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যাযাডক্স এফং ফায়েজচদ 

বফঙ্গর অযচ 

জফশ্বা বও মুজিয দাাঁজ়িাল্লা়ে ভাা বফাওাজভ ওাচ,   ওাযণ জফশ্বা অয মুজি রৃয া যস্পয 
জফযযাধী জচজন। জ্ঞান বমঔাযন ীভাফদ্ধ,   মুজি বমঔাযন অ়িষ্ট,   ভুজি বঔাযন ম্ভফ। জফশ্বা 
ঔুফআ অযাভদা়েও এফং সুঔনী়ে ফস্তু,   ওাযণ এযত ভাথা ঔা াযত ়ে না,   এযত মুজি ফা 
জফজ্ঞান বনআ,   চাস্ট জফশ্বা ওযয জনযরআ ়ে। জওন্তু এ া ভযনয জচজ্ঞাসু বঘাঔযও ন্ন ওযয বদ়ে। 
অনায জফশ্বা যে অনায জনযচয ভজিযেয ততজয ওযা বচরঔানা,  মা অনায ভন ততজয ওযয 
অনাযওআ তাযত ওয়েদ ওযয যাযঔ,   জওন্তু বচরঔানায এআ দযচা ফভ়েআ ঈন্ধুি,   অজন 
মজদ যঘতন ন,   তাযর ঘাআযরআ বঔারা ভন জনয়ে বফয য়ে অযত াযযন। অজন মজদ 
মুজিয াথ বঙয়ি বদন,   তাযর ফজওঙুআ যমৌজিও ভযন যফ এফং বমযওান জওঙুআ জফশ্বা ওযা 
রৄরু ওযয জদযফন।  

বরঔযওয ওথা -  অনাযা চাযনন বম, ফযওযভয জফশ্বাীকনধ রধযভএধ এফংধ রমাভাজনতধ জওঙুযত  ফর 
অযক বথযওআ তাযদয জফশ্বাযয জঙযন ভনক়িা জওঙু কুমুজি জদয়ে মান, ভচাযধফযাাযধযেধএআফ 
কুমুজি গুরাধ ফরধ ফরধ অযকআ ঔণ্ডন ওযা য়েযঙ জওন্তু অভাযদয বদযয জফযল ওযয এওচন 
LAYMAN ফা এবাযযচ ফযাজি চাযনন না। বমজদন বথযও জফজ্ঞাযনয গ্রকজত রৄরু য়েযঙ এফং 
ভানুল জজিত ়ো রৄরু ওযযযঙ,   বজদন বথযও ধভএী়ে েরায/এরজচস্টযা ফুযছ বকযঙন বম,    
এআ জজিত ভাচযও রৄধু ধভএী়েধগ্রন্থ জদয়েআ ঔা়োন মাযফ না। ওাযণ জজিত ভানুলধধভএী়েধগ্রযন্থয 
অচগুজফ তথয বভযন জনযফ না। তাআ রমাা়ে এও মুক অযক বথযওআ ধভএী়ে এরজচস্টযা জওবাযফ 
তাযদযধস্রষ্টাধরমাদত্তধগ্রযন্থয ভাযছ জফজ্ঞান অজফষ্কায ওযা মা়ে তা জনয়ে ঈযে য়ি বরযকযঙন। থঘ 
এআ রমাফণতা/ TREND ভাত্র ফরধদওধঅযকধবদঔাধবমতধনা;  ভস্যা য়েযঙ জফজ্ঞাযনয গ্রকজতয াযথ 
াযথ মঔন অভযা বদঔযত াজে ধভএী়েধ গ্রযন্থযধযনও জওঙআু জফজ্ঞাযনয াযথ বওানবাযফআ জভযর 
না,   তঔনধ ধভএী়েধ গ্রন্থ রযমভন- ধ কুযঅন,াজদ,ফাআযফর,যবদাধ আতযাজদ  ফাাঁঘাযতধ স্বধ স্বধ গ্রযন্থযধ অযরভ 
ভাচ/েরায ঈযে য়ি বরযক বকযরন। এয বথযও জযত্রাযণয চযে জওঙু মুজি নাযা ধায ওযযন 
জফধভএীযদয ( ভুরত জিষ্টান)  ওাঙ বথযও।  ফাজওগুরাযত এও া ওভন যা ানএ নুযণ 
ওযযন, ভুরভানযদযধবিযত্রধবমভন-  ফায রমাথযভআ তাযা নানাযওভ ঙুযতা জদয়ে অযজফ থএ জযফতএন 
ওযয জদযফন/ যনও থএ বথযও জনযচযদয ঙন্দভত থএ গ্রন ওযযফন,   জিতী়েত অিজযও থএ 
বও রুও,   রুও থএযও অিজযও ফাজনয়ে জদযফন,   তৃতী়েত রমাঙ্গ ফা াযন নুমূর জনয়ে 
 ানা াজন ওযযফন,   ফ বল বওান ওাচ না যরধ ভুরধ ফিফয/যযপাযযন্ফযওআধ রযমভন- জ 
াজদযও  রৃফএর ফানাফায াাঁ়েতাযা রৄরু ওযয জদযফন। ভচায ফযাায যে,   এআ যা ানএ ফধ
রমাাজতষ্ঠাজনও ধযভএয নুাযীযদয ভযধয া়োধ মা়ে। তাযা জেও এওআবাযফ তাযদয গ্রন্থগুযরাযও 
জেও রমাভাণ ওযযধ এযযঙন। অয অজন জেও এওআ যা ানএ নুযণ ওযয বমযওাযনা 
াজতয, ওাফয, যঘনাধআতযাজদ ফা জরঔাযও স্বকএী়ে/  ঐী রূ জদযত াযযফন।ধধভএী়েধেরাযযদযধফযাঔযা 
ভাযনআ “রূও আজঞ্জন” ঘার।ু এঙা়িা অযঙ  PICK & CHOOSE FALLACY এফং EQUIVOCATION 

