন। 
. 
(৩) পৃবথবির লকান শ্হর ও জনপে োিারলর বেত্না লথরক বনরাপে থাকরি না। বকন্তু 
মো (এিং মেীনা) নিরীরত্ লস প্ররিশ্ কররত্ পাররি না। এমরমব সহীহ লিাখারী ও 
মুসবলরম একাবধক হােীস িবণবত্ হরয়রে। এর আরলারক অরনক মুোসবসর িরলন- মো 
ও ত্ারত্ প্ররিশ্ কারীর বনরাপিা িলরত্ মনি ইবত্হারসর সিরচরয় িড় বেত্না 
োিারলর বেত্না লথরক বনরাপে থাকার কথা ইবঙ্গত্ করা হরয়রে। 
. 
(৪) অরনরকর মরত্, এখারন ‘সংিাে সূচক শ্ব্দ’ িযিহার করা হরলও উরেশ্য বনরেবশ্ 
জাবর করা। র্া কুরআরনর িহুল প্রচবলত্ ও প্রবশ্দ্ধ একবট পদ্ধবত্। উরেশ্য হরলা, 
শ্াসকিণ লর্ন হারারম প্ররিশ্কারীরের লকান প্রকার অবনষ্ট সাধন না কররন, িরং 
ত্ারের বনরাপিা বিধান কররন। ইমাম জাসসাস সহ অরনরকই এমনবট ইবঙ্গত্ 
করররেন। 
. 
(৫) অরনরক িরলরেন, মোর হারারম প্ররিশ্কারীরক বনরাপে িলার অথব হরলা, লসখারন 
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লকানরূপ েণ্ড িািিায়ন চলরি না। সুত্রাং লসখারন লকান খুনী িা কারেররক হত্যা করা 
র্ারি না, লচাররর হাত্ কাটা র্ারি না ইত্যাবে। 

. 

লমাোকথা হরলা, বনরাপিা’র িযাখযায় আরজা পর্বি লকান ত্ােসীররিিা এ কথা িরলন 
বন লর্, মো ও হারারমর বনরাপে হওয়ার অথব- ‘মোয় মনুষযসৃষ্ট বকংিা প্রাকৃবত্ক লকান 
েুঘবটনা ঘটরি না’। িরং অনয েশ্বট শ্হররর মরত্া মোরত্ও এসি ঘটনা ঘটরত্ পারর। 
সুত্রাং লসসরির সারথ কুরআরন িবণবত্ বনরাপিার লঘাষণার লকান সাংঘবষবকত্া নাই। 

. 

. 

. 

কৃত্জ্ঞত্া স্বীকারঃ "কুরআরনর আরলা" 
সূত্রঃ http://www.quraneralo.com/why-calamity-happens-in-makka/ 
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২৬৩ 

কা’িাঃ মূবত্বপুজকরের মবন্দর, নাবক ইব্রাবহম (আ.) এর 
বনমবাণ করা ইিােত্খানা? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 
 

বর্লহজ মাস এরলই নাবিক-মুিমনা ও অনয ধরমবর ইসলামবিররাধী এবিবভস্ট্রা হজ, 
কা'িাঘর, কুরিানী -- এইসি বজবনরসর বিররাবধত্ার মরহাৎসি শুরু করর। নানা রকম 
"ত্থযসমৃদ্ধ" ললখায় ত্ারের লেসিুক ওয়াল ও ব্লরির লপইজগুরলা ভরর র্ায়। বকন্তু 
এসি ললখার লিবশ্রভাি ত্থযই বিভ্রাবিকর ও বমথযাচাররর লিসাত্ী োড়া বকেু নয়। 
ত্ারের এই অপরচষ্টার বিরুরদ্ধ সত্যকথন এর বর্লহজ মারসর বিরশ্ষ আরয়াজন শুরু 
আজ লথরক। এই ললখাবট #সত্যকথন_১৫০ ললখাবটর বিিাবরত্ ও পবরমাবজবত্ রূপ। 
. 
ওরয়িসাইট লথরক েবিসহ ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E…/64 
. 
. 
কা’িা—র্ারক িলা হয় ‘িাইতু্ল্লাহ’। আল্লাহর ঘর। লে-রকাবট মুসবলরমর হৃেরয়র 
েন্দন। ভারলািাসা ও আরিরির অনয নাম। লে লে মানুষ এ ঘরবটরক জীিরন 
একিার লেখরত্ পািার জনয মুবখরয় থারকন। কা’িা আমারের এক আল্লাহ ত্া’আলার 
কথা মরন কবররয় লেয়। লসইসি মহান নিীরের কথা মরন কবররয় লেয়, র্ারা এখারন 
এরস আল্লাহ ত্া’আলার ইিােত্ করররেন। উচ্চস্বরর আসমান ও জবমরনর রি মহান 
আল্লাহর প্রশ্ংসা করররেন। 
. 
বকন্তু বকেু ইসলামবিররাধী ললখরকর অবভরর্াি হরচ্ছ—কা’িা বেল আরি মূবত্বপূজকরের 
মবন্দর। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মবন্দর লথরক ত্ারের উরচ্ছে করর এক আল্লাহর উপাসনা 
ও হজ শুরু কররন। এোড়া মুসবলমরের োবি নাবক বমথযা— ইব্রাবহম(আ.) নাবক 
কখরনাই মোয় আরসনবন, কারজই ত্াাঁর পরে কা’িা বনমবাণ সম্ভি না। ইহুবে-বিষ্টানরের 
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প্রাচীন গ্রন্থ ইব্রাবহম(আ.) এর িযাপারর িযাপক আরলাচনা করর। বকন্তু কা’িার িযাপারর 
নাবক এসি গ্রন্থ বকেু িরলবন। অত্এি কা’িা ইব্রাবহমী (Abrahamic) স্রষ্টার উপাসনা 
িৃহ হরত্ পারর না, ইত্যাবে ইত্যাবে। 
. 
কা’িা ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণ করররেন—এটা আরি লপৌিবলকরেরও বিশ্বাস বেল : 
মুিমনারা আররির মূবত্বপূজকরের প্রবত্ খুি েরে রাখিার োবি করর, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
নাবক ত্ারের মবন্দররক এক আল্লাহর উপাসনালয় মসবজেুল হারারম রূপািবরত্ 
করররেন। মুিমনারা বক এটা জারন লর্ লখাে আররির মূবত্বপূজকরাই এটা োবি করত্ 
লর্, ত্ারা ইব্রাবহম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধর এিং কা’িা বেল ত্ারের বপত্া 
ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণকৃত্ আল্লাহর ঘর?[1] কা’িা লর্ ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণকৃত্ 
আল্লাহর ঘর —এটা বনরয় মুসবলম বকংিা আররির মূবত্বপূজক কারও লকারনা বেমত্ বেল 
না। বেমত্ বেল এটা বনরয় লর্, মহাবিরশ্বর প্রবত্পালক আল্লাহর লকারনা শ্রীক আরে 
নাবক লনই। 
. 
ইব্রাবহম(আ.) [prophet Abraham] লর্ মূবত্বপূজক বেরলন না এিং এক-অবেত্ীয় 
আল্লাহর [ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ El/Eloah/Elohim] উপাসনা কররত্ন, এটা বনরয় 
মুসবলম-ইহুবে-বিষ্টান কারও বেমত্ লনই। 
. 
“ঈশ্বর লমাবশ্রক [নিী মুসা(আ.)] আররা িলরলন, “ইস্রারয়বলয়রের িল : সোপ্রভু ঈশ্বর, 
লত্ামারের পূিবপুরুষরের ঈশ্বর—আব্রাহারমর [নিী ইব্রাবহম(আ.)], ইসহারকর, র্ারকারির 
[নিী ইয়াকুি(আ.)] ঈশ্বর আমারক লত্ামারের বনকট পাবঠরয়রেন। এটাই বচরকারলর 
জনয আমার নাম, এই নারমই প্রজম লথরক প্রজরম আমারক স্মরণ করা হরি।” [2] 
. 
মুিমনারা কুরআন এিং হাবেরসর ওপর সরন্দহ লপাষণ করর। অথচ ইহুবে-বিষ্টানরের 
গ্ররন্থর িযাপারর ত্ারের এমন লকারনা কথা িলরত্ লশ্ানা র্ায় না। ইব্রাবহম(আ.) এর 
িযাপারর ইহুবে-বিষ্টানরের গ্রন্থরক ত্ারা প্রামাণয বহসারি ধরররে এিং কা’িা সম্পরকব 
মুসবলমরের োবিরক বমথযা প্রমারণর জনয ত্ারা ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থর কথা উরল্লখ 
করর িরলরে—“ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ কা’িার কথা লনই।” এ বেরয়ই মুিমনারের 
একরচাখা েৃবষ্টভবঙ্গ লিাো র্ায়। 
. 
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◘ ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ বক আসরলই কা’িার কথা আরলাবচত্ হয়বন? : 
. 
চলুন আমরা লেবখ ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ আসরলই কা’িার কথা এরসরে বক না। 
িাইরিরলর িীত্সংবহত্া (Psalms) গ্ররন্থ িলা হরয়রে: 
. 
“[লহ প্রভু] ত্ারাই আবশ্িবােধনয র্ারা লত্ামার ঘরর িাস করর; ত্ারা সো-সিবো লত্ামার 
প্রশ্ংসা করর। ত্ারাই আবশ্িবােধনয লত্ামারত্ই র্ারের শ্বি, র্ারা ত্ীথবর্াত্রার জনয 
মনবস্থর করর। র্খনত্ারা িাকা উপত্যকা বেরয় িমন করর, এরক পাবনর নহররর স্থান 
িণয করর। শ্ররত্র িৃবষ্ট এরক আবশ্িবারে পূণব করর [রকারনা লকারনা ভাসবরন – শ্ররত্র 
িৃবষ্ট জলাশ্য়গুরলারক ভবররয় লেয়]।” 
Blessed are those who dwell in your house; they are ever praising 
you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are 
set on pilgrimage. As they pass through the Valley of Baka, they 
make it a place of springs; the autumn rains also cover it with pools 
[Or blessings]. (NIV)[3] 
. 
িাকা িা িাো হরচ্ছ মোর প্রাচীন নাম। িাইরিরলর িীত্সংবহত্া হরচ্ছ োউে(আ.) এর 
ওপর নাবর্লকৃত্ বকত্াি [র্ািুর] এর বিকৃত্ রূপ। এবট িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম (Old 
Testament) অংরশ্ আরে এিং এবট ইহুবে ও বিষ্টান উভয় ধমবািলম্বীরের স্বীকৃত্ গ্রন্থ। 
এই বকত্ারি আমরা িাকায় ত্ীথবর্াত্রী (হজ কারেলা)রের বিিরণ পাই। িাইরিরলর 
পেবটরত্ আরও িলা হরয়রে লর্, লসখারন আশ্ীিবাে (blessings) িা িরকত্ আরে । 
আল কুরআরনও মোর ‘িাো’ নারমর উরল্লখ পাওয়া র্ায় এিং এখানকার িরকরত্র 
কথা উরল্লখ করা হরয়রে। লকারনা লকারনা অনুিারে ওই স্থারন জলাশ্রয়র উরল্লখ পাওয়া 
র্ায়। এবটও িলা হরয়রে লর্, ত্ারা এরক পাবনর নহররর স্থান িণয করর। মোয় কা’িার 
বনকরটও জলাশ্য় আরে, বিপুল পাবনর সুপ্রাচীন আধার—র্মর্ম কূপ। 
. 
আল কুরআরন িলা হরয়রে: 

ا َوُهًدى لِ ْلَعاَلِميَن ﴿ ِِي بَِبكََّة ُمَباَرًَ ََ بَ ْيت  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّ   آيَاٌت بَيِ َناٌت مََّقاُم ِإبْ َراِهيَم ۖ َوَمن َدَخَلهُ ﴾ ِفيِه ٩٥ِإنَّ َأوَّ
َفَر فَِإنَّ اللَّ َه غَ  اَن آِمًنا   َولِلَّ ِه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًَل   َوَمن ََ  ﴾٩٩ي  َعِن اْلَعاَلِميَن ﴿نِ ََ
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অথব :“বনঃসরন্দরহ সিবপ্রথম ঘর র্া মানুরষর জরনয বনধবাবরত্ হরয়রে, লসটাই হরচ্ছ এ 
ঘর, র্ািাোয় [মো] অিবস্থত্ এিং সারা জাহারনর মানুরষর জনয লহোরয়ত্ ও 
িরকত্ময়। এরত্ ররয়রে মাকারম ইব্রাবহরমর মত্ প্রকৃষ্ট বনেশ্বন। আর লর্ ললাক এর 
লভত্রর প্ররিশ্ করররে, লস বনরাপিা লাভ করররে। আর এ ঘররর হজ করা হরলা 
মানুরষর ওপর আল্লাহর প্রাপয; লর্ ললারকর সামথবয ররয়রে এ পর্বি লপৌঁোর। আর লর্ 
ললাক ত্া মারন না—আল্লাহ সারা বিরশ্বর লকারনা বকেুরই পররায়া কররন না।” [4] 
. 
বহব্রু ভাষায় ‘িাকা’(בכא) শ্রব্দর অথব হরচ্ছ কান্না িা weeping।[5] এ কাররণ 
িাইরিরলর লকারনা লকারনা অনুিারে িীত্সংবহত্া(Psalms) ৮৪ : ৬ এ ‘িাকা 
উপত্যকা’(valley of Baka/Baca) এর স্থরল বহব্রু শ্ব্দবটর অনুিাে করর ললখা হরয়রে 
‘কান্না উপত্যকা’ িা ‘valley of weeping’।[6] িাইরিরল ইসমাঈল(আ.) ও ত্াাঁর মা 
হািার [হারর্রা(আ.)]রক বনিবাসন লেিার ঘটনায় উরল্লখ আরে লর্, বশ্শু ইসমাঈল(আ.) 
মরুভূবমরত্ পাবনর অভারি কাাঁেরত্ শুরু কররন। ত্াাঁর লসই কান্না শুরনঈশ্বর স্বিবেূত্ 
পাবঠরয় ত্াাঁরের অভয় লেন এিং পাবনর একবট কূপ নত্বর করর ত্াাঁরের পাবন পারনর 
িযিস্থা কররন।[7] িাইরিরল অরনরক জায়িারত্ই বিবভন্ন স্থারনর নামকরণ করা হরয়রে 
বিবভন্ন প্রবসদ্ধ ঘটনারক লকন্দ্র করর।[8] এখারন বশ্শু ইসমাঈল(আ.) এর কমবকারণ্ডর 
সরঙ্গ িাকা উপত্যকার নারম বমল খুাঁরজ পাওয়া র্ারচ্ছ। নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেস 
অনুর্ায়ী বশ্শু ইসমাঈল(আ.) ও ত্াাঁর মা’লক মোয় লররখ আসা হরয়বেল।[9] 
Jewish Encyclopedia লত্ Psalms 84 : 6 এর ‘valley of Baka/Baca’ সম্পরকব 
িলা হরয়রে : 
. 
“A valley mentioned in Ps. lxxxiv. 7 [6 A. V.]. Since it is there said 
that pilgrims transform the valley into a land of wells, the old 
translators gave to "Baca" the meaning of a "valley of weeping"; but 
it signifies rather any valley lacking water. Support for this latter 
view is to be found in II Sam. v. 23 et seq.; I Chron. xiv. 14 et seq., 
in which the plural form of the same word designates a tree similar 
to the balsam-tree; and it was supposed that a dry valley could be 
named after this tree.König takes "Baca" from the Arabian "baka'a," 
and translates it "lacking in streams." The Psalmist apparently has 
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in mind a particular valley whose natural condition led him to adopt 
its name.” [10] 
. 
অথবাৎ এখারন পাবনর অভাি আরে এমন স্থারনর কথা লিাোরনা হরচ্ছ। এখারন 
জায়িাবটর নারমর সরঙ্গ Balsam নামক এক প্রকার সুিবন্ধ পুষ্পত্রুরক সমৃ্পি করা 
হরয়রে। König (একজন জামবান পবণ্ডত্) Baca শ্ব্দবটরক আরবি baka'a লথরক গ্রহণ 
করররেন এিং এর অথব করররেন ‘পাবন প্রিারহর অভাি’। 
িাইরিরলর বিবভন্ন সুবিখযাত্ িযাখযাগ্ররন্থও ‘valley of Baka/Baca’র সারথ balsam 
পুষ্পত্রুরক সংবেষ্ট করা হরয়রে।[11] 
. 
The new encyclopædia (Universal dictionary of arts and sciences) 
িলা হরয়রে: 
An Arabian tree, famous from the most remote antiquity, and yet 
little known, is that which produces the balsam of Mecca.[12] 
অথবাৎ, মোর balsam পুষ্পত্রু হরচ্ছ একবট আরিয িাে, লর্বট সুেূর প্রাচীনকাল 
লথরক অত্যি বিখযাত্। 
পাবনর অভাি আরে এমন স্থান, balsam পুষ্পত্রু—এ সিবকেুই মোরকই বনরেবশ্ 
কররে। 
. 
িাইরিরলর িীত্সংবহত্ার( Psalms) ওই ৮৪ নং অধযারয়ই ৩ নং পরে িলা হরয়রে: 
“লহ সিবশ্বিমান প্রভু, আমার রাজা, আমার ঈশ্বর, চড়ুই পাবখরা পর্বি আপনার মবন্দরর 
ত্ারের আেয় খুাঁরজ লপরয়রে। আপনার লিেীর কারেই ওরা িাসা লিাঁরধরে এিং ওরের 
শ্ািকও আরে।” 
“Even the sparrow has found a home,and the swallow a nest for 
herself, where she may have heryoung—a place near your altar,Lord 
Almighty, my King and my God. (NIV)” [13] 
. 
অপর বেরক, ইিন বহশ্ারমর সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এ মোর কা’িা িৃহ সম্পরকব একজন 
প্রাচীন আরি কবির কবিত্া উরল্লখ করা হরয়রে : 
“ লসই পবিত্র ঘররর (কা’িা) জনয আমার মন কাাঁরে, লর্খারন কিুত্র ও চড়ুই পাবখরক 
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কষ্ট লেয়াহয় না, িরং ত্ারা লসখারন বনরাপরে িাস করর। এমনবক লসখানকার িনয 
পশুরেররকও বশ্কার করা হয় না।...” 
ইিন বহশ্াম উরল্লখ করররেন লর্, লকারনা লকারনা কবিত্া-বিশ্াররের মরত্ এটাই আরবি 
ভাষায় রবচত্ প্রথম কবিত্া।[14] 
. 
প্রাচীন রু্রি আরি কবিরের কবিত্াগুরলা বেল অরনকটা িত্বমান রু্রির সংিাে-মাধযরমর 
মরত্া। িাইরিরলর িীত্সংবহত্ারত্ উরল্লবখত্ িাকা উপত্যকায় ঈশ্বররর মবন্দর এিং 
মোর কা’িািৃরহর বিিররণর মারে আরও একবট বমল খুাঁরজ পাওয়া লিল। 
. 
র্বে এখরনা লকউ িলরত্ চান লর্ এই বমল ‘কাকত্ালীয়’, ত্ারের আরও একটা বজবনস 
লেখারত্ চাই। িাইরিরলর িীত্সংবহত্ার (Psalms) ওই একই অধযারয়র ৮-১০ নং পরে 
িলা হরয়রে: 
. 
“লহ সিবশ্বিমান প্রভু, আমার প্রাথবনা শুনুন। লহ র্ারকারির [ইয়াকুি(আ.)] ঈশ্বর, 
আমার কথা শুনুন। লহ ঈশ্বর, আমারের রোকত্বারক সুরো বেন। আপনার মরনানীত্ 
রাজার প্রবত্ সেয় লহান। অনয জায়িায় হাজার বেরনর লচরয় আপনার মবন্দররর এক 
বেন অরনক ভারলা। একজন েুষ্ট ললারকর ঘরর িাস করার লচরয় আমার ঈশ্বররর িৃরহর 
োরর োাঁবড়রয় থাকা অরনক ভারলা।” 
“Hear my prayer, Lord God Almighty; listen to me, God of Jacob. 
Look on our shield, O God; look with favor on your anointed one. 
Better is one day in your courtsthan a thousand elsewhere; I would 
rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the 
tents of the wicked.” (NIV) [15] 
. 
এিার আমরা মোর মসবজেুল হারারম সলাত্ িা নামারজর েবর্লরত্র একবট হাবেস 
লেবখ : 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, “মসবজেুল হারাম োড়া অনযানয মসবজরের তু্লনায় আমার এই 
মসবজরে (মসবজেুন নিিী) একবট সলাত্ (নামাজ) হাজার সলাত্ অরপো লেষ্ঠ। আর 
অনযানয মসবজরের তু্লনায় মসবজেুল হারারমর একবট সলাত্ এক শ্ত্ হাজার (১ লে) 
সলাত্ অরপো লেষ্ঠ।”[16] 
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. 
এসি বমল লথরক আমরা বনবিত্ভারি িলরত্ পাবর লর্, ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ 
মো মুকাররমায় অিবস্থত্ আল্লাহর ঘর কা’িার কথা উরল্লখ আরে। 
. 
এমন েবলল-প্রমাণ ররয়রে লর্, নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর জরমরও িহু আরি লথরক 
আররির ইহুবেরা কা’িারক ত্াাঁরের পূিবপুরুষ ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণ করা আল্লাহর ঘর 
বহসারি বচনরত্া। িােশ্াহ তু্ব্বান (তু্ব্বা/আিু কারাি আসাে) ৩৯০ লথরক ৪২০ 
বিষ্টারব্দ ইরয়রমন শ্াসন কররত্ন।[17]একিার মেীনািাসীরের সারথ ত্ার রু্দ্ধ 
পবরবস্থবত্র উদ্ভি হয়। লসই ঘটনার ঐবত্হাবসক বিিররণর মরধয আমরা কা’িা সম্পরকব 
ত্ৎকালীন মেীনার প্রাচীন ইহুবেরের বিশ্বারসর উরল্লখ পাই। 
. 
মেীনািাসীরের সারথ তু্ব্বারনর (ইরয়রমরনর িােশ্াহ) রু্রদ্ধর ঘটনা...এভারি রু্রদ্ধ বলপ্ত 
থাকাকারল িনূ কুরায়র্া লিারত্রর েুজন ইহুবে পবণ্ডত্ তু্ব্বারনর সারথ লেখা করর। িনূ 
কুরায়র্া লিাত্রবট কুরায়র্ার িংশ্ধর। ...মেীনার এই েুই পবণ্ডত্ বেরলন আল্লাহর 
বকত্ারি বিরশ্ষ পারেশ্বী। তু্ব্বান মেীনা ও ত্ার অবধিাসীরের ধ্বংস কররত্ চান, এ 
কথা শুরন ত্ারা ত্ার সারথ লেখা করর। ত্খন ত্ারা ত্ারক িরল: “লহ রাজা! আপনার 
ইচ্ছা পবরত্যাি করুন। র্বে বজে ধররন, ত্াহরলও আপনার সামরন িাধা আসরি। েরল 
আপবন র্া চান ত্া কররত্ পাররিন না। অথচ অবচররই আপনার ওপর লর্ শ্াবি লনরম 
আসরি ত্া লঠকারনার লকারনা উপায় আপনার থাকরি না। তু্ব্বান িলরলন:কী কাররণ 
আমার ওপর শ্াবি লনরম আসরি ? 
. 
ত্ারা িলল: মেীনা লশ্ষ র্ামানার নিীর বহজরত্স্থল। কুরায়শ্রের োরা বত্বন পবিত্র 
স্থান লথরক িবহষৃ্কত্ হরিন এিং এখারন এরস িসিাস কররিন। এ কথা শুরন রাজা 
থামরলন। ত্ার মরন হরলা, ললাক েুজন সবত্যই বিজ্ঞ। ত্ারের কথায় রাজা মুগ্ধ হরলন। 
বত্বন মেীনা ত্যাি কররলন এিং ওই পবণ্ডত্েরয়র ধমব গ্রহণ কররলন।... 
. 
...ইিন ইসহাক িরলনঃ তু্ব্বান ও ত্ার স্বজাবত্র ললারকরা মূবত্বপূজারী বেল। বত্বন মো 
রওনা হরলন আর ইরয়রমন লর্রত্ ত্ারক মো হরয়ই লর্রত্ হরত্া।...পবণ্ডত্েয় িলল : 
“লত্ামারক র্ারা এই পরামশ্ব বেরয়রে, ত্ারা লত্ামারক ও লত্ামার নসনযসামিরক ধ্বংস 
করার েবন্দ এাঁরটরে। আমারের জানামরত্ পৃবথিীরত্ একমাত্র এই ঘরবটই (কা’িা) 
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ররয়রে, র্ারক আল্লাহ ত্াাঁর বনজস্ব ঘর বহসারি গ্রহণ করররেন। লত্ামারের হুর্ায়লীরা র্া 
কররত্ িরলরে, ত্া কররল তু্বম এিং লত্ামার সহর্াত্রীরা অিশ্যই ধ্বংস হরয় র্ারি।” 
বত্বন িলরলন : “ত্া হরল ওই ঘররর কারে বিরয় আমার কী করা উবচত্ িরল লত্ামরা 
মরন কররা?” পবণ্ডত্েয় িলল : “কা'িার আশ্পারশ্র ললারকরা র্া করর, তু্বমও ত্া-ই 
কররি। ঘরবটর চারপাশ্ প্রেবেণ কররি, ত্ার প্রবত্ ভবি ও সম্মান প্রেশ্বন কররি। 
ত্ারপর মাথা কামারি। র্ত্েণ লসখারন থাকরি, বিনয়ী থাকরি।” তু্ব্বান 
িলরলন:রত্ামরা েুজরন এ কাজ কররা না লকন? 
ত্ারা িলল : “আল্লাহর কসম, ওটা আমারের বপত্া ইব্রাবহরমর ঘর। ওই ঘর সম্পরকব 
লত্ামারক র্া িরলবে, ত্া সিই সত্য। বকন্তু মোিাসী ওই ঘররর চারপারশ্ মূবত্ব স্থাপন 
করর এিং ত্ার সামরন রিপাত্ করর আমারের ওখারন র্াওয়ার পথ রুদ্ধ করর 
বেরয়রে। ওরা অপবিত্রমুশ্বরক।” তু্ব্বান ত্ারের এসি উবির সত্যত্া এিং ত্ারের 
আিবরকত্া হৃেয়ঙ্গম কররলন।... ত্ারপর মো রওনা হরয় লিরলন। মো লপৌঁরে বত্বন 
কা'িা ঘররর ত্ওয়াে কররলন, ঘররর কারে কুরিানী কররলন, মাথা কামারলন এিং েয় 
বেন মোয় ঘররর অিস্থান কররলন। এ সময় বত্বন আরও কুরিানী করর মোিাসীরক 
আপযায়ন কররলন। ত্ারের বত্বন মধু পান করারলন।...তু্ব্বানই প্রথম কা'িারক বিলাে 
বেরয় আিৃত্ কররন। বত্বন কা'িার মুত্াওয়াল্লী জুরহুম লিারত্রর ললাকরের সময়মরত্া 
কািায় বিলাে চড়ারত্ উপরেশ্ লেন। কা'িারক মূবত্বপূজাসহ সকল কলুষত্া লথরক 
পবিত্র-পবরচ্ছন্ন রাখরত্, ত্ার কারে লকারনা রিপাত্ না কররত্, মৃত্রেহ ও ঋতু্কারল 
িযিহৃত্ লনকড়া কা'িাঘররর কারে না লেলার বনরেবশ্ লেন। তু্ব্বান কা'িাঘররর জনয 
একবট েরজা এিং চাবিও িাবনরয় লেন। [18] 
. 
Marshall G. S. Hodgson এর The Venture of Islam: Conscience and 
History in a World Civilization গ্ররন্থ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূরিবর জাবহলী রু্রি 
মোর বিিরণ বেরয় উরল্লখ করা হরয়রেঃ 
. 
It seems that even Christian Arabs made pilgrimage to the Ka'bah, at 
that time, honouring Allah there as God the Creator. [19] 
অথবাৎ - এমনবক আরি বিষ্টানরাও লস রু্রি আল্লাহরক স্রষ্টা বহসারি ভবি করর কা’িায় 
হজ কররত্া। 
. 
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কা’িা র্বে শুধুই একটা ‘লপৌিবলক উপাসনালয়’ হত্, এর কথা র্বে ইহুবে-বিষ্টানরের 
বকত্ারি আরেৌ উরল্লখ না থাকরত্া, ত্াহরল মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জরমরও িহু আরির 
সমরয়র ইহুবেরা লকন কা’িারক ত্ারের বপত্া ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণ করা আল্লাহর 
ঘর িরল ভবি করত্? িহু রু্ি আরির লসই বিষ্টানরা লকন এখারন হজ িা ত্ীথবর্াত্রা 
কররত্ আসরত্া? এর উির বক আজরকর বিষ্টান বমশ্নাবররা বেরত্ পাররি? 
. 
◘ ইসমাঈল(আ.) এর িসিারসর স্থান : 
. 
প্রথরম আমরা সহীহ িুখারীর একবট হাবেস লথরক লেরখ বনই, লকাথায় ইসমাঈল(আ লক 
লররখ আসা হরয়বেল। 
. 
“...ত্ারপর (আল্লাহর হুকুরম) ইব্রাবহম(আ.) হারর্রা(আ.) এিং ত্াাঁর বশ্শু লেরল 
ইসমাঈল(আ.)রক সারথ বনরয় লির হরলন, এ অিস্থায় লর্, হারর্রা (আ.) বশ্শুরক েুধ 
পান করারত্ন। অিরশ্রষ লর্খারন কা’িা ঘর অিবস্থত্, ইব্রাবহম(আ.) ত্াাঁরের উভয়রক 
লসখারন বনরয় এরস মসবজরের উাঁচু অংরশ্ র্মর্ম কূরপর ওপরর অিবস্থত্ একবট বিরাট 
িারের বনরচ ত্ারের রাখরলন। ত্খন মোয় না বেল লকারনা মানুষ, না বেল লকারনারূপ 
পাবনর িযিস্থা। পরর বত্বন ত্ারের লসখারনই লররখ লিরলন।আর এোড়া বত্বন ত্ারের 
কারে লররখ লিরলন একবট থরলর মরধয বকেু লখজুর এিং একবট মশ্রক বকেু পবরমাণ 
পাবন।… 
. 
হঠাৎ লর্খারন র্মর্ম কূপ অিবস্থত্ লসখারন বত্বন একজন লেররশ্ত্া লেখরত্ লপরলন। 
লসই লেররশ্ত্া আপন পারয়র লিাড়াবল োরা আঘাত্ কররলন অথিা বত্বন িলরেন, 
আপন িানা োরা আঘাত্ কররলন। েরল পাবন লির হরত্ লািল। ত্খন হারর্রা (আ.) 
এর চারপারশ্ বনজ হারত্ িাাঁধ বেরয় এক হাউরর্র নযায় করর বেরলন এিং হারত্র লকাষ 
ভরর ত্াাঁর মশ্কবটরত্ পাবন ভররত্ লািরলন। ত্খরনা পাবন উপরচ উঠরত্ থাকল। 
রািী িরলন, ত্ারপর হারর্রা (আ.) পাবন পান কররলন, আর বশ্শুপুত্ররকও েুধ পান 
করারলন, ত্খন লেররশ্ত্া ত্াাঁরক িলরলন, আপবন ধ্বংরসর লকারনা আশ্ঙ্কা কররিন না। 
লকননা, এখারনই আল্লাহর ঘর ররয়রে। এ বশ্শুবট এিং ত্াাঁর বপত্া েুজরন এখারন ঘর 
বনমবাণ কররি এিং আল্লাহ ত্াাঁর আপনজনরক কখরনা ধ্বংস কররন না। ওই সময় 
আল্লাহর ঘররর স্থানবট জবমন লথরক বটলার নযায় উাঁচু বেল। িনযা আসার েরল ত্াাঁর 
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িারন িারম লভরঙ র্াবচ্ছল। এরপর হারর্রা (আ.) এভারিই বেন র্াপন করবেরলন। 
অিরশ্রষ (ইয়ামান লেশ্ীয়) জুরহুম লিারত্রর একেল ললাক ত্ারের কাে বেরয় অবত্িম 
করবেল। অথিা রািী িরলন, জুরহুম পবরিাররর বকেু ললাক কাো নামক উাঁচু ভূবমর পথ 
ধরর এবেক আসবেল। ত্ারা মোর বনচু ভূবমরত্ অিত্রণ করল এিং ত্ারা লেখরত্ 
লপল একোাঁক পাবখ চিাকারর উড়রে। ত্খন ত্ারা িলল, বনিয়ই এ পাবখগুরলা পাবনর 
ওপর উড়রে। আমরা এ ময়োরনর পথ হরয় িহুিার অবত্িম কররবে। বকন্তু এখারন 
লকারনা পাবন বেল না। 
. 
ত্খন ত্ারা একজন বক েুজন ললাক লসখারন পাঠাল। ত্ারা লসখারন বিরয়ই পাবন 
লেখরত্ লপল। ত্ারা লসখান লথরক বেরর এরস সকলরক পাবনর সংিাে বেরলা। সংিাে 
শুরন সিাই লসবেরক অগ্রসর হরলা। রািী িরলন, ইসমাঈল (আ.) এর মা পাবনর বনকট 
বেরলন। ত্ারা ত্াাঁরক িলল, আমরা আপনার বনকটিত্বী স্থারন িসিাস কররত্ চাই। 
আপবন আমারের অনুমবত্ লেরিন বক? বত্বন জিাি বেরলন - হযাাঁ। ত্রি, এ পাবনর 
ওপর লত্ামারের লকারনা অবধকার থাকরি না। ত্ারা ‘হযাাঁ’ িরল ত্ারের মত্ প্রকাশ্ 
করল। ইিন আব্বাস (রা.) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, এ ঘটনা ইসমাঈরলর মারক 
একবট সুরর্াি এরন বেরলা। আর বত্বনও মানুরষর সাহচর্ব লচরয়বেরলন। 
এরপর ত্ারা লসখারন িসবত্ স্থাপন করল এিং ত্ারের পবরিার-পবরজরনর বনকটও 
সংিাে পাঠাল। ত্ারপর ত্ারাও এরস ত্াাঁরের সারথ িসিাস কররত্ লািল। পবররশ্রষ 
লসখারন ত্ারের করয়কবট পবরিাররর িসবত্ স্থাবপত্ হরলা। আর ইসমাঈলও লর্ৌিরন 
উপনীত্ হরলন এিং ত্ারের লথরক আরবি ভাষা বশ্খরলন। লর্ৌিরন লপৌঁরে বত্বন ত্ারের 
কারে অবধক আকষবণীয় ও বপ্রয়পাত্র হরয় উঠরলন। এরপর র্খন বত্বন পূণব লর্ৌিন লাভ 
কররলন, ত্খন ত্ারা ত্াাঁর সরঙ্গ ত্ারেরই একবট লমরয়রক বিিাহ বেরলা। এরই মরধয 
ইসমাঈরলর মা হারর্রা (আ.) ইরিকাল কররন।…” [20] 
. 
আমরা লেখলাম সহীহ িুখারীর হাবেস অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ.)ও ত্াাঁর মা’লক মোয় 
আল্লাহর ঘররর স্থারনর বনকরট লররখ আসা হরয়বেল। লসখারন জুরহুম আরি লিারত্রর 
সারথ ত্াাঁর নিিাবহক সম্পকব স্থাবপত্ হয় এিং বত্বন ত্ারের বনকট লথরক আরবি ভাষা 
লশ্রখন। 
ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবীয় গ্রন্থ অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ.) পারারন িাস কররত্ন।[21] পারান 
স্থানবট ললাবহত্ সািররর সারথ সম্পবকবত্, এলাত্ [Elath] এর পূিব ও পবিম উভয় 
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অংশ্ই িাইরিরল িবণবত্ পারারনর অিভুবি। র্ার মরধয আরি অিলও পরড় র্ায়। 
অরনক বিষ্টান পবণ্ডত্ এই োবি কররন লর্, পারারনর লর্ অংরশ্ ইসমাঈল(আ.) থাকরত্ন 
ত্া ললাবহত্ সািররর পবিরম; পারান অিলবট কানান এিং বমসররর কাোকাবে 
লকাথাও। বকংিা বেবলবিন এিং বমসররর বসনাই লপবননসুলার চারপারশ্। এিং 
ইব্রাবহম(আ.) মোয় আরসনবন। ত্ারের বকেু পবণ্ডত্ এিং কবত্পয় প্রাচযবিে 
(orientalist) এমন োবি করর। এই োবি ত্ারের জনয মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)রক অস্বীকার 
করার িযাপারর সহায়ক হয়। মুিমনারাও এসি িযাপারর বিষ্টান পবণ্ডত্রের মুরখর 
কথার ওপরর খুি আস্থাশ্ীল। 
. 
ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ লথরকই আমরা লেবখ, পারান আসরল লকাথায়—ললাবহত্ 
সািররর পবিরম নাবক পূরিব। কানান বকংিা বমসরর নাবক আরিরেরশ্। 
. 
প্রথমত্, ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ েষ্টত্ই িলা হরয়রে লর্ ইসমারয়লীয়রা 
[Ishmaelites, ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধর] বমসরর থাকত্ না। 
. 
“ত্ারা র্খন খািার জনয িসল ত্খন ত্ারা লেখরত্ লপল, বিবলয়ে লথরক 
ইসমারয়লীয়রের একটা কারেলা আসরে। ত্ারের উটগুরলা মশ্লা, সুিবন্ধ লত্ল এিং 
িন্ধরস োরা পূণব বেল। ত্ারা লসগুরলা বমসরর বনরয় র্াবচ্ছল।” [22] 
. 
ইসমাঈল(আ.) এিং ত্াাঁর িংশ্ধররা র্বে বমসররর বসনাই লপবননসুলারত্ই থাকত্, 
ত্াহরল ত্ারা আিার কীভারি বমসরর উরট করর বজবনসপত্র বনরয় র্াবচ্ছল? ঐবত্হাবসক 
ভারিই এটা প্রমাবণত্ লর্, মোর আরিরা ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধর। আর ত্ারা উট 
িযিহার করত্ এিং েূর-েূরারি িাবণজয-কারেলা বনরয় লর্ত্। িাইরিরলর আবেপুিক 
৩৭:২৫ একেম লসই োবিরকই সমথবন কররে। এিং িাইরিরলর এই পে আমারের 
জানারচ্ছ লর্, ইসমারয়লীয়রা বমসরর িাস করত্ না। 
. 
Easton's Bible Dictionary অনুর্ায়ী ‘বিবলয়ে’(Gilead) হরচ্ছ জিবারনর পূিববেরকর 
একবট পাহাবড় এলাকা।[23] িাইরিরলর Targum (Aramaic version) এিং 
বসবরয়াক ভাসবনগুরলারত্ আবেপুিক (Genesis) ৩৭:২৫ এ ‘ইসমারয়লীয়’ এর িেরল 
িলা আরে ‘আরি’।[24] অথবাৎ লসই ইসমারয়লীয়রা আরি লথরক বমসরর আসবেল, 
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আবেপুিক(Genesis) ৩৭:২৫ এর মাধযরম ত্া লিাো লিল। 
. 
ঐবত্হাবসক ও বসরাত্কারকরের মরত্, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূিবপুরুষ বেরলন 
ইসমাঈল(আ.) এর লেরল লকোর (কাইোর)।[25] িাইরিল িলরে লর্,লকোররর 
িংশ্ধরররা আররি িসিাস করত্। 
. 
“আরি লেশ্ এিং লকোর িংরশ্র সমি লনত্ারা/রু্িরাজরা [আবেপুিরক ভবিষযোণী 
ররয়রে লর্, ইসমারয়রলর িংশ্ লথরক১২জন লনত্া আসরি] বেল লত্ামার লিত্া। ত্ারা 
লমষশ্ািক, লভড়া ও োিল এগুরলার িযাপারর লত্ামার সারথ িাবণজয করত্।” [26] 
. 
বিষ্টান বমশ্নাবররা োবি করর লর্, পারান হরচ্ছ বমসররর বসনাই মরুভূবমর অংশ্। বকন্তু 
ত্ারের এই োবিও ত্ারের বনজ গ্রন্থ লথরকই খণ্ডন হয়। 
. 
“অত্ঃপর ইস্রারয়লীয়রা বসনাই এর মরুভূবম লথরক র্াত্রা করল এিং বিবভন্ন স্থারন 
ঘুররত্ লািল র্ত্েণ না লমখখণ্ড ত্ারেররক পারারনর মরুভূবমরত্ বনরয় এল।” [27] 
. 
এ লথরক লিাো লিল লর্, পারান ও বমসররর বসনাই মরুভূবম লমারটও এক জায়িা নয়; 
িরং বভন্ন জায়িা। ইহুবেরা বসনাই এর মরুভূবম লথরক পারারন বিরয়বেল। 
িাইরিরল উরল্লবখত্ ‘পারান’ র্বে বমসররর বসনাই মরুভূবম এক জায়িা না হয়, ত্াহরল 
লসবট আসরল লকান জায়িা? 
. 
িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম (New Testament) এ বসনাই পাহারড়র সারথ হািার (বিবি 
হারর্রা)রক সংবেষ্ট করর এটাই স্বীকার করর লনওয়া হরচ্ছ লর্, বত্বন [এিং ত্াাঁর সিান 
ইসমাঈল(আ.)] আররির সারথ সংবেষ্ট। 
. 
“হািার হরচ্ছন আরি লেরশ্র বসনাই পিবরত্র মত্ এিং িত্বমান লজরুসারলম নিররর 
প্রবত্রূপ।কারণ লস ত্ার সিানরের সারথ োসরত্ব আিদ্ধ।” [28] 
. 
ইসমাঈল(আ.)রক আরি লেরশ্ লররখ আসা হরয়বেল ত্ার স্বপরে অমুসবলম উৎস লথরক 
লিশ্ বকেু প্রমাণ লেওয়া র্ায়। ইহুবেরের ত্াওরারত্র[29] সিবপ্রথম আরবি অনুিােক 
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হরচ্ছন বকংিেবি রুু্র্ািাই সাবেয়া িাওন (Saadia Gaon/Rasag)।[30] ত্ারক 
সিবকারলর সিবরেষ্ঠ ইহুবে পবণ্ডত্রের একজন িণয করা হয়। মূল বহব্রুর সমজাত্ীয় 
আরবি শ্ব্দ বনিবাচরনর জনয বত্বন বেরলন লেষ্ঠত্ম িযবি। িাইরিরল আরি জাবত্র আবে 
পুরুষ কাহত্ারনর (ইংররবজ অনুিারে Joktan) [31] িংশ্ধররের অথবাৎ আরি জাবত্র 
আিাসস্থল বহসারি িলা হরয়রে পূরিবর পাহারড়র বেরক লমশ্া (Mesha) লথরক লসোর 
(Sephar) পর্বি অিলরক।[32] সাবেয়া িাওরনর ত্াওরারত্র আরবি অনুিারে 
( للتوراة عربيةال الترجمة ) এই জায়িা েুরটারক মো (مكة) ও মেীনা (مدينة) িরল অনুিাে 
করা হরয়রে।[33]সংবেষ্ট অংরশ্র অনুিাে করা হরয়রে : 

 
 فى مكة الى ان تجبيءالمدينةالى الجبل الشرقي

 

অথবাৎ “মোয়, তু্বম মেীনায় র্াওয়া অিবধ পূিববেরকর পাহারড়র বেক পর্বি”। অত্এি 
মো লথরক মেীনা—এই এলাকাবট আরিরের িাসভূবম। ইহুবে ত্াওরারত্র অনযত্ম 
প্রাচীন এই অনুিারে এমন ত্থযই পাওয়া র্ারচ্ছ। 
. 

প্রখযাত্ িাইরিল পবণ্ডত্ অধযাপক William Paul আবেপুিক (Genesis)১০:৩০ এর 
বহব্রু খণ্ডাংরশ্র িযাখযায় বলরখরেন, 
“mountain (mountains) of the East. These are supposed to be those 
mountains of Arabia running from the neighbourhood of Mecca and 
Medina to the Persian Gulf.” [34] 
অথবাৎ “পূিববেরকর পাহারড়র সাবর”, এগুরলা আরি লেরশ্র লসই পাহাড়গুরলা হিার 
কথা, লর্গুরলা মো ও মেীনার পাশ্ববিত্বী অিল লথরক পারসয উপসাির পর্বি চরল 
লিরে। 
. 
সাবেয়া িাওরনর ত্াওরাত্ অনুিারে Genesis(التكوين) এর ১৩ নং অধযারয়র ১ম পেবট 
অনুিাে করা হরয়রে এভারি: 
. 
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ل ماله ولوط معه إلى القبلة  فصعد أبرام من مصر هو وزوجته َو

 

অথবাৎ,অত্ঃপর অব্রাম[িাইরিরল ইব্রাবহম(আ.) এর প্রথম জীিরনর নাম] বমসর ত্যাি 
কররলন। ত্াাঁর স্ত্রী, সমি বজবনসপত্র এিং লুত্রক সরঙ্গ বনরয় বকিলার বেরক অগ্রসর 
হরলন। 
. 
১৩ নং অধযারয়র পরিত্বী পেগুরলা উরল্লখ করবে। উরল্লখরর্ািয অংরশ্ সাবেয়া িাওরনর 
আরবি অনুিাে উরল্লখ করর বেবচ্ছ : 
২. এই সময় অব্রাম খুিই ধনী। ত্াাঁর প্রচুর পশু এিং প্রচুর লসানা ও রুপা বেল। 
৩. অব্রাম ত্াাঁর র্াত্রা অিযাহত্ রাখরলন,বকিলার বেক লথরক বত্বন নিরথরল বেরর 
লিরলন। [ أيل إلى القبلة من مراحله في فمضى ] লসখান লথরক নিরথল নির আর অয় 
নিররর মধযিত্বী স্থারন লিরলন। এখারনই অব্রাম ও ত্াাঁর পবরিার আরি একিার বশ্বির 
স্থাপন কররবেরলন। 
৪.লর্ স্থারন বত্বন প্রথম লিেী বনমবাণ কররবেরলন লসখারন অব্রাম আল্লাহর নাম ধরর 
িাকরলন। 

 
 [إلى موضع المِبح الِي صنعه ثم في اَلبتداء ، فدعا ثم أبرام باسم الله]

 

৫. এই পর্বটরনর সময় অব্রারমর সরঙ্গ লুত্ও বেল। লুরত্র অরনক পশু ও ত্াাঁিু বেল।... 
১৮ ত্খন অব্রাম ত্াাঁর ত্াাঁিু উবঠরয় বনরলন। বত্বন মবম্রর উচ্চ িৃেগুবলর কারে িাস 
কররত্ লিরলন। স্থানবট বেল বহরব্রান নিররর কারে। লসখারন অব্রাম প্রভুর উরেরশ্য 
উপাসনা করার জরনয একবট লিেী(مذبح)বনমবাণ কররলন। 
. 
সাবেয়া িাওরনর আরবি অনুিারে এ অধযারয় একাবধক িার ‘বকিলাহ’ কথাবটর উরল্লখ 
আরে। িাইরিরলর ত্াওরাত্ অংরশ্র িত্বমান সময়কার অনুিারে এমন বকেু লেখা র্ায় 
না। এখারন মূল বহব্রুরত্ ‘লনরিভ’ শ্ব্দ আরে।[35]এর শ্াবব্দক অথব হরচ্ছ ‘েবেণ বেক’। 
িত্বমান অনুিােগুরলারত্ ‘লনরিভ’ অথিা ‘েবেণ বেক’ এই শ্ব্দগুরলা িযিহার করা 
হরয়রে। বমসররর উপবরভাি(Upper Egypt) লথরক লির হরয় বেবলবিরনর বেরক 
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অগ্রসর হরল লস স্থান লথরক কা’িার বেক হয় েবেণ। কারজই লসখান লথরক েবেরণ 
অগ্রসর হরল এটারক সহরজই “বকিলার বেরক অগ্রসর হওয়া” িলা র্ায়। আিার, এ 
অধযারয় ইব্রাবহম(আ.) কতৃ্বক একাবধকিার লিবে (উপাসনার ইমারত্; مذبح) বনমবাণ 
করার কথা উরল্লখ আরে। িলা হরয়রে, লর্খারন বত্বন প্রথম লিবে বনমবাণ কররবেরলন, 
লসখারন বত্বন আল্লাহরক িারকন। কা’িািৃরহ হরজর সময় “লাব্বাইক আল্লাহুম্মা 
লাব্বাইক” িরল আল্লাহরক িাকার েৃরশ্যর সারথএই বিিরণবট অত্যি সােৃশ্যপূণব। 
. 
রুু্র্ািাই সাবেয়া িাওরনর ত্াওরারত্ Genesis(التكون) এর ১৬ নং অধযারয়র ৭ নং 
পরে শুর(Shur) নামক অিরলর নাম বহজাজ(الحجاز) িরল অনুিাে করা হরয়রে। 
বহজাজ হরচ্ছ িত্বমান লসৌবে আররির ললাবহত্ সািররর বনকটিত্বী এক বিিীণব অিল 
র্ার মরধয মো-মেীনা উভয় শ্হর অিভুবি।[36] 

. 

বত্বন এই অনুিাে লস সমরয় আরি লেশ্গুরলারত্ িসিাসকারী আরবিভাষী ইহুবেরের 
জনয কররবেরলন, মুসবলমরের জনয কররনবন। বত্বন ত্ার অনুিারে বহজাজ, মো, মেীনা 
এই স্থানগুরলার নাম এরনরেন এর অথব হরচ্ছ—লসই রু্রির ক্লাবসকযাল ইহুবেরের বিশ্বাস 
এমনই বেল। ত্ারা মূল বহব্রু শ্ব্দগুরলা োরা এই স্থানগুরলারকই িুেত্। এ কাররণই 
বত্বন ‘শুর’, ‘লমশ্া’, ‘লসোর’—এই শ্ব্দগুরলারক ‘বহজাজ’, ‘মো’, ‘মেীনা’ এইসি শ্ব্দ 
োরা অনুিাে করররেন। 
. 
িাইরিরল ইসমাঈল(আ.) এর সিানরের িসিারসর স্থান উরল্লখ করর িলা হরয়রে: ত্ারা 
হাবভলাহ (Havilah) লথরক শুর (Shur) অিরল িসবত্ লিরড়বেল।[37] শুর লকাথায় ত্া 
আমরা ইবত্মরধযই আরলাচনা কররবে। Jewish Encyclopediaএর ত্থয অনুর্ায়ী 
হাবভলাহ (Havilah) হরচ্ছ আররির উির অিল।[38] বহজাজ লথরক আররির উির 
অিল—অথবাৎ িাইরিরলর বিিরণ অনুর্ায়ী িত্বমান লসৌবে আররির প্রায় পুররাভাি—বেল 
ইসমাঈল(আ.) এর সিানরের িসিারসর স্থান। সিানরের িসিাসস্থল এটাই বনরেবশ্ 
করর লর্, ইসমাঈল(আ.)রক আররি লররখ আসা হরয়বেল; বমসরর িা কানারনর লকাথাও 
নয়। 
. 
লকউ লকউ এভারিও িলরত্ চান –হযাাঁ, হরত্ পারর ইসমাঈরলর(আ.) িংশ্ধরররা আররি 
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থাকত্। বকন্তু এটাই বক প্রমাণ করর লর্ ইব্রাবহম(আ.) ত্াাঁরক আররি বনিবাসন বেরয়রেন? 
এমনও লত্া হরত্ পারর লর্ ইসমাঈরলর(আ.) িংশ্ধরররা পরিত্বীরত্ আররি বিরয়রে! 
এই রু্বি খণ্ডন করা খুি সহজ। 
িাইরিল অনুর্ায়ী ইসমাঈল(আ.) এর ১২ লেরলর ১ জরনর নাম বেল ‘হাোে’ িা 
'হাোে' (َحدَّاد)। [39] َحدَّاد একবট আরবি শ্ব্দ; র্ার মারন হরচ্ছ, 'কমবকার' 
(Smith)[40]। লসকারল একমাত্র আরি জাবত্রিাষ্ঠীর ললারকরেরই আরবি নাম হরত্া। 
িত্বমান সমরয় ইসলারমর বিিৃবত্ এিং সিবরশ্ষ আসমাবন বকত্াি আল কুরআন আরবি 
ভাষায় হিার কাররণ অনারি জাবত্রিাষ্ঠীর লভত্ররও আরবি নারমর আবধকয লেখা র্ায়, 
বকন্তু লসকারল এমন লকারনা সম্ভািনা বেল না। এ লথরক লিাো র্ায় লর্, ইসমাঈল(আ.) 
এিং ত্াাঁর পবরিার আরিরের মারে বেরলন এিং ত্ারের লথরক অনুপ্রাবণত্ হরয়ই ত্াাঁর 
সিারনর আরবি নাম রাখা হরয়বেল।[41] আমরা একটু আরিই আরলাচনা কররবে লর্, 
িাইরিল অনুর্ায়ী আরিরের আিাসভূবম লকান অিলবট। 
. 
ইহুবেরের বমেরাস (Midrash) Pirkei DeRabbi Eliezer এর ৩০ নং অধযারয় 
ইসমাঈল(আ.) এর মরুভূবমরত্ িসিারসর বিিাবরত্ বিিরণ আরে। ইসমাঈল(আ.) এর 
২ জন স্ত্রীর নাম লসখারন পাওয়া র্ায়—আবয়শ্াহ ও োবত্মাহ।[42] নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর একজন স্ত্রী ও কনযার নারমর সারথ হুিহু বমল। এই বমরলর কথা র্বে কাকত্ালীয়ও 
ধরর বনই, ত্ারপররও লেণীয় লর্, ‘আবয়শ্াহ’ ও ‘োবত্মাহ’এই েুইবট নামই বিশুদ্ধ 
আরবি নাম। আবয়শ্াহ (عائشة) অথব প্রাণময়/জীিি (alive) এিং োবত্মাহ ( ( فاطمة 
অথব ‘বিরত্ থাকা’ (to abstain)।[43] ইসমাঈল(আ.) এর স্ত্রীরের আরবি নাম সহীহ 
িুখারীর হাবেরসর ত্থযরকই সমথবন কররে লর্, ইসমাঈল(আ.) আরিভূবমরত্ বেরলন, 
আরিরের সারথ ত্াাঁর নিিাবহক সম্পকব স্থাবপত্ হরয়বেল। আমরা ইবত্মরধযই লেরখবে 
লর্, িাইরিল অনুর্ায়ী আরিভূবম বেল মো-মেীনা। 
. 
আররকজন প্রবসদ্ধ ইহুবে পবণ্ডত্ আব্রাহাম ইিন এজরা (Abraham Ibn Ezra) ত্ার 
ত্াওরারত্র িযাখযায় আবেপুিক (Genesis) গ্ররন্থ হারর্রা(আ.) লর্ কূরপর বনকট বেরলন, 
ত্ারক বজমুম (অনযানয ভাসবরন বজমজুম) িরল উরল্লখ করররেন। বত্বন লসই কূপবট 
সম্পরকব উরল্লখ করররেন লর্ঃ এখারন প্রবত্িের ইসমারয়লীয়রা [ইসমাঈল(আ.) এর 
িংশ্ধর] লকারনা একবট পিব উের্াপন করর।[44]এখারন এবট সুেষ্ট লর্, বত্বন র্মর্ম 
কূপ ও হরজর কথা উরল্লখ করররেন। 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1524 

Strong’s Bible Dictionaryলত্ও স্বীকার করা হরয়রে লর্, পারান হরচ্ছ আররির 
একবট মরুভূবম।[45] 
সারমবর(শ্মরীয়/Samaritan) ধমবািলম্বীরের The Asatir – The Samaritan Book 
of The “Secret of Moses” পুিরক উরল্লখ করা হরয়রে লর্, 
. 
“And after the death of Abraham, Ishmael reigned twenty seven 
years. And all the children of Nebaot(son of Ishmael) ruled for one 
year in the lifetime of Ishmael,And for thirty years after his death 
from the river of Egypt to the river Euphrates; and they built 
Mecca.” [46] 
অথবাৎ ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধরররা মো নিরী বনমবাণ করররে। 
ওই িইরত্ই প্রখযাত্ ইহুবে ঐবত্হাবসক Josephus(৩৭ বি.-১০০ বি.) এর উদৃ্ধবত্ বেরয় 
উরল্লখ করা হরয়রে: 
. 
Josephus I. 12. 3. 221: "These inhabited all the countries from 
Euphrates to the Red Sea, and called it Nabatene." Gen. 25. 18. 
Pal.Targ.: "And they dwelled from Hindikia (Indian Ocean) to Palusa 
(Pelusiumt which is before Egypt as thou goest to Atur (Assyria). In 
Kebra Ch. 83: many countries are enumerated over which Ishmael 
ruled. "Built Mecca." 
প্রখযাত্ বগ্রক ভূরিালবিে টরলবমর (১০০ বি.-১৭০বি.) উদৃ্ধবত্ বেরয় উরল্লখ করা হরয়রে, 
. 
Already known to Ptolemy as Makoraba. Pitron has preserved the 
original reading באכה (ibid) Which they read Baka and took it to 
meana local name. Hence מכה (Maka/Makkah)into which it was 
afterwards changed.[47] 
অথবাৎ Josephus এর মরত্ ইসমারয়লীয়রা মো বনমবাণ কররবেল। টরলবমর কারে 
নিরবট ‘মারকারািা’ নারম পবরবচত্ বেল। এই নিরীর একবট স্থানীয় নাম বেল 
‘িাকা’(িাো)। 
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এত্েণ অমুসবলমরের ধমবগ্রন্থ বকংিা ধমবীয় িইরয়র ত্রথযর আরলারক আরলাচনা 
করলাম। এিার লসকুলার সূত্র লথরক আরলাচনা করি। সমসামবয়ককারলর ইবত্হাস-
বিষয়ক লেষ্ঠ িইরয়র মরধয Will Durant এর The Story of Civilization 
অনযত্ম। ৪২ খরণ্ডর এ িইরত্ ললখক পৃবথিীর প্রায় সিগুরলা সভযত্ার িযাপাররই 
আরলাচনা করররেন। আরি উপেীরপ িরড় ওঠা সভযত্া বনরয় আরলাচনা কররত্ বিরয় 
বত্বন িরলরেন: 
. 
“It (the Ka‘bah) was built the fourth time by Abraham and Ishmael, 
his son from Hagar.” [48] 
অথবাৎ কা’িার বনমবাত্া হরচ্ছন ইব্রাবহম(আ.) ও ত্াাঁর লেরল ইসমাঈল(আ.)। 
. 
লর্সি মানুষ িলরত্ চান ইব্রাবহম(আ.) মোয় এরসরেন বকংিা কা’িা বনমবাণ করররেন 
িরল লকারনা ঐবত্হাবসক উরল্লখ লনই, এটা ত্ারের িারল চরপটাঘাত্স্বরূপ। 
. 
বিশ্বাসী মুসবলমরের জনয কুরআন ও হাবেরসর ত্থযই র্রথষ্ট। অমুসবলম সূত্রগুরলা লথরক 
এইসি ত্থয ত্ারের জনয পবররিশ্ন করা হরলা, র্ারের অির বিভ্রাবিকর সরন্দরহ 
আচ্ছন্ন। 
ইসমাঈল(আ.) ও ত্াাঁর সিানাবে আররির মোয় িাস কররত্ন—এর োরা এবট প্রমাণ 
হয় লর্ ইব্রাবহম (আ.) অিশ্যই মোয় এরসবেরলন। বত্বন ত্াাঁর স্ত্রী হারর্রা (আ.) 
(Hagar) ও সিান ইসমাঈল (আ.) লক মোয় লররখ এরসবেরলন। এিং কা’িার বনমবাত্া 
বত্বনই। বিষ্টান বমশ্নাবর ও নাবিক-মুিমনারের োবি বমথযা। 
. 
◘ ইব্রাবহম (আ.) কী করর এত্ েীঘব পথ পাবড় বেরয় মোয় আসরিন? : 
. 
ইসলামবিররাধীরা আররা একবট প্রশ্ন উত্থাপন করর লর্ – ইব্রাবহম (আ.) িাস কররত্ন 
বেবলবিরন। লসই রু্রি এত্ েীঘব পথ পাবড় বেরয় কী করর বত্বন মোয় আসরত্ পাররন? 
বিরশ্ষত্ ত্াাঁর স্ত্রী হারর্রা (আ.) ও বশ্শু ইসমাঈল (আ.)রক বনরয় এত্ েীঘব পথ পাবড় 
বেরয় মোয় আসা বক আরেৌ সম্ভি বেল? উিরর আমরা িলি, লর্ সিা অবিকুণ্ড লথরক 
ইব্রাবহম (আ.)রক রো কররত্ পাররন, [49] লসই সিার পরে ত্াাঁর নিীরক বেবলবিন 
লথরক মোয় র্াত্ায়াত্ করারনা বক আরেৌ কবঠন কাজ? িাইরিরলও লত্া স্বপবরিারর 
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ইব্রাবহম (আ.) এর এক লেশ্ লথরক অনয লেরশ্ র্ািার বিিরণ আরে, হারান লথরক 
কানান এিং বমসর পর্বি বিশ্াল েূরত্ব অবত্িম করার বিিরণ আরে।[50] ইব্রাবহম 
(আ.) কী করর মোয় র্াত্ায়াত্ কররত্ন, ত্ার বিিরণ আমারের বনকট ররয়রে। ইিন 
ইসহাক িণবনা করররেন লর্, ইব্রাবহম (আ.) িুরারক করর প্রবত্ িের মোয় হজ 
কররত্ন।[51] ইব্রাবহম (আ.) এর িংশ্ধর লশ্ষ নিী মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)ও িুরারক কররই 
মো লথরক বেবলবিরনর িাইতু্ল মুকাোরস বিরয়বেরলন। িুরাক এক প্রকাররর 
অরলৌবকক দ্রুত্িবত্সম্পন্ন জীি র্ারত্ আররাহন করর অল্প সমরয় বিশ্াল েূরত্ব অবত্িম 
করা র্ায়।[52]  
. 
◘ কা’িা র্বে প্রাচীনত্ম আল্লাহর ঘর হয়, পূরিবর নিীরা বক এখারন এরসরেন? : 
. 
অরনকরকই প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায়, কা’িায় পূরিবকার নিীিণ ইিােরত্র জনয আসরত্ন 
বকনা। এই প্ররশ্নর সুেষ্ট উির আমরা হাবেরসই লপরয় র্াই। বনভবররর্ািয সনরের 
হাবেস োরা এবট প্রমাবণত্ লর্, অিত্ ৭০ জন নিী মসবজেুল হারারম হজ করররেন। 
. 

 
ُعوَن نَبيا فيهم نَِبي الله ُموَسى َعَلْيِه السَََّلم ََ َرُسَو الله صلى الله َعَلْيِه َوسلم : ) لقد مر بِالرَّْوَحاِء َسب ْ َفاة حُ  ، قَا

  َعَلْيِهم العباء ، يؤمُّوَن بَيت الله اْلَعِتيق
 

অথবঃ রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ৭০ জন নিী রাওহা (মো ও মেীনার মধযিত্বী অিল) 
অবত্িম করররেন। ত্াাঁরের মরধয মুসা(আ.) আরেন। বত্বন খাবল পারয় ও আিায়া পরর 
আল্লাহর প্রাচীন ঘররর (কা’িা) বেরক িমন করররেন।” [53] 
আল মুনবজরী(র.) এর মরত্ এই হাবেরসর সনরে লকারনা প্রকার ত্রুবট লনই। 
. 
মুসা(আ.) এর হরজর বিিরণ বেরয় ইমাম আহমাে বিন হাম্বল(র.) এর বকত্ািুর্ রু্হে 
বকত্ারির হাবেরস িলা হরয়রে: “[হরজর সময়] ত্াাঁর িারয় বেল ২বট কাত্াওয়াবন িস্ত্র। 
বত্বন লাব্বাইক [আবম হাবজর] িলরল পাহাড়সমূহ লথরক ত্ার প্রবত্ধ্ববন আসত্।” [54] 
. 
৭০ জন নিী িাইতু্ল্লাহর [মসবজেুল হারাম] হজ করররেন। ত্াাঁরের মরধয ১ জন হরলন 
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মুসা বিন ইমরান(আ.)। ত্াাঁর িারয় বেল ২বট কাত্াওয়ানী িস্ত্র। আররকজন হরলন 
ইউনুস(আ.)। [হরজর সময়] বত্বন িরলবেরলন, لبيك الكرب كاشف لبيك  “আবম হাবজর 
লহ েুেবশ্া েূরকারী [আল্লাহ], আবম হাবজর।” [55] 
. 
ইিন ইসহাক িণবনা করররেন, নিী ইব্রাবহম(আ.) প্রবত্িের িুরারক করর হজ কররত্ন। 
এ োড়া আরও বিিরণ ররয়রে লর্, সাবলহ(আ.) ও হুে(আ.) িযত্ীত্ সকল নিী কা’িা 
িৃরহ হজ করররেন। [56] 
. 
২য় আিমরনর পর নিী ঈসা মাবসহ(আ.) কা’িায় হজ পালন কররিন। 
. 
হানর্ালা আসলামী িরলন, আবম আিূ হুরায়রা(রা.) লক রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) লথরক িণবনা 
কররত্ শুরনবে, বত্বন িরলরেন, “র্ার হারত্ আমার প্রাণ ত্াাঁর কসম, অিশ্যই 
মারইয়ারমর পুত্র [ঈসা(আ.)] োিুর-রাওহারত্ [মো ও মেীনার মধযিত্বী অিল] 
ত্ালবিয়া পাঠ কররিন। হজ অথিা উমরার বকংিা উভয়টার জনয।" [57] 
. 
এই প্রাচীন িৃহ প্রাচীনকাল লথরকই বেল নিী-রাসুলরের ত্ীথবভূবম, আজও লশ্ষ নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উম্মরত্র োরা লসবট এক-অবেত্ীয় আল্লাহর উপাসনালয়। আর এর 
বনমবাত্া বেরলন একত্বিারের মহানায়ক—আল্লাহর িনু্ধ ইব্রাবহম(আ.) এিং ত্াাঁর পুত্র 
ইসমাঈল(আ.)। 
. 
“আর স্মরণ কররা, র্খন ইব্রাবহম িলল, ‘লহ আমার প্রভু, আপবন এরক [মো] বনরাপে 
নিরী িানান এিং এর অবধিাসীরের েলমূরলর বরবজক বেন—র্ারা আল্লাহ ও লশ্ষ 
বেরনর প্রবত্ ঈমান আরন’। 
বত্বন [আল্লাহ] িলরলন, ‘লর্ কুেরী কররি, ত্ারক আবম স্বল্প লভারিাপকরণ লেরিা। 
অত্ঃপর ত্ারক আগুরনর আর্ারি প্ররিশ্ কররত্ িাধয করি। আর ত্া কত্ মন্দ 
পবরণবত্’। 
আর স্মরণ কররা, র্খন ইব্রাবহম ও ইসমাঈল কা’িার বভত্গুরলা ওঠাবচ্ছল (এিং 
িলবেল,) ‘লহ আমারের প্রভু, আমারের পে লথরক কিুল করুন। বনিয়ই আপবন 
সিবরোত্া, সিবজ্ঞানী। লহ আমারের প্রভু, আমারের আপনার অনুিত্ করুন এিং 
আমারের িংশ্ধররর মধয লথরক আপনার অনুিত্ জাবত্ িানান। আর আমারেররক 
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আমারের ইিাোরত্র বিবধ-বিধান লেবখরয় বেন এিং আমারের েমা করুন। বনিয়ই 
আপবন েমাশ্ীল, পরম েয়ালু। লহ আমারের প্রভু, ত্ারের মরধয ত্ারের লথরক একজন 
রাসুল লপ্ররণ করুন, লর্ ত্ারের প্রবত্ আপনার আয়াত্সমূহ বত্লাওয়াত্ কররি এিং 
ত্ারের বকত্াি ও বহকমত্ বশ্ো লেরি আর ত্ারের পবিত্র কররি। বনিয়ই আপবন 
পরািমশ্ালী, প্রজ্ঞাময়’। 
আর লর্ বনরজরক বনরিবাধ িাবনরয়রে, লস োড়া লক ইব্রাবহরমর আেশ্ব লথরক বিমুখ হরত্ 
পারর? আর অিশ্যই আবম ত্ারক েুবনয়ারত্ লিরে বনরয়বে এিং বনিয়ই লস আবখরারত্ 
লনককাররের অিভুবি থাকরি।” [58] 
. 
“লর্ আল্লাহর বনরেবরশ্র সামরন মিক অিনত্ করর সৎকারজ বনরয়াবজত্ থারক এিং 
ইব্রাবহরমর ধমব অনুসরণ করর, বর্বন একবনষ্ঠ বেরলন—ত্ার চাইরত্ উিম আর ধমব কার? 
আল্লাহ ইব্রাবহমরক িনু্ধরূরপ গ্রহণ করররেন।” 
“তু্বম িরলাঃ বনঃসরন্দরহ আমার প্রভু আমারক সবঠক ও বনভুবল পরথ পবরচাবলত্ 
করররেন। ওটাই সুপ্রবত্বষ্ঠত্ েীন এিং ইব্রাবহরমর আেশ্ব, লস বেল একবনষ্ঠ। আর লস 
অংশ্ীিােীরের [িহু ঈশ্বরিােী] অিভুবি বেল না। 
িরলাঃ আমার সলাত্ (নামাজ), আমার কুরিানী, আমার জীিন এিং আমার মরণ বিশ্ব-
প্রবত্পালক আল্লাহরই জরনয।” [59] 
 
. 
. 

ত্থযসূত্রঃ 
[1]. ■ আর রাবহকুল মাখতু্ম –শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী (র.), (ত্াওহীে পািবলরকশ্ে) পৃষ্ঠা ৬২ 
■ সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) –ইিন বহশ্াম (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৯ 
[2]. িাইরিল, র্াত্রাপুিক (Exodus) ৩ : ১৫ 
[3]. ত্ানাখ (ইহুবে িাইরিল) /পুরাত্ন বনয়ম (বিষ্টান িাইরিল), িীত্সংবহত্া (Psalms/সামসঙ্গীত্) 
৮৪ : ৪-৬ 
আর Septuagint (বগ্রক Old testament) ভাসবরন এবট এভারি আরে : 
“Blessed are they that dwell in thy house: they will praise thee evermore. 
Pause. Blessed is the man whose help is of thee, O Lord; in his heart he has 
purposed to go up the valley of weeping (Baka), to the place which he has 
appointed, for there the law-giver will grant blessings.” (Psalms 83/84 : 4-6)  
Law-giver : আইনপ্ররণত্া। নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর ভূবম মো এিং বত্বন আল্লাহর পে লথরক 
িরকত্ময় কুরআরনর আইন বনরয় এরসরেন। 
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King James Bible এ Psalms 84 : 6--- Who passing through the valley of Baca 
make it a well; the rain also filleth the pools.  
ইহুবেরের Tanakhএ এভারি আরে : “They pass through the Valley of Baca, regarding 
it as a place of springs, as if the early rain had covered it with blessing.”  
[4]. আল কুরআন, আবল ইমরান, ৩ : ৯৬-৯৭ 
[5]. “Albert Barnes' Notes on the Whole Bible”, commentary on Psalms 84 : 6 
[6]. লর্মনঃ New Living Translation, American Standard Version, Aramaic Bible in 
Plain English, English Revised Version, World English Bible, Young's Literal 
Translation এিং আররা অরনক ভাসবন। 
এখান লথরক লেখা লর্রত্ পাররঃ http://biblehub.com/psalms/84-6.htm 
[7]. িাইরিল, আবেপুিক (Genesis) ২১ : ১৬-১৯ দ্রষ্টিয 
[8]. িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২২:১৪, ৩২:৩০, দ্রষ্টিয 
[9]. সহীহ িুখারী, হাবেস নং : ৩১২৫ দ্রষ্টিয 
[10]. “BACA, THE VALLEY OF – Jewish Encyclopedia”, Vol. 2, Page 415 
http://www.jewishencyclopedia.com/a…/2290-baca-the-valley-of 
[11]. Commentary on Psalms 84 : 6; “Ellicott's Commentary for English Readers” 
And "Barnes' Notes" 
[12]. The new encyclopædia (Universal dictionary of arts and sciences), page 352 
[13]. ত্ানাখ (ইহুবে িাইরিল)/পুরাত্ন বনয়ম (বিষ্টান িাইরিল), িীত্সংবহত্া (Psalms/সামসঙ্গীত্) 
৮৪ : ৩ 
[14]. সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) - ইিন বহশ্াম (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৬ 
[15]. ত্ানাখ (ইহুবে িাইরিল)/পুরাত্ন বনয়ম (বিষ্টান িাইরিল), িীত্সংবহত্া (Psalms/সামসঙ্গীত্) 
৮৪ : ৮-১০ 
Septuagint ভাসবরন এবট এভারি আরে : 
“For one day in thy courts is better than thousands. I would rather be an abject 
in the house of God, than dwell in the tents of sinners.” (Psalms 83/84:10) 
[16]. মুসনাে আহমাে; ইিন মাজাহ ১৪০৬, সহীহ 
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২৬৪ 
কা’িা ঘররর িযাপারর ইসলামবিররাধীরের অবভরর্ািসমূহ ও 
ত্ারের খণ্ডন 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E…/65 
 
. 
. 
কা’িা – প্রাচীন এক িৃহ, একত্বিারের ধারক ও িাহক মুসবলমরের পবিত্র বকিলা। 
এখারন ইিােত্ করররেন ইব্রাবহম (আ.), ইসমাঈল (আ.) ও মুহাম্মে (ملسو هيلع هللا ىلص) এর মত্ 
সম্মাবনত্ নিীরা। ইসলারমর ইবত্হারসর একবট িড় অংশ্ কা’িারক লকন্দ্র কররই 
আিবত্বত্ হরয়রে। ইসলামরক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ হরল এর লকন্দ্রভূবমরক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ 
হরি। কারজই বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক মুিমনাচি কা’িারক বনরয় বিবভন্ন 
অবভরর্ারির িাবল খুরলরে। ত্ারের োবিঃ কা’িা িৃহরক বকিলা বহসারি গ্রহণ করা 
বিবভন্ন কাররণ লপৌিবলকত্া িা paganism। কারণ বহসারি ত্ারা িরলঃ 
. 
❏ মুসবলমরা মানুরষর নত্বর একবট স্থাপনার(কা’িা) বেরক মাথা নত্ কররে 
❏ মুসবলমরা কা’িার উপাসনা করর 
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী 
করর একত্বিােী ইিােরত্র লকন্দ্র হয়? 
. 
এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ অরনক সরলপ্রাণ মুসবলম বিভ্রাি হরচ্ছন। ত্ারের 
অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ করর লেখা র্াক লসগুরলার আরেৌ লকান লর্ৌবিকত্া আরে 
বকনা। 
. 
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❏ মানুরষর নত্বর একবট স্থাপনার(কা’িা) বেরক মাথা নত্ করাঃ 
. 
ইসলামবিররাধীরা িলরত্ চায় লর্, কা’িার বেরক মুখ করর উপাসনা করা একবট 
লপৌিবলক রীবত্। মুসবলমরা লকন কা’িার বেরক মুখ করর উপাসনা করর? 
উির হরচ্ছঃ কা’িা মুসবলমরের বকিলা (উপাসনার বেক)। এবট আল কুরআরনর বনরেবশ্ 
লর্ বকিলা অথবাৎ কা’িার বেরক মুখ করর সলাত্ আোয় কররত্ হরি। [1] পৃবথিীর লর্ 
প্রারিই থাকুক না লকন, মুসবলমমাত্রই কা’িার বেরক মুখ করর সলাত্ পরড়। এবট 
মুসবলম উম্মাহর ঐরকযরও একবট বনেশ্বন। 
পৃবথিীরত্ একবটও িহু ঈশ্বরর বিশ্বাসী বকংিা মূবত্বপুজারী লকান জাবত্ আরে র্ারা এরূপ 
লকান বকিলার বেরক মুখ করর উপাসনা করর? 
উির হরচ্ছঃ না। 
ইসলাম োড়া আর একবটমাত্র ধরমবর ললাকরের এইরূপ বকিলার ধারণা আরে। আর 
লসবট হরচ্ছ ইহুবে ধমব। [2] 
. 
িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old testament) অংশ্বট ইহুবে-বিষ্টান উভয় ধমবালম্বীরের 
ধমবগ্রন্থ। িাইরিরলর এ অংরশ্ উপাসনা সংিাি বিবধ-বিধারনর বিিরণ এরসরে এিং 
ত্ার মরধয একাবধকিার এই বকিলার কথা এরসরে। িাইরিল অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈরলর 
নিীিণও বকিলার বেরক বেরর উপাসনা কররত্ন। িনী ইস্রাঈরলর জনয বকিলা বেল 
িাইতু্ল মুকাোস(Temple Mount) লর্বট মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্বরয়রত্ও প্রথম বকিলা 
বেল। নিী োউে(আ.) এর ইিােরত্র বিিরণ বেরয় িাইরিরল িলা হরয়রেঃ 
. 
“ ঈশ্বর, আপনার পবিত্র মবন্দররর বেরক আবম মাথা নত্ কবর। আবম আপনার নাম, 
লপ্রম এিংবনষ্ঠার প্রশ্ংসা কবর। কারণ আপনার নাম এিং আপনার িাণীরক আপবন 
সমি বকেুর উপরর সুউচ্চকরররেন।” 
“I bow down toward your holy temple and give thanks to your 
name for your steadfast love and your faithfulness, for you have 
exalted above all things your name and your word. (ESV)” [3] 
. 
িাইরিরল এবটই নিী রাসুলরের ইিােরত্র রীবত্ এিং এ অনুয়ায়ী ইহুবেরের ধমবীয় 
আইন হরচ্ছ ত্ারের বকিলা অথবাৎ মসবজেুল আকসা{িাইতু্ল মুকাোস/Temple 
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Mount} এর বেরক বেরর ইিােত্ করা। হাজার হাজার িের ধরর ইহুবেরা এভারিই 
ইিােত্ করর আসরে। [4] 
. 
িনী ইস্রাঈরলর শ্বরয়রত্ লর্ বকিলার ধারণা বেল ত্া আল কুরআন োরাও প্রমাবণত্। 
[5] িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম(New Testament) এ বর্শু বিষ্ট িরলরেন লর্ পূিবিত্বী 
নিীরের সকল আইন লমরন চলরত্ হরি এিং এগুরলা বচরস্থায়ী আইন। িাইরিল 
অনুর্ায়ী বত্বন বনরজও পূিবিত্বী নিীরের শ্বরয়রত্র অনুসারী বেরলন। [6] কারজই 
আমরা লেখরত্ লপলাম লর্, বকিলার বেরক বেরর উপাসনা করা লমারটও লপৌিবলক 
জাবত্র রীবত্ নয় িরং এবট িনী ইস্রাঈল জাবত্র একবট ধমবীয় আইন। এিং এবট 
কুরআরনর শ্বরয়রত্ও িহাল রাখা হরয়রে। লর্ সি বিষ্টান বমশ্নারী মুসবলমরের 
বকিলার ধারণারক লপৌিবলকত্ার সারথ বমবলরয় অপপ্রচার চালান, ত্ারা বনজ ধমবীয় 
গ্ররন্থর বিধানরক লিাপন করর এই বমথযাচার কররন। বকিলার বেরক বেরর উপাসনা করা 
র্বে লপৌিবলকত্া হয়, ত্াহরল িাইরিরল লর্ নিীিরণর কথা উরল্লখ আরে {লর্মন 
োউে(আ.)} ত্াাঁরাও লপৌিবলক (নাউরু্বিল্লাহ)। িরং বিষ্টানরাই লসইন্ট পরলর েশ্বন 
গ্রহণ করর ত্াওরারত্র শ্বরয়ত্ ও িনী ইস্রাঈরলর ইব্রাবহমী উপাসনার রীবত্ িাে 
বেরয়রে এিং নি উদ্ভাবিত্ লপৌিবলক লরামক উপাসনা রীবত্ গ্রহণ করররে। [7]র্ারা 
বনরজরাই লপৌিবলক(pagan), ত্ারা আিার অনযরেররক লপৌিবলকত্ার জনয অবভরু্ি 
করর! 
. 
❏ মুসবলমরা কা’িার উপাসনা কররঃ 
. 
এবট পবিমা বিরশ্ব একবট খুি কমন ধারণা। বিষ্টান বমশ্নারীরের লািামহীন প্রচারণার 
োরা এই ধারনা িযাপক ‘জনবপ্রয়ত্া’ লাভ করররে। 
বকন্তু প্রকৃত্ সত্য হরচ্ছ— ইসলারমর মূল কথাই হরচ্ছ আল্লাহ োড়া আর কাররা উপাসনা 
করা র্ারি না। লকউ র্বে কা’িার উপাসনা করর, ত্াহরল লস ইসলাম লথরক লির হরয় 
র্ায়। কুরআন ও হাবেরস লকাথাও কা’িার উপাসনার কথা িলা হয়বন। িরং িলা হরয়রে 
কা’িার প্রভু আল্লাহ ত্া’আলার উপাসনা কররত্। 
. 
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ا ٱۡلبَ ۡيِت ) َِ  َوَءاَمنَ ُهم مِ ۡن َخۡوفِ  )٢فَ ۡليَ ۡعُبُدوْا َربَّ َهٰ 

ِِى  َأۡطَعَمُهم مِ ن ُجوع    (٤( ٱلَّ
 

“ অত্এি ত্ারা লর্ন ইিােত্ করর এই ঘররর(কা’িা) প্রভুর। বর্বন ত্ারেররক েুধায় 
আহারবেরয়রেন এিং ভীবত্ লথরক ত্ারেররক বনরাপে করররেন। ” [8] 
. 
প্রকৃত্পরে র্ারা এরূপ অবভরর্াি করর ত্ারা আসরল জারনই না লর্ লপৌিবলকত্া কী। 
সি লথরক অজ্ঞ মুসবলমবটও কখরনাই কা’িারক আল্লাহর মূবত্ব িরল মরন করর না। িরং 
মুসবলমরের কারে এবট আল্লাহর ইিােরত্র ঘর। বঠক লর্মন ইহুবেরের কারে িাইতু্ল 
মাকবেস িা িাইতু্ল মুকাোস {বহব্রুরত্ Bethel িা Beit HaMikdash, ইংররবজরত্ 
Temple Mount} হরচ্ছ ঈশ্বররর ইিােরত্র িৃহ। [9] অথচ ইহুবেরেররক ত্ারা িরল 
একত্বিােী আর মুসবলমরেররক িরল লপৌিবলক! 
. 
লসৌবে আরি লথরক পৃবথিীর বিবভন্ন েূরিত্বী স্থারন মুসবলমরা সলাত্(নামাজ) আোয় 
করর থারক। পৃবথিীর অবধকাংশ্ মুসবলমরের লথরকই কা’িা অরনক েূরর অিবস্থত্। 
এমন লকান মূবত্বপুজারী বক আরে, লর্ ত্ার লেিত্ার মূবত্বরক হাজার হাজার মাইল েূরর 
লররখ উপাসনা করর? কখরনা র্বে এমন পবরবস্থবত্র সৃবষ্ট হয় লর্ বকিলার বেক লিাো 
র্ারচ্ছ না, ত্খন লর্ লকান বেরক বেরর সলাত্ আোয় করা র্ায়। এমনবক কা’িারক র্বে 
কখরনা ধ্বংসও করর লেলা হয়, ত্াহরল মুসবলমরা কা’িা লর্ স্থানবটরত্ আরে, লসই 
স্থারনর বেরক মুখ করর সলাত্ আোয় কররি। [10] এ লথরক প্রমাণ হয় লর্ মুসবলমরা 
লমারটও কা’িার ইমাররত্র উপাসনা করর না িরং কা’িা মুসবলমরের জনয শুধুমাত্র 
ইিােরত্র বেক িা বকিলা। লর্ লকান লপৌিবলরকর কারে ত্ার লেিত্া সি লথরক পবিত্র 
ও মহান। অথচ ইসলাম ধরমব একজন মু’বমন মুসবলরমর জান, মাল ও ইিত্ কা’িার 
লচরয় লিবশ্ মর্বাোিান। [11]  
. 
লকান লপৌিবলক কখরনাই ত্ার লেিত্ার মূবত্বর উপর োাঁড়ায় না। লকান বহনু্দ ধমবালম্বী 
বক কখরনা ত্ার লেি মূবত্বর উপর উরঠ োাঁড়ারত্ পাররি? বকংিা লকান কযারথাবলক 
বিষ্টান বক কখরনা বর্শু িা মবরয়রমর মূবত্বর উপর উরঠ োাঁড়ারত্ পাররি? কখরনাই না। 
মুসবলমরের কারে কা’িা হরচ্ছ বকিলা এিং ইিােরত্র ঘর। এর উপর উরঠ োাঁবড়রয় 
মুসবলমরা আর্ান বেরত্ পারর। প্রবত্ িের হরজর লমৌসুরম কা’িার োরে উরঠ এর 
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বিলাে পবরিত্বন করা হয়। [12] 
কা’িার োরে োাঁবড়রয় বিলাে পবরিত্বরনর েবি লেখুন এখারন বক্লক 
কররঃ https://bit.ly/2KDtF1f 

এসি লথরক প্রমাবণত্ হয় লর্ কা’িা মুসবলমরের বনকট লমারটও মূবত্ব িা প্রবত্মা জাত্ীয় 
বকেু না এিং মুসবলমরা কখরনাই কা’িার উপাসনা করর না। 
. 
❏ কা'িায় এক সময় ৩৬০বট মূবত্ব বেল। লর্খারন এক সময় মূবত্বপুজা হরয়রে ত্া কী 
কররএকত্বিােী ইিােরত্র লকন্দ্র হয়ঃ 
. 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর আিমরনর পূরিব কা’িায় মূবত্বপুজা হত্ এই ইবত্হাসরক িযিহার করর 
েীন ইসলারমর একত্বিােী চবরত্ররক প্রশ্নবিদ্ধ করার লচষ্টা করর বিষ্টান ললখক ও নাবিক-
মুিমনারা। কা’িায় এক সময় মূবত্বপুজা হত্ এমনবক লসখারন এক সময় ৩৬০বট 
মূবত্বও স্থাপন করা হরয়বেল – সত্য। বকন্তু এটাই কা’িার প্রাচীনত্ম ইবত্হাস নয়। 
কা’িা লমারটও মূবত্বপুজার জনয স্থাপন করা হয়বন িরং এর স্থাপরনর উরেযশ্য বেল 
সমূ্পণব উরটা। কা’িা বনমবাণ কররন ত্াওবহরের(একত্বিাে) োওয়াহর মহানায়ক আল্লাহর 
নিী ইব্রাবহম(আ.) এিং ত্াাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ.)। আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 

رَ  ( رَب ََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ٠٣٩ُع ٱۡلَعِليُم )أَنَت ٱلسَِّمي ِإنَّكَ  ِمنَّا   تَ َقبَّلۡ  رَب ََّنا َوِإۡسَمٰ ِعيلُ  ٱۡلبَ ۡيتِ  ِمنَ  ٱۡلَقَواِعدَ  ِهۧ مُ ٲَوِإۡذ يَ ۡرَفُع ِإب ۡ
 لََّك َوَأرِ 

 
 مُّۡسِلَمًة

 
َنا  ُمۡسِلَمۡيِن َلَك َوِمن ُذر ِيَِّتَنا  أُمًَّة َعۡث ٠٣٨وَّاُب ٱلرَِّحيُم ) ِإنََّك أَنَت ٱلت َّ نَا َمَناِسَكَنا َوُتۡب َعَلي ۡ ( رَب ََّنا َوٱب ۡ

 مِ نۡ 
 
مۡ ہِفيِهۡم َرُسوًَل ُلوْا َعَليۡ  ُۡ مۡ ہيَ ت ۡ مۡ ہَويُ َزَِ ي َوٱۡلِحۡكَمةَ  ٱۡلِكتَٰ بَ  َويُ َعلِ ُمُهمُ  َءايَ ِٰتكَ  ِۡ ٱۡلَحِكيُم  ٱۡلَعزِيزُ  أَنتَ  كَ ِإنَّ  ِۡ

(٠٣٩)  
 

অথবঃ “ স্মরণ কর, র্খন ইব্রাবহম ও ইসমাঈল কা’িািৃরহর বভবি স্থাপন করবেল। ত্ারা 
লোয়াকররবেলঃ আমারের প্রভু! আমারের লথরক কিুল করুন। বনিয়ই আপবন 
েিণকারী, সিবজ্ঞ। 
লহ আমারের প্রভু, আমারের উভয়রক আপনার আজ্ঞািহ করুন এিং আমারের িংশ্ধর 
লথরকওএকবট অনুিত্ েল সৃবষ্ট করুন, আমারের হরজর রীবত্নীবত্ িরল বেন এিং 
আমারের েমা করুন।বনিয়ই আপবন ত্াওিা কিুলকারী, েয়ালু। 
লহ আমারের প্রভু, ত্ারের মরধয লথরকই ত্ারের বনকট একজন রাসুল লপ্ররণ করুণ 
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বর্বন ত্ারেরকারে আপনার আয়াত্সমূহ বত্লাওয়াত্ কররিন, ত্ারেররক বকত্াি ও 
বহকমত্ বশ্ো লেরিন। এিংত্ারের পবিত্র কররিন। বনিয়ই আপবন পরািমশ্ালী, 
প্রজ্ঞািান। ” [13] 
. 
এমনবক ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থও কা’িার কথা উরল্লখ আরে এিং ত্ারের ধমবগ্রন্থ 
লথরকই প্রমাণ করা র্ায় লর্ ইব্রাবহম(আ.) মোয় এরসবেরলন। [14] কালিরম 
ইব্রাবহম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধর মোর আরিরা একত্বিােী ধমব লেরড় 
বিবভন্ন কাল্পবনক লেিত্ার মূবত্ব সহকারর পুজা শুরু করর এিং কা’িািৃরহও মূবত্ব স্থাপন 
করর। ইব্রাবহম(আ.) এর লোয়ার েসল নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) আিমন করর ত্ারেররক 
পুনরায় একত্বিােী ইসলারমর বেরক আহ্বান কররন এিং কা’িা ঘররক মূবত্বমুি করর 
এক আল্লাহর উপাসনার িৃরহ পবরনত্ কররন বঠক লর্মনবট ইব্রাবহম(আ.) এর সমরয় 
বেল। এবটই হরচ্ছ কা’িািৃরহর ইবত্হাস। [15] অথবাৎ মূবত্বপুজা বেল ইব্রাবহম(আ.) এর 
পরিত্বী ললাকরের নি উদ্ভািন ও পথভ্রষ্টত্া। কা’িা বনমবারণর সারথ এর লকান সম্পরকব 
লনই এিং এই ইবত্হাস লমারটও কা’িারক মূবত্বপুজার মবন্দর প্রমাণ করর না। 
. 
এরপররও র্বে বিষ্টান বমশ্নারীরা অপত্কব কররত্ চায়, ত্াহরল আমরা িলি—িাইতু্ল 
মুকাোস লত্া ত্ারের ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী ঈশ্বররর মহামবন্দর(Temple Mount) লর্খারন 
বর্শু বিষ্টসহ অনয নিী-রাসুলিণ এক কারল উপাসনা কররত্ন ও বশ্ো োন কররত্ন। 
[16] িাইরিল অনুর্ায়ী এই মহা মবন্দররর লিাড়াপিনকারী হরচ্ছন ইব্রাবহম(আ.) এর 
নাবত্ ইয়া’কুি(আ.), [17] এিং এখারনও এক সময় পরিত্বী প্রজরমর ললারকরা 
মূবত্বপুজা করররে—বঠক লর্মনবট কা’িায় হরয়রে! এই ত্থয শুরন হয়রত্া অরনরকই 
চমরক উঠরত্ পারর, বকন্তু ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ এমনবটই িলা আরে। ---- 
. 
“ত্াাঁর বপত্া বহবষ্কয় লর্ সমি উচ্চস্থান লভরঙ বেরয়বেরলন, মনঃবশ্ আিার নতু্ন করর 
লসই সি লিেীবনমবাণ কররবেরলন। িায়াল মূবিবর পূজার জনয লিেী িানারনা োড়াও, 
ইস্রারয়রলর রাজা আহারিরমত্ই মনঃবশ্ আরশ্রার খুাঁবট পুাঁরত্বেরলন। বত্বন আকারশ্র 
ত্ারারেরও পূজা কররত্ন।মূবিবসমূরহর প্রবত্ আনুিত্য লেবখরয় বত্বন প্রভুর বপ্রয় ও 
পবিত্র মবন্দররর মরধযও লিেীিাবনরয়বেরলন। (এই লসই জায়িা লর্খারন প্রভু িরলবেরলন, 
“আবম লজরুশ্ারলরম আমার নামস্থাপন করি।”) মবন্দররর েু’লটা উরঠারন বত্বন 
আকারশ্র নেত্ররাবজর জনয লিেী িানান। ত্াাঁরবনরজর পুত্ররক বত্বন র্জ্ঞরিেীর আগুরন 
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আহুবত্ লেন। ভবিষযত্ জানার জনয বত্বন লপ্রত্াত্মা ওবপশ্াচরের কারে র্াত্ায়াত্ 
কররত্ন। প্রভুরক অসন্তুষ্ট করার মত্ আররা অরনক কাজই মনঃবশ্কররবেরলন। েলত্ঃ 
প্রভু খুিই রুদ্ধ হরয়বেরলন। মনঃবশ্ পাথর কুাঁরে আরশ্রার একটা মুবত্ব িাবনরয়রসটারক 
মবন্দরর[Temple Mount / িাইতু্ল মুকাোস] িবসরয়বেরলন। প্রভু োউে ও ত্াাঁর 
পুত্রশ্রলামন[সুলাইমান(আ.)]রক িরলবেরলন, “সমি শ্হররর মরধয লথরক আবম 
লজরুশ্ারলমরক লিরেবনরয়বে। এখানকার এই মবন্দরর আমার নাম বচরবেরনর জনয 
থাকরি। ইস্রারয়লীয়রেরপূিবপুরুষরের আবম লর্ ভূখণ্ড বেরয়বেলাম, ইস্রারয়লীয়রা র্বে 
আমায় মানয করর চরল, আমার োসরমাবশ্[মুসা(আ.)/Moses]র লেওয়া বিবধ ও 
আরেশ্গুরলা অনুসরণ করর, ত্াহরল লসই ভূখণ্ড লথরকআবম কখনও ত্ারের উৎখাত্ 
করি না।” বকন্তু ললাকরা ঈশ্বররর কথা গ্রাহয করল না। মনঃবশ্রলাকরের বিপরথ চালনা 
কররলন, র্ারত্ ত্ারা আররা লিশ্ী পাপ কাজ করল লসই সি জাবত্সমূরহররচরয়ও, 
র্ারের প্রভু ধ্বংস কররবেরলন এিং ইস্রারয়লীয়রের বেরয় বেরয়বেরলন। প্রভু ত্াাঁর 
োসভািিােী(নিী/prophet)লের মাধযরম িরল পাবঠরয়বেরলনঃ 
“বর্হুোর [বেবলবিরন িনী ইস্রাঈরলর েবেণ রাজয] রাজা মনঃবশ্, ইরমারীয়রের লথরকও 
িহুগুরণঘৃণয অপরাধ করররে এিং মূবিবপূজা করর বর্হুোরকও পারপর পরথ লঠরল 
বেরয়রে।” [18] 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরা কা’িার বিরুরদ্ধ লর্ (অপ)রু্বি প্রোন কররন, লসই এক রু্বি বকন্তু 
Temple mount এর লেরত্রও খারট। বকন্তু এ িযাপারর ত্ারা অরন্ধর ভান করর 
কা’িার বিরুরদ্ধই অবভরর্াি কররন। নাবিক-মুিমনারেররকও কখরনা িাইরিরলর নিী-
রাসুলরের Temple mountলক pagan temple িলরত্ লেখা র্ায় না; কারণ ত্াহরল 
লর্ জামবানীর বভসা নাও জুটরত্ পারর! এই হরচ্ছ ত্ারের িািল স্ট্যান্ডািব। প্রকৃত্পরে 
িাইতু্ল মুকাোস(Temple Mount) বকংিা কা’িা িৃরহর মসবজে(মসবজেুল হারাম) 
এর লকানবটই pagan temple(লপৌিবলকরের মবন্দর) নয় িরং উভয়বটই এক-অবেত্ীয় 
আল্লাহর উপাসনািৃহ। উভয় িৃহই আল্লাহর নিীিণ বনমবাণ করররেন, উভয় িৃরহই এক 
সময় পথভ্রষ্ট ললারকরা মূবত্বপুজা করররে। এিং িত্বমারন এ উভয় িৃহই মূবত্বপুজামুি 
হরয়রে, মসবজেুল হারাম ও িাইতু্ল মুকাোস উভয় স্থারনই এখন একত্বিােী 
মুসবলমিণ এক-অবেত্ীয় আল্লাহর উপাসনা করর। 
. 
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নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) কা’িা লথরক বমথযা লেিত্ারের মূবত্ব অপসারণ কররত্ কররত্ র্া 
িলবেরলন, ইসলামবিররাধীরের উরেযরশ্য আমরাও বঠক ত্াই িবল--- 

ِطلُ  َوَزَهقَُ ٱۡلَحقُُّ َجا ءَُ ـ  ِطلَُ إِنَُّ ۚ ُٱۡلبَ ـ  ا َكانَُ ٱۡلبَ َزه وقًً۬  
অথবঃ “...সত্য এরসরে এিং বমথযা বিলুপ্ত হরয়রে। বনিয়ই বমথযা বিলুপ্ত হওয়ারই বেল।” 
[19] 
. 