FALLACY, রৄধু বআ নুফাদ/ থএজ আ গ্রণ  ওযযন বম া তাযদয ফিযফযয াযথ মাযফ,  মা 
এওযওযভয ―নুফাদ বচাচু্চজয‖। 
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অভযা এওজ  ধভএজনযযি যাযষ্ণ ফা ওযযর এঔাযন ধাজভএওযা মত ুকু ধভএ রমাঘাযয সুযমাক ান 
বযওভ জনধাজভএওযাধ তাযদযধ ভতধ রমাঘাযয ান না।  তাআ বদযয জফরু ংযয ভানুল চানযতআ 
াযযন না বম জনধাজভএও/যজ্ঞ়েফাদীযা অযর জও ফরযত ঘা়ে,   তাযদয মুজিগুরা অযর জও? 
অজন ধযভএয যি এওজ  ফআ জরযঔ যাতাযাজত জফঔযাত য়ে বমযত াযযফনধরয াধমতআধকাাঁচাঔুজযধ
তথযধম্বজরতধঈওধনাধবওন , জওন্তু ধযভএয জফযি মতআ ভাজচএত বালা়ে কেনভূরও ভাযরাঘনা ওরুন 
না বওন,  অনায ফআ রমাওা ( PRINT)  ফায ম্ভাফনা এওদভআ িীণ। বযিযত্র বফজয বাক 
ভানুযলয চানায যকাঘযয বথযও মা়ে জনধাজভএওযদয ওথাগুযরা। এয ঈযয জফশ্বাী বাআচাযনযা 
মত া ােযন্দয,ধঅযাযভ,ধভযনযধসুযঔ ফআ জরঔযত াযযন,   জনধাজভএও / যজ্ঞ়েফাজদযা জরঔযত াযযন 
না।  ওাযণ ঈগ্র/  চঙ্গী ভানজওতায জওঙু ভুরভাযনযা এআ মএন্ত ফর জনধাজভএও / যজ্ঞ়েফাজদযও 
তযা ওযযযঙন,   রৄধুভাত্র ধভএ ভাযরাঘনায চযেধরআরাযভধএ াযধনুযভাদনধঅযঙধফয  । অজন 
মতআ ভাজচএত এফং কেনভুরওবাযফ ভাযরাঘনা ওযযন না বওন এযদয বথযও বযাআ বনআ। 
জৃথফীযত এওভাত্র বদ ফাংরাযদ বমঔাযন এত বফজ ংঔযও ব্পকায তযা ওযা য়েযঙ। এযদয 
বদৌযাত্ম্য এতআ বফয়িযঙ বম যওায ফাধয য়েযঙ ―চজঙ্গ দভন বর‖ ততজয ওযযত। ধভএ যিা 
ওযযতধধাজভএওযাধরজফযলধওযয ভুরভানযা  াধাযণত বমফ ( কু) মুজি বদন,   বগুরা ফর অযকআ 
ঔণ্ডন ওযা য়ে বকযঙ, জওন্তু যনযওআ এফ চাযনন না,  এয ওাযণ অযকআ ফরা য়েযঙ। তাআ 
এঔাযন জওঙু ওভন ফযাায জনয়ে অযরাঘনা ওযা র,  মা অযর ফর অযকআ ঔণ্ডন ওযা অযঙ। 

DISCLAIMER- এঔাযন বালাকত যনও বুর থাওযত াযয ( ফানান এফং ফযাওযণ) , ওাযন বরঔযওয 
এবাযফ জরঔায বওান ফূএ জবজ্ঞতা বনআ,  তাআ বগুরা িভাসুন্দয দৃজষ্টযত বদঔযফন। এঔাযন ফায 
চানায রযিয ভুর মুজিগুরা তুযর ধযাআ অর ঈযেশ্য জঙর।ধবমযতুধফাংরাযদযযধভতধভুজরভধরমাধানধ
বদযধ এ াধ াফজর/জরমান্ ধ ফাযধ ম্ভাফনাধ বনআ,ধ তাআধ এ াধ রমাযপনারধ বাযফধ জযজবঈ/জযজবনধ ওযাধ ়েজন। 
এঙা়িা এঔাযন বফজযবাক কযফলণা/ ফযাঔযা/ নুন্নান ওযা য়েযঙ কুযঅন  াজদযয আংজর 
নুফাদ বওন্ ওযয ( ওাযন আংজরয জরজঔত গ্রন্থ ফযথযও বফজ জেত এফং ভাযরাজঘত ়ে,  
রৃজন়োযত ল্পজওঙু ফাংরাবালী ভানুল অযঙ) ।ধভ়েধস্বল্পতাযধওাযযন জওঙু তথয এফং াভাে জওঙু 
ফযাঔযা োে বাএ বথযও বন়ো য়েযঙ।ধএঙা়িা এঔাযন রৄধু জফশ্বাীযদয াযথ াভঞ্জস্যণূএ 
ঘযা াযগুযরাআ ংমুি ওযা য়েযঙ। তথযসুত্র/ বযপাযযন্ফগুযরা কতানুকজতও বাযফ ধযা়ে এয বযল 
ংমুি না ওযয েযনয সুজফধায চযে অযরাঘয জফলয়েয াযথ াযথআ বদ়ো য়েযঙ। 
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এওচন জফশ্বাীয জফশ্বা 
 
রুযভ ঢুযওআ বদজঔ ফায়েজচদ বাআ নাভাযচ দাাঁজ়িয়ে অযঙ,  ঢাওা বাজএজ য যরয দযচা,  তাআ 
যনও ভ়ে বঔারাআ থাযও, ঘাজযজদযও ফআ ত্র জঙজ য়ে অযঙ, ফায়েজচদ বাআ ভাস্টাএ পাআনার 
আ়োয অযঙন এপ্লাআড বওযভজিযত। অজভ জকয়ে ঈনায জফঙানা়ে ফরাভ। অজভ অযচ,   অজভ 
অয ফায়েজচদ বাআ এওআ গ্রাযভয,  অজভ ভাত্র নতুন ঢাওা বাজএজ  ঢুওরাভ। অজভ অয ফায়েজচদ 
বাআ াাাজ রুযভ থাজও। ফায়েজচদ বাআ অভাযও জনযচয বাআয়েয ভত বদযঔন। তযফ ফায়েজচদ 
বাআ এওচন বকাাঁ়িা রমাওৃজতয ভুজভন ফান্দা,  েজদযও অজভ এওচন যজ্ঞ়েফাদী। তযফ অভাযদয 
ভাযছ জভর বথযও জভর বফী। 

ঈজন নাভাচ বল ওযয অভাযও ফরযরন, ―জওযয, তুআ অচ  এত তা়িাতাজ়ি?‖, বতায ক্লা জও 
বল? অজভ ফররাভ, ক্লাযয ওথা যাযঔন, অযক ফযরন নাভাচ য়ি জও বদা়ো ঘাআযরন? ফায়েজচদ 
বাআ ফরর, ―এআত জনযচয চযে, চাজতয চযে, জফশ্ব ফাীয চযে আতযাজদ‖। অজভ 
ফররাভ, ―অজন বতা ভুজভন ফান্দা, ভুজরযভয চযে জও বদা়ো ঘাআযত াযযন?‖ ফায়েজচদ বাআ 
ফরযরন, ―াজয না বওন? ফশ্যআ তায বদায়েযতয চযে বদা়ো ঘাআযত াজয‖  

অযচ - অজন জও এওচন ভুজরভ এফং ওাযপয চযে বদায়েত ঙা়িা ে জওঙ ু ফযাাযয 
বদা়ো ঘাআযত াযযন ফা বঘয়েযঙন বওান জদন, বমভন ধযযন - তায অজথএও ফস্থা ফা সুস্থতায চযে 
আতযাজদ?  

ফায়েজচদ- না বযভ বতা ঘাআ নাআ, অয এ া আরাভ নুযভাদন ওযয না।রৄধু ়েত বদায়েত 
চযেআ ঘাআযত াজয।  

অযচ - তাযর এ া জও ওযয ওযরয চযে িাজতত্বীন বাযফ ঘা়ো র? অজন বতা 
ঘা়োয ভাযছআ খারা ফা িাজতত্ব ওযয বযযঔযঙন? 

ফায়েজচদ-  বদঔ, অভায ধভএ অভাযও বম জনযদএ জদয়েযঙ অজভ তাআ িযয িযয ারন ওজয।  

অজভ অয ফায়েজচদ বাআয াযথ জফতযওএ চ়িারাভ না। 

বজদন যাযত এওাযথ অড্ডা ভাযায ভয়ে অজভ জচযজ্ঞ ওযরাভ-  ―ফায়েজচদ বাআ,  অনাযা 
বম স্রষ্টা জফশ্বা ওযযন তা জওযয জবজত্তযত‖ 