[[ #স ি যক থি _১ ৫ ১  এ র প তরম াতজ িি  ও  তব স্ত াতরি  রূ প  ]] 
. 
. 
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কত্ উচ্চ মর্বাো লত্ামার! কত্ মহান সম্মান লত্ামার। লসই সিার শ্পথ, র্াাঁর হারত্ মুহাম্মারের প্রাণ! 
আল্লাহর বনকট মু’বমন িযবির জান-মাল ও ইিরত্র মর্বাো লত্ামার লচরয় অরনক লিশ্ী। আমরা 
মু’বমন িযবি সম্পরকব সুধারণাই লপাষণ কবর। [সুনান ইিন মাজাহ, হাবেস নং ৩৯৩২]  
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[14] লেখুনঃ “কা’িাঃ মূবত্বপুজকরের মবন্দর, নাবক ইব্রাবহম(আ.) এর বনমবাণ করা ইিােত্খানা?” 
https://goo.gl/ptWUQB 
[15] ■“A brief history of al-Masjid al-Haraam in Makkah” --- islamQA(Shaykh 
Muhammad Saalih al-Munajjid) 
https://islamqa.info/en/3748 
■ ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’, শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র) {ত্াওবহে পািবলরকশ্ে}, পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৬ 
[16] িাইরিল, মবথ(Matthew) ২১:১২-১৫, ২১:২৩; লুক(Luke) ২:৪৬-৪৯, ২০:১, ২১:৩৭-৩৮ দ্রষ্টিয 
[17] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২৮:১০-২২ দ্রষ্টিয 
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২৬৫ 

হরজর রীবত্গুরলা বক আসরলই আরি লপৌিবলকরের 
(Pagans) লথরক লনয়া? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
ওরয়িসাইট লথরক েবিসহ ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/হরজর-রীবত্গুরলা-বক-আস…/158 
. 
 
. 
ইসলাম ধরমবর ৫বট িরম্ভর মরধয একবট হরচ্ছ হজ। সামথবযিান মুসবলমরের উপর 
জীিরন অিত্ একিার হজ করা েরর্। ইসলারমর এই গুরুত্বপূণব বিধারনর িযাপারর 
নাবিক-মুিমনা এিং বিরশ্ষত্ বিষ্টান বমশ্নারীরের অবভরর্াি হরচ্ছঃ হরজর রীবত্গুরলা 
লমারটও ইব্রাবহম (আ.) এর সারথ বকংিা একত্বিারের সম্পবকবত্ নয় িরং এগুরলা প্রাচীন 
আররির লপৌিবলক মূবত্বপুজারীরের লথরক ধার করা। ত্ারের এই অবভরর্ািগুরলা লেরখ 
অরনরকর মরন হজ সম্পরকব বিভ্রাবির সৃবষ্ট হরচ্ছ। 
. 
সুবনবেবষ্টভারি হরজর লর্ সি রীবত্রক ইসলাম বিররাধীরা “লপৌিবলকরের লথরক ধার 
করা” িরল অবভরর্াি করর লসগুরলা হরচ্ছ--- 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা 
◘ হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়া 
◘ সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়া 
. 
এখন আমরা অবভরর্ািগুরলা বিরেষণ ও খণ্ডন করার লচষ্টা করি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
◘ কা’িারক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা (ত্াওয়াে): 
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. 
হজ ও উমরার সমরয় মুসবলমরা ত্াওয়াে করর িা কা’িারক লকন্দ্র করর লঘারর। এই 
ঘূণবন হয় ঘবড়র কাটার বিপরীত্ বেরক (anti clockwise)। বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-
মুিমনারের মরত্ঃ এভারি একবট ইমারত্রক লকন্দ্র করর পাক বেরয় লঘারা 
লপৌিবলকরের রীবত্। ত্ারের মরধয কাররা কাররা লর্মনঃ বিষ্টান প্রচারক লিবভি উরির 
মরত্ এর কারণ হরচ্ছ সূর্ব, চন্দ্র এিং ৫বট গ্রহরক উপাসয সািযি করর লপৌিবলক রীবত্র 
অনুকরণ। এ রকম নানা উদ্ভট অবভরর্াি ত্ারা করর থারক। বকন্তু িযাপার হরচ্ছঃ সি 
লথরক অজ্ঞ মুসবলমবটরও কখরনা হরজর সময় মাথায় এটা থারক না লর্, লস চাাঁে-সূর্ব 
বকংিা গ্ররহর পুজা কররে। অথিা কা’িা িৃহবট আল্লাহ ত্া’আলার মূবত্ব িা প্রবত্কৃবত্ 
(নাউরু্বিল্লাহ)। কা’িা ঘরর উপাসনারক লপৌিবলকত্ার সারথ বমবলরয় ইসলাম বিররাধীরা 
লর্ সি অপপ্রচার চালায়, ত্ার সিগুরলার খণ্ডন এই ওরয়িসাইরটর একবট ললখায় করা 
হরয়রে।[1] র্া লহাক, এখন প্রশ্ন হরত্ পারর লর্, মুসবলমরা লকন হজ ও উমরার সমরয় 
কা’িারক লকন্দ্র করর এভারি পাক বেরয় লঘারর? 
. 
উির হরচ্ছ— এবটই নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) বনরেববশ্ত্ সুন্নাহ পদ্ধবত্। [2] লর্রহতু্ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এভারি হজ কররত্ বশ্বখরয়রেন, মুসবলমরাও আল্লাহর নিীর অনুসররণ এই কাজ করর। 
লকান মুসবলম কখরনা লকান লপৌিবলক জাবত্রিাষ্ঠীরক অনুকরণ করর এটা করর না 
অথিা লকান মুসবলম কখরনা চাাঁে-সূরর্বর পুজা করার বনয়রত্ এই কাজ করর না 
(নাউরু্বিল্লাহ)। আল কুরআরন সুেষ্টভারিই এর বঠক উরটা কথা িলা আরে অথবাৎ 
চাাঁে-সূরর্বর পুজা কররত্ বনরষধ করা হরয়রে। 
. 
“ ত্াাঁর [আল্লাহর] বনেশ্বনসমূরহর মরধয ররয়রে বেিস, রজনী, সূর্ব ও চন্দ্র। 
লত্ামরা সূর্বরক বসজো কররা না, চন্দ্ররকও না; আল্লাহরক বসজো কর, বর্বন এগুরলা সৃবষ্ট 
করররেন, র্বে লত্ামরা বনষ্ঠার সারথ শুধুমাত্র ত্াাঁরই ইিােত্ কর।”[3] 
. 
আল কুরআরন র্া িলা হরয়রে, বঠক ত্ার উরটা বজবনস ইসলাম ও মুসবলমরের উপর 
চাবপরয় বেরয় বমথযা অবভরর্াি লত্ারল বিষ্টান বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা। 
ইসলাম বিররাধীরা এরপরর র্বে িলরত্ চায়ঃ কা’িা ঘর ত্াওয়াে লপৌিবলক (pagan) 
উপাসনা না হরল প্রাচীন আরি লপৌিবলকরা লকন ত্াওয়াে করত্? 
উিরর আমরা িলিঃ আরি লপৌিবলকরের করা ১০০% কাজই ভুল বেল না। ত্ারা বেল 
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ইব্রাবহম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এর িংশ্ধর, ত্াাঁরের একত্বিােী েীন ধীরর ধীরর 
ত্াাঁরের িংশ্ধররের মারে বিকৃত্ হরয়বেল। ত্ারের লভত্র অল্প বকেু ইব্রাবহমী রীবত্ 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সমরয়ও অিবশ্ষ্ট বেল। [4]এর মরধয আল্লাহর ঘররক লকন্দ্র করর 
ত্াওয়াে িা পাক লেওয়া অনযত্ম। 
. 
আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 
. 
“আর স্মরণ কর, র্খন আবম কািারক মানুরষর জনয বমলনরকন্দ্র ও বনরাপে স্থান 
িানালাম এিং (আরেশ্ বেলাম লর্,) লত্ামরা মাকারম ইব্রাবহমরক সলারত্র স্থানরূরপ 
গ্রহণ কর। আর আবম ইব্রাবহম ও ইসমাঈলরক োবয়ত্ব বেরয়বেলাম লর্, লত্ামরা আমার 
িৃহরক ত্াওয়ােকারী, ‘ইবত্কােকারী ও রুকূকারী-বসজোকারীরের জনয পবিত্র 
কর।”[5] 
. 
“ আর স্মরণ কর, র্খন আবম ইব্রাবহমরক লস ঘররর (িাইতু্ল্লাহ, কা’িা) স্থান বনধবারণ 
করর বেরয়বেলাম এিং িরলবেলাম, “আমার সারথ কাউরক শ্রীক কররি না এিং আমার 
ঘররক পাক সাে রাখরি ত্াওয়ােকারী, রুকূ-বসজো ও োাঁবড়রয় সালাত্ আোয়কারীর 
জনয।আর মানুরষর বনকট হরজর লঘাষণা োও; ত্ারা লত্ামার কারে আসরি পারয় লহাঁরট 
এিং কৃশ্কায় উরট চরড় েূর পথ পাবড় বেরয়। লর্ন ত্ারা বনজরের কলযারণর স্থানসমূরহ 
হাবজর হরত্ পারর এিং বত্বন ত্ারেররক চতু্ষ্পে জন্তু লথরক লর্ বরবর্ক বেরয়রেন ত্ার 
উপর বনবেবষ্ট বেনসমূরহ আল্লাহর নাম স্মরণ কররত্ পারর। অত্ঃপর লত্ামরা ত্া লথরক 
খাও এিং েুস্থ-েবরদ্ররক লখরত্ োও। ত্ারপর ত্ারা লর্ন পবরষ্কার-পবরচ্ছন্ন হয়, ত্ারের 
মানত্সমূহ পূরণ করর এিং প্রাচীন ঘররর (কা’িা) ত্াওয়াে করর।”[6] 
. 
অথবাৎ এই ত্াওয়াে বেল স্বয়ং ইব্রাবহম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.)এর সময় লথরকই আল্লাহ 
কতৃ্বক বনধবাবরত্ রীবত্। ত্াাঁরের িংশ্ধররের মরধয পরিত্বীরত্ বিবভন্ন নিউদ্ভাবিত্ ধমবীয় 
রীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিার লাভ করর। নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মধয লথরক নি 
উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূর করর লেন এিং ইব্রাবহমী রীবত্গুরলারক আল্লাহর 
বনরেবরশ্ িহাল রারখন। ইসলামবিররাধীরা র্বে এরপররও লিাাঁয়াররর মত্ িলরত্ চায় 
লর্— আল্লাহর ঘররক লকন্দ্র করর ত্াওয়াে করা িা লঘারা ইব্রাবহমী রীবত্ নয়, ত্াহরল 
আমরা িলিঃ আপনারা বক ‘হজ’ শ্ব্দবটর ত্াৎপর্বজারনন? আরবি ‘হজ’(ُِ  শ্ব্দবট (َحج 
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বহব্রু হাি/খাি(ָחג) শ্রব্দর ইকুইভযারলন্ট শ্ব্দ। এমনবক বিখযাত্ িাইরিরলর ওরয়িসাইট 
Biblehubএ বিকশ্নারী অংরশ্ এই বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা কররত্ আল কুরআরনর আরবি 
‘হজ’(ُِ  শ্ব্দবট উরল্লখ করা হরয়রে। এবট এমন একবট শ্ব্দ লর্বট িাইরিরল িবন (َحج 
ইস্রাঈল জাবত্র হজ সম্পরকব িযিহার করা হরয়রে। Hebrew Language Detective 
ওরয়িসসাইট Balashonএও বহব্রু শ্ব্দবট িযাখযা কররত্ আল কুরআরনর ‘হজ’( ُِحَُ ج  ) 
শ্ব্দবট উরল্লখ করা হরয়রে।[7] এই বহব্রু শ্ব্দবটর ধাতু্মূল(root-word) হরচ্ছ 
 র্ার মারন হরচ্ছ "to make a circle" িা "move in a circle" অথবাৎ(খুি/হুি)חוג
লকান িৃি নত্বর করা। এই শ্ব্দবটর সারথ পাক লেয়া িা লঘারারনার একবট সম্পকব 
আরে। এই কাররণ বহব্রু ভাষায় লটবলরোরনর িায়ারলর লেরত্র এই শ্ব্দমূল লথরক উদু্ভত্ 
 শ্ব্দবট িযিহৃত্ হয়।[8] ত্াই বহব্রুরত্ ইহুবেরের pilgrimage িা (রখউি/রহউি)חיוג
হজ লিাোরত্ িযিহৃত্ ‘হাি’ শ্ব্দবট বেরয় সরাসবর “পাক বেরয় লঘারা”ও লিাোরনা 
হয়।[9] 
. 
আমরা এত্েন শ্ব্দবটর উৎপবি ও ত্াৎপর্ব আরলাচনা করলাম। এিার আমরা িনী 
ইস্রাঈরলর প্রাচীন ইবত্হারস বেরর র্াই।[10] িনী ইস্রাঈরল আল্লাহ ত্া’আলা িহু নিী-
রাসুল লপ্ররণ কররন এিং এককারল ত্ারা বেল নিী-রাসুলরের েীরনর অনুসারী (র্বেও 
পরিত্বীরত্ ত্ারা লসই সত্য েীন লথরক বিচুযত্ হরয় র্ায়)। ইহুবেরা িাইতু্ল মুকাোসরক 
ত্ারের বকিলা বহসারি িণয করর। ৭০ বিষ্টারব্দ ইহুবেরের লসরকন্ড লটম্পল িা িাইতু্ল 
মুকাোস ধ্বংস হয়। এর আরি প্রাচীন ইহুবেরা বকভারি ত্ারের হজ িা pilgrimage 
সম্পােন করত্? িাইতু্ল মুকাোরস ইহুবেরের হজ করার রীবত্ হরচ্ছঃ িাইতু্ল 
মুকাোসরক ঘবড়র কাটার বিপরীত্ বেরক (anti clockwise) ৭ িার পাক বেরয় লঘারা 
িা ত্াওয়াে করা –বঠক লর্ভারি মুসবলমরা কা’িারক ৭ িার ত্াওয়াে করর![11] 
ইহুবেরের লমৌবখক ত্াওরাত্ (Oral Torah) এ এভারিই ত্ারের হরজর বনয়ম িণবনা 
করা হরয়রে। লসখারন িলা হরয়রে, হরজর মূল বেরন িাইতু্ু্ল মুকাোরসর ইমারত্রক ৭ 
িার পাক বেরত্ হরি। লসই সারথ ঈশ্বররর বনকট প্রাথবনা কররত্ হরি।[12] মুসবলমরের 
হরজর সময় ৭ িার ত্াওয়াে করারক ‘লপৌিবলক’(!) রীবত্ িরল অবভহীত্ করর বিষ্টান 
বমশ্নারী ও নাবিক-মুিমনারা, অথচ এই একইভারি প্রাচীন ইহুবেরা িাইতু্ল মুকাোরস 
হজ করত্ িরল ত্ারের নবথপরত্র উরল্লখ আরে, এভারি হজ করা ত্ারের ধমবগ্ররন্থর 
বিধান। মুসবলমরের হরজর ত্াওয়াে র্বে লপৌিবলক রীবত্ই হত্, ত্াহরল বকভারি এর 
সারথ প্রাচীন ইহুবেরের হরজর বমল পাওয়া র্ারচ্ছ? মুসবলমরের ৭ িার ত্াওয়ােরক 
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লিবভি উরির মত্ বিষ্টান বমশ্নারীরা চাাঁে-সূর্ব ও গ্ররহর পুজা িরল বমথযাচার করর, 
অথচ ইহুবেরের িযাপারর লকন ত্ারা এই অবভরর্াি লত্ারল না? লকন এই িািল 
স্ট্যান্ডািব? 
. 
ইসলাম বিররাধীরা এিার হয়রত্া নরড়চরড় িরস িলরিঃ িুেরত্ লপররবে, মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) 
বনিয়ই হরজর রীবত্ ইহুবেরের বনকট লথরক কবপ করররেন; মেীনায় লত্া অরনক ইহুবে 
িাস করত্... 
বকন্তু িযাপার হরচ্ছ, মেীনার ইহুবেরা লমারটও ওভারি িাইতু্ল মুকাোরস হজ করত্ না। 
৭০ বিষ্টারব্দ লরাম সম্রাট টাইটাস িাইতু্ল মুকাোস ধ্বংস করার পর লথরক ইহুবেরা 
আর িাইতু্ল মুকাোরস হজ করর না। ৭০ বিষ্টারব্দর আি পর্বি ইহুবেরা িাইতু্ল 
মুকাোসরক ৭ িার ত্াওয়াে করর হজ করত্।[13] 
. 
এখারন বক্লক করর লেখুন প্রাচীন িাইতু্ল মুকাোস ও িত্বমান কা’িায় হরজর 
তু্লনামূলক বচত্রঃ https://bit.ly/2MFUM9p 
সূত্রঃ "Divine Diversity: An Orthodox Rabbi Engages with Muslims” by 
Ben Abrahamson, page 44 
. 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পরে বক সম্ভি বেল ত্াাঁর সময় লথরক ৫০০ িের আরির ইহুবেরের 
রীবত্-নীবত্ নকল করার? নাবক এটা ভািাই অবধক রু্বিসঙ্গত্ লর্ এক আল্লাহর লথরকই 
বিধানবট এরসরে িরল এই বমল লেখা র্ারচ্ছ? – প্রশ্নটা না হয় ত্ারের জনযই লত্ালা 
থাকুক র্ারা বচিা কররত্ জারন। 
. 
িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম (New Testament) অংরশ্ বর্শু বিষ্ট িনী ইস্রাঈরলর প্রাচীন 
নিীরের সকল আইন ও বিধানরক সমথবন করররেন এিং বত্বন এগুরলা পূণব কররত্ 
এরসরেন িরল োবি করররেন। বত্বন নিীরের বশ্ো লমরন চলরত্ িরলরেন।[14] আমরা 
লেরখবে লর্, ইহুবেরের নবথপত্র অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈরলর প্রাচীন নিীরের অনুসারীরের 
হজ অরনকটাই মুসবলমরের হরজর মত্ বেল। লর্ সি বিষ্টান বমশ্নারী ইসলামী হজরক 
‘লপৌিবলক’ িরল অপপ্রচার কররন, ত্ারের বনকট প্রশ্ন রাখিঃ বর্শু বিষ্টও বক ত্রি 
‘লপৌিবলকত্া’লক সমথবন করররেন?!! 
. 
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◘ হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়াঃ 
. 
হরজর সমরয় হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথররক চুমু খাওয়া বনরয় বিষ্টান বমশ্নারী 
ও নাবিক-মুিমনারা িহুমুখী অবভরর্াি লত্ারল। অবভরর্ািগুরলা শুধু বমথযাই নয়, 
অেীলও। 
প্রথমত্, ত্ারা িলরত্ চায়--হাজরর আসওয়াে িা কারলা পাথর নাবক নারীরের লর্ানীর 
প্রবত্কৃবত্ র্ারত্ মুসবলমরা চুম্বন করর (নাউরু্বিল্লাহ, আসত্ািবেরুল্লাহ)। 
. 
এই অবভরর্ারির আরেৌ লকান বভবি লনই। ইসলাম বিররাধীরা হাজরর আসওয়াে িা 
কারলা পাথররর উপবরভারির েবিরত্ এর রূপালী িরণবর ধারকবটর আকৃবি্র বেরক 
ইবঙ্গত্ করর এই উদ্ভট অবভরর্াি লত্ারল। বশ্য়ারের একবট বেকবা কারাবমত্ারা ৩১৭ 
বহজরীরত্ কা’িা লথরক হাজরর আসওয়াে লুট করর, ২২ িের পর ৩৩৯ বহজরীরত্ ত্া 
উদ্ধার করা হয়। এই ২২ িের হাজরর আসওয়াে োড়াই হজ সম্পাবেত্ হরয়বেল। 
কারাবমত্ারা হাজরর আসওয়াে লভরঙ টুকররা টুকররা করর লেরলবেল।[15] টুকররা 
টুকররা হরয় র্াওয়া পাথরবটরক একরত্র লজাড়া বেরয় একটা লিাল ধারক িা লেরমর 
লভত্র স্থাপন করা হরয়রে। লর্ কাররণ আমরা িত্বমারন লিাল রূপালী ররঙর লেরমর 
মারে কারলা পাথর িা হাজরর আসওয়াে লেবখ। প্রকৃত্পরে র্বে আমরা পূণব হাজরর 
আসওয়ারের েবি লেবখ, ত্াহরল লকানভারিই এর সারথ নারীরের লর্ানীর আকৃবত্র 
লকান বমল পাওয়া র্ারি না(নাউরু্বিল্লাহ)। এখারন বক্লক করর লেখুন হাজরর আসওয়াে 
িা কারলা পাথররর পূণব আকৃবত্ বকরূপঃ https://bit.ly/2NnV6ur 
. 

সূত্রঃ ■ প্রাচযবিে William Muir এর ললখা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর জীিনী "The life of 
Mohammad : from original sources", page 29  
■ 'Black Stone' (Wikipedia) 
. 
মানুষ লত্া ত্ার সিানরকও ভারলারিরস চুম্বন করর। এর মারন বক মানুষ ত্ার সিারনর 
উপাসনা করর? লকান লপৌিবলক জাবত্রিাষ্ঠীগুরলার উপাসনার রীবত্ র্বে আমরা লেয 
কবর, ত্াহরলও আমরা এর সারথ মুসবলমরের লকান বমল খুাঁরজ পাই না। লকান 
কযারথাবলক বিষ্টান বক চারচব বিরয় মবরয়ম(আ.) বকংিা বর্শুর মূবত্বরক চুমু খায়? বকংিা 
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লকান বহনু্দ বক কখরনা মবন্দরর পুজার সময় েুিবা, স্বরস্বত্ী, কাবল এসি লেি-রেিীর 
মূবত্বরত্ চুমু খায়? হাজরর আসওয়ােরক মুসবলমরা কখরনাই আল্লাহ ত্া’আলার মূবত্ব িা 
প্রবত্কৃবত্ মরন করর না (নাউরু্বিল্লাহ), এরক কলযাণ-অকলযারণর মাবলকও মরন করর 
না, এর কারে লকান সাহার্যও চায় না। শুধুমাত্র নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সুন্নাত্ বহসারি মুসবলমরা 
হরজর সময় এরক চুম্বন করর। অথচ লপৌিবলকরা লর্সি িস্তুর পুজা করর লসগুরলা হয় 
ত্ারের উপাসয লেিত্ার মূবত্ব নয়রত্া ত্ারা লসগুরলার কারে কলযাণ প্রাথবনা করর। 
কারজই হাজরর আসওয়ােরক লপৌিবলকত্ার সারথ লমলারনা অত্যি অরর্ৌবিক একবট 
অবভরর্াি। 
. 
উমার (রা.) লথরক িবণবত্ লর্, বত্বন হাজরর আসওয়ারের কারে এরস ত্া চুম্বন করর 
িলরলন, আবম অিশ্যই জাবন লর্, তু্বম একখানা পাথর মাত্র, তু্বম কাররা কলযাণ িা 
অকলযাণ কররত্ পার না।নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)রক লত্ামায় চুম্বন কররত্ না লেখরল কখরনা আবম 
লত্ামারক চুম্বন করত্াম না।[16] 
. 
হাজরর আসওয়ারের উৎসকী? এবট কা’িা ঘরর লকন ররয়রে? 
লকান লকান িণবনা অনুর্ায়ী লেররশ্ত্া বজব্রাঈল(আ.) হাজরর আসওয়াে কা’িার 
স্থানবটরত্ রারখন এিং ঐ স্থারনর উপররই ইব্রাবহম(আ.) কা’িা বনমবাণ কররন।[17] 
. 
এরেরত্র আগ্ররহােীপক িযাপার হরচ্ছ, িাইরিল অনুর্ায়ী িনী ইস্রাঈল জাবত্র বকিলা 
িাইতু্ল মুকাোরসর (Temple Mount/মহামবন্দর) লিাড়াপিরনর সারথও একবট পাথর 
জবড়রয় আরে! িাইরিল অনুর্ায়ী – ইস্রারয়ল জাবত্র বপত্া র্ারকাি 
[ইয়া’কুি(আ.)/Jacob] একবট বিরশ্ষ পাথররর উপরর িাইতু্ল মুকাোরসর বভবি স্থাপন 
কররন! শুধু ত্াই না, র্ারকাি [ইয়া’কুি(আ.)] লসই পাথরবটরক িরম্ভর মত্ করর োাঁড় 
করান এিং ভবিভরর ত্ার উপর লত্ল ঢারলন![18] 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরা কা’িা ঘররর হাজরর আসওয়ারের িযাপারর প্রশ্ন লত্ারলন অথচ 
ত্ারের বনজ ধমবগ্ররন্থ Temple Mount িা িাইতু্ল মুকাোরসর লিাড়াপিরনর সারথ 
একবট পাথর জবড়রয় আরে লস িযাপারর সমূ্পণব নীরি থারকন। র্ারকাি 
[ইয়া’কুি(আ.)]রক ত্ারাও নিী িরল মারনন। মুসবলমরের হাজরর আসওয়ারে চুম্বন করা 
ত্ারের কারে ‘লপৌিবলক আচরণ’ হরয় র্ায়, বকন্তু র্ারকাি কতৃ্বক Temple Mount 
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এর পাথরর ভবিভরর লত্ল ঢালা ত্ারের কারে লকান লপৌিবলকত্া হয় না। 
লকন এই বেমুখী আচরণ? 
িাংলার নাবিক মুিমনারেররকও কখরনা লেবখবন এই িযাপার বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্। অথচ 
মুসবলমরের বিরুরদ্ধ সি সমরয়ই ত্ারেররক সরি লেখা র্ায়। 
. 
লসই পাথরবটর (বহব্রুরত্ঃ Even Ha-Shetiya) উপররই িনী ইস্রাঈরলর নিীিরণর 
িাইতু্ল মুকাোস মসবজে (Temple Mount) বেল এিং হাজার হাজার িের ধরর 
লসটা ইহুবেরের বকিলা। পাথরবট আজও লস স্থারন আরে। লসই পাথররর স্থারন 
বেবলবিরন িাইতু্ল মুকাোস এবরয়ার লভত্রর িত্বমারন লসানালী িমু্বরজর কুব্বাতু্স 
সাখরা (Dome of Rock) মসবজে ররয়রে।[19] 
হজরক িযাঙ্গ করর বিষ্টান বমশ্নারীরা মুসবলমরেররকপাথররর উপাসক (!) িা ‘উিা 
উপাসক’ িরল অবভহীত্ কররঅথচ লখাে িাইরিরল িলা আরে লর্ ঈশ্বর একজন পাথর 
এিং িাইরিরল িহু জায়িায় “ঈশ্বর-পাথররর” িন্দনািীত্ করা হরয়রে! এমনবক 
িাইরিরল এ কথাও িলা হরয়রেঃ “র্ািত্ীয় প্রশ্ংসা পাথররর”!! 
. 
অবিশ্বাসয মরন হরচ্ছ? ত্াহরল লেখুনঃ িাইরিল এর --- ২ শ্ামুরয়ল(2 Samuel) ২২:২-
৩, ২২:৪৭; িীত্সংবহত্া(সাম সঙ্গীত্/জিুর শ্রীে/Psalms) ১৮:২, ১৮:৪৬, ১৯:১৪, 
২৮:১, ৩১:২-৩, ৪২:৯, ৬২:২, ৬, ৭১:৩, ৯২:১৫, ১৪৪:১। প্রকৃত্পরে িাইরিল জুরড় 
“পাথর-ঈশ্বররর” এত্ পবরমারণ িন্দনািীত্ করা হরয়রে লর্ এর লরোররে খুাঁরজ পাওয়া 
খুি সহজ। ইংররবজ িাইরিরলর বপবিএরের সাচব অপশ্রন বিরয় ‘my rock’ বলরখ সাচব 
বেরল িহুিার “পাথর ঈশ্বররর” অথিা শুধু পাথররর প্রচুর িন্দনা পাওয়া র্ারি। বিষ্টান 
বমশ্নারীরা মুসবলমরেররক ‘পাথররর উপাসক’ িরল বমথযা অপিাে লেয় অথচ ত্ারের 
বনজ ধমবগ্ররন্থর অিস্থা এইরূপ। 
. 
◘ সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়াঃ 
. 
পূরিবই আরলাচনা করা হরয়রে লর্—আরি লপৌিবলকরের করা ১০০% কাজই ভুল বেল 
না। ত্ারা বেল ইব্রাবহম(আ.) ও ইসমাঈল(আ.) এর িংশ্ধর। ত্াাঁরের িংশ্ধররের মরধয 
পরিত্বীরত্ বিবভন্ন নি উদ্ভাবিত্ ধমবীয় রীবত্ ও লপৌিবলকত্া বিিার লাভ করর। নিী 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের মধয লথরক নি উদ্ভািন ও লপৌিবলকত্াগুরলা েূর করর লেন এিং 
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ইব্রাবহমী রীবত্গুরলারক আল্লাহর বনরেবরশ্ িহাল রারখন। সাো-মারওয়া পাহারড় লেৌঁড়ারনা 
ও শ্য়ত্ানরক পাথর লোড়া-এগুরলাও ইব্রাবহমী রীবত্ লর্গুরলারক মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িহাল 
লররখবেরলন। নিী ইব্রাবহম(আ.) আল্লাহর বনরেবরশ্ ত্াাঁর স্ত্রী হারর্রা(আ.) এিং বশ্শুপুত্র 
ইসমাঈল(আ.)রক আররির মরুভূবমরত্ লররখ এরসবেরলন এিং বপপাসাত্ব বশ্শু 
ইসমাঈল(আ.) এর পাবনর জনয ত্াাঁর মা হারর্রা(আ.) সাো ও মারওয়া পাহারড় ৭ িার 
লেৌঁরড়বেরলন।[20] এ োড়া, পুত্ররক কুরিানী কররত্ র্ািার সময় ওয়াসওয়াসা োনকারী 
শ্য়ত্ারনর উরেযরশ্য নিী ইব্রাবহম(আ.) পাথর েুরড়বেরলন।[21] ইব্রাবহম(আ.), 
হারর্রা(আ.), ইসমাঈল(আ.) – ত্াাঁরা সকরলই ত্াকওয়া অিলম্বন কররবেরলন, আল্লাহর 
উরেযরশ্য আত্মসমপবণ ও ত্যাি স্বীকার কররবেরলন। ত্াাঁরের এই কমবগুরলারকই 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর শ্বরয়রত্ হরজর আনুবষ্ঠকত্ার লভত্রর অিভুবি করর বচরস্মরণীয় করর 
রাখা হরয়রে। এখারন আল্লাহ োড়া আর কাররা উপাসনার লকান িযাপার লনই। সাধারণ 
রু্বির আরলারকও আমরা িলরত্ পাবর—লপৌিবলকরা বক কখরনা ত্ারের উপাসয 
লেিত্ার মূবত্বরক ঘৃণা করর িা পাথর লোরড়? নাবক ত্ার উরটা কাজ করর, মূবত্বরক 
ভবি করর এিং েুল ও বিবভন্ন দ্রিয বেরয় পুজা করর? একই কথা সাো-মারওয়া 
পাহারড় লেৌঁড়ারনার লেরত্রও। এখারন আল্লাহর বিধারনর আনুিত্য োড়া মুসবলমরের 
মানসপরট আর লকান বকেু থারক না। 
. 
র্ারা হরজর লভত্র বিবভন্ন প্রাচীন ঐবত্হাবসক করমবর অনুকরণমূলক কমবকাণ্ডরক 
‘লপৌিবলকত্া’ িরল, ত্ারের আসরল বমল্লারত্ ইব্রাবহম [ইব্রাবহম(আ.) এর ধমবােশ্ব] বকংিা 
লপৌিবলকত্া এর লকানটা সম্পরকবই সমযক ধারণা লনই। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর পূরিবও 
অরনক নিী-রাসুল এরসবেরলন এিং ত্াাঁরাও ইব্রাবহম(আ.) এর েীরনরই ত্থা ইসলারমর 
অনুসরণ কররত্ন। িনী ইস্রাঈল িংরশ্ িহু নিী-রাসুল এরসরেন এিং প্রাচীন ইহুবেরা 
বেল নিী-রাসুলরের অনুসারী। ত্ারের ধরমবও বেল হরজর বিধান। ত্ারের ধমবগ্রন্থগুরলা 
বিকৃত্ হরলও এখরনা ত্ারত্ বকেু প্রাচীন বিবধ-বিধান রবেত্ আরে। ত্ারের ধমবগ্ররন্থ 
বত্নবট হরজর বিধান পাওয়া র্ায়।[22] ত্ারের ধমবগ্রন্থ অনুর্ায়ী—িনী ইস্রাঈরলর 
শ্বরয়রত্ হরজর বিধারনও বকেু প্রাচীন প্রবসদ্ধ ঘটনার অনুকররণর বনরেবশ্ ররয়রে। 
ইহুবেরের বকত্াি অনুর্ায়ী, মুসা(আ.) ও বেরআউরনর সমরয় বমসর ত্যাি করর চরল 
র্ািার আরি িনী ইস্রাঈরলর মানুরষরা পশু কুরিানী কররবেল এিং ত্াড়াহুড়ার কাররণ 
খািার জনয খাবমর (leaven) োড়া রুবট নত্বর কররবেল। এই ঘটনার স্মররণ ইহুবেরা 
ত্ারের ‘বনিার পিব’ [Pesach/Passover] pilgrimageএ পশু কুরিাবন করত্ এিং 
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খাবমরবিহীন রুবট নত্বর করত্। আজ পর্বি ইহুবেরা এভারিই Passover উের্াপন 
করর। মুসা(আ.) র্খন িনী ইস্রাঈলরক বনরয় িাইতু্ল মুকাোরসর বেরক র্াত্রা 
কররবেরলন, ত্খন ত্ারা লসই বিিীণব র্াত্রাপরথ েীঘবকাল মরুভূবমরত্ লখালা আকারশ্র 
বনরচ ত্ািুরত্ রাত্ কাবটরয়রেন। লসই ঘটনারক স্মরণ করর ইহুবেরা ত্ারের Chag 
Sukkot িা Sukkot pilgrimage এ লখালা প্রািরর লোট লোট ত্ািুরত্ থারক।[23] 
এমনবক িাইরিরলর নতু্ন বনয়ম (New testament) অনুর্ায়ী বর্শু বিষ্ট ত্াওরারত্র 
শ্বরয়রত্র সকল আইন অনুরমােন করররেন এিং বত্বন ইহুবেরের Pilgrimage feast 
উের্াপন কররত্ন।[24] মুসবলমরা র্বে লপৌিবলক(!) হয়, ত্াহরল লত্া বর্শু বিষ্টও 
লপৌিবলক হরয় র্ারচ্ছন! 
. 
বিষ্টান বমশ্নারীরের কখনও লেখা র্ায় না ইহুবেরের pilgrimage এ এই 
অনুকরণমূলক কাজগুরলারক ‘লপৌিবলকত্া’ িলরত্ লকননা ত্াহরল লর্ ত্ারের বনজ ধমব 
প্রশ্নবিদ্ধ হরয় র্ারি। কারণ লখাে বর্শু বিষ্ট লর্ এ সকল আচার-অনুষ্ঠান অনুরমােন করর 
বিরয়রেন। জামবানীর বভসারলাভী নাবিক-মুিমনারেররকও আর িাইরিরলর pilgrimage 
বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্ লেখা র্ায় না; ত্ারের র্ত্ আপবি মুসবলমরের pilgrimage িা হজ 
বনরয়। 
. 
পবররশ্রষ এটাই িলি লর্ েীন ইসলারমর অনযত্ম রুকন িা বভবি হজ এর অনুষ্ঠানাবের 
মরধয লপৌিবলকত্ার ললশ্মাত্রও লনই এিং ত্া বিশুদ্ধ একত্বিােী ইব্রাবহমী রীবত্নীবত্র 
উপর প্রবত্বষ্ঠত্। র্ারা হরজর অনুষ্ঠানাবে বনরয় প্রশ্ন লত্ারল, এক রাশ্ অজ্ঞত্া ও িািল 
স্ট্যান্ডািব প্ররয়াি োড়া ত্ারের োবির লকান সুেৃঢ় বভবি লনই। 
. 
“িলঃ আল্লাহ সত্য িরলরেন; অত্এি লত্ামরা ইব্রাবহরমর সুেৃঢ় ধরমবর অনুসরণ কর 
এিং লস মুশ্বরক(অংশ্ীিােী)রের অিিবত্ বেলনা। 
বনিয়ই সিবপ্রথম িৃহ, র্া মানিমণ্ডলীর জনয বনবেবষ্ট করা হরয়রে ত্া ঐ ঘর (কা'িা) র্া 
িাোয়(মোয়) অবিস্থত্; ওবট লসৌভািযরু্ি এিং সমি বিশ্বিাসীর জনয পথ প্রেশ্বক। 
ত্ারত্ সুেষ্ট বনেশ্বনািলী ররয়রে (রর্মন) মাকারম ইব্রাবহম (ইব্রাবহরমর োাঁড়ারনার 
জায়িা)। লর্ লকউ ত্ারত্ প্ররিশ্ কররি বনরাপে হরি। 
আল্লাহর জনয উি ঘররর হজ করা ললারকরের উপর আিশ্যক—র্ার লস পর্বি লপৌঁোর 
সামথবয আরে; এিং লর্ িযবি অস্বীকার কররি, (লস লজরন রাখুক) বনঃসরন্দরহ আল্লাহ 
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বিশ্ব জাহারনর মুখারপেী নন। 
িলঃ লহ বকত্ািধারীরা (ইহুবে ও বিষ্টান সম্প্রোয়), লত্ামরা লকন আল্লাহর বনেশ্বনািলীর 
প্রবত্ অবিশ্বাস কররো? লত্ামরা র্া কররো আল্লাহ লস বিষরয় সােী।”[25]  
. 
[[ #সত্যকথন_১৫২ এর পবরমাবজবত্ ও বিিাবরত্ রূপ ]] 
. 

. 
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[4] ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’ – শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র), {ত্াওহীে পািবলরকশ্ে} পৃষ্ঠা ৬২ 
দ্রষ্টিয 
[5] আল কুরআন, িাকারাহ ২:১২৫ 
[6] আল কুরআন, হাি ২২:২৬-২৯ 
[7] ■“Strong's Hebrew 2282. ָחג (chag) -- a festival gathering, feast, pilgrim feast” 
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm 
■ “What Are Pilgrimage Festivals _ My Jewish Learning” 
http://www.myjewishlearning.com/artic…/pilgrimage-festivals/ 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html  
[8] ■ “Strong's Hebrew 2328. חּוג (chug) -- to draw around, make a circle” 
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm 
■ “Balashon - Hebrew Language Detective chag” 
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html 
[9] “The Christian's Biblical Guide to Understanding Israel - Insight Into God's 
Heart For His People” By Doug Hershey; Page 49 
[10] নিী ইয়া’কুি (আ.) এর আররক নাম ‘ইস্রাঈল’। ত্াাঁর িংশ্ধররের িলা হয় ‘িনী ইস্রাঈল’। এই 
িংরশ্ আল্লাহ ত্া’আলা ইউসুে (আ.), মুসা (আ.), হারুন (আ.), োউে (আ.), সুলাইমান (আ.), 
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[17] আখিারুল মাোহ (আর্রাকী) ১/১১৬, েুররুল মানসুর ১/৭০৭ 
[18] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis/পয়োরয়শ্) ২৮:১০-২২ দ্রষ্টিয 
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http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple?fbclid=IwAR2-hv4spPMl8ye3ySgBUAofOuDCqShK1gc_rEcSwM9LHoWfoZK40_SJTbw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F45643%3Ffbclid%3DIwAR2K5SSnMhzj79OwXc87t6rZR7MDrQDcCxT2yVuQpweaHgl1uS7TWJjkxrQ&h=AT3WPPNzjPzNZwUHDqJRdXXUIHVK6eEV65Eq96LfHn8PcqKm49gaJz68VhuecCfyWXM3fiX1hsITku08wsOiG7olgSCKm1wEJvmYHyrMOzs6vW2gXnYrajAin4wd4ESIbTUOusiEGOcxxU8DMtVBCRVgDU9e3SoYNSdnArdkG3VAwitta2aeE-2gP1m9ELbXdXtevaqwXQV5ha69RJsvrOOk3Dh4lzxAXn3QZhhpsw6ZiA2sVB67ZiucksWrpfggoU-u-3QNNq1kP9fAr8zMxf5CfN_ZZGhlOrmSO7pHYqQf-0hgWIy1E5D1W5E0FZ02iL_kNgT5nRESi_47QhW5i17irueQHKxifzEUc7Ww6HRfV3sNJum808Pf3HscEcuQJPv78MF0Bt596hVf-nBp2TWYolIhGCKAI3xtUnQObTSxcWD-hHEAbBc3StkczD7rh3Hzj5Ru
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFoundation_Stone%3Ffbclid%3DIwAR2IwVcpxI0f2qNws2l8L3auvMmFw0WCWXFB5sjQJ8sstAUiWI8Ax41xX5c%23Jewish_significance&h=AT1EkxLB7mf-NLkaxzLmb8VOhDKKYcCvwbcJPBD1ASY_YFPXWDWZCjqz0Cnj9HC7GtidYAp8M_2895d3n1KrbJcZbycJAiLa177hreN3TxnJ77QO5txMU8ebnkQ1BfvdewLRb7Mn04aGfO53qF8DNZ5d_d53NRzrWHQ5RFd7yYP6myp2a0dBpbdRt2N6iwrok78iGocGSNgKAKIux73vc8qDl34MfPHxhCLl_M_c1kLUrY1N68oEqcU6MGC5o4zKhxk_szgP49T7S0FPdWUrhqo7BgycOGO8h-mkGBYqgCXpQLd9-sSCY1afMPCBQrwuxdBf8gSZFEhj4mxrtyytJSYfuTxJjSKADSdm9AuOKBwYY7yjDkA2h7BeJUedOOajGM3HL65zY_4-PgTXd2ICouKIJ5BFx73LCcdw_fVmoAKRF34uoNjLjKz2dTxMyKHtUqt6CYKZ
http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm?fbclid=IwAR3j8bWl54qfOpeWd9h5OvpiqEi4EsoJIZXaqOE3WrSVnTI1hyta_4h95Qw
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https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pilgrimage_Festivals 
[23] ■ “3 Jewish Feasts of the Old Testament You Should Know” 
http://www.seedbed.com/3-jewish-feasts-old-testament-know/ 
■ “Judaism 101—Sukkot” 
http://www.jewfaq.org/holiday5.htm 
■ “The 3 Annual Biblical Pilgrim Feasts” 
http://www.bibletruth.cc/LetUsGoUp.htm 
[24] িাইরিল, মবথ(Matthew) ৫:১৭-২০ এিং ২৬:১৭-১৮ দ্রষ্টিয 
[25] আল কুরআন, আবল ইমরান ৩:৯৫-৯৮ 
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২৬৬ 
কুরিানীর জনয কারক লনওয়া হরয়বেল—ইসমাঈল(আ.) নাবক 
ইসহাক(আ.)? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/%E0%A6%95%E0%A7%81%…/111 
. 
. 
রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) এমন এক অন্ধকার সমরয়র কথা িরল বিরয়রেন, র্খন মানুষ সকারল 
মুবমন থাকরি, বকন্তু বিরকরল কাবের হরয় র্ারি। [1] িারয়রির িযাপারর আল্লাহ 
ত্া’আলাই ভারলা জারনন, ত্রি িত্বমারন অরনক মানুরষর লেরত্রই এ ঘটনা ঘটরে। 
ত্ারা ইসলারমর শ্ত্রুরের বিবভন্ন অবভরর্াি লেরখ, অজ্ঞত্ার কাররণ অবত্ সহরজই 
ঈমানহারা হরয় র্ারচ্ছন। কখরনা কখরনা ত্ারা লসসি অবভরর্ারির সত্যত্াও ভারলাভারি 
জানার লচষ্টা কররন না। আজ চারবেক লথরক নানাভারি মুসবলমরের বিভ্রাি করার লচষ্টা 
করা হরচ্ছ। কখরনা িলা হরচ্ছঃ লত্ামরা লর্ বিশ্বাস কর ইব্রাবহম(আ.) ত্াাঁর লেরল 
ইসমাঈল(আ.)রক কুরিানী কররত্ লচরয়বেল, আসরল এবট একবট বমথযা কথা। ত্ারা 
েৃঢ়ত্ার সারথ িরল, কুরআন ও হাবেরস লকাথাও ইসমাঈলরক(আ.) কুরিানী করার কথা 
লনই! ত্ারা িাইরিল ও কুরআন উভয় গ্রন্থ লথরক প্রমাণ করার লচষ্টা করর লর্— 
ইসহাক(আ.) বেরলন কুরিানীর জনয বনিবাবচত্ সিান(জবিহুল্লাহ)। ত্ারের উরেযশ্য 
মুসবলমরেররক ঈমারনর পথ লথরক েূরর বনরয় র্াওয়ার। বিষ্টান বমশ্নারীরা ত্ারের ধমব 
প্রচার করার জনয অরনক আরি লথরকই এ বনরয় প্রচার চাবলরয় আসবেল। এখন ত্ারের 
েরল নাবিকরাও লর্াি বেরয়রে। এ লর্ন লচারর লচারর মাসতু্রত্া ভাই! র্া লহাক, এ 
বিষয়টা বনরয় এই ললখা। 
. 
ইসলামী আবকো হরচ্ছ—নিী ইব্রাবহম(আ.) এর িড় লেরল ইসমাঈল(আ.)রক কুরিানীর 
জনয বনিবাবচত্ করা হরয়বেল অথবাৎ ইসমাঈল(আ.) হরচ্ছন ‘জবিহুল্লাহ’। কুরআন োরা 
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http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E2%80%94%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%88%E0%A6%B2(%E0%A6%86.)-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95(%E0%A6%86.)--/111?fbclid=IwAR1StXUPwaBAejd3uQ0PpiSnxKV2DCdANPJuq41VfQAAG6fFn-ZBtmRBi-A
http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E2%80%94%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%88%E0%A6%B2(%E0%A6%86.)-%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%95(%E0%A6%86.)--/111?fbclid=IwAR1StXUPwaBAejd3uQ0PpiSnxKV2DCdANPJuq41VfQAAG6fFn-ZBtmRBi-A
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এবট প্রমাবণত্ এিং এ িযাপারর মুসবলম উম্মাহর ইজমা ররয়রে। [2] 
. 
অপরবেরক িাইরিল িরল লর্, ইব্রাবহম(আ.) এর অনয লেরল ইসহাক(আ.)রক কুরিানীর 
জনয বনিবাবচত্ করা হরয়বেল। িাইরিরলর Old Testament িা ‘পুরাত্ন বনয়ম’ [3] 
অংশ্বটরক ইহুবে ও বিষ্টান উভয় ধমবালম্বীরা বনজ ধমবগ্রন্থ বহসারি স্বীকার করর। ত্ারের 
এ বিশ্বারসর উৎস হরচ্ছ পুরাত্ন বনয়ম অংরশ্র গ্রন্থ আবেপুিক(Genesis) এর িণবনা। 
কারজই এ বনরয় মুসবলমরের বিশ্বাস এক এিং ইহুবে-বিষ্টানরের বিশ্বাস আররক। 
নাবিকরা মূলত্ ইসলারমর বিররাবধত্া করর এিং অরনক সমরয়ই অরটারমবটক চরয়স 
বহসারি ইহুবে-বিষ্টানরের অিস্থানরক সমথবন করর। আমরা এখন কুরআন-হাবেস এিং 
িাইরিল সকল প্রকাররর উৎস লথরকই ইব্রাবহম(আ.) এর কুরিানীর ঘটনাবট 
বনররপেভারি আরলাচনা করি এিং লেখি আসরল লক কুরিাবনর জনয বনিবাবচত্ 
হরয়বেরলন—ইসমাঈল(আ.) নাবক ইসহাক(আ.)। 
. 
কুরআরন সুেষ্ট ইবঙ্গত্ ররয়রে লর্ ইব্রাবহম(আ.) এর িড় লেরল অথবাৎ 
ইসমাঈল(আ.)রক কুরিানী লেিার জনয বনরয় র্াওয়া হরয়বেল। 
. 

ََ ِإنِ ى َذاِهٌب ِإَلٰى رَبِ ى َسيَ  ِدينِ ہَوقَا ( ٠١٠ٰ ُه ِبُغلَٰ م  َحِليم   )فَ َبشَّۡرنَ ( ٠١١) ٱلصَّ ِٰلِحينَ  ِمنَ  ِلى َهۡب  َرب ِ ( ٩٩) ۡۡ
ََ يَ ٰبُ َنىَّ ِإنِ ى  َأَرٰى ِفى ٱۡلَمَناِم أَنِ ى  َأۡذَبُحَك فَٱنظُۡر َماَذا تَ َرىٰ ف َ  َعۡل َما تُ ۡؤَمرُ َلمَّا بَ َلَغ َمَعُه ٱلسَّۡعَى قَا ََ يَ ٰ أََبِت ٱف ۡ   قَا

رَ ٠١٢ۡلَجِبيِن )( فَ َلمَّا  َأۡسَلَما َوتَ لَُّه ۥ لِ ٠١٣َسَتِجُدِنى  ِإن َشا َء ٱللَُّه ِمَن ٱلصَّ ِٰبرِيَن ) نَٰ ُه َأن يَ ٰ ِإب ۡ  َقدۡ ( ٠١٤) ِهيمُ ٲ( َونَٰ َدي ۡ
َِ  ِإنَّا ٱلرُّۡءيَا   َصدَّۡقتَ  ا ِإنَّ ( ٠١٥) ٱۡلُمۡحِسِنينَ  َنۡجِزى ِلكَ ٲََ َِ نَٰ هُ ( ٠١٥) ٱۡلُمِبينُ  ٱۡلبَ لَ ٰ ُؤاْ  َلُهوَ  َهٰ  ِِۡبح   َوَفَدي ۡ  َعِظيم    ِب

َنا َعَلۡيِه ِفى ٱْۡلَ ٠١٩) رَ ٠١٨ِخرِيَن )( َوتَ َرَۡ َِ ( ٠١٩) ِهيمَ ٲ( َسلَٰ ٌم َعَلىٰ  ِإب ۡ  ۥ ِإنَّهُ ( ٠٠١) ٱۡلُمۡحِسِنينَ  َنۡجِزى ِلكَ ٲََ
ا بِِإۡسَحٰ قَ  َوَبشَّۡرنَٰ هُ ( ٠٠٠) ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  ِعَباِدنَا ِمنۡ 

 
 (٠٠٣ ِٰلِحيَن )ٱلصَّ  مِ نَ  نَِبيًّ

 

অথবঃ “এিং লস [ইব্রাবহম(আ.)] িললঃ “আবম আমার প্রভুর বেরক চললাম, বত্বন 
অিশ্যই আমারক সৎ পরথ পবরচাবলত্ কররিন। লহ আমার প্রভু, আমারক সৎকমবশ্ীল 
সিান োন করুন।” অত্ঃপর ত্াাঁরক আবম পরম নধর্বশ্ীল একজন পুত্র সিারনর 
[ইব্রাবহম(আ.) এর ১ম সিান] সুসংিাে বেলাম। অত্ঃপর লস র্খন ত্ার বপত্ার সারথ 
কাজ করার মত্ িয়রস উপনীত্ হল ত্খন লস [ইব্রাবহম(আ.)] িললঃ “লহ বপ্রয় পুত্র, 
আবম স্বরে লেরখবে লর্, আবম লত্ামারক র্রিহ করবে, অত্এি লেখ লত্ামার কী 
অবভমত্।” লস িলল, “লহ আমার বপত্া, আপনারক র্া আরেশ্ করা হরয়রে, আপবন 
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ত্াই করুন। আপবন আমারক ইনশ্াআল্লাহ অিশ্যই নধর্বশ্ীলরের অিভুবি পারিন।” 
র্খন ত্াাঁরা উভরয় আনুিত্য প্রকাশ্ করল এিং লস ত্াাঁর পুত্ররক কাত্ করর শ্াবয়ত্ 
করল – ত্খন আবম ত্ারক আহিান করর িললাম, “লহ ইব্রাবহম, তু্বম লত্া স্বেরক সরত্য 
পবরণত্ কররে।“ বনিয়ই আবম এভারিই সৎকমবশ্ীলরের পুরসৃ্কত্ করর থাবক। বনিয়ই 
এটা বেল এক েষ্ট পরীো। আবম ত্ারক মুি করলাম এক মহান কুরিানীর বিবনমরয়। 
আর ত্ার জনয আবম পরিত্বীরের মরধয সুখযাবত্ লররখ বেরয়বে। ইব্রাবহরমর উপর শ্াবি 
িবষবত্ লহাক। এভারিই আবম সৎকমবশ্ীলরের পুরসৃ্কত্ করর থাবক। লস বেল আমার 
মু’বমন িান্দারের অনযত্ম। এিং আবম ত্াাঁরক সুসংিাে বেরয়বেলাম ইসহারকর 
[ইব্রাবহম(আ.) এর ২য় সিান], লস বেল এক নিী, সৎকমবশ্ীলরের অনযত্ম।” [4] 
. 
এখারন পুররা কুরিানীর ঘটনা িণবনা করার পরর ১১২নং আয়ারত্ ২য় সিান অথবাৎ 
ইসহাক(আ.) এর জরমর কথা িলা হরয়রে। অথবাৎ ঐ ঘটনার সমরয় ইসহাক(আ.) এর 
জমই হয়বন। 

رَ  ََ َسلَٰ ٌم  ابِٱۡلُبۡشَرٰى قَاُلوْا َسلَٰ ًم   ِهيمَ ٲَوَلَقۡد َجا َءۡت ُرُسُلَنا  ِإب ۡ ِ   )  َفَما لَِبَث َأن َجا َء بِِعۡجل   قَا ( فَ َلمَّا رََءا  ٥٩َحِني
مۡ ہأَۡيِديَ  رَُهمۡ ڪنَ  ِإلَۡيهِ  َتِصلُ  ََل  ُۡ مۡ ہِمنۡ  َوَأۡوَجسَ  ِۡ ُۡ  

 
( َوٱۡمَرأَتُُه ۥ ٩١) ُلوط    قَ ۡومِ  ِإَلىٰ  أُۡرِسۡلَنا   ِإنَّا   َتَخفۡ  ََل  قَاُلواْ  ِخيَفًة

 
 
َمٌة   (٩٠َفَضِحَكۡت فَ َبشَّۡرنَٰ َها بِِإۡسَحٰ َق َوِمن َورَا ِء ِإۡسَحٰ َق يَ ۡعُقوَب )قَا ىِٕ

 

অথবঃ “আর অিশ্যই আমার লেররশ্ত্ারা সুসংিাে বনরয় ইব্রাবহরমর কারে আসরলা। 
ত্ারা িলল, “সালাম।” লসও িলল, “সালাম।” বিলম্ব না করর লস একবট ভুনা লিা 
িােুর বনরয় আসল। অত্ঃপরর্খন লস লেখরত্ লপল, ত্ারের হাত্ এর [খািাররর] প্রবত্ 
লপৌঁেরে না, ত্খন ত্ারেররক অস্বাভাবিকমরন করল এিং লস ত্ারের লথরক ভীবত্ 
অনুভি করল। ত্ারা িলল, “ভয় কররা না, বনিয়ই আমরালুরত্র সম্প্রোরয়র কারে 
লপ্রবরত্ হরয়বে।” ত্াাঁর স্ত্রীও বনকরটই োাঁবড়রয়বেল, লস লহরস লেলল।অত্ঃপর আবম 
ত্াাঁরক ইসহারকর জরমর সুখির বেলাম এিং ইসহারকর পররর ইয়া’কুরিরও।” [5] 
. 
এখারন েষ্টত্ িলা হরচ্ছ লেররশ্ত্ারা একই সারথ ইব্রাবহম(আ.)রক ইসহাক(আ.) ও 
ইয়া'কুি(আ.) এর সুসংিাে লেন। ইসহাক(আ.) র্বে জবিহুল্লাহ হরয় থারকন, ত্াহরল 
ইয়া'কুি(আ.) এর সংিাে বকভারি লেওয়া হরি? বত্বন লত্া কুরিানীই হরয় র্ারিন! 
ত্াহরল লত্া ইব্রাবহম(আ.)রক লকান পরীো করা হল না। পরীোর েল আরি লথরকই 
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জানা, ইসহাক(আ.) লিাঁরচ র্ারিন ও ত্াাঁর লেরল ইয়া'কুি(আ.) নিী হরিন! 
আল কুরআরনর ত্রথযর বভবিরত্ এভারি মুসবলম উম্মাহ বনঃসরন্দরহ বিশ্বাস করর 
ইসমাঈল(আ.) হরচ্ছন জবিহুল্লাহ। 
. 
বিষ্টান প্রচারক বকংিা নাবিকরা এই িরল জল লঘালা করর লর্ঃ কুরআরন লকন সরাসবর 
নাম িলা হয়বন? আমরা ইবত্মরধযই লেরখবে লর্ সরাসবর নাম না িলরলও কুরআরন 
এটা েষ্ট লর্ ইব্রাবহম(আ.) এর ১ম সিান অথবাৎ ইসমাঈল(আ.)ই জবিহুল্লাহ। কুরআরন 
কুরিানীর পুররা ঘটনা উরল্লখ করর [6] জবিহুল্লাহর নাম উহয রাখা হরয়রে। ঘটনা িণবনা 
লশ্ষ করার পরর ইসহাক(আ.) এর িৃিাি শুরু করা হরয়রে। এরপর মুসা(আ.) ও 
হারুন(আ.) এর িৃিাি। [7] একজন নিীর পর আররকজন নিীর বিিরণ। এ োরা 
েষ্ট লিাো র্ারচ্ছ কুরিানীর উরেযরশ্য ইসহাক(আ.)রক লনওয়া হয়বন িরং িড় লেরল 
অথবাৎ ইসমাঈল(আ.)রক লনওয়া হরয়বেল। মুসবলম, ইহুবে ও বিষ্টানরা একমত্ লর্ 
ইব্রাবহম(আ.) এর িড় লেরল ইসমাঈল(আ.)। কুরআন অরনক সমরয়ই মবহমাবিত্ 
িযবির নাম উহয লররখ বিরশ্ষণ বেরয় ঐ িযবিরক প্রকাশ্ করা হরয়রে। এটা কুরআরনর 
একবট িণবনাভবঙ্গ। ইসমাঈল(আ.) োড়াও ইউনুস(আ.) এর নাম উহয লররখ এক স্থারন 
ত্াাঁরক 'র্ান নুন'(মােওয়ালা) িরল উরল্লখ করা হরয়রে। 

 
ا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّۡقِدَر َعَلۡيِه فَ َناَدٰى ِفى ٱلظُُّلَمٰ ِت َأن َلَّ  ِإلَٰ َه إِ  نتُ ڪ أَنَت ُسۡبَح َٰنَك ِإنِ ى َلَّ  َوَذا ٱلنُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمغَٰ ِضًب  ُۡ 

 (٨٩َن )ٱلظَّٰ ِلِمي ِمنَ 
 

অথবঃ “আর স্মরণ কর মােওয়ালার [ইউনুস(আ.)] কথা, র্খন লস রািাবিত্ অিস্থায় 
চরল বিরয়বেলএিং মরন কররবেল লর্, আবম ত্ার উপর েমত্া প্ররয়াি করি না। 
ত্ারপর লস অন্ধকার লথরক লিরকিরলবেল, “আপবন োড়া লকান (সত্য) ইলাহ লনই। 
আপবন পবিত্র মহান। বনিয় আবম বেলামর্াবলম।” ” [8] 
. 
সহীহ িুখারীরত্ ইব্রাবহম(আ.) কতৃ্বক ত্াাঁর িড় লেরল ইসমাঈল(আ.)রক মোর 
মরুভূবমরত্ লররখ আসার ঘটনাবট িণবনা করা হরয়রে। 
. 
আিেুল্লাহ ইিনু মুহাম্মে (র.) ... সাঈে ইিনু জুিায়র (রা.) লথরক িবণবত্ ইিনু আব্বাস 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1559 

(রা.) িরলন, নারী জাবত্ সিবপ্রথম লকামরিন্দ িানারনা বশ্রখরে ইসমাঈল(আ.) এর 
মারয়র (হারর্রা) বনকট লথরক। হারর্রা(আ.) লকামরিন্দ লািারত্ন সারাহ(আ.) লথরক 
বনরজর মর্বাো লিাপন রাখার জনয। ত্ারপর (আল্লাহর হুকুরম) ইব্রাবহম (আ.) হারর্রা 
(আ.) এিং ত্াাঁর বশ্শু লেরল ইসমাঈল (আ.)রক সারথ বনরয় লির হরলন, এ অিস্থায় লর্, 
হারর্রা (আ.) বশ্শুরক েুধ পান করারত্ন। অিরশ্রষ লর্খারন কািা ঘর অিবস্থত্, ইব্রাবহম 
(আ.)ত্াাঁরের উভয়রক লসখারন বনরয় এরস মসবজরের [মসবজেুল হারাম] উাঁচু অংরশ্ 
র্মর্ম কূরপর উপরর অিবস্থত্ একবট বিরাট িারের বনরচ ত্ারেররক রাখরলন। ত্খন 
মোয় না বেল লকান মানুষ না বেল লকানরূপ পাবনর িযিস্থা। পরর বত্বন ত্ারেররক 
লসখারনই লররখ লিরলন। আর এোড়া বত্বন ত্ারের কারে লররখ লিরলন একবট থরলর 
মরধয বকেু লখজুর এিং একবট মশ্রক বকেু পবরমাণ পাবন। 
. 
এরপর ইব্রাবহম (আ.) বেরর চলরলন। ত্খন ইসমাঈল (আ.) এর মা বপেু বপেু েুরট 
আসরলন এিং িলরত্ লািরলন, লহ ইব্রাবহম! আপবন লকাথায় চরল র্ারচ্ছন? 
আমারেররক এমন এক ময়োরন লররখ র্ারচ্ছন, লর্খারন না আরে লকান সাহার্যকারী 
আর না আরে (পানাহাররর) িযিস্থা। বত্বন একথা ত্ারক িারিার িলরলন। বকন্তু ইব্রাবহম 
(আ.) ত্াাঁর বেরক ত্াকারলন না। ত্খন হারর্রা (আ.) ত্াাঁরক িলরলন, এ (বনিবাসরনর) 
আরেশ্ বক আপনারক আল্লাহ বেরয়রেন? বত্বন িলরলন, হযাাঁ। হারর্রা (আ.) িলরলন, 
ত্াহরল আল্লাহ আমারেররক ধ্বংস কররিন না। ত্ারপর বত্বন বেরর আসরলন। আর 
ইব্রাবহম (আ.) ও সামরন চলরলন। চলরত্ চলরত্ র্খন বত্বন বিবরপরথর িাাঁরক 
লপৌেরলন, লর্খারন স্ত্রী ও সিান ত্াাঁরক আর লেখরত্ পারচ্ছন না, ত্খন কা’িার বেরক 
মুখ করর োাঁড়ারলন। 
. 
ত্ারপর বত্বন েু’হাত্ তু্রল এ েু’আ কররলন, আর িলরলন, "লহ আমার প্রভু! আবম 
আমার পবরিাররর কত্রক আপনার সম্মাবনত্ ঘররর বনকট এক অনুিবর উপত্যকায় ... 
... ... র্ারত্ আপনার কৃত্জ্ঞত্া প্রকাশ্ করর। (সুরা ইব্রাবহম ১৪:৩৭) (এ েু’আ করর 
ইব্রাবহম (আ.) চরল লিরলন) আর ইসমাঈরলর মা ইসমাঈলরক স্বীয় িরনযর েুধ পান 
করারত্ন এিং বনরজ ঐ মশ্ক লথরক পাবন পান কররত্ন। অিরশ্রষ মশ্রক র্া পাবন 
বেল ত্া েুবররয় লিল। বত্বন বনরজ বপপাবসত্ হরলন, এিং ত্াাঁর (িুরকর েুধ শুবকরয় 
র্াওয়ায়) বশ্শু পুত্রবট বপপাসায় কাত্র হরয় পড়ল। বত্বন বশ্শুবটর প্রবত্ লেখরত্ 
লািরলন। বপপাসায় ত্ার িুক ধরেড় করররে অথিা রািী িরলন, লস মাবটরত্ পরড় 
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েটেট কররে। বশ্শুপুরত্রর এ করুন অিস্থার প্রবত্ ত্াকারনা অসহনীয় হরয় পড়ায় বত্বন 
সরর লিরলন আর ত্াাঁর অিস্থারনর সংলি পিবত্ ‘সাো’ লক একমাত্র ত্াাঁর বনকটমত্ 
পিবত্ বহসারি লপরলন। এরপর বত্বন ত্ার উপর উরঠ োাঁড়ারলন আর ময়োরনর বেরক 
ত্াকারলন। এবেরক লসবেরক ত্াবকরয় লেখরলন, লকাথাও কাউরক লেখা র্ায় না? বকন্তু 
বত্বন কাউরক লেখরত্ লপরলন না। 
. 
ত্খন ‘সাো’ পিবত্ লথরক লনরম পড়রলন। এমন বক র্খন বত্বন বনচু ময়োন পর্বি 
লপৌেরলন, ত্খন বত্বন ত্াাঁর কাবমরজর এক প্রাি তু্রল ধরর একজন োি-ক্লাি মানুরষর 
নযায় েুরট চলরলন। অিরশ্রষ ময়োরন অবত্িম করর ‘মারওয়া’ পাহারড়র বনকট এরস 
ত্ার উপর উরঠ োাঁড়ারলন। ত্ারপর এবেরক লসবেরক ত্াকারলন, কাউরক লেখরত্ পান 
বকনা? বকন্তু কাউরকই লেখরত্ লপরলন না। এমবনভারি সাত্িার লেৌড়ারেৌবড় কররলন। 
ইিন আব্বাস (রা.) িরলন, নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, এজনযই মানুষ (হরজর িা উমরার সময়) 
এ পাহাড়েরয়র মরধয সায়ী করর থারক। এরপর এরপর বত্বন র্খন মারওয়া পাহারড় 
উঠরলন, ত্খন একবট শ্ব্দ শুনরত্ লপরলন এিং বত্বন বনরজরকই বনরজ িলরলন, একটু 
অরপো কর। (মরনারর্াি বেরয় শুবন।) বত্বন একাগ্রবচরি শুনরলন। ত্খন বত্বন িলরলন, 
তু্বম লত্া লত্ামার শ্ব্দ শুবনরয়ে, আর আবমও শুরনবে)। র্বে লত্ামার কারে লকান 
সাহার্যকারী থারক (ত্াহরল আমারক সাহার্য কর)।হঠাৎ লর্খারন র্মর্ম কূপ অিবস্থত্ 
লসখারন বত্বন একজন লেররশ্ত্া লেখরত্ লপরলন। লসই লেররশ্ত্া আপন পারয়র 
লিাড়াবল োরা আঘাত্ কররলন অথিা বত্বন িলরেন, আপন িানা োরা আঘাত্ কররলন। 
েরল পাবন লির হরত্ লািল। ত্খন হারর্রা (আ.) এর চারপারশ্ বনজ হারত্ িাাঁধা বেরয় 
এক হাউরর্র নযায় করর বেরলন এিং হারত্র লকাষ ভরর ত্াাঁর মশ্কবটরত্ পাবন ভররত্ 
লািরলন। ত্খরনা পাবন উপরচ উঠরত্ থাকরলা। ইিন আব্বাস (রা.) িরলন, 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)িরলরেন, ইসমাঈরলর মা’লক আল্লাহ রহম করুন। র্বে বত্বন িাাঁধ না বেরয় 
র্মর্মরক এভারি লেরড় বেরত্ন বকংিা িরলরেন, র্বে লকারষ ভরর পাবন মশ্রক জমা না 
কররত্ন, ত্াহরল র্মর্ম একবট কূপ না হরয় একবট প্রিাহমান েণবায় পবরণত্ হরত্া। 
. 
রািী িরলন, ত্ারপর হারর্রা (আ.) পাবন পান কররলন, আর বশ্শু পুত্ররকও েুধ পান 
করারলন, ত্খন লেররশ্ত্া ত্াাঁরক িলরলন, আপবন ধ্বংরসর লকান আশ্ংকা কররিন না। 
লকননা এখারনই আল্লাহর ঘর ররয়রে। এ বশ্শুবট এিং ত্াাঁর বপত্া েু’জরন এখারন ঘর 
বনমবাণ কররি এিং আল্লাহ ত্াাঁর আপনজনরক কখনও ধ্বংস কররন না। ঐ সময় 
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আল্লাহর ঘররর স্থানবট র্মীন লথরক বটলার নযায় উাঁচু বেল। িনযা আসার েরল ত্াাঁর িারন 
িারম লভরঙ্গ র্াবচ্ছল। এরপর হারর্রা (আ.) এভারিই বেন র্াপন করবেরলন। ... [9] 
. 
এিার আমরা ইহুবে-বিষ্টানরের গ্রন্থ লথরক ঘটনাবট বিরেষণ করি। সহীহ িুখারীর 
হাবেস এিং িাইরিরলর আবেপুিক(Genesis) এ িযাপারর একমত্ লর্—
ইসমাঈল(আ.)রক র্খন মরুভূবমরত্ লররখ আসা হয়, ত্খন বত্বন বেরলন লোট বশ্শু। 
ইহুবে ও বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থ ঘটনাবট লর্ভারি আরে---- 
. 
[ঈশ্বর িলরলন] “আবম োসীর লেরলবটরকও এক মহা জাবত্রত্ পবরণত্ করি কারণ লস 
লত্ামার িংশ্ধর।” পরবেন সকারল আব্রাহাম[ইব্রাবহম(আ.)] বকেু খািার এিং চামড়ার 
থরলরত্ পাবন বনরলন এিং হািাররক(বিবি হারর্রা) বেরলন। বত্বন িাচ্চাবটসহ লসগুরলা 
ত্ার কাাঁরধ তু্রল বেরলন এিং ত্ারক পাবঠরয় বেরলন। বত্বন[হািার/বিবি হারর্রা] চরল 
লিরলন এিং লিররশ্িার মরুভূবমরত্ ঘুররত্ লািরলন। চামড়ার থরলর পাবন র্খন লশ্ষ 
হরয় লিল, বত্বন িাচ্চাবটরক লোাঁরপর বনরচ রাখরলন। বত্বন উরঠ লিরলন এিং কারেই 
ত্ীর লোড়ার েূররত্ব বিরয় িরস পড়রলন। কারণ বত্বন ভািবেরলন, “আবম িাচ্চাটার মরণ 
লেখরত্ পারি না।” বত্বন কারে িরস বেরলন এিং িাচ্চাবট কাাঁেরত্ শুরু করল। ঈশ্বর 
লেরলবটর কান্না শুনরলন। ঈশ্বররর স্বিবেূত্ স্বিব লথরক হািাররক আহ্বান কররলন, “কী 
হরয়রে হািার? ভয় লপরয়া না। লেরলবট লর্ স্থারন শুরয় আরে ঈশ্বর লসখান লথরক ওর 
কান্না শুরনরেন। লেরলবটরক তু্রল নাও এিং ধরর রারখা, কারণ আবম ত্ারক এক মহান 
জাবত্রত্ পবরনত্ করি।” 
অত্ঃপর ঈশ্বর ত্াাঁর লচাখ খুরল বেরলন এিং বত্বন পাবনর এক কূপ [জমজম কূপ] 
লেখরত্ লপরলন। বত্বন লসবেরক লিরলন, চামড়ার থরল পাবন বেরয় ভবত্ব কররলন এিং 
লেরলবটরক পাবন খাওয়ারলন।” 
[10] 
. 
বকন্তু এখারন ইহুবে-বিষ্টানরের আবেপুিক(Genesis) গ্ররন্থর িণবনায় একটা িড়সড় 
সমসযা আরে। ২১নং অধযারয় পবরষ্কার িলা হরচ্ছ লর্ ইসমাঈল(আ.)রক মরুভূবমরত্ 
লররখ আসার সমরয় বত্বন এক লোট বশ্শু বেরলন। বঠক লর্ভারি রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেরস 
িলা হরয়রে। 
বকি, একটু আরিই, ঐ একই অধযারয়[আবেপুিক ২১:৫-১১] িলা হরচ্ছ—
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ইসমাঈল(আ.)রক বনিবাসন লেিার কারণ বেল বত্বন ইসহাক(আ.)রক িযাঙ্গ করবেরলন! এ 
কী করর সম্ভি, লর্ লেরল একটা কাউরক িযাঙ্গ করার মত্ িড়, এক অধযায় পররই লসই 
লেরলবট একবট েুরধর বশ্শুরত্ পবরনত্ হয় লর্ পাবনর জনয কাাঁরে?? র্ারক ত্াাঁর মা 
তু্লরত্ পাররন? 
. 
“ইসহারকর র্খন জম হয়, ত্খন আব্রাহারমর[ইব্রাবহম(আ.)] িয়স ১০০ িের। সারা 
িলরলন, “ঈশ্বর আমার মুরখ হাবস বেবররয় বেরলন। আর লর্ এ খির শুনরি, লসও 
হাসরি।” বত্বন আররা িলরলন, “আব্রাহামরক লকই িা িলরত্ লপররবেল লর্ সারা 
একসময় িাচ্চা লালনপালন কররি? ত্ারপররও আবম িৃদ্ধা িয়রস ত্াাঁরক একটা সিান 
এরন বেলাম।” িাচ্চাবট িড় হল এিং েুধ খাওয়া োড়ল। আর লর্বেন ইসহাক েুধ 
খাওয়া োড়ল, লসবেন আব্রাহাম এক বিশ্াল লভারজর আরয়াজন কররলন। বকন্তু সারা 
লেয কররলন লর্, আব্রাহারমর বমশ্রীয় োসীর লেরলবট[ইসমাঈল(আ.)] িযাঙ্গ 
করবেরলা।সারা আব্রাহামরক িলরলন, “ঐ োসী আর ত্ার লেরলটারক লির করর োও। 
কারণ োসীর লেরল আমার লেরল ইসহারকর উিরাবধকাররর অংশ্ীোর হরত্ পারর না।” 
[11] 
. 
িাইরিরলর িণবনামরত্ ইসমাঈল(আ.) বেরলন লোট ভাই ইসহাক(আ.) এর লচরয় ১৪ 
িেররর িড়। [12] ইসহাক(আ.)এর েুধ োড়ারত্ ২ িের লািার কথা। লসই বহসারি 
ইসহাক(আ.) এর েুধ োড়ারনার লভাজসভার সমরয় ইসমাঈল(আ.) এর িয়স বেল 
১৪+২=১৬ িের। িাইরিরলর িণবনামরত্, ১৬ িেররর লেরলবটরক িযাঙ্গ করার জনয ত্ার 
মা-সহ ইব্রাবহম(আ.) লির করর বেরয়বেরলন। অথচ লির করর লেিার পররই 
আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ এর িণবনায় ইসমাঈল(আ.) েুরধর বশ্শু হরয় 
লিরলন!!! 
. 
এর অথব হরচ্ছ—ইসমাঈল(আ.) কতৃ্বক িযাঙ্গ করার ঘটনাবট একবট িারনায়াট ঘটনা। এই 
ঘটনার কাররণই িাইরিরল এত্ িড় স্ববিররাবধত্া লেখা বেরচ্ছ। 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর হাবেস এিং আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-২১ উভরয়র িণবনা 
অনুর্ায়ী লির করর লেিার সমরয় ইসমাঈল(আ.) বেরলন বশ্শু। কুরআরনর িণবনা 
অনুর্ায়ী—ইসহাক(আ.) এর জরমর সুসংিাে লেওয়ারও আরি ইসমাঈল(আ.)রক 
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কুরিানী বেরত্ বনরয় র্ািার ঘটনা ঘরটবেল। [13]এর মারন ইসমাঈল(আ.)রক 
মরুভূবমরত্ লররখ আসার ঘটনাটাও ঘরটবেল ইসহাক(আ.) এর জরমরও িহু আরি। 
কারজই ইসমাঈল(আ.) কতৃ্বক ইসহাক(আ.) এর লভাজসভায় িযাঙ্গ করার ঘটনা ঘটিার 
প্রশ্নই আরস না। অত্এি কুরিানীর জনয একমাত্র িড় লেরল ইসমাঈল(আ.)রকই িাোই 
করা সম্ভি। 
. 
িাইরিরলর িণবনায়ও লেখা র্ায় লর্ ইব্রাবহম(আ.)রক বনরেবশ্ লেওয়া হরয়বেল ত্াাঁর 
একমাত্র পুত্ররক কুরিানী বেরত্ বনরয় র্ািার জনয, অথচ নারমর জায়িায় ইসহাক(আ.) 
এর নাম। 
. 
“এই সমি বকেুর পরর ঈশ্বর বঠক কররলন লয় বত্বন অব্রাহারমর বিশ্বাস পরীো 
কররিন। ত্াই ঈশ্বর িাকরলন, “অব্রাহাম [ইব্রাবহম(আ.)]!” এিং অব্রাহাম সাড়া বেরলন, 
“িলুন!” ত্খন ঈশ্বর িলরলন, “লত্ামার একমাত্র পুত্র ইসহাক র্ারক তু্বম ভালিারসা, 
ত্ারক লমাবরয়া অিরল বনরয় র্াও।রসখারন পিবত্গুবলর মরধয একবটর ওপরর ত্ারক 
আমার উরেরশ্য িবল োও। আবম লত্ামারক িলি লকান পিবরত্র ওপর তু্বম ত্ারক িবল 
লেরি। 
... 
েূত্ িলরলন, “লত্ামার পুত্ররক হত্যা লকাররা না, ত্ারক লকান রকম আঘাত্ বেও না। 
এখন আবমরেখরত্ পাবচ্ছ, তু্বম ঈশ্বররক ভবি কররা এিং ত্াাঁর আজ্ঞা পালন কররা। 
প্রভুর জরনয তু্বম লত্ামারএকমাত্র পুত্ররক পর্বি িবল বেরত্ প্রস্তুত্।” 
… 
“আমার জরনয তু্বম লত্ামার একমাত্র পুত্ররকও িবল বেরত্ প্রস্তুত্ বেরল। আমার জরনয 
তু্বম এত্িড় কাজ কররে িরল আবম লত্ামার কারে প্রবত্শ্রুবত্ বেবচ্ছ; আবম, প্রভু 
বনরজরই বেিয কররপ্রবত্শ্রুবত্ করবে ,”” [14] 
. 
ইসহাক(আ.) কখরনাই ইব্রাবহম(আ.) এর একমাত্র পুত্র বেরলন না কারণ বত্বন বেরলন 
ত্াাঁর ২য় লেরল। লকিলমাত্র িড় লেরল ইসমাঈল(আ.) এরই ইব্রাবহম(আ.) এর “একমাত্র 
পুত্র” হওয়া সম্ভি। ইসহাক(আ.) এর জরমর আি পর্বি ১৪ িের ধরর বত্বনই বেরলন 
ইব্রাবহম(আ.) এর “একমাত্র পুত্র”। 
. 
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প্রকৃত্পরে োরমলাটা আরে ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থ। িাইরিরলর পুরাত্ন বনয়ম(Old 
Testament) অংরশ্র ললখক হরচ্ছ ইহুবেরা। ত্ারা এরক Tanakh িরল। ইহুবেরা এই 
ঘটনায় ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) এর নাম অেলিেল কররত্ বিরয় েযাকরাটা 
িাাঁবধরয়রে। ইহুবেরা লচরয়বেল কুরিানীর ঘটনায় ইসমাঈল(আ.) এর নাম িেরল 
ইসহাক(আ.) এর নাম িসারত্, কারণ ইসহাক(আ.) ত্ারের পূিবপুরুষ। [15] এই 
কুকাজটা কররত্ বিরয় ত্ারের বকত্ারি এই হাসযকর নিপবরত্য িা স্ববিররাবধত্া লেখা 
বেরয়রে। 
. 
কারজই আমরা লেখরত্ পাবচ্ছ লর্—কুরআন ও হাবেরসর িণবনায় লকান নিপবরত্য িা 
োরমলা লনই। িরং ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্রন্থ ত্ানাখ(Tanakh) ও িাইরিরল 
ইসমাঈল(আ.) ও ইসহাক(আ.) এর নাম অেল-িেল করর ইসমাঈল(আ.)রক কুরিানীর 
ঘটনা লথরক সরারনা এিং ইসমাঈল(আ.) এর নারম একবট িারনায়াট ঘটনা অিভুবি 
করিার কাররণই ত্ারের গ্ররন্থ এই সমসযা লেখা বেরয়রে। কুরআন ও হাবেরসর িণবনা 
লমরন বনরল আর এই সমসযা থারক না িরং িযাপারগুরলা খারপ খারপ িরস র্ায়। অথচ 
নাবিক-মুিমনারা অন্ধভারি ইহুবে-বিষ্টানরের গ্ররন্থর বিিররণর উপররই বনভবর করর, 
শুধুমাত্র ইসলামরক ভুল প্রমাণ করার জনয। অথচ এ োরা ত্ারের বনরজরের ভুল 
অিস্থান লত্া প্রমাণ হলই, ইহুবে-বিষ্টানরের ধমবগ্ররন্থর বিকৃবত্ও প্রমাণ হল। আমরা 
মুসবলমিণ আল্লাহর লপ্রবরত্ পুরুষ নিী-রাসুলরের মরধয পাথবকয কবর না [16], আমরা 
সকল নিী-রাসুলরকই বিশ্বাস কবর ও ভারলািাবস। কুরআন-হাবেরস র্বে িলা হত্ 
ইসহাক(আ.) জবিহুল্লাহ, ত্াহরল আমরা বনবেবধায় ত্া লমরন বনত্াম। ইসমাঈল (আ.) ও 
ইসহাক (আ.) উভয়রকই আমরা ভারলািাবস। বকন্তু িযাপার হরচ্ছ কুরআন-সুন্নাহ এিং 
িাইরিল সকল সূত্র লথরকই এটা প্রমাবণত্ লর্ ইসমাঈল (আ.)ই জবিহুল্লাহ। আল্লাহ 
মুসবলম উম্মাহরক ষড়র্যমূলক অপপ্রচার লথরক রো করুন। 

. 