ফায়েজচদ বাআ ফরযরন- ―বদঔ, জফশ্বা রৃ' যওযভয ়ে, এও া যে রমাভাযণয জবজত্তযত জফশ্বা,   
অযযও া যে, রমাভাণ ঙা়িাআ জফশ্বা। তুআ বদঔ বম অভাযদয জফজ্ঞান ওত ীজভত।  যরজভয 
GEOCENTRIC EARTH MODEL বথযও অভযা বুর ফুছযত বযয, বয়েজঙ ওাযজনওাযয 
HELIOCENTRIC EARTH, এআফ ়েত তুআ চাজন। এআ জফশ্বাযয জবজত্তযত জ্ঞান ফা জফজ্ঞান জওন্তু 
ন়িফয়ি। েজদযও ৃজষ্টওতএা়ে জফশ্বা যে রমাভাণ ঙা়িা জফশ্বা,  বম া ন়িফয়ি ন়ে, ফ ভ়ে 
এওআ থাযও। সুযা ফাওাযা়ে ফরা অযঙ,   ―এ া ( কুযঅন)  তাযদয চযে মাযা জফশ্বা ওযয‖। 
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অজভ ফররাভ, ―রমাথভত অজন বুর ংজ্ঞা জদযরন,  রমাভাযণয জবজত্তযত জফশ্বা ফযর জওঙ ু ়ে না। 
অভায ভযত,  রমাভাণ অয জফশ্বা রৃয া যস্পয াংখজলএও ফযাায। রমাভাণ থাওযর ব া অয 
জফশ্বা ়ে না, অফায জফশ্বা থাওযর বঔাযন বওান রমাভানআ থাযও না। ধযযন অজভ অনাযও 
ফররাভ, জযরয  এও ঞ্চযর ও়েরা ঔজন া়ো বকযঙ,  অজন জও াযথ াযথ জফশ্বা ওযযফন? 
অজন ়েত রমাথযভ অভায ওথা়ে জফশ্বা ওযযফন ব া রমাভাণ ঙা়িাআ, ওাযঙয বরাও ফযর। জওন্তু 
অজন মঔন জনযচ জকয়ে বদযঔ অযফন, মাঘাআ ওযয অযফন, তঔন ব া অয রমাভাযণয জবজত্তযত 
জফশ্বা যফ না, ব া তঔন য়ে মাযফ অনায নযরচ ফা মএযফিণভূরও জবজ্ঞতারব্ধ জ্ঞান। 
অজন জও ূযমএ জফশ্বা ওযযন? নাজও ূমএ অযঙ এ া অনায এফং ফায মএযফিণভূরও 
জবজ্ঞতারব্ধ জ্ঞান,  মাযত অজন অস্থা যাযঔন,  জফশ্বা ন়ে। 

যজদযও জফজ্ঞান জফশ্বাযয ফস্তু ন়ে,  জফজ্ঞান যে পযাক্ট, এক্সযজযযভন্ ,  মএযফিণ এফং জথজযয 
জফল়ে। অজন এআ ওথা ফযরন না বম,  অজভ ―জথযী ব জযযরজ জবজ ‖ জফশ্বা ওজয, অজন 
ফযরন বম অজভ এ া বাযরা ওযয ফুজছ এফং এযত অস্থা যাজঔ। জফজ্ঞাযনয বওান থজযজ  নাআ,   
জওন্তু জফশ্বাযয, জফযল ওযয ধভএী়ে জফশ্বাযয এও ফা এওাজধও থজযজ  অযঙআ এফং এআ 
থজযজ গুরায ওাযযায াযথআ ওাযযায বওান জভর নাআ,  তাআ জফশ্বাযয ন়িঘ়ি ়ে না,  জওন্তু 
জফজ্ঞাযনয ন়িঘ়ি ়ে। তযফ ফ জফজ্ঞাযনয বম ফভ়ে ন়িঘ়ি ়ে ব া বরু, এঔন বওান 
জফজ্ঞানী এয অনাযও ফরযফ না জৃথফী ভতর, মা ধভএী়ে গ্রন্থগুরাযত অযঙ। জফং তযওয রৄরু 
বথযও অচ  মএন্ত ও়ে া রমাজতজষ্ঠত জথজয বুর রমাভাজনত য়েযঙ?  

অযচ-  অজন ফরুনত জফজ্ঞাযনয অর বৌন্দমএ বওাথা়ে? 
ফায়েজচদ-  জফজ্ঞান ফজওঙ ু জযষ্কায ওযয ফযাঔা ওযয। 