[[ #সত্যকথন_৭২ এর পবরমাবজবত্ ও বিিাবরত্ রূপ ]] 
. 

. 

ত্থযসূত্রঃ 
[1] বসলবসলা সবহহাহ ৭৫৮, সহীহ মুসবলম, বত্রবমর্ী হাবেস নং : ২১৯৫ দ্রষ্টিয 
[2] ত্ােবসর ইিন কাবসর, সুরা আস সেোরত্র ১০৩-১১৩ আয়ারত্র ত্ােবসর দ্রষ্টিয 
[3] ঈসা(আ.) এর পূরিব িনী ইস্রাঈল িংরশ্ লর্ সকল নিী এরসরেন, ত্াাঁরের নারম ললখা 
(বিকৃত্)বকত্ািগুরলাু্র সমবষ্টরক ইহুবেরা িরল ‘ত্ানাখ’(Tanakh)। বিষ্টানরাও এই বকত্ািগুরলার উপর 
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ঈমান রারখ। ত্ারা এগুরলারক ত্ারের িাইরিরল ‘পুরাত্ন বনয়ম’(Old Testament) অংরশ্ লররখরে। 
ঈসা(আ.) ও ত্াাঁর বশ্ষযরের নারম ললখা (বিকৃত্)বকত্ািগুরলার সমবষ্টরক বিষ্টানরা ত্ারের িাইরিরল 
‘নতু্ন বনয়ম’(New Testament) অংরশ্ লররখরে। ‘পুরাত্ন বনয়ম’ ও ‘নতু্ন বনয়ম’ বনরয় বিষ্টানরের 
িাইরিল। 
[4] আল কুরআন, সুরা আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২ 
[5] আল কুরআন, হুে ১১:৬৯-৭১ 
[6] আল কুরআন, আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২ দ্রষ্টিয 
[7] আল কুরআন, আস সেোত্ ৩৭:১১৪ দ্রষ্টিয 
[8] আল কুরআন, সুরা আবম্বয়া ২১:৮৭ 
[9] সহীহ িুখারী, হাবেস নং : ৩১২৫ 
[10] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২১:১৩-১৯ 
[11] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২১:৫-১০ 
[12] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ১৬:১৬ ও ২১:৫ দ্রষ্টিয 
[13] আল কুরআন, সুরা আস সেোত্ ৩৭:৯৯-১১২ দ্রষ্টিয 
[14] িাইরিল, আবেপুিক(Genesis) ২২:১-২, ১২, ১৬ 
[15] বসবরয়ায় এক িযবি থাকরত্ন বর্বন পূরিব একজন ইহুবে পবণ্ডত্ বেরলন এিং ইসলারমর প্রবত্ 
আকৃষ্ট হরয় মুসবলম হরয়বেরলন। খবলো থাকাকালীন উমার ইব্ন আিেুল আর্ীর্(র.) ত্াাঁরক এ বিষরয় 
[জবিহুল্লাহ লক বেরলন] বজরজ্ঞস কররলন।...বত্বন ত্াাঁরক বজরজ্ঞস কররনঃ ইব্রাবহরমর(আ.) েুই লেরলর 
মধয লথরক কারক কুরিানী করার জনয আল্লাহ ত্া'আলা আরেশ্ কররবেরলন? ঐ পবণ্ডত্ িযবি িলরলনঃ 
বত্বন বেরলন ইসমাঈল(আ.)। আল্লাহর শ্পথ লহ আবমরুল মু'বমনীন! ইহুবেরাও এটা ভারলা কররই 
জারন। বকন্তু শুধুমাত্র বহংসার কাররণ ত্ারা এটা স্বীকার করর না। আরিরের মূল হরলন 
ইব্রাবহরমর(আ.) লেরল ইসমাঈল(আ.), আর ইহুবেরের মূল এরসরে ইসহাক(আ.) লথরক। ত্াই বহংসার 
িশ্িত্বী হরয় ত্ারা ইসমাঈলরক(আ.) প্রাধানয বেরত্ অস্বীকার করর। [ত্ািারী ২১/৮৫; ত্ােবসর ইিন 
কাবসর, সূরা আস সেোরত্র ১০৩-১১৩ আয়ারত্র ত্ােবসর দ্রষ্টিয] 
[16] লেখুন আল কুরআন, সুরা িাকারাহ ২:২৮৫ 
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২৬৭ 
অবভরর্ািঃ অবিজ্ঞাবনক কুরআন - চাাঁরের আকৃবত্ লোট হরয় 
লখজুররর িারলর নযায় হরয় র্ায়। 

- লশ্খ সা'েী 

 
 

সংশ্য়: সুরা ইয়াবসরনর ৩৯ নাম্বার আয়ারত্ িলা হরয়রে, চাাঁে নাবক লোট হরত্ হরত্ 
শুকরনা লখজুররর িারলর মত্ হরয় র্ায়। 
বকন্তু মুহম্মে জানরত্া না, চাাঁে কখরনা লোট হয় না। এর আকার বঠক থারক। 
পৃবথিী, সূর্ব এিং চাাঁরের অিস্থান অনুর্ায়ী চাাঁরের উপরর লর্ অংরশ্ সূরর্বর আরলা পরড় 
লস অংশ্ই আমরা পৃবথিী লথরক লেবখ। িাবক অন্ধকার অংশ্ লেখা র্ায় না। এরক চাাঁরের 
েশ্া (Phases) িরল। 
অথচ, এই সুরার প্রথরমই িলা আরে বিজ্ঞানময় লকারআরনর কসম। 
. 
বনরসন: 
.  
আল্লাহ িরলন: 

 
اْلُعْرُجوِن اْلَقِديمِ   َواْلَقَمَر َقدَّْرنَاُه َمَناِزََ َحتَّٰى َعاَد ََ

 

এিং চাাঁেও, আবম এর জনয বনধবারণ করর বেরয়বে কত্গুরলা মনবর্ল। এমনবক চাাঁে 
বেরর আরস লর্ন এবট লখজুররর লথাকািাহী প্রাচীন শ্াখা। 
. 
আরিীর প্রাথবমক পাঠ লনয়া োত্র পর্বি িুেরি এটা উপমা এিং রূপক। কারণ উজুবন 
(রখজুররর লথাকািাহী িাল) এর আরি আরিী অিযয় كـ (কা) ররয়রে। কা অথব "রর্ন"। 
এই অিযয় রূপক লিাোয়, আেবরক লিাোয় না। চাাঁেরক মারসর শুরুরত্ লর্মন বচকন 
লেখা লর্ত্, মারসর লশ্রষও এরক বচকন লেখা র্ায়। ভারির লর্াজনা সৃবষ্টরত্ উপরু্ি 
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উপমা িযিহার ভাষারক অলংকার প্রোন করর। আর উপমা হরচ্ছ রূপক, আেবরক নয়। 
কুরআরনর অবিরয়ে বেল কারিয উৎকষবপ্রাপ্ত বিশুদ্ধভাষী আরিরা। চাাঁেরক লখজুররর 
িারলর সারথ তু্লনা লেয়া লথরক ত্ার ভারলা কররই এর ত্াৎপর্ব িুরেরে। ত্ারের 
ভাষাজ্ঞান ও কািযরুবচ এত্টা েীন-হীন বেল না লর্, ত্ারা এরক আেবরকভারি গ্রহণ 
কররি। সুকাি র্খন পূবণবমার চাাঁেরক রুবটর সারথ তু্লনা বেরয়বেল, লস চাাঁেরক আটার 
নত্বর লভরি তু্লনা লেয় বন। এটা আবমও িুবে, সুকািও লিারে। লিারে না লকিল 
িুবদ্ধপ্রবত্িন্ধীরা। 
. 
বেত্ীয়ত্: বিজ্ঞান একবট পাবরভাবষক শ্ব্দ। এই শ্রব্দর িুযৎপবিিত্ অথব পাবরভাবষক 
অরথবর সমান নয়। িুযৎপবি অনুর্ায়ী বিজ্ঞান অথব লকিল বিরশ্ষ জ্ঞান। বকন্তু আধুবনক 
পবরভাষায় বিজ্ঞান হরচ্ছ পরীো ও িরিষণালি জ্ঞান। একইভারি রসায়ন শ্ব্দ িলরল 
িত্বমারন একবট বিরশ্ষ ধররনর বিেযা লিাোয়। এটা আররাবপত্ অথব িা পাবরভাবষক 
অথব। বকন্তু রসায়রনর শ্রব্দর মূরল লিরল এই অথব পাওয়া র্ারি না। বিজ্ঞারনর লেরত্রও 
একই কথা। 

কুরআনরক আল্লাহ িরলরেন হাকীম। এর মূল হরচ্ছ বহকমাহ। বহকমাহ অথব প্রজ্ঞা, 
বিজ্ঞত্া। সহজ ইংররবজরত্ wisdom. বিজ্ঞানময় কুরআন িলরল scientific Quran 
লিাোয় না, িরং wise Quran লিাোয়। 
. 
কুরআন হরচ্ছ আল্লাহর অনাবে কথা eternal word. অপরবেরক সারয়ে হরচ্ছ লর্রকান 
মুহূরত্ব মানুরষর সরিবাচ্চ পরীো ও অবভজ্ঞত্ালি জ্ঞান। সারয়ে সো উৎকষব ও উন্নবত্ 
লাভ করর। সহজ কথায় সারয়ে হরচ্ছ সৃবষ্টর নিবশ্ষ্টয। সারয়ে পবরিত্বনশ্ীল, ধ্রুি নয়। 
কুরআন হরচ্ছ আল্লাহর বচরিন কথা। এবট ধ্রুি, বনত্য, অনাবে। কুরআনরক 
লকানভারিই সারয়বন্টবেক িলা সম্ভি নয়। অথবাৎ সারয়বন্টবেক এটা কুরআরনর বিরশ্ষণ 
হরত্ পারর না। ত্রি, এর অথব এই নয় লর্, কুরআন িা ওহীর উদৃ্ধবত্ (নকল) মানরির 
রু্বিিুবদ্ধ (আকল) এর সাংঘবষবক হরি। েষ্ট আকরলর সারথ শুদ্ধ নকরলর লকান 
সংঘাত্ লনই। 
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২৬৮ 
ইসমাঈল(আ.) বক 'োসীর পুত্র' বেরলন িা কম মর্বাোিান 
বেরলন?  

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
 
. 
ললখাবট ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/ইসমাঈল(আ.)-বক-'োসী…/181 
. 
 

বিকৃবত্ িা জাবলয়াবত্ িাইরিরলর মরধয অিবণত্। এ সকল বিকৃবত্ র্খন ইহুবে-বিষ্টান 
পবণ্ডত্রের লচারখ আঙুল বেরয় লেখারনা হয় ত্খন ত্ারা বেরশ্হারা হরয় বিবভন্ন অজুহাত্ 
লেখারত্ লচষ্টা কররন, লর্গুবল পািরলর প্রলারপর মত্ই। এমনই বকেু প্রলাপ ত্ারা 
িরকরে এ স্থারন। বেরশ্হারা ইহুবে-বিষ্টান পবণ্ডত্িণ িরলন, লর্রহতু্ ইসমাঈরলর মাত্া 
“োসী” বেরলন, লসরহতু্ বত্বন ইিরাহীরমর অবিধ সিান বেরলন (নাউরু্বিল্লাহ)। এজনয 
ত্ারক িাে বেরয় ইসহাকরকই “অবেত্ীয় িরল উরল্লখ করা হরয়রে। প্রত্ারণা ও িণবিােী 
মানবসকত্ার নমুনা লেখুন! এখারন করয়কবট বিষয় লেণীয়: 
. 

 
নিীপবরিার, ঈশ্বররর বিষ্ট ও পুরত্রর নারম িযবভচাররর অপিাে: 
সিানরক অবিধ িলার অথব ত্ার বপত্ারক িযবভচারী িলা। কারজই ইসমাঈল (আ)-রক 
অবিধ সিান িরল োবি করার অথব ইিরাহীম (আ)-রক িযবভচারী িরল োবি করা 
(নাউরু্বিল্লাহ)। অিশ্য ইহুবে-বিষ্টানিণ এ বিষরয় খুিই পারঙ্গম। বনরজরের মত্িাে 
প্রবত্ষ্ঠার জনয নিী-রাসূলিণরক িযবভচারী িলরত্ ত্ারের লমারটও আটকায় না। পবিত্র 
িাইরিল িা ত্থাকবথত্ “ত্াওরাত্ শ্রীে”, “র্ািুর শ্রীে” ও “ইবিল শ্রীে” এিং 
“বকত্ািুল মুকাোস” নারম প্রচবলত্ এ ঢাউশ্ গ্ররন্থর মরধয নিীিরণর এিং 
নিীপবরিাররর িযবভচার ও অজাচাররর অরনক বমথযা িল্প বিেযমান, লর্গুবল একমাত্র 
অেীল িল্পগ্ররন্থই থারক। পাঠক, কায়মরনািারকয অনিরত্ “নাউরু্বিল্লাহ” পড়রত্ থাকুন 
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ও “পবিত্র িাইরিল” িা জাল “ত্াওরাত্ শ্রীে" ও “ইবিল শ্রীে”-এর মরধয বিেযমান 
অরনক অপবিত্র, অেীল ও বমথযা কাবহনীর মধয লথরক করয়কবট কাবহনী পাঠ করুন। 
পাঠক, এ সকল কাবহনী িলরত্ িা বলখরত্ লিরলও ঘৃণায় িবমভাি আরস, বকন্তু ইহুবে-
বিষ্টানরের জাবলয়াবত্ প্রকারশ্র জনয বকেু বলখরত্ িাধয হবচ্ছ। 

 
. 
■ নিীর সারথ ত্ার কনযািরণর িযবভচার 

পবিত্র িাইরিরলর একবট অপবিত্র কাবহনীরত্ িলা হরয়রে, রারত্র পর রাত্ লুত্ নিীর 
েুই কনযা ত্ারের বপত্ারক মেপান কবররয় মাত্াল িাবনরয় ত্ার সারথ িযবভচারর বলপ্ত 
হয়। লস িযবভচার লথরক ত্ারা িভবিত্ী হয়। নাউরু্বিল্লাহ । (বিিাবরত্ লেখুন, 
আবেপুিক: ১৯: ৩৩-৩৮) িাইরিরলর ঈশ্বর এরূপ জঘনয অজাচাররর জনয লমারটও রাি 
কররন বন, আপবিও কররন বন, িরং িযবভচার-জাত্ সিানরেররক একটু লিবশ্ই 
ভালরিরসরেন। িাইরিরলর ঈশ্বর ইহুবে-বিষ্টানরেররক বেবলবিরনর সকল মানুষরক 
বনমবমভারি িণহত্যা করার বনরেবশ্ বেরয়রেন, শুধু িযবভচারজাত্ সিানরের িংশ্ধররের 
ভালরিরস ত্ারেররক সুরোর বনরেবশ্ বেরয়রেন। (বিিাবরত্ লেখুন: বেত্ীয় বিিরণ: ২: 
১৭-১৯ এিং ২০: ১৩-১৬)। 

. 

■ নিী-পত্নীর সারথ নিী-পুরত্রর িযবভচার 

ইহুেী-খৃস্ট্ানরের মূল পুরুষ হর্রত্ ইয়াকূি (আ)। ত্াাঁর অনয নাম ইস্রারয়ল। আর ত্ার 
লথরকই িনী ইস্রারয়ল িা ইস্রারয়ল সিানিণ। পবিত্র িাইরিরলর একবট অপবিত্র 
কাবহনীরত্ িলা হরয়রে লর্, ইয়াকুরির িড় লেরল রুরিন ত্ার সৎ-মারয়র (বিলহার) 
সারথ িযবভচারর বলপ্ত হয়। র্বেও পবিত্র িাইরিরল িারংিার িলা হরয়রে লর্, 
িযবভচারীরক পাথর বনরেপ করর হত্যা কররত্ হরি, বকন্তু নিীপুরত্রর এ জনয অজাচাররর 
জনয িাইরিলীয় ঈশ্বর লকারনা শ্াবি প্রোন কররন বন। নাউরু্বিল্লাহ। (আবেপুিক: ৩৫: 
২২) 

. 

■ পুত্রিধুর সারথ নিী-পুরত্রর িযবভচার 
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হর্রত্ ইয়াকুি (আ) িা ইসরাঈল (আ)-এর আররক পুত্র ইহূো িা বর্হূো, র্ার নারমই 
মূলত্ ইহুবে জাবত্র পবরচয়। পবিত্র িাইরিরলর আররকবট অপবিত্র কাবহনীরত্ িলা 
হরয়রে লর্, নিী-পুত্র বর্হূো ত্ার আপন পুত্রিধুর সারথ িযবভচারর বলপ্ত হন। লসই 
িযবভচাররর েরল উি পুত্রিধু িভবধারণ কররন এিং লপরস ও লসরহ নারম েুবট জমজ 
জারজ সিান প্রসি কররন। নাউরু্বিল্লাহ। (বিিাবরত্ লেখুন: আবেপুিক: ৩৮; ১৫-১৮, 
২৭-৩০) সিরচরয় মজার িযাপার হরলা, ইহুবে-বিষ্টানরের প্রাণপুরুষ ও সকল লিৌররির 
উৎস োউে, সুলাইমান ও র্ীশুবিষ্ট এ জারজ সিান লপররসর িংশ্ধর। (বিিাবরত্ 
লেখুন: মবথবলবখত্ সুসমাচার: ১: ১-৩)। 

. 

■ ঈশ্বররর জম-রেওয়া প্রথমজাত্ পুত্র ও ঈশ্বররর বিষ্ট কতৃ্বক প্রবত্রিশ্ীর স্ত্রীরক ধষবণ 

ইহুবে-বিষ্টানরের প্রাণপুরুষ োউে (আ)। োউে (আ)-ই ত্ারের লেষ্ঠ লিৌরি। োউরের 
িংশ্ধর হওয়া র্ীশুবিরষ্টর লেষ্ঠ লিৌরি ও অনযত্ম পবরচয়। ত্াাঁর বিষরয় িীত্সংবহত্া িা 
র্ািুর-এর ২৭ লেরক িলা হরয়রে: “(the LORD hath said unto me, Thou art 
my Son; this day have I begotten thee) সোপ্রভু আমারক কবহরলন, তু্বম 
আমার পুত্র, অেয আবম লত্ামারক জম বেয়াবে।" িীত্সংবহত্ার ৮৯ িীরত্ িলা হরয়রে: 
“(২০) আমার োস োয়ূেরকই পাইয়াবে, আমার পবিত্র নত্রল ত্াহারক অবভবষি 
কবরয়াবে (with my holy oil have I anointed him)।... (২৬) লস আমারক 
িাবকয়া িবলরি, তু্বম আমার বপত্া, আমার ঈশ্বর (Thou art my father, my 
God)-.। (২৭) আিার আবম ত্াহারক প্রথমজাত্ (my firstborn) কবরি ...।” এভারি 
োয়ুেরক অবভবষি অথবাৎ বিষ্ট(Christ, Anointed) িা মসীহ (Messiah), ঈশ্বররর 
জম-রেওয়া পুত্র (begotten son) ও প্রথমজাত্ পুত্র (firstborn) িরল লঘাষণা করা 
হরয়রে। 

 
. 
োয়ূে (আ)-রকও “ত্াওরাত্”-এ িযবভচারী ও ধষবক িরল বচবত্রত্ করা হরয়রে। িলা 
হরয়রে লর্, উবরয়া নারম োউরের এক প্রবত্রিশ্ী বেরলন। বত্বন রু্রদ্ধর ময়োরন রু্দ্ধরত্ 
বেরলন। োয়ূে উবরয়ার স্ত্রীরক লেরখ মুগ্ধ হরয় ত্ারক বনজ িাবড়রত্ লিরক এরন ধষবণ 
কররন। মবহলা এ ধষবরণ িভবিত্ী হরয় র্ান। োয়ূে লসনাপবত্রক বচবঠ বলরখ লকৌশ্রল 
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উবরয়ারক হত্যা করান এিং উি মবহলারক বিিাহ কররন। (বিিাবরত্ লেখুন: ২ শ্মূরয়ল: 
১১: ১৪:১৭)। 

 
. 
প্রচবলত্ জাল ত্াওরারত্ও িারংিার িলা হরয়রে লর্, িযবভচারীরক প্রির বনরেপ করর 
হত্যা কররত্ হরি। বকন্তু এ ত্াওরারত্র ঈশ্বর অপরাধীর লচহারা লেরখ বিচার কররন 
িরল মরন হয়। সম্ভিত্ োয়ূে লর্রহতু্ ত্ার পুত্র ও ত্ার অবভবষি বিষ্ট, লসরহতু্ বত্বন 
এরেরত্র োউরের অপরারধর জনয শ্াবি বেরলন োয়ূরের নিধ স্ত্রীরেররক। বত্বন োয়ূেরক 
িরলন, তু্বম লর্রহতু্ িযবভচার ও হত্যায় বলপ্ত হরল, লসরহতু্ লত্ামার সামরন লত্ামার 
স্ত্রীরের িণধষবরণর িযিস্থা করি। কী অদু্ভত্ বিচার িযিস্থা!! একবট পারপর শ্াবি বহরসরি 
আররকবট পারপর িযিস্থা করা ও ধষবরকর শ্াবি বহরসরি বনরপরাধরক ধষবরণর িযিস্থা 
করা!! (বিিাবরত্ লেখুন: ২ শ্মূরয়ল ১২: ১১-১২)। 

. 

■ নিী-পুত্র কতৃ্বক লিানরক ধষবণ 

প্রচবলত্ জাল ত্াওরাত্ িা বকত্ািুল মুকাোরসর আররকবট কাবহনীরত্ িলা হরয়রে লর্, 
োয়ূে নিীর পুত্র অরম্মান শ্য়ত্ানী লকৌশ্রল ত্ার ভবি ত্ামররক ধষবণ করর। লস 
অসুস্থত্ার ভান করর শুরয় থারক এিং োউেরক িরল লর্, আবম আমার লিান ত্ামররর 
হারত্ বপঠা লখরত্ চাই। ত্ামর ত্ারক বপঠা খাওয়ারত্ আসরল লস লজারপূিবক ত্ারক ধষবণ 
করর। (রনাংরা কাবহনীবট বিিাবরত্ লেখুন: ২ শ্মূরয়ল ১৩: ১১১৪)। মজার িযাপার, 
পবিত্র িাইরিরলর িা ত্াওরারত্র ঈশ্বর এ জঘনয পাপাচাররর জনয অরম্মানরক লকারনা 
শ্াবি লেন বন িা বত্রস্কার কররন বন। 

. 

■ নিী-পুত্র কতৃ্বক সৎ মাত্ারেররক পাইকারী ধষবণ 

ইহুবে-বিষ্টানরের পবিত্র ধমবগ্ররন্থর আররকবট অপবিত্র কাবহনীরত্ িলা হরয়রে লর্, 
োয়ূরের অনয পুত্র অিশ্ারলাম প্রকারশ্য ইস্রারয়ল সিানরের সামরন ত্ার বপত্ার 
স্ত্রীিণরক পাইকারী হারর ধষবণ করর। (বিিাবরত্ লেখুন ১৬: ২২) অথচ এরূপ জঘনয 
পাপাচাররর জনযও ইহুবে-বিষ্টানিরণর মািুে িাইরিলীয় ঈশ্বর লকারনা শ্াবি প্রোন 
কররন বন, এমনবক বত্রস্কারও কররন বন। 
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. 

পাঠক, এরূপ জঘনয অেীল িল্প নিীিণ িা ত্ারের পবরিাররর নারম িাইরিরল আররা 
অরনক ররয়রে। এগুবলরক র্ারা ধমবগ্রন্থ ও ওহীর জ্ঞান িরল বিশ্বাস করর, ত্ারের জনয 
ইিরাহীম (আ)-রক িযবভচারী িরল োবি করা লকারনা িযাপারই নয়। ত্ারের বমথযা 
অহবমকা, ভ্রাি বিশ্বাস ও জাবলয়াবত্র সমথবরন ত্ারা সিই কররত্ পারর । 

. 

ইসরারয়লীয়িণ অবধকাংশ্ই “োসীর” সিান: 
োসীর সিান হওয়ার কাররণ কাররা পুত্রত্ব িাবত্ল হওয়া ইহুবে-বিষ্টানিরণর বিশ্বাস ও 
িাইরিরলর বশ্োর সারথ সাংঘবষবক। িনী ইস্রারয়রলর প্রায় অরধবকই লত্া োসীর সিান। 
আমরা আরিই লেরখবে লর্ ইহুবে-বিষ্টানিরণর মূল পুরুষ ইয়াকূি (ইস্রারয়ল) (আ)। ত্াাঁর 
েু স্ত্রী বেরলন ললয়া (Leah) ও রারহল (Rachel)। এ েু’ স্ত্রীর েু’জন োসী বেল: বসল্পা 
(Zilpah) ও বিলহা (Bilhah)। এ েু োসীরক ইয়াকূি স্ত্রী বহরসরি গ্রহণ কররন। 
ইয়াকুরির ১২ সিারনর ৪ জন এ েু োসীর সিান। োসীর সিান হওয়ার কাররণ 
কখরনাই এরেররক পুত্ররত্বর বহরসি লথরক লকারনাভারি িাে লেওয়া হয়বন িা 
অিমূলযায়ন করা হয়বন । (বিিাবরত্ লেখুন; আবেপুিরকর ২৯ ও ৩০ অধযায়) 

... 

িাইরিরলর বশ্োনুসারর অবিধ সিান লিবশ্ আশ্ীিবােপ্রাপ্ত: 
সরিবাপবর পবিত্র িাইরিল িা প্রচবলত্ ত্াওরাত্-ইবিল বশ্ো লেয় লর্, সিান জারজ 
(অবিধ) হরলও ত্ার পুত্ররত্বর অবধকার িা আশ্ীিবাে সামানযত্ম করম না, িরং িৃবদ্ধই 
পায়। আমরা লেরখবে, িাইরিরলর বিিরণ অনুর্ায়ী বর্হূো ত্ার পুত্রিধুর সারথ িযবভচার 
করর লপররস নামক জারজ (অবিধ) সিান জম লেন। অবিধ িা জারজ হওয়ার কাররণ 
লপররস পুত্ররত্বর অবধকার কম পানবন, িরং একটু লিবশ্ই লপরয়রেন। এজনযই ইস্রারয়ল 
িংরশ্র লেষ্ঠ আশ্ীিবাে, ঈশ্বররর েুই পুত্র, ঈশ্বররর েুই বিষ্ট োয়ূে ও র্ীশু এ জারজ 
সিান লপরররসর িংশ্ধর হওয়ার লিৌরি লাভ করররেন। 

ভািরত্ িড় অিাক লারি লর্, র্ারা জারজ সিারনর মাধযরম ঈশ্বররর আশ্ীিবাে বিত্রণ 
কররন, ত্ারাই বিিাবহত্ নিধ স্ত্রীর নিধ সিানরক মনিড়াভারি অবিধ িরল োবি কররন। 
আমরা লেরখবে, িাইরিরল খুি েষ্ট করর িলা হরয়রে লর্, ইিরাহীম হািাররক বিিাহ 
কররন। এ বিিাবহত্ স্ত্রীর নিধ ও বপ্রয় পুত্র ইসমাঈলরক বত্বন অত্যি ভারলািাসরত্ন। 
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এ পুত্ররক মহাজাবত্রত্ রূপািবরত্ করার সুেষ্ট লঘাষণাও িাইরিরলর মরধয বিেযমান। 
সরিবাপবর, বপত্ার মৃতু্যর সময় প্রথম পুত্র বহরসরি বত্বন ত্ার োেন-সকারর উপবস্থত্ 
বেরলন িরলও িাইরিরল লঘাষণা লেওয়া হরয়রে। 
. 
. 

[[ ললখাবট ি. খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র.) এর 'ত্াওরাত্, র্ািুর, ইবিল ও কুরআরনর আরলারক 
কুরিানী ও জািীহুল্লাহ' িই লথরক লনয়া হরয়রে। 

িইবট িাউনরলাি কররত্ পাররন এখান লথরক: https://bit.ly/2NnFnez]] 
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২৬৯ 
জমািরিাে একবট ভ্রাি বথওবর!!! 
- আহরমে আলী 
 
. 
[বিঃদ্রঃ লিাটা লিে (র্া বহনু্দধরমবর প্রধান গ্রন্থ) এর লকাথাও জমািরিাে এর লকারনারূপ সরাসবর উরল্লখ লনই। 
স্বামী েয়ানন্দ স্বরস্বত্ী বনরজর মত্ মনিড়া বকেু নিবেক ময এর লরোররে বেরয়রেন র্া বকেুই সবঠকভারি 
প্রমাণ করর না। েয়ানন্দবজর ভুল িযাখযার জিাি লেখুন এই বলরঙ্কঃ 
https://vedkabhed.wordpress.com/…/no-reincarnation-no-moks…/ ] 
. 
. 
জমাির িরল িািরি বকেুই লনই।[১] 
জমািররর লেরত্র িড় লজার লকিল েুরটা প্রমাণই লপশ্ করা লর্রত্ পারর। 
. 
প্রথমটা হল আরির জরমর কথা অরনরকর মরন আরে - এমন প্রমাণ পাওয়া লিরে। 
এরত্ আসরল বকেুই প্রমাণ হয় না! িরিষণায় লেখা লিরে এটা আসরল এক ধররণর 
অসুস্থত্া, বিিাবরত্ উির এখারন পরড় লেখরত্ পাররনঃ 
https://vedkabhed.wordpress.com/2014/01/01/836/ 
. 
র্বে ধররও বনই লর্, বকেু জাবত্স্মর পাওয়া র্ারি র্ারা হুিহু সি আরির জরমর কথা 
িরল বেরয়রে, ত্ারত্ও বকেুই প্রমাণ হয় না। এর কারণ লস লকিল অনয িযবির সৃ্মবত্ 
লপরয়রে মাত্র, আর এর মাধযরম আল্লাহ (সৃবষ্টকত্বা) ত্ারক পরীো করর থাকরত্ পাররন, 
লর্রহতু্ লকারআরন আল্লাহ (সৃবষ্টকত্বা) আমারের জানারচ্ছন লর্, এই জীিরনর সি বকেু 
আসরল আবখরারত্র (পরকারলর বচরস্থায়ী জীিরনর) জনয লকিল একটা পরীো মাত্র! 
. 

  ْلغَفُورُ ٱ ٱْلعَِزيزُ  َوُهوَ  َعَمًَل   أَْحَسنُ  أَيُُّكمْ  ِليَْبلَُوُكمْ  َوٱْلَحيَٰوةَ  ٱْلَمْوتَ  َخلَقَ  ٱلَِّذى
. 
"বর্বন সৃবষ্ট করররেন মৃতু্য ও জীিন, লত্ামারের পরীো করার জনয - লক লত্ামারের 
মরধয করমব উিম? বত্বন পরািমশ্ালী, েমাশ্ীল।" 
(আল-রকারআন, ৬৭:২) 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvedkabhed.wordpress.com%2F2014%2F01%2F01%2F836%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iYSt61VfIYAWonFj2rvhdtk9r3dsl7BvFsC0HXBL1YlOUdwBqi0pdr0M&h=AT31aeNrRpEtytBJPuQxw1-GeK-iM0WlKiuN-r-Smdyyp8RLm2yhLylnlEDoStOkcQJYSjtBM31Ebxj1Z1firrWVnoqN5yjjHSDN2ISA5Lo2v3J2-z2pP3GjCT4CGdGlmlYhOkF4lnngV6AI6zif820kqywJunuMybuUuz1AwIziQxiArR0bOPPkbJ9IID-f1B361TnovVTwj0JVEDf6U1jmPZNtW-1PJNQVoQtYDLP_LbzgKuJPh4-qDBlHbRlVHKElLdY5iw436LN-Qb4anohU-DeAuR7NUBeXe2iJFrqJV5wc5_ZX5Vs79QXUL0F79yUI2nYibPveiKIiufq54YSrpkJavkqtaaKuHQ0XYo1UX_a3t0eep7ARxw7iKM_O4KupzO9RTcfCNaC67S0pjuGjwwq7Eio_OQ0mxu8BeOF4HTlSJcwgo7kPiyQSQjZ7joDlJinIwHmSIQ
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. 

. 
ُ ك لُُّ ِتُ  َذا ئِقَة ُ نَف س  َجع ُ َوإِلَي نَا فِت نَةًُ  َوٱل َخي رُِ بِٱلشَّر ُِ َونَب ل وك م ٱل َمو    ونَُت ر 

. 
"জীি মাত্রই মৃতু্যর স্বাে গ্রহণ কররি; আবম লত্ামারেররক মন্দ ও ভাল োরা 
বিরশ্ষভারি পরীো কবর এিং আমারই বনকট লত্ামরা প্রত্যািবত্বত্ হরি।" 
(আল-রকারআন, ২১:৩৫) 
. 
. 
বেত্ীয় লর্ প্রমাণবট লপশ্ করা হরয় থারক লসবট হল, এই জীিরনর িত্বমান অিস্থার জনয 
পূরিবর জরমর কৃত্কমব োয়ী। ত্াই লকারনা িযবি ধনী, েবরদ্র, সুস্থ িা অসুস্থ ইত্যাবে 
অিস্থায় জমগ্রহণ করর, অথবাৎ লস নীচু িা উচু কূরল জরম থারক। এরত্ও বকেুই প্রমাণ 
হয় না। লকননা আরিই িরলবে লর্, এই জীিরনর সি বকেুই প্রকৃত্পরে আবখরারত্র 
(পরকারলর বচরস্থায়ী জীিরনর) জনয পরীো। বকন্তু এর পাশ্াপাবশ্ পূরিবর জরমর 
কৃত্করমবর জনয িত্বমান জীিরনর অিস্থা োয়ী হরল, েবরদ্র িযবি ত্ার পূরিবর জরমর 
কৃত্করমবর জনয এই জরম েবরদ্র হরয়ই থাকরি, কারণ এটাই হল ত্ার লর্ািয কমবেল। 
অথচ আমরা লেবখ অরনক েবরদ্র িযবি রাত্ারাবত্ বনরজর লচষ্টায় ধনীও হরয় র্ায়। 
ত্াহরল এখারন লত্া ত্ার ধনী হওয়ার কথা নয়! পূরিবর জরমর কৃত্করমবর েল লভাি 
করার পবরিরত্ব লস বনরজই বনরজর বনয়বত্ পবরিত্বন করর লেওয়ার সামথবয রাখরে??? 
এর মারন লস বহনু্দ েশ্বরনর ঈশ্বররর লচরয় লিবশ্ েমত্ািান!!! 
. 
এমনবক লিে নাবিকরের হত্যা করার কথাও িরল। 
(বিিাবরত্ পড়ুন এখারনঃ 
https://vedkabhed.wordpress.com/…/killing-infidels-in-vedas/) 
. 
অথচ আজ পবিমা নাবিকরা জ্ঞান বিজ্ঞারন অরনক এবিরয়। ত্ারের অরনরকই অরনক 
ব্রাহ্মণরের লথরকও জ্ঞান বিজ্ঞারন লিশ্ অরনকটাই এবিরয়। 
বকন্তু ত্ারা আরির জরম খারাপ কাজ করর থাকরলই লকিল এই জরম নীচ কূরল ললচ্ছ 
নাবিক হরয় জমারি! বকন্তু ত্াহরল নাবিকরের মত্ ললচ্ছ, র্িরনর েল জ্ঞান বিজ্ঞারনর 
আশ্ীিবাে লকন লপল? 
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আরির জরম খারাপ কারজর জনয এই জরম ললচ্ছ, র্িন হরয় জরম ঈশ্বররর আশ্ীিবাে 
বিিবজবত্ হরয়ও কীভারি ত্ারা জ্ঞান বিজ্ঞারন পারেশ্বী হরয় লিল!!! এটাই প্রমাণ করর 
লর্, জমাির একটা ভুয়া বথওবর োড়া আর বকেুই না!!! 
. 
. 
• জমািরিাে বনরয় এক ভাইরয়র সরন্দরহর জিাি : 
. 
জমািরিাে বিষয় বনরয় এক মুসবলম ভাই আমারক একিার এই লমরসজবট কররবেরলন: 
. 
///আসসালামু আলাইকুম। ভাই, বহনু্দরা িরল, জমািরিাে নাবক মরনাবিজ্ঞাবনকভারি 
প্রমাবনত্। লরোররে বহরসরি "রটবলপযাবথ"-রক লটরন আরন লর্টা পযারাসাইরকারলাবজর 
একটা অংশ্।  
আর িািরি প্রমাণ বহরসরি ত্ারা লর্টারক োাঁড় করায় লসটা হরলা, "ভাররত্র লকাথায় 
লর্ন এক বত্ন িেররর িাচ্চা লেরল ত্ার পূরিবর জরমর কথা িরল বেরত্ পারর র্া হুিহু 
বমরল র্ায়। ত্ারা িরল এটা বকভারি সম্ভি লর্ বঠকমরত্া কথাই িলরত্ পারর না লস এটা 
বকভারি িলরলা। অরনক বিজ্ঞানী নাবক এটায় বিশ্বাস কররত্ শুরু করররেন।" 
জমািরিােরক র্খন বিজ্ঞারনর লোহায় লেওয়া হয় ত্খন বকেুটা সরন্দহ লারি।।।/// 
. 
. 
ত্ার প্ররশ্নর জিািটা লমরসরজ বেরয়বেলাম লর্টা সকরলর উরেশ্য এখারন আিার 
বেলামঃ- 
. 
লেখুন, লকান বিজ্ঞানী কীরস বিশ্বাস কররি, এটা ত্ার িযবিিত্ িযাপার। আমার লপারস্ট্ 
লেখুন আবম বলংক বেরয়বে লর্খারন আরির জরমর কথা িলরত্ পারর এমন িযবিরের 
ওপর সাইবন্টবেক বরসাচব এর আরলাচনা হরয়রে এিং লেখা লিরে এটা আসরল একটা 
মানবসক অসুস্থত্া। 
[বলঙ্কঃ https://vedkabhed.wordpress.com/2014/01/01/836/] 
. 
র্বে ধররও বনই লর্, এবট একবট মানবসক প্রবিয়া, ত্রি লসরেরত্র ত্ারের লিাড়ারত্ 
থাকা মূল েশ্বনটা লেখুন। বহনু্দ েশ্বন অনুর্ায়ী সৃবষ্ট অনি কাল ধরর বিরাজমান। লকিল 
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সৃবষ্টর এক অংশ্ নত্বর হরচ্ছ আিার লসটা ধ্বংস হরচ্ছ। আিার সৃবষ্ট হরচ্ছ আিার ধ্বংস 
হরচ্ছ এিং এভারি চলরত্ই আরে। ত্ারা সত্য, লত্রত্া, োপর, কবল এই চাররট রু্রির 
কথাও অরনরক িরল থারক লর্ চাররট রু্ি িমািরয় িার িার আরস; এর অথব হল এই 
লর্, সৃবষ্ট এিং ধ্বংস চিাকারর চলরত্ই থারক এিং ত্াই এর লকারনা লশ্ষ লনই; অথবাৎ 
প্রকৃবত্ অনিকাল ধরর বিরাজ কররে। 
. 
বকন্তু িত্বমারন আধুবনক বিজ্ঞান প্রমাণ করররে লর্, প্রকৃবত্ অনিকাল ধরর বেল না। 
বস্ট্রেন হবকং এর The Grand Design িইটা লেখরত্ পাররন, এর ইংররবজ, িাংলা 
েুরটা ভাসবরনর িই ইন্টাররনরট বপবিএে আকারর পারিন। এই িইরয়ও লরোররে 
লেওয়া হরয়রে লর্, আধুবনক বিজ্ঞারন আজ এটা প্রমাবণত্ - সৃবষ্ট অনিকাল ধরর বেল 
না,[২] এর একটা চূড়াি শুরু িা সূচনা আরে "বিি িযাং" নামক প্রাকৃবত্ক বিয়ার 
মাধযরম এরকিারর শূ্নয হরত্।[৩] ত্াহরল বহনু্দ েশ্বরনর লিাড়াটাই আসরল অবিজ্ঞাবনক! 
. 
এখারন বহনু্দ েশ্বরন লর্রহতু্ সৃবষ্ট চিাকারর আরস এিং র্ায়, ত্াই লকারনা একবট সৃবষ্টর 
পূরিবর কারজর েল এর প্রভাি পরিত্বী কারল প্রত্ীয়মান হয় িরল ধরা হয়। লর্মন 
আবম এখন এই লমরসজটা বলখবে; এটা ত্খনই বলখবে র্খন আবম আপনার লমরসজটা 
লেখলাম। ত্াই আমার লমরসজটা হল পূরিব আপনার লমরসজটা লেখার েল। একইভারি 
বহনু্দরের রু্বি হল, লর্রহতু্ িত্বমারনর লকারনা বিষয় আসরল পূরিবর লকারনা ঘটনার েল, 
ত্াই িত্বমারনর জীিরনর অিস্থাও পূরিবর জীিরনর করমবর েল। আর পূরিবর কাজ এিং 
ঘটনার সৃ্মবত্ অিরচত্নভারি মরনর মরধয লথরক র্ায় র্ার প্রভাি পরড় পরিত্বী জরম। 
এটা ত্খনই সবঠক িলা র্ারি, র্খন এই বিষয়বটরক আমরা স্বীকার করি লর্, সৃবষ্ট 
অনিকাল ধরর বেল। কারণ অনিকাল ধরর থাকরলই লকিল পূরিবর জরমর কারজর 
েলগুরলা পরিত্বী জরম িমশ্ সিাবরত্ হরত্ থাকরি এিং এই প্রবিয়া িমািরয় 
চলরত্ই থাকরি। বকন্তু আমরা আজ নিজ্ঞাবনক ভারি প্রমাণ কররবে লর্, সৃবষ্ট অনিকাল 
ধরর বেল না, আর লকারআনও একই কথা িরল লর্, সৃবষ্ট অনিকাল ধরর বেল না, 
আল্লাহ ত্াআলা এরক সৃবষ্ট করররেন এরকিারর বকেু লনই এমন অিস্থা লথরক লকিল 
"হও" বনরেবশ্ প্রোরনর মাধযরম।[৪] ত্াই বহনু্দরের এই ভ্রাি োবিগুরলা এরকিাররই 
বভবিহীন ও অবিজ্ঞাবনক!!! এরা লকিল চটকোর কথা িরল ললাকজরনর বচিা অনয 
বেরক বনরত্ চায়; বকন্তু প্রকৃত্পরে এরা কুের এিং বশ্রকবর পরথ চলরত্ চলরত্ আজ 
মারাত্মকভারি পথভ্রষ্ট হরয়রে। 
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. 
ওয়ালাইকুম আসসালাম। 

. 

. 
_________________________ 

ত্থযসূত্র: 
[১] লকউ লকউ িরল থারকন লর্, জমািরিাে সবঠক নয়, লকননা লসরেরত্র পশুপাবখর সংখযা লিরড় 
লর্ত্ কারণ পাপ িমশ্ লিরড়ই চরলরে আর পাপ িাড়রল মানুষ নীচ কূরল জমারি। এবট সবঠক রু্বি 
নয়। কারণ এখারন নীচ কূরল জমারনার কথা িলা হরয়রে। বকন্তু স্থান লকিল পৃবথিীই হরত্ হরি এমন 
িাধয িাধকত্া লনই। বহনু্দ েশ্বরন লিাটা সৃবষ্টজিত্রকই পরমাত্মার অংশ্ িলা হরয়রে। ত্াই 
সৃবষ্টজিরত্র লর্রকারনা একবট অংরশ্ নীচকূরল জমারলই এই বথওবর প্ররর্াজয হরি। 
. 
[২] **“The first actual scientific evidence that the universe had a beginning 
came in the 1920s.** 
. 
As we said in Chapter 3, **that was a time when most scientists believed in a 
static universe that had always existed.** 
. 
The evidence to the contrary was indirect, based upon the observations Edwin 
Hubble made with the 100-inch telescope on Mount Wilson, in the hills above 
Pasadena, California. By analyzing the spectrum of light they emit, Hubble 
determined that nearly all galaxies are moving away from us, and the farther 
away they are, the faster they are moving. In 1929 he published a law relating 
their rate of recession to their distance from us, and concluded that the 
universe is expanding. If that is true, then the universe must have been smaller 
in the past. In fact, if we 
extrapolate to the distant past, all the matter and energy in the universe would 
have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and 
temperature, and **if we go back far enough, there would be a time when it all 
began—the event we now call the big bang….”** 

(“The Grand Design” by Stephen Hawking and Leonard Mlodinow/Chapter 6: 
Choosing Our Universe) 
. 
. 
[৩] আল-রকারআন, সূরা আল-আবম্বয়া ২১:৩০ 
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(িয়ান োউরন্ডশ্ন এর অনুিাে হরত্ বিিৃত্) 
. 

ِذينَُ يَرَُ َأَوَلمُ  اُ  ٱلَّ و  تُِ َأنَُّ َكَفر  َو  ضَُ ٱلسََّم  َر  ه َماُ  َرت ًقا َكانَتَا َوٱْل  نَ  نَا َفَفتَق  َما ءُِ ِمنَُ َوَجعَل  لَُّ ٱل  ءُ  ك  ِمن ونَُ َأَفاَلُ َحى  ُ  َشى    ي ؤ 
. 
"র্ারা কুেরী করর ত্ারা বক লভরি লেরখ না লর্, আসমানসমূহ ও র্মীন ওত্রপ্রাত্ভারি বমরশ্ বেল*, 
অত্ঃপর আবম উভয়রক পৃথক করর বেলাম, আর আবম সকল প্রাণিান বজবনসরক পাবন লথরক সৃবষ্ট 
করলাম। ত্িুও বক ত্ারা ঈমান আনরি না?" 
. 
*আধুবনক লজযাবত্বিবজ্ঞানীরের মরত্ আবেরত্ আকাশ্, সূর্ব, নেত্র ও পৃবথিী ইত্যাবে পৃথক সিায় বেল 
না; িরং সিবকেুই ওত্রপ্রাত্ভারি বমরশ্ বেল। ত্খন মহাবিশ্ব বেল অসংখয িযাসীয় কণার সমবষ্ট। 
পরিত্বীকারল মহাবিরফাররণর মাধযরম নেত্র, সূর্ব, পৃবথিী ও গ্রহসমূহ সৃবষ্ট হয়। এবটই বিি িযাং িা 
মহাবিরফারণ বথওরী। 
. 
[৪] আল-রকারআন, সূরা আল-িাকারাহ ২:১১৭ 
(মুবজিুর রহমান এর অনুিাে হরত্ বিিৃত্) 
. 

تُِ بَِديعُ  َو  ِض ُ ٱلسََّم  َر  ُ  َوإَِذا َوٱْل  ًرا َقَضى    َفيَك ونُ  ك ن َلهۥ  يَق ولُ  َفإِنََّما َأم 
. 
"বত্বন আকাশ্ ও পৃবথিীর সৃবষ্টকত্বা এিং র্খন বত্বন লকান কাজ সম্পােন কররত্ ইচ্ছা কররন ত্খন 
ত্ার জনয শুধুমাত্র ‘হও’ িরলন, আর ত্ারত্ই ত্া হরয় র্ায়।" 
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২৭০ 

সি নারীরকই বক ত্ারের স্বামীর পাাঁজররর হাড় লথরক সৃবষ্ট 
করা হরয়রে? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
. 
#প্রশ্নঃ আমরা জাবন, নারীরের ত্ারের স্বামীরের িাম পাাঁজররর হাড় লথরক নত্বর করা 
হরয়রে। বকন্তু অরনক নারী ররয়রেন র্ারের একাবধক বিরয় হরয়রে অথবাৎ একিার 
বিধিা হওয়া িা ত্ালাকপ্রাবপ্তর পর আিার বিিাহিন্ধরন আিদ্ধ হরয়রেন, ত্ারের লেরত্র 
এই কথার িযাখযা কী? 
আিার র্ারা বচরকুমারী থারক, ত্ারের লেরত্রই িা এর িযাখযা কী? 
. 
ললখাবট ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-islam.com/…/সি-
নারীরকই-বক-ত্ারের…/182 
. 
#উিরঃ আিু হুরাইরা (রা.) িণবনা কররন, "রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ ‘আমার কাে লথরক 
লমরয়রের প্রবত্ সোচারণ করার বশ্ো গ্রহণ কররা। লকননা, নারী জাবত্রক পাাঁজররর 
িাাঁকা হাড় োরা সৃবষ্ট করা হরয়রে। আর পাাঁজররর হাড়গুরলার মরধয ওপররর হাড়টাই 
সিরচরয় িাাঁকা। অত্এি, তু্বম র্বে ত্া লসাজা কররত্ চাও, ত্রি লভরঙ্গ র্াওয়ার 
সম্ভািনাই ররয়রে। আর র্বে লেরল রারখা, ত্রি িাাঁকা হরত্ই থাকরি। কারজই 
লমরয়রের সারথ সেযিহার কররা।" [১]  
. 
িুখারী ও মুসবলরমর অপর এক িণবনায় আরেঃ "রমরয়রা পাাঁজররর িাাঁকা হারড়র মরত্া। 
তু্বম ত্া লসাজা কররত্ লিরল লভরঙ লেলরি। অত্এি, তু্বম ত্ার কাে লথরক কাজ 
কররত্ চাইরল এ িাাঁকা অিস্থায়ই কররি।" 
. 
মুসবলরমর অপর এক িণবনা এরূপঃ "রমরয়রের পাাঁজররর িাাঁকা হাড় োর সৃবষ্ট করা 
হরয়রে। লস কখরনাই এিং বকেুরত্ই লত্ামার জনয লসাজা হরি না। তু্বম র্বে ত্ার কাে 
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লথরক কাজ বনরত্ চাও, ত্রি এ অিস্থায়ই ত্া বনরয় নাও। র্বে ত্ারক লসাজা কররত্ 
কররত্ র্াও, ত্রি লভরঙ লেলরি। আর এ ভাঙার অথব োাঁড়ারি বিবচ্ছন্ন হওয়া। অথবযাৎ 
ত্ালাক লেয়।" 
. 
হাবেরসর িযাখযায় সানআনী(র.) িরলনঃ “এই িিরিযর মমবাথব হল, হাওয়া(আ.)রক 
আেম(আ.) এর পাাঁজররর হাড় োরা সৃবষ্ট করা হরয়বেল।” [২] 
. 
আল্লাহ ত্া’আলা িরলরেনঃ 
. 
“বত্বনই লস সিা বর্বন লত্ামারেররক সৃবষ্ট করররেন এক িযবি লথরক এিং ত্াাঁর লথরক 
িাবনরয়রেন ত্াাঁর সবঙ্গনীরক, র্ারত্ লস ত্ার বনকট প্রশ্াবি লাভ করর। ...” [৩] 
. 
প্রসঙ্গসহ পড়রলই লিাো র্ায় লর্, উপররর হাবেসগুরলারত্ নারীরের প্রকৃবত্র কথা 
আরলাচনা করা হরয়রে। পাাঁজররর হারড়র িঠন িাাঁকা ও অসমান প্রকৃবত্র। নারীজাবত্র 
বচিা ভািনাও পুরুষরের মত্ নয় িরং বকেুটা বভন্ন ধররণর। কারজই ত্ারের সারথ 
মত্পাথবকয হরত্ই পারর, ত্ারের নিবশ্ষ্টয এমন। নারীজাবত্ নরম প্রকৃবত্র, ত্ারা অত্যি 
আরিিপ্রিন, কখরনা অরনক কষ্ট পায়, আিার কখরনা অরনক রাি করর। স্বামীরের 
উবচত্ নয় স্ত্রীর বনকট লথরক সি বকেুই বনাঁখুত্ আশ্া করা িরং উবচত্ ত্ারের ভুল ও 
সীমািদ্ধত্াগুরলারক না ধরা। ত্ারের সারথ ভারলা ও সহনশ্ীল আচরণ করা। হাবেরসর 
বশ্ো এই। [৪] শ্ায়খ আবু্দল আবজজ বিন িাজ(র.) এই হাবেস প্রসরঙ্গ িরলরেনঃ 
"এবট স্বামী, িািা, ভাই এিং অনয পুরুষরের প্রবত্ নারীরের সারথ সেয় আচরণ করার, 
ত্ারের সারথ ভারলা িযিহার করার, ত্ারের প্রবত্ নযায়পরায়ন হিার, নারীরেররক 
ত্ারের অবধকার প্রোন করার এিং ত্ারেররক উিরমর বেরক পবরচাবলত্ করার 
বনরেবশ্।" [৫] এই হাবেসগুরলার লকাথাও এ কথা িলা হয়বন লর্ সি নারীই ত্ারের 
স্বামীরের পাাঁজররর হাড় োরা নত্বর। 
. 
অরনক ইসলামবিররাধী এবিবভস্ট্ অপিযাখযা করর িলরত্ চায় লর্ - হাবেরস িলা হরয়রে 
সি নারীরকই ত্ারের স্বামীর পাাঁজররর হাড় লথরক সৃবষ্ট করা হরয়রে; এিং এই কথা 
িরল ত্ারা নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) এর িহুবিিাহ, পাাঁজররর হাড়সংখযা ও স্ত্রীরের বনরয় অসার কথা 
িরল। আিার লকউ লকউ অবিিাবহত্ নারী, ত্ালাকপ্রাপ্ত নারী, একাবধক পুরুরষর সারথ 
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বিিাহ হওয়া নারীর উোহরণ লেবখরয় হাবেসরক ভুল িলরত্ চায়। বকন্তু ত্ারের এইসি 
অবভরর্ারির মূরলই আরে অসত্য ও অপিযাখযা। 

. 

.  
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[২]. বিিাবরত্ লেখুন এখারনঃ “Woman not created from her husbands rib - Islam web 
- English” 
http://www.islamweb.net/emainpage/index.php… 
[৩]. আল কুরআন, আ’রাে ৭ : ১৮৯ 
[৪] "Meaning of woman being created from crooked rib - Islam web" 
http://www.islamweb.net/emainpage/index.php… 
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২৭১ 
বহনু্দধরমব নারী পশুতু্লয!!! 
- আহরমে আলী 
 

. 
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বহনু্দ োোরা েদ্মরিরশ্ নাবিক লসরজ প্রায়ই হাবেস লথরক প্রসঙ্গ োড়া উদৃ্ধবত্ বেরয় 
লেখান লর্, ইসলাম নাবক নারীরক পশুর সারথ তু্লনা করররে, লর্খারন প্রসঙ্গগুরলা 
ভালভারি লেখরল লিাো র্ারি লর্, ত্ারা কত্ িড় বমথযািােী! 
. 
আসরল ত্ারের ধমবগ্ররন্থই অরনক জায়িায় নারীরক পশুর সারথ তু্লনা করা হরয়রে র্ার 
েরল লসই বচিাধারায় ত্ারা ইসলামরকও বিচার কররত্ আরস এিং ইসলারমর বনন্দা 
কররত্ ত্ারা প্রসঙ্গ োড়া লরোররে লেয়। এখারন বস্ক্রনশ্রট প্রসঙ্গ ও িযাখযা েুরটাই 
লেওয়া হল "চাণকয লোক ও নীবত্কথা" লথরক। 
. 
চাণকয লোক অনুর্ায়ীঃ 
. 
**"িাঘ, বসংহ প্রভৃবত্ নখর-রু্ি প্রাণীরের, বশ্ং রু্ি প্রাণীরের,** অস্ত্রধারী লকারনা 
িযবিরক, **স্ত্রী জাবত্রক** এিং রাজিংশ্রক কখরনাই বিশ্বাস করা উবচত্ নয়।" 
. 
এখারন স্ত্রী জাবত্রক বেবিযই িাঘ, বসংহ, বশ্ং-নখ ওয়ালা প্রভৃবত্ প্রাণীরের সারথ তু্লনা 
করা হরয়রে র্ার িযাখযা এই ললখায় লেওয়া বস্ক্রনশ্টগুরলারত্ লেরখ পরড় বনন। 
. 
লকউ র্বে চাণরকযর কথায় আপবি কররন, ত্াহরল িলি লর্, চাণকয শ্াস্ত্র মরত্ই কথা 
িরলরেন, লকননা শ্াস্ত্র নারীরক নীচু েৃবষ্টরত্ই লেরখ। 
. 
ভিিত্িীত্ায় উরল্লখ করা হরচ্ছঃ 
. 
"লহ পাথব, র্ারা **নীচু কূরল** জম লাভ করররে - **নারী**, নিশ্য এিং শূ্দ্র - 
ত্ারাও আমার শ্রণািত্ হওয়ার মাধযরম পরমিবত্ লাভ করর।" 
(ভিিত্িীত্া, অধযায় ৯, অনুরচ্ছে ৩২) 
. 
"O son of Prtha, those who take shelter in Me, though they be of 
***lower birth-women***, vaisyas [merchants], as well as sudras 
[workers]-can approach the supreme destination." 
(Bhagabat Gita, Chapter 9, Verse 32) 
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. 
স্বামী প্রভুপারের "Bhagabat Gita As It Is" লথরক মূল সংসৃ্কত্ শ্ব্দগুরলার উচ্চারণ 
আর অথবগুরলা বনরচ লেওয়া হল: 
. 
"mam hi partha vyapasritya 
ye 'pi syuh papa-yonayah 
striyo vaisyas tatha sudras 
te 'pi yanti param gatim 
. 
SYNONYMS 
. 
mam-unto Me; 
. 
hi-certainly; 
. 
partha-O son of Prtha; 
. 
vyapasritya-particularly taking shelter; 
. 
ye-anyone; 
. 
api-also; 
. 
syuh-becomes; 
. 
***papa-yonayah—born of a lower family;*** 
. 
***striyah—women;*** 
. 
vaisyah—mercantile people; 
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. 
tatha—also; 
. 
sudrah—lower class men; 
. 
te api—even they; 
. 
yanti—go; 
. 
param—supreme; 
. 
gatim—destination. 
. 
TRANSLATION 
. 
O son of Prtha, those who take shelter in Me, though they be of 
**lower birth-women**, vaisyas [merchants], as well as sudras 
[workers]-can approach the supreme destination." 
. 
['Bhagabat Gita As It Is' by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta 
Swami Prabhupada, 9:32] 
(Source- https://asitis.com/9/32.html) 
. 
শ্রীমদ্ভিিত্ম্ - এ নারী বহরসরি জমগ্রহণরক "পাপপূণব জম" বহরসরি অবভবহত্ করা 
হরয়রে। 
. 
"লর্সকল আত্মা **পাপপূণব জরমর অবধকারী** লর্মন **নারী**, েমজীিী লিাষ্ঠী, 
পিবত্াররাহী, শূ্দ্রজাবত্ অরপো নীচু সম্প্রোয়, এমনবক পেী ও প্রাণীকুলও ভিিারনর 
ভিিরণর বনকট আত্মসমপবণ এিং ভবিকারর্ব ত্াাঁরের পোঙ্ক অনুসরণ এর মাধযরম 
ভিিান প্রেি নীবত্মালা সম্পরকব জ্ঞান লাভ কররত্ পারর এিং জড়জিরত্র মায়া হরত্ 
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মুবি লাভ কররত্ সেম হয়।" 
(শ্রীমদ্ভিিত্ম্, ২:৭:৪৬) 
. 
"Surrendered souls, even from groups leading ***sinful lives, such as 
women***, the laborer class, the mountaineers and the Siberians, or 
even the birds and beasts, can also know about the science of 
Godhead and become liberated from the clutches of the illusory 
energy by surrendering unto the pure devotees of the Lord and by 
following in their footsteps in devotional service." 
(Srimad Bhagabatam, 2.7.46) 
. 
আিারও স্বামী প্রভুপারের িযাখযা লথরক মূল সংসৃ্কত্ শ্ব্দগুরলার উচ্চারণ আর অথবগুরলা 
বনরচ লেওয়া হল: 
. 
"te vai vidanty atitaranti ca deva-māyāṁ 
strī-śūdra-hūṇa-śabarā api pāpa-jīvāḥ 
yady adbhuta-krama-parāyaṇa-śīla-śikṣās 
tiryag-janā api kim u śruta-dhāraṇā ye 
. 
SYNONYMS 
. 
te—such persons; 
. 
vai—undoubtedly; 
. 
vidanti—do know; 
. 
atitaranti—surpass; 
. 
ca—also; 
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. 
deva-māyām—the covering energy of the Lord; 
. 
***strī—such as women***; 
. 
śūdra—the laborer class of men; 
. 
hūṇa—the mountaineers; 
. 
śabarāḥ—the Siberians, or those lower than the śūdras; 
. 
api—although; 
. 
***pāpa-jīvāḥ—sinful living beings;*** 
. 
yadi—provided; 
. 
adbhuta-krama—one whose acts are so wonderful; 
. 
parāyaṇa—those who are devotees; 
. 
śīla—behavior; 
. 
śikṣāḥ—trained by; 
. 
tiryak-janāḥ—even those who are not human beings; 
. 
api—also; 
. 
kim—what; 
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. 
u—to speak of; 
. 
śruta-dhāraṇāḥ—those who have taken to the idea of the Lord by 
hearing about Him; 
. 
ye—those. 
. 
TRANSLATION 
. 
"Surrendered souls, even from groups leading ***sinful lives, such as 
women***, the laborer class, the mountaineers and the Siberians, or 
even the birds and beasts, can also know about the science of 
Godhead and become liberated from the clutches of the illusory 
energy by surrendering unto the pure devotees of the Lord and by 
following in their footsteps in devotional service." 
. 
[Prabhupada > Books > Srimad-Bhagavatam > Canto 2 > SB 2.7 > SB 
2.7.46] 
(Source- https://prabhupadabooks.com/sb/2/7/46) 
. 
. 
. 
ঋিরিরে নারীর হৃেয়রক বহংস্র হায়নার সারথ তু্লনা করা হরয়রেঃ 
. 
"...নারীিরণর সবহত্ লকারনারূপ েীঘব িনু্ধত্ব সম্ভি নরহ: **নারী হৃেয় লর্ন হারয়না এর 
সমতু্লয।"** 
. 
"...With women there can be no lasting friendship: **hearts of 
hyenas are the hearts of women." ** 
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. 
[The Rig Veda/Mandala 10/Hymn 95/translated by Ralph T.H. 
Griffith; 
Source 
- https://en.m.wikisource.org/…/The_Rig_Ve…/Mandala_10/Hymn_95] 
. 
. 
মহাভাররত্ নারীরক বিষতু্লয, পশুতু্লয প্রভৃবত্ বহরসরি অবভবহত্ করা হরয়রেঃ 
. 
"...লহ পুত্র, নারী অরপো অবধক পাপতু্লয আর লকারনা সৃবষ্ট নাই। নারী লর্ন উেীপ্ত 
অবিতু্লয। লস লর্ন বিভ্রম। লহ রাজন, নেত্য মায়া ত্ারক সৃবষ্ট কবরয়ারে। লস লর্ন 
েুররর ধারাল প্রারির নযায়। লস লর্ন বিষতু্লয। **রস সপবতু্লয।** লস অবিতু্লয..." 
. 
"...There is no creature more sinful, O son, than women. Woman is a 
blazing fire. She is the illusion, O king, that the Daitya Maya created. 
She is the sharp edge of the razor. She is poison. **She is a snake.** 
She is fire...." 
. 
[The Mahabharata/Book 13: Anusasana Parva/Section 40/translated 
by Kisari Mohan Ganguli/ 
Source - http://www.sacred-texts.com/hin/m13/m13b005.htm] 
. 
. 
শ্রীমদ্ভািিরত্ নারীর হৃেয়রক বশ্য়ারলর সারথ তু্লনা করা হরয়রেঃ 
. 
"...লত্ামার জাবনয়া রাখা উবচৎ লর্, **নারী হৃেয় শৃ্িারলর সমতু্লয।** ত্াহারের সবহত্ 
লকারনারূপ িনু্ধত্ব কার্বকরী নরহ। নারীজাবত্ বনেবয় ও ধূত্বতু্লয..." 
. 
"...you should know that **the heart of a woman is like that of a 
fox.** There is no use making friendship with women. Women as a 
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class are merciless and cunning... " 
. 
[Srimad-Bhagavatam, 9:14:36-37; 
Source 
- https://vanisource.org/…/SB_9.14:_King_Pururava_Enchanted_b…] 
. 
. 
মনুসংবহত্ায় উরল্লখ করা হরচ্ছঃ 
. 
"...**গ্রাময শূ্কর, লমারি, কুকুর, ঋতু্িত্ী নারী** এিং নপুংসক অিশ্যই লকারনা 
ব্রাহ্মরণর খােযগ্রহণ কারল ত্াাঁর বেরক ত্াকারি না।" 

"...**a village pig, a cock, a dog, a menstruating woman,** and a 
eunuch must not look at the Brahmanas while they eat." 
. 
[Manu Samhita, 3:239; translated by George Bühler; 
Source - http://www.sacred-texts.com/hin/manu/manu03.htm] 
. 
. 
এত্ বকেুর পরও সমারলাচনা আর বনন্দা লকিল ইসলারমরই হয়!!! 
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২৭২ 
সমকামী এরজন্ডাঃ আপবন লচাখ িন্ধ করর আরেন মারন বকন্তু 
এই নয় লর্ "িাবত্ লনভারনা আরে" 

- আবসে আেনান 

 
. 
ভাররত্র আোলরত্র রারয় র্া হরয়রে ত্া হল আইবনভারি সমকামরক নিধত্া লেয়া। 
এটা বলিাইলাইরর্ইশ্ান। ত্ারপর আরস ব্রি লসাশ্াল এেরসপটযাে। বব্রবটশ্ আমরল, 
১৮৬০ সারল লসকশ্ন ৩৭৭ নারম একবট আইন করা হরয়বেল লর্টার মূল িিিয বেল 
নারীপুরুরষর স্বাভাবিক লর্ৌনবমলন োড়া িাবক সিধররনর লর্ৌনত্া লিআইবন। এই 
লসকশ্রনর ওয়াবিবং লিশ্ িযাপক হরলও মূলত্ এবট বেল সমকাবমত্ার িযাপারর। 
ভাররত্র আোলরত্র রারয় এই লসকশ্ন ৩৭৭ লকই িাবত্ল করা হরয়রে। 
িাংলারেশ্রকও বকন্তু এই লসকশ্ন ৩৭৭ িাবত্ল কররত্ িলা হরচ্ছ। জাবত্সঙ্ঘ লথরক 
অলররবি ২০১৩ সারল িাংলারেশ্রক সরাসবর এই িযাপারর চাপ লেয়া হরয়রে।  
. 
সমকাবমত্ার অিাধ প্রচলন এক বেরন হয়না। িত্ শ্ত্াব্দীর মাোমাবে পর্বি পবিরম 
সমকামীত্ারক একবট লর্ৌন বিকৃবত্ মরন করা হত্। পিারশ্র েশ্রক এটারক ক্লাবসোই 
করা হয় মানবসক অসুস্থত্া বহরসরি। ৭০ এর েশ্রক এরস বসদ্ধাি লনয়া হয় লর্ 
সমকাবমত্া বিকৃবত্ও না, অসুস্থত্াও না, জাস্ট্ স্বাভাবিক মানবিক আচরণ। ত্িুও 
সমারর্ িযপক গ্রহণরর্ািযত্া বেল না। আবশ্ ও নব্বইরয়র েশ্ক লথরক শুরু হয় বমবিয়া 
ও লসবলবব্রবটরের মাধযরম সমকাবমত্ারক স্বাভাবিক, সুন্দর এমনবক গ্লযামারাস একবট 
লাইেস্ট্াইল বহরসরি উপস্থাপন করার প্রবিয়া। একইসারথ চরল বিবভন্ন বসরনমা ও 
বটবভ বসবররর্র মাধযরম লিইবসকাবল একটা লর্ৌনবিকৃবত্ বনরয় হাইপার ইরমাশ্নাল বিবভন্ন 
প্রপািযান্ডা। হবলউরির সির, আবশ্ ও নব্বইরয়র েশ্রকর িড় িড় সি নায়করের 
লেখুন। প্রায় সিাই সমকামী লরারল অবভনয় করররে। এসরির পর ওিামার সমরয় এরস 
সমকামী ‘বিরয় লক আইবন নিধত্া লেওয়া হয়।  
. 
পরয়ন্টটা হল, এটা একটা চলমান প্রবিয়া। বিবচ্ছন্ন লকান ঘটনা না। “লর্ৌন বিকৃবত্” 
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লথরক সমকাবম বিরয়রক আইবন নিধত্া বেরত্ অযারমবরকার ললরিরে েয় েশ্ক। 
ভাররত্র বকন্তু এরত্া সময় লািরে না। কারণ এরইমরধয সমকাবমত্ারক বিশ্বিযাপী 
নিধত্া লেয়ার কাঠারমা নত্বর হরয় লিরে। র্ার কাররণ জাবত্সংঘ িাংলারেশ্রক িলরে 
লসকশ্ন ৩৭৭ িাবত্ল কররত্। অরনরক মরন কররন িাংলারেরশ্ও এটা একসময়য় হরি, 
ত্রি র্খন অবধকাংশ্ মানুষ এরক সমথবন লেরি ত্খন। এটা ভুল ধারণা। ভাররত্র 
অবধকাংশ্ মানুষ বকন্তু সমকামীত্ারক সমথবন করর না। ত্াও ভাররত্ এরক আইনী 
নিধত্া লেয়া হরয়রে। কারণ িণত্রয অবধকাংশ্ মানুরষর লচরয় সমকামী লবি, বমবিয়া, 
বিরেশ্ী এনবজও এগুরলার েমত্া সিসময় লিবশ্। িাংলারেরশ্র সংবিধারন 
‘বিসবমল্লাহ’লক িাংলা কররত্ লর্মন অবধকাংরশ্র সমথবরনর প্ররয়াজন হয়বন, এরেরত্রও 
লত্মন হরি না। িণত্য বেন লশ্রষ অবলিাবকব। অবভজাত্ত্য। অবভজাত্রের 
অবধকাংরশ্র সমথবন আর মানুরষর প্রবত্বিয়া বনয়যরনর বনিয়ত্া লপরলই হরয় র্ারি।  
. 
িাংলারেরশ্ এরইমরধয সমকাবমত্ারক বলিালাইর্ ও নরমালাইর্ করার প্রবিয়ায় কী কী 
ঘরটরে ও ঘটরে ত্ার একটা লোট্ট ও িযাপকভারি অসমূ্পণব বলস্ট্ লেই, ত্ারপর আপবন 
বনরজই বচিা করর লেখুন এ বনরয় করত্াটা বচবিত্ হওয়া েরকার।  
. 
-ইউএস এইি ও ইউররাপীয় ইউবনয়রনর মরত্ িাংলারেরশ্ সমকাবমর সংখযা ১০,০০০ 
লপবররয় লিরে। 

- বিবভন্ন পত্রপবত্রকার বররপারটব উরঠ এরসরে এই সমকামীরা বিবভন্ন গ্রুরপর মাধযরম 
এরক অপররর সারথ “হুকআপ” কররে। এরের বিবভন্ন ওয়াকবশ্প, লিটটুরিোর ইত্যাবে 
হরচ্ছ। 

- িাংলারেরশ্ সমকামী মযািাবর্ন লির হরয়রে। 

- পুবলবশ্ প্রহরায় সমকামীরের র যাবল হরয়রে। 

- ঈরের সময় সমকাবমত্া বনরয় নাটক হরয়রে। 

- লেশ্ী বিরেশ্ী অরনক এনবজও িাংলারেরশ্র প্রত্যি অিরল সমকামীত্া প্রসারর কাজ 
কররে। এরের বিবভন্ন লসন্টারর বে কনিম, লুবব্ররকন্ট ইত্যাবে লেওয়া হরচ্ছ। এসি 
এনবজওর জনয োবন্ডং আসরে বিরেশ্ লথরক। 
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- িাংলারেরশ্র বমবিয়া লসবলবব্রবট ও প্রিবত্শ্ীলরের মরধয সমকামীত্ারক মানিাবধকার 
িরল প্রচার করার প্রিণত্া িাড়রে। লসাশ্যাল বমবিয়া ও বিরশ্ষ করর ইউবটউি 
লসবলবব্রবটরের অরনরকই এরক ‘স্বাভাবিক’ িরল প্ররমাট কররে। 

- ১৩ লথরক ২৫ িের িরয়সী শ্হুরর লগ্লািালাইর্ি (অথিা িবলউন প্রভাবিত্) বকরশ্ার-
ত্রুনরের মরধয ‘সমকামীত্া লকান পাপ না, লকান অপরাধ না” এই ধারনা িযাপকভারি 
েবড়রয় পরড়রে। ত্ারা এরত্ লকান সমসযা লেরখ না, আল্লাহ ‘আর্র্া ওয়া জাল এর 
কারে এিযাপারবট করত্া ঘৃবণত্ লসটা বনরয় ত্ারের লকান বচিাই লনই। ত্ারের 
বিররাবধত্া লথরক থাকরল লসটা িড়রজার ‘আমার বঘন্না লারি” িা “এটা আমার জনয না” 
জাত্ীয় লসবন্টরমন্ট পর্বিই। বিষয়বট বনরজ র্াচাই করর লেখুন। 

- পবিমা ো’ইরের বিশ্াল এক অংশ্ সমকামী অবধকাররর পরে লসাচ্চার। ত্ারের 
এরেশ্ীয় অনুসারীরা খুি শ্ীঘ্রই এসি “েশ্বন” অনুিাে করর আপনার সামরন হাবজর 
হরি। 

- উচৃ্ছঙ্খল লাইেস্ট্াইল , লর্ৌনত্া সম্পরকব ননবত্কত্ার অিেয় এিং উরিজক ড্রাি 
ইয়ািার িযিহাররর কাররণ বমবিয়ারত্ িযাপকভারি িাড়রে সমকামীত্া। এ বনরয় 
বমবিয়ার অরনরক মুখ খুরলরেন। লসবলবব্রবট স্বামীর সমকামীত্া আসবি বনরয় কান্নাকাবটও 
করররে লসবলবব্রবট স্ত্রী-রা।  
. 
কারজই িাংলারেরশ্ বঠক লকান পর্বারয় আরে ত্ার একবট ধারণা হয়রত্া এখান লথরক 
পাঠক পারিন। এমন অিস্থায় ‘োরুল আমারন আবে’ মরন করর িালুরত্ মুখ গুরজ 
উটপাবখর মানহারজর ওপর থাকা, আর সৎ কারজর আরেশ্ আর মন্দ কারজর বনরষধ 
এর হুকুম, লকানটা করত্াটা গুরুত্ব পািার োবি রারখ, লভরি লেখরিন।  
. 
আপবন লচাখ িন্ধ করর রাখা মারন বকন্তু িাবত্ লনভারনা না। 

সমকামী এরজন্ডা বকভারি কাজ করর ত্া বনরয় জানরত্ লেখরত্ পাররন,  
'সমকাবম এরজন্ডা: বু্ল বপ্রন্ট' - https://bit.ly/2wRatVF 

. 
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২৭৩ 
সমকাবমত্া : একবট নিজ্ঞাবনক ও ত্াবত্ত্বক অনুসন্ধান 

- জাকাবরয়া মাসুে 
. 
.  
[এক] 
মা িাসায় লনই। আজ সকারল লর্ চা খাওয়া হরি না ত্া ভারলাই িুেরত্ পারবে। বকন্তু 
চা োড়া সকাল কাটরি কী করর? শ্ীরত্র সকাল; চা োড়া বক চরল? আগুনিরম এক 
কাপ চা খাওয়াই চাই। ত্রি আজ বিোনায় িরস লস চা খাওয়ার সুরর্াি লনই, িাইরর 
লর্রত্ হরি। শ্ীরত্র মরধয িাইরর লর্রত্ একটু কষ্টই হরি। লস র্া হিার লহাক, চা লত্া 
লখরত্ হরি।  
লর্ কথা লসই কাজ। চা লখরত্ লির হলাম। সকালটা লিশ্ সুন্দর মরন হরচ্ছ। কুয়াশ্ার 
োাঁরক সূরর্বর আরলা উাঁবক বেরচ্ছ। মানুষজন লত্মন রািায় লির হয়বন। েু-একজন 
োরত্রর লেখা বমলল। হয়রত্া প্রাইরভট বকংিা লকাবচং-এ র্ারচ্ছ। মরন হরলা োবররসর 
কথা। ওরক একটু চমরক বেরল লকমন হয়? কী কররল ও চমকারি?  
. 
িলা লনই কওয়া লনই হুটহাট ওর লমরস হাবজর। োবরস কী লর্ন পড়বেল। আমারক 
লেরখ লত্া অিাক!  
--‘কীরর এত্ সকারল?’ 
--‘সকারল বক লত্ার কারে আসরত্ মানা?’ 
-- ‘আবম বক ত্া-ই িরলবে?’ 
-- ‘চল।’ 
-- ‘লকাথায়?’ 
--‘আরর চল না।’ 
--‘আচ্ছা একটু োাঁড়া।’ 
. 
অল্প সমরয়র মরধযই আবম আর োবরস লিবররয় পড়লাম। উরেশ্য—লশ্খ ঘাট। অিবশ্য 
নাম লশ্খ ঘাট হরলও লসখারন এখন লকারনা ঘাট লনই। অরনক আরি বেল। এখন 
লসখারন নতু্ন বব্রজ িানারনা হরয়রে। পাকা রািাও করা হরয়রে। আরি ওখারন লপৌঁেরত্ 
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েু-ঘণ্টা লািত্, এখন পরনররা বমবনট লারি। লসখারন ভারলা চা পাওয়া র্ায়। আসরল 
ভারলা না িরল িযবত্িমও িলা র্ায়। িযবত্িম চা পাওয়া র্ায়। রহসযময় চা। অিবশ্য 
লস রহসয এখরনা আবম উদ্ধার কররত্ পাবরবন। লোকাবন লস রহসয আড়াল করর রারখ। 
. 
ঘারট লপৌঁরে আমরা েু-কাপ চারয়র অিবার বেলাম। িািল চা। লোটরিলায় র্খন চা 
লখরয়বে িািার সারথ, ত্খন বসরঙ্গল-িািল বেল না। এই লত্া লসবেন লথরক বসরঙ্গল-
িািল চারয়র কথা শুনবে। নেীর ধারর িরস চা খাবচ্ছ আমরা েুজন। সূরর্বর আরলাটা 
এখন আরির লচরয় েষ্ট হরয়রে। কুয়াশ্া কুয়াশ্া ভািটা কমরত্ শুরু করররে। 
োবরসরক লেরখ বকেুটা বচবিত্ মরন হরচ্ছ। এক ধযারন চা খারচ্ছ, আর নেীর বেরক 
ত্াবকরয় আরে। চুপচাপ িরস থাকরত্ আমার একেম ভারলা লারি না। ত্াই োবরসরক 
িললাম, ‘কীরর বকেু হরয়রে?’ 
. 
আমার বেরক না ত্াবকরয়ই ও উির বেরলা, ‘না, লত্মন বকেু না।’ 
--‘লত্মন বকেু না মারন? জলবে জলবে িল কী হরয়রে?’ 
--‘কাল আরবটবভ কী করররে জাবনস?’ 
--‘কী?’ 
--‘সমকাবমত্া বনরয় নাটক প্রচার করররে—লরইনরিা?’ 
--‘ত্াই নাবক?’ 
--‘হযাাঁ লর লোি, রাজন লোন কররবেল। ও-ই জানাল। েের লক বেল—জাবনস?’  
--‘লক?’ 
--‘গ্রামীণরোন।’ 
. 
োবররসর বচিার কারণ িুেরত্ আর লিি লপরত্ হরলা না। খাবনক বিরবত্ বেরয় োবরস 
িলল, ‘কবেন আরি কী হরয়রে জাবনস?’ 
উৎসুক িলায় আবম িললাম, ‘কী?’ 
--‘ঢাকার লকরাণীিরি প্রায় বত্বররশ্ক সমকামী আটক করা হরয়রে।’ 
--‘ওরা ভারলাই প্রচারণা চালারচ্ছ ত্াহরল?’ 
--‘হুম। চালারচ্ছই লত্া। লিশ্ প্রচারণা চালারচ্ছ।’ 
--‘ওরের উরেশ্য কী?’ 
--‘কী আিার? সমকাবমত্ারক সাধারণ বিষয় করর লত্ালা। মানুষ র্ারত্ মরন করর এটা 
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একটা স্বাভাবিক বিষয়, র্ার ইরচ্ছ লস সমকামী হরত্ পারর। এরত্ লোরষর বকেুই লনই।’ 
. 
--‘অরনক লিাপরন এগুরলা েড়ারচ্ছ ত্াহরল?’ 
--‘লিাপরন কী, প্রকারশ্যই লত্া চালারচ্ছ। পরহলা নিশ্ারখ ওরের র যাবল হয়, লেবখসবন? 
রূপিান মযািাবজন লির করর ওরা। বিবভন্ন এনবজও লত্া আরেই। শ্হরর-গ্রারম 
সমকাবমত্া েবড়রয় বেরচ্ছ। বিনামূরলয লুবব্ররকন্ট অরয়ল বিত্রণ কররে।’ 
--‘লেরলরিলায় লত্া এরের এত্ লত্াড়রজাড় লেবখবন।’ 
--‘লেবখসবন, ত্রি এখন লেখবি। নব্বই েশ্রকর লশ্রষর বেরক ওরা এরেরশ্ কাজ শুরু 
করর। এরপর লথরক লিাপরন-প্রকারশ্য কাজ কররই র্ারচ্ছ। বিরেবশ্রের সারপাটব বনরয় 
এখন লকামর লিাঁরধ লনরমরে। ২০১০ সারল িাংলায় লজাড়াত্াবল বেরয় একটা িইও বলরখ 
লেরলরে।’ 
--‘সমকাবমত্া বনরয়?’ 
--‘হুাঁ।’ 
--‘লক ললরখরে?’ 
--‘লক আিার, অবভবজৎ। অবভবজৎ রায়।’ 
--‘আচ্ছা লোি, রূপিান কারা চালায়?’ 
--‘তু্ই লত্া লেখবে লকারনা খিরই রাবখস না। রূপিান বব্রবটশ্ অথবায়রন চরল। ২০১৪ 
সারল এরের এ মযািাবজরনর প্রথম সংখযা প্রকাশ্ হয়। লসখারন প্রধান অবত্বথ বেল 
বব্রবটশ্ হাইকবমশ্নার। রিাটব বিিসন।’ 
. 
--‘এভারি চলরত্ থাকরল লত্া বিপে!’ 
--‘বিপে মারন ভয়ািহ বিপে। ১৯৮৭-রত্ মাত্র ৩৭% আরমবরকান মরন করত্ 
সমকাবমত্া স্বাভাবিক বিষয়। বকন্তু ২০১৭-রত্ এরস এ বচত্র পুররাটাই পারট লিরে। 