অযচ-  তা জেও অযঙ,  তযফ জফজ্ঞাযনয অর বৌন্দমএ যে জফজ্ঞান জযফতএনীর। বম বওঈ 
মঔন তঔন জফজ্ঞানযও ঘযাযরঞ্জ ওযযত াযয,  বম বওঈ জফজ্ঞানযও বুর রমাভান ওযযত াযয,  
জফজ্ঞান বআ সুযমাক  া ফ ভ়ে বঔারা যাযঔ। জফজ্ঞান ভাযরাঘনা বও াদযয গ্রন ওযয এফং 
রমায়োচযন জনযচ জযফজতএত ়ে। ধভএ জেও তায ঈযটা। ধভএযও ভাযরাঘনা ওযা মা়ে না,  ওযা 
বকযর এওজ  জনজদএষ্ট ীভায ভযধয এফং ধভএ জঘযন্তন জযফতএনীর। অজন বঔ়োর ওযয 
বদযঔন,  আরাযভয রমাাঘীন ওাযরয যনও জওঙু অচযও ারন ওযা ়ে না এফং এআ জনয়ে 
আচভা- জও়োযয বাফ নাআ। অজন ফা বওঈআ এভন বওান কাআড রাআন ফানাযত াযযফ না বম া 
জঘযন্তন নুযণ ওযা মাযফ। ন্তত ১৪৫০ ফঙয অযকয বওান জওঙু বতা ন়েআ। ABSOLUTE 
MORALITY ফরযত জও অযদৌ জওঙু ম্ভফ? রৃজন়োযত রমাা়ে ৪০০০+ ধভএ অযঙ,  বদঔযফন বম 
এওআ তনজতওতায আসুযযত এযওও ধভএ এযওও জিা বদ়ে। অযযা ভচায ফযাায যে এওআ 
ধযভএয ভযধয এওআ তনজতও ফযাাযয জবন্প জবন্প অযরযভয/ জণ্ডযতয ভত া়ো মা়ে। ৃজষ্টওতএা 
াচায ফঙয অযক ফ ABSOLUTE MORALITY এও চা়েকা়ে জরযঔ যাঔযফন (i.e. DIVINE 

COMMAND THEORY) , এফং নন্তওার ভানুল এ া ভানযফ, তা াস্যওয। জফযল ওযয আরাযভয 
ৃজষ্টওতএা যনওফায যনও জওঙু জনযচআ জযফতএন ওযযযঙন ( ভানসুঔ) । অফায অভযা ১৪৫০ 
ফঙযযয অযকয যনও জওঙুআ এঔন ারন ওজয না ( দাী বক্স,  কজনভযতয ভার, াজরত যুত্রয 
ফঈযও জফয়ে আতযাজদ) । মজদ ABSOLUTE MORALITY ফযর জওঙু থাওত তাযর বদঔা বমত 
এযওফাযয রমাথভ বথযওআ ৃজষ্টওতএা বম অযদ গুরা জদযেন তা অয যয জযফতএন ত না,  
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থফা ভুজভনযা ভয়েয বরমাজিযত তা জনযচযা যজত ওযত না ( দাী বক্স) । ওাযণ ABSOLUTE 

MORALITY ভ়ে,  ফযাজি এফং মএযফিও জনবএযীর ন়ে। থঘ অভযা বদঔযত াজয ধভএ তাআ 
ওযয মাযে। কুযঅন অয াজদযয জিা বথযও আচভা- জও়ো বফজ। এ া জও জফজ্ঞাযনয ভত 
―এওযওভ‖ জযফতএনীর ন়ে?   

[Quran 2:106]  ―অজভ বওান অ়োত যজত ওযযর থফা জফস্মতৃ ওজযয়ে জদযর তদযিা ঈত্তভ 
থফা তায ভমএায়েয অ়োত অন়েন ওজয। তুজভ জও চান না বম,  অল্লা ফ জওঙুয ঈয 
জিভান?‖ 

অল্লা ফযরন, কুযঅন নাজমযরয অযকআ তা রায ভাপযুম জরজফদ্ধ। তাঙা়িা,  ওঔন জও নাজমর 
ওযযফন তা বতা ফচান্তা অল্লা অযকআ বথযওআ চানযফন। জতজন বওযনা রমাথযভ জনম্ন ভাযনয 
অ়োত নাজমর ওযয যফতএীযত ঈি অ়োযতয স্থযর এয বথযও ঈত্তভ অ়োত নাজমর ওযযফন? 
তাযর,  রমাথযভ ধভ অ়োতজ  নাজমর বওযনা ওযা য়েজঙযরা? অল্লা জনযচ জও বুর ওযযন 
এফং যয তা ংযাধন ওযযন? ABSOLUTE MORALITY জও ওঔন জযফতএন যত াযয? তা 
ফএজ্ঞানী স্রষ্টা িাযা? অয এবাযফ মজদ য়েআ থাযও তাযর বআ রায ভাপরযচ বওান কুযঅন 
ঈজন অযকআ জরযঔ বযযঔজঙযরন?  

অফায বদযঔন বম অচওার এআ ধভএগুরাআ অফায রমায়োচন যর বআ জফজ্ঞাযনয া়েতা জনয়ে 
জনযচয জিত্ব রমাভান ওযয- এ া জও এওযওভ বন্ডাজভ ন়ে। বমআ জফজ্ঞান জযফতএনীর ফযর 
জনবএযযমাকয ন়ে ফরযরন, অফায বআ জফজ্ঞাযনয া়েতা জনয়েআ ধভএগ্রন্থ রমাভাযনয বঘষ্টা ওযযন। 
কুযঅযন বুজয বুজয জফজ্ঞান া়ো মা়ে, জওন্তু জফজ্ঞান অজফোযযয যয, এয অযক ন়ে। এত এত 
জফজ্ঞান কুযঅযন থঘ বআ জযযফ ভুরভানযদয তফজ্ঞাজনও অজফোয/ জথজয এযওফাযয নাআ 
ফরযরআ ঘযর। অনাযাআ অচওার কুযঅযন এত এত তফজ্ঞাজনও জথজয ান বম অভায রমাশ্ন 
চাযক, মজদ এয ভযধয এও া জথজয জযফতএন য়ে মা়ে,  তাযর জও কুযঅন জযফতএন ওযয 
বপরযফন নাজও অফায থএ জযফতএন ওযয নতুন ফযাঔা জদযফন। অভাযদয তদজনও চীফযন রমাজত 
ভুূযতএ ভুূযতএ অভযা জফজ্ঞাযনয যণান্প আ, ভুরভানযা তাযদয আরাভ ঙজ়িয়ে বদ়ে 
নাজিওী়ে/ ওাযপয প্লা পভএগুরা ফযফায ওযযআ। আরাভ অচ দ্রুত ঙজ়িয়ে মাযে, তাযত এআ 
জফজ্ঞাযনযআ ফদান,  থঘ অনাযদয ওাযঙ জফজ্ঞান বথযও ধভএ বফজ জনবএযযমাকয ভযন ়ে, মায 
ফদান বযতা জফওায বঘাযঔআ য়ি না । 

ফায়েজচদ বাআ ফরযরন,  ―ফুছরাভ,  বতা অভাযও ফর জফজ্ঞান জদয়ে জও ফ ফযাঔযা ওযা মা়ে? ধয 
বতায জযজঘত ওাঈযও বওঈ ধলএণ ওযয জদর,  এঔন জফজ্ঞান জদয়ে রমাভাণ ওয বম ধলএণওাযীয াজি 
়ো দযওায‖। 

অযচ-  ―এ া যাধজফজ্ঞান এফং ভাচজফজ্ঞাযনয বালা়ে যাধ,  এওআাযথ এ া বভাযার/  
তনজতওতায রমাশ্ন। ওাযযা আোয জফরুযদ্ধ বমযওাযনা জওঙুআ ওযাআ যাধ, রৄধু ফাআ ন়ে এফং 
এয জফঘায া়োয ধাযণা ফযাজি স্বাযথএয ধাযণা বথযওআ। ধযভএ ফযাজি স্বাযথএয অযক ধভএী়ে স্বাথএ। 
ুাঁজচফাযদ জনযচয স্বাভীয আোয জফরুযদ্ধ ফা ওযযর তা ধলএণ যফ জওন্তু ধযভএ এআ যওভ 
অআজড়োআ নাআ। ঈযটা স্বাভী ডাওা ভাত্রআ তাযও ঙুয  বমযত যফ স্ত্রীয ওাযঙ ফাযয চযে মা 
ফযাজি স্বাযথএয জফযযাধী এও নীজত। অয বচায ফূএও ফাযয ভাধযযভ াযীজযও িজত ়ে,   
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তাআ যাধ জফজ্ঞাযনয বালা়ে এজ  াজিযমাকয যাধ। এঙা়িা ধলএণ, ঔুন ওযা আতযাজদ ঔাযা,   
এফ োঘাযাজর অভাযদয ভন রমাজডঈ ওযয।এওচন জরৄ বম এফ ফুযছআ না, বম ধযভএ ওী অযঙ 
চাযনআ না, তাযও াযত ঙুজ়ি জদয়ে ঔুন ওযযত ফরযর ব আতিত বফাধ ওযযফ। 
 
(Your conscience works much better if there's no god to forgive you to offer vicarious 

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

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

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

come into much sharper focus) 

অয যাধ জফজ্ঞান এফং পযযনজও ফা CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE জদয়ে ঔুফ বাযরা ওযয 
রমাভান ওযা মাযফ বম ধলএণ ংখজ ত য়েযঙ। এঔন অনায ওাযঙ অভায াটা রমাশ্ন,   
ধলএনওাযীয াজি যত যফ এআ ফযাাযয বতা ওাযযাআ জিভত নাআ, জওন্তু ধলএণ ( থফা ফযাজবঘায)  
বম ঙ্ঘজ ত য়েযঙ ব া বতা ফায অযক রমাভান ওযযত যফ, তাআ না? বতা এআ ফযাাযয 
অনায ধভএ জওবাযফ ভাধান বদ়ে,  বম া জফজ্ঞান জদযত াযয না? 