এখন ৬৪% আরমবরকান সমকাবমত্ারক সাধারণ বিষয় মরন করর। সমকামীরের প্রচার-
প্রচারণার েরল এমনটা হরয়রে। আরমবরকা োড়াও প্রায় ২১ বট লেরশ্ সমকামী বিরয় 
আইনবসদ্ধ। মজার িযাপার হরলা, এসি লেরশ্ রাি জনিরণর ওপর সমকাবমত্া চাবপরয় 
লেয়বন, জনিণই রািরক িাধয করররে। আমারের লেরশ্ও লর্ হারর প্রচারণা শুরু 
হরয়রে, আরমবরকার মরত্া হরত্ লিবশ্ বেন লািরি না মরন হয়।’ 
--‘আচ্ছা লোি, একিার খিরর লি-জীরনর কথা শুরনবেলাম, লজরনবটরে লত্া এমন 
লকারনা জীরনর কথা শুবনবন। লি-জীন বক সবত্যই আরে?’ 
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--‘আমার জানামরত্ লনই। ত্রি আরও বক্লয়ার হরত্ হরি। বকেুবেন সমকাবমত্া বনরয় 
পড়ারশ্ানা করি িরল বঠক কররবে।’ 
--‘এ জরনযই লত্ার লটবিরল অবভবজরত্র িইটা লেখলাম?’ 
োবরস বকেু িলল না। এক োবল হাবস উপহার বেরলা। শ্ব্দবিহীন হাবস।  
. 
. 
[েুই] 
বিশ্ববিেযালরয় উঠরল নাবক মানুষরক আর পড়ারশ্ানা কররত্ হয় না। ত্াই লোটরিলা 
লথরকই অরপো করত্াম, করি বিশ্ববিেযালরয়র োত্র হি? করি লথরক আর পড়ারশ্ানা 
কররত্ হরি না? করি লথরক বশ্েকরা আর িকরি না? পরড়া-পরড়া করর লকউ 
সারাবেন মাথা খারাপও কররি না। করি অরপোর প্রহর লশ্ষ হরি? 
অিরশ্রষ লসই মারহন্দ্রেণ এল। বিশ্ববিেযালরয় ভবত্ব হলাম। মরন হরত্ লািল, আজ 
লথরক আবম মুি, স্বাধীন। ইরচ্ছমরত্া পড়ারশ্ানা করি। র্খন খুবশ্ িই পড়ি। হাবেরসর 
িই, লকারনাটা িাে রাখি না। অযাকারিবমক পড়ারশ্ানারক বিোয় জানাি।  
. 
বকন্তু আমার লস আশ্া আশ্াই ররয় লিল, আর পূণব হরলা না। এমন একটা সারিরি 
ভবত্ব হলাম, ক্লাস কররত্ কররত্ বেন লশ্ষ। রারত্ র্ত্টুকু সময় পাওয়া লর্ত্, লসটাও 
অযাসাইনরমরন্টর লপেরন িযয় হরত্া। অনয িই পড়ি কখন? ক্লাস কররত্ কররত্ হাাঁবপরয় 
উঠত্াম। ক্লারসর োাঁরক কবে খাওয়ার সময়টুকু লমলারনা লর্ত্ না। কখরনা র্বে সযাররা 
িযিত্ার কাররণ ক্লাস না বনরত্ন, ত্খন কবে লখরত্ লর্ত্াম। ক্লারসর অিসর সময়রক 
লেশ্াল বনয়ামত্ মরন হরত্া। 
. 
লকারনা এক ক্লারসর বিরবত্রত্, কবে খাওয়ার মনস্থ করলাম, আবম আর োবরস। 
ভাবসববটর কযারেরটবরয়ায়। কযারেরটবরয়ায় বিরয়বেলাম একটু বজবররয় লনওয়ার জরনয, ত্া 
আর হরলা না। অিবশ্য এর জরনয রবেক ভাই-ই োয়ী। ত্াাঁর কাররণই অিসর সময়টুকু 
মাবট হরয় লিল। আমরা বিরয় লেবখ বত্বন লসখারন িসা। 
. 
রবেক ভাই ইরকারনাবমরে পরড়ন। আমারের বসবনয়র। উচ্চত্া পাাঁচ েুট েয় ইবি। 
শ্রীরটা লিশ্ লমাটা। লিাাঁে চুরলর লথরকও লম্বা। বত্বন বিশ্ববিেযালরয়র কলািাে সংরঘর 
সভাপবত্। কলািাে সংরঘর সভাপবত্ োড়াও ত্াাঁর আররকবট পবরচয় আরে। বত্বন নারী 
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অবধকার কমবী। নারীরের বনরয় ত্াাঁর ভািনার অি লনই। ইসলামরক লখাাঁচা বেরয় কথা 
িলাটা ত্াাঁর অভযাস। কথায় আিবলকত্ার টান লিশ্ েষ্ট। োবরসরক লেখরলই বত্বন 
নানান বিষরয় প্রশ্ন কররন। অিবশ্য জানার পরাবজত্ করার জরনয। ত্রি োবরসরক 
কখরনা পরাবজত্ কররত্ লপরররেন িরল আমার জানা লনই।  
. 
আমারের কযারেরটবরয়ায় লেরখ বত্বন িলরলন, ‘কীরর লমাল্লার েল? এইহারন কী 
কবরস?’ 
োবরস মুচবক লহরস জিাি বেরলা, ‘কবে লখরত্ এরসবে, ভাই।’ 
--‘কবে! আয় লিাস।’ 
--‘আপবন খারিন?’ 
--‘খাওয়া র্ায়। ত্য় শ্ত্ব হইল লত্ারা বিল বেরত্ পারবি না। আবমই বেমু।’ 
--‘এ লত্া লমঘ না চাইরত্ই জল।’ 
--‘অত্ জল টল িুবে না। রাবজ থাকরল ক।’ 
--‘বজ ভাই, রাবজ।’ 
--‘ত্াইরল বেরত্ ক।’ 
. 
রবেক ভাই ললাক সুবিরধর না। সি সময় হুজুররের নারজহাল করার লচষ্টা কররন। 
আমরা েুজনই হুজুর। আমারের বনরয় কী েবন্দ এাঁরটরেন, লক জারন? ত্রি র্ত্ই েবন্দ 
করুন না লকন, োবরসরক পরাি করার শ্বি ত্াাঁর লনই। এর আরিও অরনক লকৌশ্ল 
কররবেরলন। ত্রি পাররনবন। শ্ত্ জাল বেন্ন করর োবরস বঠকই লিবররয় এরসরে।  
আবম কবের অিবার বেলাম। বকেুেরণর মরধয কবে চরল এল। কাপটা হারত্ বনরয় 
রবেক ভাই িলরলন, ‘ঈরের অনুষ্ঠারন আরবটবভ সমকাবমত্া বনয়া একটা নাটক প্রচার 
করল। লসইখারন না খারাপ বকেু লেহারনা অইরলা, আর না খারাপ লকারনা কত্া প্রচার 
করা অইল। ত্ারপররও হুজুররা এইিা বনয়া লাোলাবে শুরু করল। অনলাইন 
অেলাইরন এরেিারর েড় তু্ইলা লেলল। এই কামিা বক বঠক অইল, তু্ই ক?’ 
. 
র্া লভরিবেলাম ত্া-ই। আজও বত্বন োবররসর সারথ ত্কব কররত্ এরসরেন। ত্রকবর 
বিষয়টাও বত্বন মরন হয় লিরে লিরে সমকাবমত্া। ইংররবজরত্ র্ারক িরল 
Homosexuality। র্খন লোট বেলাম ত্খন এরেরশ্ সমকাবমত্া বনরয় লত্মন কথািাত্বা 
শুবনবন। আজকাল অিবশ্য শ্ব্দটা সমারজ লিবশ্ লিবশ্ উচ্চাবরত্ হরচ্ছ। সমকাবমত্া একবট 
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অপ্রাকৃবত্ক লর্ৌনকমব। এর োরা সমবলরঙ্গর মরধয লর্ৌন সম্পকব লিাোয়। 
‘Homosexual’ শ্ব্দবট প্রথম িযিহার কররন কালব মাবরয়া কাটবরিবর, ১৮৬৯ সারল। 
পরর জীিবিজ্ঞানী গুিভ লজিার এিং বরচািব লেইহার ভন িােট ইবিং শ্ব্দবট জনবপ্রয় 
করর লত্ারলন। এটা লসই ১৮৮০-এর েশ্রকর কথা। ত্রি ‘Homosexual’ শ্ব্দটা 
সমকামীরের পেন্দ নয়। বিশ্বজুরড় ত্ারের আরন্দালরনর েরল ‘লি’ এিং ‘ললসবিয়ান’ 
শ্ব্দ েুবট অধুনা সমারজ িযিহার করা হয়। এসি ত্থয োবররসর কারে লসবেন লশ্খ 
ঘারট িরসই শুরনবেলাম।  
. 
'হুজুররা লকন সমকাবমত্ার বিররাধীত্া করর, জারনন ভাই?’ োবরস রবেক ভাইরক প্রশ্ন 
করল। 
--‘লকন আিার? ত্ারা মানুরষর কাজ কারমর স্বাধীনত্ায় বিশ্বাস করর না, ত্াই।’ 
--‘আপনার ধারণা সমূ্পণব ভুল।’ 
--‘ভুল?’ 
--‘হযাাঁ, ভুল।’ 
--‘লকন?’ 
--‘কারণ, হুজুররের সমকাবমত্ারক বিররাবধত্া করার আসল কারণটা আপবন জারনন 
না।’  
--‘জাবন জাবন, খুি জাবন। হুজুর লিা আমার বচনা আরে। খাবল মসবজে-মাদ্রাসা লইয়া 
পইড়া থারক। আর মানুরষর কারজ-কারম নাক িলায়। মানুষরর োস িানাইয়যা রাখিার 
চায়। এইিাই লমন কারণ।’ 
.  
--‘রবেক ভাই, আপবন আিারও ভুল িলরেন।’ 
--‘ভুল কইত্াবে? ত্াইরল বঠকটা কী, ক লেবহ।’ 
এবট একবট িবহবত্ কাজ।’ 
--‘িবহবত্ কাম? হা হা হা। হাসাইবল োবরস, হাসাইবল। সমকাবমত্া খারাপ কাম অইি 
লকন? এইিা মানুরষর লজরনবটক বিষয়। মানুষ জমিত্ভারিই সমকামী অইরত্ পারর। 
লহইিা বক লত্ার জানা নাই?’ 
--‘একটা মি িড় ভুল ইনেররমশ্ন বেরলন, ভাই।’ 
--‘ভুল ইনেররমশ্ন বেবে?’ 
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--‘হুম। এই লত্া, এইমাত্র বেরলন।’ 
--‘ত্াইরল বঠকটা তু্ই-ই ক।’ 

রবেক ভাইরয়র কথা লশ্ষ হরল োবরস আমারক লেয করর িলল, ‘তু্ই লত্া বহরস্ট্ালবজ 
আমার লথরক ভারলা করর পরড়বেস। রবেক ভাইরক একটু পায়ু ও লর্াবনর িাঠবনক 
পাথবকযগুরলা িল লত্া।’ 
. 
োবররসর কথা লশ্ষ হরল আবম িললাম, ‘লমরয়রের লর্াবন লর্ৌনবমলরনর জরনয 
বিরশ্ষভারি নত্বর একবট অঙ্গ। লর্াবন বত্ন িরবিবশ্ষ্ট, র্া পুরু ও বস্থবত্স্থাপক লপবশ্ 
বেরয় নত্বর। লর্াবনরত্ আরে নযাচারাল লুবব্ররকন্ট। েরল বলঙ্গ সহরজই লর্াবনরত্ ঢুরক 
লর্রত্ পারর। বত্ন িরবিবশ্ষ্ট ললয়ার, নযাচারাল লুবব্ররকন্ট ও বস্থবত্স্থাপক লপবশ্ থাকার 
কাররণ—লর্াবনরত্ বলঙ্গ প্ররিরশ্র েরল রিপাত্ হয় না। লকারনারকম ঘষবণ হয় না। 
অপর বেরক মলাশ্য় অত্যি নাজুক অঙ্গ। মলাশ্রয় নযাচারাল লুবব্ররকন্ট অনুপবস্থত্। 
মলাশ্য়িাত্র এরকিাররই পাত্লা। এক িরবিবশ্ষ্ট আিরণ বেরয় নত্বর। মলাশ্রয় বলঙ্গ 
লর্াবনর মরত্া চাপ বেরয় ঢুকারত্ হয়। লর্রহতু্ মলাশ্য়িাত্র পাত্লা ও নযাচারাল লুবব্ররকন্ট 
অনুপবস্থত্, ত্াই বলঙ্গ ঢুকারনার েরল রিপাত্ হয়। েরল িীর্ব সহরজই ররির সারথ 
বমরশ্ ইনরেকশ্ন নত্বর কররত্ পারর। িীর্বরস ইবমউরনাসারপ্রবসভ। আর মানুরষর 
অযানাল রুরটর ইবমউরনা বসরস্ট্ম লর্াবনর তু্লনায় েুিবল। িীর্বরস র্বে মলাশ্রয় বনিবত্ 
হয়, ত্াহরল মলাশ্রয়র ইবমউরনা বসরস্ট্ম আরও েুিবল হরয় পরর। েরল জীিাণু 
বিনািাধায় শ্রীরর প্ররিশ্ করর, বিবভন্ন লরারির সৃবষ্ট করর।’ 
. 
আমার কথা শুরন রবেক ভাই সন্তুষ্ট হরত্ লপরররে িরল মরন হরলা না। বত্বন এিার 
িলরলন, ‘সিই িুেলাম। বকন্তু বিজ্ঞানীরা লর্ লি-জীন আবিষ্কার কররে। লি-জীনিাই 
র্রথষ্ট সমকাবমত্ারর লজরনবটকযাবল লপ্রাভ করিার লাইিযা।’ 
রবেক ভাইরয়র কথা শুরন োবরস হাসরত্ শুরু করল। হাবস থাবমরয় রবেক ভাইরক 
িলল, ‘ভাই, একটা প্রশ্ন কবর?’ 
--‘আর কী প্রশ্ন করবি? এইিার লত্া তু্ই আমার কারে হাইরা লিবল। লহা লহা লহা।’ 
--‘লস না হয় পরর লেখা র্ারি। আরি িরলন লত্া, আপবন লি-জীরনর কথা লকাথা লথরক 
শুরনরেন।’ 
--‘লহইিা লত্ারর কওয়া র্াইি না। বসরিট িযাপার।’ 
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--‘আবম িবল?’ 
--‘ক লেবহ। লেবহ লত্ার আইবিয়া লকমন।’ 
--‘অবভবজৎ রারয়র িই লথরক। ত্াই না?’ 
. 
রবেক ভাই লকারনা জিাি বেরলন না। রবেক ভাইরয়র চুপ থাকাটাই ত্াাঁর লমৌন সম্মবত্ 
বনরেবশ্ করর। োবররসর সরন্দহটা বঠক। অবভবজৎ িািু লপশ্ায় ইবিবনয়ার। নাবিকরের 
িহুলপ্রচাবরত্ একবট ব্লরির প্রবত্ষ্ঠাত্া। ললাকটার িারয়ালবজর জ্ঞারনর কমবত্র অভাি 
লনই। কবপ লপস্ট্ ললখক বহরসরিও ত্ার জুবড়-রমলা-ভার। লজাড়া-ত্াবল বেরয় 
সমকাবমত্ার পরে একটা িইও বত্বন রচনা করররেন। ত্াই বনরয় িাংলার নাবিকরের 
অহবমকার লশ্ষ লনই। রবেক ভাইরের মরত্া ললারকরা ত্ার বলখনীগুরলা িসরপল মরন 
করর। আর মরন মরন তৃ্বপ্তর লঢকুর লত্ারল।  
. 
রবেক ভাই চুপ করর আরেন লেরখ োবরস ত্াাঁরক বজজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা রবেক ভাই, 
আবম র্বে িবণত্বিরের কারে ইবত্হাস িুেরত্ র্াই, লসটা লকমন হরি?’ 
--‘পািরল কয় কী? িবণরত্র ললাকরিা কারে তু্ই ইবত্হারসর কী পাইবি? অথবনীবত্ 
িুেরত্ চাইরল ইবত্হাসবিেরের কারে র্াইরত্ অইি।’ 
--‘আপবন ইবিবনয়াররর িই পরড় র্বে লমবিরকল সাইে িুেরত্ চান, লসটা লকমন 
লেখায় না?’ 
--‘তু্ই কইিার চাস লমবিরকল সাইে বনয়া আমারিার ঘাাঁটাঘাাঁবট করিার অবধকার নাই?’ 
--‘থাকরি না লকন? অিশ্যই আরে। ত্রি বমথযাচার করার অবধকার কারও লনই।’ 
--‘তু্ই কইিার চাস অবভবজৎ োো বমসা কত্া বলখরে ত্ার িইিার মরধয?’ 
--‘শুধুই বক বমথযা? ত্ার লিাটা িইটাই লত্া বমথযার েুলেুবর বেরয় সাজারনা।’ 
--‘োো লত্া িইিার মরধয লরোররে বেয়াই বলখরে, না বক?’ 
--‘লরোররে বেরয়রে, বকন্তু ভুল িরিষণার।’ 
--‘ভুল?’ 
--‘বজ, ভাই। ভুল।’ 
--‘লর্মন?’ 
--‘অবভবজৎ রায় লি-জীরনর কথা উরল্লখ করররেন। এরপর োবি করররেন, সমকাবমত্ার 
জরনয লি-জীন োয়ী। বকন্তু ত্থাকবথত্ লি-জীরনর োোর উপাবধপ্রাপ্ত Dr. Dean 
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Hamer, লি-জীরনর কথা অস্বীকার করররেন। Scientific সমকাবমত্া বক জীনবিেযার 
সারথ সম্পবকবত্? উিরর বত্বন ‘Absolutely not.’ 

The Human Genome প্ররজি শুরু হয় ১৯৯০ সারল। লশ্ষ হয় ২০০৩ সারল। এ 
প্ররজরি মানুরষর জীন বনরয় িযাপক িরিষণা করা হয়। বকন্তু ত্ারা লি-জীরনর লকারনা 
অবিত্বই খুাঁরজ পায়বন। Dr. George Rice, Dr. Neil and Whitehead, Drs. 
William Byne, Bruce Parsons এসি বিজ্ঞানীরা লেবখরয়রেন লর্, মানুষ কখরনাই 
জমিত্ভারি সমকামী হরত্ পারর না। 

এ োড়াও অরনক বিজ্ঞানী লহমাররর িরিষণারক ভুল প্রমাণ করররেন। মানুষ কখরনা 
জমিত্ভারি সমকামী হরত্ পারর না। Laumann এর িরিষণায় লেখা র্ায় সমকাবমত্া 
সৃবষ্টরত্ শ্হুরর পবররিশ্, গ্রাময পবররিরশ্র তু্লনায় লিবশ্ ভূবমকা পালন করর। র্বে 
সমকাবমত্া লজরনবটকই হরত্া, ত্াহরল লত্া সি স্থারন এর বিিার সমান হওয়ার কথা 
বেল। সমকাবমত্া লজরনবটক বিষয় নয়; এটা আরিি, লকৌতূ্হল, আকষবণ ও সামাবজক 
বমথবস্ক্রয়ার েরলই সৃবষ্ট হয়। সমকামী সম্পকব অস্থায়ী। সমরয়র সারথ সারথ পবরিবত্বত্ 
হয়। এখন িরলন লত্া ভাই, অবভবজৎ রায় কী বমথযা ত্থয লেনবন?’ 
. 
রবেক ভাইরক বকেুটা বচবিত্ মরন হরচ্ছ। বত্বন চুপ রইরলন। চুপ থাকারই কথা। ত্াাঁর 
বপ্রয় োো লর্ এত্িড় ভুল কররিন ত্া বক আর বত্বন জানরত্ন? জানরিনই-িা কী 
করর? লিচারা পড়ারশ্ানা করররেন কমাসব বনরয়। বিজ্ঞান বনরয় লর্ েু-কলম লজরনরেন 
লসটাও বনরজর জ্ঞারন না, অনযরের লথরক ধার করর। কখরনা ধার করররেন ব্লি লথরক, 
কখরনা িা বিজ্ঞানমনস্ক কলাবিভারির োরত্রর কাে লথরক। র্ারের কাে লথরক ধার 
করররেন, ত্ারাও আিার কারও কাে লথরক ধার করর বলরখরে। সত্য-বমথযা বমবলরয়ই 
বলরখরে।  
. 
ত্াই বিজ্ঞারনর ভুল জ্ঞান ত্াাঁর কারে থাকাটাই স্বাভাবিক। ত্রি সত্য-বমথযা র্া-ই লহাক, 
লস পরর লেখা র্ারি। বকন্তু এখন ত্াাঁর গুরুরক োবরস বমথযািােী প্রমাণ কররি, আর 
বত্বন িরস িরস লেখরিন, ত্া বক হয়? লর্ কররই লহাক োবরসরক হারারত্ হরি। ত্াই 
লত্া বত্বন িরল উঠরলন, ‘লত্ার আরির কথািা মাইনা বনলাম। বকন্তু বিজ্ঞান লত্া 
এইিাও প্রমাণ কররে সমকামীরের মিজ অনযরের লথইকা আলাো। ত্াইরল বমো বমো 
োোরর েুশ্ বেয়া লাভ কী?’ 
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. 
প্রশ্ন লশ্ষ করর রবেক ভাই কবের কারপ চুমুক বেরলন। ত্াাঁর মুরখর বচিার োপটা 
এখন আর লেখা র্ারচ্ছ না। হয়রত্া মরন মরন ভািরেন, লন লিটা, পাররল আমার এই 
প্ররশ্নর জিাি লে? লেবখ লত্ার মুররােটা লকমন! বত্বন র্া ভািার ভািুন। ত্ারত্ বকেু 
আরস র্ায় না। োবরস লর্ ত্াাঁর প্ররশ্নর উবচত্ জিাি লেরি, লস আমার িুেরত্ িাবক 
লনই। োবরস ত্াৎেবণক িরল উঠল, এটাও আপবন অবভবজৎ রারয়র িই লথরক িলরেন, 
ত্াই না ভাই?’ 
--‘না মারন...’ 
--‘অবভবজৎ রায় Dr. Simon Levay-এর একবট িরিষণারক লকন্দ্র করর এ ত্থযটা 
বেরয়রেন। র্বেও পরিত্বীরত্ বিজ্ঞানীরা এই ত্থযরক িাবত্ল করর বেরয়রেন।’ 
. 
Dr. Simon Levay ত্াাঁর িরিষণায় কী িরলবেরলন, ত্া জানরত্ ইরচ্ছ করবেল। ত্াই 
োবরসরক প্রশ্ন করলাম, ‘িির সারহি কী িরলবেরলন লর?’ 
--‘িির সারহি িরলরেন, হাইরপাথযালামারসর Cluster cell বভন্ন। ত্াই সমকাবমত্া 
জমিত্ভারি লাভ করা সম্ভি।’ 
--‘ত্াাঁর িরিষণা বিজ্ঞানমহরল িাবত্ল হওয়ার কারণ কী?’ 
--‘ত্াাঁর িরিষণা বেল েুিবল।’ 
--‘লকন?’ 
--‘বত্বন লর্ সমকামীরের বনরয় িরিষণা করররেন, ত্ারা এইিস লরারি মারা বিরয়বেল। 
ত্াই ত্াাঁর িরিষণার বিশুদ্ধত্া বনরয় প্রশ্ন উরঠবেল। প্ররেসর Dr. A. Dean Byrd সহ 
অরনরকই ত্াাঁর িরিষণারক েুরড় লেরল বেরয়রেন। ত্াাঁরা িরলরেন, মানুরষর মবিষ্ক বস্থর 
নয়, পবরিত্বনশ্ীল। লকউ র্খন একটা কাজ িার িার কররত্ থারক, ত্খন বনবেবষ্ট 
একটা বনউরাল পথ শ্বিশ্ালী হয়। র্খন এই বনউরাল পথ শ্বিশ্ালী হয়, ত্খন এবট 
মবিরষ্কর রসায়রন প্রবত্েবলত্ হয়। 

ত্াই বভন্ন বভন্ন লপশ্ার ললাকরের মরধয মবিরষ্কর ত্ারত্ময ঘরট। বর্বন সাইবন্টস্ট্ আর 
বর্বন কৃষক—েুজরনর মবিরষ্কর িঠন এক নয়, আলাো। তু্ই শুনরল হয়রত্া আরও 
অিাক হবি, িির সারহি বনরজই ২০০১ সারল ত্াাঁর িরিষণার িযথবত্া স্বীকার করর 
লনন। বত্বন িরলন, “আবম প্রমাণ কবরবন লর্, সমকাবমত্া লজরনবটক। আবম সমকাবমত্ার 
লজরনবটক লকারনা কারণও লির কবরবন।”’ 
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. 
োবররসর কথায় রবেক ভাই প্রচণ্ড একটা ধাো লখরলন। খারিনই-িা না লকন? ত্াাঁর 
োো বিজ্ঞারনর নাম বেরয় অপিযাখযা করররেন, ত্াাঁর লত্া কষ্ট হরিই। অিবশ্য ত্া োড়া 
অবভবজরত্র লকারনা উপায়ও লনই। বিজ্ঞান বেরয় লত্া আর সমকাবমত্ারক লজরনবটক 
প্রমাণ করা র্ারি না; র্বে বমরথয বেরয় হয় লত্া েবত্ কী? 
. 
--‘শুনলাম আরমবরকার মরনাবিজ্ঞানীরা নাবক সমকাবমত্ারর মানবসক লরারির চাটব লথইকা 
িাে বেরে? র্বে বেয়াই থারক, ত্াইরল লত্ার কথা লকমরন মাবন? লহরা বনিয়ই লত্ার 
চাইরত্ বিজ্ঞান লিবশ্ জারন।’ রবেক ভাইরয়র প্রশ্ন োবররসর কারে। 
োবরস লিশ্ হাবসমুরখ িলল, ‘ভাই আপবন জারনন বক, ১৯৭৩ সারলর আরি 
আরমবরকায় সমকাবমত্ারক মানবসক িযাবধ মরন করা হরত্া?’ 
--‘না, এইিা আমার জানা বেল না।’ 
--‘সমকাবমত্ারক মানবসক িযাবধর চাটব লথরক িাে লেওয়ার কারণ বিজ্ঞান নয়—অনয 
বকেু।’ 
--‘লত্ারা না! সি কারমাই খাবল সরন্দহ খুাঁজস। আইচ্ছা ক লেবহ লহই কারণিা কী।’ 
--‘পবলবটকাল কারণ।’ 
--‘পবলবটকাল?’ 
--‘বজ ভাই, পবলবটকাল। আরমবরকান রাজবনবত্ক েলগুরলা সমকামী ও ত্ারের প্রবত্ 
সহনশ্ীলরের লভাট পাওয়ার জরনয মরনাবিজ্ঞান সংস্থারক চাপ বেরত্ কররত্ থারক। 
চারপর মুরখ সংস্থাবট নবত্ স্বীকার কররত্ িাধয হয়। ত্রি ত্ারা এটা িলার েুঃসাহস 
লেখায়বন লর্, বিজ্ঞান এটা লমরন বনরয়রে। ২০০০ সারলর লম মারস American 
Psychiatric Association জানায়—এমন লকারনা ত্থয ত্ারের কারে লনই, র্া বেরয় 
সমকাবমত্ার পরে িারয়ালবজকযাল প্রমাণ োাঁড় করারনা র্ায়। 
. 
রবেক ভাই এিার লচয়াররর সারথ লহলান বেরয় িসরলন। এরপর িলরলন, ‘ত্া না হয় 
িুেলাম। বকন্তু িযবি-স্বাধীনত্া িইলা লত্া একটা কথা আরে, নাবক? সমকামীরা লত্া 
আমারিার সমারজ লকারনা েবত্ করত্ারে না। ত্াইরল ত্ারিা বপেরন লাইিযা লাভ কী? 
ত্ারা ত্ারিার কাম করুক, আমরা আমারিার কারম টাইম লেই। লহইিাই আমারিার 
লাইিযা ভালা।’ 
--‘রবেক ভাই, একটা প্রশ্ন কবর?’  
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--‘হ, কর।’ 
--‘লকউ র্বে আপনার সামরন িাাঁজা খায়, আপবন বক ত্ারক িাধা লেরিন?’ 
--‘িাধা বেমু না মারন? এইিা তু্ই কী কস?’ 
--‘লকন িাধা বেরিন? িাাঁজা খাওয়াটা লত্া িযবি-স্বাধীনত্া! িাধা বেরল লত্া আপবন ত্ার 
িযবি-স্বাধীনত্ায় হিরেপ কররলন!’ 
--‘রাখ লত্ার স্বাধীনত্া। িািা খাইরল লহর শ্রীরলা কী পবরমাণ েবত্ অইি তু্ই জানস? 
ত্ারর অিশ্যই এই কাম লথইকা বেরাইয়যা রাহন লািি।’ 
--‘সমকামীরেরও িাধা না বেরল লর্ লরািিযাবধ ত্ারের শ্রীরর িাসা িাাঁধরি, লস লখয়াল 
লক কররি ভাই?’ 
--‘মারন? তু্ই কী কইিার চাস?’ 
--‘ভাই, বিজ্ঞান প্রমাণ করররে—অযানাল লসে অনয লর্রকারনা লসরের তু্লনায় অবধক 
েুাঁবকপূণব। এর মাধযরম লসেুয়াবল িােবমরটি বিবজজগুরলা দ্রুত্ েড়ায়। সমকামীরের 
মরধয এইিস, বসবেবলস, িরনাবরয়ার হার অরনক লিবশ্। অনয লর্ৌনররািও ত্ারের লিবশ্ 
হয়। লি-িাওরয়ল বসনরড্রাম সমকামীরের মরধয লিবশ্ লেখা র্ায়। ত্াই এর নাম রাখা 
হরয়রে লি-িাওরয়ল বসনরড্রাম। আচ্ছা রবেক ভাই, িরলন লত্া এইিস, বসবেবলস, 
িরনাবরয়া লরািগুরলার মরধয লকানটা অবধক েবত্কারক?’ 
--‘লকানিা আিার? এইিস। এইিা লত্া সিাই জারন। কারণ, এইিার লকারনা অশুধ 
এহরনা আবিষ্কার অয়নাই।’ 
--‘আপবন শুনরল হয়রত্া অিাক হরিন, মরণঘাত্ী এইিরসর অনযত্ম কারণ 
সমকাবমত্া।’ 
. 
--‘এইিা বক ত্র কত্া? নাবক বিজ্ঞানীরের?’ 

--‘আমার কথা লকন হরি ভাই? এটা নিজ্ঞাবনক িরিষণায় প্রমাবণত্। আরমবরকান 
লসন্ট্রাল ের বিবজজ করন্ট্রাল, বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা ও UNAIDS-এর বররপাটব এ কথা প্রমাণ 
করররে। ত্ারা লেবখরয়রে লর্, সমকাবমত্া এইিরসর িড় বরস্ক েযাির। CDC-এর ত্থয 
লথরক আরও জানা র্ায়, ১৯৯৮ সারল আমাবরকায় নতু্ন এইচআইবভ সংিবমত্ 
িযবিরের মরধয ৫৪%-ই বেল সমকামী। ২০০৯ সারলর আিষ্ট মারস প্রকাবশ্ত্ CDC-
এর একবট বররপাটব িলরে, অনযরের লচরয় এইিস সংিমরণর হার সমকামীরের লিবশ্। 
অরনক লিবশ্। প্রায় ৫০ গুণ লিবশ্। UNAIDS-এর ২০১৫ সারলর বররপাটবও একই 
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কথাই িরলরে।’ 
. 
োবররসর কথা শুরন রবেক ভাইরয়র মাথা ধররে মরন হরলা। ত্াাঁর কপারলর ভাাঁজ 
েষ্টত্ই েৃশ্যমান হরচ্ছ। হয়রত্া মরন মরন ভািরেন, ‘র্াকরি! আর প্রশ্ন করার েরকার 
লনই। না জাবন লকান বিপে হয়। লর্ভারি োবরস আমার োোর ভুলগুরলা লটরন লটরন 
লির কররে, আিার বকেু িলরল মরন হয় থরলর বিড়াল সি লিবররয় র্ারি। ত্ার লচরয় 
িরং চুপ থাবক। চুপ থাকাই লেয়।’ 
. 
চুপচাপ ভাই কবে খারচ্ছন। োবরসও খারচ্ছ। আবম এক চুমুক বেরয় িললাম, ‘আচ্ছা 
োবরস, সমকাবমত্া বক লর্ৌনররাি োড়া অনযানয লরারির জরনযও োয়ী? লর্মন, কযাোর 
িা এই টাইরপর বকেু?’ 
আমার প্রশ্ন শুরন োবরস িলল, ‘গুি পরয়ন্ট। অরনক সুন্দর একটা প্রশ্ন করবেস। 
নয়রত্া আমার এই পরয়ন্টটা মরনই আসত্ না। জাোকাল্লাহ লোি। সমকাবমত্া শুধু 
লর্ৌনররািই নয়, অনযানয লরািও েড়ায়। কযাোর হরলা ত্ারের মরধয অনযত্ম।’ 
. 
--‘লমকাবনজমটা কী, লোি?’ 
--‘অযানাল লসরের েরল মলাশ্য়িারত্র অবত্ সহরজই েরত্র সৃবষ্ট হরত্ পারর, লর্টা তু্ই 
বনরজই িরলবেস। পযাবপরলামা ভাইরাস সহরজই অযানাল রুট বেরয় প্ররিশ্ কররত্ 
পারর। েরত্র মাধযরম ভাইরাসবট দ্রুত্ ররির সারথ বমরশ্ র্ায়। ত্াই অযানাল কযাোর 
সমকামীরের মরধয লিবশ্ লেখা র্ায়। Nursing Clinic of North America-এর 
২০০৪ সারলর একবট বররপাটব িলরে—এইিস আিাি ৯০% এিং এইিস িযত্ীত্ 
৬৫% সমকামীরের লেরহ Human Papilloma Virus আরে; র্া কযাোররর জরনয 
োয়ী। সমকামীরের অযানাল কযাোররর েুাঁবক বিষমকামীরের লথরক ১০ গুণ লিবশ্। আর 
এইিস আিাি সমকামীরের এ েুাঁবকর পবরমাণ আরও লিবশ্। প্রায় ২০ গুণ।’ 
. 
--‘কযাোর োড়া অনয বকেুর েুাঁবক ত্ারের মরধয লকমন?’ 
--‘অনযানয লরািও ত্ারের মরধয লিবশ্। লর্মন ধর, লহপাটাইবটস-এ। এ লরািবট 
সমকামীরের লিবশ্ হরত্ লেখা র্ায়। ১৯৯১ সারল বনউইয়রকব এই লরারির প্রােুভবাি 
ঘরট। লস সমরয় ৭৮% লহপাটাইবটস-এ লত্ আিাি িযবি বেল সমকামী। এ োড়া 
বিবভন্ন পযারাসাইবটক ও িযাকরটবরয়াল বিবজজও সমকামীরের লিবশ্ হরয় থারক।’ 
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--‘লর্মন?’ 
--‘সালরমারনলা সম্পরকব ধারণা আরে?’ 
--‘হুম, আরে। বকন্তু এবট লত্া লর্ৌনিাবহত্ লরাি নয়।’ 
--‘ত্া নয়। ত্রি লর্ৌনসংবেষ্ট সালরমারনলার প্রধান কারণ ওরাল-অযানাল এিং ওরাল-
লজবনটাল লর্ৌনসম্পকব।’ 
--‘ও আচ্ছা।’ 
--‘িল লত্া টাইেরয়ি লকারনা ধররনর লরাি?’ 
--‘এবট লত্া পাবনিাবহত্ লরাি।’ 
--‘এর লর্ৌনসংবেষ্ট প্রকারবটর অনযত্ম মূল কারণ সমকাবমত্া। টাইেরয়ি োড়াও 
মলাশ্রয়র প্রোহ সমকামীরের মরধয অরনক কমন। এ োড়া িরনাবরয়া, বসবেবলস, 
ক্লযাবমবিয়া, এবমবিরয়াবসস ইত্যাবে লরািগুরলাও ত্ারের লিবশ্। অত্যি লিবশ্। এসি লরাি 
লথরক অবত্ সহরজই মলাশ্রয়র প্রোহ হরত্ পারর। সমকামী এইচআইবভ আিািরের 
অরনরকই কারপাবসসাররকামা নামক কযাোরর আিাি হয়। অহ, ভারলা কথা! লরিাল 
প্ররলপস বিবজরজর কথা মরন আরে?’ 
--‘হযাাঁ, আরে।’ 
--‘এবট কারের হয়?’ 
--‘র্ারা অযানাল রুরট সংিম করর ত্ারের।’ 
. 
রবেক ভাই এত্েণ বনঃশ্রব্দ িরস লকিল কবে পান করবেরলন। বকন্তু কাপটা এখন 
শূ্নয, ত্াই লসটা লটবিরল লররখ বেরলন। ত্াাঁর শ্রীর লথরক ঘাম েররে। িরম র্বেও 
কম, ত্িুও বত্বন ঘামরেন। লকন ঘামরেন লক জারন! পরকট লথরক বটসুয লির করর মুখ 
মুেরত্ মুেরত্ িলরলন, ‘আমার একটা প্রশ্ন আবেল।’ 
োবরস চায় রবেক ভাই ত্ারক প্রশ্ন করুক। ত্রি পযাাঁরচ লেলার জরনয নয়; জানার 
জরনয। রবেক ভাইরয়র মাথায় বমথযার লর্ িসত্ িরড় উরঠরে, লসটা েূর লহাক। বত্বন 
আরলার পথ খুাঁরজ পান। ত্াই রবেক ভাইরয়র প্রশ্ন শুরন ত্ারক লিশ্ প্রসন্ন লেখারলা। 
একটু মুচবক লহরস িলল, ‘কী প্রশ্ন, ভাই?’ 
--‘সমকামী পুলারিারর সমসযা অয়, লহইিা না হয় িুেলাম, বকন্তু মাইয়যারিা লত্া সমসযা 
অইিার কত্া না। ত্াইরল ত্ারিার সমকাবমত্া লত্া মাইনাই লনওন র্ায়। তু্ই কী কস?’ 
--‘সমকামী লমরয়রা মারন ললসবিয়ান র্ারা, ত্ারা বক ওরাল লসে করর, নাবক অযানাল?’ 
--‘ওরাল।’ 
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--‘কবেন আরি বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থার, ওরাল লসে বনরয় একটা বররপাটব প্রকাবশ্ত্ হরয়রে 
বিবিবসর অনলাইন লপইরজ। লসটা লেরখবেরলন?’ 
. 
--‘আবম লকমরন লেখমু? আবম বক সারাবেন বিবিবস লইয়া পইড়া থাবহ? নাবক আবম 
বিবিবসর সাংিাবেক? ভাবসববটরত্ আমার অরনক কাম। কাম িাে বেয়া এইসি বচপাচাপার 
খির পড়ার মত্ন টাইম আমার নাই। কী বলখা আরে তু্ই-ই ক।’ 
--‘লস বররপারটব িলা হয়, ওরাল লসরের মাধযরম িরনাবরয়া দ্রুত্ েবড়রয় পড়রে। 
িরনাবরয়া জীিাণু সাধারণত্ লর্ৌনাঙ্গ, মলোর িা িলার লভত্রর সংিমণ ঘটায়। এর 
মরধয িলার সংিমণই সিরচরয় উরেরির বিষয় হরয় োাঁবড়রয়রে। বিশ্ব স্বাস্থয সংস্থা 
অিত্ ৭৭বট লেরশ্র ত্থয-উপাি বিরেষণ করর লেরখরে—িরনাবরয়া অযাবন্টিারয়াবটক 
প্রবত্ররাধী হরয় উঠরে। প্রবত্বনয়ত্ ত্া ভয়ািহ রূপ বনরচ্ছ। এর জরনয োয়ী ওরাল 
লসে। ওরাল লসে িরনাবরয়া জীিাণুরক অযাবন্টিারয়াবটক প্রবত্ররাধী ভয়ংকর মাত্রায় 
বনরয় র্ারচ্ছ। এ োড়া ললসবিয়ান নারীরের আরও অরনক সমসযায় পড়রত্ হয়।’ 
--‘লর্মন?’ 
--‘মােকাসি পুরুরষর সরঙ্গ ললসবিয়ানরের সঙ্গরমর হার বিষমকামীরের লথরক ৩-৪ 
গুণ লিবশ্। এ োড়া ললসবিয়ানরের মরধয এইিরসর হাই বরস্ক েযাির—ইন্ট্রারভনাস ড্রাি 
এবিউজ, পবত্ত্ািৃবি ইত্যাবেরত্ জবড়ত্ থাকার প্রিণত্াও অত্যবধক।’ 
. 
রবেক ভাইরয়র মরত্া র্ারা বচবকৎসাবিজ্ঞান বনরয় পরড়বন লকারনা বেন, ত্ারা কী করর 
জানরি, সমকাবমত্া কত্টা খারাপ? িযবি-স্বাধীনত্া বজন্দািাে িরল সমকাবমত্ারক 
সারপাটব করাটা অবত্শ্য় ভয়ানক। সমকাবমত্া শুধু িযবিরকই বনঃরশ্ষ করর না, 
সমাজরকও কলুবষত্ করর। সমকাবমত্ার সারথ জীিন-মরণ সম্পকব জবড়রয় আরে। 
জীিনটাই র্বে না থারক, ত্াহরল অর্থা মরীবচকার লপেরন লেৌবড়রয় লাভ কী? 
সমকাবমত্ারক র্বে িযবি-স্বাধীনত্া িলা হয়, ত্রি মেযপান, ধূমপান, ইয়ািা-রসিন 
এসিরকও ত্া-ই িলরত্ হরি। মানিাবধকার মারন র্া ইরচ্ছ ত্া-ই করা নয়, এই কথাটা 
রবেক ভাই র্ত্ ত্াড়াত্াবড় িুেরিন ত্ত্টাই মঙ্গল। 
. 
আমার কবে অরনক আরিই লশ্ষ হরয় লিরে। োবররসর কারপ এখরনা অিবশ্য বকেু 
িাবক আরে। োবরস লশ্ষ চুমুকটা বেরয় িলল, ‘সমকাবমত্ার আরও িড় সমসযা হরলা 
একটা সময় সমকামীরের মবিষ্ক বিকৃত্ হরয় র্ায়।’ 
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--‘বিকৃত্ হইয়যা র্ায় মারন? কস কী আরিাল-ত্ারিাল? এইসি ইনেররমশ্ন লত্ারর 
লকিায় বেরে?’ রবেক ভাই খাবনকটা উরিবজত্ হরয় প্রশ্ন কররলন। 
--‘Coprofilia কারক িরল জারনন ভাই?’ োবররসর পাটা প্রশ্ন রবেক ভাইরয়র কারে। 
. 
রবেক ভাই না-সূচক মাথা নাড়রলন। এরপর লচয়ারর লহলান বেরয় কবের কারপর বেরক 
মরনারর্াি বেরলন। কবে ত্াাঁর অরনক আরিই লশ্ষ। ত্াই কবের কাপটা ঘুরারত্ 
লািরলন আর োবররসর বেরক ত্াবকরয় রইরলন। রবেক ভাইরয়র উিরটা জানা বেল না, 
ত্াই উিরটা োবরসই বেরলা। 
োবরস িলল, ‘Coprofilia হরলা এমন একবট লর্ৌন আচরণ, লর্খারন িযবি মলমূরত্রর 
সংেরশ্ব এরস আনন্দ পায়। বেনলযারন্ডর একবট সারভব লথরক জানা র্ায়, ১৭% সমকামী 
এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচারর বলপ্ত। একিার বচিা করুন ভাই, সমকামীরা লমাট 
জনসংখযার একবট েুদ্রত্ম অংশ্। ত্ারপররও এই অস্বাভাবিক লর্ৌনাচার ত্ারের মরধয 
১৭%। আনুপাবত্ক বিচারর এই পাররসরন্টজটা ত্াহরল কত্ বিশ্াল? এ োড়াও 
সমকামীরের মরধয ধষবকাম লিবশ্ লেখা র্ায়। ৩৭% সমকামীই ধষবকারম বলপ্ত।  
সমকামীরা লর্ৌনত্াবড়ত্ লিবশ্ হয়। একটা পর্বারয় সমকামীরা আত্মবিধ্বংসী বচিা-
লচত্নার অবধকারী হরয় র্ায়। New York Times এর প্রবত্রিেন লথরক লেখা র্ায়, 
সমকামী িযবির এইিরসর ভাইরাস েড়ারনার পররও ত্ার লকারনা অনুত্াপ লনই। 
লকারনা অনুরশ্াচনা লনই। এ োড়া সমকামীরা উন্নাবসক প্রকৃবত্র হয়। সমাজ ও রাি 
বনরয় ত্ারের লকারনা মাথািযথাই থারক না। অপর বেরক Bagley ও Tremblay-এর 
বরসাচব লথরক লেখা র্ায়, সমকামী িযবিরের মরধয আত্মহত্যার প্রিণত্া ২ লথরক ১৩.৯ 
গুণ লিবশ্।’ 
. 
োবররসর পারশ্ িসা রবেক ভাই এত্েণ চুপই বেরলন। বকন্তু োবররসর কথা শুরন লর্ন 
ত্াাঁর টনক নরড় উঠল। ভ্রু রু্িল কুাঁচরক লিল। বত্বন বকেুটা লমাটা িলায় িলরলন, 
‘লত্ার লাস্ট্ পরয়ন্টটার সারথ আবম একমত্ হইরত্ পারলাম না, োবরস।’ 
--‘লকন ভাই?’ 
--‘আত্মহত্যা কস আর মানবসক সমসযাই কস, এইগুলার জরনয সমকামীরা োয়ী না। 
এইিার জরনয োয়ী লহারমারোবিয়া। োয়ী সমারজর হুজুররা। র্ারা উঠরত্ িইরত্ 
সমকামীরের বিররাবধত্া করর। আর লহারমারোবিয়া েড়াইিার কাম করর। সমকামীরের 
সামাবজকভারি মাইনযা বনরল এই সমসযািা আর থাকি না।’ 
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-- ‘ভাইরয়র বনিয় জানা আরে, লনোরলযারন্ড সমকামী বিরয় আইনবসদ্ধ?’ 
--‘হ জাবন। জানুম না লকন?’ 
. 
--‘ভারলা। লনোরলযারন্ডর General Psychiatry-এর লেওয়া ত্ারের লেরশ্ 
সমকামীরের মরধয মানবসক সমসযা অরনক লিবশ্। সমকামীরা লিবশ্ লমন্টাল বিরপ্রশ্রন 
লভারি। কানািা একবট উোর রাি, লর্খারন সমকাবমত্া সাধারণ বিষয়। কানািায় িেরর 
লর্ ক’বট আত্মহত্যা ঘরট, ত্ার মরধয ৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী। একটু লে করুন, 
ভাই। এসি রারি লহারমারোবিয়া লনই, ত্ারপররও লসখারন সমকামীরের মানবসক 
সমসযা অত্যবধক। আর এ লথরকই লিাো র্ায়, সমকামীরের মানবসক সমসযার কারণ 
লহারমারোবিয়া নয়, হুজুররাও নয়। ওরা বনরজরাই এর জরনয োয়ী। ত্ারের লর্ৌন-
উচৃ্ছঙ্খল জীিনর্াপনই এর জরনয োয়ী।’ 
--‘আইচ্ছা োবরস, সমকাবমত্া লত্া খৃরষ্টর জরমরও অরনক আরি লথইকাই চইলা 
আইত্ারে। ত্াইরল এইিারর বক স্বাভাবিক আচরণ বহরসরি ধরা র্াইি না?’ 
--‘ধষবণরক বক আপবন স্বাভাবিক আচরণ মরন কররন?’ 
--‘পািরল কয় কী? হা হা হা। সাত্ খণ্ড রামায়ণ পইড়া কয় বশ্ত্া কার িাপ। ধষবণরর 
বক লকারনা সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচরণ িইলা মাইনা বনি? হা হা হা।’ 
--‘লকন লনরি না, ভাই? আপনার আপবি লকাথায়? ধষবণ লত্া খৃরষ্টর জরমর অরনক 
আরি লথরক চরল আসরে।’ 
. 
রবেক ভাই চুপচাপ। কবের কাপবটরক ঘুরারচ্ছন। কপাল ভাাঁজ করর কী লর্ন বচিা 
কররেন। হয়রত্া মরন মরন ভািরেন, ‘আমার লশ্ষ লটাপটাও োবরসরক লিলারনা লিল 
না।’ রবেক ভাইরয়র বনিিত্া আমারক সবত্যই আনবন্দত্ কররে। ললাকটা অরনক োাঁক-
লোকর খুাঁরজ োবরসরক আটকারনার লচষ্টা করল। লকারনাটাই লকারনা কারজ আসল না। 
আসরল বমরথয র্ত্ই বিশ্াল লহাক না লকন, ত্ার বস্থবত্ লনই। বমরথয লত্া সমুরদ্রর লেনার 
মরত্া। লেনা লত্া বিলীন হরয়ই র্ায়। 
. 
রবেক ভাই চুপ করর আরেন লেরখ োবরস িলল, ‘সমকাবমত্ারক সহজলভয করার 
জরনয আরমবরকারক আজ চরম মূলয বেরত্ হরচ্ছ। আরমবরকা এক লর্ৌনবিকারগ্রি রারি 
পবরণত্ হরয়রে। লর্ৌনররাি লসখারন মহামাবর আকার ধারণ করররে। ওরের ৬৫ 
বমবলয়ন নািবরক বিবভন্ন লর্ৌনররারি আিাি। শুধু HIV-লত্ আিাি ১.২ বমবলয়ন 
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নািবরক। র্ার ৫৪% সমকামী। আরমবরকার লমাট জনসংখযার মাত্র ৩.৫% হরলা 
সমকামী। তু্লনামূলক অনুপারত্ সমকামীরা এরকিাররই নিণয, বকন্তু সংিমরণর বেক 
লথরক এরাই সংখযািবরষ্ঠ।  
শুধু ২০১২ সারল প্রায় পরনররা হাজার এইিসর লরািী মারা র্ায়। র্ারের মরধয 
মযাবেমামই হরলা লি অথিা ললসবিয়ান। লর্ৌনররািগুরলার ৫৭% সমকামীরের োরা 
েড়ায়। রবেক ভাই, একটু ভািুন। লভরি লেখুন, সমকাবমত্া কত্টা ভয়ানক িযাবধ। 
সমারজর জরনয কত্টা েবত্কর। িযবির জরনয কত্টা ধ্বংসাত্মক। এর পররও র্বে 
সমকাবমত্ার বিররাবধত্া করার জরনয হুজুররের সমারলাচনা কররন, লত্া আমার িলার 
বকেুই লনই। অযাজ ইওর উইশ্, ব্রাোর।’ 
. 

কথা িলরত্ িলরত্ লকান বেক বেরয় লর্ এক ঘণ্টা লপবররয় লিরে—িুেরত্ই পাবরবন। 
োবররসর জােুকরী কথার লোাঁয়ায় হাবররয় বিরয়বেলাম মরন হয়। ত্াই ষাট বমবনটরক 
করয়ক বমবনরটর মরত্া মরন হরয়রে। মরন হরচ্ছ লর্ন এইমাত্রই এলাম। 
. 
ক্লারসর সময় হরয় বিরয়বেল। আবম োবরসরক ইশ্ারা বেলাম। ও কথা থাবমরয় বেরলা। 
লসবেনকার মরত্া রবেক ভাইরয়র কাে লথরক বিোয় বনলাম। বিোয় বনরয় আমরা 
েযাকাবটর বেরক র্াত্রা করলাম। চরল র্াওয়ার সময় আবম ভাইরয়র মুরখর বেরক 
ত্াকাবচ্ছলাম। মুখটা লিশ্ শুকরনা লেখাবচ্ছল। মরন হবচ্ছল লর্ন িাংলার পাাঁচ। পরাবজত্ 
নসবনরকর মরত্া মরন হবচ্ছল। বত্বন আজও োবররসর কারে লহরররেন। মারাত্মকভারি 
লহরররেন। আর হরিনই-না লকন? বমরথয কখরনাই সরত্যর সামরন জয়ী হরত্ পারর না। 
বমরথযর লস েমত্া লনই। বমরথয লত্া বনম্নিামী। 

. 

. 
িই : সংবিৎ  
পৃষ্ঠা : ৬৮-৮৭  
(সমপবণ প্রকাশ্ন, ২য় সংস্করণ, আিস্ট্, ২০১৮) 
. 
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https://williamsinstitute.law.ucla.edu/pdf/How-many-people-are-LGBT-Final.pdf?fbclid=IwAR3rYIoL7Uf24DPVyr0LC-rQ11m3Bjyeg55YZ96VDfLr0T9_2auTmdfhdsw
https://www.theatlantic.com/science/archive/2015/10/no-scientists-have-not-found-the-gay-gene/410059/?fbclid=IwAR1fs0CSJ-1Qxfg7ra4RI15eWWWiBFpf8QYbyM5bb7vw06a2gKNyV2RNhIo
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fevolvedworld.com%2Farticles%2Fitem%2F169-back-to-school-sex-101%3Ffbclid%3DIwAR0wfyQ4ANakj1OuNy9fe2uKp9MCR7zAEAVrFzwiAjCVXl7Wwkgi02p2_UE&h=AT3NXRvEVDoUBgTpK9CJ0GtU6RFRaSzAx0IIA7TWNs1XVIQGSoLlDkpE66JA1bY0BcJspcW0kAtWfKJmtflrBLnYEe-3ldVCTJEVcNw366Qkgnf_KEiTeniB1P6aqju9Sl9oIdUjPpjkDtseeq6JGAsc4bKQsbIPShX_tNdq6zuIAD9Qm62SG3f99MdQwNGoqgDm7li8xQhc6jtGipJ4Ee7tvVlPLr8XqfBTjUFDOdRxLP5CU3IIAPueSLT7QjFfjlyOm5vIdeo9V3csXdrZq78BIoIdMEj8nofLv3y0yK_rC-S_VtsfwM0LQk0QuW9XfrBLbJcTaVrVbjhjKt2U51mEIKjhmlNP4MEu4w_kjhvkrC8mUcvUh6n_Y093-P1aZUYTSzogAMAhDz0tn4-UK5CakjJNgWEBzcMNAekNgI2RV2wAi0S3WtuBNczE30B9hMKEHj-b
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yourtango.com%2Fexperts%2Fava-cadell%E2%80%93ph-d%3Ffbclid%3DIwAR1BtiR-9oGOQg0VMO9LU1svJqEJQrKE25VmPPM74GAfPYI-w_S5aeNqK5E&h=AT24sMEsxDsAx4AKrLODEQFXmlitQPxiIAXYLoZfYrvNJTpLiocQpG007IACUr_VL6m5inEfibp3_IMTCOeaSoWrn0fdmB9cx4X1IDpMhXX6uArpoymmZrw8CVrwTfbQahAfcJXl0v31ztz40Kp2OlH9FrFzFmROksN4_6FLDVoHfF2lgaHU3xID-DfR8TveTXokyW1mbSX932m-oXbh2ogad_x8uXgMKA12ev-qoB0uw-52819_F6yHt8S63Kr9KcS9BSwCjQkxx5_aCRBwqPLVxjJHb9w8hHVqNJ33JP8Uai6CMBReK4KZo4X20N_3bBcGuPfEWz5aOyIYOphOPUU-Kk1C4B47EdIGxrJwtjJG8x8FohsAaw4QcIoezmwbU5ejKDA32sOixnyd0TEOdPM7nmhzDZvS7o8mizhBMJTZokxwqFpfahvCgDQGwlMAadlcibWX
https://concernedwomen.org/images/content/bornorbred.pdf?fbclid=IwAR0i09zPWkCywUCKRUp3tLu2gfDYbL7gToVUaTm30ubR0MMk_YxfCl6xA5k
http://www.youth-suicide.com/gay-bisexual/gbsuicide1.htm?fbclid=IwAR3pP8r8cIpeMsuPAkA2c9iopKfvIsPRpk7GlB6RaMqs-pnOcWs4lhp1e5I


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1619 

২৭৪ 

পায়ুকামীত্া নিধত্া লপরল, 'িাইম' লকরনা নিধ হরি না?  

- সাইেুর রহমান 

 
. 
আররকটু অরপো কররন সামরন আররা চমক আসরি। সমকাবমত্া ত্থা পায়ুকামীত্ার 
নিধত্া লপরয় কলাবিজ্ঞানীরা উৎেুল্ল। এরের রু্বি েুইটা ১. এটা একটা 'নযাচারাল' 
িযাপার, ত্াই এর নিধত্া বেরত্ হরি। ২. লজাড়াত্াবল লািারনা নিজ্ঞাবনক রু্বি, 
বিএনএ'র রাসায়বনক পবরিত্বরনর েরল এটা হরত্ পারর, র্বেও এর পরে অকাটয 
লকারনা প্রমান লনই। 
. 
সামরন লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুকাবমত্ারকও নিধত্া বেরত্ হরি!!! র্বেও কলাবিজ্ঞানী ও 
পায়ুকামী সমাজ বশ্শুকাবমত্ারক ঘৃণার লচারখ লেরখ অথচ ত্ারা লর্ রু্বিরত্ 
পায়ুকামীত্ার নিধত্া লপরয়রে একই কারণ লপরিাবেলরের মারেও িত্বমান। ১. 
লপরিাবেবলয়ারক ইবত্মরধয 'নযাচারাল' বহসারি লঘাষণা করা হরয়রে। ২. 
সাইরকালবজস্ট্রা 'Paedophilia a 'sexual orientation - like being straight 
or gay' িরল লমরন বনরয়রে। কলাবিজ্ঞানীরের মাথার মুকুট বরচািব িবকেও 'হালকা 
ললরভরলর বশ্শু কাবমত্া'লক েবত্কর বকেু মরন করর না!! 
. 
সিরচরয় মজার িযাপার হরলা, বিজ্ঞারনর েৃবষ্টরকান লথরক পায়ুকামীত্ার লচরয় 'িাইম', 
ত্থা চুবর, িাকাবত্, খুন খারাবি অবধকত্র লর্ৌবিকভারি নিধত্ার োবি রারখ। 
পায়ুকামীত্ার সারথ লকারনা ধররণর লজরনবটক িযাপার লনই, অনযবেরক 'িাইম' এর 
জনয োয়ী 'বজন' সনাি করা হরয়রে। 
. 
বিজ্ঞারনর োবি অনুর্ায়ী, িাইম ত্থা সবহংসত্ার জনয আপবন োয়ী না, িরং আপনার 
বজন োয়ী। র্ত্ িাইমই কররন না লকন, িরল বেরিন এটা আপবন বনরজর ইচ্ছায় 
কররনবন, আপনার বজন আপনারক বেরয় কবররয়রে, িযস, লকস খত্ম। 
. 
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সুত্রাং পায়ুকামীত্া নিধত্া লপরল, 'িাইম' লকরনা নিধ হরি না? বিজ্ঞারনর আরলারক 
জিাি চাই। 
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২৭৫ 
লর্সি কাররণ সমকাম একবট মানবসক িযবধ এিং সমূ্পণব 
অগ্রহণরর্ািয একবট কাজ 

- আলী লমািো -লকাচবিহার, ভারত্ 
. 

 
মহান বিজ্ঞানী আইনস্ট্াইন িরলবেরলন, "খারাপ মানুষরের কাররন সমাজ ধ্বংস হয় না, 
িরং সমাজ ধ্বংস হয় খারাপ কাজ লেরখও ভারলা মানুষরের নীরিত্ায়।" এই উবিটা 
সমকাবমত্া-বিত্রকবর লেরত্রও প্ররর্াজয। সমকাবমত্া অিশ্যই খারাপ। এর লকারনা 
উপকাবরত্া লনই, বকন্তু অপকাবরত্া প্রচুর। এমনবক র্ারা সমকাবমত্া সমথবন কররেন, 
হয়ত্ ত্ারের অরনরকই সমকারমর ধাররকারেও র্ান বন, র্ারিনও না। অথচ মুিমনা 
সাজরত্ ত্ারা এই অপকমবরক সমথবন কররেন। আিার উরটাটাও ররয়রে, লকউ লকউ 
মরনর পশুত্বরক (সমকারমর চাবহো) এত্বেন চাপা বেরয় রাখরলও এই রারয় ত্ারা 
উৎেুল্ল, ত্াই সমকাবমত্ার সপরে বিত্কব কররই র্ারচ্ছ, বকন্তু লিািশ্ত্ ত্ারা বনরজরক 
সমকামী িরল লঘাষণা কররে না! আসরল এরাও জারন, সমকাবমত্া খারাপ। বকন্তু 
েুঃখজনক হল, লকউ লকউ আিার মরন মরন ঘৃণা কররলও ত্ারের মরত্, র্ার র্া খুবশ্ 
করুক, ত্ারত্ আমার বক? অথচ এই ধারণা ভুল। এই ধারণাই মানুষরক খারাপ কাজ 
কররত্ উৎসাবহত্ করর। ত্াই প্ররত্যরকরই উবচৎ খারারপর বিরুরদ্ধ লড়াই করা। 
একটািার ভািুন লত্া, আজ র্ারা বশ্শু, ত্ারের জনয আমরা কত্টা সুস্থ সমাজ লররখ 
র্াবচ্ছ? ত্ারেররক সুস্থ সমাজ উপহার বেরত্ আমরা কত্টা সরচষ্ট? 
. 
বকন্তু লিবশ্রভাি ললাক চুপ করর থাকরলই লত্া আর আবম চুপ করর থাকরত্ পাবর না। 
"এ বিশ্বরক এ-বশ্শুর িাসরর্ািয করর র্াি আবম— 
নিজাত্রকর কারে এ আমার েৃঢ় অঙ্গীকার।" 
ত্াই আমার এই ললখা। ললখাবট পড়ার পর র্বে সমকামীরা, সমকাবমত্ার সমথবকরা 
ত্ারের ভুল িুেরত্ লপরর সবঠক পথ ও মত্ অনুসরণ কররন, ত্াহরলই আমার ললখা 
সাথবক মরন কররিা। 
. 
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লর্সি কাররণ সমকাবমত্া গ্রহণরর্ািয হরত্ পারর না: 
. 

1. 

বকেু সমকামীর োিী হরচ্ছ সমকাবমত্া বিষম-রর্ৌনত্ার মত্ই প্রাকৃবত্ক ও স্বাভাবিক 
বিষয়। অথচ ত্াাঁরের এইোিী বভবিহীন। 
. 
A) এরা েূরিীন বেরয় খুাঁরজ খুাঁরজ বকেু প্রানী আবিষ্কারকরররে র্ারা নাবক সমকামী। 
হয়ত্ ত্ারের এই োিী সবঠক লর্, বকেু প্রানী সমকামী। 
. 
i) বকন্তু িযবত্িম কখরনাই বনয়ম হরত্ পারর না। িরং িযবত্িম ‘বনয়ম’লকই প্রবত্বষ্ঠত্ 
করর। সুত্রাং সমকাবমত্া লকারনাভারিই স্বাভাবিক ও প্রাকৃবত্ক নয়। 

ii) ত্াোড়া বকেু পশুর মরধয সমকাবমত্া থাকরলই ত্া মানুরষর মরধযও প্রচলন কররত্ 
হরি? মানুষ সৃবষ্টর লসরা জীি। মানুরষর মরধযও র্বে লজার করর পশুত্ব আনা হয়, 
ত্াহরল আর মনুষযত্ব লকাথায় থাকরলা? সুত্রাং পশুর পশুত্ব কখরনা মানুরষর মরধয 
স্বাভাবিক বিষয় হরত্ পারর না। 

iii) বকেু পশু ররয়রে র্ারা বনরজরের বিষ্ঠা খায়। এটা ত্ারের জনয স্বাভাবিক িযাপার। 
ত্াই িরল মানুষও বনরজরের বিষ্ঠা খাওয়া শুরু কররি? ত্রি লকউ র্বে লখরত্ চায়, 
ত্াহরল সভয সমারজর মানুষরের বকেুই করার লনই। বকন্তু রু্বির নারম অরু্বি বেরয় 
লসটারক নিধ করার লচষ্টা অনযায় োড়া বকেুই নয়। 
. 
সুত্রাং বকেু প্রাণী সমকাম করর িরল এটা মানুরষর মরধযও চালু করার মরধয মরধয 
লকারনা লর্ৌবিকত্া লনই। 
. 
B] পশুরের মরধয লজার করর লর্ৌন সঙ্গম খুি স্বাভাবিক িযাপার। গ্রারম র্ারের িাবড়, 
ত্ারা হয়ত্ লখয়াল করর লেরখরেন লর্ লমারি অরনকসমরয়ই মুরিীর সারথ লজার করর 
সঙ্গম করর থারক। ত্াহরল বক মানুরষর মরধযও এটা স্বাভাবিক ও প্রাকৃবত্ক বিষয় হওয়া 
উবচৎ? বকংিা এইসি প্রানীরক অনুসরণ করা উবচৎ। িরং জীিিজিরত্ র্ত্ সমকামী 
পশু ররয়রে, ত্ার লচরয় অরনকগুণ পশু ররয়রে র্ারা লজার করর লর্ৌন সঙ্গম করর। 
এমনবক শুকররর মত্ বকেু প্রানী আিার সঙ্গীবনর সারথ লর্ৌনসঙ্গরমর সময় ত্ার আরও 
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লিশ্বকেু পুরুষ সঙ্গীরক লিরক আরন, মানিসমারজ লর্টা িযাংররপ বহরসরি পবরবচত্ ও 
ঘৃবণত্। অথবাৎ পশুজিরত্ এসি খুিই স্বাভাবিক িযাপার। ত্াহরল লত্া এই রু্বিরত্ 
িলরত্ হয় ধষবণও স্বাভাবিক ও প্রাকৃবত্ক বনয়ম। বকন্তু মানুরষর জনয আসরলই বক 
ত্াই? 
. 
C) সমীো কররল লেখা র্ারি গ্রারমর লচরয় শ্হরর সমকাবমত্ার হার লিশ্ী। এই 
ত্থযটাই প্রমাণ করর সমকাবমত্া স্বাভাবিক ও প্রাকৃবত্ক নয়, িরং ত্া হরত্ পারর 
রাজবনবত্ক। হরত্ পারর সুস্থ সাংসৃ্কবত্ক ও সামাবজক পবররিশ্ ধ্বংরসর উরেরশ্য একবট 
পুাঁবজিােী চাল। বকংিা হরত্ পারর মানবসক অসুস্থত্া। 
. 
D) এরের একটা অংশ্ এিযাপারর োিী করর লর্মানুরষর মরধয জমিত্ভারিই ‘Gay 
Gene’ থারক। র্ারকাররণ একটা সময় এরা সমকামী হরয় ওরঠ। অথবাৎসমকাবমত্া 
সহজাত্ ও জমিত্ নিবশ্ষ্টয। অথচ ত্াাঁরেরএই োিীও বভবিহীন। বিরশ্বর একাবধক 
বিজ্ঞানীই োিীকরররেন এরকম লকারনা বজরনর অবিত্ব লনই।করয়কিের আরি 
আরমবরকার বিখযাত্ জনহপবকরের েুই বিখযাত্ সাইবকয়াবিক প্রায় ২০০সারয়বন্টবেক 
জানবাল লঘরট বনউ অযাটলাবন্টক নামকজানবারল একটা প্রবত্রিেন প্রকাশ্ কররন, লর্খারন 
ত্াাঁরারেবখরয়রেন, লসেুয়াল ওবররয়রন্টশ্রনর সারথ সহজাত্, জমিত্ িা িারয়ালবজকযাল 
লর্ সম্পকব এত্বেন ভািাহত্, ত্ার নিজ্ঞাবনক লকারনা বভবি লনই। বকেুিারয়ালবজকযাল 
েযাির ররয়রে র্ার সারথ নলবঙ্গকআচরণিত্ সম্পকব আরে বকন্তু লসটা 
লকারনামরত্ইরসেুয়াল ওবররয়রন্টশ্রন ভূবমকা রারখ না। অথবাৎসমকাবমত্া লকারনামরত্ই 
জীনিত্, জমিত্, প্রাকৃবত্কবিষয় নয়। 
. 
সারথ উরল্লখয, ভাররত্র বকেু বিজ্ঞানী (এমনবক খড়িপুর আইআইবট-এর এক 
অধযাপকও) োিী করররেন লিামূরত্রর মরধয অরনক গুণ ররয়রে। বিজ্ঞানীরের মাধযরম 
লিামূত্র পান করা প্ররমাট করা হরচ্ছ। বকন্তু িািরিই বক লিামূত্র পান করা মানুরষর 
পরে ভারলা? লভরি লেখুন লত্া। আসরল বনরজরের মানিত্াবিররাধী এরজন্ডা 
িািিায়রনর জনয কখরনা কখরনা বিজ্ঞানীরেররক কারজ লািারনা হয়। 
. 
2. 
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সমকামীরের আর একটা অংশ্ অিশ্য প্রাকৃবত্ক, স্বাভাবিক ইত্যাবে রু্বি বেরত্ চায় না। 
িরং ত্ারের োিী হল আমারের ইরচ্ছ, ত্াই আমরা সমকামী, পায়ুকামী। এটারক ত্ারা 
স্বাধীনত্া মরন করর। অথচ অিাধ স্বাধীনত্া কখরনাই সমাজ ও লেরশ্র জনয কলযাণকর 
নয়। সমকামীরের এই রু্বির সাহারর্য মে খাওয়া, বসিাররট খাওয়া, লজার করর সঙ্গম 
ইত্যাবের স্বাধীনত্ার োিী লত্ালা অস্বাভাবিক নয়। লর্মন করয়কিের আরি লকউ (রস 
লর্ই লহাক না লকন, লসটা িড় কথা নয়) টুইটারর টুইট কররবেল “Rape is surprise 
sex.” িািরিই ধষবকরা ধষবণরক বিরনােন িরলই মরন করর। এমনবক অরনক লমরয়ও 
ত্াই মরন করর! সুত্রাং এই ধষবণরক বলিযাল করার োিীটা বক খুি অরর্ৌবিক? 
একইভারি বসিাররট ও মরের িযাপারটাও। লেরশ্র অরনক জায়িারত্ই বসিাররট ও মে 
বনবষদ্ধ। লসখারনও বক স্বাধীনত্ার লোহাই বেরয় এগুবল চালু করা উবচৎ? আবম মরন 
কবর, না, কখরনাই না। মানবিক কাররণই বসিাররট ও মে বনবষদ্ধ হওয়া উবচৎ। 
বসিাররট ও মরে বর্বন আসি, ত্ার শ্ারীবরক েবত্ হয়, পাবরিাবরক অশ্াবি হয়, খুন, 
ধষবরণর মত্ অরনক অপরাধই হয় মরের কাররণ। সুত্রাং মে নামক ত্রলবট বকেু 
মানুরষর বপ্রয় হরলও ত্া বনবষদ্ধ হওয়াই উবচৎ। 
. 
অিশ্য সমকামীরের লিবশ্রভািই মে ও বসিারররট আসি। সুত্রাং ত্ারা স্বাধীনত্ার 
নারম মে-বসিাররটও বনবষদ্ধ হওয়ার বিররাবধত্া কররিন, ত্া স্বাভাবিক। বকন্তু র্ারা 
সমকামী নন, ত্ারা লভরি লেখুন লত্া আসরলই বক স্বাধীনত্ার নারম এগুবল সমারজ চালু 
থাকা উবচৎ? 
. 
আিার োরে স্বাধীনত্ার নারম লপরিাবেবলয়া িা বশ্শুরের সারথ লর্ৌনবমলনরকও নিধ 
করা হরয়রে। ত্াহরল বক ভাররত্ও স্বাধীনত্া ও আধুবনকত্ার নারম বশ্শুরের সারথ 
লর্ৌনবমলন নিধ করা হরি? নাবিকরের গুরু বরকািব িবকেও ‘হালকা ললরভরলর 
বশ্শুকাবমত্া’লক েবত্কর মরন কররন না। ত্ারমারন এটা অনযায় নয়? 
. 
“সিরচরয় মজার িযাপার হল, বিজ্ঞারনর েৃবষ্টরকাণ লথরক পায়ুকাবমত্ার লচরয় ‘িাইম; 
ত্থা চুবর, িাকাবত্, খুন খারাবি অবধকত্র লর্ৌবিকভারি নিধত্ার োিী রারখ। 
পায়ুকাবমত্ার সারথ লকারনা ধররণর লজরনবটক িযাপার লনই, অনযবেরক ‘িাইম’ এর 
জনয োয়ী বজন শ্নাি করা হরয়রে। 
. 
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অথবাৎ বিজ্ঞারনর োিী অনুর্ায়ী িাইম ত্থা সবহংসত্ার জনয আপবন োয়ী না, িরং 
আপনার বজন োয়ী। র্ত্ িাইমই কররন না লকন, িরল বেরিন এটা আপবন বনরজর 
ইচ্ছায় কররন বন, আপনার বজন আপনারক বেরয় কবররয়রে…সুত্রাং পায়ুকাবমত্া নিধত্া 
লপল, ‘িাইম’ লকন নিধ হরি না? বিজ্ঞারনর আরলারক জিাি চাই।“ন [সাইেুর রহমান, 
িরিষক, লকমবব্রজ ইউবনভাবসববট] 

. 
3. 

উপবরউি পরয়ন্টগুবল লথরক এটা েষ্ট লর্ সমকাবমত্া লকারনা প্রাকৃবত্ক িা স্বাভাবিক 
বিষয় নয়। িরং এটাএকটা মানবসক বিকৃবত্র পবরণাম। বকন্তু অরনরক আিার এটারক 
আধুবনকত্া ভারিন। পত্রপবত্রকায় প্রচার করা হরচ্ছ, মধযরু্িীয় বনয়ম িাবত্ল করর 
আধুবনকত্ার পরথ ভারত্। অথচ সমকাবমত্া আরেৌ আধুবনক বিষয় নয়, িরং 
প্রাচীনরু্িীয়। ইউররারপ হয়ত্ এটা হাল আমরল প্রচলন। বকন্তু মধযপ্রারচযর লেশ্ 
ইজরারয়ল/পযারলিাইরন সমকাবমত্ার প্রচলন হয় করয়ক হাজার িের আরিই, লুত্ 
আঃ-এর আমরল। পরিত্বীরত্ নিবেক রু্রির বিবভন্ন সাবহত্য লথরক েষ্টভারি জানা র্ায় 
লর্ লসসময় অথবাৎ আজ লথরক ৩ হাজার িের আরি ভাররত্ সমকাবমত্ার প্রচলন বেল। 
ত্ারপর মধযরু্রি এটা িন্ধ হরয় র্ায়। সুত্রাং সমকাবমত্া নিধ করর ভারত্ আধুবনক 
রু্রি নয়, িরং মধযরু্ি োবড়রয় প্রাচীনরু্রি লপৌঁরে লিল! 
. 
এখারন উরল্লখয, প্রাচীনরু্রি ভাররত্ সমকাবমত্া থাকার পাশ্াপাবশ্ বেল র্রথচ্ছ লর্ৌনাচার, 
অেীলত্া। নারীরেররক লেিোসী বহরসরি রাখা হত্। এক নারী একাবধক পুরুরষর সারথ 
বকংিা এক পুরুষ একাবধক নারীর সারথ, িািা লমরয়র সারথ লজার করর, গুরুর োত্র 
গুরুর স্ত্রীর সারথ লজার করর লর্ৌনবমলন কররত্া। সমারজ নারীরের লকারনা সম্মান বেল 
না। বিরশ্ষ করর লর্ৌনত্ার লেরত্র লত্া নয়ই। আজ আমরা ইউররাপ, আরমবরকারত্ও 
এটাই লেখরত্ পাই। নারীরেররক পণয োড়া আর বকেু ভািা হয় না। সমকাবমত্া নিধ 
করার েরল এরেরশ্ও এরকম সমসযা লেখা লেরি, র্া সমাজ ও লেরশ্র পরে খুিই 
েবত্কারক। 
. 
অনযবেরক এরেরশ্র িুবদ্ধজীিীরের অরনরকই ইউররাপ-আরমবরকা-জাপানরক 
আধুবনকত্ার মাপকাবঠ বহরসরি লেরখন। ইউররারপর উন্নত্ লেশ্গুবলরত্ চালু হরয়রে, 
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সুত্রাং এখারনও চালু হরত্ হরি, ভািখানা এমন। অথচ এটা লকারনা লর্ৌবিক কারণ 
হরত্ পারর না। আরিই িলা হরয়রে, ইউররাপ ও আরমবরকার লেশ্গুবলরত্ নারীরক 
‘পণয’ মরন করা হয়। এর হাজার উোহরণ লেওয়া র্ায়। এবিষরয় নাহয় অনয সময় 
আরলাচনা করা র্ারি। শুধু জাপারনর মত্ উন্নত্ লেরশ্র একটা উোহরণ লেই। 
লসরেরশ্র অরনক িড় িড় অনুষ্ঠারন, িড় িড় লহারটরল অবত্বথরেররক খািার লেওয়া হয় 
উলঙ্গ নারীর ‘উমুি শ্রীররর উপরর’। হযাাঁ, বঠকই পড়রেন। উমুি শ্রীররর উপর 
খািার রাখা হয়, আর লসই নারী থারক সমূ্পণব উলঙ্গ, লসই নারীর শ্রীর লথরক খািার 
তু্রল খান অবত্বথরা। এটা বক নারীর অপমান নয়? এখারন বক ত্াাঁরক পণয বহরসরি 
জাবহর করা হরচ্ছ না? বকন্তু না, জাপারন এটারক অসম্মানজনক মরন করা হয় না। 
সুত্রাং এটা েষ্ট লর্ সিরেরত্রই আরমবরকা, োে, জাপারনর অনুসরণ আধুবনকত্া 
নয়। অথচ লসই ভুলটাই করর চরলরেন িাংলার বকেু িুবদ্ধজীিী। 
. 
4. 

আোলরত্র অনুরমােন কখরনাই 'রু্বি' হরত্ পারর না। "আোলত্ বনিয় ভারলা মরন 
করররে, ত্া নাহরল এটা লকন নিধ কররি? আপবন বক সুবপ্রমরকারটবর বিচারপবত্রের 
লথরকও লিশ্ী জ্ঞানী?" এই ধারনা চূড়াি ভুল। লকননা লকারনা আোলত্ই কখরনাই 
‘চুড়াি সবঠক’ রায় বেরত্ পারর না। ২০১৩ সারল সুবপ্রমরকাটব এক রারয় জানায়, 
সমকাবমত্া নিধ নয়। ২০১৮ সারলর রারয় আিার নিধ! ত্াহরল সুবপ্রমরকাটব ২০১৩ 
সারল ভুল রায় বেরয়বেল, ২০১৮ লত্ বঠক, নতু্িা ২০১৩ লত্ বঠক রায় বেরয়বেল, ২০১৮ 
লত্। সুত্রাং এটা েষ্ট লর্ আোলরত্র রায় কখরনাই বচরসত্য হরত্ পারর না এিং 
সমকাবমত্ার পরে আোলরত্র রায় লকারনা রু্বি হরত্ পারর না। 
. 
ত্াোড়া আোলত্ প্রায়ই ভুল বকংিা অরর্ৌবিক বকংিা জনবিররাধী/জনিরণর 
অকলযাণকর রায় বেরয় থারক। উোহরণস্বরূপ, র্রশ্ার লরাি চওড়া করার উরেরশ্য 
কলকাত্া হাইরকাটব র্রশ্ার লরারির প্রাচীন িােগুবল কাটার অনুমবত্ বেরয়রে িরল জানা 
র্ারচ্ছ। অথচ এই িােগুবল কাটার অনুরমােন লেওয়া অনযায় োড়া বকেুই নয়। 
. 
আিার িািরী মসবজে বিষয়ক মামলায় আোলত্ ওই জবমবটরক বিবভন্ন েরলর মরধয 
ভাি করর লেয়। এই রায় বনরয় লেশ্জুরড়ই সমারলাচনা হয় এিং রায় প্রত্যাখযান করর 
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মামলার সারথ রু্ি প্রায় সি সংিঠনই। এোড়া বকেুবেন আরি সুবপ্রমরকাটব রায় লেয়, 
১৫ লথরক ১৮ িের িয়সী স্ত্রীরের সারথ (বিরয় কররও) লর্ৌনবমলন কররল ত্া ধষবণ 
বহসরি ধরা হরি! এই রায়বট বনরয়ও সমারলাচনা হয়। প্রশ্ন ওরঠ, আোলত্ বক মানুরষর 
লিিরুরম নজর রাখার জনয ললাক বনরয়াি কররি? আরও প্রশ্ন ওরঠ বিরয় না কররই 
লর্খারন ১৫/১৬ িের িয়সী লমরয়রের সারথ শ্ারীবরর বমলন করা র্ারচ্ছ, লসখারন বিরয় 
করর বমলরন িাধা লকন? উরল্লখয, ভাররত্ বকেু জাবত্রক ১৫ িের িয়সী লমরয়রেররক 
বিরয়র অনুমবত্ লেওয়া হরয়রে। 
. 
সুত্রাং, আোলরত্র রায় চরম সত্য নয়, কখনও কখনও ত্া বিত্বকবত্ হরত্ পারর, 
কখনও কখনও ত্া পুনবিবরিচনার প্ররয়াজন হরত্ পারর। 
. 
5. 

সমকাবমত্া লর্ মানবসক অসুস্থত্া, ত্া এরের জীিনর্াপন পদ্ধবত্ লেখরলই লিাো র্ায়। 
এরের এবশ্রভািই নানারকম ড্রারি আশ্ি। এরের মরধয হত্াশ্া ও আত্মহত্যার 
প্রিণত্া প্রিল। প্রকৃত্পরে এরা লরািী োড়া বকেুই নয়। আর অনযানয লরারি মত্ এই 
লরারিও এরা বনরজরা কষ্ট পায়। সুত্রাং এরেররক সুস্থ করার োবয়ত্ব লনওয়া উবচৎ। 
কাউরেবলং কবররয় এরেররক সুস্থ করা র্ায়। 
. 
6. 

মধযরু্রি এক প্রজাবহবত্ষী শ্াসক জনিনরক সত্কব করর বেরয় িরলবেরলন, একটা 
জাত্ীরক ধ্বংস করর লেওয়ার উপায় হল অেীলত্া েবড়রয় লেওয়া। আর এই বনয়মটাই 
লমরন চরলরে সাম্রাজযিােী পুাঁবজিােী পবিমা লেশ্গুবল। উোহরণস্বরূপ বলবিয়ার প্রসঙ্গ 
আনা লর্রত্ পারর। বলবিয়ায় িোবের পত্রনর পর লিশ্ বকেু লিাষ্ঠী আরমবরকা ও 
োরের লসনারের বিরুরদ্ধ লড়াই শুরু করর। এসময় পবিমা লসনারা পরীোমূলকভারি 
ত্ারের মরধয বকেু বসরনমা ও িান (অেীল লত্া িরটই) েবড়রয় লেয়। লেখা র্ায় এরেরল 
বিরদ্রাহীরের অরনরকই লসনারের বিরুরদ্ধ লড়াই িাে বেরয় লসইসি বসরনমা ও িান 
বনরয়ই লমরত্ থারক। বিরদ্রাহ বনমূবল কররত্ পরিত্বীরত্ আরও িযাপকভারি বিরদ্রাহীরের 
মরধয বসরনমা ও িান েবড়রয় লেওয়ার পবরকল্পনা লনওয়া হয়। ভারত্ীয় সংিােমধযরমর 
োিী অনুর্ায়ী লসগুবল িবলউরির বসরনমা ও িান বেল। অথবাৎ এটা েষ্ট লর্ শ্বিশ্ালী 
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লিাষ্ঠীগুবল ত্ারের এরজন্ডা িািিায়রন কখরনা কখরনা অেীলত্া েবড়রয় লেয়। 
. 
সমকাবমত্ার লেরত্রও িযাপারটা একই। আর সমকাবমত্া িাড়রলই সমারজ অেীলত্া 
িযাপকহারর িৃবদ্ধ পায়। িাংলারেরশ্র কথাই ধরুন। আজ লথরক েশ্ িের আরিও 
লসরেরশ্ সমকাবমত্া বনরয় লকারনা আরলাচনা হত্ না। ত্ারপর মূলত্ DW Bangla ও 
িাংলা বিবিউন নারমর বমবিয়ােুবট সমকাবমত্ার প্রচার শুরু করর। এখন লসরেরশ্ আরও 
করয়কবট বমবিয়াও সমকাবমত্া প্ররমাট করর। উরল্লখয উপবরউি বমবিয়া েুবট জামবাবন 
লথরক পবরচাবলত্ হয় ও ত্ারের অনযত্ম উরেশ্য িাংলারেরশ্ জামবান সংসৃ্কবত্র প্ররিশ্ 
ঘটারনা। এমনবক িাংলারেরশ্ লর্সি ত্থাকবথত্ মুিমনারা নাবিকত্া ও সমকাবমত্ার 
পরে কথা িরলন, ত্ারাও প্রত্যে িা পররােভারি জামবাবন লথরক সহায়ত্া লপরয় 
থারকন। এভারি চলরত্ থাকরল ১০ িের পর িাংলারেরশ্ সমকাবমত্ার প্রভাি 
িযাপকভারি িৃবদ্ধ পারি৷ সুত্রাং সমকাবমত্া স্বাভাবিক নয়, িরং পবরকবল্পত্ভারিই এর 
প্রসার ঘটারনা হরচ্ছ। ভাররত্র লেরত্র এটা শুরু হরয়রে অরনক আরি লথরক এিং ৩৭৭ 
ধারা তু্রল বেরয় এই পবরকল্পনা পবরপুণবত্া লপল। 
. 
বকন্তু লেশ্ ও সমাজরক সুস্থ রাখরত্ সমকাবমত্া বনবষদ্ধ করার োিী তু্লরত্ হরি। 
. 
7. 

উপরর লর্ৌবিকভারিই লেখারনা হরয়রে লর্ সমকাবমত্া স্বাভাবিক ও প্রাকৃবত্ক নয়। িরং 
এবট একবট মানবসক অসুস্থত্া। এখন, সমকাবমত্ার নিধত্া, সমাজ ও লেরশ্র জনয বক 
বক েবত্ কররত্ পারর, ত্া বনরয় আরলাচনা করা হরচ্ছ। 
. 
A) সমকাবমত্ার েরল এইিস সহ অনযানয লর্ৌন লরারির প্ররকাপ িৃবদ্ধ পায়। সমকামীরা 
কনিম িযিহার করুন আর নাই করুন, সত্কবত্া অিলম্বন করুন বকংিা নাই করুন, 
একই থালায় খান বকংিা একই টুথব্রারশ্ োাঁত্ মাজুন (ত্সবলমা নাসবররনর ‘েরাসী 
লপ্রবমক’-এর সমকামী োবনরয়ল-এর মত্), র্াই করুন না লকন, লর্ৌন লরারির সম্ভিনা 
অত্যি লিশ্ী। ত্াোড়া এরা পায়ুকামী িরল এরের িরনাবরয়া ও অনযানয লরাি হরয় 
থারক। [এবিষরয় গুিল সাচব করর নামীোবম ওরয়িসাইটগুবলরত্ প্রচুর আবটবরকল 
পারিন। সমকাবমত্া কুেল বনরয় Jakaria Masud ও Miraj Gazi এর টাইমলাইরন 
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ত্াাঁরের ললখা পড়রত্ পাররন] এরেরল সরকাররর স্বাস্থযবিভািরক লর্ৌন লরারির প্রবত্ 
লিশ্ী গুরুত্ব বেরত্ হয়। এোড়া লিবশ্রভাি সমকামী আসরল উভকামী। এরা সমকামী 
বহরসরি পবরচত্ হরলও কখরনা কখরনা বিপরীত্ বলরঙ্গর মানুরষর সারথও লর্ৌনবমলন 
করর। এরেরল এইসি লরারির বিিার আরও লিশ্ী সংখযক মানুরষর মরধয েবড়রয় পরড় 
সমাজটারকই লরািািাি করর তু্লরি। 
. 
B] মানুরষর জীিরনর মূল উরেশ্য শুধু লর্ৌনত্া নয়, সুস্থভারি, পবরিাররর মরধয, 
সমাজিদ্ধ হরয় লিাঁরচ থাকা। বকন্তু সমকামীরের অনযত্ম উরেশ্যই হল লর্ৌনত্া। এমনবক 
এজনয ত্ারা পবরিার, িািা-মা, আত্মীয়-স্বজনরকও ত্যাি কররত্ও বপেপা হয় না। 
এমনবক এমনটা লেখা র্ায় ইউররারপর লেরত্রও। লর্ স্বাধীনত্া এত্ আপনজনরেররক 
েূরর থাকরত্ িাধয করর, বক প্ররয়াজন লসই স্বাধীনত্ারক প্ররমাট করার? 
. 
C) ভাররত্ সমকামীরা আরিও বেল। বকন্তু এই আইন নত্বর হওয়ার েরল সমকাবমত্ার 
প্রচার হল। এরেরল আরও লিশ্ী মানুষ সমকাবমত্ায় েুাঁকরি র্া সমাজ ও লেরশ্র জনয 
লকারনামরত্ই ভারলা নয়। প্রকৃত্পরে এই োিীরক খাবরজ করর বেরল মামলাকারীরের 
বকেুই েবত্ হত্ না। কারণ ত্ারা র্ত্েণ না প্রকারশ্য পায়ুকাম িা এরকম বকেু কররে, 
ত্রত্ােণ পর্বি আইরনর লকারনা েমত্া বেল না ত্াাঁরেররক বকেু করার। লসাজা কথায় 
সমকাম নিধ না হরলও ত্ারের লকারনা অসুবিধা বেল না। বকন্তু এবট নিধ হওয়ায় এখন 
অনযরের, স্বাভাবিক সমারজর অরনক অসুবিধা হরি। 
. 
D) লর্ৌন হয়রাবনর সংখযা িাড়রি। আইনও আরও জবটল হরয় পড়রি। বকন্তু আমারের 
লেরশ্ বিচারিযিস্থায় ৯২ মারসও একিের হয় না। সুত্রাং বিচারিযিস্থা ও আইবন 
িযিস্থায় এর িযাপক কুপ্রভাি পড়রি। পুরুষ লর্ৌন হয়রাবন িাড়ার সারথ সারথ বমরথয 
অবভরর্ারি োাঁসারনাও িাড়রি। 
. 
E) সমকাম লর্রহতু্ বলিযাল। ত্াই সমকামীরা এখন সমবলরঙ্গর লর্ কাউরক প্রকারশ্য 
লপ্ররমর, বিরয়র িা সমকারমর প্রিাি বেরত্ পাররি। র্া অরনরকর কারেই লিাজনক 
হরত্ পারর। 
. 
F) েুজন পুরুষ িা েুজন মবহলা একসারথ থাকরলই ত্ারের মরধয সমকাম করার ইরচ্ছ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1630 

জািরত্ পারর। এভারি িরমই এই মানবসক অসুস্থত্া িাড়রি। আিার েুজন পুরুষ িা 
েুজন মবহলা (বিরশ্ষ করর করলজ সু্ট্রিন্টরের লেরত্র) একই িযাট িা ভাড়া িাবড়রত্ 
থাকরলই ললারক সরন্দহ কররত্ পারর, র্া ত্ারের মানবসক চারপর কারণ হরত্ পারর। 
. 
G) একবট অনযত্ম বিষয়। সু্কল লহারস্ট্লগুবলর লেরত্র এই বনয়রমর বক হরি? বমবিয়ার 
মাধযরম সু্কল োত্র-োত্রীরাও জারন লর্ েুজন লেরল্র মরধয িা েুজন লমরয়র মরধয লর্ৌনত্া 
অপরাধ নয়। স্বাভাবিকভারিই লহারস্ট্রল অবভভািকরা না থাকায় এসরির প্রবত্ ত্ারা 
ইন্টারররস্ট্ি হরি। িরম ত্ারা সুস্থ জীিন লথরক অসুস্থত্ার বেরক এবিরয় র্ারি। র্ত্ই 
িলা লহাক, র্ার র্া খুবশ্ কররত্ই পারর, অনযরের লত্া লকারনা অসুবিধা হরচ্ছ না, িািরি 
লোটরাই এই অরর্ৌবি ও মনুষত্ব বিররাধী আইরনর বশ্কার হরি। এমনবক লজার করর 
পায়ুকাম করার ঘটনাও িাড়রি। এর বিচার বকভারি হরি? আসরল আমরা লোটরের 
জনয একটা অসুস্থ পৃবথিী লররখ র্াবচ্ছ, র্া চরম অনযায়। 

. 

[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকারঃ র্ারের ললখা লথরক ত্থয, ত্ত্ত্ব, রু্বি বনরয়বে িা র্ারের ললখা বচিার লখারাক 
জুবিরয়রে। ত্ারা হরলন, @Saifur Rahman (Researcher, Cambridge University), আবরে 
আজাে (রলখক, পযারািবেকযাল সাবজে), Jakaria Masud (Writer), Ahmed Ali (Writer) 
এোড়াও সামানয হরলও র্ারের লথরক উপকৃত্ হরয়বে, Shamsul Arefin Shakti (Writer), 
Ahmed Hassan Barbhuiya, Imran Nazir Kousar Alom Byapari Mira Gazi প্রমুখ] 
. 
. 
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২৭৬ 

আল-কুরআন ও নাবিকত্া 
(মুবমনরের জনয নাবসহা) 
- ত্ানভীর আহরমে 

 

 
 
. 

َفاُلَها  ) َأَفََل    (٣٤يَ َتَدب َُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن َأۡم َعَلٰى قُ ُلوب  َأق ۡ
 

. 
"ত্ারা বক কুরআন সম্পরকব িভীর বচিা করর না? না ত্ারের অির ত্ালািদ্ধ?" [সূরা 
মুহাম্মাে, ২৪] 
. 
আল-কুরআরন আল্লাহ রবু্বল আলামীন সকল ধররনর মানুরষর িণবনা বেরয়রেন। বকন্তু 
অরনক িান্দা মরন কররন লর্ নাবিকরের বনরয় কুরআরন বকেু িলা লনই। আেরত্ এমন 
ধারণা সবহহ নয়। নাবিকত্া হল কুের, নাবিরকরা হল কাবের। আর আল্লাহ রবু্বল 
আলামীন কুরআরন কাবেররের স্বরূপ তু্রল ধরর িহু আয়াত্ নাবর্ল করররেন। একাররণ 
অবিশ্বাসী নাবিকরের অরনক নিবশ্ষ্টযই কুরআরন িবণবত্ কাবেররের নিবশ্ষ্টযগুরলার সারথ 
হুিহু বমরল র্ায়। ওরের জনয আলাো করর আয়াত্ নাবর্ল আল্লাহ লকারনাই প্ররয়াজন 
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মরন কররন নাই। 
. 
ত্রি আজরকর বলখাবট এমন বকেু িান্দারের বনরয় র্ারা ঈমানোর হরয়ও বনরজরের 
ঈমানরক, বনরজরের আবখরাত্রক আগুরনর ওপর লোেুলযমান করর লররখরে। কারণ 
কাবের নাবিকরের িযাপাররও আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন লর্সি আয়াত্ নাবর্ল করররেন, 
রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص লর্সি বেকবনরেবশ্না বেরয় লিরেন ত্াও মুবমন িা বিশ্বাসীরের জনযই। বকন্তু 
আজ ঈমানোর হরয়ও বনরজরের ঈমানরক লোেুলযমান করর রাখা অভািারের সংখযা 
অিবণত্। অরনক মুসবলমরাও, এমনবক পাাঁচ ওয়াি সলাত্ আোয়কারী, হালাল-হারাম 
লেরখ শুরন চলা ঈমানোররাও প্রিৃবির এক লরারি আিাি হরয়রে। ত্াই ত্ারের জনয 
বকেু নাসীহার সারথ সারথ কুরআরনর লসই আয়াত্গুরলা উরল্লখ করি, র্া আজরকর 
রু্রির কাবের নাবিকরের সারথ বমরল র্ায় এিং একইসারথ সািধান করর লেয় 
মুবমনরের। 
. 
মুবমনরা আল্লাহরক বিশ্বাস করর এিং ত্াাঁর লেওয়া বিবধবনরষধ লমরন চরল। 
স্বাভাবিকভারিই ত্ার বেন কাটরত্ থারক। এর মরধয হঠাৎ লকউ বনরজরক নাবিক োবি 
কররল লকৌতু্হলী লসই মুবমন ঘাাঁবটরয় লেখরত্ চায়। বকন্তু ত্খন ত্ার শ্য়ত্ারনর লধাাঁকার 
কথা লখয়াল থারক না। লখয়াল থারক না লর্, িারবসসার কাবহনীর প্রথম ও মূল বশ্োটা 
আসরল নারীর বেত্ান বনরয় বেল না, বেল শ্য়ত্ারনর ধীরর পেরেরপ অত্যি লকৌশ্রল 
পেস্খলন করারনার িযাপারটা উপলবি করা। ত্াই লস লর্ শ্য়ত্ারনর োাঁরের বেরক প্রথম 
পেরেপ বেরয় লেরলরে ত্া লস লিারে না। 
. 
অল্প করয়কজন ওইসি নাবিকরের লত্ালা প্ররশ্নর বকেু জিাি খুাঁরজ লপরয় সন্তুষ্ট হয়। 
হয়রত্া বকেুেরণর জনয ত্ার ঈমান বকেুটা িারড়। এরপর ধীরর ধীরর লস ত্ারত্ অভযি 
হরয় পরড়। একটা সময় চরল আরস র্খন নাবিকরের কথািাত্বা আর প্ররশ্নর লেওয়া 
জিারি লস আসি হরয় পরড়। মরনর অজারি অিস্থা এমন হরয় র্ায় লর্, নাবিকরের 
কথািাত্বার বিজ্ঞানবভবিক আর রু্বিবভবিক উিরই ত্ার ঈমান িাড়ার একমাত্র অিলম্বন 
হরয় র্ায়। অরনরক লত্া ত্া আিার সজ্ঞারন োবিও করর। 
. 
বকন্তু ত্ারা আসরল লিারে না ত্ারা রাসূরলর বশ্োর, সাহািারের আর সলরে 
সরলহীনরের হাাঁটা পরথর উরটা পরথই হাাঁটরে। ঈমান আনার পর র্খন োবয়ত্ব বেল 
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আমল িাবড়রয় ঈমানরক ত্রত্াজা করা, লসখারন নােরসর ত্াড়নায় এই মানুষগুরলা 
বনরজরের ঈমানরক িরিাে হওয়ার বেরক লঠরল রারখ, বনরজরক জাহান্নারমর উপর 
লোেুলযমান করর রারখ। হয়রত্া লেসিুরকর লকারনা গ্রুরপ িা লকারনা নাবিরকর বলখা 
েরলা করর ত্ারা প্রবত্বনবয়ত্ মানি শ্য়ত্ান হরয় উঠা নাবিকরের সংেরশ্ব থারক...। 
এরপর একবেন এমন লকারনা এক প্রশ্ন িা বিষয়াবে র্খন চরল আরস, র্ার উির লস 
আর খুাঁরজ পায় না, ত্খন ত্ার বিশ্বারস একটু োটল ধরর। প্রথরম খুিই সূে হয় এই 
োটল, এর প্রভাি খুি লিবশ্ হয় না, বকন্তু এরপর আরও করয়কবেন পর হয়রত্া 
আররকটা প্রশ্ন িা বিষয়... এভারি লশ্ষরমশ্ কত্জন ঈমানহারাই হরয় র্ায়! 
. 
ঈমানরক হাবররয় র্খন লস আল্লাহর োসত্ব লেরড় বেরয় নােরসর োসত্ব শুরু করর, ত্খন 
শ্য়ত্ান ত্ার লসইসি কাজগুরলারক লমাহনীয় করর লত্ারল... এভারি লস বেন বেন আরও 
েূরর সরর লর্রত্ থারক। অথচ এরকিারর শুরুরত্ই ওইসি নাবিকরের সংেরশ্ব না 
থাকরল হয়রত্া লকারনাবেনই ত্ার মরন এমন প্ররশ্নর উদ্ভিই হরত্া না। 
. 

َفاُلَها  ) يَن ٱۡرَتدُّوْا َعَلىٰ  َأۡدبَٰ رِِهم مِ نُۢ بَ ۡعِد َما تَ بَ يََّن َلُهُم ٱۡلُهَدى٣٤َأَفََل يَ َتَدب َُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن َأۡم َعَلٰى قُ ُلوب  َأق ۡ ِِ  ( ِإنَّ ٱلَّ
ََ َلُهۡم َوَأۡمَلٰى َلُهۡم )   (٣٥ٱلشَّۡيطَٰ ُن َسوَّ

 

. 
“ত্ারা বক কুরআন সম্পরকব িভীর বচিা করর না? না ত্ারের অির ত্ালািদ্ধ? বনিয়ই 
র্ারা সরলপথ িযি হওয়ার পর ত্া লথরক পৃষ্ঠপ্রেশ্বন করর, শ্য়ত্ান ত্ারের জরনয 
ত্ারের কাজরক সুন্দর করর লেখায় এিং ত্ারেররক বমথযা আশ্া লেয়।” [সূরা মুহাম্মাে, 
২৪-২৫] 
. 
ত্াই মুবমনরের জনয নাবসহা – 
. 
#প্রথমত্, আমরা আল্লাহ সুিহানাহুর ওপর েৃঢ়ভারি বিশ্বাস স্থাপন কররবে ত্াাঁরক না 
লেরখই। লকানও প্রমাণ োড়াই। আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন কুরআরনর শুরুরত্ই সূরা 
িাকারারহর ২য় ও ৩য় আয়ারত্ িরলরেন ত্াাঁর বকত্াি ত্ারেরই পথপ্রেশ্বক ‘র্ারা 
অরেখা বিষরয় বিশ্বাস স্থাপন করর’, এর ত্াৎপর্ব হল এই লর্, বকেু মানুষ কখরনাই 
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বিশ্বাস কররি না। এমনবক ত্ারেররক চাাঁে বেখবণ্ডত্ করর লেখারলও ত্ারা িলরি লর্ 
লসটা র্ােু বেল... লহন বেল, লত্ন বেল - বকন্তু বিশ্বাস স্থাপন কররি না। লশ্ষরমশ্ 
বিশ্বাস ওই ‘না লেখা বিষরয়ই’ বিরয় পড়রি। 
. 
ا  ةَُ َوِممَّ لَو  ونَُ ٱلصَّ تَِّقينَُ (٢) ٱلَِّذينَُ ي ۡؤِمن ونَُ بِٱۡلغَۡيبُِ َوي ِقيم  ى ل ِۡلم  ۚ ُ ه ًدً۬ ۚ ُ فِيهُِ بُ  ّلَُ َرۡيبَُ ـ  َذٲِلكَُ ٱۡلِڪتَ
مُۡ ي نِفق ونَُ (٣)  ه  ـ   َرَزۡقنَ
এ লসই বকত্াি র্ারত্ লকানই সরন্দহ লনই। পথ প্রেশ্বনকারী পররহর্িাররের জনয,র্ারা 
অরেখা বিষরয়র উপর বিশ্বাস স্থাপন করর এিং নামার্ প্রবত্ষ্ঠা করর। [সূরা িাকারাহ, 
২-৩] 
. 
ত্াই আল-কুরআন আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন পুররা মানিজাবত্র জনয নাবর্ল কররলও ত্া 
সাধারণভারি িারয়রি বিশ্বাস স্থাপনকারীরের পথ প্রেশ্বন করর থারক। এমনটাই লত্া 
স্বাভাবিক লর্, র্ারা বিশ্বাস স্থাপন করর না িা কররত্ও চায় না ত্ারা কুরআন লথরক 
বেকবনরেবশ্না বনরি না। 
. 

ََّ ڪَوِإن يَ َرۡوْا  اہَءايَة   َلَّ يُ ۡؤِمُنوْا بِ  ُۡ َۡ 
. 

 

"ত্ারা র্বে সকল বনেশ্বনও লেরখ বনত্, এরপরও ত্ারা ত্ারত্ ঈমান আনরত্া না।" 
[সূরা আনআম, ২৫] 
. 
ত্রি সবত্যকাররর সত্যারিষী আর ইখলাসপূণব মানুষরের অরনকরক আল্লাহ রবু্বল 
আ’লামীন সরাসবর কুরআন বেরয়ও বহোয়াত্ কররন, লসগুরলা িযবত্িম আর 
আির্বজনক ঘটনা িরল বিরিবচত্ হরলও আলাহ রবু্বল আলামীন ত্া কুরআরন উরল্লখ 
করররেন। আল্লাহর কালারমর আররকবট নিবশ্ষ্টয হল ত্া মানুষ লর্বেরক ধাবিত্ হরত্ 
চায়, ত্া লসবেরকই ঘুবররয় লেয়। ত্াই একই কুরআন পরড় লকউ বহোয়ারত্র বেরক 
ধাবিত্ হয়, লত্া লকউ ধাবিত্ হয় লিামরাবহর বেরক। 
. 
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اڪ ثِيًر  ا َۡ ِثيًر  ۦ  ِإَلَّ ٱۡلَفٰ ِسِقيَن )َويَ ۡهِدى بِِهۦ ََ   (٣٥ َوَما ُيِضلُّ بِِه

 

. 
এ োরা আল্লাহ ত্া’আলা অরনকরক বিপথিামী কররন, আিার অরনকরক সবঠক পথও 
প্রেশ্বন কররন। বত্বন অনুরূপ উপমা োরা অসৎ িযবিিিব বভন্ন কাউরক বিপথিামী 
কররন না। [সূরা িাকারাহ, ২৬] 
. 
#বেত্ীয়ত্, আমারেররক সমি প্ররশ্নর উির জানারনা হয় নাই। কারণ আমারের 
লসগুরলার প্ররয়াজন নাই। ‘আল্লাহ লকন মহাবিশ্ব সৃবষ্ট কররলন, কীই িা হরত্া বকেু না 
সৃবষ্ট কররল? এমনই একবট প্ররশ্নর উির আল্লাহ লেররশ্ত্ারেরই িরলবেরলন ‘আবম র্া 
জাবন, লত্ামরা ত্া জান না’। সুত্রাং আমরা জাবন না লত্া কী হরয়রে, আল্লাহ সুিহানাহু 
হরলন ‘আল-আলীম’ অথবাৎ সিবজ্ঞ, The All Knowing, ত্াাঁর জ্ঞারনর উপর লকারনা 
জ্ঞান িা প্রশ্ন লনই। আর নাবিকরের প্রশ্ন লত্া বকেুই না। 
. 
#তৃ্ত্ীয়ত্, লসবেন নাবিকরের সারথ অবিচারও করা হরি না। এ অিস্থায় মারা লিরল 
লসবেন ত্ারা কী িরল কান্নাকাবট কররি? ত্ারা িলরি লর্ ত্ারা বনরজরাই বনরজরের 
সারথ জুলুম করররে। আর আল্লাহর কারে পুনরায় সুরর্াি চাইরি; বকন্তু লকউ লসবেন 
একথা িলরি না লর্ ‘আমার প্রশ্নগুরলার উির পাই বন’ িা ‘আমার উপর জুলুম করা 
হরয়রে’। 
. 
বকন্তু না, আসরল ত্াও না। আল্লাহ হরচ্ছন আমারের রি! বত্বন লত্া িাধয নন ত্াাঁরই 
এক নিনয সৃবষ্টর প্ররশ্নর উির বেরত্! আল্লাহরক অবিশ্বাস করর লকারনা িড় বকেু হরয় 
র্ায় বন লকউ লর্ আল্লাহ ত্ারক উির বেরত্ িাধয। িরং আমরা ত্াাঁর িান্দা! আমরাই না 
আল্লাহর কারে িাধয! আল্লাহু আকিার! ত্াই নাবিকরেররক লকারনা প্ররশ্নর উির না 
বেরয়ই জাহান্নারম লেরল লেওয়াও হরত্ পারর। আল্লাহ সিবরেষ্ঠ নযায়বিচারক। স্বয়ং 
আল্লাহ বনরজই এমন ঘটনার বিিাবরত্ বিিরণ বেরয়রেন, র্া নাবিকরের সারথ বমরল 
র্ায় িরল শুরুরত্ই উরল্লখ কররবেলাম - 
. 
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َايَٰ ِت رَب َِنا َوَنُكونَ  مِ َن ٱۡلُمۡؤِمِنينَ  )٣٩(  َب بِ    ِِ تَ َنا نُ َردُّ َوََل نَُك  َوَلۡو تَ َرىٰ  ِإۡذ ُوِقُفوْا َعَلى ٱلنَّاِر فَ َقاُلوْا يَ َٰلي ۡ
. 
“আর আপবন র্বে লেরখন, র্খন ত্ারেররক লোর্রখর উপর োাঁড় করারনা হরি! ত্ারা 
িলরিঃ কত্ই না ভাল হত্, র্বে আমরা পুনঃ লপ্রবরত্ হত্াম; ত্া হরল আমরা স্বীয় 
পালনকত্বার বনেশ্বনসমূরহ বমথযাররাপ করত্াম না এিং আমরা বিশ্বাসীরের অিভুবি 
হরয় লর্ত্াম।” [সূরা আনআম, ২৭] 

 
انُوْا ُيۡخُفوَن ِمن قَ ۡبلُ  واْ ہنُ   َوَلۡو رُدُّوْا َلَعاُدوْا ِلَماَبۡل بََدا َلُهم مَّا ََ مۡ ہَعۡنُه َوِإنَّ  ُۡ بُو  ُۡ ِِ   (٣٨َن )َلَكٰ 

 

. 
“এিং ত্ারা ইবত্ পূরিব র্া লিাপন করত্, ত্া ত্ারের সামরন প্রকাশ্ হরয় পরড়রে। র্বে 
ত্ারা পুনঃ লপ্রবরত্ হয়, ত্িুও ত্াই কররি, র্া ত্ারেররক বনরষধ করা হরয়বেল। বনিয় 
ত্ারা বমথযািােী।” [সূরা আনআম, ২৮] 
. 

ُعوثِيَن )َوقَاُلو ْا ِإۡن ِهَى  َيا َوَما َنۡحُن ِبَمب ۡ ن ۡ   (٣٩ِإَلَّ َحَياتُ َنا ٱلدُّ
 

. 
"ত্ারা িরলঃ আমারের এ পাবথবি জীিনই জীিন। আমারেররক পুনরায় জীবিত্ হরত্ 
হরি না।" [সূরা আনআম, ২৯] 
. 

مۡ ہَوَلۡو تَ َرىٰ  ِإۡذ ُوِقُفوْا َعَلٰى َرب ِ  ا بِٱۡلَحق ِ ِۡ َِ ََ أَلَۡيَس َهٰ  ُِو َلٰى َورَب َِنا قَاُلوْا ب َ  قَا ََ َف نُتۡم َتۡكُفُروَن  قَا اَب ِبَما َُ َِ ُقوْا ٱۡلَع
(٢١) 

 

.  
"আর র্বে আপবন লেরখন; র্খন ত্ারেররক প্রবত্পালরকর সামরন োাঁড় করারনা হরি। 
বত্বন িলরিনঃ এটা বক িািি সত্য নয়? ত্ারা িলরিঃ হযাাঁ, আমারের প্রবত্পালরকর 
কসম! বত্বন িলরিনঃ অত্এি, স্বীয় কুেররর কাররণ শ্াবি আস্বােন কর।" [সূরা 
আনআম, ৩০] 
. 
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بُوْا بِِلَقا ِء ٱللَّهِ  َِّ يَن ََ ِِ مُ ہ َحتَّىٰ  ِإَذا َجا َءۡت َقۡد َخِسَر ٱلَّ  قَاُلوْا يَٰ َحۡسَرتَ َنا ُۡ
 
اہَعَلٰى َما فَ رَّۡطَنا ِفي ٱلسَّاَعُة بَ ۡغَتًة َوُهۡم  َۡ

  (٢٠ َأََل َسا َء َما يَزُِروَن )َيۡحِمُلوَن َأۡوزَاَرُهۡم َعَلٰى ظُُهورِِهمۡ 
 

. 
"বনিয়ই ত্ারা েবত্গ্রি, র্ারা আল্লাহর সাোৎরক বমথযা মরন করররে। এমনবক, র্খন 
বকয়ামত্ ত্ারের কারে অকস্মাৎ এরস র্ারি, ত্ারা িলরিঃ হায় আেরসাস, এর িযাপারর 
আমরা কত্ই না িবট কররবে। ত্ার স্বীয় লিাো স্বীয় পৃরষ্ঠ িহন কররি। শুরন রাখ, 
ত্ারা লর্ লিাো িহন কররি, ত্া বনকৃষ্টত্র লিাো।" [সূরা আনআম, ৩১] 
. 
আল্লাহর আয়াত্ আল্লাহর ওয়াোস্বরূপ। আর বনিয়ই আল্লাহর ওয়াো সত্য। আর 
কাবেররের জনয িণবনা করা এমন আয়াত্ কুরআরন খুাঁরজ পাওয়া র্ায় অরনক, 
লর্গুরলারত্ নাবিক কাবেররের স্বরূপও েষ্ট হরয় র্ায়, লর্মনবট শুরুরত্ ইবঙ্গত্ করা 
হরয়বেল। 
. 
#চতু্থবত্, আমরা জাবন লর্ আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন ত্াাঁর জান্নাবত্ িান্দারের সারথ 
সরাসবর লেখা কররিন ও কথা িলরিন। আর এটাই হল জান্নাবত্রের সিরচরয় িড় 
পাওয়া – ত্াাঁরের ররির সারথ সাোত্, বর্বন আমারেররক সৃবষ্ট করররেন, র্াাঁরক িান্দারা 
না লেরখই, লকারনা অকাটয প্রমাণ িযবত্রররকই, প্রশ্নগুরলার উির না লপরয়ই বিশ্বাস 
কররবেল। অথিা হয়ত্ লস সৃবষ্টর মরধযই র্রথষ্ট প্রমাণ লমরন বনরয়বেল িা প্রশ্নগুরলার 
জানা উিররই সন্তুষ্ট বেল – কারণ লস মূলত্ বিশ্বাস কররত্ লচরয়বেল। 
. 
র্বে সবত্যই এমন লকারনা প্রশ্ন থারক লর্গুরলার উির তু্বম সবত্যই জানরত্ চাও ত্াহরল 
তু্বম জান্নারত্ বিরয় আল্লাহ সুিহানাহুত্া’লারক সরাসবর বজরজ্ঞস কররলই পার! সুত্রাং 
লত্ামারও ওই একটাই পথঃ বসরত্ল মুিাবকম! এর জনয বনরজর ঈমানরক বনরয়ই 
টানারহাঁচড়া লত্া চূড়াি লিাকারের কাজ। 
. 
#পিমত্, বহোয়াত্ লকিল আল্লাহরই হারত্ আর নাবিকরের উির লেওয়া সিার কাজ 
না। রাসূলুল্লাহরক ملسو هيلع هللا ىلص ত্াকবের বনরয় প্রশ্ন করা হরল বত্বন উিরর এগুরলা বনরয় কথা 
িলরত্ বনরষধ কররবেরলন। আর িরলবেরলন পূিবিত্বীরা এগুরলা বনরয় লমরত্ থাকরত্া 
িরলই ধ্বংস হরয় বিরয়বেল। কথাগুরলা রাসূলুল্লাহ ملسو هيلع هللا ىلص িরলবেরলন সাহািারের! আর 
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লসখারন তু্বম আবম কত্ িড় পবণ্ডত্ হরয়বে লর্ আমরা এসি বনরয় অর্থা লমরত্ থাবক। 
রু্রি রু্রি নাবিক নামক কাবেররের উির বেরত্ বিরয়ই র্িসি বিভ্রাি আবকোরহর 
সূত্রপাত্ হরয়বেল। 
. 
এোড়া ওরের লিাোরত্ বিরয় অরনক রু্রি রু্রি অরনরকও সজ্ঞারন-অজ্ঞারন আবকোরহর 
আিশ্যক আল-ওয়ালা ওয়াল িারা’ নষ্ট করর লেরলরে, কুরআরনর আয়ারত্র 
বিজ্ঞানবভবিক ত্াউবয়ল করর লেরলরে। আিার অরনরকই পবরিত্বনশ্ীল বিজ্ঞানরকই 
আল্লাহর েীরনর সত্যত্া র্াচাইরয়র মানেন্ড িাবনরয় বিজ্ঞানরক আল্লাহর েীরনর উপরর 
স্থান বেরয় লেরলরে। েীন ইসলারমর আহ্বান কররত্ বিরয় েীন ইসলারমরই বিকৃবত্ 
কখরনাই কাময নয়। ভাল বনয়যাত্ লররখও েরণ েরণ নাবিকরের সংেরশ্ব থাকরল 
একবট েু’বট প্রশ্ন লথরক সংশ্য়, আর লসই সংশ্রয়র উির বেরত্ বিরয় এমন আবকোহ 
বিচুযত্ হওয়া মুহুরত্বর িযাপার মাত্র। ত্াই র্ারের ঈমান আনা সংিাি লকারনা প্রশ্ন লনই, 
এমন প্রশ্ন র্া ত্ারক সবত্যই অবস্থর করর বেরচ্ছ - এমন অিস্থা না হরল লকিল প্রিৃবির 
ত্াড়নায় নাবিকত্া বনরয় পরড় থাকা চরম বনন্দনীয়। 
. 
লিাাঁড়া নাবিকরেররক প্ররয়াজরনর অবধক প্রাধানয বেরল, ওরের সমি কথার উির বেরত্ 
লিরল আবকোহ বিচুযবত্র সােয ইবত্হাসই লেয়। ওরের লিবশ্রভাি লত্া বিশ্বাস কররি 
না িরলই বসদ্ধাি গ্রহণ করররে। অত্এি, ললখক এিং বচিাশ্ীলরের জনযও কাবেররের 
বপেরন প্ররয়াজরনর অবধক সময় িযয় করা কখরনাই কাময নয়, এমনবক ওরের বিমুখত্া 
আমারের জনয কষ্টকর হরলও। 
. 

بُ َر َعَلۡيَك ِإۡعَراضُ  اَن ََ مۡ ہَوِإن ََ ا ِفى ٱلسََّما ِء فَ تَ  ُۡ ا ِفى ٱْۡلَۡرِض َأۡو ُسلًَّم 
 
َتِغَى نَ َفًق مہۡأِتيَ فَِإِن ٱۡسَتطَۡعَت َأن تَ ب ۡ َايَة    ُۡ  َوَلۡو بِ  

  (٢٥ َفََل َتُكوَننَّ ِمَن ٱۡلَجٰ ِهِليَن )َشا َء ٱللَُّه َلَجَمَعُهۡم َعَلى ٱۡلُهَدىٰ 
 

. 
“আর র্বে ত্ারের বিমুখত্া আপনার পরে কষ্টকর হয়, ত্রি আপবন র্বে ভূত্রল লকান 
সুড়ঙ্গ অথিা আকারশ্ লকান বসবড় অনুসন্ধান কররত্ সমথব হন, অত্ঃপর ত্ারের কারে 
লকান একবট মু’বজর্া আনরত্ পাররন, ত্রি বনরয় আসুন। আল্লাহ ইচ্ছা কররল সিাইরক 
সরল পরথ সমরিত্ কররত্ পাররত্ন। অত্এি, আপবন বনরিবাধরের অিভুবি হরিন 
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না।” [সূরা আনআম, ৩৫] 
. 
আল্লাহু আকিার! এমন কথা আল্লাহ রবু্বল আ’লামীন িলরেন ত্াাঁর রাসূলরক ملسو هيلع هللا ىلص! 
. 
ওরহ আবু্দল্লাহ! ওরহ আমাতু্ল্লাহ! তু্বম আবকোহ বিচুযত্ হরল িা ঈমানহারাই হরয় লিরল 
লত্ামার লসই েীনহীনত্ায় মহান রবু্বল আ'লামীরনর বকেুই আরস র্ায় না। বকন্তু লত্ামার 
অনিকারলর লর্ চরম েবত্ হরয় র্ারি ত্া বকন্তু রিকান্না লকাঁরেও েল হরি না। ত্াই 
তু্বম বনরজর ঈমান-আবকোরহর বহোজত্ কররা। তু্বম আগুন বনরয় লখরলা না। 
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২৭৭ 

“কুরআন ও সুন্নাহ” নাবক “কুরআন ও আহরল িাইত্”? 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
. 
#প্রশ্নঃ হাবেস শ্াস্ত্র র্বে বনভবররর্ািয হরত্া, ত্াহরল এরত্ স্ববিররাবধত্া পাওয়া র্ায় লকন? 
বিোয় হরজর মরত্া গুরুত্বপূনব ভাষণবট র্া হাজার হাজার মানুষ একই সমরয় শুরনবেল , 
লসই ভাষণ লথরক ১বট-২বট নয় িরং ৩বট পরেরবিররাধী সহীহ হাবেস পাওয়া র্ায়!!!  
. 
১) আবম লত্ামারের জনয আল্লাহর বকত্ািরক (কুরআন) লররখ লিলাম , র্বে লত্ামরা 
এটারক আাঁকরড় থারকা, ত্রি কখরনা বিপথিামী হরি না। [মুসবলম, ইিরন মাজাহ, আিু 
োউে] 
২) আবম লত্ামারের জনয আল্লাহর বকত্াি (কুরআন) ও আমার সুন্নাহরক লররখ লিলাম , 
র্বে লত্ামরা এ েু’লটারক আাঁকরড় থারকা, ত্রি কখরনা বিপথিামী হরি না। [মুয়ািা] 
৩) আবম লত্ামারের জনয আল্লাহর বকত্াি (কুরআন) ও আমার পবরিাররক (আহরল 
িাইত্) লররখ লিলাম …[মুসবলম , আহমাে, োবরবম] 
. 
হাজার হাজার সমরিত্ মুসলমান লশ্ানার পররও একই কথার ৩বট ভাসবন পাওয়া র্ায় 
লকন? একই ঘটনার হাবেস লথরক আহরল কুরআনরা (Quranist) ১ নং ভাসবন গ্রহন 
করররে, সুন্নীরা বনরজরের স্বারথব ২ নং ভাসবন গ্রহণ করররে আর বশ্য়ারা ওরের স্বাথব 
অনুর্ায়ী ৩ নং ভাসবন গ্রহণ করররে। কারজই হাবেস বক আরেৌ ইসলাবম শ্বরয়রত্র 
গ্রহণরর্ািয উৎস হরত্ পারর? 
. 
ললখাবট আমারের ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/%E2%80%9C%E0%A6%95%…/190 
. 
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#উিরঃ উপরর লর্ হাবেসগুরলার কথা িলা হল, এর সিগুরলাই সহীহ হাবেস। অত্এি 
সিগুরলাই বনঃসরন্দরহ সত্য। বকন্তু হাবেসগুরলা লেবখরয় লর্ ‘স্ববিররাবধত্া’(?)র কথা িলা 
হল, এখারন বকেু শুভঙ্কররর োাঁবক আরে। এই শুভঙ্কররর োাঁবক িযিহার করর প্রবত্ 
িের মহররম মাস আসরলই বশ্য়ারেররক লেখা র্ায় হাবেস শ্াস্ত্র বনরয় কটু কথা 
িলরত্। ত্ারের োবি – সুন্নীরা নাবক ষড়র্য করর আহরল িাইরত্র কথা িাে বেরয় 
সুন্নাহর কথা ঢুবকরয়রে (নাউরু্বিল্লাহ)। নাবিক-মুিমনা আর বিষ্টান বমশ্নারীরেররকও 
লেখা র্ায় বশ্য়ারের পারল হাওয়া বেরয় হাবেস শ্াস্ত্র বনরয় প্রশ্ন তু্লরত্। র্া লহাক, 
এখারন শুভঙ্কররর োাঁবকটা লির করা র্াক। 
. 
এখারন ৩টা হাবেরসরই ‘মাত্ান’ (মূল অথব) এ বমল আরে, ৩টা হাবেরসই কমনভারি 
আল্লাহর বকত্াি িা আল কুরআরনর কথা িলা আরে। এই বমলরক কারজ লাবিরয়ই 
ইসলারমর শ্ত্রুরা সরলপ্রাণ মুসবলমরেররক লিাোরত্ চায় লর্, ৩টা হাবেসই একই 
ঘটনার িযাপারর এিং এগুরলারত্ পরেরবিররাধী ত্থয আরে। বকন্তু আসরলই বক 
হাবেসগুরলা একই ঘটনার িযাপারর? এবট জানরত্ আমারেররক চরল লর্রত্ হরি নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) 
এর বিোয় হরজর ঘটনায়। 
. 
এখন লর্ ঘটনাগুরলা িণবনা করা হরি, ত্ারত্ বকেু ত্াবরখ উরল্লখ থাকরি। পড়িার সময় 
ত্াবরখগুরলা ভারলা করর লখয়াল করুন। ত্াহরল ইসলারমর শ্ত্রুরের শুভঙ্কররর োাঁবক 
ধরা সহজ হরি। 
. 
নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) ১০ম বহজরী সরন বর্লকে মারসর ৪ বেন অিবশ্ষ্ট থাকরত্ বিোয় হরজর 
উরেযরশ্য মেীনা লথরক মোর বেরক র্াত্রা কররন। বেনবট বেল শ্বনিার। [১] আিার 
হরজর সকল কার্বািলী লশ্ষ করর মো লথরক মেীনার উরেযরশ্য রওনা লেন ১৪ই 
বর্লহজ িুধিার। [২] মারের এই বেনগুরলারত্ বেরন লিশ্ করয়ক িার জনত্ার উরেযরশ্য 
ভাষণ লেন িরল সহীহ সূরত্র িবণবত্ আরে। [৩]  
. 
বর্লহজ মারসর ৮ ত্াবরখ অথবাৎ ত্ারবিয়ার বেন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) বমনায় িমন কররন এিং 
পরবেন সকাল পর্বি লসখারন অিস্থান কররন। সূর্ব পবিম বেরক ঢরল লিরল বেরন 
িাত্বরন ওয়াবেরত্ িমন কররন। লসখারন জনত্ার উরেযরশ্য একবট ভাষণ প্রোন কররন। 
[৪] লসই ভাষরণ বত্বন র্া িরলবেরলন ত্ার মরধয একবট কথা বেল – 
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. 
“আবম লত্ামারের মারে এমন এক বজবনস লররখ র্াবচ্ছ র্া শ্ি করর ধরর রাখরল 
লত্ামরা কখরনাও পথহারা হরি না এিং ত্া হরচ্ছ আল্লাহর বকত্াি (কুরআন)।” [৫] 
. 
হরজর মূল কার্বিম ও ঈেুল আর্হা লশ্ষ হরয় র্ািার পরর আইয়ারম ত্াশ্বররকর 
বেনগুরলারত্ও নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) বকেু ভাষণ বেরয়বেরলন। আবু্দল্লাহ ইিনু উমার(রা.) িরলন, 
আইয়ারম ত্াশ্বররকর মধযিত্বী (িা ২য়) বেরন অথবাৎ ১২ই বর্লহজ ত্াবররখ বমনায় সুরা 
নাসর নাবর্ল হয়। অত্ঃপর বত্বন ক্বােওয়া (واء  উটনীরত্ সওয়ার হরয় জামরারয় (القَص 
আক্বািায় িমন কররন। অত্ঃপর কংকর বনরেপ লশ্রষ বেরর এরস জনিরণর উরেরশ্য 
ত্াাঁর প্রবসদ্ধ ভাষণবট প্রোন কররন।” [৬] 
১২ বর্লহজ ত্াবররখর এই ভাষরণ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) লর্সি কথা িরলবেরলন, ত্ার মরধয বেল – 
. 
অথবঃ ‘লহ জনিণ! আবম লত্ামারের বনকট এমন িস্তু লররখ র্াবচ্ছ, র্া মজিুত্ভারি ধারণ 
কররল লত্ামরা কখনই পথভ্রষ্ট হরি না। আল্লাহর বকত্াি (কুরআন) ও ত্াাঁর নিীর 
সুন্নাহ।” [৭]  
. 
হরজর সকল বিবধ-বিধান পালন করার পর ১৪ই বর্লহজ িুধিার মসবজেুল হারারম 
েজররর সলাত্ আোরয়র পর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁর সাহািীিণরক বনরয় মেীনা অবভমুরখ 
রওনা হরয় র্ান। [৮] পরথ রারিরির বনকটিত্বী খুম কুয়ার বনকট লপাাঁোরল িুরাইো 
আসলামী(রা.) রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)-এর বনকরট আলী(রা.) এর িযাপারর িবনমত্ িণ্টন সংিাি 
বিষরয় বকেু কথা িরলন। এর লপ্রবেরত্ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) সাহািীরের সামরন বকেু িিিয লপশ্ 
কররন। এই িিরিযর মধযকার বকেু অংশ্ বেল – 
. 
“রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) একবেন মো ও মেীনার মাোমাবে ‘খুম’ নামক স্থারন োাঁবড়রয় আমারের 
সামরন িিৃত্া বেরলন। আল্লাহর প্রশ্ংসা ও সানা িণবনা লশ্রষ ওয়ার্-নাবসহত্ কররলন। 
অত্ঃপর িলরলনঃ লশ্ারনা লহ ললাক সকল! আবম লত্া লকিল একজন মানুষ, অবত্ 
সত্ত্বরই আল্লাহর পে লথরক লপ্রবরত্ েূত্ (মৃতু্যর লেররশ্ত্া) আসরিন, আর আবমও ত্াাঁর 
আহ্বারন সাড়া লেরিা। আবম লত্ামারের বনকট ২বট ভারী বজবনস লররখ র্াবচ্ছ। এর 
প্রথমবট হরলা আল্লাহর বকত্াি (কুরআন)। এরত্ পথবনরেবশ্ এিং আরলাকিবত্বকা 
আরে। অত্এি লত্ামরা আল্লাহর বকত্ািরক অনুসরণ কররা, এরক শ্ি করর আাঁকরড় 
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রারখা। ত্ারপর বত্বন কুরআরনর প্রবত্ উৎসাহ ও অনুরপ্ররণা বেরলন। এরপর িরলন, 
আর [অনযবট হরলা] আমার আহরল িাইত্ (পবরিাররর ললাক)। আর আবম আহরল 
িাইরত্র (অবধকাররর) বিষরয় লত্ামারের আল্লাহরক স্মরণ কবররয় বেবচ্ছ। আহরল 
িাইরত্র িযাপারর লত্ামারের আল্লাহরক স্মরণ কবররয় বেবচ্ছ, আহরল িাইরত্র বিষরয় 
লত্ামারের আল্লাহরক স্মরণ কবররয় বেবচ্ছ। …” [৯] 
. 
উপরর ৩বট হাবেসই িণবনা করা হল। ঘটনাগুরলা সংঘবটত্ হিার ত্াবরখও উরল্লখ করা 
হরয়রে। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) শুধুমাত্র আল কুরআন লররখ র্ািার কথা িরলরেন বর্লহজ মারসর ৮ 
ত্াবরখর ভাষরণ, লসখারন বত্বন কুরআরনর বিধান অনুসরণ কররত্ িরলরেন। ১২ 
বর্লহজ ত্াবররখর ভাষরণ নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) কুরআন ও সুন্নাহ এই ২বট বজবনরসর কথা িরলরেন 
এিং এই ২বট বজবনসরক অনুসরণ কররত্ িরলরেন। হরজর সকল কার্বািবল লশ্ষ করর 
১৪ই বর্লহজ মেীনার উরেযরশ্য রওনা হরয়রেন এিং পরথ খুম নামক স্থারন িিৃত্ায় 
কুরআন ও আহরল িাইত্ লররখ র্ািার কথা িরলরেন; কুরআন অনুসরণ কররত্ 
িরলরেন এিং আহরল িাইরত্র অবধকাররর িযাপারর স্মরণ কবররয় বেরয়রেন।  
. 
আমরা লেখলাম লর্ এগুরলা আসরল ১ ঘটনা নয় িরং ৩বট পৃথক পৃথক ঘটনা। 
প্ররত্যকবটই সহীহ সূরত্র প্রমাবণত্। ১ম ২বট ঘটনায় বত্বন কুরআন এিং সুন্নাহ অনুসরণ 
কররত্ িরলরেন, ৩য় ঘটনায় কুরআরনর বিধানরক অনুসরণ কররত্ িরলরেন এিং 
আহরল িাইরত্র অবধকাররর িযাপারর স্মরণ কবররয় বেরয়রেন। অনুসরণ করিার জনয 
বত্বন লমাট ২বট বজবনস লররখ লিরেন আর ত্া হল কুরআন এিং সুন্নাহ। ১ম ঘটনায় 
বত্বন অনুসরণীয় ১বট বজবনরসর (কুরআন) কথা উরল্লখ করররেন, ২য় ঘটনায় উভয়বটর 
(কুরআন ও সুন্নাহ) কথাই উরল্লখ করররেন। ৩য় ঘটনায় বত্বন পুনরায় কুরআরনর কথা 
উরল্লখ করররেন এিং আহরল িাইরত্র অবধকাররর কথা স্মরণ কবররয় বেরয়রেন। ৩বট 
পৃথক ঘটনায় রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এই কথাগুরলা িরলরেন। এগুরলা লমারটও একই ঘটনার ৩বট 
আলাো ভাসবন নয়। সুন্নীরা লমারটও ষড়র্য করর লকারনা বকেু িাে লেয়বন, এই সকল 
হাবেস সুন্নী ইমামরের সংকবলত্ হাবেস গ্ররন্থই আরে। এিং এগুরলার মরধয লকারনা 
পরেরবিররাবধত্া লনই। অত্এি র্ারা পরেরবিররাবধত্া(!) ও ‘ষড়র্রযর’(!) ভুয়া 
অবভরর্াি তু্রল হাবেরসর গ্রহণরর্ািযত্ারক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ লচরয়বেল, ত্ারের প্ররচষ্টা 
িযাথব হল। 
. 
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“লত্ামারের মরধয র্ারা আল্লাহ ও আবখরারত্র প্রবত্ বিশ্বাস রারখ এিং আল্লাহরক অবধক 
স্মরণ করর, ত্ারের জনয আল্লাহর রাসুরলর মরধয ররয়রে উিম আেশ্ব।” 
(আল কুরআন, আহর্াি ৩৩ : ২১) 
. 
“…রাসুল [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] লত্ামারেররক র্া লেয় ত্া লত্ামরা গ্রহণ কররা এিং র্া হরত্ 
লত্ামারেররক বনরষধ করর ত্া হরত্ বিরত্ থারকা। …” 
(আল কুরআন, হাশ্র ৫৯ : ৭) 
. 
. 

ত্থযসূত্রঃ 
[১] ■ ‘োত্হুল িারী’ – ইিন হাজার আসকালানী(র.), ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৪;  
■ ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’- শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র.) [ত্াওহীে পািবলরকশ্ে], পৃষ্ঠা ৫২১ 
[২] ■ ‘র্ােুল মাআে’- ইিনুল কাইবয়ম জাওবর্য়যাহ(র.) ২/২৭৫ 
■ ‘সীরাতু্র রাসূল(োঃ)’-মুহাম্মাে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা ৭২৫ 
[৩] ‘সীরাতু্র রাসূল(োঃ)’ -মুহাম্মাে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা ৭০২-৭২৫ দ্রষ্টিয; ভাষণগুরলা 
এখারন পাওয়া র্ারি। 
[৪] ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’- শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র.) [ত্াওহীে পািবলরকশ্ে], পৃষ্ঠা ৫২২ 
[৫] সহীহ মুসবলম, নিীর(ملسو هيلع هللا ىلص) হজ অধযায়, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৭  
[৬] ■ িায়হাবক ৫/১৫২, হা/৯৪৬৪; আিু োঊে হা/১৯৫২ ‘মানাবসক’ অধযায় ৭১ অনুরচ্ছে; 
আলিানী, সনে সহীহ; ‘আওনুল মা‘িূে হা/১৯৫২-এর িযাখযা দ্রষ্টিয। 
■ ‘সীরাতু্র রাসূল(োঃ)’-মুহাম্মাে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা ৭২২ 
[৭] ■ হাবকম হা/৩১৮,সহীহ 
■ ‘সীরাতু্র রাসূল(োঃ)’-মুহাম্মাে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা ৭২৩-৭২৪ 
[৮] ■ র্ােুল মা‘আে ২/২৭৫ 
■ ‘সীরাতু্র রাসূল(োঃ)’-মুহাম্মাে আসােুল্লাহ আল-িাবলি, পৃষ্ঠা ৭২৫ 
[৯] সহীহ মুসবলম, হাবেস নং ২৪০৮ 
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২৭৮ 

ইবলয়াি, িয় ও বনরীশ্বরিাে 

- আবশ্ক আরমান বনলয় (লে খ ক , অ ি বু াদ ক  ও  স ম্প াদ ক ) 
. 

 
❒ পািারত্যর চর্বাপে : 
পবিমা সাবহরত্যর প্রাচীনত্ম বনেশ্বন িরল ধারণা করা হয় মহাকািয েয ইবলয়ািরক। েয 
ইবলয়াি এর রচবয়ত্া লক, লকিল একজনই এর রচবয়ত্া বক না---এসি বিষরয় 
ইখবত্লাে আরে। লমজবরবট স্কলাররের মরত্ এর রচবয়ত্া লহামার। োটবার রাণী 
লহরলরনর সারথ িরয়র রাজকুমার পযাবররসর পরকীয়া এিং ত্ার লজর ধরর গ্রীক লজাট 
ও িরয়র মধযকার বিখযাত্ রু্রদ্ধর একাংশ্ বনরয়ই এই মহাকািয। ত্রি এর কাবহনী 
িণবনা করা এই ললখার উরেশ্য নয়। েয ইবলয়াি এর মাধযরম কীভারি আজরকর 
বনরীশ্বরিােী লসকুযলার বচিাকাঠারমার বিবভন্ন বেক িযাখযা করা র্ায়, এ বনরয়ই আজরকর 
আরলাচনা। 
. 
❒ লনা বসরঙ্গল িুথ : 
েয ইবলয়াি এর কাবহনীর চবরত্রগুরলা িহুঈশ্বরিােী লপৌিবলক। গ্রীক লজাট ও িরয়র 
এই রু্রদ্ধ ঈশ্বরররা সকরল বমরল লকারনা এক পরের সমথবক নয়। প্রধান ও অপ্রধান 
লেিরেিীরা এখারন বনজ বনজ পেরন্দর পেরক – এমনবক পেরন্দর িযবিরক – সাহার্য 
সহরর্াবিত্া করর। ঈশ্বর িলরত্ই আমরা িুবে সত্য-বমথযার মানেণ্ড বনধবারণকারী। সকল 
লেিরেিী র্বে িরয়র পরে থাকরত্া, ত্াহরল আমরা িুেত্াম িয় হরকর উপরর আরে। 
সকল লেিরেিী গ্রীক লজারটর পরে থাকরল লিাো লর্ত্ গ্রীক লজাট হরকর উপর 
আরে। বকন্তু লেিরেিীরের কাউবেল এখারন বেধাবিভি। পুররা ঘটনায় ত্াই লকারনা 
জাজরমন্ট লেওয়া র্ারচ্ছ না রু্দ্ধরত্ েুই পরের মারে লক আসরল র্াবলম, আর লক 
মার্লুম। এমনবক োটবার রাজা লমরনলাউরসর স্ত্রীরক েুসবলরয় বনরজর করর লনওয়া 
পযাবরসরকও অপরাধী িলা র্ারচ্ছ না, কারণ লস এই কাজ করররে লেিী অযারোিাইবটর 
বনরেবরশ্ই! 
. 
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ত্াওহীেিােী ধমবগুরলা বঠক-রিবঠরকর িযাপারর িড্ড একররাখা। আল্লাহ্ এক। বত্বন র্া 
হালাল করররেন, ত্া হালাল; বত্বন র্া হারাম করররেন, ত্া হারাম। ইজবত্হাবে িযাপারর 
নানারকম মত্ শ্াবিপূণব সহািস্থান কররত্ পারর, ত্রি মূল কাঠারমা অপবরিত্বনীয়, 
লসখারন বভন্নমত্ গ্রহণ-অরর্ািয। লসকুযলার ধরমবর েশ্বন এর বিপরীত্। নানাজরনর নানা 
মত্, একই বজবনস কাররা কারে বঠক এিং কাররা কারে লিবঠক হরত্ পারর। সাো-
কারলার মারে ররয়রে অরনক ধূসর অিল। ত্ার মারন ‘সত্য’ লকিল একবট নয়, 
লকারনা সত্যই পরম নয়। ‘সত্য’ অরনক। ‘িািিত্া’ অরনক। এর উোহরণগুরলাও 
চমকপ্রে। আরলা পড়রল কাউরক একটু লিবশ্ েসবা লারি। 
. 
বটউিলাইরটর আরলারত্ একরকম েসবা, সূরর্বর আরলারত্ আররকরকম। লকান আরলারত্ 
ত্ার িারয়র আসল রঙ লেখা র্ারচ্ছ? িলরত্ পাররন লকারনা আরলা োড়াই লর্রকম লেখা 
র্ায়, লসটাই আসল। বকন্তু িস্তুর উপর লকারনা না লকারনা আরলা প্রবত্েবলত্ হরয় লচারখ 
না আসরল লচাখ লত্া বকেু লেখরত্ই পারর না! বনরীশ্বরিােী েশ্বন লর্ন এবেক লথরক 
লসই িহুঈশ্বরিােী েশ্বরনরই বর-ইনকারনবশ্ান। 
আপাত্েৃবষ্টরত্ লসকুযলার েশ্বন অরনক সহনশ্ীল। অপররর মত্রক েদ্ধা কররত্ লশ্খায়। 
ত্রি সামবগ্রকভারি একক সরত্যর ধারণাটারকই এভারি ধ্বংস করর লেওয়ার ধারণাটা 
লভত্র লথরক েুিবল। 6-লক উরটা করর বলখরল 9 মরন হয়, M-লক উরটা করর ধররল 
W মরন হয়। লর্ 6M িলরে, ত্ারকও সম্মান কররত্ হরি; র্ারা 9W, 6W িা 9M 
িলরে, ত্ারের মত্রকও সম্মান কররত্ হরি। বকন্তু বেন লশ্রষ সিগুরলাই সবঠক না। 
পিম লিাররর বঠক উপররর ত্লায় 6 ললখা থাকরল িুরে বনরত্ হরি লসবট বসেথ 
লিার। আপবন মাথায় ভর বেরয় োাঁবড়রয় লসবটরক নাইন পড়রলই আপনার মত্রক সম্মান 
করা িাধযত্ামূলক না। বসেথ লিারর িসিাসকারী Max সারহরির নাম আপবন উরটা 
হরয় xvW পড়রলই হরয় লিরলা না। 
. 
লর্ িযবি উপুড় হরয় মুরখর ভরর চরল, লস-ই বক অবধক সৎপথপ্রাপ্ত; নাবক লর্ লসাজা 
হরয় সরল-সবঠক পরথ চরল, লস? [সূরাহ আল-মুি (৬৭): ২২] 
. 
িণব আর সংখযার এই উোহরণবট কাল্পবনক। বকন্তু িািি জীিরনর লেরত্রও এই বিষয়বট 
সত্য। একক সরত্যর ধারণারক অস্বীকার করর জীিন চরল না। প্রথরম হয়রত্া ধমবীয় 
কতৃ্বত্বরক উৎখাত্ করার জনয ‘িহু সরত্য’র এই ধারণাবট প্রচাবরত্ হয়। বকন্তু একিার 
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র্খন ধমবরক উৎখাত্ করর অধমব বসংহাসরন আররাহণ করর, ত্খন লসও বনরজরক একক 
সত্য বহরসরি প্রবত্বষ্ঠত্ করর। ত্খন ধমবীয় সত্য বেরয় লসকুযলার ‘সত্য’লক আিমণ 
কররলই অধরমবর োাঁত্-নখ লিবররয় আরস। েষ্ট হরয় র্ায় লর্, পরমত্সবহষু্ণত্ার 
লসকুযলার বমথ আসরল কত্টা েুিবল। 
. 
আরিও িলা হরয়রে লর্, ইসলারমর একক সরত্যর লভত্র ইজবত্হােিত্ বিবভন্ন নিবচত্রয 
থাকরত্ পারর। বকত্ারি লর্ই বসদ্ধাি সরাসবর লেওয়া লনই, ত্া িরিষণা করর লির 
কররত্ লিরল েুজন িরিষরকর মারে মত্াবনকয হরত্ই পারর – এবট প্রথম রু্ি লথরকই 
ইসলারম স্বীকৃত্। র্ার একবট উোহরণ হরলা একাবধক মার্হারির অবিত্ব এিং একই 
মার্হারির েুই িা ত্রত্াবধক ‘আবলরমর মধযকার মত্াবনকয। মার্হািগুরলার মরধয র্ত্ 
োঙ্গা হরয়রে ও হরচ্ছ, লসই ইবত্হাসরক অস্বীকার করার বকেু লনই। বকন্তু মার্হারির 
অবিত্ব এিং মার্হারির িযাপারর উম্মাহর ‘আবলমিরণর অযারপ্রাচ লথরকই লিাো র্ায় 
ইসলারম পরমত্সবহষু্ণত্ার স্থান কত্ বিিৃত্। ত্রি লসবট ঘটরি একবট বনবেবষ্ট সীমার 
মরধযই। েুইজন েুই জায়িায় হাত্ লিাঁরধ পাশ্াপাবশ্ সালাত্ পড়রত্ই পারর। বকন্তু 
আল্লাহ্ লর্ এক ও অবেত্ীয় – এ বনরয় লকারনা বভন্নমত্ গ্রহণরর্ািয নয়। আিার 
ইজবত্হাবে বিষরয় েুবনয়ায় অপররর মত্রক সম্মান করর চলা লর্রত্ পারর, বকন্তু 
আবখরারত্ সবঠক ইজবত্হােকারী ত্ার আমলনামায় লেখরি েুই লনবক এিং ভুল 
ইজবত্হােকারী পারি এক লনবক। কারজই অপররর মত্রক সম্মান করার লর্ই িয়ান 
লসকুযলার েশ্বরনর ধারকরা বনরয় এরসবেরলা, ত্ার এক উন্নত্ত্র ও িািিসম্মত্ 
সংস্করণ আরি লথরকই ইসলারম আরে। 
. 
❒ লনা হায়ার পারপাজ অি লাইে :  
লমরনলাউস িয়স্ক ললাক িরট। বকন্তু রু্রদ্ধর ময়োরনর িীরত্বরক পুরুষত্ব বহরসরি ধররল 
স্বামী বহরসরি লস বনত্াি লেলনা নয়। পযাবরস লর্ লহরলনরক খুি অত্যাচারী রােস 
স্বামীর হাত্ লথরক উদ্ধার করর িরয় বনরয় লিরে, বিষয়টা এমন নয়। আিার রু্দ্ধ পারর 
না িরল পযাবরসও লর্ স্বামী বহরসরি খুি খারাপ, ত্াও নয়। লস নারীরের মন লভালারত্ 
জারন, লেখরত্ সুন্দর, লপ্রমরেিীর আশ্ীিবাে ধনয। ত্াই লমরনলাউস লহরলনরক লকারনা 
ধ্বজভঙ্গ সন্নযাসীর হাত্ লথরক িাাঁচারত্ িরয়র উপকূরল লধরয় এরসরে, এমনটাও িলা 
র্ায় না। েশ্ িের স্থায়ী রিেয়ী একবট রু্দ্ধ লিাঁরধ লিরলা লকিল েুজন (রহরলনরক সহ 
ধররল বত্নজন) মানুরষর লর্ৌনাকাঙ্ক্ষারক বঘরর।  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1648 

. 
প্রায়-অমর অযাবকবলস বেরলা এই রু্রদ্ধ গ্রীক লজারটর গুরুত্বপূণব হাবত্য়ার। লজারটর লনত্া 
অযািারমমরনারনর সারথ মরনামাবলরনযর কাররণ লস েীঘব সময় রু্দ্ধ লথরক হাত্ গুবটরয় 
রারখ। মরনামাবলরনযর কারণ হরলা রু্দ্ধিবন্দনী বহরসরি অযাবকবলস লর্ই লমরয়রক লসে-
ললইভ বহরসরি লপরয়বেরলা, অযািারমমরনান ত্ারক বেবনরয় বনরয় লিরে। লিাটা করয়ক 
খণ্ডরু্রদ্ধ পরাবজত্ হওয়ার পর অযািারমমরনান মবরয়া হরয় অযাবকবলরসর সাহার্য চায়। 
নতু্ন লসে-রলইভ আর উপরঢৌকন বেরয় ত্ার মন িলারত্ চায়। অযাবকবলস লিাাঁ ধরর 
িরস থারক লর্, ত্ার বনরজর লনৌিহর আিাি না হরল লস আর অস্ত্র তু্লরে না। 
ঘটনািরম ত্ার ঘবনষ্ঠ অনুজ পযারিাক্লাস বনহত্ হয় লিাজান রু্িরাজ লহির বিন 
বপ্রয়ারমর হারত্। গ্রীক বশ্বিরর খুবশ্র লজায়ার িইরয় বেরয় রু্রদ্ধ পুনঃরর্ািোন করর 
অযাবকবলস। অথবাৎ, রু্দ্ধ এিং খণ্ডরু্দ্ধগুরলার উরেশ্য বেরলা কীভারি সরিবাচ্চ িযবিিত্ ও 
িস্তুিত্ সুখ লাভ করা র্ায়। পারশ্র লেরশ্ শ্াবি, সাময, নযায়বিচার ইত্যাবে প্রবত্ষ্ঠার 
মহৎ উরেযাি বেরলা না লকারনাবটই। 
. 
সরিবাচ্চ িস্তুিত্ সুখ আস্বােনরক জীিরনর ধযান-জ্ঞান িানারনার এই েশ্বন অরনক 
পুররনা। সংজ্ঞািত্ বকেু পাথবকয সহকারর এর নানারকম নাম ররয়রে। লর্মন- 
বহরিাবনজম, কনবসরকারয়নবশ্য়াবলজম, ইউবটবলটাবরয়াবনজম ইত্যাবে। বনরীশ্বরিােী বচিা 
এই েশ্বনগুরলারক বঘরর আিবত্বত্ হয়। প্রাচীন মত্গুরলার সারথ আধুবনক 
সংস্করণগুরলার পাথবকয হরলা, আধুবনক সংস্কররণ ‘অরনযর েবত্ না করর’ অংশ্টা লর্াি 
করা হয়। অরনযর েবত্ না করর আপবন সরিবাচ্চ িস্তুিত্ সুখ আস্বােরনর জনয র্া খুবশ্, 
ত্া-ই কররত্ পাররিন। গ্রীক লজাট আর িরয়র রু্রদ্ধ উভয় পে এিং উভয় পরের 
লভত্ররর িযবিিিব লচরয়রে অরনযর েবত্ করর হরলও বনরজ সরিবাচ্চ সুখ আস্বােন 
কররত্।  
. 
আধুবনক বনরীশ্বরিােীরা ‘অরনযর েবত্ না করর’ জীিরনর সরিবাচ্চ মজা ললাটারক খারাপ 
বকেু মরন করর না। র্ত্ র্া-ই লহাক, লর্রহতু্ ত্ারের মরত্ ঈশ্বর িরল লকউ লনই, 
আমারের সমূ্পণব অবিত্বই প্রাকৃবত্ক নানা ঘটনা-েুঘবটনার েল, ত্াই উচ্চত্র কলযাণকর 
লকারনা বনয়মসমবষ্টরত্ বিশ্বাস করর জীিরনর মূলযিান সময় নষ্ট করার লকারনা েরকার 
লনই। এটার উোহরণ বেরত্ একসময় সমকাবমত্া প্রসঙ্গ আনা হরত্া। বকন্তু এই 
বিষয়বটরক বনরীশ্বরিােীরা এখন এত্ই হালকা করর লেরলরে লর্, এই উোহরণ বেরয় 
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আর মানুষরক ভড়রক লেওয়া র্ায় না। ত্াই নতু্ন উোহররণর বেরক েুাঁকরত্ হরচ্ছ। 
২০১৮ সারলর ৩রা মাচব বরচািব িবকে নরমাংসরভাজরনর িযাপারর টুইটারর বকেু কথা 
বলরখন---মৃত্ মানুরষর আর লকারনা েবত্ করা সম্ভি না। অনযবেরক খাওয়াোওয়া 
কররল জীবিত্ মানুষ পুবষ্ট লাভ করর, ত্ার ‘সুরখ’র পবরমাণ িারড়। ধমবীয় েশ্বনগুরলা 
নরমাংসরভাজরনর বিরুরদ্ধ লর্ই ‘টযািু’ নত্বর করররে, বটশুয কালচাররর মাধযরম 
উৎপাবেত্ নরমাংরসর িাজারজাত্কররণর মাধযরম ২০১৮ বিষ্টারব্দর লশ্ষ বেরকই লসই 
টযািু ভাঙা র্ারি িরল আশ্ািাে িযি কররন িবকে। 
. 
আল্লাহ্ প্রেি একবট সীমায় বিশ্বাস না কররল িস্তুিত্ সুখ আস্বােরনর এই েশ্বন 
আমারের অকল্পনীয় সি জায়িায় বনরয় লর্রত্ পারর। িীিত্ করা হারাম। লকন হারাম? 
কাউরক না জাবনরয় ত্ার নারম এমন বকেু সত্য কথা িলা হরচ্ছ, র্া শুনরত্ লপরল লস 
মাইন্ড কররত্া। বকন্তু শুনরত্ লত্া পারচ্ছ না। উরটা িীিত্কারীরা আড্ডা মারার মজা 
পারচ্ছ। ত্াহরল িীিত্ কররল সমসযা লকাথায়? সমসযা হরলা, আল্লাহ্ এরক হারাম 
করররেন। ত্াই ত্া করা র্ারি না। 
. 
...এরক অরনযর অনুপবস্থবত্রত্ লোষ-ত্রুবট িণবনা কররা না। লত্ামারের লকউ বক ত্ার মৃত্ 
ভাইরয়র মাংস লখরত্ পেন্দ কররি? লত্ামরা লত্া লসটারক ঘৃণাই করর থারকা।... [সূরাহ 
আল-হুজুরাত্ (৪৯) : ১২] 
. 
পাথর-শ্ীত্ল রু্বির বিচারর িীিত্ এিং কযাবনিাবলজম – লকারনাটাই েবত্কর নয়। 
উরটা উপকারী। ত্াররক মাসুরের একটা বসরনমায় ‘বহলযা বিরয়’ প্রথার র্াাঁত্াকরল বপষ্ট 
এক রু্িত্ী িুকোটা কান্না কররত্ কররত্ ত্ার লিান িা এমন কাউরক িরল, “আমারর 
িাাঁসান, লহ অমুক! আমারর িাাঁসান!” (উরল্লখয, বসরনমা লেখা হারাম এিং বসরনমায় 
লেখারনা বহলযা প্রথার সারথ বিিাহ-ত্ালারকর ইসলামী বিধারনর পাথবকয িযাপক। লস 
বভন্ন আরলাচনা।) রু্বি আর বিজ্ঞানমনস্কত্ার এই র্াাঁত্াকরল বপষ্ট হরয় মানিত্াও আজ 
লসভারি কাাঁেরে, “আমারক িাাঁচান! লকউ আমারক িাাঁচান!” রু্বির এই জাহান্নাম লথরক 
লির হওয়ার একমাত্র উপায় হরলা মানিপ্রজাবত্র রু্বিিুবদ্ধ িযিহাররর েমত্ারক 
সৃবষ্টজিরত্র চূড়া মরন না করা। মানুরষর লচরয় উচ্চত্র জ্ঞানসম্পন্ন সত্ত্বার অবিত্ব 
স্বীকার করা এিং ত্াাঁর লেওয়া সীমা-পবরসীমা লমরন চলা, ত্া রু্বি ও বিজ্ঞারনর বিচারর 
ত্া র্ত্ই অরিাধয লহাক। এমনবক রু্দ্ধ কররলও ত্া ভূবম েখল িা লুটপারটর জনয না 
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করা। লসই উচ্চত্র সত্ত্বার লেওয়া সরিবাচ্চ কলযাণকর আইন-কানুন িািিায়রনর জনয 
ত্া করা। 
. 
❒ লপ্রারমারটি টু িি :  
েয ইবলয়াি-এ উরল্লবখত্ ঈশ্বররের মাধযরম লহামার বক সবত্যকাররর ঈশ্বরই িুবেরয়রেন, 
নাবক মানুষরের বিরিরকর কণ্ঠটারকই রূপক আকারর লেবখরয়রেন – এ বনরয় স্কলাররের 
মত্রভে আরে। লহামাররর ধমববিশ্বাস সম্পরকব অকাটযভারি বকেু জানরত্ না পাররল লস 
িযাপারর বনবিত্ করর বকেু িলা র্ারচ্ছ না। লপৌিবলকরের এই ধমবীয় বিশ্বাসগুরলা 
একেম েৃঢ়ভারি লকারনা বকত্াবি বনয়ম-কানুরন িাাঁধাধরা নয়। ত্াই এগুরলারক 
অিবযানাইজি বরবলবজয়ন িলা হয় না, িলা হয় বিবলে বসরস্ট্ম। এসকল বিবলে 
বসরস্ট্রম প্রায় প্রবত্বট প্রাকৃবত্ক শ্বিরকই এক একবট লেি-রেিী বহরসরি কল্পনা করা 
হরত্া/হয়। 
এগুরলা লত্া লকিল কত্গুরলা নাম, লর্ নাম লত্ামরা ও লত্ামারের বপতৃ্পুরুরষরা 
লররখরো। এর পরে আল্লাহ্ লকারনা প্রমাণ নাবর্ল কররনবন।... [সূরাহ আন-নাজম 
(৫৩): ২৩] 
. 
আজরকর বেরন বনরীশ্বরিােী কাঠারমারত্ সামাবজক, সাংসৃ্কবত্ক, অথববনবত্ক, রাজবনবত্ক 
র্ত্ মত্িাে ররয়রে, খুি েষ্টভারিই এগুরলা এরককবট ধমব, র্ারের ররয়রে বনজস্ব 
বমরথালবজ, ঈশ্বর, বচহ্ন, আচার-প্রথা ও বিবধবনরষধ। এরকম বকেু ধমব হরলা পুাঁবজিাে, 
সমাজিাে, জাত্ীয়ত্ািাে, িণত্য ইত্যাবে। এরের ‘ধমব’ িলার কারণ হরলা, ননিবযবিক 
িািিত্ায় লকারনারকম িস্তুিত্ অবিত্ব োড়াই বকেু বজবনস এখারন ‘বিশ্বাস’ কররত্ হয়। 
পুাঁবজ, প্ররলত্াবররয়ত্ লেণী, লেশ্ – প্রবত্বটই বনজ বনজ ধরমবর ঈশ্বর। আব্রাহাম বলংকন, 
কালব মােবরা বনজ বনজ ধরমবর নিী, র্ারের আনীত্ শ্বরয়ত্রক লসই ধরমবর অনুসারীরা 
মরনপ্রারণ বিশ্বাস করর। িাস কযাবপটাল িা লর্রকারনা লেরশ্র সংবিধান লসই লসই ধরমবর 
ধমবগ্রন্থ। মানিাবধকার নামক একবট লসট অি রুলরস বিশ্বাস করা, িাকস্বাধীনত্ায় 
বিশ্বাস করা, মাবট ও আকারশ্র মরধয একবট বনবেবষ্ট সীমা পর্বি অংরশ্র একবট বনবেবষ্ট 
নাম আরে িরল বিশ্বাস করা – এগুরলা সিই অন্ধবিশ্বাস। এরের পরে লকারনা 
নিজ্ঞাবনক প্রমাণ লনই। পাথবকয হরলা, লপৌিবলকরা স্বীকার করর লর্, ত্ারা একবট ধরমবর 
অনুসারী। 
. 
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আধুবনক বনরীশ্বরিােীরা ত্া স্বীকার কররত্ চায় না। ‘ইমযাবজন আ ওয়ােব উইোউট 
বরবলবজয়ন’ কথাটা ত্াই অিািি। স্বাধীনত্া’কামী’ মানুষ র্ত্ বেরকই ত্াই লোটােুবট 
করুক, ধমব ও ঈশ্বররর হাত্ লথরক ত্ার বনিার লনই। লজরন িা না লজরন সিাইই 
ধাবমবক, সিাইই লকারনা না লকারনা ঈশ্বররর উপাসক। 
. 
❒ বিরনােনমিত্া : সুন্দরী প্রবত্রর্াবিত্া ও অবলবম্পক লিইমস 
এবথনা, লহরা এিং অযারোিাইবট বত্নজন লেিী। রাজপুত্র পযাবরসরক ত্ারা বিচাররকর 
োবয়ত্ব লেয় ত্ারের বত্নজরনর মরধয সিরচরয় সুন্দরী লক, ত্া বনিবাচন করার জনয। ত্রি 
পযাবররসর বনজস্ব বিচারিুবদ্ধর উপর ত্া লেরড় লেওয়া হয়বন। বত্নজন লেিীই বত্নবট 
বজবনস অোর করররে পযাবরসরক। র্বে পযাবরস লসই লেিীরক বসরলি করর, লস ত্ারক 
এই উপহার লেরি। লত্া অযারোিাইবট িরলবেরলা ত্ারক বনিবাচন কররল সিরচরয় সুন্দরী 
মানিীর সারথ পযাবরসরক বমবলরয় লেরি লস। পযাবরস ত্ারকই সিরচরয় সুন্দরী আখযা 
বেরলা। কথা অনুর্ায়ী বিশ্বসুন্দরী লহরলরনর সারথ পযাবররসর বমলরনর পথ খুরল লেয় 
অযারোিাইবট। এ বনরয় পরর গ্রীক লজাট আর লিাজানরের রু্দ্ধ লিাঁরধ লিরল এবথনা আর 
লহরা গ্রীক লজারটর পে লনয়, অযারোিাইবট পে লনয় িরয়র। 
. 
রু্রদ্ধর োাঁরক োাঁরক বিরনােন বনরত্ ভুলরত্া না লকারনা পেই। অিসর সময় লপরল 
নসবনরকরা বিবভন্ন লোটবরস লমরত্ ওরঠ। গ্রীক বশ্বিরর আরয়াবজত্ এমনই এক 
টুনবারমরন্টর েীঘব িণবনা ররয়রে েয ইবলয়াি-এ। লঘাড়রেৌড়, রথ প্রবত্রর্াবিত্া, 
ত্রলায়ারিাবজ, বত্রন্দাজী, কুবি সহ নানারকম প্রবত্রর্াবিত্ার আরয়াজন করা হয়। 
এরকক ইরভরন্ট অংশ্ লনয় লসই লখলায় েেত্ম লর্াদ্ধারা। বিজয়ীরের জনয লঘাষণা করা 
হয় লমাটা অংরকর পুরষ্কার। ত্খন লত্া আর বেয়াট মাবন বেরলা না। প্রাইজ বহরসরি 
লেওয়া হরত্া লঘাড়া, রথ, নারী, িমব, অস্ত্র, বশ্রস্ত্রাণ, স্বণব িা লরৌপয বনবমবত্ িবে, মুদ্রা 
ইত্যাবে। পুররা লসনািাবহনী বমরল উপরভাি করর এরকক ইরভরন্ট এরকক লর্াদ্ধার 
িীড়াবনপুণয। 
. 
ঈশ্বরবিহীন একবট পৃবথিীরত্ লর্রহতু্ বিরনােনই হরলা অবিত্বিােী আত্ংক ভুরল থাকার 
কার্বকর একবট উপায়, ত্াই বনরীশ্বরিাে বিরনােনরক িযাপক গুরুত্ব লেয়। এই 
বিরনােরনর িড় েুবট ময়োন হরলা লশ্াবিজ এিং লোটবস জিত্। সুন্দরী প্রবত্রর্াবিত্ায় 
চযাবম্পয়ন হরত্ িা নাটক-বসরনমায় িাক লপরত্ হরল আরিই নানাভারি পুরুষ 
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বিচারকরের ঠাণ্ডা কররত্ হয়, লর্মনটা করার লচষ্টা করররে ওই বত্ন লেিী। আরি 
রু্রদ্ধর ময়োরনর োাঁরকই সবিয় লর্াদ্ধারা লখলাধুলা কররত্া। এখন িণত্রযর রু্রি 
রাজনীবত্র জবটলত্া লথরক জনিরণর মুখ বেবররয় রাখরত্ আরয়াবজত্ হয় এসকল 
লিইমস। বিরনােন জিরত্র েরল অথবনীবত্ সচল থারক িরট, বকন্তু অরথবর সুষম িণ্টন 
হরয় োবরদ্রয হ্রাস পায় না। এই িািিত্া জানা সরত্ত্বও এগুরলার লপেরন িের িের 
কাাঁবড় কাাঁবড় অথব র্ায়। অল্প বকেু প্রবত্িােকারীর বমবেল, মানিিন্ধন, ললািারনর খির 
পবত্রকার এক লকানায় থারক র্বেও। 
. 
ধমবরক বিরিচনায় বনরল বিরনােরনর উপর নানারকম বিবধবনরষধ আররাবপত্ হরয় র্ায়। 
বকন্তু লসসি বিবধবনরষরধ ঐশ্ববরক পবরবমত্রিারধর লোাঁয়া থাকায় ত্া লমরন চলরল লর্মন 
বিরনােরনর অভারি মানুষ েম িন্ধ হরয় মারা র্ায় না, লত্মবন জীিরনর মূল উরেশ্যরক 
ভুরল বিরয় বিরনােরনর সািররই িুরি র্ায় না। 
. 
❒ শুনয ও একাবধরকর মারে : 
েয ইবলয়াি এখারন লকিল উোহরণ। িহুঈশ্বরিারের সারথ বনরীশ্বরিারের আাঁত্াত্ বনরয় 
বলখরত্ চাইরল বেিার পর বেিা ললখা র্ায়। এখারন উরল্লবখত্ উোহরণগুরলারক 
প্রাথবমক োাঁচ ধরর পাঠক চাইরল এমন আররা সােৃশ্য আবিষ্কার কররত্ পাররিন। 
বেনরশ্রষ ওই এক-এ বেরর র্াওয়াটাই সমাধান। 

. 
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২৭৯ 

নাবিকরের কুবম্ভরাশ্রু: আবমষ ও বনরাবমষ 

- আবু্দল্লাহ ইউসুে 
. 

 
লকারিাবনর ঈরের সময়টা। নাবিক পাড়া সরিরম। কারণ লত্া একটাই ইসলারমর 
বিররাবধত্া। বিররাবধত্া কররত্ই হরি। চাই লস বিররাবধত্ার প্রবত্ষ্ঠা র্ত্ িড় কুরু্বির 
উপররই লহাক না লকন। একটু আরি আবিররর সারথ কথা হবচ্ছল। লস রবেক ও 
অনযানযরের সারথ বকেুেণ আরি িরু বিষয়ক একবট উিম উপস্থাপনা লসরর এরসরে।  
. 
রবেক একটু নাবিক টাইরপর। ত্ারের প্রায় সি কথাই কুরু্বির উপরর হরয় থারক। 
িাবকটা না লিাোর কাররণ। রবেরকর ভাষয হরলা: ‘‘আমরা বনজরের বিশ্বারসর জনয লর্ 
লকান বকেু কররত্ পাবর। লর্মন আবম আমার আত্মীয় স্বজনরের লথরক আসা-র্ারা 
অবধকাংশ্ই মুসবলম- লিাশ্ত্ খারিা না। এমনবক আমারের ঘররর জিাই করা িরুর 
লিাশ্ত্ও না’’  
আবির িলল: লকন লর? খাবি না লকন? 
. 
রবেক টবপকরক একটু ঘুবররয় বনরয় িলরলা: লকারিানীর সময় লত্ারা লর্ বহংস্রত্া 
লেখাস ত্ারত্া োনিরকও হার মানায়। 
- ত্াই নাবক? 
- হাাঁ। ত্াই লত্া। লত্ারা মুসবলমরা লত্া মানবিকত্ার সীমা কত্ আরিই োবড়রয় লিবেস। 
- আচ্ছা। ত্া লত্ারা নাবিকরা লত্া কখরনা লকান জন্তুর লিাশ্ত্ই েুাঁরয় লেবখস না। ত্াই 
না? 
- না। মারে সারে লত্া খাই-ই একটু আধটু। 
- ত্খন লর্ প্রাণীর লিাশ্ত্টা খাস। ত্া লস মুরিীই লহাক িা িরু লহাক। লস প্রাণীটার 
বক প্রাণ বেল না?  
- বেল লত্া। 
- ত্াহরল লখবল বকভারি? সামরনর পুররা জীিরনই বক আর খাবি না? 
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- হরয়রে। লত্ার সারথ আবম আর পারা লিল না। চল লত্া লেবখ রণবজত্ সযাররর কারে 
র্াই লি। লেবখ ত্ার সামরন কত্টুকু পাবরস। 
- হাাঁ চল। লেবখ! 
রণবজত্ সযার অথবনীবত্ বিভারির অধযাপক আবিররের করলরজ। অিশ্য আবিররের 
করলজ িলা বঠক হরচ্ছ বক না জাবন না। কারণ আবির লস করলজ অরনক আরিই লেরড় 
এরসরে। এখন লস পুররােস্তুর হুজুর। #হুজুর_হরয় করলরজ লর্রত্ ত্ার িাাঁরধ। ত্াই 
করলজ লেরড় েীন বশ্োয় ব্রত্ী হরয়রে।  
. 
রণবজত্ সযাররর িাসার সামরন োাঁবড়রয় ত্ারা েুজন। রবেক কবলংরিল বটপরলা। লভত্র 
লথরক প্রশ্নরিাধক িাকয লশ্ানা লিল। উিরর রবেক সায় বেল: ‘আবম রবেক। সযাররর 
োত্র।’ রবেক প্রায় সময়ই এ িাবড়রত্ আরস। সযাররর সারথ ত্ার সম্পকবটা অবত্বরি 
ভারলা। বকেুেণ অরপো। ত্ারপর েরজা লখালা হরলা। েরজা খুলরলা সযাররর আররক 
োত্র—সজীি। ধরমব বহনু্দ। রবেক ও সজীি, মাবনক লজাড়। মরন হরচ্ছ রবেকই ত্ারক 
লোন করর আসরত্ িরলরে। বকন্তু েরজা খুলরত্ এত্েণ লেবর হরলা লকন? মরন হয়—
এর আরিরিার রণবজত্ সযাররর লেরল এরসবেল েরজায়। র্াই লহাক। ত্ারা ঘররর 
লভত্রর লিল। সামরনর করে লসাোয় বিরয় িসরলা। সযার লসখারনই বেরলন। 
. 
রণবজত্ সযার: বক লহ আবির। লকমন কাটরে বেনকাল। 
- ‘‘ভারলাই সযার। আলহামেুবলল্লাহ। সকল প্রশ্ংসা আল্লাহর জনয। ‘’ হামোলার িাংলা 
অনুিােটা করর বকেুটা ‘বক লহ’র জিাি বেরলা মরন হয় আবির। এ অনুিারের লপেরন 
শ্ি কারণও আরে। কারণটা হরলা—র্বেও রণবজত্ সযার বনজরক নাবিক োবি করর। 
বকন্তু বঠকই বহনু্দরত্বর পুররাধাটা ধরর রারখ বনরজর মারে। আবিররর লিাধ হরচ্ছ লর্, এ 
সযার নাবিক্বিাে প্রচাররর আড়ারল মুসবলম োত্ররেররক ধমবহীন িানারনার চিাি 
কররে। এরকম একটা কথা সযাররর অবত্ বপ্রয়ভাজন আররক োত্র শ্রীরের কাে লথরক 
লজরনবেল লস। একসময় শ্রীে নাবিকত্ায় আিাি থাকরলও এখন নাবিকরের সারথ 
সমূ্পণব িারাআত্ লঘাষণা করররে। শ্রীে সযাররক েুরয়ক িারই িাসায় পূরজা কররত্ 
লেরখরে। 
অিশ্য লসটা একবসরিন্ট িসত্ লেরখ লেরল লস। ঘটনাটা এরকম—শ্রীে সযাররর সিরচ 
বপ্রয় োত্র। সপ্তারহ করয়ক িার আরস িাবড়রত্। ত্াই সযাররর লেরল অনায়ারস েরজা 
খুরল বেরত্া সযাররক বজরজ্ঞস না করর। এভারি একবেন সযাররক ময পাঠ কররত্ 
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শুরনবেল লস। পরর সযাররক বজরজ্ঞস কররল, সযার িলল: ময মুখস্থ করবেলাম আরবক। 
লর্ন বহনু্দ োত্রগুরলারক লধালাইরয়র উপরর রাখা র্ায়। 
. 
বকন্তু শ্রীরের খটকা কারট না। কারণ লস এরত্াটা লিাকা না। মুখরস্থর সুর আর ভবির 
সুর কখরনা এক হয় না। পরিত্বীরত্ ক্লারস শ্রীে লখয়াল কররলা—সযার ইসলারমর 
বিরুরদ্ধ র্রত্াটা না িরলন, বহনু্দ ধরমবর িযাপারর ত্ার ১০০ ভারির ১ ভািও িরলন না। 
এত্বেন সযাররর অন্ধ ভি থাকায় এ বিষয়টা লখয়াল কররবন লস। এভারি খটকার 
লোটকা সরন্দহ লথরক েৃঢ় বসদ্ধারি লপৌঁেল—রণবজত্ সযার আসরলই এক চিািকারী। 
শ্রীে এ বিষয়টা আবিররক জাবনরয়বেল। একসমরয়র িনু্ধ শ্রীে ও আবির। শ্রীে 
রণবজত্ সযাররর লধাাঁকায় পড়ার পর লথরক আবির লথরক েূরত্ব িজায় রাখবেল। বকন্তু 
এিার লত্া ত্ার শ্রীরের সামরন লথরক পেবা সররত্ শুরু করবেল ত্াই লস আবিররর 
ধারস্থ হরলা এবট বনরয়। আবিরও এ সুরর্াি োড়ার পাত্র নয়। আবির লখয়াল কররলা: 
শ্রীে র্বেও মুখ েসরক রণবজত্ সযাররর বিষয়টা িরল লেরলরে। বকন্তু লস এখনও 
নাবিকত্ায় বিশ্বাসী। অত্ঃপর েীঘব মাস খাবনক সমরয়র ত্কব-বিত্কব, পঠন-পাঠরনর পর 
শ্রীে লহোয়ারত্র পরথ বেরর আরস। 
র্াই লহাক কথা এক বেক লথরক অনয বেরক চরল লিরে। রবেক কথা তু্লরলা। িলল: 
‘‘সযার। শুনুন আবির বক সি িুজং িাজঙরয় এখনও বিশ্বাস রারখ।’’ 
সযার: বক িরল? 
রবেক: বক আর িলরি। িরল আমরা নাবক ত্ারেরই মরত্া সমান অপরাবধ। 
সযার: কী রকম? 
রবেক: মুসবলমরা লকারিানী করর। লত্মবন আমরাও লত্া মুরিী, হাাঁস ইত্যাবে জিাই 
করর খাই। ত্াই আমরাও নাবক ত্ারের লচরয় কম র্াই না। 
. 
রণবজত্ সযার মরন হয় একটু ভযািাচযাকা লখরলন। মরন হরচ্ছ লকান রু্বিরত্ লঠকারি 
ত্ার প্রস্তুবত্ চলরে। লশ্ষরমশ্ রণবজত্ সযারই কথার হাল ধররলন, িলরলন: 
‘‘হাাঁস-মুরিী জিাই লত্া স্বাভাবিক। বকন্তু িরু লত্া অনয বকেু।’’  
সযাররর এমন রু্বিরত্ আবির মরন মরন লহরস কুবটেুবট লখরত্ লািরলা। বকন্তু এখন 
হাসা র্ারি না। হাসার আররা সময় আরে।  
আবির িলরলা: িরু লকমন বকেু? 
সযার িলরলন: িরুগুরলারত্া পুররা লেশ্িযাপী হত্যা করা হয়। সিাই েরটা লত্ারল। 
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রািায় হাাঁটা র্ায় না, রািার পারশ্ মানুষ িরু কারট। এসি লেখরত্ পাবর না, ত্াই এ 
কবেন িাইরর লিররাই না। সারা লেরশ্ লর্ন রি ও বহংস্রত্া মাখামাবখ করর একটা 
োনি রূপ ধারণ করর। 
আবির িুেরত্ পাররলা—সযার লত্া ধীরর ধীরর আপন রূরপ আবভভূবত্ হরচ্ছ। এিার সযার 
ত্ার েুবল লথরক প্রত্ারণার িুবল লির করর গুলগুবল লখলা শুরু কররি। র্ারক ত্ার 
ভিরা ত্ীব্র বিত্কব িরল প্রচারণা চালারি। ত্াই আবিররক কাউন্টার বেরত্ হরি। 
আবির িলরলা: সযার। হাাঁস-মুরবিও লত্া লেশ্িযাপী কাটা হয়। আর আপবন িলরলন: 
িরু হত্যা করা হয়। আপনার অিিবত্র জনয জাবনরয় বেবচ্ছ লর্, জিাই আর হত্যা এক 
নয়।  
বেত্ীয় কথা হরলা: িরু লর্মন একটা প্রাণী। হাাঁস মুরবিও এরককটা প্রাণী। লসটা ভুলরল 
চলরি না।  
তৃ্ত্ীয়ত্: সারা িের লত্া মানুষ িরু জিাই করর। ত্খন নাবিকরা উচ্চিাচয করর না। 
লকারিানীর সময়ই লকন এমন সাড়াশ্ব্দ?  
চতু্থবত্: হাাঁস-মুরবির তু্লনায় িরুর শ্বি অবধক। িরু বনজরক লর্ভারি এিং র্ত্টা 
রো কররত্ পারার েমত্া রারখ হাাঁস-মুরবি লত্মন রারখ না। ত্াই এ বিচারর িরুর 
তু্লনায় হাাঁস-মুরবিই অবধক নীবরহ। ত্াই িলা র্ায়—বহংস্রত্া আর বনশৃ্ংসত্া র্া-ই িবল 
না লকন । ত্া িরুর তু্লনায় হাাঁস-মুরবির লেরত্রই লিবশ্ হিার কথা। কী িরলন? 
সযার ত্ব্দা লখরলন মরন হয়। মরন মরন মরন হয় ভািবেরলন: এভারি লত্া লভরি 
লেবখবন? 
. 
আবির িরল চলরলা: 
সযার! বহনু্দরের পূরজারত্ লর্ পাঠা িবল হয়। ত্ার কথা ভুরল লিরলন লকন? মুসলমানরা 
র্খন িরু জিাই করর ত্খন এ বিষয়টা লখয়াল রারখ লর্ন িরু কষ্ট না পায় এিং 
সুন্দর রূরপই লর্ন জিাই সম্পন্ন হয়। অত্ঃপর িরুর প্রাণ র্াওয়া পর্বি অরপো করা 
হয় চামড়া োড়ারনার আরি। িরুর লেহ ঠান্ডা হরল ত্খন চামড়া োড়ারনা হয়। 
িুরেরেন? 
সযার বকেু িলরলন না। আবির িরল চলরলা:  
আর লেখুন না বহনু্দরা বকভারি পাঠা িবল লেয়। বিজ্ঞান িরল লর্, র্খন িলার বনচ 
লথরক জিাই করা হয় ত্খন প্রাণীর কষ্ট কম হয়। আর র্খন ঘারড়র উপর লথরক লকাপ 
মারা হয় ত্খন প্রাণী জঘনয কষ্ট পায়। এিার িুেুন। বহংস্রত্ায় কারা করর বহনু্দরা না 
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মুসলমানরা? র্াই লহাক। আমরা লত্া বহনু্দ িনাম মুসবলম বিত্কব করবে না। িরং 
নাবিক িনাম মুসবলম বিত্কব করবে। ত্াই এটা না হয় িাে বেলাম। আমরা সামরন 
আিাই। 
. 
সিাই চুপ হরয় আরে। একটু সাড়া শ্ব্দও লনই। ত্িুও পবররিশ্ লেরখ লিাো র্ায়—োত্র 
বশ্েক সিাই হুজুর লথরক বশ্খরে। আবির িরল চলল: 
িরুর প্রাণ আরে। োিরলর প্রাণ আরে। ত্াই এগুরলা জিাই করা বহংস্রত্া। ত্াই নয় 
বক? 
সযার িলরলন: বকেুটা এমনই। 
আবির: ত্াহরল বক করা র্ায়? 
সযার মরন হয় একটু সুরর্ািই লপরলন। িলরলন: বহনু্দ-রিৌদ্ধরা অরনরকই 
বনরাবমষরভাজী। ত্াই মানিত্ার খাবত্রর বনরাবমষ খাওয়া র্ায়। 
আবির: আচ্ছা। বকন্তু সযার িােপালা ও উবদ্ভরেরও লত্া প্রাণ আরে। এটা লত্া আমারের 
নিী ملسو هيلع هللا ىلص সারড় ১৪শ্ত্ িের আরি িরল লিরেন। বিজ্ঞান মাত্র শ্ত্াব্দী আরি ত্া আবিষ্কার 
করররে। এটা বিজ্ঞারন স্বীকৃত্ লর্ িারের প্রাণ আরে। ত্াহরল লকন বনরাবমষ খািার 
নারম এমন বহংস্রত্া। মানুষ লকন িােপালা হত্যা কররি। এমন নৃেংসত্া লকন হরি? 
মানুষ বক লকিল উবদ্ভে খায় নাবক। ত্ারা লত্া আসিাি িানায় িােপালা বেরয়। কত্ 
লে-রকাবট িারের প্রাণ বনমমবভারি হত্যা কররে ত্ারা প্রবত্বেনই। 
ত্াহরল আপবন লর্ মানিত্ার খাবত্রর বনরাবমষ লভারজর কথা িলরলন লস বনরাবমরষর 
মারে মানিত্া লকাথায়? 
িরু জিাই র্বে বহংস্রত্া হয় ত্রি োিল জিাই ত্াররচ লিবশ্ বহংস্রত্ার। হাাঁস-মুরবির 
লেরত্র বহংস্রত্ার পবরমাণ আররা লিবশ্। আর উবদ্ভরের লেরত্র ত্া বহংস্রত্ার সিবচ্চ 
পর্বারয়র। নয় বক? 
রণবজত্ সযার: হুাঁ। শুনবে িরলা। 
আবির: এিার শুনুন মুসবলমরের লকারিানীর একবট মাহারত্মযর কথা। মূলত্ িরু-োিল 
এিং লস সকল জন্তু লকারিানীর জনয জিাই লেয়ার জনয র্থাথব হরি, লস সকল 
জিগুরলা র্বে লকারিানী োত্ার কারে লোট লথরক পাবলত্ হরয় থারক। ত্রি ত্া উিম 
হয়। আর র্বে ঈেুর আর্হার বকেু বেন আরিও বকরন লালন-পালন করা হয় ত্রি ত্াও 
উিম হয়। কারণ আল্লাহ লকান জন্তুর রি-মাংস চান না। িরং িান্দার ইখলাস পরখ 
করর লেরখন। লর্ িরুরক এত্বেন লালন-পালন কররলা। ত্ার প্রবত্ লত্া স্বাভাবিক 
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একটা মায়া জমারিই। এ মায়া ত্যাি করা এিং আল্লাহর সন্তুবষ্ট ত্ালাশ্ই এ 
লকারিানীর উরেশ্য। এখান লথরক মুসবলমরা একটা িাত্বা পায় লর্ জীিরনর অনযানয 
লেরত্র বনজ প্রিৃবির কথা না শুরন আল্লাহর নযায়িাণীর অনুিত্ হরত্ হরি।  
. 
আর আপনারা র্ারা বনজরেররক নাবিক োিী কররন ত্ারা লত্া লকারিাবনর সময় এমন 
হবম্বত্বম্ব করর থারকন। বকন্তু বনরজরা লত্া বঠকই সারা িের পশু িা জন্তুর মাংস লখরয় 
থারকন। আর র্বে লকউ বনরাবমষরভাজী হয়। লসওরত্া িােপালা হত্যা করর লখরত্ 
থারক। বনজরের িানারনা মানিত্ার িুবল আওরড় র্ায়, আর বনরজরাই ত্া ভঙ্গ করর 
থারক। 
. 
আসরল খাওয়া লসটা আবমষ জাত্ীয় লহাক আর বনরাবমষ লহাক, লসটা লত্া মানুরষর 
িাাঁচার জনয জরুরীই। ত্াই বহংস্রত্ার এসি কথা শুবনরয় র্াওয়া লকিল লিাকামী। 
আল্লাহ ত্াআলা এ পৃবথিীর লনয়ামত্রাবজ মানুরষর জনয সৃবষ্ট করররেন। র্ার মারে 
উবদ্ভেও আরে, আিার ত্ার েলও আরে। আবমষও আরে আিার বনরাবমষও আরে। 
আশ্া কবর সকরল িুেরত্ লপরররেন। 
. 
অত্ঃপর এমন আলাপরনর পরর রবেক একটু আধটু িুেরত্ বশ্রখরে। র্ারক িরল হাাঁবট 
হাাঁবট পা পা করর এবিরয় আসা। আর রণবজত্ সযারও িুরেও না লিাোর ভান কররেন। 
আর লর্ সজীিরক আবিররর লহরর র্াওয়ার সময়কার বচত্র লেখািার জনয োওয়াত্ করর 
আনা হরয়বেল, লস এখন আবিরর ভাবর মুগ্ধ ও সেদ্ধ। আর আবির লত্া আল্লাহর 
সন্তুবষ্টর উরেরশ্য এ বিত্কব করর করয়কবট পবত্ত্ আত্মারক আরলার পথ লেখািার লচষ্টা 
করর তৃ্বপ্তর লঢকুর তু্লরে। আলহামেুবলল্লাহ। 
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২৮০ 

বহনু্দরের ধমবগ্রন্থ লিে এর এক বিরাট অংশ্ হাবররয় লিরে 

- আহরমে আলী 

 

 
. 
নিবেক শ্ারস্ত্রর অবধকাংশ্ই বিলুপ্ত হরয় লিরে - র্া বিরিকানরন্দর িিিয োরাই 
প্রমাবণত্। 
. 
"বহনু্দরের মূল ধমবগ্রন্থ লিে। এত্ বিরাট লর্, র্বে ইহার লোকগুবল একত্র করা হয়, 
ত্রি এই িিৃত্া-িৃহবটরত্ স্থান সঙু্কলান হইরি না। 
. 
**ইহা োড়া বকেু নষ্টও হইয়া বিয়ারে।** 
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. 
লিে িহু শ্াখায় বিভি; এক একবট ঋবষ-সম্প্রোয় বেরলন এক একবট শ্াখার ধারক ও 
িাহক। ঋবষিণ সৃ্মবত্শ্বির সাহারর্য শ্াখাগুবলরক িাাঁচাইয়া রাবখয়ারেন। ভারত্িরষব 
এখনও অরনরক আরেন  
র্াাঁহারা উচ্চাররণর বকেুমাত্র ভুল না কবরয়া লিরের অধযারয়র পর অধযায় আিৃবি কবররত্ 
পাররন। 
. 
**লিরের িৃহির অংশ্ এখন আর পাওয়া র্ায় না..."** 
. 
[স্বামী বিরিকানন্দ রচনািলী/৮ম খণ্ড/িীত্া-প্রসঙ্গ/িীত্া-১] 
. 
. 
"The [original] scriptures of the Hindus are called the Vedas. They 
were so vast — the mass of writings — that if the texts alone were 
brought here, this room would not contain them. 
. 
**Many of them are lost.** 
. 
They were divided into branches, each branch put into the head of 
certain priests and kept alive by memory. Such men still exist. They 
will repeat book after book of the Vedas without missing a single 
intonation. 
. 
**The larger portion of the Vedas has disappeared..."** 
. 
[Complete Works of Swami Vivekananda/Volume 1/Lectures and 
Discourses/The Gita I/source -
https://en.m.wikisource.org/wiki/The_Complete_Works_of_Swami_Vi
vekananda/Volume_1/Lectures_And_Discourses/The_Gita_I] 
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২৮১ 

বহনু্দরের রাবখ িন্ধন কত্খাবন পবিত্র??? 