ফায়েজচদ বাআ-  আরাভ নুমা়েী ৪ চন রুুল ািী াজচয ওযাযত যফ ( বফজযবাক অযরযভয 
ভযত) ,  তাযরআ য়ে মাযফ,  ফযা।  

অজভ বা বা ওযয ারাভ জওঙুিণ৷তাযয ফররাভ,  “ধযযন,  এও া ভজরা ভাদ্রাা়ে ১০ চন 
ন্ত্রাী রমাযফ ওযয দযচা চানারা ফ রাজকয়ে জদয়ে ফ বভাযভনাযও ধযয কনধলএণ ঘারার এফং 
ভাদ্রাায রৃচন রুুল রমাযীযও বফযধ যাঔর এও রুযভ। এঔন অজন অনায ‘ওর জওঙুয 
ভাধানওাযী আরাভ’ জদয়ে জওবাযফ যাধ রমাভাণ ওযযফন‖ 

ফায়েজচদ বাআ ভাথা ঘুরওাযত রাকর। ―ভাদ্রাা়ে রুুল অযঙ ভাত্র ২চন রমাযী অয ফাজও ফ 
বভয়ে। এযিযত্র জও ওযা বমযত াযয? এতগুরা বভয়ে এফং ২ চন ভাত্র রুুযলয ািী বতা 
আরাভ গ্রন ওযযফ না‖।  

অজভ ফররাভ, ―১৪৫০ ফঙয অযকয এও া জন়েভ বম এঔন ওত া়ে এফং ঘর,   
অনাযদয ধলএযণয রমাভাণআ তায রমাভাণ। রমাথভত ধলএযণয ভত এত গুরুতয এও া যাযধয ওথা 
অনায কুযঅযন নাআ, কুযঅযন ফযাজবঘাযযয ওথা ফরা অযঙ। যাসুযরয এও া াজদ অযঙ 
বমঔাযন ঈজন ফযরযঙন বম ািী তাযদয বওআ কণয ওযা যফ মাযা ধজলএতায বমাজনযত জরঙ্গ রমাযফ 
ওযযত জনযচ বদযঔযঙ,  বআ বিযত্র রৃচন ুরুল যরআ যফ না, তাযদয এযওফাযয বঘাযঔয াভযন 
ধলএণ/ ফযজবঘায বদঔযত যফ। অযযা াস্যওয যে,  মজদ ািী বমাকায না ওযা মা়ে ফা ম্পূণএ ৪ 
চন না ়ে, তঔন ঈযটা জবওজ ভ াজি াযফ ―জনযী ধলএণওাজযযদয! ‖ ফাদ বদ়োয ওাযযন। 
অজন ফযরন বতা,  বওান ফযজবঘাযী ফা ধলএণওাযী এবাযফ বঘাযঔয াভযন ঘাযচন রুুল বযযঔ 
যাধ ওযয! ! !  এআ অচগুজফ অআন ওযয যাসুর তায জরৄ ফঈ অয়োযও যিা ওযযজঙর 
অভযা তা ঔুফ বার ওযযআ চাজন। অয জফজ্ঞান ঘাআযর ১০০ ফঙয অযকয যাধ এঔন বফয 
ওযয বপরযত াযয রমাভাণ। এযিযত্র অনায ধভএ রৄধ ু ঘরআ ন়ে, াস্যওয ফয । তাআ 
জফজ্ঞানআ এওভাত্র এঔাযন ভাধান জদযত াযয এফং ফািযফ অনাযা ভুজরভযা জনযচযাআ বআ 
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জফজ্ঞাযনয ওাযঙআ িাযস্থ যেন যাধ রমাভাযণয চযে। যাধ রমাভাযনয চযে অনাযদয 
ভুরভানযদয জফজ্ঞাযনয ওাযঙ মা়ো ঙা়িা কজত নাআ‖  

অয অশ্চমএ যফন বচযন বম ধলএযণয ভত চখে যাযধ রৄধুভাত্র বভাযানা জদয়ে ঙা়ি াফায 
ভত াজদ ( জপও)  অযঙ। এআফ জও এআ মভানা়ে ভানুল ভানযফ? 

বয়ো়েত ১৪.  আফন মুযী ( যঃ)  আযত ফজণএত,  অফরৃর ভাজরও আফন ভায়োন চফযদজিবাযফ 
জমনা ওযান আ়োযঙ এভন স্ত্রীযরাযওয প়োরা এআ জদ়োযঙন:  ফযজবঘায বম ওজয়োযঙ ঐ 
স্ত্রীযরাওজ যও বভায দান ওজযযফ। ভাজরও ( যঃ)  ফযরনঃ অভাযদয জনও  এআ প়োরা বম,  মজদ 
বও বওান স্ত্রীযরাযওয ঈয চফযদজি ওযয,  ঘাআ ব কুভাযী ঈও থফা কুভাযী,  মজদ ব 
স্বাধীন ়ে তযফ তাাযও ভাযয জভার বদ়ো অফশ্যও। অয মজদ বম দাী ়ে তযফ জমনায 
িাযা বম ভূরয ওভ আ়োযঙ তাা অদা়ে ওজযযত আযফ এফং ফযজবঘাযীয াজি যঙ্গ যঙ্গ আযফ 
এফং ঈি স্ত্রীযরাযওয ঈয বওান াজি আযফ না। অয মজদ ফযজবঘাযী বকারাভ ়ে তযফ 
ভজনযফয চজযভানা জদযত আযফ। জওন্তু মজদ বকারাভযও িজতূযণ জাযফ জদ়ো বদ়ে তযফ জবন্প 
ওথা। ( ভু়োত্তা ভাজরও, আরাজভও রমাওাঃ,  নাঃ ১৪৩৫)  