- লহাসাইন শ্াবকল 
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. 
 

মুসবলমরা রাবখ িন্ধন উৎসি প্রত্যাখান কররল বহনু্দরা অরনক রকম অেীল মিিয 
মুসবলমরের বেরক েুরড় লেয়! বকন্তু ত্ারের এই রাবখ িন্ধনই আসরল কত্খাবন পবিত্র? 
. 
বহনু্দ বমরথালবজ লথরক এটা জানা র্ায় লর্, সৃবষ্টর শুরুর বেরক ব্রহ্মা ত্ার বনরজর লমরয় 
সরস্বত্ীর সারথ অজাচারর বলপ্ত হয়। [ররোররে বস্ক্রনশ্রট দ্রষ্টিয] 
(এটারক ধষবণও িলা র্ায়, লকননা ব্রহ্মা এক প্রকার লজার কররই বনরজর লমরয়র ওপর 
বনরজর কামনা লমটায়।)  
. 
ত্রি এই অজাচাররর লরশ্ কাটরত্ না কাটরত্ আমরা বমরথালবজর অনযবেরক ত্াকারল 
আররকটা ত্থয পাই। লসটা হল র্ম-র্মীর অজাচার বিষয়ক আলাপ আরলাচনা! 
আমারেররক িলা হয় লর্, ভাই, ত্ার লিারনর সুরোর লর্ োবয়ত্ব লনরি, ত্ারই একবট 
বনেশ্বন হল রাবখ িন্ধন। বকন্তু এমন বনেশ্বরনর প্ররয়াজন লকন! কারণ র্মী (Yami) 
ত্ার ভাই র্ম (Yama) এর প্রবত্ আকৃষ্ট হরয়বেল আর লস ত্ার বনরজর আপন 
ভাইরকই কামনা করর িরস! ত্াই রাবখ িন্ধন হল ভাই-রিারনর এরূপ সম্পরকব িাধা 
লেওয়ার একটা প্রত্ীবক রূপ মাত্র! 
. 
**"I, Yami, am possessed by love of Yama,** that I may rest on the 
same couch beside him.... 
**..Forced by my love these many words I utter. Come near, and 
hold me in thy close embraces..."** 
. 
- RigVeda, 10:10:7-11; translated by Ralph T.H. Griffith, source 
- https://en.m.wikisource.org/…/The_Rig_Ve…/Mandala_10/Hymn_10 
. 
. 
র্ম লসই োবি প্রত্যাখান করর! বকন্তু ঋিরিে এর লকাথাও িলা লনই লর্, র্ম ও র্মীর 
মরধয কার েৃবষ্টভবঙ্গ সবঠক। সমারজর বনয়ম অনুর্ায়ী ত্খন অজাচাররক ললারক ভাল 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikisource.org%2Fwiki%2FThe_Rig_Veda%2FMandala_10%2FHymn_10%3Ffbclid%3DIwAR0PrL6Lui6T-QnW-T21Bc-PwVG6-WV2PploXdQq26_BPAmNTD-5x2a9-ic&h=AT0mBzQGJn-zglerwxRlHtA6dMRxNtBjM9NEJoQkOAXjPyxGSKCNXSnWp9_xC0JHw8nXATGEt4BdFvhQJgNo-L83YXd4oXubBR-0bMyFbHYXoMNuFlntV00nQ706QhY7P4xtZJygj4v0BVfiPBy6y24uDKLBHm4vQCC546btdLZQqVauFoYSg-Mz2O0XyINZALZBYC2EHNv-sc_ErZg8DiO7TR24Abll8TcYCOyCNVOu_HAIKUwezWuaQ-o5IGwk_psMBsxAgiIbB1na_Vz-A23k0KmP5xHqjUabTZlcqZLyvMw6NGMpnQluCbkS9zlgLknm6V5KkOCwYA0RL44ASv9HmonUHtYi6LQ-WSIDLJmUN1wVuMphwAGIp2gHSbfQA2FAhn0-5TXyBC6OLEU1vCQAbMWEjYgUhkp_MzyaNf3RODS-gHKyw2FDxzb7PCOlyyoa0FN0WrKVmg


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1666 

লচারখ লেখত্ না। 
. 
*"I (Yama) will not fold mine arms about thy body: they call it sin 
when one comes near his sister."* 
. 
- RigVeda, 10:10:12; translated by Ralph T.H. Griffith, source 
- https://en.m.wikisource.org/…/The_Rig_Ve…/Mandala_10/Hymn_10 
. 
. 
বকন্তু এখন নাবিক সমাজ এই অজাচাররক সমথবন কররে। আর র্মীর েৃবষ্টভবঙ্গরত্ এটা 
সবঠক এিং লস র্মরক েুিবল, বনেবয় িরলও বনন্দা করর! 
. 
"Alas! thou art indeed **a weakling, Yama we find in thee no trace 
of heart or spirit."** 
. 
- RigVeda, 10:10:13; translated by Ralph T.H. Griffith, source 
- https://en.m.wikisource.org/…/The_Rig_Ve…/Mandala_10/Hymn_10 
. 
. 
এমনবক র্মীর ধারণা অনুর্ায়ী একবেন এরূপ সময় আসরি, র্খন ভাই-রিারনর 
অজাচার সমারজ চালু হরি। 
. 
*"Sure there will come succeeding times when brothers and sisters 
will do acts unmeet for kinsfolk."* 
. 
- RigVeda, 10:10:10; translated by Ralph T.H. Griffith, source 
- https://en.m.wikisource.org/…/The_Rig_Ve…/Mandala_10/Hymn_10 
. 
. 
এখারন লকারনা চূড়াি পথ বনরেবশ্না লনই লর্ বহনু্দ েশ্বন অনুর্ায়ী অজাচার সিবরেরত্র 
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বনবেবষ্ট বকনা! ব্রহ্মার অজাচার এিং র্মীর েৃবষ্টভবঙ্গ বনরেবশ্ কররে লর্, বহনু্দ েশ্বরন রাবখ 
িন্ধরনর মাধযরম ভাই লিারনর মরধয অজাচাররর সম্পকব স্থাপন না করা অথিা করা 
িযাপারটা পুররাই আরপবেক িযাপার। বহনু্দ েশ্বরনর অনযানয গ্ররন্থর বনয়মগুরলাও ত্াই 
েৃবষ্টভবঙ্গ ও সমরয়র িবণ্ডরত্ আিদ্ধ এিং বিচাররর লেরত্র সকল নীবত্ই আরপবেক। 
. 
এর অথব নিবেক মত্ােশ্ব পথভ্রষ্টত্া োড়া আর বকেুই লেখারত্ সমথব নয়! আর এই এই 
ভ্রষ্টত্া লথরক লকৌশ্রল পাশ্ কাবটরয় লিবররয় আসরত্ ত্ারের আররকবট করেপ্ট হল 
"মায়া" র্ার উৎপবির লকারনা িযাখযাই লনই! ত্াই "সিই মায়া" - এই অরু্হাত্ বেরয়ই 
ত্ারা বিভ্রাবিরত্ই হািুিুিু খারচ্ছ! 
. 
. 
"...ত্ারা র্া বমথযা রচনা করত্, ত্া ত্ারেররক ত্ারের েীরনর িযাপারর প্রত্াবরত্ করররে। 
সুত্রাং কী অিস্থা হরি? র্খন আবম ত্ারেররক এমন বেরন সমরিত্ করি, র্ারত্ লকান 
সরন্দহ লনই। আর প্ররত্যকরক ত্ার কৃত্করমবর প্রবত্োন পূণবভারি লেয়া হরি এিং 
ত্ারেররক রু্লম করা হরি না।" 
. 
(মহাগ্রন্থ আল-রকারআন, ৩:২৪-২৫) 
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২৮২ 
সমকাবমত্া? সমাধান কী? 

- লহাসাইন শ্াবকল 

 
. 
সম্প্রবত্ ভাররত্ সমকাবমত্া নিধত্া লেওয়ার মাধযরম এই বিষয়বট আিার আরলাচনার 
হটরকরক পবরনত্ হরয়রে। সমকাবমত্ার পরে রায় লেওয়ার কাররন অরনক লসবলরব্রবট 
আনরন্দ আটখানা হরয়রেন িরল আমারের কারে খির এরসরে। এোড়া সমকাবমত্ারক 
জনসাধাররনর মারে সহনীয় করর লত্ালার জনয েীঘববেন র্ািত্ একবট লিাষ্ঠী কাজ করর 
আসবেরলা, লসসি পবিমা ললজকাটা ললারকরা অিশ্যই আনবন্দত্ হরয়রে এরহন একবট 
খিরর। এই কাররন এর বিপরীরত্ সমকামীত্া িা পুররা লর্ৌনবিকৃবত্ বনরয় লিশ্ 
ললখারলবখ করা হরয়রে। বকন্তু অরনরকর অবভরর্াি হরচ্ছ এর বিপরীরত্ সমাধান বনরয় 
ললখারলবখ খুি হয়বন। আসরলই লত্া ত্ারেররক িল করা হরচ্ছ, ত্ারের বনরয় সারকাজম 
করা হরচ্ছ বকন্তু ত্ারের সমাধান বনরয় ললখারলবখ লত্া প্রায় লনই িলরত্ লিরলই চরল। 
ত্াই এই লনারটর মূল বিষয়িস্তু সমকামীত্া ও লর্ৌনবিকৃবত্র বকেু সমাধান তু্রল ধরা, 
র্ারত্ করর এসকল বিকৃবত্রত্ র্ারা লোঁরস লিরেন, বকন্তু হাাঁসোস কররেন এর লথরক 
লিবররয় আসরত্ ত্ারের জনয সামানয হরলও একটু সহায়ত্ার হাত্ িাড়ারনা র্ায়। 
ভূবমকা লশ্ষ ত্াই মূল আরলাচনায় প্ররিশ্ কবর, ওয়ামা ত্াওবেবক ইল্লা বিল্লাহ। 
. 

(১) ঈমান নিায়ন করাঃ 
. 
ঈমান নিায়ন? লকন আবম বক লিঈমান নাবক? এই প্রশ্ন কররলন লত্া ঠকরলন। ত্রি 
িযাপারবট বসবরয়াস। ঈমানরক নতু্ন করর তু্লরত্ই হরি। প্রথরমই, র্ারা এই বিষরয় 
সলুযশ্ান চারচ্ছন ত্ারেররক এই ঈমান আনরত্ হরি। আবম আল্লাহর সৃবষ্ট, আল্লাহ 
আমারক এক বেত্রাত্ বেরয় সৃবষ্ট করররেন, লসই বেত্রারত্র অংশ্ই পুরুষ নারীর প্রবত্ 
আর নারী পুরুরষর প্রবত্ আকবষবত্ হরি। এটাই স্বাভাবিক। ত্াই “আবম লত্া 
লজরনবটকযাবলই এমন, আমার লত্া লকারনা লোষ নাই” এই কথাটা ভাই (রিান) মাথা 
লথরক লেরড় লেলরত্ হরি। আপনারক এর উপর অটল থাকরত্ হরি লর্ আল্লাহ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1669 

আমারক এই বিকৃবত্ নযাচারাবল লসট করর লেন বন, এটা এেটানবাল বিষয়, হয় আমার 
নাহয় অনয লকারনাভারি আমার মারে এরসরে। আল্লাহ আমারক এই বিকৃবত্ বেরয় 
আিার হত্যার শ্াবি বেরিন এটা অসম্ভি। লর্সি স্ট্াবিরত্ এসি োইপাশ্ িলা হরয়রে 
লসগুরলা লর্ ভুয়া আর একরপরশ্ লসটা বিরিকিান মাত্রই িত্বমারন িুেরত্ পাররে। ত্াই 
মাথা লথরক এগুরলা লেরড় লেরল বনরজর লোষ স্বীকার করর বনন আর সারথ সারথ 
ঈমানরক নিায়ন করুন। এটা লর্রকারনা বিকৃবত্র আর গুনারহর লেরত্রই সত্য ও 
প্ররয়ািরর্ািয।  
. 
(২) আিবরক ত্াওিাহঃ 
. 
ত্াওিাহ অথব বেরর আসা। আপবন র্বে লমরন লনন এই বিকৃবত্ একবট গুনাহ ত্রি 
আপবন ত্াওিাহ করুন, খাাঁবট ত্াওিাহ। বনরজর গুনাহরক উপলবি করুন, সারথ সারথ 
লবিত্ লহান, এিার লর্রয় আল্লাহরক িলুন েৃঢ় প্রবত্জ্ঞার সারথ “আল্লাহ ভুল হরয় লিরে 
আবম আর ওইবেরক/ওই গুনারহর বেরক পা িাড়ারিা না, আমারক েমা করুন। আমারক 
আমার ত্াওিাহর উপর বস্থরবচি রাখুন।” করর লেরলরেন লর্ভারি লর্ভারি িরলবে? 
ত্াহরল লজরন বনন রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) িরলরেন, 
. 

ِنُب َذنْ ًبا فَ ُيْحِسُن الطُُّهوَر ، ثُمَّ يَ ُقوُم فَ ُيَصل ِ  ِْ َعتَ ْيِن ، ثُمَّ َيْستَ ْغفِ َما ِمْن َعْبد  ُي  ُر اللََّه ِإَلَّ َغَفَر اللَُّه َلهُ ي َرَْ
 

“লর্ লকারনা গুনাহ করর লেরল, ত্ারপর উিমরুরপ ওরু্ করর েুই রাকাত্ সালাত্ আোয় 
করর আল্লাহর কারে মাে চায় ত্ারক আল্লাহ েমা করর লেন।” (আিু োউে, ১৫২১) 
. 
ত্াোড়া বত্বন (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) আররা িরলরেন, 

َمْن َلَ َذْنَب َلهُ  ْنِب ََ َِّ   التَّاِئُب ِمَن ال
 

“লর্ ত্াওিাহ করর লস লর্ন এমন লর্ লস লকারনা পাপই করর বন।” (ইিরন মাজাহ, 
৪২৫০) 

. 
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(৩) ত্াওিাহর উপর বস্থর থাকরত্ হরিঃ 
. 
ত্াওিাহর উপর বস্থর থাকরত্ই হরি। ত্রি শ্য়ত্ান অরনক লচষ্টা কররি বকন্তু ওরক 
পািা লেওয়া র্ারি না এরকিাররই। বকন্তু বকেু কাজ কররত্ হরি। কররত্ই হরি বকন্তু, 
বঠকারে? 
. 
পাপ হরত্ পারর এমন সকল কাজ, এমন সকল সম্ভািনা, এমন সকল স্থান, এমন 
সকল ললাকজন পবরপূনব ত্যাি কররত্ হরি। র্ারের সারথ পূরিব বররলশ্ান বেরলা িা 
র্ারের প্রবত্ আসবি আরে িা র্ারের সারথ চলারেরা কররল পারপ জড়ারনার সম্ভািনা 
আরে িা পূরিব লর্ৌনকরমব বলপ্ত হওয়া হরয়রে; লযাপটপ-রিস্কটপ-মযাক-এন্ড্ররয়ি-টযািরলট 
সকল বকেু লথরক ত্ারের কন্টাি নাম্বার, ত্ারের েবি সকল বকেু িাে বেরত্ হরি। 
এরেিাররই িাে বেরত্ হরি। আররা িাে বেরত্ হরি- 
. 
⦁ পরণবাগ্রাবে লথরক পবরপূণব েূরর থাকরত্ হরি। র্ত্ প্রকার বিভাইরস র্ত্ প্রকার 
লস্ট্ারররজ পরণবাগ্রাবে আরে ত্া বিরলট করুন। জাবন এটা কবঠন হরি, কারন এইসি 
বিকৃবত্র সারথ পরণবাগ্রাবের সম্পকব ত্রকারীর সারথ লিরণর মত্। শ্য়ত্ারনর 
মহাবেত্নার মরধয একটা। বকন্তু আপবন র্বে আসরলই বসনবসয়ার লহান ত্রি আপনারক 
পাররত্ই হরি। 
. 
⦁ লেরলরের সঙ্গ ত্যাি কররত্ হরি। এরকিারর লোট লথরক শুরু করর িড় (আর 
লমরয়রের লেরত্র লমরয়রেররক ত্যাি কররত্ হরি)। আমারের ওলামারয় লকরাম 
িাররিারর কমিয়স্ক লেরল, োবড়বিহীন লেরলরের সংেি লথরক েূরর থাকরত্ অত্যি 
লজার বেরয়রেন। এখারনই লুবকরয় আরে সমকামীত্া আর বশ্শুকাবমত্ার লিাপন সূত্র। 
মানুষ ভারি লোটরের বেরয় আর বকরসর ভয়! বকন্তু মরন রাখরিন শ্য়ত্ান কখরনা ঘুমায় 
না, লস আপনার জান্নারত্র স্বে মবরবচকা িানারনার জনয ঘুম না র্াওয়ার বচিা করররে, 
উবন এরকিারর জাহান্নারম লর্রয় আধাঘুম (না জীবিত্ না মৃত্) বেরিন। খুি সত্কব 
থাকরত্ হরি। বকেু উোহরণ না বেরল িুেরিন না। 

. 
আবু্দল্লাহ ইিনু মুিারক িণবনা কররন, বত্বন একিার সুবেয়ান সাওরীর সারথ বেরলন। 
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সুবেয়ান হাম্মামখানায় (রিাসলখানায়) লিরলন। লসখারন বত্বন এক অল্পিয়স্ক লেরলরক 
লেখরত্ লপরলন। বত্বন লেরলটারক ত্াড়াত্াবড় লির করর বেরত্ িলরলন, “লমরয়রের 
সারথ একটা শ্য়ত্ান থারক আর এরের সারথ থারক েশ্টা শ্য়ত্ান।” (িায়হাকী) 
. 
ইমাম আিু হাবনোর লেরত্র িলা হরয় থারক বত্বন ত্ার বপ্রয় োত্র মুহাম্মাে ইিরন 
হাসানরক প্রথমবেরক এরকিারর বপেরন লর্রয় িসরত্ িলরত্ন লকননা লস সময় ত্ার 
োবড় িজায়বন। পরর ত্ার োবড় িজারল ইমাম আিু হাবনো ত্ারক সামরন এরস িসার 
অনুমবত্ বেরলন।  
. 
এোড়াও মাওলানা আশ্রাে আলী থানভী ত্াাঁর ‘ইলমু ওয়াল উলামা’ ‘কসেুস সাবিল’ 
মাওলানা জাকাবরয়া কান্ধলভী ত্াাঁর ‘শ্ারীয়াত্ ও ত্ারীকাত্ কা ত্ালােুম’ বকত্ারি 
আল্লাহর পরথর পবথকরের জনয অল্পিয়স্করের সংস্রি ত্যাি করর চলার জনয িারিার 
িরলরেন। এত্টুকুই িললাম, ‘জ্ঞানীরের জনয ইশ্ারাই র্রথষ্ট’। ত্াোড়া ইমাম নিিী, 
ইমাম ইিরন ত্াইবময়যাহ সহ অনযানয ওলামারয় লকরাম োবড়বিহীন লেরলর বেরক 
েৃবষ্টপাত্ কররত্ বনরষধ করররেন। আর র্ার সমসযা আরেই ত্ার জনয লত্া এটা েররর্র 
পর্বারয় পরড়।  
. 
⦁ সামথবয থাকরল এিং সম্ভি হরল বিরয় করর লেলুন। এটা উিম সমাধান। ত্রি ত্ার 
আরি অিশ্যই বনরজরক এসি লথরক পবরপূণব রূরপ গুবটরয় লেলরত্ হরি। ত্া নাহরল 
বিরয়রত্ কাজ হিার সম্ভািনা লনই িলরলই চরল।  
. 
(৪) লসাহিত্ পাটানঃ 
. 
েীনোর সঙ্গীরের সারথ চলারেরা করুন। েীনী বকত্ািাবে পড়ুন। লসাহিত্ িা সঙ্গ 
অরনক িড় একবট িযাপার। ত্রি ত্ার লি বনবিত্ কররত্ হরি আপবন লর্ন অিশ্যই 
আপনার পুররারনা লেন্ডরের জনরমর মত্ ত্যাি করর বেরিন র্ারের সরঙ্গ লিরল পারপর 
প্রবত্ মন উেুদ্ধ হরত্ পারর। মরন রাখরিন, ‘গ্লারসর পাবন ভারলা কররত্ হরল আরি গ্লাস 
লথরক খারাপ পাবনটুকু লেরল বেরত্ হরি, এরপর লর্রয় ভারলা পাবন ভররত্ হরি। ত্া না 
হরল লর্ই কেু লসই লাউ।’ লাউ।’ মরন রাখরিন লসাহিরত্র িযাপারটা হালকা বকেু নয়। 
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স্বয়ং রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) লক আল্লাহ এই িযাপারর বনরেবশ্ 
বেরয়রেন, আল্লাহ িরলন, 

 
يَن َيْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِ  يُرِيُدوَن َوْجَهُه وَ  ِِ نْ َيا ََل تَ عْ َواْصِبْر نَ ْفَسَك َمَع الَّ ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة الدُّ َناَك َعن ْ ُد َعي ْ

اَن َأْمُرُه فُ ُرطًا رِنَا َوات ََّبَع َهَواُه َوََ َْ  َوََل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذ
 

আপবন বনরজরক ত্ারের সংসরিব আিদ্ধ রাখুন র্ারা সকাল ও সন্ধযায় ত্ারের 
পালনকত্বারক ত্াাঁর সন্তুবষ্ট অজবরনর উরেরশ্য আহিান করর এিং আপবন পাবথবি জীিরনর 
লসৌন্দর্ব কামনা করর ত্ারের লথরক বনরজর েৃবষ্ট বেবররয় লনরিন না। (সূরা কাহাে, 
১৮:২৮) 

. 
(৫) েুআ করুনঃ 
. 
আল্লাহর কারে প্রচুর েুআ করুন। বেরন রারত্, উঠরত্ িসরত্ োাঁড়ারত্, বসজোহয়, 
মুনাজারত্ সিসময় আল্লাহর কারে েুয়া কররত্ থাকুন। আল্লাহ র্ারত্ অিররক পবরিত্বন 
করর লেন। ঈমানরক র্ারত্ অিরর লসৌন্দর্বমবন্ডত্ করর লেন। েীরনর পরথ অটল ও 
অবিচল রারখন ত্াাঁর সারথ সাোরত্র আি পর্বি। বিশ্বাস করুন, র্ারক আল্লাহ বেবররয় 
আরনন ত্ারক আর লকউ জারহবলয়ারত্র বেরক লকউ বনরত্ পারর না। র্ার কারে ঈমান 
বপ্রয় হরয় র্ারি ত্ারক জারহবলয়াত্ আর লচাখ ধাধারত্ পাররিনা, না আর পাররিনা।  
. 
পবররশ্রষ আল্লাহর কারে বনরজর এিং অনয সকরলর অিররর পবরশুবদ্ধর েুআ করর 
লশ্ষ করলাম। আল্লাহ শ্য়ত্ারনর মকর-রেররি আর ষড়র্য লথরক আমারের েূরর 
রাখুন। আমীন।  
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২৮৩ 

আধুবনক নিবেক েশ্বনও নারীর অিস্থান 
- আহরমে আলী 
 

রামকৃষ্ণ কথামৃত্ লথরকই প্রমাবণত্ লর্, আধুবনক নিবেক েশ্বনও নারীরক চরমভারি 
লোট করররে! ঈশ্বর েশ্বরনর আরি সি নারীই কালসাপ, িাবঘনী, োিানল, রােসী!!!  
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২৮৪ 

বিরররিি এরভালুযশ্ন বনরয় বকেু কথা.... 
- সাইেুর রহমান 

 
. 
'এরভালুযশ্ন' শ্ব্দবট লেখরলই একেল িাঙাবল কলাবিজ্ঞানী মরন করর িারউইরনর সি 
সৃবষ্টকুল একই লসাসব লথরক এরসরে বথওবর প্রমাবনত্ হরয় লিরলা। ইরভালুযশ্ন শ্ব্দবট 
লর্াি থাকায় ২০১৮ লকবমবি লনারিল প্রাইজরক 'ইরভালুযশ্ন' এর প্রমান বহসারি প্রচার 
করা হরচ্ছ। এক িাঙাবল কলাবিজ্ঞানী, লর্ বনরজও ইরভালুযশ্ন বনরয় বকেু জারননা, লস 
িলরে, এখন লথরক নাবক ইরভালুযশ্ন লকারনা 'বকন্তু' নয়, ইরভালুযশ্ন এখন লথরক 
েযাি!!! 
. 
িািিত্া হরলা, এই লনারিল প্রাইরজর 'এরভালুযশ্ন' আর িারউইরনর 'এরভালুযশ্ন' এক 
বজবনস না। এরভালুযশ্ন এর বথওবর অনুর্ায়ী নযাচারাল বসরলকশ্ন ও এিভারন্টবজয়াস 
বমউরটশ্রনর েরল নতু্ন প্রজাবত্র উদ্ভি হয়, র্া এখন পর্বি অপ্রমাবণত্। বিজ্ঞানী 
োরেস আনবে, 'বিরররিি এরভালুযশ্ন' লটকবনক িযিহার করররেন। পদ্ধবত্টা মূলত্ 
এরকম, লকারনা কাবঙ্খত্ এনজাইরমর বজরনর সাইট বিরররিি বমউরটরজরনবসস এর 
সাহারর্য অরনকগুরলা বমউটযান্ট ভযাবররয়ন্ট নত্রী করর লসগুরলা লক্লান কররল বিএনএ 
শ্ােবলং এর েরল অরপোকৃত্ ইরেবিভ এনজাইম কযাটাবলস্ট্ নত্রী হয়। অরনকসময় 
ভারলা কযাটাবলস্ট্ এর বরকবম্বরনন্ট বমউটযান্ট বজন আইরসারলট করর নতু্ন সাইরকল 
রান করা হয় অথিা আিাররা ব্লাইন্ড বমউরটশ্ন করর নতু্ন সাইরকল রান করা হয়। 
বরঅযাকশ্ন এর বকেু পযারাবমটার (রটম্পাররচার, বপ.এইচ, বনউবিরয়ন্ট ইত্যাবে) লচি 
করর কাবঙ্খত্ এনজাইরমর লপ্রািাকশ্ন িাড়ারনা র্ায়। 
. 
এই পদ্ধবত্টা বকেুটা এরভালুযশ্ন ত্রত্ত্বর সারথ সামািসযত্া রারখ। মূলপাথবকয হরলা, এই 
পদ্ধবত্রত্ আপনারক িাইরর লথরক কলকাবঠ নাড়রত্ হরি। পদ্ধবত্টার নারমর মরধযই 
আরে কথাটা, 'বিরররিি' ত্ারমারন আপনারক িাইরর লথরক পুররা বিষয়টা পবরচালনা 
কররত্ হরি। আপনারক বিএনএ'লত্ হাজাররা বমউরটশ্ন কররত্ হরি, এর পরর লসই 
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বজনগুরলা একটা লভিররর সাহারর্য লকারনা িযাকরটবরয়ারত্ ঢুকারত্ হরি, লসই 
িযাকরটবরয়া বিবভন্ন ধররণর এনজাইম নত্রী কররি, আপনারক আপনার কাবঙ্খত্ 
এনজাইম খুাঁরজ লির করর, লসই এনজাইরমর জনয োয়ী বজনটা খুাঁরজ লির করর 
আিাররা লভিররর মরধয ঢুকারত্ হরি ত্খন ত্া আররা লিবশ্ পবরমারন ও অরপোকৃত্ 
লিবশ্ এরেবিভ এনজাইম নত্রী কররি। এই ললরভল পর্বি আসরত্ আপনারক কত্ শ্ত্ 
িার পুররা এেরপবররমন্ট বরবপট কররত্ হরি লসটা আপবন বনরজও জানরিন না। 
. 
প্রচবলত্ ইরভালুযশ্ন বথওবর প্রমাবণত্ হরত্া, র্বে আপবন স্বাভাবিক পদ্ধবত্রত্ 
িযাকরটবরয়া কালচার কররত্ থাকরত্ন, বভত্রর বকেু বজন লেরড় বেরলন আর বকেু সময় 
পরর িযাকরটবরয়াগুরলা র্বে আপনার কাবঙ্খত্ এনজাইম/রপ্রাবটন নত্রী শুরু করর 
বেরত্া। অথচ লনারিল জয়ী এই পদ্ধবত্টা এসি বকেুই কররবন, িাইরর লথরক মযাবসভ 
মযাবনপুরলশ্ন করর িযাকরটবরয়া লথরক কাবঙ্খত্ এনজাইম/রপ্রাবটন প্রবিউস করররে র্ার 
সারথ এরভালুযশ্ন এর বথওবরর বকেুটা সামিসযত্া আরে, ত্ারমারন এর োরা 
এরভালুযশ্ন প্রমাবণত্ হরয় র্ায়বন। আর িযাকরটবরয়া িযিহার করর এরকম 
লপ্রাবটন/এনজাইম নত্রী নতু্ন বকেু না। ইেুবলন, ইন্টাররেরন ইত্যাবে লপ্রাবটন 
িযারিবরয়ার মাধযরমই প্রবিউস হরচ্ছ। 
. 
আররা মজার বিষয় হরলা, পুররা বিষয়টা মাইরিা ইরভালুযশ্ন এর মরধয পরড় র্া লকারনা 
বিজ্ঞানীই অস্বীকার কররনা। এরভালুশ্বনস্ট্রা র্বে সেম হয় ত্াহরল, মাবটরসলুলার 
অিবাবনজম িাে থাক, একটা সামানয িযাকরটবরয়ারক নযাচারাবল লত্া পাররিই না, 
লযািররটবররত্ বিবভন্ন লজরনবটক বিটরমন্ট বেরয় অনয লকারনা লেবসরস পবরণত্ করর 
লেখাক। িরং এই পদ্ধবত্টা আমারের একটা বিষরয় বকেুটা আইবিয়া বেরয়রে। লর্সি 
এরভালুশ্বনস্ট্রা মরন করর সিবকেু সৃবষ্ট হরয়রে এবেরিন্টাল প্ররসরসর মাধযরম, এই 
আবিষ্কার ত্ারের িুেরত্ সহায়ত্া কররি, ত্ারা এই এবেরিন্টাল প্ররসসটা র্ত্ সহজ 
মরন করর মূলত্ ত্া অকল্পনীয় কবঠন। 
পুররা একটা অিবাবনজম সৃবষ্ট েূরর থাক, বিজ্ঞানীরের সামানয একটা এনজাইম নত্রী 
কররত্ লর্ 'এবেরিন্টাল প্ররসরসর' েরকার বেল লসটা নত্রী কররত্ কত্ িের, কত্ 
মানুরষর েম আর কত্ বমবলয়ন িলার িযয় করররেন একিার ঠান্ডা মাথায় লভরি 
লেখুন। ত্াহরলই িুেরিন এই 'এবেরিন্টাল প্ররসস' বিষয়টা কত্ জবটল। 
. 
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সমসযা হরলা, লর্রহতু্ 'এরভালুযশ্ন' শ্ব্দটা িযিহার করা হরয়রে এরত্ই কলাবিজ্ঞানীরা 
মরন কররে 'এরভালুযশ্ন' প্রমাবণত্ হরয়রে। শুধু নাম থাকরলই সিবকেু হরয় র্ায়না, 
একটা উোহরণ বেরয় লশ্ষ করবে, মবিরষ্কর একটা অংশ্ আরে র্ার নাম 
'বহরপাকযাম্পাস' র্ার অথব হরলা 'বস হসব'। 'বস হসব' নামক সামুবদ্রক এক প্রাণীর মরত্া 
লেখরত্ ত্াই এর নাম লেয়া হরয়রে বহরপাকযাম্পাস। এখন র্বে লকউ িরল, লব্রইরনর 
বহরপাকযাম্পাস আর বস হসব একই বজবনস িা বররলরটি ত্াহরল িযাপারটা লকমন 
হাসযকর লািরি? বিরররিি এরভালুযশ্ন বেরয় প্রচবলত্ এরভালুশ্ন বথওরী প্রমান করা 
লত্মবন হাসযকর। 
. 
পবররশ্রষ িলি, সামানয একটা এনজাইরমর ভযাবররয়ন্ট নত্রী কররত্ কত্ শ্ত্ 
'বিরররিি' লমকাবনজম কররত্ হরয়রে, লসখারন পুররা বিরশ্বর অসংখয সৃবষ্ট লকারনা 
সুবপ্রম এবনবটবটর 'বিররকশ্ন' োড়াই 'এবেরিন্টাল প্ররসরসর' মাধযরম সৃবষ্ট হরয়রে িরল 
বিশ্বাস করা মারন বনরজর জ্ঞারনর স্বল্পত্া প্রকাশ্ করা। 
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২৮৫ 

ধমব র্ার র্ার, অপচয় সিার 
- ত্ানভীর আহরমে 

 

 
 

সনাত্ন ধমবালম্বীরের শ্ারেীয় েুরিবাৎসিরক সামরন লররখ প্রবত্মা িানারনার কাজ শুরু 
হয় প্রায় ২ মাস আরি লথরক। এলাকার নামজাো প্রবত্মা-বশ্ল্পীরের কারে েূরেূরাি 
লথরক িড় িড় সি মন্ডরপর প্রবত্মা িানারনার িায়না আরস। পুরান ঢাকা, চট্টগ্রাম আর 
কেিাজাররর বকেু মন্ডপ ত্ারের বিশ্াল আরয়াজন আর চমক লািারনা প্রবত্মা লসট 
বেরয় খিরর আরস প্রায় প্রবত্িার। 
. 
২০১৬ সারল সারা লেরশ্ প্রায় ২৯ হাজার ৫শ্বট স্থায়ী মবন্দর ও অস্থায়ী মণ্ডরপ পূজা 
হরয়বেল। ২০১৭-রত্ লসই সংখযা লিরড় হয় ৩০,০৭৭ বট। [১] প্রবত্িের পূজামন্ডরপর 
সংখযা লিরড়ই চরল। খরচ কত্ হয় ত্ারত্? এরককবট মন্ডরপ প্রায় ৮ লথরক ১২ লাখ 
টাকা খরচ হরয় থারক। শুধুমাত্র প্রবত্মা লসট িানারত্ই কেিাজার এলাকার বশ্ল্পীরা 
িরড় ২-৩ লাখ টাকা করর লনয়। [২] িলাই িাহুলয, প্রবত্িের খরচও লিরড়ই চরল। 
. 
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পূজা উপলরে সরকাবরভারি িরাে রাখা হয়। মণ্ডপ প্রবত্ সরকাবর িরাে হরচ্ছ ৫০০ 
লকবজ চাল। [৩] এভারি সারা লেরশ্ ৩০,০০০ এরও লিবশ্ মণ্ডরপ সরকাবর িরাে লেয়া 
হয়। এোড়া মযাবজরিট, বিবস, এসবপ, এমবপ, মযী, প্রধানমযীর ত্রে লথরক আলাো 
অনুোন লত্া আরেই। প্রবত্ লকবজ চারলর মূলয ৫০ টাকা ধররলও ৩০,০০০ মণ্ডরপ 
সরকাবর িরাে লেওয়া হয় প্রায় ৭৫ লকাবট টাকার চাল। আর প্রবত্িেরই িাড়ারনা হয় 
এই িরাে। এই টাকা ৮৮% মুসবলমরের লেওয়া টযারের আর ভযারটর টাকা লথরকও 
লর্ আরস, ত্া নাহয় নাই িললাম। 
. 
ত্াোড়াও প্রবত্ মন্ডরপ িরড় মাত্র ১ লাখ টাকা খরচ হরলও ২০১৬-রত্ ২৮,৫০০ মন্ডরপ 
লমাট খরচ হরয়বেল প্রায় ২৮৫ লকাবট টাকা, ২০১৭-রত্ প্রায় ৩০০ লকাবট টাকা। আর 
এটা একটা নুযনত্ম রাে এবস্ট্রমশ্ান। পুরান ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বকেু মন্ডরপ প্রবত্িার 
১৫ লে টাকারও লিবশ্ খরচ হরয় থারক। করয়কিের হল, পূজা কবমবট লথরক শ্হররর 
লসরা মন্ডপরক লাখখারনক টাকা পুরষ্কার লেওয়ারও চল শুরু হরয়রে। 
. 
নিমীরত্ ওরা লর্ েুিবা িবলোন করর, ত্ার নযোরজনক ইবত্হাস হয়রত্া সিারই জানা। 
আর েশ্মীরত্? সমি প্রবত্মা লসট বনরয় িুবিরয় লেওয়া হয় পাবনরত্। এর নাম প্রবত্মা 
বিসজবন। শুধুমাত্র কেিাজাররই প্রবত্িেরই মাত্র ১৫ বমবনরট প্রায় ৪০০ প্রবত্মা বিসজবন 
লেওয়া হয়। [৩] বিরনস লরকিব খুাঁজরলও এত্ কম সমরয় এত্টাকা আেবরকভারিই 
পাবনরত্ লেরল লেওয়ার লরকিব লিাধ হয় আর পাওয়া র্ারি না। 
. 
কুরিাবনর লিাশ্রত্র কমপরে বত্নভারির এক ভাি হল িরীিরের হক। লকউ চাইরল 
বনরজর অংশ্ লথরক আরও লিবশ্ও সােকাহ কররত্ পারর, িা লরাঁরধ িরীিরের খাওয়ারত্ 
পারর। ত্িুও কুরিাবন বনরয় সুশ্ীলরা িাণী বেরয় বেরয় বনরজরের লমাটামাথার পবরচয় 
ভালই লেয়। বকন্তু একইসারথ লর্ আসন্ন েুিবাপূজার প্রস্তুবত্ও শুরু হরয় লিরে, 
প্রবত্িেররর মত্ লকাবট লকাবট টাকা পাবনরত্ ঢালার আরয়াজন করা হরচ্ছ লসবিষরয় কথা 
লনই লর্? এত্ েোরো করর লশ্ষরমশ্ লেিরেিীর লচৌেরিাষ্ঠী পাবনরত্ লেরল লেওয়ার 
মত্ অপচয় বনরয় লত্মন সাড়াশ্ব্দ লত্া পাওয়া র্ায়ই না, িরং আররা সািবজনীরনর 
টযািরলট লিলারনা হয়। মুসবলমরের পরকরটর টাকা লথরক িরাে লেওয়া হয় িরলই বক 
‘সািবজনীন উৎসি’ আর ‘ধমব র্ার র্ার, উৎসি সিার’ িলা হরচ্ছ বকনা ত্াও বকন্তু 
অিযিই ররয় র্ায়। 
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. 

. 

লরোররেঃ 

[১] https://bit.ly/2PjzmAK 
[২] https://bit.ly/2NszSKT 
[৩] https://bit.ly/2E0YVFo 
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২৮৬ 
উৎসি সিার? 

- আবরেুল ইসলাম 
. 

 
এক. 

বলওরনল লমবসর িযবিিত্ অজবরন পাাঁচ-পাাঁচবট িযালন বি ওর থাকরলও স্বরের বিশ্বকাপ 
অধরাই লথরক লিল। ২০১৪ সারল লসই সুিণব সুরর্ািবট হাত্োড়া হয় জামবাবনর বিপরে 
োইনারল লহরর। জামবান কযারপ্টন বেবলপ লাম র্খন বিশ্বকাপ উাঁবচরয় ধররন ত্খন 
বলওরনল লমবসর লচাখ বেরয় অশ্রু েড়রে। জামবান েুটিলাররা র্খন বিশ্বকাপ জরয়র 
উল্লাস শুরু করর, আরজবন্টাইন েুটিলাররা ত্খন কান্নায় লভরঙ্গ পরড়। 

 

জামবাবন-আরজববন্টনা েরলর অরনরকই ক্লারি একই েরলর হরয় লখরল, ক্লাি েুটিরলর জয় 
উের্াপন একইসারথ করর। বকন্তু আজরক জামবাবনর বিশ্বকাপ জরয়র লসবলরব্রশ্নটা 
লকিল জামবাবনর লপ্লয়াররের জনয, আরজববন্টনার লপ্লয়াররা ত্ারের লসবলরব্রশ্রন লর্াি 
লেরি না। 

 

লমবস র্বে লামরক িরল, "একিাররর জনয বিশ্বকাপটা োও, আবম একটু েুাঁরয় লেবখ"। 
েুাঁরয় লেখরত্ বিরয় র্বে লমবস একটা েবি তু্রল লেসিুরক লপাস্ট্ লেয়, 'জয়-পরাজয় 
র্ার র্ার, বিশ্বকাপ সিার' ত্াহরল ত্খন আরজবন্টাইন সারপাটবাররাও লমবসর এরকম 
'অসাম্প্রোবয়কত্া' লমরন লনরি না। 

 

২০১২ সারলর এবশ্য়া কারপর োইনারল পাবকিারনর বিপরে ২ রারন হারর িাংলারেশ্। 
ত্ীরর এরস ত্রী িুিারনা লসই মযারচ পরাজরয়র পর সাবকি, মুশ্বেক, নাবসররর কান্নার 
েবি এখরনা িাংলারেশ্ী সারপাটবাররের লচারখ লভরস উরঠ। একবেরক এবশ্য়া কারপর 
িবপ বনরয় পাবকিানী বিরকটাররা উল্লাস কররে, অনযবেরক মারঠর মরধয সাবকি, 
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মুশ্বেক কান্না কররে। ত্ারের কান্না লেরখ আররা অরনক সারপাটবাররাও কান্নায় লভরঙ্গ 
পরড়। 

 

ঐ মুহূরত্ব সাবকি-মুশ্বেকরা র্বে পাবকিানী বিরকটাররের সারথ ত্ারের বিজরয়র 
উল্লারস লমরত্ উঠরত্া, ত্ারের িবে উাঁবচরয় লসবলরব্রট কররত্া, লেসিুরক স্ট্যাটাস বেরত্া 
'উৎসি সিার' ত্াহরল করমন্ট িরে বনিয় সিাই িলরত্া, 'তু্ই রাজাকার, তু্ই 
রাজাকার'! 

 

িাংলারেশ্ী বিরকটাররা লত্া মারঠ জানপ্রাণ বেরয় লচষ্টা কররে মযাচ লজত্ার জনয, বকন্তু 
বজত্রত্ পারর বন। ত্াই িরল ওরের লসবলরব্রশ্রন লর্াি বেরত্ সমসযা লকাথায়? লস্রে 
'উৎসি সিার' এই কথা িলার জনয ত্ারেররক িলা হরচ্ছ 'তু্ই রাজাকার, তু্ই 
রাজাকার'!  

 
িাংলারেরশ্র সারপাটবাররা আসরলই 'সাম্প্রোবয়ক'!!! 

 

েুই. 

িাংলারেরশ্ লর্ কয়বট বিত্বকবত্ বেন আরে, ত্ারমরধয একবট হরলা পরনররা আিস্ট্। এই 
পরনররা আিস্ট্ একেল পালন কররি িঙ্গিনু্ধর মৃতু্যিাবষবকী, আর আররকেল লসবলরব্রট 
কররি ত্ারের লনত্রীর িাথবরি। একসময় এই বেনবট বনরয় বমবিয়া সরিরম বেরলা। 
লনত্রী বক কাটরিন ত্ার জমবেরনর লকক? 

 

আচ্ছা, ঐ বেনটারত্ এমনটা কররল লকমন হরত্া, বেরনর প্রথমভারি সিাই বমরল (প্রধান 
েুই েরলর) র্ারি লনত্রীর লকক কাটরত্ আর বেরনর লশ্ষভারি র্ারি িঙ্গিনু্ধর কির 
বজয়াররত্? 
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এটা অসম্ভি! েুই আেরশ্বর জায়িা লথরক েুই েল একইসারথ একইবেরন একইরকম 
লসবলরব্রশ্ন কররত্ পাররনা। বেরনর এক ভারি আনন্দ আর আররক ভারি লশ্াক 
উের্াপন এটা সম্ভি না। েুই েল েুইটা বিপরীত্ আেশ্ব লালন করর। 

 

এমনবক একেল র্বে ত্ারের বনরজরের ঘররও লনত্রীর জমবেন উের্াপন কররত্ র্ায় 
লসখারনও কড়া হুবশ্য়ারী বেরয় িলা হরচ্ছ, ঐবেন ত্ারা লকারনারকম 'লসবলরব্রশ্ন' কররত্ 
পাররি না, কারণ এই বেনটা লশ্ারকর বেন। 

 

োত্রলীি লসরিটাবর িরলন, "১৫ আিস্ট্ জাত্ীয় লশ্াক বেিরস খারলো বজয়া জমবেন 
পালন কররল ত্া প্রবত্হত্ কররি োত্রলীি।"  
[িাংলা বিবিউন, ১০ আিস্ট্ ২০১৮] 

 

ঐবেরক জাত্ীয় লশ্াক বেিরস িঙ্গিনু্ধরক বনরয় লশ্াক স্ট্যাটাস লেওয়ায় োত্রেরলর এক 
লকন্দ্রীয় লনত্ারক িবহষ্কার করররে োত্রেল।  
[িাংলা বিবিউন, ১৭ আিস্ট্ ২০১৭] 

 

এই হরলা লস্রে রাজবনবত্ক মত্ােরশ্বর পাথবকয থাকার েরুন েুরটা েরলর কারে একই 
বেরন েুইরকম লসবলরব্রশ্ন। একেরলর লকউ অনযেরলর উৎসরি লর্াি বেরল ত্ারক 
'িবহষ্কার' করা হয়। কারণ আেরশ্বর জায়িায় লকারনা োড় নাই। 

 

বত্ন. 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম একবেন কা'িা ঘরর ত্াওয়াে করবেরলন। 
ত্খন কারের লনতৃ্িৃন্দ এরস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লামরক 
'অসাম্প্রোবয়ক' হিার এক প্রিািনা করর। 
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প্রিািবট বেরলা এমন: একিের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম মূবত্বপূজা 
কররিন এিং পররর িের আল্লাহর ইিাোত্ কররিন। এর বিবনমরয় কারেররা এক 
িের আল্লাহর ইিাোত্ কররি আর পররর িের মূবত্বপূজা কররি। 

এরকম 'অসাম্প্রোবয়ক' প্রিারির জিারি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম 
সাড়া লেনবন। আল্লাহ ত্খন সূরা কাবেরূন নাবর্ল করর ধরমবর িযাপারর কারেররের 
'অসাম্প্রোবয়ক চুবি' সমূ্পণবরূরপ িাবত্ল করর লঘাষণা লেনঃ 
 َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَى ِدينِ 

‘লত্ামারের জনয লত্ামারের েীন আর আমার জনয আমার েীন।’ 

আল্লাহ ত্াাঁর সারথ বশ্রক করার লিানাহ েমা কররিন না, অনযানয লিানাহগুরলার লেরত্র 
র্ারক ইচ্ছা ত্ারক েমা কররিন। 

 

ইসলাম আর মূবত্বপূজার েন্দ্ব বচরিন। ইব্রাবহম আলাইবহস সাল্লাম আল্লাহর কারে েু'আ 
করররেনঃ "আমারক ও আমার সিানরেররক মূবত্ব পূজা লথরক েূরর রাখুন"  
[সূরা ইব্রাবহম ১৪:৩৫] 

 

মূবত্বপূজা লথরক েূরর থাকার সত্কবিাণী বেরয় আল্লাহ িরলনঃ 

 
ََ الزُّورِ   فَاْجَتِنُبوا الر ِْجَس ِمَن اْْلَْوٰثِن َواْجَتِنُبوا قَ ْو

 

"মূবত্বপূজার অপবিত্রত্া লথরক বিরত্ থারকা এিং বমথযা কথা পবরহার কর।"  
[সূরা আল-হাজ্জ্ব ২২:৩০] 

 

ইমাম কুরতু্িী (রাবহমাহুল্লাহ) এই আয়ারত্ 'মূবত্বপূজার অপবিত্রত্া' এর িযাখযায় 
িরলরেন,  
"এর অথব োাঁড়ায়, মূবত্বপূজা লথরক এমনভারি েূরর থারকা লর্মন েুিবন্ধময় ময়লা 
আিজবনা লথরক মানুষ নারক কাপড় বেরয় েূরর সরর আরস। অনুরূপভারি মূবত্বপূজা 
লথরক েূরর থারকা, কারণ ত্া স্থায়ী শ্াবির কারণ।" 
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চার. 

েুরটা পবরিার করয়ক িের ধরর পাবরিাবরক কলরহ বলপ্ত। েুই পবরিাররর েন্দ্ব 
বনরসরনর জনয এক পবরিাররর এক লেরলর সারথ অনয পবরিাররর লমরয়র বিরয় লেওয়া 
হয়। আশ্া করা হবচ্ছরলা বিরয়র েরল েুই পবরিাররর মধযকার সম্পরকবর েূরত্ব করম 
আসরি। বকন্তু না, ত্া িমশ্ িাড়রত্ই থাকরলা। 

 

এক পর্বারয় লমরয়র পবরিার লেরলর িািারক হত্যা করর লেরল। লসইবেন রারত্ লমরয়র 
পবরিার একটা বিনার পাবটবর আরয়াজন করর। বিনার পাবটবরত্ ত্ারা ত্ারের লমরয়র 
জামাইরক (অথবাৎ লেরলরক) ইনভাইট করর। 

 

বনরজর িািার লাশ্ োেন করর লকিল োওয়াত্ খাওয়ার জনয লেরল বক ত্ার শ্বশুর 
িাবড়রত্ র্ারি? িািার খুবনরের সারথ একই লটবিরল বিনার কররি? 

েুবনয়াবি কাররণ লমবস জামবাবনর বিজরয়াৎসরি অংশ্গ্রহণ কররনা, সাবকি-মুশ্বেক 
পাবকিারনর বিজরয়াৎসরি লর্াি লেয় না, রাজবনবত্ক মত্ােরশ্বর পাথবরকযর কাররণ 
লর্খারন একেল আররকেরলর লসবলরব্রশ্রন অংশ্গ্রহণ কররনা, িািার হত্যাকারীর সারথ 
লেরল বিনার পাবটবরত্ অংশ্গ্রহণ কররনা। 

 

লসখারন একজন মুসলমান বকভারি ইসলারমর সারথ সিরচরয় সাংঘবষবক কাজ 
(মূবত্বপূজা) লেখরত্ র্ায় ? র্াওয়ার মরধযই সীমািদ্ধ না; বনরজর লোষ ঢাকার জনয লস 
ললািান লত্ারল 'ধমব র্ার র্ার, উৎসি সিার'! 

 

এই ললািান শুনরল মরন পরড় ললজকাটা বশ্য়ারলর িল্প। োাঁরে পরড় বনরজর ললজ 
হাবররয় লশ্য়াল র্খন িুেরত্ পাররলা ত্ারক কুৎবসত্ লেখারচ্ছ, ত্খন লস চাইরলা 
িাবকরেররকও ত্ার মরত্া কুৎবসত্ লেখাক। এজনয লস পরামশ্ব (!) বেরলা 'সিাই ললজ 
লকরট লেরলা'। 
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আমারের লনত্া-রনত্রীিৃন্দ এিং কবত্পয় পবরচয় সংকরট ভুিা িযবিিিব পূরজা লেখরত্ 
বিরয়ও লত্মন ললজকাটা বশ্য়ারলর মরত্া চালাবকর আেয় লনন। ললািান লত্ারলন 
ত্থাকবথত্ অসাম্প্রোবয়কত্ার। 

 

বনরজরের লখয়ালখুবশ্র অনুসরণ কররত্ বিরয় ত্ারা আল্লাহর বিধারনর বিররাধীত্া করা 
শুরু করর এিং ত্ারের লখয়ালখুবশ্রক ত্ারের 'প্রভু' িাবনরয় লেরল। 

 

আল্লাহ লসই সি িযবির তু্লনা বেরয় কুর'আরন িরলনঃ 

 
َمن زُيِ َن َلُهۥ ُسو ُء َعَمِلِهۦ َوات َّبَ ُعو ا َأْهَوا َءُهمأَ  اَن َعٰلى بَ يِ َنة  مِ ن رَّب ِِهۦ ََ  َفَمن ََ

 

"লর্ িযবি ত্ার ররির পে লথরক আিত্ সুেষ্ট প্রমারণর উপর প্রবত্বষ্ঠত্ লস বক ত্ার 
মত্, র্ার মন্দ আমল ত্ার জনয চাকবচকযময় করর লেয়া হরয়রে এিং র্ারা ত্ারের 
লখয়াল খুশ্ীর অনুসরণ করর?" 
[সূরা মুহাম্মে ৪৭:১৪] 

 

অথচ জীিরনর লকারনা না লকারনা লেরত্র আমারেররকও সাম্প্রোবয়ক হরত্ হয়। লহাক 
লসটা পাবকিারনর বিজরয়াৎসরি লর্াি না লেওয়ার সময় বকংিা বিররাধী েরলর 
লসবলরব্রশ্রন লর্াি না লেওয়ার সময়। 

আর আল্লাহ লর্খারন মূবত্বপূজা করা লথরকই শুধু নয়, মূবত্বপূজার সংেরশ্ব থাকা লথরক 
বনরষধ করররেন লসখারন বকভারি আমরা এরকম কুেবর ললািান বেরত্ পাবর? 

 

"িল, ‘বনিয় আমারক বনরষধ করা হরয়রে ত্ারের ইিাোত্ কররত্, র্ারেররক লত্ামরা 
িাক আল্লাহ োড়া। িল, ‘আবম লত্ামারের প্রিৃবির অনুসরণ কবর না, (র্বে কবর) বনিয় 
ত্খন পথভ্রষ্ট হি এিং আবম বহোয়াত্প্রাপ্তরের অিভুবি হি না।" 
[সূরা আন'আম ৬:৫৬] 
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২৮৭ 
অমুসবলম সংখযালঘুরের প্রবত্ অিশ্যই েয়ালু আচরণ কররত্ 
হরি 

-মূলঃ Islamweb, অনুিােঃ মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 
. 
ললখাবট আমারের ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/অমুসবলম-সংখযালঘুরে…/198 
. 
. 
“ … … র্বে লকারনা লেরশ্ অমুসবলম সংখযালঘুরের অনযায়ভারি হামলা করা হয়, 
ত্াহরল লসবট একবট অনযায় কাজ এিং প্ররত্যকরকই সাধযমত্ এর প্রবত্ররাধ কররত্ 
হরি। লকারনা অমুসবলমরক (অনযায়ভারি) হামলা করা িা ত্ার প্রবত্ অবিচার করা নিধ 
নয়।  
নিী (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, 

 
ًئا ِبَغْيِر ِطيِب نَ فْ  َِ ِمْنُه َشي ْ لََّفُه فَ ْوَق طَاقَِتِه، َأْوَأَخ  ، فَأَنَا َحِجيُجُه يَ ْوَماْلِقَياَمةِ س  َأََل َمْنظََلَم ُمَعاِهًدا، َأِو انْ تَ َقَصُه، َأْو ََ

 

অথবঃ ‘সািধান, র্বে লকউ লকারনা মুআবহে (এমন িযাবি র্ারক মুসবলমরা জামানত্ িা 
বনরাপিা বেরয়রে) এর ওপর বনপীড়ন চাবলরয় ত্ার অবধকার খিব করর, ত্ার েমত্ার 
িাইরর কষ্ট লেয় এিং ত্ার লকারনা িস্তু লজারপূিবক বনরয় র্ায়, ত্াহরল বকয়ামরত্র বেন 
আবম ত্ার পরে আল্লাহর েরিারর অবভরর্াি উত্থাপন করি।’ (আিু োউে) 

. 

মুসবলমরের জনয অবধক সঙ্গত্ হরচ্ছ – সুন্দর আচরণ করর এিং েয়াদ্রব িযিহার করর 
এই মানুষগুরলারক ইসলাম গ্রহণ কররত্ উৎসাবহত্ করা। এবট শ্বরয়রত্ অনুরমাবেত্ 
একবট বজবনস।  
আল্লাহ িরলরেনঃ 
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يِن َوَلْم ُيْخرِجُ  ْم ِفي الدِ  يَن َلْم يُ َقاتُِلوَُ ِِ ُم اللَُّه َعِن الَّ َُ َها ْم َأن تَ ب َ َلَّ يَ ن ْ رُّوُهْم َوتُ ْقِسُطوا ِإلَْيِهْم   ِإنَّ اللََّه وَُم مِ ن ِديَاِرَُ

 ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

 

অথবঃ েীরনর িযাপারর র্ারা লত্ামারের বিরুরদ্ধ রু্দ্ধ কররবন এিং লত্ামারেররক লত্ামারের 
িাবড়-ঘর লথরক লির করর লেয়বন, ত্ারের প্রবত্ সেয় িযিহার কররত্ এিং ত্ারের প্রবত্ 
নযায়বিচার কররত্ আল্লাহ লত্ামারেররক বনরষধ কররেন না। বনিয় আল্লাহ 
নযায়পরায়ণরেররক ভালিারসন। 

(আল কুরআন, মুমত্াবহনা ৬০ : ৮) ” 
. 

[Islamweb ৩৪১২৬৩ নং োত্াওয়ার লশ্ষাংরশ্র অনুিাে] 
মূল োত্াওয়ার বলঙ্কঃ https://bit.ly/2AkV6Hf 
. 
. 
_____ 
এ বিষরয় আররা জানরত্ লেখুনঃ ইসলামী লেরশ্ অমুসবলমরের সারথ লকমন আচরণ করা হরি _ি. 
খন্দকার আবু্দল্লাহ জাহাঙ্গীর(র.) 
https://www.youtube.com/watch?v=OfpnEBxhPw4 
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২৮৮ 

বিবভন্ন লেবসরসর মরধয লজরনবটক সােৃশ্য বনরয় নাবিকরের 
বিভ্রাবি 

- সাইেুর রহমান 
 
. 

কলাবিজ্ঞানীরা লত্া িরটই হালকা বিজ্ঞান জানা অরনক ললারকরাও বিবভন্ন লেবসরসর 
মরধয লজরনবটক সােৃশ্য বনরয় বিশ্াল লাোলাবে করর। একই লেবসস, একই লসল, 
একই বজন নাম্বার, ত্ারপররও বিোররন্ট লস্ট্রজ লেবসসগুরলা বিোররন্ট মবলকুলার 
লমকাবনজম লেখায়। আমার বনরজর িরিষণার সারথ রু্ি এক লযারির সিবরশ্ষ 
িরিষণায় লেখা লিরে, বকেু ড্রাি ও বসনরথবটক লকবমকযাল কম্পাউন্ড নিজাত্ক (১-৩ 
বেন) ইাঁেুররর এক বিরশ্ষ প্রকাররর লব্রইন লসরলর দ্রুত্িবত্রত্ পৃথকীকরণ ও পূণবত্া 
(বিোররবেরয়শ্ন ও মযাচুররশ্ন) প্রাবপ্তরত্ ভূবমকা পালন কররলও, লসই বিরশ্ষ লব্রইন 
লসলগুরলা র্বে অযািাট (১২-১৮ মাস) ইাঁেুর লথরক লনয়া হয় লসখারন লসই একই ড্রাি 
ও কম্পাউন্ডরলা কাজ কররে না। ত্ারমারন বজরনর নাম্বাররর লকারনা লহররের না হরলও 
োঙ্কশ্নাল বিোররেটা েষ্ট। 
. 
লেবসস ও বজন একই হওয়া সরত্ত্বও লর্খারন এমন োঙ্কশ্নাল ভযাবরয়াবিবলবট লেখা 
র্ায়, লসখারন বভন্ন বভন্ন লেবসরসর মধযকার লজরনবটক বসবমলাবরবটজ কাোকাবে 
থাকরলও এরের োঙ্কশ্নাল বিসবসবমলাবরবটজ লকান পর্বারয় হরত্ পারর ত্া সহরজই 
অনুরময়। কারজই িানর, বশ্ম্পাবি, ইাঁেুর ইত্যাবের সারথ আপনার বজরনর আংবশ্ক বমল 
খুাঁরজ লপরলই লাোলাবের বকেু নাই, ইনু্দর িান্দররর সারথ আপনার বজরনর োঙ্কশ্নাল 
বিসরটে কত্, ত্া আপনার ধারণারত্ও নাই। 
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২৮৯ 
সালমান রুশ্বের লকারআন বনরয় বমথযাচাররর জিাি... 
- আহরমে আলী 
 

 
. 

 
রু্িরারজযর অনযত্ম ঔপনযাবসক (মুত্বাে ও নাবিক) সালমান রুশ্বে ত্ার উপনযাস "েয 
সযাটাবনক ভারসবস" (The Satanic Verses) - এ োবি করর লর্, নিী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) একো বত্ন লপিান লেিত্ার উপাসনা করার কথা লঘাষণা করর 
পরিত্বীরত্ লসটারক শ্য়ত্ারনর িাণী িা Satanic Verses িরল িাবত্ল করর লেন 
(নাউরু্বিল্লাহ)। এ সম্পরকব উইবকবপবিয়া িলরে, 
. 
"িইরয়র নামবট ত্থাকবথত্ সযাটাবনক ভাসব িা শ্য়ত্ারনর িাণী-রক বনরেবশ্ করর। কারও 
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কারও োিী মরত্ কুরআরনর বকেু আয়াত্ শ্য়ত্ান কতৃ্বক অনুপ্রাবণত্ হওয়ায় নেবনক 
প্রাথবনার সময় ত্ৎকালীন মোর লপিান লেিত্া, লাত্, উিা এিং মানারত্র পূজা হরয় 
বিরয়বেল। এই আয়াত্গুরলারকই শ্য়ত্ারনর িাণী িলা হয়।"[১] 
"..এর লকন্দ্রবিনু্দরত্ শ্য়ত্াবন িাণী সম্পবকবত্ লর্ উপাখযান ররয়রে, লসখারন নিী প্রথরম 
প্রাচীন িহু ঈশ্বরিােী লেি-রেিীরের স্বপরে নেিিাণী লঘাষণা কররন, বকন্তু পরর 
লসটারক আিার শ্য়ত্ান োরা প্রিবত্বত্ ত্রুবট িরল পবরত্যাি কররন।"[২] 
. 
. 
সালমান রুশ্বে লর্ আয়াত্গুরলার কথা িলরত্ লচরয়রে, লসগুরলা আসরল সূরা নাজরমর 
১-২০ নং আয়াত্। সালমান রুশ্বের োবির সারথ সামািসযপূণব একবট আয়াত্ও 
লকারআন লথরক আমরা পাই র্া বনম্নরূপ: 
. 

َينَسُخ ٱللَُّه َما يُ ْلِقى ٱلشَّْيطَُٰن ثُمَّ ف َ َوَما  َأْرَسْلَنا ِمن قَ ْبِلَك ِمن رَُّسوَ  َوََل نَِبى   ِإَلَّ  ِإَذا َتَمنَّىٰ  أَْلَقى ٱلشَّْيطَُٰن ِفى  ُأْمِنيَِّتِهۦ 
  َعِليٌم َحِكيمٌ  ُيْحِكُم ٱللَُّه َءايَِٰتِهۦ  َوٱللَّهُ 

 
"আর আবম লত্ামার পূরিব লর্ রাসূল বকংিা নিী পাবঠরয়বে, লস র্খনই (ওহীকৃত্ িাণী) 
পাঠ করররে, শ্য়ত্ান ত্ার পারঠ (বকেু) বনরেপ করররে। বকন্তু শ্য়ত্ান র্া বনরেপ 
করর আল্লাহ ত্া মুরে লেন। অত্ঃপর আল্লাহ ত্াাঁর আয়াত্সমূহরক সুেৃঢ় করর লেন। 
আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অবত্ প্রজ্ঞাময়।"[৩] 
. 
বকন্তু এখারন সালমান রুশ্বে িযাপারবটরক েুইভারি বিকৃত্ করর লেবখরয়রে র্া লথরক 
বনরম্নাি বিষয়গুরলার ইবঙ্গত্ পাওয়া র্ায়: 
. 
১) রুশ্বের েৃবষ্টভবঙ্গ অনুর্ায়ী, নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) আসরল কুরআরনর 
রচবয়ত্া আর বত্বন এই আয়াত্গুরলা (র্া 'শ্য়ত্ারনর িাণী' নাম লেওয়া হরয়রে) রচনা 
করার পর ত্া পাঠ করার সময় লপিান লেি-রেিীরের পূজা করার কথা িরল িরসন; 
আর পরর ভুল িুেরত্ লপরর এই লেি-রেিীরের কথা সবররয় লনন বনরজর রচনার 
বিষয়িস্তুর সারথ সামািসয রাখার জনয। পরর বনরজর ভুল িা ত্রুবট ঢাকার জনয ত্া 
'শ্য়ত্ারনর িাণী' বহরসরি প্রচার  
কররন। (নাউরু্বিল্লাহ) 
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. 
২) রুশ্বে ত্ার বনরজর ইচ্ছামত্ লকারআন এর আয়ারত্র িযাখযা নত্বর করর লসই 
বিকৃত্ িযাখযার সারিস্তু বনরজর উপনযারসর মরধয ঢুবকরয় লেয়। 
. 
এখারন সালমান রুশ্বে লর্ োবি করররে, ত্ার পরে লকারনা প্রবত্বষ্ঠত্ প্রমাণ লনই। 
'ত্ােবসর োত্হুল মাজীে' - এ আল-রকারআন ২২:৫২ এর িযাখযায় এক স্থারন উরল্লখ 
করা হরচ্ছ: 
. 
"অবধকাংশ্ মুোসবসরিণ এ আয়ারত্র ত্ােসীরর বকসসাতু্ল িারানীক 
. 

  قصة الغرانيق
 

. 
উরল্লখ করররেন। আর ত্া হরলা এই লর্, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) 
মোর জীিরন একো 
. 
 
إذا والنجم  লথরক 

 
.   خريالثالثة اْل

 
 
(সূরা নাজরমর ১-২০ নং আয়াত্) পর্বি পাঠ কররন ত্খন শ্য়ত্ান ত্াাঁর কথার সারথ এ 
কথা বমবলরয় বেরয় রাসূরলর মুরখ প্রকাশ্ করায় লর্, 
. 

 
  وإن شفاعتهن لترجي –تلك الغرانيق العلي 

 
. 
অথবাৎ এগুরলা হল মহান িারানীক এিং ত্ারের সুপাবররশ্র আশ্া করা র্ায়। র্খন 
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সূরার লশ্ষ প্রারি চরল লিরলন ত্খন বত্বন বসজো কররলন, সারথ সারথ মুসবলম ও 
মুশ্বরক সিাই বসজো করল।  
. 
মুশ্বরকরা িলল: আজ বত্বন আমারের লেিত্ারের এমন প্রশ্ংসা করররেন র্া বত্বন 
ইরত্াপূরিব কররনবন। মোয় সংিাে েবড়রয় পড়ল লর্, মোর মুশ্বরকিণ রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)-এর সারথ বসজো করার মধয বেরয় ইসলাম গ্রহণ 
করররে। এমনবক এ কথা শুরন হািশ্ায় লর্ সকল মুসবলমরা বহজরত্ কররবেল ত্ারা 
বেরর এরসবেল এ ধারণা বনরয় লর্, ত্ারের সম্প্রোরয়র ললারকরাও হয়রত্া ইসলাম গ্রহণ 
করররে। বকন্তু এরস লেরখ ত্ারা কাবের ররয় লিরে। **এ ঘটনাবট সমূ্পণব বমথযা ও 
িাবত্ল।** 
. 
কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এমন কথা িলরিন না লর্, এরা 
(লাত্, উর্র্া, মানাত্ ইত্যাবে লেিত্া) মহান িারানীক আর এরের সুপাবরশ্ কিুল করার 
আশ্া করা র্ায়, এটা সমূ্পণব বশ্রকী ও কুেরী কথা। ত্াাঁর মুখ বেরয় এরূপ কথা লকান 
বেন লির হরত্ পারর না। এটা লর্ বমথযা ত্ার প্রমাণ পররর আয়াত্ লথরকই িুো র্ারচ্ছ। 
কারণ পররর আয়ারত্ আল্লাহ ত্া‘আলা িরলরেন:  

 
ْم مَّآ أَنْ َزََ اللٰ ُه ِبَها ِمْن ُسْلطَان  ط ِإْن ي َّتَّ  ُتُمْوَهآ أَنْ ُتْم َوٰابَا ُؤَُ ٌء َسمَّي ْ

 ُعْوَن ِإَلَّ الظَّنَّ َوَما تَ ْهَوي اْْلَنْ ُفسُ بِ ِإْن ِهَي ِإآلَّ َأْسَما 
. 

 
“এগুরলা কত্ক নাম মাত্র, র্া লত্ামারের পূিবপুরুষরা ও লত্ামরা লররখে, এর সমথবরন 
আল্লাহ লকান েলীল লপ্ররণ কররনবন। ত্ারা শুধু অনুমান এিং ত্ারের প্রিৃবি র্া চায় 
ত্ারই অনুসরণ করর।” (সূরা নাজম ৫৩:২৩)  
. 
পূরিবর আয়াত্গুরলারত্ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) ত্ারের মা‘িূরের 
প্রশ্ংসা করার পর অত্র আয়ারত্ বনন্দা কররিন এটা লিাধিময নয়। রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) মুশ্বরকররের মা‘িূরের প্রথরম প্রশ্ংসা কররিন 
ত্ারপর বনন্দা করা হরি, আর ত্ারা লেরড় বেরি? আিার ত্ারা বসজোও কররি? কখরনা 
হরত্ পারর না। এোড়া কুরআরনর অরনক আয়াত্ ররয়রে র্া প্রমাণ করর লর্, এ ঘটনা 
বমথযা। ত্া হল আল্লাহ ত্া‘আলা লকান নািী িা রাসূলিরণর ওপর শ্য়ত্ারনর কতৃ্বত্ব লেন 
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না। আল্লাহ ত্া‘আলা িরলন:  
. 

ُلْوَن  ْيَن ٰاَمنُ ْوا َوَعٰلي رَبِ ِهْم يَ تَ َوََّ ِِ ْيَن ُهْم بِ۪ه ُمْشِرَُْونَ ا ِإنََّما ُسْلٰطُن۫ه َعَلي -ِإنَّ۫ه لَْيَس َل۫ه ُسْلٰطٌن َعَلي الَّ ِِ ْيَن يَ تَ َولَّْونَ۫ه َوالَّ ِِ  لَّ
. 

“বনিয়ই ত্ার লকান আবধপত্য লনই ত্ারের ওপর র্ারা ঈমান আরন ও ত্ারের 
প্রবত্পালরকরই ওপর বনভবর করর। ত্ার আবধপত্য লকিল ত্ারেরই ওপর র্ারা ত্ারক 
অবভভািকরূরপ গ্রহণ করর এিং র্ারা আল্লাহর সারথ শ্রীক করর।” (সূরা নাহাল 
১৬:৯৯-১০০) 
. 
আল্লাহ িরলন:  

 
 )َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهٰوي( 

 
 
“এিং লস প্রিৃবি হরত্ও লকান কথা িরল না।” (সূরা নাজম ৫৩:৩) 
. 
শ্াইখ আলিানী 

 
  )رحمه الله( نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق

 
. 
গ্ররন্থ এ ঘটনার সারথ সংবেষ্ট েশ্বট িণবনা বনরয় এরসরেন এিং লস সকল িণবনার ত্রুবট 
উরল্লখপূিবক িাবত্ল িরল আখযাবয়ত্ করররেন। এ বিষরয় লসখারন বিিাবরত্ আরলাচনা 
ররয়রে।"[৪] 
. 
শ্াইখ সাবলহ আল মুনাবিে ত্াাঁর এক েরত্ায়ায় িলরেন, 
. 
"...শ্য়ত্ান নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর মুরখ িাণী তু্রল বেরয়বেল এিং 
বত্বন িরলবেরলন: 'ত্ারা মবহমাবিত্ িারানীক র্ারের মধযস্থত্া আশ্া করা উবচৎ'। 
কাবেররা ত্ারের বত্নবট মূবত্বর প্রশ্ংসা শুরন সন্তুষ্ট হয়, আর ত্াই ত্ারা বসজো িা 
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নত্জানু হরয় পরড়। 
. 
এই িণবনা সরন্দহাত্ীত্ভারি বমথযা করয়কবট কাররণ। 
. 
১) এর সনে (isnaad) খুিই েুিবল এিং ত্া সবহহ নয়। 
. 
২) নিী (সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) ইসলারমর িাত্বা প্রচারর সংশ্য়াত্ীত্ বেরলন। 
. 
৩) এমনবক ত্রকবর খাবত্রর র্বে এই িণবনারক সবহহও ধরর বনই, লসরেরত্র আবলমিণ 
এর িিিয অনুর্ায়ী, এই বিষয়বট এরূরপ লিাধিময লর্, শ্য়ত্ান কাবেররের ওপর ত্ার 
বিয়ার োরা ত্ারেররক এই কথাগুরলা শুবনরয়রে, এমন নয় লর্, লস কথাগুরলারক নিী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর মুরখ তু্রল বেরয়রে, র্ার েরল ত্ারা নিী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইবহ ওয়া সাল্লাম) এর কাে লথরক কথাগুরলা শুরনরে।"[৫] 
. 
. 
'ত্ােবসর আিু িকর র্াকাবরয়া' - এ আল-রকারআন ২২:৫২ আয়ারত্র ত্ােবসররর এক 
স্থারন কাবেররের ওপর শ্য়ত্ারনর এই বিয়ার প্রসরঙ্গ এরূরপ িলা হরচ্ছ: 
. 
"মূল শ্ব্দবট হরচ্ছ, تمني (ত্ামান্না)। আরিী ভাষায় এ শ্ব্দবট েু’বট অরথব িযিহৃত্ হয়। 
একবট অথব হরচ্ছ লকান বজবনরসর আশ্া-আকাংখা করা। [োত্হুল কােীর] 
. 
বেত্ীয় অথব হরচ্ছ বত্লাওয়াত্ অথবাৎ বকেু পাঠ করা। ত্রি আয়ারত্ تمني শ্রব্দর অথব ُ قرا 
অথবাৎ আিৃবি করর এিং ا منية শ্রব্দর অথব قراءة অথবাৎ আিৃবি করা। [কুরতু্িী; ইিন 
কাসীর; োত্হুল কােীর] 
. 
আরিী অবভধারন এ অথব প্রবসদ্ধ ও সুবিবেত্। আয়ারত্র অথব হল- আল্লাহ্ ত্া'আলা 
মুহাম্মে সাল্লাল্লাহু 'আলাইবহ ওয়া সাল্লাম-এর পূরিব র্খনই লকান নিী িা রাসূল 
পাবঠরয়রেন, বত্বন র্খন মানুষরক উপরেশ্ লেয়ার জনয আরেশ্-বনরষধ প্রোন কররত্ন, 
ত্খবন লসখারন শ্য়ত্ান মানুরষর কারন ত্ার ষড়র্য ও চিািমূলক এমন কথািাত্বা 
প্রবিষ্ট করত্ র্া নিীর কথা ও পড়ার সমূ্পণব বিপরীত্ বিষয়। আর আল্লাহ্ লর্রহতু্ নিী-
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রাসূলরেররক উম্মরত্র জনয প্রচার করা বিষয়সমূহ এিং ত্াাঁর ওহীর লহোর্ত্ ও সমূ্পণব 
বনরাপিা বিধান করররেন, লসরহতু্ বত্বন শ্য়ত্ারনর লস সমি কারসাবজ ও ষড়র্যরক 
স্থাবয়ত্ব লেন না; িরং অঙু্কররই বিনষ্ট করর লেন। েরল লকানটা আল্লাহ্ র আয়াত্ আর 
লকানটা ত্াাঁর আয়াত্ নয়, ত্া সুেষ্ট হরয় পরড়। 
. 
এভারিই আল্লাহ্ ত্া'আলা ত্াাঁর আয়াত্সমূরহর লহোর্ত্ করর থারকন। মূলত্ঃ আল্লাহ্ 
প্রিল পরািাি মহাশ্বিধর। বত্বন একবেরক ত্াাঁর সুবনবেবষ্ট লহকমত্ ও প্রজ্ঞার কাররণ 
শ্য়ত্ারনর পে লথরক ত্া হরত্ লেন। অপরবেরক ত্াাঁর শ্বিরত্ ত্াাঁর ওহীর লহোর্ত্ 
কররন। র্ারত্ করর র্ারের অিরর লরাি ররয়রে এিং করঠার হৃেরয়র অবধকারী 
মানুষরের মরন শ্য়ত্ারনর এ িাকযগুরলা লেৎনা সৃবষ্ট কররত্ পারর। এর বিপরীরত্ 
র্ারের কারে ররয়রে ইলম িা জ্ঞান, ত্ারা এ েু’লয়র মরধয পাথবকয কররত্ পারর এিং 
শ্য়ত্ারনর প্রবেপ্ত বিষয় ত্যাি করর একমাত্র আল্লাহ্ র আয়াত্সমূরহ বিশ্বাস স্থাপন 
কররত্ পারর। িরং এরত্ ত্ারের অিরর ঈমান িবধবত্ হয় এিং ত্ারা আল্লাহ্ র জনয 
বিনম্র ও বিনয়ী হরয় পরড়। [িািভী; কুরতু্িী; ইিন কাসীর; োত্হুল কােীর; সা‘েী 
লথরক সংরেবপত্]"[৬] 
. 
. 
আল-রকারআন ২২:৫২ আয়ারত্র প্রধান অংশ্টুকু বেল এরূপ: "আবম লত্ামার পূরিব লর্ 
রাসূল বকংিা নিী পাবঠরয়বে, লস র্খনই (ওহীকৃত্ িাণী) পাঠ করররে, শ্য়ত্ান ত্ার 
পারঠ (বকেু) বনরেপ করররে। বকন্তু শ্য়ত্ান র্া বনরেপ করর আল্লাহ ত্া মুরে লেন। 
অত্ঃপর আল্লাহ ত্াাঁর আয়াত্সমূহরক সুেৃঢ় করর লেন" - র্ার িযাখযায় ত্ােবসরর 
োত্হুল মাজীরে আরও উরল্লখ করা হরচ্ছ: 
. 
"..আল্লাহ ত্া‘আলা এ কথার োরা নািী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইবহ ওয়া সাল্লাম)-রক সান্ত্বনা 
বেরলন লর্, শ্য়ত্ান এরূপ কার্বকলাপ শুধু লত্ামার সারথই কররবন িরং লত্ামার পূিবিত্বী 
সকল নািীরের সারথই করররে। সুত্রাং তু্বম একটুও বিচবলত্ হরি না। শ্য়ত্ারনর ঐ 
সমি চিাি ও েুরবভসবন্ধ হরত্ লর্মন আবম পূরিবর নািীরেররক রো কররবে, লত্মবন 
তু্বমও সুরবেত্ থাকরি এিং শ্য়ত্ারনর অবনচ্ছা সরত্ত্বও আল্লাহ ত্া‘আলা বনরজর 
িাণীরক পাকারপাি ও সুেৃঢ় কররিন। 
. 
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এরপর আল্লাহ ত্া‘আলা িরলন: শ্য়ত্ারনর এ সকল চিাি করার উরেশ্য হলন লর্ 
সকল মানুরষর অিরর কুেরী ও মুনাবেকীর লরাি ররয়রে এিং র্ারের অির অবধক 
পাপ কররত্ কররত্ পাথররর নযায় শ্ি হরয় লিরে এরেররক ত্ার জারল আটরক লেরল 
অনযরেররকও পথভ্রষ্ট করা। কারণ শ্য়ত্ান করয়কবট কথা নািীরের কথার সারথ বমেণ 
কররত্ পাররল লস সি কথারক েলীল িাবনরয় িাবত্লরক শ্বিশ্ালী করার আপ্রাণ লচষ্টা 
কররি। আর এটা আল্লাহ ত্া‘আলার পে লথরক একটা পরীোও িরট। েরল র্ারা 
কাবের ও মুনাবেক ত্ারা এ পরীোয় িযথব হয় এিং শ্য়ত্ারনর প্রররাচনায় পরড় মন্দ 
করমব বলপ্ত হয়। পোিরর র্ারা মু’বমন, জ্ঞানী ত্ারা এ পরীোয় কৃত্কার্ব হয় এিং সারথ 
সারথ ত্ারের ঈমান িৃবদ্ধ পায়।"[৭]  
. 
সুত্রাং লেখাই র্ারচ্ছ লর্, সালমান রুশ্বে িারনায়াট ও বিকৃত্ িযাখযার মাধযরম 
লকারআরনর আয়ারত্র বিষয়িস্তু তু্রল ধরর বমথযাচার করররে আর লসই বমথযাচাররর 
বনেশ্বন েুবটরয় তু্রলরে ত্ার "The Satanic Verses" উপনযারস! 
. 
আমার ললখা লশ্ষ করি আল-রকারআরনর করয়কবট আয়াত্ বেরয় র্ার একবট আয়াত্ 
উপররর ত্ােবসররই পূরিব উরল্লখ করা হরয়রে, লর্খারন আল্লাহ ত্াআলা এই বত্ন লপিান 
লেিত্ারের সম্পরকব িলরেন: 
. 

 
  َأفَ َرَءيْ ُتُم ٱللََّٰت َوٱْلُعزَّىٰ 
  َوَمنَ ٰوَة ٱلثَّالِثََة ٱْْلُْخَرىٰ  

 
. 
"লত্ামরা বক লভরি লেরখে লাত্ ও উর্র্া সম্বরন্ধ এিং তৃ্ত্ীয় আররকবট ‘মানাত্’ 
সম্বরন্ধ?"[৮] 
. 
. 

ُتُموَها  أَنُتْم َوَءابَا ُؤَُم مَّا  أَنَزََ ٱللَُّه ِبَها ِمن ُسْلطَٰن   ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإَلَّ ٱلظَّنَّ ِإْن ِهَى ِإَلَّ  َأْسَما ٌء َسمَّ   َوَما تَ ْهَوى ٱْْلَنُفُسۖ ي ْ
  َوَلَقْد َجا َءُهم مِ ن رَّبِ ِهُم ٱْلُهَدىٰ  

. 
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"এগুরলা লত্া লকিল কত্কগুরলা নাম লর্ নাম লত্ামরা আর লত্ামারের বপতৃ্ পৃরুষরা 
লররখে, এর পরে আল্লাহ লকান প্রমাণ অিত্ীণব কররনবন। ত্ারা লত্া শুধু অনুমান আর 
প্রিৃবিরই অনুসরণ করর, র্বেও ত্ারের কারে ত্ারের প্রবত্পালরকর পে লথরক পথ 
বনরেবশ্ এরসরে।"[৯] 
. 

. 

. 

_________________________ 

ত্থযসূত্র: 
[১] https://bn.m.wikipedia.org/wiki/েয_সযাটাবনক_ভারসবস 
[২] "At its centre is the episode of the so-called satanic verses, in which the 
prophet first proclaims a revelation in favour of the old polytheistic deities, but 
later renounces this as an error induced by the Devil. " 
[https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Verses] 
[৩] আল-রকারআন, ২২:৫২ (িয়ান োউরন্ডশ্ন কতৃ্বক অনুবেত্) 
[৪] ত্ােবসরর োত্হুল মাজীে/আল-রকারআন ২২:৫২ আয়ারত্র ত্ােবসর হরত্ বিিৃত্/source 
- play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran 
[৫] "...the Shaytaan put words into the mouth of the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) and he said: ‘they are the exalted gharaneeq, 
whose intercession is to be hoped for.’ The kuffaar were pleased with this 
praise of their three idols, so they prostrated.” 
This report is undoubtedly false on a number of counts. 
1. Its isnaad is very weak and is not saheeh. 
2. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) was infallible with 
regard to the conveying of his Message. 
3. Even if this report was saheeh, for argument’s sake, the scholars have stated 
that it is to be understood as meaning that the Shaytaan caused the kuffaar to 
hear these words, not that he put them in the mouth of the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him), so they heard them from him." 
[Taken from the fatwa of Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid/source 
- https://islamqa.info/en/4135] 
[৬] ত্ােবসরর আিু িকর র্াকাবরয়া/আল-রকারআন ২২:৫২ আয়ারত্র ত্ােবসর হরত্ বিিৃত্/source 
- play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran 
[৭] ত্ােবসরর োত্হুল মাজীে/আল-রকারআন ২২:৫২ আয়ারত্র ত্ােবসর হরত্ বিিৃত্/source 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbn.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF_%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B8%3Ffbclid%3DIwAR0KzA8BYVlMuDWTKlIW8hAkp_-3SKpP40VBaFrYDuggMdmWI-vDKVunTmA&h=AT1HkH9Y4jhgsrMkcy0H3oUXD8HIWs-Rstr9jFsuEeELgxizueg1aQDYecFcrsQsfAVvIydv4l0zrCWjLHGz9bOOSb8ZVoKle4ENfSQInnCPQ14Y7V0uCpuSyHrGzmLT_qbkeA-1OqE0hCD9J2aE9H0WYcW29FJhe3iDJOr_rguG5dzweNkTeP2dDxWOVjEnK6nyFce--n3KrYJcH_sbYTtYOTKdIi7aBAVb-SLHo6-wJHH3GIqlgr3E69STepnuoR77B_frn1tyt8x1RzJp4_X0JCio9VzTdomA8fnSYr1admtc7tgQ4pdYGGBB6rBWBTM6qeafImgPMGzMZbe52EQWSQVaj3zVxsa1gRQfmRSwzvNymxveEzcYrY6q4zN2NVgeO_f2DrqIUbahQPDNS05I_CgWqTatO8KwEWfohfMAPq4EoLKuqO5-3hm_N_08C99sY7GYrJeX0g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Satanic_Verses%3Ffbclid%3DIwAR3_KLFlBIiBFukKeqdfhjs84_v2yYGAEYHvTeGbC8m3rdUGnF5keDaQdF8&h=AT1U3fiwmOUeN8hyYgvO0ikuTqTNNLeoLJf4s0IXVZ_qFQ8dONAIpevc9eRzR01W_oeo45HqJFF2-AvFenO74zkZ_wJlarLo6yKTLzkEvDvhxHlqdw4TE_e_eOoWZbCTLh34dfnEMSe-u8EeP7jT5g9o4mjkJ_xkrpoL_CuijxOWDXj06zdsIe-Q90JV32v9rwFGKM2oH854REYmsOIZ1vhROe3brePKygvWZ4pOGJ3mHXIg1C2qcO8SkMkjH6agdMVqLbOsZsszhosu2ztvlwEfJ_uWPB5HRUoi3UmNgj6MNXeyhRSAXXABpKYnslKz3bJeNvChZL7VvBFjsOdokFvkM-vlPgZTe196OLYTmPo32wodBvW0c_tKjIqiKq5UlaldOyf4cvcRuBbwKPg-HgrBmOA501Hz5zy00ACF4QNaS-bkp9ZS52OIEY9esGOYhXP_B8U3PZM0tw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran&fbclid=IwAR2SGJkd6GUMt_zGQVFh96_LR854O0P2HhUKYNNeiU3C1xGxlHT6TvgenDg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fislamqa.info%2Fen%2F4135%3Ffbclid%3DIwAR3eyMBevqvUOKq9iIULNTQALV9RlAMmQIVh7jph-SXI_LJt0KvecEVxt8g&h=AT0Vdm4kdp8iE8eCn_vO52PFuXDnc7O0VsDgSe7E560QQdNLDPAYy_5x1Cpg-cTkH6RWuqoauSEW7HttgeywqqvzgORtXAU8nFfvaCi3uQAa7wNFSVFWS1Fhb3l1qhCjBDoykkh_Dj1IxlD1_QPl0d973MNjydXvjbgCd2Ffhbb3tHtJD6bSECMeCiIoDeYUjC7Pxyb84hC5XS3_QeakooZvLTOxdKvnMB8h4kf2h0JdVeTaBjyGlpZarExR3lkarufwxY71aMXjfx-YqvsqjJag6VozqSXBkpSObVxk0HJpjVKSrEjFVKp-cr5I2-dmTTqUBiGgInHRBNKj6q8BR8lULxhSA0YPDPTlokGFG1Jyv4KSNyiOqmIb5xA3VxARmQTzVKElsxnJryCTqjVOnIKsYHzyu6rtOOtzWyT5F5jaCVDxAlXS7W_PaFDXelcoTJESYBwYLvaMoA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran&fbclid=IwAR1DZskhfNzK3DYWj43AAR67Tg1XA1Rv8nTzWKJmooF-HuULD6ZQIVliD-M
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- play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran 
[৮] আল-রকারআন, ৫৩:১৯-২০ (মুবজিুর রহমান কতৃ্বক অনুবেত্) 
[৯] আল-রকারআন, ৫৩:২৩ (অনুিাে: ত্াইবসরুল কুরআন) 
 

 
  

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihadis.quran&fbclid=IwAR28bJeUqjYyuTuKt0yLbgSDQeKq6eOiAgxa-s1cMe7FJXIvgsR9qG5VlYk
https://www.facebook.com/shottokothon1/photos/a.244665979303123/572625013173883/?type=3&eid=ARD8L6p17I9QpL5nzvV3xRwuhGOEOSVKzx7_nixi3N1K1dSinIJ44z1UyDcls7QMvTve-5kT-dn_razp&__xts__%5B0%5D=68.ARBDByJFztP1--SK7mrTBZU1IvgH_dlBHgEo4bcI9tbXEvai94TGoiJFYZq5V7nDNOBgQVDUDgRUSZHPcYiqGpYS_quBxKntJwbp-x4YPjsnnPaJLFN6IadUlrlUbRNj1K3yB9vnK3_Ks-9gQtloUJKiW6kr_9uKE7VedU4WVFStljsuEpXRbuJKNTc-ITd2DMI2Uiu_sIajUjQSMDvlBzxi&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/shottokothon1/photos/a.244665979303123/572625013173883/?type=3&eid=ARD8L6p17I9QpL5nzvV3xRwuhGOEOSVKzx7_nixi3N1K1dSinIJ44z1UyDcls7QMvTve-5kT-dn_razp&__xts__%5B0%5D=68.ARBDByJFztP1--SK7mrTBZU1IvgH_dlBHgEo4bcI9tbXEvai94TGoiJFYZq5V7nDNOBgQVDUDgRUSZHPcYiqGpYS_quBxKntJwbp-x4YPjsnnPaJLFN6IadUlrlUbRNj1K3yB9vnK3_Ks-9gQtloUJKiW6kr_9uKE7VedU4WVFStljsuEpXRbuJKNTc-ITd2DMI2Uiu_sIajUjQSMDvlBzxi&__tn__=EEHH-R
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২৯০ 
আল্লাহ কী করর লশ্ষ রারত্ পৃবথিীর বনকটত্ম আসমারন 
লনরম আসরত্ পাররন লর্খারন পৃবথিীর সিবত্রই লকারনা না 
লকারনা সময় লশ্ষ রাত্ থারক? 
- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

. 

 

#নাবিক_প্রশ্নঃ হাবেরস িলা আরে আল্লাহ নাবক লশ্ষ রারত্ বনকটত্ম আসমারন আরসন। 
আধুবনক রু্রি আমরা জাবন লর্, সি সমরয়ই পৃবথিীর সি স্থারনই কখরনা না কখরনা 
‘লশ্ষ রাত্’ চরল। ত্াহরল আল্লাহ কীভারি লশ্ষ রারত্ অিত্রণ কররন? আল্লাহ বক 
ত্াহরল সি সমরয়ই বনকটত্ম আসমারন থারকন? বত্বন ত্াহরল কখন ও কীভারি 
আররশ্র উপরর থারকন? এটা বক আরেৌ লকান লর্ৌবিক কথা? 
. 

আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/আল্লাহ-কী-করর-রশ্ষ-র…/159 
. 
. 

#উিরঃ একবট হাবেরস রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ 
. 
“প্রবত্ রারত্ র্খন রারত্র লশ্ষ তৃ্ত্ীয়াংশ্ অিবশ্ষ্ট থারক ত্খন আমারের মবহমাবিত্ 
মহা-কলযাণময় প্রবত্পালক বনকটিত্বী আসমারন অিত্রণ কররন। বত্বন িরলন: আমারক 
িাকার লকউ আে বক? আবম ত্ার িারক সাড়া বেি। আমার কারে চাওয়ার লকউ আে 
বক? আবম ত্ারক প্রোন করি। আমার কারে েমা চাওয়ার লকউ আে বক? আবম ত্ারক 
েমা করি।” [১] 
. 
মুহাবেসিণ এই হাবেসরক আল্লাহ ত্া’আলার বসোত্ (গুণ/বিরশ্ষণ) বিষয়ক হাবেস 
বহসারি বচবহ্নত্ করররেন। এ প্রসরঙ্গ ইমাম বত্রবমর্ী (র.) িরলনঃ 
. 
“… এই হাবেস এিং আররা এই ধররণর লর্ সমি হাবেরস আল্লাহর বসোত্ িা প্ররত্যক 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%83?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBzzJOgL-qAyTOKyNEVnc0SabnOZGilvoGdUn7CQKhCtQg_8_uE8fglLt8mLsM_esE93cAwl1l3Jvd1IwMPIeXOaLQGB-rTZc7SoIqWypJNBoS3N5_gy8h6bSHdWUCLWZ8Ftucl115frTLKUEkcyCkVOBjCVI-BsdbyMkBLaHhCxJBml9Tmm1SXaxx3mmfpImSoQO-tHbHJJILCEPOp&__tn__=%2ANK-R
http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-/159?fbclid=IwAR3hLkbYeSXizd4vlP4HOfFySfCW_CqcCL-Gqz4TBICrC6xIfaZm_cOyPAk
http://response-to-anti-islam.com/show/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9-%E0%A6%95%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A4-%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A7%87-/159?fbclid=IwAR3hLkbYeSXizd4vlP4HOfFySfCW_CqcCL-Gqz4TBICrC6xIfaZm_cOyPAk
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%83?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARBzzJOgL-qAyTOKyNEVnc0SabnOZGilvoGdUn7CQKhCtQg_8_uE8fglLt8mLsM_esE93cAwl1l3Jvd1IwMPIeXOaLQGB-rTZc7SoIqWypJNBoS3N5_gy8h6bSHdWUCLWZ8Ftucl115frTLKUEkcyCkVOBjCVI-BsdbyMkBLaHhCxJBml9Tmm1SXaxx3mmfpImSoQO-tHbHJJILCEPOp&__tn__=%2ANK-R
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রারত্ পৃবথিীর বনকটিত্বী আকারশ্ আল্লাহ ত্া'আলার অিত্রণ সম্পরকব উরল্লখ ররয়রে। 
লস সকল হাবেস সম্পরকব একাবধক বিরশ্ষজ্ঞ আবলরমর িিিয হল লর্, এই ধররণর 
বরওয়ায়াত্ সমূহ সুপ্রবত্বষ্ঠত্। এগুরলা সম্পরকব বিশ্বাস রাখরত্ হরি। এই সি বিষরয় 
সরন্দহ লপাষণ করা র্ারি না এিং ত্া বক ধররণর লস সম্পরকবও প্রশ্ন করা র্ারি না। 
ইমাম মাবলক ইিন আনাস, সুবেয়ান ইিন উআয়না, আিেুল্লাহ ইিন মুিারক (র.) 
প্রমূখ ইমামরের লথরক এই ধররণর িিিয িবণবত্ আরে। এই ধররণর হাবেসগুরলা 
সম্পরকব ত্াাঁরা িরলন, “কী ধররণর?” - লস প্রশ্ন না তু্রল লর্ভারি উবল্লবখত্ হরয়রে 
লসভারিই ত্া লমরন নাও। আহরল সুন্নাত্ ওয়াল জামাআরত্র আবলমিণ এ অবভমত্ই 
লপাষণ কররন। বকন্তু জাহবময়া সম্প্রোয় এই সমি বরওয়ায়াত্ অস্বীকার করর ; ত্ারা 
িরল, এগুরলা ত্া হল উপমারিাধক। … এবট এমন, লর্মন আল্লাহ ত্া'আলা ত্াাঁর 
বকত্ারি ইরশ্াে করররেনঃ "রকান বকেুই ত্াাঁর সেৃশ্ নয় ; বত্বন সিবরোত্া, সিবদ্রষ্টা” 
(৪২ : ১১)। [২] 
. 
অত্এি, মহান আল্লাহর অনয একবট বিরশ্ষণ ‘নুরু্ল' িা অিত্রণ। এ বসোত্ িা 
বিরশ্ষণবটরক বকেু প্রাচীন পথভ্রষ্ট বেকবা জাহবময়া ও মুত্াবর্লারা অস্বীকার কররত্া। 
ত্ারের িিিযঃ স্থান পবরিত্বন আল্লাহর অতু্লনীয়রত্বর সারথ সাংঘবষবক। বত্বন আরশ্ 
লথরক অিত্রণ কররল আরশ্ বক শূ্নয থারক? ত্ারা আররা িরলঃ অিত্রণ অথব ননকটয 
িা বিরশ্ষ করুণা। [৩] 
. 
নাবিকরের প্রশ্নও এই পথভ্রষ্ট বেকবাগুরলার নযায়। প্রকৃত্পরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ 
ত্া’আলারক সৃবষ্টর সারথ তু্লনা করর বচিা করাটাই একটা ভুল বচিা। স্রষ্টা আর সৃবষ্ট 
কখরনা এক নয়, স্রষ্টা ও সৃবষ্টর লেরত্র একই স্ট্যান্ডািব বেরয় বচিা করাটা একটা 
ত্রুবটপূণব ও েূবষত্ বচিা। 
. 
আল্লাহ ত্া’আলার গুণািলী সম্পরকব ইমাম আিু জাের ত্হািী(র.) িরলনঃ 
. 
“লর্ িযবি আল্লাহর প্রবত্ মানিীয় লকারনা গুণ আররাপ কররি, লস কাবের হরয় র্ারি। 
অত্এি, লর্ িযবি এরত্ অিেৃববষ্ট প্রোন কররি লস বশ্ো বনরত্ সেম হরি। আর 
(আল্লাহ সম্পরকব) কাবেররের মত্ বনরথবক কথা িলা হরত্ বিরত্ থাকরি এিং লস 
উপলবি কররত্ সেম হরি লর্, আল্লাহ রাবু্বল আলামীন ত্াাঁর গুণািলীরত্ মানুরষর 
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মরত্া নন। ” [৪] 
. 
কারজই আল্লাহ ত্া’লারক মানুষ িা সৃবষ্টজিরত্র মাত্রা িা dimension লথরক বচিা 
করাটা লকান ইসলামী বিশ্বাস নয়। আল্লাহ ত্া’আলার গুণািলীর িযাপারর ইসলামী 
বিশ্বাস কী?  
. 
প্রবসদ্ধ ত্াবি-ত্াবিয়ী মুহাবেস ওয়ালীে ইিন মুসবলম(র.) [১৯৫ বহ.] িরলনঃ 
. 
“ইমাম আওর্ায়ী(র.) [১৫৭ বহ.], ইমাম মাবলক ইিন আনাস(র.) [১৭৯ বহ.], ইমাম 
সুবেয়ান সাওরী(র.) এিং ইমাম লাইস ইিন সা'ে(র.) [১৭৫ বহ.]-রক আবম মহান 
আল্লাহর বিরশ্ষণ (বসোত্) বিষয়ক হাবেসগুরলা সম্পরকব বজজ্ঞাসা কবর। ত্খন ত্াাঁরা 
িরলন: এগুরলা লর্ভারি এরসরে লসভারিই চাবলরয় নাও; লকারনারূপ স্বরূপ-প্রকৃবত্ 
িযবত্রররক।” [৫] 
. 
ইমাম আিু হাবনোর(র.) অনযত্ম প্রধান োত্র প্রবসদ্ধ ত্াবি-ত্াবিয়ী েকীহ ও মুহাবেস 
ইমাম মুহাম্মাে ইিন হাসান শ্াইিানী(র.) [১৮৯ বহ.] িরলন: 
. 
“পূিব লথরক পবিম পর্বি সকল লেরশ্র েকীহিণ সকরলই একমত্ লর্, মহান আল্লাহর 
বিরশ্ষণ (বসোত্) সম্পরকব কুরআন এিং রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) লথরক সহীহ সনরে িবণবত্ 
হােীসগুরলারক বিশ্বাস কররত্ হরি, লকারনারূপ পবরিত্বন, বিরশ্ষায়ন এিং তু্লনা 
িযবত্রররক। র্বে লকউ িত্বমারন লসগুরলার লকারনা বকেু িযাখযা করর ত্রি লস 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)-এর পথ ও পদ্ধবত্ পবরত্যািকারী এিং উম্মরত্র পূিবসূরীরের ইজমার 
(ঐকমরত্যর) বিররাবধত্ায় বলপ্ত । কারণ ত্ারা এগুরলারক বিরশ্ষাবয়ত্ কররন বন এিং 
িযাখযাও কররন বন। িরং ত্ারা কুরআন ও সুন্নাহরত্ র্া বিেযমান ত্ার বভবিরত্ োত্ওয়া 
বেরয়রেন এিং এরপর নীরি লথরকরেন। কারজই লর্ িযবি জাহম [জাহবময়া বেকবার 
প্রবত্ষ্ঠাত্া]-এর মত্ গ্রহণ কররি লস সাহািী-ত্াবিয়ীিরণর ঐকমরত্যর পথ পবরত্যাি 
কররি; কারণ লস মহান আল্লাহরক লনবত্িাচক ও অবিেযমানত্ার বিরশ্ষরণ বিরশ্বষত্ 
করর।” [৬] 
. 
আহলুস সুন্নারত্র ইমামিণ অনযানয বিরশ্ষরণর মত্ আল্লাহ ত্া’আলার ‘অিত্রণ’ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1704 

বসোত্বটরকও তু্লনামুিভারি লমরন লনন। বত্বন র্খন এিং লর্ভারি ইচ্ছা অিত্রণ 
কররন। ত্াাঁর অিত্রণ লকারনাভারিই লকারনা সৃবষ্টর অিত্ররণর মত্ নয়। ত্াাঁর 
অিত্ররণর স্বরূপ ও প্রকৃবত্ বক ত্া আমরা জাবন না এিং জানার লচষ্টাও কবর না। 
ইমাম আিু হাবনো(র.)রক মহান আল্লাহর অিত্রণ বিষরয় প্রশ্ন করা হয়। বত্বন উিরর 
িরলন: 
. 

يف  ينَز بَلَ 
 

“মহান আল্লাহ অিত্রণ কররন, লকারনারূপ পদ্ধবত্ িা স্বরূপ িযবত্রররক।” [৭] 
. 
সহীহ িুখারীরত্ বসোত্-সংিাি হাবেরসর িযাখযায় ইমাম আহমাে বিন হাম্বল(র.) এর 
িিিয উরল্লখ করররেন ইিন রজি হাম্বলী(র.), “…আবম আিু আবু্দল্লাহরক [আহমাে 
বিন হাম্বল(র.)] িললাম, “আল্লাহ বক েুবনয়ার আসমারন অিত্রণ কররন? বত্বন 
িলরলন, “হযাাঁ”। আবম িললাম, “ত্াাঁর অিত্রণ বক ইলম (জ্ঞান) বেরয় অথিা কী 
বেরয়?” বত্বন িলরলন, “এই বিষরয় চুপ কররা। লত্ামার কী েরকার এ বিষরয়? হাবেরস 
লর্ভারি ‘কীভারি’ িা সীমা োড়া িবণবত্ হরয়রে লসভারি লমরন নাও। ত্রি লকান আোর 
িা হাবেস র্বে িবণবত্ হয়, ত্াহরল বভন্ন কথা। অথিা র্বে বকত্ারি িবণবত্ হয়। মহান 
আল্লাহ িরলন, “অত্এি, আল্লাহর লকান সেৃশ্ সািযি কররা না।” (সুরা নাহল ১৬ : 
৭৪) ” ” এর পরর ইিন রজি হাম্বলী(র.) উরল্লখ করররেন, “ [আল্লাহর] ‘অিত্রণ’ 
বিষরয় র্া িবণবত্ হরয়রে, ত্ার উপর নড়াচড়া, স্থানাির, আরশ্ লথরক খাবল হওয়া, না 
থাকা এ সকল বকেু সািযি করা বিেআত্। এ িযপারর িভীরর অনুসন্ধান করা লকারনা 
প্রশ্ংসনীয় কাজ নয়। ” [৮] 

. 
কুরআরন এবটও িলা আরে লর্ আল্লাহ ত্া’আলা আররশ্র উপর ‘ইিাওয়া’ করররেন। 
. 

ُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوىٰ   الرَّْحمَٰ
 

“পরম করুণাময় [আল্লাহ], আররশ্র ওপর ইিাওয়া করররেন।” [৯] 
. 
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এর িযাখযায় ইমাম আহমাে ইিন হাম্বল(র.) িলরত্ন—মহান আল্লাহ আররশ্র ঊরধ্বব 
ইিাওয়া করররেন। 'ইিাওয়া' অথব বত্বন এর ঊরধ্বব। মহান আল্লাহ আরশ্ সৃবষ্টর পূিব 
লথরকই সিবকেুর ঊরধ্বব। বত্বন সকল বকেুর ঊরধ্বব এিং সকল বকেুর উপরর। এখারন 
আরশ্রক উরল্লখ করার কারণ আররশ্র মরধয এমন নিবশ্ষ্টয ররয়রে র্া অনয বকেুর 
মরধয লনই। ত্া হরলা আরশ্ সিরচরয় মর্বাোময় সৃবষ্ট এিং সিবকেুর ঊরধ্বব। মহান 
আল্লাহ বনরজর প্রশ্ংসা করর িরলরেন লর্, বত্বন আররশ্র উপর অবধবষ্ঠত্, অথবাৎ বত্বন 
আররশ্র ঊরধ্বব। আররশ্র উপর অবধষ্ঠারনর অথব আরশ্ েশ্ব করর অিস্থান করা নয়। 
মহান আল্লাহ এরুপ ধারনার অরনক ঊরধ্বব। ” [১০] 
. 
ইমাম আিু হাবনো(র.) ত্াাঁর ‘ওসীয়াত্' গ্ররন্থ বলরখরেন - 
. 
“আমরা স্বীকার ও বিশ্বাস কবর লর্, মহান আল্লাহ আররশ্র উপর অবধষ্ঠান গ্রহণ কররন, 
আররশ্র প্রবত্ ত্াাঁর লকারনারূপ প্ররয়াজন িযবত্রররক এিং আররশ্র উপরর বস্থরত্া-
উপরিশ্ন িযবত্রররক। বত্বন আরশ্ ও অনয সিবকেুর সংরেক। বত্বন র্বে আররশ্র 
মুখারপেী হরত্ন ত্াহরল বিশ্ব সৃবষ্ট কররত্ ও পবরচালনা কররত্ পাররত্ন না, িরং বত্বন 
মাখলুরকর মত্ পরমুখারপেী হরত্ন। আর র্বে ত্াাঁর আররশ্র উপরর উপরিশ্ন করার 
প্ররয়াজনীয়ত্া থারক ত্রি আরশ্ সৃবষ্টর পূরিব বত্বন লকাথায় বেরলন? কারজই আল্লাহ এ 
সকল বিষয় লথরক পবিত্র ও অরনক অরনক উরধ্বব। [১১] 
. 
ইমাম আর্ম আিু হাবনোর(র.) এ িিিয উরল্লখ করর লমাল্লা আলী কারী হানােী(র.) 
িরলন: “এ বিষরয় ইমাম মাবলক (র.) খুিই ভাল কথা িরলরেন। ত্াাঁরক আল্লাহর 
আররশ্র উপরর ইসত্াওয়া িা অবধষ্ঠান বিষরয় প্রশ্ন করা হরল বত্বন িরলন: 
. 
“ইসত্াওয়া িা অবধষ্ঠান পবরজ্ঞাত্, এর পদ্ধবত্ িা স্বরূপ অজ্ঞাত্, এ বিষরয় প্রশ্ন করা 
বিে'আত্ এিং এ বিষয় বিশ্বাস করা জরুরী। [১২] 
. 
আল্লাহর সিা লর্মন সৃবষ্টর মত্ নয়, লত্মবন ত্ার বিরশ্ষণািবলও সৃবষ্টর মত্ নয়। সকল 
মানিীয় কল্পনার উরধ্বব ত্াাঁর সিা ও বিরশ্ষণ। কারজই মহান আল্লাহর আররশ্র উপরর 
অবধষ্ঠান এিং বনকটত্ম আসমারন অিত্রণ উভয়ই সত্য এিং মুবমন উভয়ই বিশ্বাস 
কররন। উভরয়র মরধয নিপরীত্য কল্পনা করা মানিীয় সীমািদ্ধত্ার েসল। ত্েুপবর 
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জাহবময়ারের এ বিভ্রাবি েূর কররত্ ইমামিণ বিষয়বট িযাখযা করররেন। এ প্রসরঙ্গ 
ইমাম মাবলক(র.) িরলন: 
. 
“আল্লাহ আসমারন (উরধ্বব) এিং ত্ার জ্ঞান সকল স্থারন। লকারনা স্থানই মহান আল্লাহর 
জ্ঞারনর িাইরর নয়।” [১৩] 
ইমাম আর্ম আিু হাবনো(র.) লথরকও অনুরূপ িিিয উদৃ্ধত্ করররেন ইমাম 
িাইহাকী(র.)। [১৪] 
. 
ইমাম কুত্াইিাহ বিন সা'ঈে রবহমাহুল্লাহ (মৃ ২৪০ বহ.) িরলন: 
. 
এটাই হরচ্ছ ইসলারমর এিং আস-সুন্নাহ ওয়াল জাম'আরত্র ইমামরের িিিয লর্: 
আমরা আমারের রিরক সপ্তম আসমারন আররশ্র উপর আরেন িরল জাবন, লর্মন 
মবহমাময় প্রত্াপশ্ালী িরলরেন: "আর-রহমান আররশ্র উপর ইবিওয়া (আররাহন) 
করররেন"। [১৫] 
. 
ইমাম আিু নাসর আস-বসজবর্ রবহমাহুল্লাহ (৪৪৪ বহ.) ত্াাঁর "বকত্ািুল ইিানাহ" লত্ 
িরলন: 
. 
"এিং আমারের ইমামিণ লর্মন সুবেয়ান আস-সাওবর, মাবলক, সুবেয়ান বিন 
'উয়াইনাহ, হাম্মাে বিন সালামাহ, হাম্মাে বিন র্ায়ে, আবু্দল্লাহ বিন আল-মুিারক, 
েুোইল বিন 'ইয়াে, আহমাে বিন হাম্বল, ইসহাক বিন ইব্রাবহম আল-হানর্াবল 
(রবহমাহুমুল্লাহ) এই িযাপারর একমত্ আরেন লর্, মহামবহম আল্লাহ ত্াাঁর স্বত্ত্বাসহ 
আররশ্র উপরর আরেন এিং ত্াাঁর জ্ঞান সকল স্থারন ররয়রে এিং ত্াাঁরক বকয়ামরত্র 
বেন আররশ্র উপরর চেুসমূহ োরা লেখা র্ারি এিং বত্বন বনকটিত্বী আসমারন 
অিত্রন কররন এিং বত্বন রািাবিত্ হন, র্া চান ত্া োরা কথা িরলন। সুত্রাং, র্ারা 
এর লকান বকেু বিররাবধত্া কররি, লস ত্ারের লথরক মুি (সম্পকববিহীন) এিং ত্ারা 
ত্ার লথরক মুি।" [১৬] 
. 
এ সকল েবলল ও ইজমার আরলারক োরুল উলুম লেওিরন্দর ইেত্া বিভারির 
েরত্ায়ায় িলা হরয়রেঃ  
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. 
“আল্লাহ ত্া'আলা আররশ্র উপর আরেন। আররশ্র উপর লথরকই বত্বন সিবত্র 
বিরাজমান, অথবাৎ ত্াাঁর জ্ঞান ও কুেরারত্র িবণ্ডরত্ই সি বকেু । লকারনা বকেুই ত্াাঁর 
আয়রত্বর িাবহরর নয়। সকল মুোসবসররর মরত্ আল্লাহ ত্া'আলাই ভারলা জারনন, বত্বন 
আররশ্র উপর বকভারি আরেন। বত্বন ত্াাঁর শ্ান লমাত্ারিক আরেন। র্ার আকার িা 
ধারণা আমারের অজানা। আমারের এ িযাপারর লকারনা ইলম লনই। আর এসি বিষয় 
বনরয় ঘাটাঘাবট না করা উবচৎ। িযস, ইমান রাখাই র্রথষ্ট আমারের জনয।” [১৭] 
. 
আল কুরআরন িলা হরয়রেঃ 

 اللَُّه الصََّمدُ 
 

অথবঃ “আল্লাহ কারও মুখারপেী নন।” [১৮] 
. 
ইমাম আিু জাের ত্হািী(র.) িরলনঃ 
“আর ‘আরশ্ এিং কুরসী সত্য। আর আল্লাহ ত্া‘আলা ‘আরশ্ ও অনযানয িস্তু লথরক 
অমুখারপেী। বত্বন সমি িস্তুরক পবররিষ্টন করর লররখরেন এিং বত্বন সি বকেুরই 
উরধ্বব। সৃবষ্টজিত্ ত্াাঁরক পূণবভারি আয়ত্ব কররত্ অেম।” [১৯] 
. 
আল্লাহ ত্া’আলা স্থান ও সমরয়র স্রষ্টা। [২০] বত্বন এগুরলার মুখারপেী নন এিং বত্বন 
এগুরলার উপর পূণব েমত্ািান। কারজই আল্লাহ ত্া’আলার জনয এটা খুিই সহজ লর্ 
আল্লাহ ত্া’আলা আররশ্র উপরর থাকরিন এিং লশ্ষ রারত্ বনকটত্ম আসমারন 
অিত্রণ কররিন। পৃবথিীর লকাথাও না লকাথাও সি সমরয় লশ্ষ রাত্ থাকরলও আল্লাহ 
ত্া’আলার জনয ত্া কবঠন বকেু নয়। আল্লাহ ত্া’আলার আররশ্র ঊধ্ববাররাহন বকংিা 
লশ্ষ আসমারন অিত্রন লমারটও মানুষ িা অনয লকান সৃবষ্টর মত্ নয়। নাবিক-মুিমনা 
বকংিা পথভ্রষ্ট বিেআত্ী আবকোর মানুরষরা সৃবষ্টর সারথ আল্লাহ ত্া’আলার গুণািলীরক 
বমবলরয় লেরল ত্রুবটপূণব প্রশ্ন উত্থাপন করর পথভ্রষ্টত্ায় বনপবত্ত্ হরয়রে। প্রকৃত্পরে 
আল্লাহ ত্া’আলার বসোত্ সংিাি হাবেরস প্রকাররর অসঙ্গবত্ িা অরর্ৌবিক বকেু লনই। 
এিং আল্লাহই ভারলা জারনন। 
. 
. 
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[৫] ইিন হাজার আসকালানী(র.), োত্হুল িারী ১৩/৪০৭ 
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২৯১ 

লকারনা নিজ্ঞাবনক িরিষণারক ধ্রুি সত্য মরন করার বিভ্রাবি  

- সাইেুর রহমান 
 
. 

আমার বপ.এইচ.বি প্ররজরির িড় একটা অংশ্ মাবটপল স্করলররাবসস নামক 
বনউররাবিবজজ সম্পবকবত্। 
. 
িত্ সাত্ িেরর বিজ্ঞানীরা িরিষণা করর করয়কবট এবেসবটং ড্রাি ও বসনরথবটক 
লকবমকযাল কম্পাউন্ড লির করররেন র্া মাবটপল লস্ক্লররাবসস লরারির প্রবত্রষধক 
বহসারি কারজ লািরত্ পারর। বিজ্ঞানীরের এসি িরিষণা নযাচার (২ বট) ও নযাচার 
লমবিবসন নামক পৃবথিী বিখযাত্ নিজ্ঞাবনক জানবারল োপা হরয়রে। িত্ শুিিারর 
{১৯/০১/'১৮} আমার বপ.এইচ.বি প্ররজি লকালারিাররটররর একটা লসবমনার বেল। মি 
িড় বিজ্ঞানী উবন। বকেু অপ্রকাবশ্ত্ সিবরশ্ষ িরিষণার েলােল লেখারলন র্া লেরখ 
আমারের লচাখ োনািড়া। 
. 
উবন প্রমান করররেন এর আরি বিজ্ঞানীরা 'লনচার' জানবারল লর্সি ড্রাি আর 
কম্পাউন্ডগুরলারক উি লরারির লপারটনবশ্য়াল 'লথরাবপউবটক বরবমবি' বহসারি বচবহ্নত্ 
করররেন লসগুরলা আসরল 'বেবজওরলাবজকযাল' বসরস্ট্রম কাজ কররনা। মারন োাঁড়ারলা 
বিজ্ঞানীরের আরির িরিষণাগুরলা বেল অসমূ্পণব ও অকার্বকর। 
. 
বিজ্ঞান আসরল এভারিই চরল। আজ লর্টা সবঠক, কাল লসটা ভুল। বিজ্ঞানীরা এসরির 
সারথ পবরবচত্, ত্াই ত্ারের লকারনা কাজ অনয বিজ্ঞানীরা ভুল প্রমান কররল মন খারাপ 
কররন না িা প্রবত্বহংসাপরায়ণ লহান না। 
. 
আবম ভািরত্বেলাম লেশ্ীয় কলাবিজ্ঞানীরের কথা। র্ারা লনচার, সাইে জানবারল 
প্রকাবশ্ত্ লর্রকারনা িরিষণারক ধ্রুি সত্য মরন করর। লনচার সাইে িা পৃবথিী বিখযাত্ 
লর্রকারনা বিজ্ঞানীরের িরিষণা ভুল প্রমাবণত্ হরত্ পারর কলাবিজ্ঞানীরা লকরনা লর্ন ত্া 
লমরন বনরত্ পারর না। এটা কলাবিজ্ঞানীরের হীনমনযত্া েীনত্ার পবরচয়। 
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. 
অিশ্য িারউইরনর মরত্া িরন িাাঁোরড় ঘুরর লিড়ারনা মানুষরক র্ারা বিজ্ঞানী মরন করর 
ত্ারের কারে লনচার, সাইে জানবাল ও ত্ার বিজ্ঞানীরের 'ঐশ্ববরক' বকেু মরন হরি 
এটাই স্বাভাবিক, জ্ঞারনর েীনত্া িরল কথা। 
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২৯২ 

বনঃসঙ্গ পথর্াত্রী 
- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 

 
. 
লরাম সাম্রারজযর বিরুরদ্ধ ত্ািুক অবভর্ান। আররির ত্প্ত গ্রীরষ্ম মেীনা লথরক শ্ারমর 
(Levant) বেরক র্াত্রা। সাহািীরের বনরয় ভয়ািহ কবঠন এক সের শুরু করররেন 
রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص)। 
. 
. 
আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এই বলরঙ্কঃ http://response-to-anti-
islam.com/show/বনঃসঙ্গ-পথর্াত্রী/161 
. 
রাসুলুল্লাহ (ملسو هيلع هللا ىلص) র্খন রওনা হবচ্ছরলন, ত্খন বকেু িযবি বিবভন্ন অজুহাত্ লেবখরয় এ 
অবভর্ারন র্ািার িযাপারর ইত্িত্ ভাি প্রকাশ্ করবেল। পরথ কাউরক লেখা না লিরল 
সাহািীরা িলরত্ন, “লহ আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص), অমুক আরসবন।” জিারি বত্বন িলরত্ন, 
র্বে ত্ার উরেশ্য মহৎ হয় ত্াহরল বশ্িবিরই আল্লাহ ত্াাঁরক লত্ামারের সারথ বমবলত্ 
কররিন। না হরল আল্লাহ ত্ারক লত্ামারের লথরক বিবচ্ছন্ন করর ত্ার লথরক লত্ামারের 
বনরাপে করররেন। এক সময় আিু র্ার বিোরী(রা.) এর নামবট উরল্লখ করর িলা হল 
- লসও বপঠটান বেরয়রে! আসল ঘটনা হল, ত্াাঁর উটবট বেল মন্থর িবত্র। প্রথরম বত্বন 
উটবটরক দ্রুত্ চালািার লচষ্টা কররন; বকন্তু ত্ারত্ িযথব হরয় বজবনসপত্র নাবমরয় বনরজর 
কাাঁরধ উবঠরয় পারয় হাাঁটা শুরু কররন।  
. 
এক সাহািী েূর লথরক ত্াাঁরক লেরখ িরল উঠরলন, লহ আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص), রািা বেরয় 
লক লর্ন একজন আসরে!” বত্বন িলরলন, আিু র্ারই হরি। ললারকরা িভীরভারি 
বনরীেণ করর ত্াাঁরক বচনরত্ পারল। িলল, লহ আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص), আল্লাহর কসম, এ 
লত্া আিু র্ারই! [১] 
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রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ 

 
 يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده

 

আল্লাহ আিু র্াররক রহম করুন, লর্ বনঃসঙ্গ চরল। বনঃসঙ্গ অিস্থায়ই ত্াাঁর মৃতু্য হরি 
এিং ত্াাঁর হাশ্রও হরি বনঃসঙ্গ অিস্থায়। [২] 
. 
এর িহুবেন পররর ঘটনা। মৃতু্যশ্র্যায় আিু র্ার(রা.)। সময়বট ত্খন ৩১ িা ৩২ বহজরী। 
মবেনা লথরক বকেু েূরর রাির্া নামক বনজবন এক মরুভূবম। জীিরনর লশ্ষ বেনগুরলা 
এখারনই বনঃসঙ্গভারি অবত্িাবহত্ কররন আিু র্ার(রা.)। মানি িসবত্ লথরক লিশ্ েূরর 
লসই মরুপ্রাির। 
. 
ত্াাঁর সহধবমবনী ত্াাঁর অবিমকালীন অিস্থা িণবনা করররেন এভারিঃ 
. 
“আিু র্াররর অিস্থা র্খন খুিই খারাপ হরয় পড়রলা, আবম ত্খন কাাঁেরত্ শুরু করলাম। 
বত্বন িলরলন, “কাাঁেরো লকন?  
আবম িললামঃ “এক বনজবন মরুভূবমরত্ আপবন পরকারলর বেরক র্াত্রা কররেন। 
এখারন আমার ও আপনার িযিহৃত্ িস্ত্র োড়া অবত্বরি এমন িস্ত্র লনই র্া োরা 
আপনার কােন লেওয়া লর্রত্ পারর!” 
বত্বন িলরলনঃ “কান্না থামাও। লত্ামারক একবট সুসংিাে বেবচ্ছ। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)রক আবম 
িলরত্ শুরনবে, লর্ ... … বত্বন কবত্পয় ললারকর সামরন [এবট] িরলবেরলন, ত্ার মরধয 
আবমও বেলামঃ “লত্ামারের মরধয একজন মরুভূবমরত্ মৃতু্যিরণ কররি এিং ত্াাঁর 
মররণর সমরয় মুসবলমরের একবট েল লসখারন অকস্মাৎ উপবস্থত্ হরি।” আবম োড়া 
লসই ললাকগুরলার সিাই ললাকালরয় ইবিকাল করররে। এখন একমাত্র আবমই লিাঁরচ 
আবে। ত্াই বনবিত্ভারি িলরত্ পাবর - লস িযবি আবম। 
আবম কসম করর িলবে, আবম বমথযা িলবে না এিং বর্বন এ কথা িরলবেরলন 
[রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)] বত্বনও লকান বমথযা িরলনবন। তু্বম রািার বেরক লচরয় লেখ, িারয়িী 
সাহার্য অিশ্যই এরস র্ারচ্ছ!” 
. 
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আবম [আিু র্ার(রা.) এর স্ত্রী] িললামঃ “এখন লত্া হাজীরেরও প্রত্যািত্বন লশ্ষ হরয় 
লিরে, রািায়ও ললাক চলাচল িন্ধ।” 
বত্বন িলরলন, “না! তু্বম লর্রয় লেরখা।” 
সুত্রাং আবম এক বেরক লেৌঁরড় বিরয় বটলার ওপর উরঠ েূরর ত্াবকরয় লেখবেলাম, 
আিার অপর বেরক েুরট এরস ত্াাঁর শুশ্রুষা করবেলাম। এরূপ েুটােুবট ও অনুসন্ধান 
চলবেল। এমন সময় েূরর বকেু আররাহী েৃবষ্টরিাচর হরলা। লসবট বেল [৪] ইরারকর 
কুো লথরক আিত্ একবট কারেলা, র্াাঁরের মরধয বেরলন প্রখযাত্ সাহািী আিেুল্লাহ ইিন 
মাসউে(রা.)। 
. 
আবম ত্াাঁরেররক ইশ্ারা কররল ত্াাঁরা দ্রুত্িবত্রত্ আমার বনকট এরস লথরম লিল। আিু 
র্ার সম্পরকব ত্াাঁরা প্রশ্ন কররলা, “ইবন লক?” িললামঃ “আিু র্ার।”  
“রাসুলুল্লাহর(ملسو هيلع هللا ىلص) সাহািী?”  
িললামঃ “হযাাঁ।”  
“মা িািা কুরিান লহাক!” – এ কথা িরল ত্াাঁরা আিু র্াররর কারে লিল। [৩] 
. 
লশ্ষ বনঃশ্বাস ত্যাি কররবেরলন আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সাহািী আিু র্ার বিোরী(রা.)। 
আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা.) বচৎকার করর লকাঁরে উঠরলন। বত্বন ত্খন িলবেরলনঃ 
“রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) সত্যই িরলবেরলন, আিু র্ার! তু্বম বনঃসঙ্গ চলরি, বনঃসঙ্গ মারা র্ারি 
এিং বনঃসঙ্গ অিস্থায় লত্ামার হাশ্র হরি!” ত্খন বত্বন ও ত্াাঁর সঙ্গীিণ দ্রুত্ সওয়ারী 
হরত্ লনরম লিরলন। এরপর ইিন মাসউে(রা.) ত্াাঁরের কারে ত্ািুরকর পরথ আিু র্ার 
(রা)-এর লসই ঘটনাবট এিং রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্াাঁরক র্া িরলবেরলন, ত্া িণবনা কররলন। 
[৫] 
. 
ত্ািুরকর অবভর্ান হরয়বেল ৯ম বহজরী সারল। [৬] আর আিু র্ার বিোরী(রা.) 
মৃতু্যিরণ কররন ৩১ িা ৩২ বহজরী সারল। ২০ িেরররও লিবশ্ সময় পর আিু র্ার(রা.) 
এর ইবিকাল কীভারি হরি ত্া হুিহু িরল বেরয়বেরলন মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)। র্ার সােী বহসারি 
বেরলন আিেুল্লাহ ইিন মাসউে(রা.) এিং আররা অরনরক। 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) র্বে সত্য নিী না হরত্ন, ত্াহরল বত্বন কীভারি এই ভবিষযত্িানী কররত্ 
পাররলন? হাবেস ও বসরাহশ্াস্ত্র লঘরট র্ারা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়ত্রক প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ 
চায়, ত্ারের জনয প্রশ্নবট লত্ালা থাকরলা। 
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ত্থযসূত্রঃ 
[১] আিেুল্লাহ ইিন মাসউরের(রা.) সূরত্র িবণবত্; ‘আল-ইসািা’ - ইিন হাজার আসকালানী (র.)  
‘আসহারি রাসুরলর জীিনকথা’ – মুহাম্মাে আবু্দল মা’িুে, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬১ 
[২] ত্াবরখুল ইসলাম, শ্ামসুবেন র্াহািী(র.), সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) – ইিন বহশ্াম (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন 
িাংলারেশ্), ৪থব খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮২ 
[৩] ‘আসহারি রাসুরলর জীিনকথা’ – মুহাম্মাে আবু্দল মা’িুে, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩ 
[৪] এই অংশ্টুকু ইিন বহশ্ারমর িণবনায় আরে 
[৫] সীরাতু্ন নিী(ملسو هيلع هللا ىلص) – ইিন বহশ্াম (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ৪থব খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩ 
[৬] ‘আর রাবহকুল মাখতু্ম’ – শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী(র.), [ত্াওবহে পািবলরকশ্ে] পৃষ্ঠা ৪৯১ 
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২৯৩ 

"বিজ্ঞান ধরমবর" অনুসারীরের জনয আররা একবট লিা… 

- সাইেুর রহমান 

 
. 

কলাবিজ্ঞানীরা সহ বশ্বেত্ মানুষরের বিশ্াল িড় একটা অংশ্ বিজ্ঞান ধরমবর অনুসারী, 
বিজ্ঞারনর অন্ধপূজারীও িরট। বিজ্ঞান লর্রনা ত্ারের কারে অলঙ্ঘনীয় লকারনা বিধান 
আর বিজ্ঞানীরা হরলা প্রভু। বিজ্ঞান ধরমবর প্রভু বিজ্ঞানীরাও লর্ আমারের মরত্া মানুষ 
একথা এসি অন্ধপূজারীরের িুোরনাই র্ায়না বিজ্ঞানপূজারীরা মরন করর বিজ্ঞানীরা র্া 
িলরি ত্া সিটাই বঠক। ত্ারের এই অন্ধবিশ্বারসর মাত্রা লেত্রবিরশ্ষ ধমববিশ্বাসীরের 
অেৃরশ্য বিশ্বারসর লচরয়ও মজিুত্। 
আরি িহুিার িরলবে বিজ্ঞানীরা অনযানয সাধারণ মানুষরের মরত্াই, ত্ারাও অসৎ, লচার, 
িাটপার হরত্ পারর। ত্ারাও েুনবীবত্ কররত্ পারর। বিজ্ঞানীরের এসি মানিীয় েুিবলত্ার 
প্রকাশ্ এর আরিও িহুিার লেখা লিরে, এরই ধারািাবহকত্ায় িত্ মারস আররা িড় 
ধররণর নিজ্ঞাবনক লজাচু্চবর ধরা পরড়রে। 
. 
জাপারনর বকরয়ারটা ইউবনভাবসববটর Center for iPS Cell Research and 
Application (CiRA) এর এক েল িরিষরকর লস্ট্ম লসল বররপ্রাগ্রাবমংরয়র উপর 
প্রকাবশ্ত্ িরিষণা পত্র 'বমথযা ও জাবলয়াবত্র' অবভরর্ারি িাবত্ল করা হরয়রে। িত্ 
িেররর এই সমরয় নামকরা বিজ্ঞান পবত্রকা 'লস্ট্ম লসল বররপাটবস' এ প্রকাবশ্ত্ প্রিন্ধবট 
'বমথযা আর জাবলয়াবত্' উপারি ভরপুর। অিাক করা বিষয় হরলা, CiRA ইনবস্ট্বটউরটর 
পবরচালক হরচ্ছন ২০১২ সারল লমবিবসন এন্ড বেবজওলবজরত্ লনারিল পাওয়া পৃবথিী 
বিখযাত্ বিজ্ঞানী 'বশ্বনয়া ইয়ামানাকা' বর্বন লস্ট্ম লসল িরিষণায় অনযত্ম প্রভািশ্ালী 
িযবিত্ব। ইয়ামানাকার 'ইনবিউসি পু্লবররপারটন্ট লস্ট্ম লসল' িরিষণায় সেলত্া 
বিজ্ঞানীরের আশ্া লেখাবচ্ছল ভবিষযরত্ হয়রত্া এই প্ররু্বি িযিহার করর অবত্মানিীয় 
বকেু করর লেলরি ত্ারা। এই ইয়ামানাকার ইনবস্ট্বটউট লথরক ত্ারই সহকমবীরের 
জাবলয়াবত্ ও বমথযা ত্থয বেরয় নিজ্ঞাবনক প্রিন্ধ োপারনা লস্ট্ম লসল বেরের জনয িড় 
ধররণর আঘাত্। এখন লস্ট্ম লসল সারয়রের উপররই মানুরষর আস্থা ধীরর ধীরর কমরত্ 
থাকরি। 
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লস্ট্ম লসল িরিষণায় এর আরিও জাবলয়াবত্ হরয়রে। আরির লজাচু্চবরর সারথ এিাররর 
জাবলয়াবত্ বমবলরয় বিজ্ঞারনর শ্ি একটা শ্াখা 'লস্ট্ম লসল িারয়ালবজ'র বভবিরকই 
নাবড়রয় বেরলা। আমারক লস্ট্ম লসল সাইে িা বিজ্ঞান বিরুধী ভািার অিকাশ্ লনই। 
আবম বনরজও এক বিরশ্ষ ধররণর লস্ট্ম লসল বনরয় কাজ কবর, বিজ্ঞারনর োত্র বহসারি 
সাধারণ মানুষরের লথরক বিজ্ঞান সম্পরকব এরিাভ অযাভাররজ জ্ঞান রাবখ। বিজ্ঞান 
িরিষণার সারথ রু্ি থাকার কাররণই িুেরত্ পাবর িাটা েযাবব্ররকশ্ন ও মযাবনপুরলশ্ন 
বক বজবনস। এখন পর্বি বিজ্ঞারনর লর্ বিশ্াল কমবর্জ্ঞ (পািবলরকশ্ে, সারয়বন্টস্ট্, 
োবন্ডং ইত্যাবে) ত্া সিটাই র্বে বনভবররর্ািয ও গ্রহণরর্ািয হরত্া ত্াহরল পৃবথিীর লচহারা 
আররা অরনক আরিই লচি হরয় লর্ত্। 
. 
সুত্রাং বিজ্ঞানপূজা িাে বেন, বিজ্ঞারনর বিরুরদ্ধ বকেু িলরলই ঠাট্টা মশ্করা করা িন্ধ 
করুন নরচৎ সাধারণ মানুরষরা বিজ্ঞারনর োাঁকরোকর জানা শুরু কররল মুখ লুকারনার 
জায়িায়ও খুাঁরজ পাওয়া র্ারি না। 
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২৯৪ 
হাবেরস বিরবিবট (ওয়ার্াি) হত্যার বিধান প্রসরঙ্গ 

- মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 
. 

#নাবিক_প্রশ্নঃ হাবেরস িলা হরয়রে ইব্রাবহরমর (আ.) অবিকুরণ্ড েুাঁ লেিার অপরারধ 
বিরবিবট লমরর লেলরত্ হরি, লকউ র্বে ১ম আঘারত্ লমরর লেলরত্ পারর, ত্াহরল ত্ার 
জনয অরনক পূণয। িহু রু্ি আরির লকান এক বিরবিবটর কারজর জনয লকন এখনও 
বিরবিবট লমরর লেলরত্ হরি? এটা বক এরকর লোরষ অনযরক শ্াবি লেয়া নয়? একজন 
স্রষ্টা বকভারি বনরীহ বিরবিবট লমরর লেলিার আরেশ্ বেরত্ পাররন?  
. 
ললখাবট লরোরররের মূল আরবি ইিারত্সহ আররা সুন্দরভারি ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন 
এখারনঃ http://response-to-anti-islam.com/…/হাবেরস-বিরবিবট-(ওয়া…/165 
. 
. 
#উিরঃ জিরত্র প্রবত্বট িস্তু আল্লাহ্ ত্া’আলার মাখলুক িা সৃবষ্ট। বিরবিবট আল্লাহ্ 
ত্া’আলার মাখলুক। কারজই এর িযাপারর আল্লাহর বকেু সুবনবেবষ্ট হুকুম-আহকাম থাকরি 
এটাই স্বাভাবিক। শুরুরত্ই আমরা এই প্রাণীবটর িযাপারর আল্লাহর বিধান লেরখ বনই। 
. 
উরম্ম শ্ারীক রাবেয়াল্লাহু আনহা হরত্ িবণবত্, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ‘ওয়ার্াি’ 
(বিরবিবট/Gecko) মাররত্ আরেশ্ বেরয়রেন এিং িরলরেন লর্, ‘‘এ ইব্রাবহম(আ.) এর 
অবিকুরণ্ড েুাঁ বেরয়বেল।’ [১] 
. 
আিু হুরাইরা(রা.) সূরত্র িবণবত্। বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেনঃ লর্ িযবি প্রথম 
আঘারত্ একবট ‘ওয়ার্াি’ হত্যা কররি, ত্ার জনয এরূপ সওয়াি ররয়রে। লর্ িযবি 
বেত্ীয় আঘারত্ এবট হত্যা কররি, ত্ার জনয এরূপ এরূপ সাওয়াি ররয়রে, র্া প্রথম 
আঘারত্ মারার তু্লনায় কম। আর লর্ িযবি তৃ্ত্ীয় আঘারত্ ত্া হত্যা কররি, ত্ার জনয 
এরূপ এরূপ সওয়াি ররয়রে, র্া বেত্ীয় আঘারত্ হত্যার লচরয় কম। [২] 
. 
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হাবেরস প্রাণীবটর নাম বহসারি ‘ ِاْلَوزَغ’ (ওয়ার্াি) শ্ব্দবট এরসরে। র্া হরচ্ছ বটকবটবক িা 

বিরবিবটজাত্ীয় এক ধররনর সবরসৃপ। লকারনা লকারনা অনুিােক ‘বটকবটবক’ আিার 
লকারনা লকারনা অনুিােক ‘বিরবিবট’ শ্ব্দ োরা অনুিাে করররেন। আবম এখারন 
‘বিরবিবট’ অনুিােবট িযিহার করবে। এই প্রাণীবটর (Gecko) িহু প্রজাবত্ বিেযমান। 
[৩] 
. 
এ হাবেসগুরলা পরড় কাররা মরন প্রশ্ন জািরত্ পাররঃ ইব্রাবহম(আ.) এর রু্রি বিরবিবট 
র্বে আগুরন েুাঁ বেরয়ও থারক, এই রু্রি লস কাররণ লকন বিরবিবট মারার জনয পুরষ্কার 
লঘাষণা করা হরচ্ছ? 
. 
হাবেরসর িযাখযায় মুেবত্ ত্াবক উসমানী(হাবের্াহুল্লাহ) িরলন, “আল্লাহই সি লথরক 
ভারলা জারনন, আমার কারে এটা মরন হরয়রে লর্ – ইব্রাবহম(আ.) এর আগুরন েুাঁ 
লেয়ার ঘটনা বিরবিবটর অবনষ্টকারী স্বভাি লিাোরত্ িণবনা করা হরয়রে। সারথ এর বনচু 
প্রকৃবত্ও লিাোরনা হরয়রে। এরক মাররত্ আরেশ্ করার মূল কারণ হল, এবট েবত্কর 
ও কষ্টোয়ক প্রাণী। নতু্িা ইব্রাবহম(আ.) এর জমানায় ঐসকল বিরবিবটর অনযারয়র 
কাররণ এ সকল বিরবিবটরক হত্যা করা, শ্াবি লেয়া রু্বিসঙ্গত্ হরত্া না। এ জনয মূল 
কারণ ত্ারের কষ্টোন ও অিাধযাচারণ। র্ার িবহঃপ্রকাশ্ ইব্রাবহম(আ.) এর ঘটনার 
সমরয় েষ্ট হরয় র্ায়।“ [৪] 
. 
শ্ায়খ আবু্দল আবজজ বিন িাজ(র.) এর মরত্, “বিরবিবটরক হত্যা করা হরি কারণ 
লসটা কষ্টোনকারী প্রানী। [৫] 
. 
শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাঈবমন(র.) এর মরত্, “মানুষরক লর্ সকল প্রাণী 
মারার আরেশ্ লেওয়া হরয়রে লসগুরলা ইহরাম অিস্থায় ও ইহরাম োড়াও মারা হরি। 
লর্মন, বিরবিবট, বিচু্ছ ইত্যাবে। হাবেরসর মরধযই এরসরে লর্ এইগুরলা কষ্টোনকারী 
প্রাণী। সীমালঙ্ঘরনর (মানুষরক কষ্ট োরন) লেরত্র এরের লকান তু্লনা লনই। [৬] 
. 
অনযানয উলামারের লথরকও এমন িযাখযা পাওয়া র্ায়। [৭] অত্এি আমরা লেখলাম 
হাবেরসর িযাখযাকারকরের মরত্, বিরবিবট মাররত্ আরেশ্ লেিার মূল কারণ এর 
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েবত্কর প্রকৃবত্। এরকর অপরারধ অনযরক শ্াবি লেিার বিধান ইসলারম লনই, এরকর 
করমবর ভার অনয লকউ িহন করর না। আল্লাহ্ িরলন,  
. 
“িল, “আবম বক আল্লাহ োড়া অনয লকান প্রভু অনুসন্ধান করি, অথচ বত্বন সি বকেুর 
প্রভু?” আর প্ররত্যক সিা স্বীয় কৃত্করমবর জনয োয়ী হরি, লকারনা ভারিহনকারী অরনযর 
ভার িহন কররি না। ...” [৮] 
. 
“র্ারা সৎ পথ অিলম্বন কররি ত্ারা লত্া বনরজরেরই মঙ্গরলর জনয ত্া অিলম্বন কররি 
এিং র্ারা পথভ্রষ্ট হরি ত্ারা লত্া পথভ্রষ্ট হরি বনরজরেরই ধ্বংরসর জনয এিং লকউ 
অনয কারও ভার িহন কররি না; আবম [আল্লাহ্ ] রাসুল না পাঠারনা পর্বি কাউরকও 
শ্াবি বেইনা।” [৯] 
. 
বিরবিবটর (Gecko) অবনষ্টকর হিার িযাপারবট আধুবনক বিজ্ঞান োরাও প্রমাবণত্। 
আরমবরকান িরিষক Sonia Hernandez এ সংিাি িযাপারর পরীো-বনরীো করর 
লেবখরয়রেন লর্, বিরবিবটরত্ এক ধররনর িযাকরটবরয়া থারক ( enteric bacteria) 
লর্বট এবন্টিারয়াবটকরক প্রবত্ররাধ কররত্ পারর। [১০] লকারনা িযাকরটবরয়া র্বে 
এবন্টিারয়াবটকরক প্রবত্ররাধ কররত্ পারর, ত্াহরল লসবট মারাত্মক স্বাস্থয েুাঁবক হরয় 
উঠরত্ পারর। Sonia Hernandez এর এই িরিষণা ‘Science of the Total 
Environment’ জানবারল প্রকাবশ্ত্ হরয়রে। [১১] বিরবিবট কামড় লেয় এিং এর োরা 
েবত্কর লরাি েড়ারত্ পারর। [১২] আরমবরকায় ঘর-িাড়ীরত্ বিরবিবট প্রবত্পালরনর চল 
ররয়রে। ২০১৫ সারল িৃহপাবলত্ বিরবিবটর োরা লসখানকার ১৬বট অঙ্গরারজয ভয়ানক 
salmonella িযাকরটবরয়ার সংিমণ লেখা লেয়। [১৩] কারজই বিরবিবটরক এরকিারর 
‘বনরীহ’ প্রাণী িলিার লকারনা সুরর্াি লনই। 
. 
হাবেরস ইব্রাবহম(আ.) এর আগুরন বিরবিবটর েুাঁ লেিার ঘটনা উরল্লখ করা হরয়রে। লকউ 
লকউ এ েৃষ্টািবট লেবখরয় োবি কররত্ পারর লর্, হাবেরস লত্া ‘কারণ’ বহসারি 
ইব্রাবহম(আ.) এর আগুরন েুাঁ লেিার ঘটনা উরল্লখ আরে; েবত্কর হওয়ার কথা লত্া 
িলা হয়বন! এর জিারি আমরা িলিঃ বিরবিবটর েবত্কর প্রাণী হিার বিষয়বট অনযত্র 
বিবভন্ন হাবেরস িবণবত্ হরয়রে। 
. 
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আবয়শ্া লথরক িবণবত্। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ‘ওয়ার্াি’ (বিরবিবট/Gecko) সম্পরকব িরলনঃ ত্া 
েবত্কর প্রাণী। [১৪] 
. 
আবমর ইিনু সা‘ে (রহ.) লথরক ত্াাঁর বপত্ার সূরত্র িবণবত্। বত্বন িরলন, রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) 
বিরবিবট মারার হুকুম করররেন। বত্বন এর নাম বেরয়রেন অবনষ্টকারী। [১৫] 
. 
কারজই এ কথা িলার লকারনা সুরর্াি লনই লর্ বিনা কাররণ বিরবিবট হত্যা কররত্ িলা 
হরয়রে। আর ইব্রাবহম(আ.) এর অবিকুরণ্ড েুাঁ লেিার েৃষ্টাি উরল্লরখর োরাও এটা প্রমাণ 
হয় না লর্ ঐ সমরয়র বিরবিবটরের করমবর জনয এখনকার বিরবিবটরের মাররত্ িলা 
হরয়রে। 
. 
একটা উোহররণর োরা বিষয়বট সহরজ লিাো র্ারি। ধরা র্াক, লকারনা একবট িাকাত্ 
েল িহু িের ধরর সযাসী কার্বকলাপ করর র্ারচ্ছ। িাকাত্ েরলর করয়ক জন সেসয 
১০ িের আরি একজন পুবলশ্ সেসযরক হত্যা করর লেলরলা। এবট ত্ারের একবট 
ভয়ািহ জঘনয কমব বহসারি েৃষ্টাি হরয় লিল। ঘটনার ১০ িের পরর ত্ারের অবনষ্টকর 
স্বভারির বিিরণ বেরয় উরল্লখ করা হলঃ “এই িাকাত্ েলরক লগ্রপ্তার কররত্ হরি। এরা 
এমন ললাক র্ারা পুবলশ্ মারর!” -- লকউ বক িলরি লর্ এই কথাবট ভুল?  
কখরনাই না। িাকাত্ েরলর সকল সেসয হয়রত্া কাজবট কররবন, কাজবট হয়রত্া 
সাম্প্রবত্ক সমরয়ও হয়বন। বকন্তু িহু আরির ঐ কমববট ত্ারের েবত্কর স্বভারির একবট 
উোহরণ ও েৃষ্টাি বহসারি স্বীকৃত্ হরয় লিরে। এ কাররণ ত্ারের ঐ বিরশ্ষ কাজবটরক 
উোহরণ বহসারি উরল্লখ করর এভারি ত্ারেররক লগ্রপ্তাররর কথা িলা লর্রত্ই পারর।  
একইভারি, ইব্রাবহম(আ.) এর সমরয় করা বিরবিবটর একবট অবনষ্টকর কাজরক িত্বমান 
সমরয়র বিরবটবিবটরের লিলারত্ও অবনষ্টকর স্বভারি লিাোরনার জনয িযিহার করা 
লর্রত্ই পারর।  
. 
হাবেরস লকন এক আঘারত্ মাররল লিবশ্ সওয়ারির কথা িলা হল? এবট বক আসরলই 
বিরবিবটর প্রবত্ বনষু্ঠরত্া প্রেশ্বন?  
সংবেষ্ট হাবেরসর িযাখযায় ইজজুবেন বিন আবু্দস সালাম(র.) [৫৭৭-৬৬০ বহ.] িরলরেন, 
“প্রথম আঘারত্ (বিরবিবট) মারার আরেশ্ লেিার কারণ হল, ত্ারক এক আঘারত্ হত্যা 
করা হরল উিম (সেয়)ভারি হত্যা করা হরি এিং এই হাবেরসর আওত্ায় আমল করা 
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হরিঃ রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘অিশ্যই আল্লাহ প্ররত্যক িস্তুর উপর অনুগ্রহ বলবপিদ্ধ 
(জরুরী) করররেন। সুত্রাং র্খন হত্যা কররা ত্খন উিমরূরপ অনুগ্ররহর সারথ হত্যা 
কর এিং র্খন (পশু) র্রিহ কর ত্খন উিমরূরপ অনুগ্ররহর সারথ র্রিহ কর।’’ [সহীহ 
মুসবলম হা/১৯৫৫] ... ” [১৬] 
. 
অথবাৎ এ আরেরশ্র সারথ বনষু্ঠরত্ার লকারনা সম্পকব লনই িরং েয়ার সম্পকব আরে। 
েবত্কর প্রাণী বিধায় বিরবিবটরক মাররত্ িলা হরয়রে। এর প্রবত্ জুলুম করার জনয 
মাররত্ িলা হয়বন। এরক মাররলও এমনভারি মাররত্ হরি র্ারত্ এর কষ্ট কম হয়।  
. 
ইসলাম েয়ার ধমব, শ্াবির ধমব। মানুষ, পশু-পাবখ সকল বকেুর প্রবত্ েয়া প্রেশ্বন হরচ্ছ 
ইসলারমর বিধান। মানুরষর জনয একাি প্ররয়াজন না হরল ইসলাম লকারনা প্রাণী হত্যা 
করার বিধান লেয় না। পশু-পাবখর প্রবত্ েয়া প্রেশ্বরনর িযাপাররও ইসলারমর সুেষ্ট 
বনরেবশ্ আরে। 
. 
আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, ‘‘এক িযবি এক কুয়ার বনকটিত্বী হরয় ত্ারত্ অিত্রণ 
করর পাবন পান করল। অত্ঃপর উরঠ লেখল, কুয়ার পারশ্ একবট কুকুর (বপপাসায়) 
বজহ্বা লির করর হাাঁপারচ্ছ। ত্ার প্রবত্ ললাকবটর েয়া হল। লস ত্ার পারয়র একবট 
(চমববনবমবত্) লমাজা খুরল (কুয়ারত্ লনরম ত্ারত্ পাবন ভরর এরন) কুকুরবটরক পান করাল। 
েরল আল্লাহ ত্ার এই কারজর প্রবত্োন স্বরূপ ত্ারক জান্নারত্ প্ররিশ্ করারলন।’’ 
ললারকরা িলল, ‘লহ আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)! জীি-জন্তুর প্রবত্ েয়াপ্রেশ্বরনও বক আমারের 
সওয়াি আরে? বত্বন িলরলন, ‘‘প্ররত্যক সজীি প্রাণবিবশ্ষ্ট জীরির (প্রবত্ েয়াপ্রেশ্বরন) 
সওয়াি বিেযমান।’’ [১৭] 
বত্বন িরলন, ‘‘েুভবািা োড়া অনয কাররা (হৃেয়) লথরক েয়া, বেবনরয় লনওয়া হয় না।’’ 
[১৮] 
বত্বন এক সাহািীরক িরলন, ‘‘তু্বম র্বে লত্ামার িকরীর প্রবত্ েয়া প্রেশ্বন কর, আল্লাহ 
লত্ামার প্রবত্ েয়া প্রেশ্বন কররিন।’’ [১৯] 
. 
বিনা কাররণ লকান জীিরক কষ্ট লেিার িযাপারর ইসলারম করঠার হুাঁবশ্য়ারী উচ্চারণ করা 
হরয়রে। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘একবট বিড়ারলর কাররণ একজন মবহলারক আর্াি 
লেওয়া হরয়রে; র্ারক লস লিাঁরধ লররখবেল এিং অিরশ্রষ মারাও বিরয়বেল। লস র্খন 
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ত্ারক (বিড়ালবটরক) লিাঁরধ লররখবেল ত্খন লখরত্ও লেয়বন ও পান কররত্ও লেয়বন। 
আর ত্ারক লেরড়ও লেয়বন; র্ারত্ লস বনরজ স্থলচর কীটপত্ঙ্গ ধরর লখত্।’’ [২০]  
এক িযবি ত্ার উটরক বঠকমত্ লখরত্ বেত্ না, উপরন্তু কষ্ট বেত্। ত্ার পাশ্ বেরয় 
রহমরত্র রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লক পার হরত্ লেরখ উটবট আওয়াজ বেল এিং ত্ার লচাখ বেরয় 
পাবন পড়রত্ লািল। বত্বন উরটর মাবলকরক লিরক িলরলন, ‘‘তু্বম এই জন্তুর িযাপারর 
আল্লাহরক ভয় কর না লকন, আল্লাহ লত্ামারক র্ার মাবলক িাবনরয়রেন? ও লত্া আমার 
কারে অবভরর্াি কররে লর্, তু্বম ওরক ভুখা রাখ এিং কষ্ট োও!’’ [২১] 
. 
ইসলারম অর্থা লকান পশু-পেীরক কষ্ট লেওয়া, সারধযর অত্ীত্ লকান পশুরক লিাো 
িহরন িাধয কররত্ মারধর করা নিধ নয়। পশু-পেী বকেু অবনষ্ট করর লেলরল, িরু-
মবহষ িাবড় িা হাল টানরত্ অেম হরয় পড়রল অবত্বরি প্রহার করর বনষু্ঠরত্ার পবরচয় 
লেওয়া নিধ নয় । 
. 
একিার ইিন উমার(রা.) কুরাইরশ্র একেল ত্রুরণর বনকট পার হরয় (রকাথাও) 
র্াবচ্ছরলন; লস সময় ত্ারা একবট পাবখ অথিা মুরিীরক লিাঁরধ লররখ ত্ারক লেযিস্তু 
িাবনরয় ত্ীর েুাঁরড় হারত্র বনশ্াু্না বঠক করা বশ্ো করবেল। ... ওরা ইিন উমার(রা.)-
লক লেখরত্ লপরয় এবেক-ওবেক সরর পড়ল। ইিন উমার(রা.) িলরলন, ‘লক এ কাজ 
করররে? লর্ এ কাজ করররে আল্লাহ ত্ারক অবভশ্াপ করুন। অিশ্যই আল্লাহর 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) লসই িযবিরক অবভশ্াপ করররেন, লর্ িযবি লকান জীিরক (অকাররণ) বনশ্ানা 
িানায়। [২২] 
একিার রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) একবট িাধার পাশ্ লিরয় পার হরলন। িাধাবটর মুরখ োিার োি 
লেরখ বত্বন িলরলন, ‘‘আল্লাহ ত্ারক অবভশ্াপ করুন, লর্ এরক লেরিরে।’’ [২৩] 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘লর্ িযবি অবধকার োড়া (অর্থা) একবট িা ত্ার লিশ্ী চড়ুই হত্যা 
কররি, বকয়ামরত্র বেন আল্লাহ ত্ারক লস চড়ুই সম্পরকব প্রশ্ন কররিন।’’ [২৪] 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, একিার একবট িারের বনরচ একজন নিীরক বপাঁপরড় কামরড় বেরল 
বত্বন িত্বসহ বপাঁপরড়র েল পুবড়রয় লেলরলন। আল্লাহ ত্াাঁরক ওহী করর িলরলন, 
‘‘লত্ামারক একবট বপাঁপরড় কামরড় বেরল তু্বম একবট এমন জাবত্রক পুবড়রয় মাররল, লর্ 
(আমার) ত্াসবিহ পাঠ করত্? ...’’ [২৫] 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলরেন, ‘‘আল্লাহর বনকট সি চাইরত্ িড় পাবপষ্ঠ লসই িযবি, লর্ লকান 
মবহলারক বিিাহ করর, অত্ঃপর ত্ার বনকট লথরক মজা লুরট বনরয় ত্ারক ত্ালাক লেয় 
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এিং ত্ার লমাহরও আত্মসাৎ করর। (বেত্ীয় হল) লসই িযবি, লর্ লকান ললাকরক মজুর 
খাটায়, অত্ঃপর ত্ার মজুরী আত্মসাৎ করর এিং (তৃ্ত্ীয় হল) লসই িযবি, লর্ অর্থা 
পশু হত্যা করর।’’ [২৬] 
. 
আররা একবট প্রশ্ন আসরত্ পারর লর্, বিরবিবট র্বে েবত্কর প্রাণীই হরয় থারক, এরক 
র্বে লমররই লেলরত্ হরি - ত্াহরল আল্লাহ্ এরক লকন সৃবষ্ট কররলন?  
. 
১। বিবভন্ন অবনষ্টকর িস্তু এিং জীি-জন্তু থাকিার কাররণ মানুষ আল্লাহর বনকট বিবভন্ন 
বর্বকর (স্মরণ) ও লোয়ায় অভযি হরত্ পারর র্ারা োরা লস সৃবষ্টর অবনষ্ট লথরক আল্লাহর 
বনকট আেয় চায়। 
২। এর মারে আল্লাহর অসামানয সৃষ্ট ননপুরণযর প্রমাণ ও বনেশ্বন ররয়রে। েুদ্র প্রাণী 
বিরবিবট মানুষরক অরনক িড় েবত্ কররত্ পারর। আিার এর লচরয় িৃহৎ প্রাণী উট 
মানুষরক লকারনা েবত্ করর না। এর মারে মানুরষর জনয বনেশ্বন ররয়রে। 
৩। মানুষ পৃবথিীর এই সি কষ্টোয়ক প্রাণীর োরা বশ্োগ্রহন কররত্ পারর লর্, 
েুবনয়ারত্ র্বে এরের লথরক কষ্টকর লরাি-িযবধ হরত্ পারর, ত্াহরল আবখরারত্র শ্াবি 
কত্ করঠার! আল কুরআন ও হাবেরস জাহান্নারম সাপ-বিচু্ছর আর্ারির কথা িলা 
হরয়রে। 
৪। মানুষ জানরি লর্ আল্লাহর সৃবষ্টর মরধয লকানগুরলা কলযাণকর। লসগুরলার জনয 
আল্লাহর বনকট শুকবরয়া আোয় কররি। আর লর্গুরলা কষ্টোয়ক – লসগুরলা লথরক 
আল্লাহর বনকট পানাহ চাইরি। 
. 
উপররর আরলাচনায় আমরা লেখলাম লর্ ইসলারম লকারনাভারিই বিনা কাররণ জীি-জন্তু 
হত্যা করা জারয়জ নয়। র্ারা বিরবিবট হত্যার হাবেস লেবখরয় ইসলামরক বনষু্ঠর ও িিবর 
ধমব বহসারি লেখারত্ চায় – ত্ারা ভুরলর মরধয আরে। বিরবিবট ও অনয সকল প্রাণীর 
সৃবষ্টর মরধয আল্লাহ্ ত্া’আলার অসাধারণ বহকমরত্র পবরচয় ররয়রে। সুত্রাং র্ারের 
উপলবি করার েমত্া ররয়রে, ত্ারা এ লথরক বশ্ো গ্রহণ করুক। 

. 

. 
 

[কৃত্জ্ঞত্া স্বীকারঃ মাওলানা মুহাম্মাে আবু্দর রহমান (হাবের্াহুল্লাহ)] 
. 
. 
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http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2FBritannica.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1uUK05B858VfvAfjawfeQKiC_d7e07R7sGCpEsUMXhzWf5a0kAGoPzGiI&h=AT3b48vAqIIc2Fnea-qOatldYt6J0zX4-mWV4EHSfKbbTVzn2Aqn2aNqlU6j7ksCVqjaMDplomHBWWXfQzbPCDecyiNQv1fMNDKS3fBKf9zTRBHCOVBWuQ7diFQZ-inpxyNG2p1XR2M5pXE6wPu3QwXtoW3PN06QKh0axZpvzelBy3ozif4QLuD-8ujoH6AzLFsXWfMwLWpwUKNpUnA9SdjhykvVS_xaawx9h52pcmfluZUVRyhc_x_j-F2F9d3S3o9Gzha7KBOewXrH2khjIiWtxaK7eA_rgvKfzk9Xagd__-xAIR-iAB9US_D_2Um5tpkaOUDGvt6i6EQWc1qt8ZQyt19NDEzHjEoCN53AGo7WmkPaMbvxulkLx0IUALf56mKxCvXfBgUKnSc33udLJ7jqq_s0TRT3g4oPw5k7vlh5SqiX6VlVgtTxPMI6p6sj33c47WbVWlMtmKSDKolUdVO46KyAOVqAaqelNmF-NudQmcZzaSbyA8fH4ravaBok1oRyDm6brTVrNOiIAeRRtvGsHrxBd_puzkCaiiVfxWp_KLXXYVXavNdCloQjgc7yhNedrsSo00diIwc9TQNiwYZiZTyPNCy04kiZaNpUovtBk0rUOWF_tJTvAhc
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2Fanimal%2Fgecko%3Ffbclid%3DIwAR368s2wWnXPp-AH-isF2WyjYTA7XhSOYT-fzcfTrFNqEKf1fwJXyBDgDgQ&h=AT1KXK_G0LX1t3BojoCkr5In_UDaIKIj0aqpXc3xN_gRrr5zW0I_1dBcUFlwsZv7ZJvvvH8gE0u_u-t1VXpR5EKslOTsBfWdgWB_lvNtsQ9DNwf1PlGfaZiAHtLWi22g8OxSZgAtNuMPiB2k3wJ7IWQsBULa2CSkY9yS-bvsK3PxgZgFGbfykzn6YI9IwqkOI3cyb-f_9gLvu7pFf7JiTGfCSK02a0nN_i9iXGNngTI8y8k1s8z_IMeZsLCWkapxvtiU7AuSjVXItmpylrW1l3h_ubUV8-iCVZdaOr2pKzi3z7ltx4ljWtW02agsKSJPlKUvF3TLpxP6y9N7eT9yrjoNhDw14OUIykyoPr0qhDZm6_WO6GgdZD6L8Ez9TIDp94wp036ZQQqIfB4AAh8Kow8IxaAfLEda9EdR-y7P4qVtx_dtI-B1ouY9Z_xAQZFgQXODj-5o-Dj2nG5rtciQSvMhYPrqNsPJP4FO29xD8DgzRF86ipgenJrvksqcI2GGMyOwxt3oDcZjuFQKddpaILBL-mmyo3IT5ciWulXUWYt5CXvNngptGtgHfyov5KxEndgnBjBiZ-GCoYiTK5FmDxj9vGjw2mCHc-1dm0A1voTxR3EMNVwTWHis_Bc
https://tailandfur.com/the-many-types-of-geckos/?fbclid=IwAR0eiAG5FZRrUfOOAWyZGIPzIvT0hKoRVBPsrK_ADYfGhrEU__mhjC5pU1U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdangerous-wild-animals.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fgecko.html%3Ffbclid%3DIwAR1CQtA76eDjtiyCLSyUUHuiOOHG1iG39F2tRZ7fT5bGz0I9MLtxNyf_MqU&h=AT1f0NNfNGFxw4uU-8ZMHPKFyjk3tWhZqFiJ25qpI8G2SkkJUePX8b_yQ6s78XaDzSphro_jl7AK9F0r9ttqYwNxiyX7Y7cy2Ipiaa6anYWBF7_W09rpwLuVotjZjds8Rc0BG8iJIEszPb1ICVhLq-0x3sUPyLrcI3cdBc_SVINMKfPcdpGUeb00GZyt_Lwe9o9ajYakmH0hKA2w6HHhyI-nUZ7lie1U4Ug3mAnikO3LXzsXMAfAjfck2vGhczBBRpWsYQTKQanZGJx__yh6tkbCddOTb-n96CxRXhgdEDPimR1QJ48LJjsRkdXOwaYeuKgaCS3px25_UWKk1bfcC9Z6tTZ0o3DDa3tJwqYG3LLwxVFlLBjav2hQXTTi1SbNEI7DcsjfmLeVodMQpcUMJvykyZFSY0dEZBRXwEQEfFos51ZTKQbgQa-2PdzhTrwbcWNUS4-4JcmIDZBwZVhGnCJQmZzEmbyTEVoG88DJ0zaNmdltp7muxaHBUAbalJ4hhm5ymh-KMYLclEyYu6V8fh7VTnjUQTfJOSTrnpsuSSY1ahhi3HMZo-nD-DRSeKcfi5nRqdgf28VQevMJDNmmlwJ6G5mqoJxc3BxZs0U0VWX46PxC_uBLzKAdmfI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sciencedaily.com%2Freleases%2F2015%2F05%2F150514141039.htm%3Ffbclid%3DIwAR2o6-LBejI25sC38rn0cwgrc6OCBIcbt9aWKZ7Ebeluf34QQJ7sM9VTi84&h=AT0KmGKLwhfgdeYe8_F9UqQM-QS7dOitJ3YLhvS9RFgLFrErzi0o62dcVaQ_wHK4kp2UdKyqHTlgRkvULmAx-LqyJ0JSfZITj4TiUnG5Kmv-sKA3-1fI3PA_qh7cr0Nb_nJ0Xu5GiQvWmNHsMIG6sRlhzrdn_R8K-8go0LX6NwuOXsxpptl2EWCeHdZ4csVr0kh0Ha1Ugxa85hLESdTV3aznQnZ9raniwwr9oe0rGg75cQFtcyyhCcsBKG7zqOhdRl55vCVNUdjU3b_KW9sm8lSUoRdK7_kqTvKKue4VmtAxDa_duwR_Y1xGqDSBbPNJ8RQ_afRzFeokHAjl-M41X8MkQzl361N-7cleNlpGzA3QIe5hpmNFM1Jle0ro0fSW0ybj3M0s9Rv34gxRBI0w0yteL9MIq6VtpzTuxYsdT21CQuvKU3Sz0659dYHYrLrzeh9guxF6tLO6wxkZn1WkEgvlNOhHRrmlZ8_kxFk0WLVbgmphAdi4IfA_RWTz6SFdU0KM2V3lSEOkpnL0xqBpek6nJAWeI8QFOEWgD5Hbb0JtEetM9stFxmzY01o1PZytTOEWCdKyKOguyXifN3FXIIh3weJwqvbkdAq3TXmun3jpvfyTvu_PR7pzFDn8-OeWUw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftokaygeckoguide.com%2Fwhy-you-dont-want-to-get-bitten-by-a-tokay-gecko%2F1603%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Aoxd3S0HYwwWA-KPY9Zyny0vVFg-laoQgq55akcH-U3vXWB7bUm79xGI&h=AT0G22p-fkUQYot7seS_ZGdQgOKmKHgg5Wl7_GbTzmJhtJGrg4zNm7vzYWXzsZtrJxbn4FEbCwHml78SWU-CN0kDycqaMh6jy7rHYhiydAEktMaa83kpTeP_rJb3uVV5MNsBwiamAkwojB3x5xJtZKbpP22zw8eyS4FCdka2_JCEaoytzyRvF63gaExCl_qmVswHXZywIQ7lo3wTFdVfHc2FJM1G1HobYjek4lBLS0EpvfotWFwSWTw-EjMdG20dJgWneg_yhIl6zXl957WfwQtvdKOIv3Aa7HekCHNsHl17epor1u9SuaLHmltH3K4-GecSgESPdentpE5LL7qEep238y50IBAnMV0Fr4G1949zhWXRV5tu3blFx4y4YRPb36jisG_qKN_SBGIA3r5OgnloHAN-YsXOFC4qzaLsX7-e__FtvVdJJSBhIrGhFkKsVg0qdeDywb9bDstuBo3ZmGv1-K-C9KzWYpBCG3xMvaA4AfkjoHm4Z-IDwRU57PYAJyQtCucnKqBE8x5d_O3u7YwP4f5H0-AKo6Q6dGme0Hd6508zutKfdNtNTTp6B9dVFCLqU3NNy_jFkaO0CNpMMuj44B2pujs3t8MN6CMowwwyM_lq7I3wRtV4UIE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.reptilesmagazine.com%2FLizard-Care%2FLizard-Bite%2F%3Ffbclid%3DIwAR1yynPFssVN7ykLblqg60QC33ypNPC3j3jXYsEfVIYuBAVnNKh9x-GYNUc&h=AT2qjf0TEufiN0u9TCxY9fKIVklpl2GDUxoQXZzN6hxpHtH4kUdwXl0lnijm49GiQD5x761j1cSj13s8989tEVrpjPvkUPldnzb-T9kSgT3Er4iJp-r88ZBdcHQc5RVsaL01RB1a0bp8KtSYd3LJvlMyyY2xFhGk13xSgS-w9q1ra7O9VuegMcaPBzbc2BiOn1jdaTScufToUYlY6-xlcQVwBxUMfRAAc2GfK8enz8fB_lU6FHGFPs2cYJ87ib_-FgnHB1VBomF9o-ZUUn8ykLCkAQnGpMkbcPQzzEdXWd6i99ktSwlZJK98Fsu568sT11QvV7i7X3INW6d6zLBSsXg7oT0gYx5V9va46MUetbMrwK5n1s9QcFdVUyJ4vNLv7NXz-l3Psy6-FE1hmmEIiYQYAYePYddZQQw1Z0NLL9AgovoKnErB6fhZFcNWUmd17Fd4w4v6irnePq6vojeVWoXQbgBdG6tpFtPSsU_lULpRmmpi_Mhp7_sx8lm60vuVpc6VGF5cHpYPM2p-5u7aDuFEb88ESKqRSKzbV4aB0lQQP5fEizL64q-5aETPXZSxvjzlVEcNYYVRwFDJQfBNwlA0jr2x3EIkBj9YxY-_laSa5Sw104bUImAIGkNNpXl0Sw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FHealth%2Fgeckos-linked-dangerous-salmonella-outbreak-16-states%2Fstory%3Fid%3D31069405%26fbclid%3DIwAR3tpEqwzih-7L9AF36H0t9KUNY4wd5Wngk5tSmmgymm-Wwfu__Q60bAGnM&h=AT1I-WPrRbE539I0JebpFsuU6-Wu7CPRbu_TKIblX28txNlN4JaGJJoQgX3DNqCYkaw2MPhWSJKoJN6DQ8usIpXRzgTsptTqtwRpOTNwUU00RZvNOtrqHrXeswrlkTCTtrpt9ZcZd0SOxnal6lDXKEqDXR0x-SoVf7IIXjvUGg2IewTnfQ2Zdj7VxlnWbWenSZOaUEMt4TT_j4akGcQDT-798rT26HCVxBqkxaJseNWJ3hn-BdAePbC5GCCajItKfHFS4RDj9vuHoO5Q7hw5Kzre5mbUcl2lbk6crTBFHviR47HjDcmlQG6BJ35nHNSrjSJE1llaC5X0CPzCtR8xGShQk-4e45VmRpvK6HHy5Qeh86htgoPZjQLCFvvPMjxoKMhrfaHkOIoiPFfQUWJM3lzhwLilzuByBnXW_yuaOgRnGDGC-C5yBCRh8NJn1YnxpmwfC1tLdKQsRQ-Rr1pfxev5cKPUkO_P4sPBlFhikh94tW1eTvBN6oCr0KWgVQNZrIOzEAmlnK_4os8EiJu7V0xutwkZ5kUZ_L4Sf90kQjH61ODwf2pELVmW9EOG8sMiD9vt-sVT9yIvAOrDPgD8bNbrJbG7qE9LCkwuYSTVjXlQYDj_EOw4yAeyziI
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[১৬] আওনুল মা’িুে, পৃষ্ঠা ২৩৮২ 
[১৭] সহীহ িুখারী, হা/ ২৪৬৬ , সহীহ মুসবলম, হা/২২৪৪ 
[১৮] মুসনাে আহমাে, ২/৩০১, সুনান আিু োউে ৪৯৪২, বত্রবমর্ী, ইিন বহিিান, সহীহুল জা’লম 
হা/৭৪৬৭ 
[১৯] হাবকম, সহীহ ত্ারিীি ২২৬৪ 
[২০] সহীহ িুখারী, হা/ ২৩৬৫, ৩৪৮২ 
[২১] মুসনাে আহমাে, আিু োঊে, হাবকম, বসলবসলাহ সহীহাহ হা/২০ 
[২২] সহীহ িুখারী, হা/ ৫৫১৫, সহীহ মুসবলম, হা/১৯৫৮ 
[২৩] সহীহ মুসবলম, হা/২১১৬ 
[২৪] সুনান নাসাঈ, সহীহ ত্ারিীি ২২৬৬ 
[২৫] সহীহ িুখারী, সহীহ মুসবলম, হা/২২৪১  
[২৬] হাবকম, িাইহাকী, সহীহুল জা’লম হা/১৫৬৭  
*** ইসলারম জীরি েয়া ও এ সকল বিষরয় েবললসহ বিিাবরত্ আরলাচনার জনয এই িইবট লেখুনঃ 
‘ইসলামী জীিন-ধারা’[আিেুল হামীে োইর্ী] 
িাউনরলাি বলঙ্কঃ https://bit.ly/2ygp14g 
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২৯৫ 

িারউইনিােীরের জনয েুঃসংিাে... 
-সাইেুর রহমান 
. 

. 
এত্বেন িারউইন ও ত্ার অনুসারী কলাবিজ্ঞানীরা িরল আসবেরলা, ইরভালুযশ্ন হরলা 
খুি ধীরিবত্র প্রবিয়া, বমবলয়ন িের ললরি লিরে প্রজাবত্র আজরকর এই অিস্থায় 
আসরত্। বনও-িারউইবনস্ট্রা বিএনএ বমউরটশ্ন এর মাধযরম খুি ধীরর ধীরর প্রজাবত্ 
পবরিবত্বত্ হরচ্ছ িরল আমারের িারউইবনজরমর মবলকুলার এেপ্লারনশ্ন বেবচ্ছরলা 
এত্বেন, র্বেও এর স্বপরে লকারনা এেরপবররমন্টাল প্রুে লেখরত্ পাররবন। 
. 
এ িেররর লম মারসর বেরক এরভালুযশ্ন বেরের খযাত্নামা জানবাল 'বহউমান এরভালুশ্ন' 
এ একটা প্রিন্ধ োপা হয়, আরমবরকার রকরেলার ইউবনভাবসববট ও সুইজারলযারন্ডর 
িারসল ইউবনভাবসববটর লর্ৌথ িরিষণায় প্রকাশ্ লপরয়রে, িত্বমারনর ৯০ ভাি প্রজাবত্ 
প্রায় একই সমরয় (১-২ লে িের) পৃবথিীরত্ এরসরে। 
. 
এরভালুশ্ন সংিাি র্ত্ সাইবন্টবেক স্ট্াবি আরে ত্ার মরধয এটা অনযত্ম বিিৃত্ 
একটা প্রিন্ধ। প্রিরন্ধর ললখকেয় (মাকব লস্ট্ারকল ও লিবভি থযালার) ১ লে প্রজাবত্র 
বিএনএ িাররকাি (মাইরটাকবন্ড্রয়ার বিরশ্ষ বজরনর বসরকারয়ে) িযিহার করররেন!! ১ 
লে প্রজাবত্র অথব হরলা, আপনার আরশ্পারশ্র লচনাজানা আর লকারনা জীিজন্তু িাবক 
নাই। এইরকম বিিৃত্ একটা িরিষণার েলােল হরলা, প্রজাবত্র মরধয লত্মন বনউিাল 
বমউরটশ্ন ঘরটবন র্ত্টা আশ্া করা হরত্া। বনউিাল বমউরটশ্ন হরলা ঈষৎ লজরনবটক 
লচি। এরভালুশ্বনস্ট্রের মরত্, বমবলয়ন বমবলয়ন িের ধরর বনউিাল বমউরটশ্ন ঘটার 
েরল প্রজাবত্র বিিত্বন হরয়রে। 
. 
িারয়ালবজর লটেট িইগুরলারত্ লর্মন িলা হয়, লর্সি প্রজাবত্র বিশ্াল িড় পপুরলশ্ন 
আরে লর্মন মানুষ, বপাঁপড়া, ইাঁেুর ইত্যাবেকার বনরজরের মধযকার লজরনবটক 
িাইভারবসবট সমরয়র সারথ সারথ িৃবদ্ধ লপরত্ থাকরি। এই িিিযবট বক সবঠক? 'উির 
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হরলা 'না'। পৃবথিীর প্রায় ৮ বিবলয়ন মানুষ, ৫০০ বমবলয়ন চড়ুইপাবখ, লোবধক সযাবন্ড 
পাইপাসব, সিার মধযকার লজরনবটক িাইভারবসবট 'প্রায়' একই'- িরলরেন প্রিন্ধবটর 
একজন ললখক মাকব লস্ট্ারকল। 
. 
পৃবথিীর ৯০ ভারির মরত্া লেবসস একই সমরয় পৃবথিীরত্ এরসরে, এর মরধয মানুষও 
আরে, িযাপারবট বিস্ময়কর। “This conclusion is very surprising, and I 
fought against it as hard as I could,” আররক ললখক লিবভি থযালাররর 
মিিয। 
. 
প্রশ্ন হরলা, ২ লে িের আরি বক এমন ঘরটবেরলা র্ার কাররণ সি প্রজাবত্ বিলুপ্ত হরয় 
লিরলা এিং প্রায় একই সমরয় নতু্ন নতু্ন প্রজাবত্রত্ পৃবথিী ভরর লিরলা? র্বেও 
এখারন ললখকেয় বচরাচবরত্ 'possibility', 'likely' শ্ব্দ িযিহার করর জাবনরয়রেন, 
হয়রত্া লকারনা পবররিশ্ বিপর্বয় ঘরটবেরলা র্ারেরল প্রজাবত্রের লজরনবটক 
িাইভারবসবটর পবরিত্বন হরয়রে। বকন্তু এই রকম িড় ধররণর 'বিপর্বয়' সিবরশ্ষ 
ঘরটবেরলা বিজ্ঞানীরের মরত্ ৬৫ বমবলয়ন িের আরি, র্বে ত্াই হয় ত্াহরল, মাত্র ১-২ 
লে িেররর মরধয পুরাত্ন সি প্রজাবত্ বিলুপ্ত হরয় এরত্া বিপুল সংখযক নতু্ন সি 
প্রজাবত্ আসরলা বকভারি? বমবলয়ন বমবলয়ন িেররর এরভালুযশ্রনর িল্প কই লিরলা? 
এসি প্ররশ্নর উির লনই। 
. 
মজার বিষয় হরলা, িারউইন একো িরলবেরলা, “If it could be demonstrated 
that any complex organ existed, which could not possibly have been 
formed by numerous, successive, slight modifications, my theory 
would absolutely break down.” এই িরিষণাবট আসরলই িারউইরনর বথওবর 
বিলুপ্ত করর লেয়। বিিত্বনিােীরের মরত্, বনউিাল বমউরটশ্রনর কাররণ প্রজাবত্র 
বনরজরের মধযকার লজরনবটক নিবচত্র ধীরর ধীরর িাড়রে, র্ার েরল ভবিষযরত্ নতু্ন 
প্রজাবত্ সৃবষ্ট হরি। এই িরিষণার েলােল বিিত্বনিােীরের এই োবি ভুল প্রমান করর 
বেরলা, কারণ প্রজাবত্রের মধযকার বনউিাল বমউরটশ্ন পূরিবকার ধারণা লথরক 
উরল্লখরর্ািযভারি অরনক কম। 
. 
বনরজরের সমরিাত্রীয় িরিষকরের কাে লথরক আসা এমন আঘাত্ লেবশ্, বিরেশ্ী 
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কলাবিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান না করা বিজ্ঞানীরা লর্মন, বরচািব িবকে, বকভারি গ্রহণ করর 
লসটাই এখন লেখার বিষয়। নতু্ন করর এরা বকভারি ত্যানা লপাঁচারি ও িাাঁজারখাবর সি 
ত্বি বনরয় হাবজর হরি লসটাও লেখার জনয আগ্রহভরর অরপো করবে। 
. 
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২৯৬ 
বজবজয়া বক আসরলই লশ্াষণমূলক বিধান? 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 

. 
ইসলাম একবট পূণবাঙ্গ জীিনিযািস্থা। এখারন িযবিিত্, সামাবজক, রািীয় সকল বিষরয় 
বেক-বনরেবশ্না আরে। ইসলামী রািীয় িযািস্থাপনার লেরত্র একবট অনযত্ম অনুষঙ্গ হরচ্ছ 
‘বজবজয়া’। ইসলারমর এই বেকবটর িযাপারর অরনরকরই লিশ্ অজ্ঞত্া ররয়রে। 
ইসলারমর বিবভন্ন বেরকর নযায় নাবিক-মুিমনারের পে লথরক এখারনও আপবি 
উত্থাবপত্ হয়। ত্ারের োবি হরচ্ছ – বজবজয়া একবট লশ্াষণমূলক িযিস্থা। সবত্য বক 
ত্াই? বজবজয়ার িযাপারর এখন বকেু আরলাকপাত্ করা হরি ইন শ্া আল্লাহ। 
. 
. 
ললখাবট আমারের ওরয়িসাইট লথরক পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/বজবজয়া-বক-আসরলই-রশ্াষ…/197 
. 

. 
বজবজয়া কী? : 
. 
বজবজয়া (جزية) শ্ব্দবট جزاء শ্ব্দ হরত্ উৎপন্ন। এর অথব হরচ্ছ – মাথা বপেু ধার্ব কর, 

অথবকর। এবট ইসলামী রারি অমুসবলম নািবরকরের (আহলুর্ বর্ম্মাহ িা বর্বম্ম) [1] 
উপর ধার্ব কর। ‘বজবজয়া’ শ্ব্দবটর উৎপবি প্রসরঙ্গ আলুসী(র.) আল খাওয়াবরজমীর 
মরত্র উদৃ্ধবত্ বেরয় িরলরেন, এবট োবসব ‘বির্ইয়াত্’ শ্ব্দ হরত্ িৃবহত্ (রুহুল মাআনী 
১০/৭৮) র্ার অথব খাজনা। [2] বর্বম্ম’ (ذمي) শ্রব্দর অথব হরচ্ছ ‘সংরবেত্ িযবি’। [3] 

শ্ব্দবট োরা ত্ারেররক লিাোয় র্ারের সারথ বর্ম্মা (ذمة) িা বনরাপিার চুবি করা হয়। 

. 

ইসলামী রারি রু্দ্ধ কররত্ সেম অমুসবলমরের বনকট লথরক লেশ্ রোর োবয়ত্ব লথরক 
মুবি লেিার বিবনমরয় প্রবত্ িের লর্ অথব আোয় করা হয়, ত্ারক বজবজয়া িলা হয়। 
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[4] এর িেরল লকউ র্ারত্ ত্ারের উপর আগ্রাসন না চালারত্ পারর, লস জনয ত্ারেররক 
প্ররয়াজনীয় বনরাপিা লেয় ইসলামী সরকার। [5] 

. 

বজবজয়ার অথব কারা লেরিন ও লকন লেরিন : 
. 
মুসবলম শ্াসকরক বজবজয়ার অথব পবররশ্াধ কররিন আবথবক সেমত্া আরে এমন 
পূণবিয়স্ক পুরুষরা। বশ্শু-বকরশ্ার, নারী, পািল, োস-োসী, প্রবত্িন্ধী, উপাসনালরয়র 
লসিক, সনযাসী, বভেু, অবত্ িরয়ািৃদ্ধ এিং িেররর লিবশ্র ভাি সমরয় লরারি লকরট 
র্ায় এমন ললাকরের বজবজয়া বেরত্ হরি না। [6] 

 
. 
অমুসবলমরের লকউ র্বে লেশ্রোর কারজ বনরয়াবজত্ হরত্ রাবজ হন, ত্াহরল ত্ার 
বজবজয়া মওকুে হরত্ পারর। [7] 

. 

র্বে ইসলামী সরকার অমুসবলম নািবরকরের জান-মাল ইিত্-আব্রুর বনরাপিা বেরত্ 
না পারর, ত্াহরল ত্ারের লথরক লকারনা প্রকাররর বজবজয়া আোয় করা হয় না। িরং 
আোয়কৃত্ বজবজয়া লেরত্ লেয়া হয়। 

 
. 
ইয়ারমুরকর রু্রদ্ধ র্খন লরামানরা মুসবলমরের বিরুরদ্ধ বিশ্াল নসনয সমারিশ্ ঘটারলা 
এিং মুসবলমরা শ্ারমর (িৃহির বসবরয় অিল) বিিীণব এলাকা পবরত্যাি করর একবট 
েুদ্র অিরল বনরজরের শ্বি লকবন্দ্রভূত্ কররত্ িাধয হল, ত্খন আিু উিাইোহ(রা.) 
বনরজর অধীনি লসনাপবত্রের বনরেবশ্ বেরলন লর্—লত্ামরা লর্ সি বজবজয়া ও খারাজ 
(ভূবম রাজস্ব) অমুসবলমরের বনকট লথরক আোয় কররবেরল ত্া ত্ারের বেবররয় োও 
এিং ত্ারের িরলা লর্, “এখন আমরা লত্ামারের বনরাপিা বেরত্ অেম। ত্াই লর্ অথব 
লত্ামারের রো করার বিবনমরয় আোয় কররবেলাম ত্া লেরত্ বেবচ্ছ।” 
. 
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এই বনরেবশ্ লমাত্ারিক সকল লসনাপবত্ অমুসবলম নািবরকরের ত্ারের লথরক আোয় 
করা বজবজয়া ও খারারজর অথব লেরত্ বেরলন। [8] 

. 

এ সমরয় অমুসবলম নািবরকরের প্রবত্বিয়া িণবনা করর ঐবত্হাবসক িালারু্রী(র.) 
বলরখরেন, “মুসবলম লসনাপবত্িণ র্খন শ্ারমর বহমস নিরীরত্ বজবজয়ার অথব লেরত্ 
লেন, ত্খন লসখানকার (বিষ্টান) অবধিাসীরা সমস্বরর িরল ওরঠ— 

. 

ইরত্াপূরিব লর্ জুলুম-অত্যাচারর আমরা বনরষ্পবষত্ হবচ্ছলাম, ত্ার তু্লনায় লত্ামারের 
শ্াসন ও নযায়বিচাররক আমরা পেন্দ কবর। এখন আমরা লত্ামারের িভনবররর [আিু 
উিাইোহ(রা.)] সারথ বমরল রু্দ্ধ করর বহরাবক্লয়ারসর িাবহনীরক েমন করি।” 

. 

লসখানকার ইহুবেরা সমস্বরর িরল ওরঠ, “আমরা প্রাণপরন রু্দ্ধ করর পরাবজত্ হওয়া 
োড়া লকারনা অিস্থারত্ই বহরাবক্লয়ারসর লকারনা প্রবত্বনবধ আমারের শ্হরর ঢুকরত্ই 
পাররি না।” [9] 

. 

বজবজয়ারত্ কীভারি অথব লনয়া হয়? : 
. 
বজবজয়ারত্ বক বিশ্াল পবরমাণ অথব লনয়া হয় র্ার ভারর অমুসবলম নািবরকরা 
বচররচযাপ্টা হরয় র্ায়? এমন বকেু ধারণা ইসলামবিররাধী মহরল প্রচবলত্ আরে। চলুন 
িািিত্া লেরখ লনয়া র্াক! 
. 

 
বজবজয়ার অরথবর পবরমাণ অমুসবলম নািবরকরের আবথবক সঙ্গবত্ অনুর্ায়ী বনধবারণ করা 
হয়। র্ারা স্বচ্ছল ত্ারের কাে লথরক লিবশ্, র্ারা মধযবিি ত্ারের কাে লথরক বকেু কম 
এিং র্ারা েবরদ্র ত্ারের কাে লথরক অরনক কম লনয়া হয়। আর র্ার উপাজবরনর 
লকারনা িযিস্থা লনই অথিা লর্ অরনযর োন-েবেণার ওপর বনভবর করর লিাঁরচ থারক, ত্ার 
বজবজয়া েমা করর লেয়া হয়। অবধকাংশ্ ইমারমর মরত্, বজবজয়ার লকারনা বিরশ্ষ 
পবরমাণ বনধবাবরত্ লনই । [10] ত্রি বজবজয়ার বকেু মূলনীবত্ পাওয়া র্ায়। এর 
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আরলারক েবকহিণ বজবজয়ার বিবভন্ন মুদ্রামাণ উরল্লখ করররেন। [11] এই মূলনীবত্ ও 
সাহািীরের রু্রির উোহরণ এখন উরল্লখ করা হরি। 

. .. 

ইসলামী রারি অমুসবলম নািবরকরের উপর সারধযর অত্ীত্ বজবজয়া চাপারনা র্ায় না। 
বজবজয়া অিশ্যই ত্ারের সারধযর মরধয হরত্ হরি। 

রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলন, 

 

ًئا ِبَغْيِر ِطيِب نَ فْ  َِ ِمْنُه َشي ْ لََّفُه فَ ْوَق طَاقَِتِه، َأْوَأَخ ، فَأَنَا س  َأََل َمْنظََلَم ُمَعاِهًدا، َأِو انْ تَ َقَصُه، َأْو ََ
 َحِجيُجُه يَ ْوَماْلِقَياَمةِ 

 

অথবঃ ‘সািধান! র্বে লকউ লকারনা মুআবহে (চুবিিদ্ধ অমুসবলম নািবরক) এর ওপর 
বনপীড়ন চাবলরয় ত্ার অবধকার খিব করর, ত্ার েমত্ার িাইরর কষ্ট লেয় এিং ত্ার 
লকারনা িস্তু লজারপূিবক বনরয় র্ায়, ত্াহরল বকয়ামরত্র বেন আবম ত্ার পরে আল্লাহর 
েরিারর অবভরর্াি উত্থাপন করি।’ [12] 
. 
ইসলাম বক বজবজয়ার বেরত্ অেম িযাবিরক বনর্বাত্ন কররত্ িরল? এ সংিাি 
মূলনীবত্ও আমরা হাবেস লথরক লপরয় র্াই। 

. 

উরওয়া বিন রু্িারয়র বিন আওয়াম লথরক বহশ্াম বিন উরওয়ার মাধযরম আিু ইউসুে 
িণবনা করররেন, উমার(রা.) বসবরয়া লথরক লেরার পরথ এক স্থারন লেখরলন, করয়কজন 
ললাকরক প্রখর লরৌরদ্র োাঁড় কবররয় রাখা হরয়রে। বত্বন িলরলন, িযাপার কী? ললারকরা 
িলরলা, এরের উপর বজবজয়া অত্যািশ্যক বেরলা। বকন্তু এরা বজবজয়া পবররশ্াধ কররবন। 
ত্াই ত্ারেররক শ্াবি লেয়া হরচ্ছ। বত্বন িলরলন, এরা বজবর্য়া পবররশ্াধ কররত্ চায় না 
লকন? ললারকরা িলরলা, এরা িলরে, এরা কপেবকহীন। উমার(রা.) িলরলন, এরেররক 
লেরড় োও। সাধযিবহভূবত্ লিাো এরের উপর চাবপরয়া না। আবম রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িলরত্ 
শুরনবে, “মানুষরক শ্াবি বেরয়া না। পৃবথিীরত্ মানুষরক র্ারা (অনযায়ভারি) শ্াবি লেরি, 
আবখরারত্ আল্লাহ ত্ারেররক শ্াবি লেরিন।” [13] 

. 
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আমরা লেখলাম, বকেু ললাক মূলনীবত্ না লজরন বজবজয়া বেরত্ অেম বকেু বর্বম্মরক কষ্ট 
বেবচ্ছরলা। উমার(রা.) ত্া লেখরত্ লপরয় ত্ারেররক বিরত্ কররন এিং রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর 
িাণী স্মরণ কবররয় লেন। 
. 
আবমরুল মু’বমনীন উমার(রা.) এর ওবসয়ত্ বেল – 

. 

“…আবম ত্াাঁরক এ ওয়াবসয়াত্ও করবে লর্, বত্বন লর্ন রারজযর বিবভন্ন শ্হররর 
আবধিাসীরের প্রবত্ সেযিহার কররন। লকননা ত্াাঁরাও ইসলারমর লহোর্ত্কারী। এিং 
ত্ারাই ধন-সম্পরের লর্ািানোত্া। ত্ারাই শ্ত্রুরের লচারখর কাাঁটা। ত্ারের লথরক 
ত্ারের সন্তুবষ্টর বভবিরত্ লকিলমাত্র ত্ারের প্ররয়াজরনর অবত্বরি সম্পে র্াকাত্ আোয় 
করা হয়। আবম ত্াাঁরক পল্লীিাসীরের সবহত্ সেযিহার করারও ওয়াবসয়ত্ করবে। 
লকননা ত্ারাই আররির বভবি এিং ইসলারমর মূল শ্বি। ত্ারের প্ররয়াজরনর অবত্বরি 
সম্পে এরন ত্ারের েবরদ্ররের মরধয বিবলরয় লেয়া হয়। আবম ত্াাঁরক আল্লাহ ও ত্াাঁর 
রাসুরলর(ملسو هيلع هللا ىلص) বর্বম্মরের বিষরয় ওয়াবসয়াত্ করবে লর্, ত্ারের সারথ কৃত্ অঙ্গীকার লর্ন 
পুরা করা হয়। (ত্ারা লকারনা শ্ত্রু োরা আিাি হরল) ত্ারের পোবিলরম্ব লর্ন রু্দ্ধ 
করা হয়, ত্ারের শ্বি সামরথবযর অবধক বজবজয়া লর্ন চাপারনা না হয়।” [14] 

. 

১ম খবলো আিু িকর(রা.) িরলন, “র্বে লকারনা অমুসবলম িৃদ্ধ অকমবণয হরয় পরড় 
অথিা লকারনা বিপরে পবত্ত্ হয় অথিা লকারনা সম্পেশ্ালী র্বে এমনভারি েবরদ্র হরয় 
পরড় লর্ ত্ার লিারত্রর ললারকরা ত্ারক সাহার্য করর—এরূপ পবরবস্থরত্ ত্ারক বজবজয়া 
লথরক অিযাহবত্ বেরত্ হরি। উপরন্তু মুসবলমরের িাইতু্ল মাল (ইসলারম রারির 
লকাষািার) লথরক ত্ার ভরণ-রপাষরণর িযিস্থা কররত্ হরি, র্ত্বেন লস মেীনায় িা 
ইসলামী রারির অধীরন িসিাস করর।” [15] 
. 

 
এই মূলনীবত্ অনুসরণ করর ইসলামী বেকহ গ্রন্থগুরলারত্ বজবজয়া সংিাি বিধান 
আরলাচনা করা হরয়রে। ইমাম ইিনু কুোমা মাকবেসী(র.) উরল্লখ করররেনঃ লর্ সকল 
অমুসবলম নািবরক োবররদ্রযর বশ্কার ও পররর উপর বনভবর করর চরল, ত্ারের বজবজয়া 
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মওকুে লত্া করা হরিই উপরন্তু িাইতু্ল মাল লথরক ত্ারের জনয বনয়বমত্ সাহার্য 
িরাে বেরত্ হরি। [16] 

 
. 
একিার খবলো উমার(রা) এক অন্ধ িৃদ্ধরক বভো কররত্ লেরখন। এ সম্পরকব 
লখাাঁজখির বনরয় বত্বন জানরত্ পাররলন লর্ লস ইহুবে। উমার(রা.) জানরত্ চাইরলন, 
লকন লস বভো কররত্ িাধয হরয়রে। 
জিারি লস জানারলাঃ বজবজয়া, প্ররয়াজন এিং জীিনধাররণর চাবহো। 
খবলো উমার(রা.) হাত্ ধরর ত্ারক বনরজর িাড়ীরত্ বনরয় আরসন, ত্ৎেণাৎ ত্ার 
প্ররয়াজন পূরণ কররন এিং িাইতু্ল মারলর খাজািীর কারে িাত্বা পাঠানঃ “এ িযবি 
এিং এর মরত্া অনয িযবিরের প্রবত্ পূণব েৃবষ্ট রাখরি। আল্লাহর কসম, আমরা লর্ৌিরন 
(বজবজয়া) বনরয় িাধবরকয ত্ারক কষ্ট বেরল ত্ার প্রবত্ এটা আমারের ইনসাে করা হরি 
না। সেকা লত্া বনঃসরন্দরহ অভািগ্রি ও বনঃস্ব িযবিরের জনয। আর এ হরচ্ছ আহরল 
বকত্ারির বনঃস্ব িযবি। 

. 
খবলো উমার(রা.) োরমস্ক সেরকারল একস্থারন কুষ্ঠররারি আিাি বকেু বিষ্টানরক 
লেখরত্ পান। বত্বন ত্ারেররক সরকারী লকাষািার (িাইতু্ল মাল) লথরক সাহার্য লেিার 
বনরেবশ্ লেন। ত্ারের জীিন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরিরারহরও বনরেবশ্ বত্বন লেন। 
[17]  
. 

আিু িকর(রা.) এর সমরয় বজবজয়ার পবরমাণ বেল র্ৎসামানয। লস সমরয় মুসবলমরের 
োরা বিবজত্ বহরা অিরলর অবধিাসীর কাে লথরক িেরর মাত্র ১০ বেরহাম আোয় করা 
হরত্া। সংগ্রহ কররত্ন খাবলে বিন ওয়াবলে(রা.)। [18] 

. 

আমরা লেখলাম লর্, বজবজয়ার পবরমাণ লর্মন অমুসবলম নািবরকরের সারধযর মরধয 
থাকরত্ হরি, এ জনয অনযায়ভারি কাউরক বনর্বাত্ন করা র্ারি না। লত্মবন এবটও িলা 
হরচ্ছ লর্ ত্ারা র্বে োবররদ্রযর বশ্কার হয় বকংিা অথবাভারি থারক – উরটা ইসলামী 
সরকার ত্ারেররক সাহার্য কররি! এমন লিশ্ বকেু উোহরণ আমরা উিম রু্রি 
নযায়পরায়ন খবলোরের আমল লথরক পাবচ্ছ। র্ারা বজবজয়ারক লশ্াষণমূলক িযিস্থা 
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িলরত্ চান িা ইসলামরক বনরষ্পষণকারী ধমব িলরত্ চান, এই ত্থযগুরলা ত্ারের 
বনোরুণ ভ্রাবিরকই পবরষ্কার লেবখরয় বেরচ্ছ। লুটত্রাজ আর িিবরত্ায় ভরা লসই ৭ম 
শ্ত্াব্দীরত্ শ্বিশ্ালী জাবত্রিাষ্ঠীগুরলা বভন্ন ধমবীরের উপর লজার-জুলুম চাবলরয় 
র্াবচ্ছরলা। লসই অন্ধকার রু্রি এভারি অনয ধরমবর ললাকরের সারথ সোচাররণর বিধান 
বেরয়বেল নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) আবনত্ ইসলাম। বচিাশ্ীলরের জনয এবট একবট েৃষ্টাি হরত্ 
পারর। 

. 

র্াকাত্-বজবজয়া ও শ্বরয়াবনভবর িযিস্থার েল : 
. 
আমরা এত্েন ত্াবত্ত্বক আরলাচনা কররবে। এিার আমরা আমারের লেশ্ ও বনকট 
অিলগুরলারত্ ইসলামী শ্বরয়াবনভবর শ্াসনিযািস্থার েলােরলর িযাপারর আরলাচনা 
করি, লর্খারন র্াকাত্, বজবজয়া এই বজবনসগুরলা প্রচবলত্ বেল। এরত্ আমারের পরে 
এই িযিস্থার েরল সমাজ ও রারি কীরকম পবরবস্থবত্র সৃবষ্ট হয় ত্া লিাো সহজ হরি। 
আমরা অনুধািন কররত্ পারি ইসলামী বিধান বক কলযাণকর নাবক লশ্াষণমূলক অথিা 
এখারন ইসলামী িযিস্থা প্রবত্ষ্ঠা করা হরল ত্া কীরকম প্রভাি লেলরত্ পারর। 

. 

ভারত্িষব সিবপ্রথম ইসলামী শ্াসন লেরখ মুহাম্মাে বিন কাবসম(র.) এর বসনু্ধ বিজরয়র 
সমরয়। বত্বন বিবজত্ অিলগুরলারত্ ইসলামী শ্বরয়া অনুর্ায়ী শ্াসন কারয়ম কররন। 
এই সমরয়র আরলাচনা বিরশ্ষভারি ত্াৎপর্বপূণব লকননা লসবট বেল সালারে সবলহীনরের 
(Early righteous Muslims) রু্ি। সাহািীরের রু্ি বেল ১১০ বহজরী পর্বি। [19] 
মুসবলমরা বসনু্ধ বিজয় করর ৭১২ বিষ্টারব্দ িা ৯৩ বহজরীরত্। [20] অথবাৎ লসই সময়বট 
বেল সাহািীরের রু্রির অিভুবি, েীন ইসলাম ত্খন নিিী আেশ্ব অনুর্ায়ী বিশুদ্ধভারি 
পাবলত্ হবচ্ছল। মুহাম্মাে বিন কাবসম(র.) র্খন বসনু্ধ বিজয় কররন, ত্খন বত্বন বিবজত্ 
অংরশ্ স্থানীয় বহনু্দ ও লিৌদ্ধ ধমবালম্বীরের লথরক বজবজয়া গ্রহণ কররন ও ত্ারেররক 
ধমবীয় স্বাধীনত্া প্রোন কররন। ত্ারেররক ইসলাম গ্রহণ কররত্ লজার করা হয়বন িা 
লশ্াষণও করা হয়বন। মুসবলমরা ত্ারেররক বনরাপিা প্রোন করর। [21] জাত্-িণবহীন 
ইসলারমর মহান আেরশ্ব মুগ্ধ হরয় িরং স্থানীয় অবধিাসীরা স্বত্ঃফূত্বভারি ইসলাম গ্রহণ 
করবেল। [22] 
. 
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আমারের লেশ্ এিং লিাটা ভারত্িষব সিবরশ্ষ ইসলামী শ্াসন লেরখবেল মুঘল সম্রাট 
আওরঙ্গরজি(র.) {আলমিীর} এর সমরয়। সম্রাট আওরঙ্গরজি(র.) ভারত্িরষব ইসলামী 
শ্বরয়া কারয়ম কররন। বজবজয়া আররারপর জনয ত্াাঁরক পবিমা ঐবত্হাবসকরা 
সমারলাচনার িারণ বিদ্ধ করররেন। বকন্তু প্রকৃত্পরে সম্রাট আওরঙ্গরজি(র.) এর িৃবহত্ 
িযিস্থার েল কীরূপ বেল? চলুন লেরখ লনয়া র্াক। 

. 

সম্রাট আওরঙ্গরজি(র.) এর সমরয় মুসবলমরের উপরর র্াকাত্ এিং অমুসবলমরের উপর 
বজবজয়া আররাপ করা হয়, লসই সারথ অনয সি কর উবঠরয় লেয়া হয়। ইসলারমর 
সাধারণ বনয়ম হরচ্ছঃ জনিরণর উপর কর আররাপ করা র্ায় না। [23] 
আওরঙ্গরজি(র.) ইসলামী বিধান অনুসরণ করর আরির শ্াসকরের আররাবপত্ ৮০বট 
কর উবঠরয় বেরয়বেরলন। এিং শুধু র্াকাত্ ও বজবজয়া চালু কররবেরলন। এত্গুরলা কর 
উবঠরয় লেয়ার েরল লস সমরয়র বহসারি ৫০ লে স্ট্াবলবং (এক প্রকার বব্রবটশ্ মুদ্রা) 
সমমারনর অথবমূরলযর কর লথরক রাজরকাষ িবিত্ হয়। রাজরকারষর বেরক লেয না 
করর বত্বন আল্লাহর বিধান পালরনর বেরক লজার বেরয়বেরলন। [24] এভারি কর উবঠরয় 
বেরল স্বভাবিকভারিই দ্রিযমূরলযর োম করম র্ারি এিং জনিরণর আবথবক অিস্থা অরনক 
ভারলা হরয় র্ারি। আল্লাহর বিধান আররারপর েরল লেরশ্র উপর িারাকাহ আসরি। 
এিং হরয়রেও বঠক ত্াই। সম্রাট আওরঙ্গরজি(র.) এর সমরয় ১৭০০ বিষ্টারব্দ চীনরক 
বপেরন লেরল ভারত্িষব পৃবথিীর িৃহিম অথবনীবত্রত্ (World’s Largest Economy) 
পবরনত্ হয়, র্ার মূলযমান বেল প্রায় ৯০ বিবলয়ন িলার। এর বজবিবপ বেল লস সমরয়র 
সমগ্র বিরশ্বর ৪ ভারির ১ ভাি। [25] অমুসবলম সংখযািবরষ্ঠ ভারত্িরষবর অথববনবত্ক 
অিস্থা ত্খন এমনই প্রাচুর্বশ্ালী হরয় বিরয়বেল। বজবজয়া বেরয় লকউ ‘লশ্াবষত্’ হয়বন। 
জনিণ লকান অিস্থায় লশ্াবষত্ হয় – ৮০ বট কর থাকাকারল, নাবক মাত্র ১বট বজবজয়া 
কর থাকাকারল? 

. 

লস সমরয় ইসলামী শ্াসরনর সুেল ও সমৃবদ্ধর লোাঁয়া িাংলারত্ও ললরিবেল। সম্রাট 
আওরঙ্গরজি(র.) বনরু্ি মুঘল সুিাোর শ্ারয়িা খারনর আমরল িাংলায় ১ টাকায় ৮ মণ 
চাল পাওয়া লর্রত্া। লস সমরয় িাংলা সমৃবদ্ধ ও স্বচ্ছলত্ার এমন এক পর্বারয় লপৌঁরেবেল 
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র্া আজও প্রিাে হরয় আরে। [26] েুঃরখর বিষয় হল মানুষ শ্ারয়িা খারনর আমরল 
িাংলার সমৃবদ্ধর কথা বঠকই মরন লররখরে, বকন্তু ইসলামী শ্াসনরক মরন রারখবন। 

 
. 
পবররশ্রষ িলি, বজবজয়ারক লশ্াষণমূলক িযিস্থা আখযাবয়ত্ করর লর্ প্রচার চালারনা হয় 
ত্ার সরঙ্গ িািিত্ার লকারনা বমল লনই। আল্লাহর লেয়া জীিনিযািস্থা ইসলারমর মারে 
সকল রু্রির সকল মানুরষর জনয কলযাণ বনবহত্ আরে। ত্রি একটা কথা না িলরলই 
নয় – বজবজয়া প্রোন করর অমুসবলমিণ হয়রত্া পাবথবি বকেু সুরর্াি-সুবিধা লাভ কররত্ 
পাররি, বকন্তু পরকারল ত্ারের লকারনা অংশ্ থাকরি না। আল্লাহর বনকট গ্রহনরর্ািয 
েীন লত্া একটাই, আর ত্া হল ইসলাম। পরকারল মুবি লারভর জনয সকলরক সত্য 
েীন গ্রহণ কররত্ হরি। আল্লাহ সকলরক সত্য অনুধািন করার লত্ৌবেক োন করুন। 
. 

 
“লত্ামরাই হরল সরিবািম উম্মত্, মানিজাবত্র কলযারনর জরনযই লত্ামারের উদ্ভি 
ঘটারনা হরয়রে। লত্ামরা সৎকারজর বনরেবশ্ োন কররি ও অনযায় কারজ িাধা লেরি 
এিং আল্লাহর প্রবত্ ঈমান আনরি। আর আহরল-বকত্ািরা র্বে ঈমান আনরত্া, ত্াহরল 
ত্া ত্ারের জনয মঙ্গলকর হরত্া। ত্ারের মরধয লকউ লকউ বিশ্বাসী বকন্তু ত্ারের 
অবধকাংশ্ই লত্া োবসক।” [27] 
. 
. 

ত্থযসূত্রঃ 
[1] ‘বর্বম্ম’র আওত্াভুি কারা অথবাৎ বজবজয়া বক শুধুমাত্র আহরল বকত্ািরের (ইহুবে-বিষ্টান) জনয 
নাবক মুশ্বরক (রপৌিবলক)রাও এর অিভুবি – এ বনরয় উলামারের মরধয বকেু বেকহী ইখবত্লাে 
আরে। ত্রি হাবেস লথরক প্রবত্বষ্ঠত্ লর্, মুশ্বরকরাও এর আওত্াভুি। 

“... ...র্খন তু্বম শ্ত্রুপরের মুশ্বরকরের বিরুরদ্ধ সমু্মখ রু্রদ্ধ অিত্ীণব হরি, ত্খন ত্ারেররক বত্নবট 
বিষরয়র প্রবত্ আহিান জানারি। ... ... ত্ারা র্বে ইসলারম োবখল হরত্ অস্বীকার করর ত্রি ত্ারেররক 
বজবজয়া বেরত্ িরলা। ত্ার র্বে ত্া লেয় ত্রি ত্ারের বনকট লথরক ত্া গ্রহণ কররা এিং ত্ারেররক 
আিমণ করা লথরক বিরত্ থারকা। ... ...” 

[সহীহ মুসবলম ১৭৩১, সুনান ইিন মাজাহ ২৮৫৮, বত্রবমর্ী ১৩০৮, ১৬১৭, আিু োউে ২৬১২, 
২৬১৩, মুসনাে আহমাে ২২৪৬৯, ২২৫২১, োবরমী ২৪৩৯, ২৪৪২, ইরওয়া ১২৪৭, ৭/২৯২, রাওেুন 
নােীর ১৬৭। ত্াহকীক আলিানীঃ সহীহ।] 
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ইমাম কুরতু্িী(র.) আওর্ায়ী(র.) লথরক উরল্লখ করররেনঃ বজবজয়া সকল মূবত্বপুজক, অবিপুজক, 
নাবিক বকংিা (ধমব) অস্বীকারকারীরের কাে লথরক লনয়া হরি। 

ইমাম মাবলক(র.) এর অবভমত্ হরচ্ছ, সকল প্রকার মুশ্বরক (মুবত্বপুজারী), ধমবহীন নাবিক, আরি, 
অনারি, ত্ািবলবি (একবট বিষ্টান লিাত্র), কুরাঈশ্ – সিার কাে লথরক লনয়া হরি। শুধুমাত্র মুত্বাে 
িযবত্ত্। 

[ জাবমউল আহকাম আল কুরআন (ত্ােবসর কুরতু্িী) ১১০/৮ ] 

ইমাম আহমাে বিন হাম্বল(র.) এর একবট অবভমত্ অনুর্ায়ীঃ 

অথবঃ শুধুমাত্র আররির মূবত্বপূজক িযবত্ত্ বর্ম্মার চুবি সকল কাবেররর সারথ হরত্ পারর। 

[আল মুক্বনী, ইিনু কুোমা(র.), অধযায়: বজহাে, পবররচ্ছে: বর্ম্মার চুবি; আবু্দল কাবের আল 
আরনাউরত্র ত্াহকীক, ১৪৬ পৃষ্ঠা] 

ইমাম আিু হাবনো(র.), ইমাম আিু ইউসুে(র.) ও হানােী ইমামরের লথরকও অনুরূপ অবভমত্ পাওয়া 
র্ায়। 

[‘সংবেপ্ত ইসলামী বিশ্বরকাষ’ (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ‘বজর্য়া’ অংশ্, পৃষ্ঠা ৪০১] 

শ্ায়খ মুহাম্মাে বিন সাবলহ আল উসাঈবমন(র.) এর অবভমত্ অনুর্ায়ীও আহরল বকত্াি োড়াও 
মুশ্বরকরের লথরক বজবজয়া লনয়া হরি। [শ্ারহুল মুমবত্ ৮/৫৮] এিং এবটই সংখযািবরষ্ঠ আরলমরের 
অবভমত্। 

[2] ‘সংবেপ্ত ইসলামী বিশ্বরকাষ’ (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ‘বজর্য়া’ অংশ্, পৃষ্ঠা ৪০১ 

[3] “Dhimmi - New World Encyclopedia” 

http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dhimmi 

[4] ■ ‘খবলোতু্ রাসূবলল্লাহ আিু িাকর আেবেেীক (রা.)’ – ি. আহমে আলী – ি. আহমে আলী, 
পৃষ্ঠা ৩৫৬ 

■ “…it is paid in exchange for providing protection for the lives and possessions 
of the Thimmis who refuse to embrace Islam and choose to retain their 
unbelief, while awarding them freedom to practice their religion and live in 
peace among Muslims. Therefore, whenever the Companions may Allaah be 
pleased with them feared inability to protect the lives and possessions of the 
Thimmis - from external aggression - they used to pay them back the Jizyah 
(for non-satisfaction of its pre-condition, namely, protection).” 

http://www.islamweb.net/emainpage/index.php… 

[5] “…in return for their being allowed to settle in Muslim lands, and in return 
for protecting them against those who would commit aggression against them. ” 
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https://islamqa.info/en/214074 

[6] ■ ‘আল মুিনী’ - ইিনু কুোমা মাকবেসী(র.), খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭৩; 

■ িাো’ই, আল কাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১১১ 

[7] ‘সংবেপ্ত ইসলামী বিশ্বরকাষ’ (ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্), ‘বজর্য়া’ অংশ্, পৃষ্ঠা ৪০১ 

[8] ‘বকত্ািুল খারাজ’ – ইমাম আিু ইউসুে(র.), পৃষ্ঠা ১১১ 

[9] ‘েুতু্হুল িুলোন’ -আল িালারু্রী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬২ 

[10] ‘খবলোতু্ রাসূবলল্লাহ আিু িাকর আেবেেীক (রা.)’ – ি. আহমে আলী, পৃষ্ঠা ৩৫৭ 

[11] বিিাবরত্ এখান লথরক লেখা লর্রত্ পারর - 

“Definition of jizyah, its rate and who has to pay it – islamqa (Shaykh 
Muhammad Saalih al-Munajjid)” 

https://islamqa.info/en/214074 

[12] সুনান আিু োউে, হাবেস নং : ৩০৫২ 

[13] ■ ত্ােবসর মার্হারী – কার্ী োনাউল্লাহ পাবনপথী(র.), ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬ 

■ আররা লেখুনঃ সুনান আিু োউে, অনুরচ্ছেঃ (১৭০) বজবর্য়া কর আোরয়র িযাপারর করঠারত্া 
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২৯৭ 
বিিত্বরনর লকচ্ছাকাবহনী -৩  

-সাইেুর রহমান 

. 

. 
লযািররটবররত্ লসল কালচার কররত্ লিরল কত্ ধররণর সত্কবত্া অিলম্বন করা লারি 
ত্ার লকারনা বহসাি লনই। লটম্পাররচার, বপ.এইচ, এবন্টিারয়াবটক, সবঠক করম্পাবজশ্রনর 
বনউবিরয়ন্টস সারথ জীিাণুমুি পবররিশ্ িাধযত্ামূলক। লসল র্বে প্রাইমাবর হয় ত্াহরল 
লত্া কথাই নাই, সেযজাত্ বশ্শুর লচরয়ও লিবশ্ লটকরকয়ার বনরত্ হয়, লগ্রাথ েযাির, 
ইেুবলনসহ আররা কত্ বকেু বেরয় লসলগুরলারক িাাঁবচরয় রাখার লচষ্টা করা হয় ত্ার লশ্ষ 
লনই। এরত্া সত্কবত্া অিলম্বন করার পররও একটু এবেক লসবেক হরলই কন্টাবমরনশ্ন 
অথিা লসল মরর র্াওয়ার সম্ভািনা প্রায় শ্ত্ভাি। এই অনুধািনগুরলা িািি প্রারয়াবিক 
জীিন লথরক লনয়া। র্ারা এই কারজর সারথ ইনভল্ভ ত্ারাই জারন লসল কালচারর 
সত্কবত্া অিলম্বরনর মাত্রা লকমন। 
. 
র্খন শুবন কলাবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করর, লকাষগুরলা নাবক খাবল ময়োরন পরড়বেল 
ত্ারপর একটার সারথ আররকটা লজাড়া ললরি বিবভন্ন ধররণর জীি-জন্তুরত্ পবরণত্ 
হরয়রে, ত্খন মরন হয় এরের বেরয় লযারি লসল কালচার করারনা উবচত্। আমার সামথব 
থাকরল িাংলারেরশ্ একটা বটসুয কালচার লযাি নত্রী করত্াম। ত্ারপরর প্ররত্যকটা 
কলাবিজ্ঞানীরর ধরর এরন লসল কালচার কররত্ বেত্াম। প্রাকবটকযাল বশ্ো লপরল িুরে 
আসরত্া ত্থাকবথত্ বিিত্বনিারের িল্পটা লকান ললরভরলর বমরথালবজ। অিশ্য এরের 
গুরু িারউইন বনরজই লকারনাবেন লকাষ (রসল) লেরখবন লসখারন ত্ারের বশ্ষযরা লেখরি 
বকভারি? লেখরল লত্া ওরের লকউই আজ বিপরথ লর্রত্ানা। আর র্ারা এসি লেরখও 
বিিত্বন বিশ্বাস করর, ত্ার বপেরনর পবলবটেটা জানরল লত্া বভড়বম খারিন বনবিত্। 
. 
. 
কলাবিজ্ঞানী ত্থা এরভালুশ্বনস্ট্রা একটা জায়িা এরস আটরক র্ায়, এরভাবলউশ্নারী 
প্ররসরসর মাধযরম আসা জীিজন্তুরের মারে 'মানুষ' লকরনা িাবক সিার লথরক এবিরয়? 
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িুবদ্ধমিা, েমত্া, প্ররু্বি ইত্যাবেরত্ মানুরষর কাোকাবে েূরর থাক, নূযনত্ম তু্লনারর্ািয 
লকারনা প্রাণী লনই র্ারা মানুরষর ধারর বভড়রত্ পারর। 
. 
এই প্ররশ্নর জিারি কলাবিজ্ঞানীরা 'বিরহবিওরাল মিাবনববট' নামক চটকোর বিষরয়র 
অিত্ারণা কররলা এিং 'আবেম মানুষ' ও 'আধুবনক মানুষ' এর কাবহনী বেরয় আমারের 
িুে বেরলা। 
. 
আসল সবত্য হরচ্ছ, 'আবেম মানুষ' িরল লকারনা বকেুই লকারনা কারল বেরলানা, মানুরষর 
িত্বমান অিস্থা প্রথম লথরকই একই বেল। আবম প্ররু্বির উন্নয়রনর কথা িলবেনা, িলবে 
সৃজনশ্ীলত্া বনরয়। আমারের 'কিবনবটভ এবিবলবট' প্রথম লথরক একই আরে। মানুরষর 
আরে এেরসপশ্নাল কিবনবটভ এবিবলবট, র্ার কাররণ মানুষ িাবক প্রাণীরের লথরক 
আলাো। 
. 
সময় লপরল লরোররে সহ বিিাবরত্ বলখরিা ইনশ্াল্লাহ। 
. 
পবিমারা বনরজরের 'এবথইজম' এর বভবি শ্ি করার জনয 'এরভালুযশ্ন' এর সাহার্য 
লনয়, আর এরেশ্ীয় কলাবিজ্ঞানীরা 'এরভালুশ্ন' এর কাররণ 'এরথইস্ট্' হয়। 
. 
পাথবকযটা বক িুো লিরে? 

. 

[[ বিিত্বরনর লকচ্ছাকাবহনী ১ ও ২ পড়ুন #সত্যকথন_১৯৪ ও #সত্যকথন_১৯৫লথরক;  
বলঙ্কঃ https://goo.gl/iaED7d এিং https://goo.gl/3shWdF ]] 
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https://www.facebook.com/hashtag/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%A5%E0%A6%A8_%E0%A7%A7%E0%A7%AF%E0%A7%AB?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDvdESHGaV9iOkMJn_1vmJj3Xtfen0PNXskaPR31hdlrtw7tzvEgiTOUPK4b9BH0F9yyXl7_a_4K6nXYUdovS7h0YEIfkk-ZnIlIhg02PW-JbyaOLUQOjdDXade2XAWAGj5HSy_czTznonU4KMChnvTR1boRgxJe6BpqZ5qSJ97e22_NHR7jl8L--4JG_q2zE1G9vSZQW_UgqHd0vAaPiCX5wd9CDSVHkSkeVGRsKVHH5MFSDIPOw13Paewi2y25403azuG5V8BrjV9W4uw_hNFAiIWuCHy-uoIabpD7ab0OMl78r66GUufIolqmVjMnvH_X79NI7fxX9mlBes&__tn__=%2ANK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FiaED7d%3Ffbclid%3DIwAR0j3GQUuZTyt5NfA2-QdBI0nKHdNCuxOTkVEuYuGDj_pZ5jVn0elMFsOfc&h=AT0pFGBmVxGLaAr5EV7Luu5bpu6b110tXmm5NVdBqqq18ozzOG5PgzsqVzd0vW0i3Te8bkOtRUdCFC9k0Af9maWrjOhi2A4Q21P2aFZR6WIekNRZIVvOhxe1nah9eKoGU_IaeUVnP8I2OWyhsc6ztQvvmS4qW9y4HwJ-QFkTGjHZYMZGscGzBm9G8FaaYVgwPr49cCUds7FYCOHBVQx5yjUgF3oTXQ4aGKGxUpoxg4h1fOnQws6F7qtbKoAi1Tfz9ANaSJ6WQhkwAmKvyxsaXT1_Xjnfej4Xj_mvWc1D0vhDqne-vcBOeHw_bObCEbfgNVyHNHn-ET7QfWBGVTWNrLWz6sgXLBGFFyP6lGcHj3agp-Jna20tFIzUv7k-tQ-NSHB2lDandio-vUPe4LQ8CfRzf5OpBKIXDwhpsAAeabL_JJcORvStbD2WBidujAEiaS5m6evai0YG9phlbGRNRO7W4-Ik7iw-CWeGABhxKvE4Ngcn-pMwIDS23mp9pddzPYoZMPEF3H36yuieEta5cxshaKqWU0FrvpXtr6T6TYc8lbeBKRB2OQ9M8NXWDIYOBFxOUsz3Rv3KLkVA3C3VNqu_cjZzKifQkbXaARmZo-TCsjUZ6sK1tq9lb70
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F3shWdF%3Ffbclid%3DIwAR325ytrLDaSX3D73xv65jyQx1osU6JcZp3Ga4VUzQ1wsQofTIQY51rAYiw&h=AT1n44JYhScKmk2C23qMsDiaGhT3PNkSl8GVXk77NmHOLrD-WVnwQ77yd9XjvKjVd1Re_XlTuiFAtfgH0grTuPXbnlumKWZf5WfP4omeA8ZPUN6K6YBk3Ri7wmsL1Zxu2cYLLuz0Pagzha7gtQkwWSseK0eSaIZouHlcxcXeg5NcYEyfkIf6LsTMr13QmIL8eDVKUDIJuuMeT0MzGHej-8AsOINN02G3NBPj3iJoacXhh4uQoNDLrYVN3gq7somJtfqRQp4Yi7GzqqH25sN3cIMt36pSsuqj7XcmyxfgeKxXc3Ru6yxCJOQjWbcJF5EybZ6DBR59MBLCfsMI-LVYO5Zr5CPXFPfWnsXJtt2xqLX69rH2vDCWM0JKxpjkBUzbMIN--JAVoxOyNy86WwpT_Cezf1KLV-s8ZvIjZAUEfcUoPEBhHCpkwR66WKyCWuTqM4OFzHBla37p5QVRypRF-l6lTjwKW_6P_-MOzyBSp0hei1dbau5YFYT7jYSP9AYZMixbVg0tROji9acx8rOshjKZUJ9EjLYReJhXObRqKAHLED-wjjQ35hFs5iXymsWixk6WM2jKKpLZ6F-b5_1j8vuTLtIlJlGSua0GkAPza0C7WILPmt8-5hnMH2c
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২৯৮  

অবিচল আিন্তুক 

-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 

 
আেী ইিন হাবত্ম বেরলন ইরয়রমরনর 'ত্াঈ' লিারত্রর মানুষ। বত্বন বেরলন বনজ লিারত্রর 
সেবার। ধমববিশ্বারস বত্বন বেরলন একজন বিষ্টান। [১] নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ ত্াাঁর 
প্রথম সাোরত্র ঘটনা। 
. 
আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়রত্ বক্লক করুন এখারনঃ http://response-to-anti-
islam.com/show/অবিচল-আিন্তুক-/178 
. 
আেী ইিন হাবত্রমর বনজ জিানী লথরকঃ  
"আবম মেীনায় রাসুলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) -এর কারে উপনীত্ হলাম। ত্ারপর আবম মসবজরে ত্াাঁর 
সারথ সাোত্ করর ত্াাঁরক সালাম করলাম।  
বত্বন িলরলন, "আিন্তুরকর পবরচয় কী ?" 
আবম িললাম, "আেী ইিন হাবত্ম।" 
রাসুলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) উরঠ োাঁড়ারলন এিং আমারক বনরয় ত্াাঁর ঘররর বেরক রওনা হরলন। 
...বত্বন আমারক ত্াাঁর সারথ বনরয় চলরত্ উেযত্ হওয়ার মুহূরত্ব অবত্ েুিবল এক িৃদ্ধা 
নারী ত্ার সারথ সাোত্ কররত্ এরস ত্াাঁরক োাঁড়ারত্ িলরলা। বত্বন েীঘবেণ োাঁবড়রয় 
োাঁবড়রয় ত্ার সারথ ত্ার প্ররয়াজন সম্পরকব আরলাচনা কররলন।  
ত্খন আবম মরন মরন িললাম, "ললাকবট [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)] লত্া রাজা িােশ্াহ্ না!" 
ত্ারপর রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক সারথ বনরয় ঘরর প্ররিশ্ কররলন এিং লখজুররর োল 
ভবত্ব একটা চামড়ার আসন এরন আমার পারশ্ লররখ বেরয় িলরলন, "িরসা এবটরত্।" 
আবম িললাম, "িরং আপবনই িসুন।" বত্বন িলরলন, "না তু্বমই....।" 
আবম িেীরত্ িসলাম আর রাসূলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) মাবটরত্ই িরস পড়রলন।  
আবম (আেী ইিন হাবত্ম) মরন মরন িললাম, এটাও লকান রাজার আচরণ হরত্ পারর 
না! [২] 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fresponse-to-anti-islam.com%2Fshow%2F%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%95-%2F178%3Ffbclid%3DIwAR3zdY1QLgOlFx5vMrGolYVbh6VNfbuilX8r7cbcSk7gSJ9GKqNTvp4rkzs&h=AT1gPkgT2CdtVRbjVqJfSdLXj4SKhiL8zsLGL2-3FIlNUx77Pb5STqp-OhIS1De9FNsqgnPmJud5YFyKEx-xkxY4LxEUkL6aGAJVbnjtwJX8aC3xIoXHBU51ztAg5G8zlI3BNhiIuvR_PJRO71WV2hTKp7XUG6Oovs0sRTPQzAjOZdKyXfkP4GIim21_ekZA9fuabFSVyngkq_oo1ExKtsZ8d3Yb6Yb8v7Da50NtHtc1luWWCk-owzMDk-lLzQY-mtp9bs9nCtldeyb16TSc5fxDLA8oR6bk-SXIrIkXhomo2nspDR7cKN9ZM1iQfYRAv_NTwAezmwApAi28FutPIhg82V-NYgxvrPiPQshwJGixJGDyvdUhp_WhWO8pYFlTXct3o_km8htabJOukFDQAXlwjEZLg3tS8grL6qvE_cTv_F9ERuENcA_vM67_BTxBt71ViUBs-pxYZd80Zha6dH6atSVN7cvXdxcN5bR5Q91KFeFTHhdg6bCpRZiobL03Nc3USisWzLUcmGfk4cHqTpzn8ihqwKS60WzrZh-ku0LQkAXekwKzQa8oRWDhfq9aWxaYlras1aWCLvl_GNwEjAxG7bObruGpO0oh7Uq0NE3zYLiDTzREzCZJxvo


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1744 

. 
আেী ইিন হাবত্ম আশ্া করবেরলন লর্, মেীনা রারির প্রধান মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর মারে 
বকেু হরলও অিত্ রাজা-িােশ্াহর আচররণর োপ থাকরি। কারণ লস রু্রি রাজা 
িােশ্াহরের জীিনাচররণ থাকরত্া সীমাহীন বিলাবসত্ার োপ। বকন্তু বিলাবসত্া লত্া 
েূররর কথা, মেীনায় আেী বিন হাবত্ম লেখরত্ লপরলন এমন এক মানুষরক, বর্বন 
েীঘবেন োাঁবড়রয় িৃদ্ধা নারীর প্ররয়াজরনর কথা লশ্ারনন। বর্বন বনরজ মাবটরত্ িরস 
অবত্থীরক িেীরত্ িসান। 
ত্াাঁর চমরকর বকন্তু এখারনই লশ্ষ বেল না! কাবহনীর িাবক অংশ্ লশ্ানা র্াক। 
. 
রাসুলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, "আেী ইিন হাবত্ম, ইসলাম গ্রহণ করর নাও, বনরাপিা লাভ 
কররি।"  
আবম (আেী ইিন হাবত্ম ) িললাম, "আবম লত্া একটা ধমব অনুসরণ করর চলবে।" 
বত্বন িলরলন, "লত্ামার ধরমবর সম্পরকব আবম লত্ামার চাইরত্ লিবশ্ অিিত্।"  
আবম িললাম, "আমার ধমব সম্পরকব আপবন আমার লচরয় লিবশ্ জারনন?" [৩] 
. 
এরপর রাসুলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) আমারক িলরলন, "িরলা লত্া লহ আেী ইিন হাবত্ম, তু্বম বক 
‘রাকুসী' [৪] নও?" 
আবম িললাম, হযাাঁ, ত্াই িরট!  
বত্বন িলরলন, "তু্বম বক লত্ামার সম্প্রোরয়র রু্দ্ধলি সম্পরের এক-চতু্থবাংশ্ লাভ 
কররত্ না?"  
আবম িললাম, "হযাাঁ।" 
বত্বন িলরলন, "লত্ামার ধমব অনুর্ায়ী লত্া লসটা লত্ামার জনয নিধ বেল না।"  
আবম িললাম, "আল্লাহর কসম, র্থাথব িরলরেন।" 
. 
আেী িরলন; এত্েরণ আমার িুেরত্ িাবক থাকল না লর্, বত্বন একজন লপ্রবরত্ নিী। 
র্া িলা হয় না, ত্াও বত্বন জারনন। [৫] 
. 
ঘটনার এ পর্বারয় আমারের জনয বকেু ভািনার লখারাক ররয়রে। বিষ্টান ধরমবর িহু 
েলবিভাজন লসই প্রাচীনকাল লথরকই বেল। [৬] ৭ম শ্ত্াব্দীরত্ও অরনকগুরলা বিষ্টান 
বেকবা িা েল (sect) আরি ভূবমরত্ বেল। আেী বিন হাবত্রমর সারথ প্রথম লেখারত্ই 
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মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) িরল বেরলন বত্বন লকান বিষ্ট ধমবীয় েরলর সেসয। এরপর ত্ারের 
ধমববিশ্বারসর একবট বিরশ্ষ বিধানও িরল বেরলন। লকারনা সাধারণ মানুরষর পরে বক 
এমন বকেু করা সম্ভি? আেী ইিন হাবত্মও এ িযাপারবট লিশ্ িুেরত্ পারবেরলন। 
. 
মানুরষর লভত্রর একটা প্রিৃবি থারক লর্, লস সি সময় শ্বিমারনর অনুসরণ কররত্ 
চায়। আবে আেী ইিন হাবত্মও এর িযবত্িম বেরলন না। 
. 
ত্খন বত্বন [নিী(ملسو هيلع هللا ىلص)] িলরলন, "লশ্ারনা, ইসলাম গ্রহরণ লত্ামার জনয িাধা বক ত্া আবম 
ভারলা কররই জাবন। লত্ামার ধারণা, েুিবল লেণীর ললারকরা এ েীরনর অনুসারী হরয়রে। 
র্ারের লকান শ্বি সামথবয লনই, ওবেরক লিাটা আৱি ত্ারের প্রবত্পে হরয় োঁবড়রয়রে। 
... হীরা শ্হর লকাথায় তু্বম জারনা?" 
আবম (আবে আেী ইিন হাবত্ম) িললাম, "ত্া লেখার সুরর্াি হয়বন। ত্রি ললাকমুরখ 
ত্ার কথা শুরনবে।"  
বত্বন িলরলন, “র্াাঁর হারত্ আমার জীিন ত্ার কসম! আল্লাহ অিশ্যই এ েীনরক এমন 
পূণবত্া লেরিন লর্, লকারনা হাওলানাশ্ীনা (পেবানশ্ীন মবহলা) সুেুর হীরা লথরক সের 
করর এরস িায়তু্ল্লাহ ত্াওয়াে কররি, ত্ারত্ লকান ললারকর আেয় োরনর প্ররয়াজন 
ত্ার হরি না (অথবাৎ ত্ার লকারনা ভয় থাকরি না)। আর হরমুর্ পুত্র খসরুর [৭] 
ধনািার অিশ্যই বিবজত্ হরি।" 
"লসবেন েূরর নয়, র্খন শুনরত্ পারি িাবিরলর [৮] লশ্বত্ প্রাসােগুরলা মুসবলমরের 
হারত্ বিবজত্ হরয় লিরে।" [৯] 
আবম িললাম, "সম্রাট হরমুরর্র পুরত্রর ধনািার ?!!" 
বত্বন িলরলন, "হযাাঁ! হুরমুর্ পুত্র খসরুর ধনভাণ্ডারই। 
আর সম্পরের এত্ েড়ােবড় হরি লর্, ত্া লনওয়ার মত্ লকান ললাক খুাঁরজ পাওয়া র্ারি 
না।" [১০] 
. 
আেী ইিন হাবত্ম ইবত্মরধযই পরিবেণ কররবেরলন মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) চবরত্রমাধুর্ব। এরপর 
লেয কররলন ওহীর মাধযরম ভবিষযত্িাণী করার গুণািলী। এমন ভবিষযত্িাণী র্া 
সাধারণ মানুষ কররত্ পারর না। এগুরলা নিীরের নিবশ্ষ্টয। ইসলাম গ্রহণ কররলন আেী 
ইিন হাবত্ম। রাবেয়াল্লাহু ত্া'আলা আনহু - আল্লাহ ত্াাঁর উপর সন্তুষ্ট লহান। 
. 
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রাসুলুল্লাহ্(ملسو هيلع هللا ىلص) এর করা এই ভবিষযত্িাণীগুরলা বক সত্য হরয়বেল? আেী ইিন 
হাবত্ম(রা.) বনরজই এ িযাপারর সােয বেরয় লিরেন। 
. 
এ প্রসরঙ্গ আেী(রা.) িরলরেন, "আবম লেরখবে লর্, পেবানশ্ীন মবহলারা হীরা হরত্ এরস 
কা‘িা ঘরর ত্াওয়াে কররে এিং আল্লাহ োড়া ত্ারের আর লকান বকেুরই ভয় লনই। 
বত্বন আরও িরলরেন, ‘আবম বনরজই লস সি ললাকজরনর মরধয বেলাম র্ারা হুরমুরর্র 
পুত্র খসরুর (বকসরা) ধন-ভাণ্ডার জয় কররবেল। ত্াোড়া, লত্ামারের জীিন র্বে 
েীঘবাবয়ত্ হয় ত্াহরল লত্ামরাও ঐ সি বকেু লেরখ বনরত্ পাররি র্া নিী আিুল কাবসম 
[মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপনাম] িরলরেন লর্, মানুষ হাত্ ভবত্ব করর লসানা-রুপা লির 
কররি।" [১১] 
. 
লস সমরয় হীরা নিরী লথরক মো পর্বি র্াত্রাপথবট বেল লুরটরারের োরা বেনত্াই ও 
রাহাজানীরত্ পূণব। [১২] এমন অপরাধপ্রিন একবট র্াত্রাপথ চরমভারি বনরাপে ও 
েুাঁবকহীন হরয় র্ারি - এমন বজবনস ভবিষযত্িাণী করা লকারনা সাধারণ কথা নয়। 
পারসয সাম্রাজয বেল লস কারলর পরাশ্বি। লস সমরয়র েুিবল মুসবলমরা এমন 
পরাশ্বিরক পরাবজত্ কররি - এমন ভািনা বেল কষ্ট কল্পনারও অত্ীত্। বকন্তু এমন 
একবট বজবনরসর িযাপাররই ভবিষযত্িাণী কররবেরলন মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)। এমনবক লর্ রাজার 
পত্ন হরি ত্ার নামবটও বত্বন িরল বেরয়বেরলন। লকারনা রু্বিিান মানুষ বক এ রকম 
িযাপারগুরলারক "রস্রে কাকত্ালীয়" িরল উবড়রয় বেরত্ পাররি? 
. 
লর্ মানুষবট স্বয়ং আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর কাে লথরক েীো বনরয় ইসলাম গ্রহণ 
করররেন, লর্ মানুষবট আল্লাহর রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়রত্র সত্যত্ার সােয িহন করররেন, 
ত্াাঁর ঈমান লর্ েৃঢ় হরি এটাই স্বাভাবিক। এিং হরয়রেও ত্াই। রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) এর মৃতু্যর 
পর করয়কবট লিাত্র ইসলাম ত্যাি কররবেরলা। এর মরধয আেী(রা.) এর ত্াঈ লিাত্রও 
বেল। এ বমবেরলর মারেও ইসলারম অবিচল বেরলন আেী ইিন হাবত্ম(রা.)। শুধু ত্াই 
না, ত্াাঁর একক প্ররচষ্টায় ত্াাঁর সমূ্পণব লিাত্র পুনরায় ইসলারম বেরর এরসবেরলা। [১৩] 
. 
এভারিই লচারখর সামরন নিী মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়রত্র সত্যত্ার প্রমাণ প্রত্যে 
করররেন আেী ইিন হাবত্ম(রা.)। এিং লস অনুর্ায়ী সিবো ইসলারমর উপর অবিচল 
বেরলন বত্বন। লর্সি িস্তুিােী িরিষক ইসলামী সূত্রগুরলা লথরক ত্থয সংগ্রহ করর 
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মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়ত্রক বমথযা প্রমাণ কররত্ চান, ত্ারের জনয ভািনার লখারাক 
হরয় থাকুক এ বিষয়বট।  
. 
"...আর শুভ পবরণাম লত্া মুিাকীরের জনয।" 
(আল কুরআন, ত্ব-হা ২০ : ১৩২) 
. 
. 
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[৫] সীরাতু্ন নিী(সা.) - ইিন বহশ্াম [ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্], ৪থব খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০। 
[৬] ■ "List of Christian denominations - Wikipedia" 
https://en.wikipedia.org/wi…/List_of_Christian_denominations 
■ "GNOSTICS, THOMASINES AND EARLY CHRISTIAN SECTS _ Facts and Details" 
http://factsanddetails.com/world/cat55/sub352/item1417.html 
■ "BBC - History - Ancient History in depth_ Lost and Hidden Christianity" 
http://www.bbc.co.uk/…/losthiddenchristianity_article_01.sh… 
[৭] খসরু িা বকসরা। 
"...Khosrow II (Chosroes II in classical sources; Middle Persian: Husrō(y)), 
entitled "Aparvēz" ("The Victorious"), also Khusraw Parvēz (New Persian:  خسرو
 .was the last great king of the Sasanian Empire, reigning from 590 to 628 ,(پرويز
He was the son of Hormizd IV (reigned 579–590) and the grandson of Khosrow I 
(reigned 531–579). He was the last king of Persia to have a lengthy reign before 
the Muslim conquest of Iran, which began five years after his death by 
execution. .." 
সূত্রঃ উইবকবপবিয়া 
https://en.wikipedia.org/wiki/Khosrow_II 
[৮] িযাবিলন (Babylon); ত্ৎকালীন পারসয সাম্রারজযর (Persian Empire) অিিবত্ অিল। 
[৯] িাবিরলর লশ্বত্ প্রাসাে বিজরয়র কথাবট ইিন বহশ্ারমর লরওয়ারয়রত্ আরে। ৪থব খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫০ 

http://www.shottokothon.com/
https://response-to-anti-islam.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_Christian_denominations%3Ffbclid%3DIwAR2BW3Ksy9Mkwagdy06co8UkrilICLcjCAeg2wWRtXr9qaWUXDNKJZN0zjs&h=AT2xb5xbfRpPVKHy-d44HNzOpOnxM4bGWgMwxzrfiejeWYqbyERHwKWy6VmineeYHEu3mnbMsWSz5mSwaM7DT2AYRuT-cACFW-d4_AzBvzdcTQ-nPvGzAl4v2LnKtyQU-ZIiTrCRmh-NkACiYHsfZreNrwS_AKAhIeC1NU2BuqVBXvs6IG29JUwHYqaea3o8DS1uty-pezX7n2AxZJcl_X6IeC2_88Q7bZ2bD-98rf7bItCnYZxf0IbdSPX0wuNTTOhsxOyQ0fKcjWxV_dvFfQX-4BW-HIXU4CV-dOxP-E_U_PekNBMjYMDWP8OUE9PQpd65JOFGIoD_bdjGOGxALU6LnilV_pMCzfWxA3rhhkFduvC1brb0BJ0_pqIAkSL2VC1aFpDrzJ3UT_A28SrRKJWRIvtpTE2CrZtvS4xngocHIH-GZFQixaFKnfsbmRkCOICa6OJnF_hFhxYRREID_o7NT-itviEURh4mStlaxTPvTlaIbSX5Hs8ujWQ8ozaHSHXo7RDOXq01XSLnpFPCGV_wEvsqU_RGa4YA9xjJC0ItBSAakAgGpbr8DOmvEVqYx03dY-Q8zAAJVszDy2CBpC65_k4bRkgwkr7GdhtR0mB7HEs_E8ivXEaWZSw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffactsanddetails.com%2Fworld%2Fcat55%2Fsub352%2Fitem1417.html%3Ffbclid%3DIwAR1Pk4KhMDkvs8VT3botjWXBcBJf2J_ld6MRFTgQyd2ookdPegmQ6WGo2Ew&h=AT1rQ2AneKhPmIBhRiVUtuv2nFG7VIQEXcNDdLkBNrOiQWw2G0ExH1n3_brgR3PAp74nmjL0x16ywagAAe-r5BjCCUergdsHOE0gtvwg42hQxHIJHkCKictD6KQBql9s4DoxLZ0m2VBv90Z8EZOkwsOkxaiArWku4Uvi5FPrmeTXJ6-b0v3qvdDDEdVJ1KjwgcFVCi-yLEXyadmSRAkzrJ1hdy3ZevpV2JNnr9dNUbwiV0f9kKaPIOJe0WC5M2-COem1Sgex_4USAO65gnTRcPSvLHLwSH21dRzVdvmynPqblOrigZsTuUnx7THa4SHv5oy6CE_gO0toskujKZ72pwFMjbGDkQ7F4M-AyEPetPZz31dAPcvS7kKJaed3wb0ZjVnPRFO35lPq-_n0eI_1A2uBv8dn_2TwlVbCkHzZG6-LuzOIWhbu4d80UH7yDbG7Gspi70K-O9M3BAN_hXyLgZKDlpgOKuWPyS4drKXm6wZMyGctEcqxEV3kc2unZYUjycCTURN__AeVenJWQttlJjOPSt5SMwGu9EXz0HucPEwWgwHNusRtwNxK_BcvwLdZg1WP-BE6Tt018fqjYVtydRJ3vBjVuqfCqUha8mq7ZINThP79DDI8rkIp2CA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fhistory%2Fancient%2Fromans%2Flosthiddenchristianity_article_01.shtml%3Ffbclid%3DIwAR2ZxOl3cQMIWNMHZW7eH7cgruVb5GiV6LGwaIOJ6A1d9_HOixGstzsEguM&h=AT2PHpSWfekukVVWH72_Sw0fvoTUmBz0koP-_hQClpm4Kr6gfx6k_cQC9X3CearNXbgwvET59ns0AQYD7nLxg4SeMDsAGQWtCKGH0wS7Rb55zob1yQRwcJyLbe79c3yl2AUeliSMAKDWspwjVT8LF3Sez7izoWWAZbtJo2i7qAYjf2l4LnYlOS4ZUbDponXrWYxKhCUwbNCQyjkAD0OcQPG93M8Yy3CcN5yIteRv2I_6LlXqZ20YpWccYzANnHSCev4_qeW8xk0zGG63rnpSK7X-KO5KjhFKh_N-__b8AT5YnO46THv5U-w5Jq9W1B79fEv8uMSLtAALjT3WAfTnKWjW2sDvupjcVqzsaUneRw1OVkMZ0brd9HCiMbeWmPzJxseqqfFzj5oPywsZKKcIqxrpf2eXr3AJArwjdq1eFdF6I6Rz7bTqCThS3855kfrRIzlhgrJDEXD0G16Zw7lk6CwPpKMe8N4zQtEH83PVYmBGoTto2mWvCbwiiqHyOzO_LHv0i9Sntqq_gs5hW6KaDi7pFZHgGvllS7jsi2lgU88FNMZMPdMEwLb_QmFm4fGfcU69Q_6CnA8G4JSupOQolbCE9tfaagV83n-D5kUx3I8_ExVd-4Y6nCAn4pY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKhosrow_II%3Ffbclid%3DIwAR06onhUm88aUlVV-f78yvZJK8rvAMjMiUbwPTwlvyQ1dyh4xvUI9ZbT2WA&h=AT1giwBJZNXWM2uuzM39hp5HTCNG8UjG7KvbfY_d4ytI3Pg-GHohnj5rAVQZXKB5O8Fvy8erOj58acHOyjxIAZmC_H51hA-Mw6D_2wRS37DWOTY52YkP0yGKV44emk1u3uVcS3nudcuXBd6eL4HibKmFfnvIKdE5Fyg5vcXmT0_jBTl4WqhrbrmGGziv0hYr8ly1wfEgSfa4A0wZTdlG9XGAtC7InIkrczVYRXlfwsUjYbxseAJpy5QccGSg3byEOLxzEq54cMcaFLw1kutLQ0PqIuTb3t9yaRV6ZrHzwr8E2b4w8LOev1aANlroOOFyzRzKsy3wLGc4Hc3HCjzqISAbOkzgsro1S-wAaxVqEe2brAwO7T0-OHTe11Al44mdm_0VLpwUEnGJ-cBNczrNqO80QSQLaEA1BGyl27NCPzGIj3ZJYCl_4XPqXy_4nAIhv2C6-o3cEa8Nejd9I5GWQzdzLX92k4JmmmAB01-vUlQ16b0j1DH-ImQ2QLWczvCPTuiRGr4laSFae36m5bFNnDIVMGuq9xXTTE_7GHpeDeAmcPPBVA1hVyWMxvNZaO1u0bzwQQ5DESRABbkDz_CNY8gufzief_ZG_pGyQ0SnlBZTIkHSj4mMHWV8yVQ


সত্যকথন 

www.shottokothon.com ┇ https://response-to-anti-islam.com/ 
1748 

দ্রষ্টিয। 
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১২৯। 
[১১] সহীহ িুখারী ১ম খন্ড ৫০৭ পৃষ্ঠা; 'আর রাহীকুল মাখতু্ম' - শ্বেউর রহমান মুিারকপুরী 
(ত্াওহীে পািবলরকশ্ে) পৃষ্ঠা ৪৮৯। 
[১২] 'আল বিোয়া ওয়ান বনহায়া' - ইিন কাবসর [ইসলাবমক োউরন্ডশ্ন িাংলারেশ্], ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা 
১৩০।  
[১৩] 'ত্াবরখুল উমাম ওয়াল মুলুক' - ইমাম ত্ািারী(র.), খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮৩ 
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২৯৯ 

বিিত্বনিাে (Theory of Evolution) বক আসরলই লকারনা 
'েযাি'? 

-সাইেুর রহমান 

. 

 

এরভালুশ্রনর (মযারিা) স্বপরের নিজ্ঞাবনক প্রমাণাবের নবথ লথরক, ''possible, 
general thought, may be, may not be, may have, may not have, can 
be, intended to, can give, likely, despite of, suggested'' প্রভূত্ 
টাবমবরনারলাবজ িাে বেরল িাবকটা োাঁকা হরয় র্ায়, র্বেও এসি নবথরক ইরভালুযশ্ন 
নামক ত্থাকবথত্ 'েযাি' এর অকাটয েবলল বহসারি লেখারনা হয়!!! 
. 
েযাি এর একটা উোহরণ হরলা, 'সূর্ব পূিববেরক উরঠ, পবিরম অি র্ায়'। লকউ র্বে 
িরল 'সূর্ব পূিববেরক উবেত্ হরত্ পারর, সম্ভিত্ পবিরম অি র্ায়' ত্াইরল বক আর এটা 
েযাি থারক? এটা ত্খন িাংলারেশ্ েুটিল েরলর বিশ্বকাপ জয় করার সম্ভািযত্ার 
সমপবরমাণ 'েযাি' হরয় র্ায়, এরভালুযশ্নও ত্দ্রুপ একবট 'েযাি'। 
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৩০০ 
বত্নবট ঘটনা এিং একবট সরত্যর সােয 
-মুহাম্মাে মুশ্বেকুর রহমান বমনার 
. 

 
ঘটনা_১: 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর চাচা আব্বাস বিন আবু্দল মুিাবলি বেরলন লিশ্ ধনী মানুষ। 
ইসলারমর ইবত্হারস বিখযাত্ িের রু্রদ্ধ বত্বন মোর মুশ্বরক কুরাঈশ্ নসনযেরলর সারথ 
বেরলন। মো লথরক রওনা হিার আরি িভীর রারত্ খুি লিাপরন লিশ্ বকেু সম্পে স্ত্রীর 
কারে লুবকরয় লররখ র্ান। মো লথরক বত্বন র্খন িের রু্রদ্ধ র্াত্রা কররন, ত্খন কাবের 
কুরাঈশ্ নসনযরের জনয িযয় করার উরেরশ্য বিশ্ ওবকয়া (স্বণবমুদ্রা) সারথ বনরয় র্াত্রা 
কররবেরলন। বকন্তু লসগুরলা িযয় করার আরিই বত্বন লগ্রেত্ার হরয় র্ান। এ রু্রদ্ধ 
পরাবজত্ মোর কুরাঈশ্রের অরনরকই মুসবলমরের হারত্ িন্দী হরয়বেল। রু্দ্ধিন্দীরের 
মুবিপণ বনরয় মুি করর লেয়া হরয়বেল।  
. 
. 
আমারের ওরয়িসাইট লথরক ললখাবট পড়ুন এই বলরঙ্ক বক্লক কররঃ http://response-to-anti-
islam.com/…/বত্নবট-ঘটনা-এিং-একবট…/156 
. 
র্খন মুবিপণ লেয়ার সময় আরস, ত্খন বত্বন রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص)রক িলরলন, “আবম লত্া 
মুসবলম বেলাম!” 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলন, “আপনার ইসলাম সম্পরকব আল্লাহই ভারলা জারনন। র্বে 
আপনার কথা সত্য হয় ত্রি আল্লাহ আপনারক এর প্রবত্েল লেরিন। আমরা লত্া শুধু 
প্রকাশ্য কমবকারণ্ডর উপর হুকুম লেি। সুত্রাং আপবন আপনার বনরজর এিং েুই 
ভাবত্জা আবকল ইিন আবি ত্াবলি ও নওরেল ইিন হাবররসর মুবিপণও পবররশ্াধ 
কররিন।” 
আব্বাস আরিেন কররলন, “আমার এত্ টাকা লকারত্থরক [আসরি]?”  
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ “লকন, আপনার বনকট বক লস সম্পেগুরলা লনই, র্া আপবন 
মো লথরক রওয়ানা হওয়ার সমরয় আপনার স্ত্রী উমু্মল ের্রলর বনকট লররখ এরসরেন 
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এিং িরলবেরলন [১], আবম র্বে এ রু্রদ্ধ মারা র্াই, ত্াহরল এ মাল ের্ল আিেুল্লাহ ও 
কুোরমর সিানররেররক বেও?” 
আব্বাস িলরলনঃ “আপবন লস কথা লকমন করর জানরলন?! আবম লর্ রারত্রর অন্ধকারর 
একাি লিাপরন লসগুরলা আমার স্ত্রীর কারে বেরয়বেলাম এিং এ িযাপারর তৃ্ত্ীয় লকান 
ললাক জানরত্া না!” 
রাসুল(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ “লস িযাপারর আমার রি আমারক বিিাবরত্ অিবহত্ করররেন।” 
[২] 
. 
আব্বাস িলরলন, আল্লাহর কসম, আবম বনবিত্ হরয়বে লর্, আপবন আল্লাহর রাসুল! 
লকননা, এই লুকারনা সম্পরের কথা আবম আর উমু্মল ের্ল োড়া আর লকউই জানরত্া 
না। [৩]  
বত্বন শ্াহাোহ পাঠ কররলন, ইসলারম োবখল হরলন। রাবেয়াল্লাহু ত্া’আলা ‘আনহু। 

. 
ঘটনা_২: 
খাইিাররর েুিব বিজরয়র পর এক ইহুবে মবহলা িকরীর মাংরস বিষ বমবশ্রয় 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص)রক লমরর লেলার লচষ্টা করল। একজন সাহািী মারাও লিরলন। [৪] এর 
বকেুেন পররর ঘটনা। 
. 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িরলনঃ “এখারন র্ত্ ইহুবে আরে আমার কারে ত্ারের একবত্রত্ কর।”  
ত্াাঁর কারে সকলরক একত্র করা হল।  
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ত্ারের উরেরশ্য িলরলনঃ “আবম লত্ামারের কারে একটা িযাপারর 
জানরত্ চাই, লত্ামরা বক লস বিষরয় আমারক সত্য কথা িলরি?” 
ত্ারা িললঃ “হযাাঁ, লহ আিুল কাবসম।” [মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর উপনাম] 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ “লত্ামারের বপত্া লক?” 
ত্ারা িললঃ আমারের বপত্া অমুক... 
রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ লত্ামরা বমরথয িরলে; িরং লত্ামারের বপত্া অমুক। [বত্বন 
ত্ারের সবত্যকার িািার নাম িরল বেরলন] 
ত্ারা িললঃ “আপবন সত্য িরলরেন ও সবঠক িরলরেন।” 
এরপর বত্বন িলরলনঃ “আবম র্বে লত্ামারের বনকট আর একবট প্রশ্ন কবর, ত্াহরল বক 
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লত্ামরা লসরেরত্র আমারক সত্য কথা িলরি?”  
ত্ারা িললঃ “হযাাঁ, লহ আিুল কাবসম র্বে আমরা বমরথয িবল ত্রি লত্া আপবন আমারের 
বমথযা লজরন লেলরিন, লর্মবনভারি লজরনরেন আমারের বপত্ার িযাপারর।” … [৫] 
. 
র্ারা খািারর বিষ বমবশ্রয় ত্াাঁরক লমরর লেলরত্ চাইরলা, ত্ারের কারে এভারি বত্বন 
বনজ নিুয়রত্র সত্যত্ার একটা বচহ্ন লেবখরয় লিরলন। সবঠকভারি ত্ারের িািার নাম 
িরল বেরয় আসরলন। [৬] ত্ারাও বেধাহীনভারি স্বীকার করর বনল লর্, ত্ারা বমথযা 
িলার পররও রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) সবঠকভারি ত্ারের িািার নাম িরল বেরয়রেন। এিং ত্ারা 
এরপর বমথযা িলরল লসটাও রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) ধরর লেলরিন। 
. 
ঘটনা_৩: 
মো বিজয় হরয় র্ািার পররর ঘটনা। মো বিজয় করর মুসবলমিণ নিরর প্ররিশ্ করার 
পর র্খন রারত্র আিমন হল, ত্খন রাত্ভর ত্াাঁরা ত্াকবির ধ্ববন ও কাবলমার 
আওয়ারজ চাবরবেক মুখবরত্ করর রাখরলন। এভারি সকাল হরয় লিল। 
ত্খন আিু সুবেয়ান স্ত্রী বহন্দরক লিরক িলরলন – “লেখ না, এ সিই আল্লাহর পে 
লথরক হরচ্ছ।” 
বহন্দ িলরলা, “হযাাঁ- এ আল্লাহর পে লথরকই।”  
কুরাঈশ্রের লনত্া আিু সুবেয়ান ও ত্ার স্ত্রী বহন্দ সিসমরয়ই ইসলারমর বিররাবধত্া 
করর আসরত্ন। রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর সারথ শ্ত্রুত্া লপাষণ করর করর ত্ারা এত্বেন 
অরনক বকেুই করর এরসরেন। 
. 
এরপর আিু সুবেয়ান খুি সকারল উরঠ রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) এর বনকট বিরয় উপবস্থত্ হরলন। 
ত্ারক লেরখ রাসুলুল্লাহ(ملسو هيلع هللا ىلص) িলরলনঃ “ তু্বম বহন্দরক িরলবেরল, “লেখ না-এ সি 
আল্লাহর পে লথরক হরচ্ছ। আর বহন্দ িরলবেল, হযাাঁ- এ আল্লাহর পে লথরক।”  
ত্খন আিু সুবেয়ান িলরলা, “আবম সােয বেবচ্ছ আপবন আল্লাহর িান্দা ও ত্াাঁর রাসূল। 
লসই আল্লাহর কসম, র্ার নারম কসম খাওয়া হয়— আমার এ কথা বহন্দ িযবত্ত্ অনয 
লকান িযবি লশ্ারনবন! ” [৭] 
. 
অনলাইন জিরত্ মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়ত্রক প্রশ্নবিদ্ধ করর অরনক বকেুই ইোবনং 
ললখা হরচ্ছ। নাবিক-মুিমনা ও বিষ্টান বমশ্নারীরা কুরআন, হাবেস, বসরাহ এসি সূত্র 
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লথরকই বিবভন্ন ঘটনা বিবচ্ছন্নভারি উদৃ্ধত্ করর প্রমাণ করার লচষ্টা কররন লর্— 
মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) লকান নিী বেরলন না, িরং বত্বন লজার জুলুম করর আরি লেরশ্ একটা 
নতু্ন মত্িাে প্রবত্ষ্ঠা করর লিরেন! (নাউরু্বিল্লাহ) বত্বন নাবক ত্াাঁর নিুয়রত্র লকান 
বনেশ্বন (signs) িা প্রমাণ লেবখরয় র্ানবন। (নাউরু্বিল্লাহ) ত্ারা এত্ বসরাহ অধযায়ন 
কররন, উপররর ঘটনাগুরলার একবটও বক ত্ারের লচারখ পরড়বন? িারয়রির জ্ঞান লত্া 
লকিল আল্লাহই রারখন, আর বত্বন ত্াাঁর নিীরের বনকট ওহীর োরা সংিাে লপ্ররণ 
কররন। [৮] মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص)র্বে আল্লাহর নিী নাই হরয় থাকরত্ন, ত্াহরল বত্বন কী করর 
উপররর ৩বট ঘটনায় লিাপন সংিােগুরলা িরল বেরলন? লকান ‘বিজ্ঞানমনস্ক’ লচত্না িা 
অনয লকান লচত্না বেরয় বক এগুরলা িযাখযা করা র্ারি? লর্ সূত্রগুরলা (হাবেস ও বসরাত্ 
গ্রন্থ) িযিহার করর নাবিক-মুিমনা ও বিষ্টান বমশ্নারীরা মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর নিুয়ত্রক 
প্রশ্নবিদ্ধ কররত্ চান, লস সূত্রগুরলা লথরকই লত্া এ ঘটনাগুরলা লনয়া। ত্ারা র্বে এ 
ঘটনাগুরলা অবিশ্বাস কররন িা অগ্রহণরর্ািয িরলন, ত্াহরল আমরা ত্ারেররক িলিঃ 
ত্াহরল আপনারা লকান মুরখ ইসলামরক বমথযা প্রমারণর জনয হাবেস ও বসরাত্ লথরক 
লকাট কররন? ঐ কাজগুরলাও ত্াহরল িন্ধ করুন। সরাসবর িরল বেনঃ আমরা লকান 
ইবত্হাস বিশ্বাস কবর না! এত্ িািল স্ট্যান্ডািব লকন আপনারের? 
. 
উপররর ৩বট ঘটনার মত্ আররা িহু ঘটনা েবড়রয় আরে হাবেস ও বসরাত্ গ্রন্থগুরলারত্। 
সিগুরলা একত্র কররল একবট িই হরয় র্ারি বনঃসরন্দরহ। মুহাম্মাে(ملسو هيلع هللا ىلص) এর এ 
কাজগুরলা লেরখ লস রু্রি বিরিকিান ললারকরা ঈমান এরনরে। আজও এ ঘটনাগুরলা 
লেরখ মানুষ ঈমান আনরি - র্বে লস বিরিকিান ও সত্য সন্ধানী হয়। এ ঘটনাগুরলা 
একবট মহাসরত্যরই সােয লেয়---মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص) আল্লাহর রাসুল। 
. 
“এগুরলা অেৃরশ্যর সংিাে, র্া আবম লত্ামার [মুহাম্মাে (ملسو هيلع هللا ىلص)] কারে ওহী মারেত্ লপৌঁরে 
বেবচ্ছ। ইবত্পূরিব এটা না তু্বম জানরত্, আর না লত্ামার জাবত্। অত্এি তু্বম নধর্ব ধারণ 
কর; বনিয়ই শুভ পবরণাম মুিাকীরের জনযই।” 
(আল কুরআন, হুে ১১ : ৪৯) 
. 
“বত্বন [আল্লাহ] অেৃরশ্যর জ্ঞানী, আর বত্বন ত্াাঁর অেৃরশ্যর জ্ঞান কাররা কারে প্রকাশ্ 
কররন না। ত্রি ত্াাঁর মরনাবনত্ রাসুল োড়া। আর বত্বন ত্খন ত্াাঁর সামরন ও ত্ার 
বপেরন প্রহরী বনরু্ি কররন। র্ারত্ বত্বন এটা জানরত্ পাররন লর্, ত্ারা ত্ারের ররির 
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বরসালাত্ লপৌঁবেরয়রে বকনা। আর ত্ারের কারে র্া ররয়রে, ত্া বত্বন পবররিষ্টন করর 
লররখরেন এিং বত্বন প্রবত্বট িস্তু গুরণ গুরণ বহসাি করর লররখরেন।” 
(আল কুরআন, বজন ৭২ : ২৬-২৮)  
. 
. 

ত্থযসূত্র 
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