ফায়েজচদ বাআ এও ু রজ্জা বয়ে নয়িঘয়ি ফর,  ঈজন ফরযরন, ―জওন্তু তুআ বতা না বদযঔআ যনও 
জওঙু জফশ্বা ওজয, এআ বমভন ধয- তুআ জও রমাভাণ ওযযত াযজফ তুআ বতায জনযচয ফাফায ন্তান? 
তুআ জও বদযঔজঙ বতায ভা অয ওাযযা াযথ তদজও ম্পওএ ওযযজঙর জওনা?‖ 

অযচ-  - ―অজন জও বখাযায জডভ জফশ্বা ওযযন?‖ 

ফায়েজচদ - “না বখা়িা জডভ াযয না, ফাচ্চা রমাফ ওযয‖ 

অযচ-  ―জেও বতভজন,  বমৌন ম্পওএ ঙা়িা বমযতু ফাচ্চা চন্ধ বন়ো ম্ভফ না, বতভজন অভায বম 
এওচন BIOLOGICAL FATHER অযঙ ব া এওদভ জযষ্কায। অয ফাফাযও বওঈ জচযকয ওযয 
না, ব ফাফা জওনা, এ া াভাজচও ম্পওএ। এআযওভ ফািফ রমাভাযণয াযথ অল্লাযও না বদযঔ 
জফশ্বা ওযায তুরনা বফাওাজভ। তাযর অজভ এওআ বাযফ ফরযত াজয, অভাযদয এওচন 
BIOLOGICAL GOD অযঙ জমজন ওাযযা াযথ বক্স ওযয অভাযদযযও চন্ধ বদন,  তাআ না? 

এঙা়িা মজদ ঔুফ রমায়োচন ়েআ, তঔন অভযা এ া DNA TEST ওযয বফয ওযয বপরযত াজয ঔুফ 
যচআ, এআ অনাযা ভুজভনযাআ জফযদ ়িযর জফজ্ঞাযনয ওাযঙ বদৌয়ি মান জযঘ়ে বফয ওযযত। 
অয অভাযদয এঔনওায ভাচ ফযফস্থা়ে ভায়েয স্বাভীআ বম ফাফা যফ তা ফুছযত বচযাজতল রাযক 
না। এঙা়িা ফাফা- ভায াযথ ন্তাযনয ফাজিও বঘাযা এফং ক়িযন জভর থাযও। তযফ অভায 
ওাযঙ এয বথযও বাযরা এওজ  ফযাঔা অযঙ;  

রমাথভত অনাযও ফুছযত যফ অজভ ওাযও ফাফা এফং ভা ফজর। অজভ তাযওআ ফাফা ফা ভা ফরফ 
জমজন অভাযও বঙা যফরা বথযওআ রারন ারন ওযয অযঙন। মাযদয অদয এফং বারফাা অজভ 
জনযচআ রমাতযি ওযযজঙ, তাযওআ অজভ ফাফা এফং ভা ফরফ, এঔন ব মজদ অভায অর 
BIOLOGICAL PARENTS না য়ে থাযও, এযত অভায জওঙ ু মা়ে অয না। ওাযণ বম অভাযও 
ভ়েভত রারন ারন ওযযআ নাআ তায চযে অভায জফযল বওান নুবূজত নাআ।ধওাযনধচনওধঅযধ
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জতা/ভাতাধ এওধ জচজনধ ন়ে।ধ এযিযত্র অভায তনজতওতায স্টযান্ডাডএ ফা ভানদণ্ড অনায এফং 
অনাযদয ধভএ বথযও যনও যনও ঈযয। রৃজন়োযত ৪০০০+ ধভএ অযঙ, ফাআ জনযচয া বও 
অর ফযর ভাযন, ফাজওগুরা ফ বু়ো ফযর,   বআ জযযফ রৃজন়োয বফজ ংঔযও ভানুযলয ভযতআ 
অনায ধভএ বুর। তাআ ধভএ জফশ্বা ওযায বথযও জনযচয ফাফা- ভাযও ―জফশ্বা! ! ‖ ওযা ফা নাি 
ওযা যনও চ। 

অযচ- ধঅজন ফরুন বতা, এওচন আ়োজতভ/ দত্তও বঙযর বভয়েয ফযাাযয অনায ধভএ অনাযও 
জও ফযর? 

ফায়েজচদ-  ফশ্যআ তাযদয বারফাা  জধওায বদ়োয ওথা ফযর। 

অযচ-  া া,  বারফাা অয জধওায! !  রৄনুন অভায চানাভযত াযা রৃজন়ো়ে এওভাত্র ধভএ 
আরাভ মা জওনা ন্তান দত্তও ফা ADOPTION নুযভাদন ওযয না,  এআ ফযাাযয জওঙু জফতওএ 
থাওযর,  বফজয বাক অযরভযা এওভত । অয বওঈ ন্তান দত্তও জনযর তাযও জনযচয অন 
বঙযর/ বভয়েয ভত ফ়ি ওযযত াযযফ না,  তাযও ম্পজত্ত বথযও ফজঞ্চত ওযা যফ,  এভনজও তায 
দত্তও ফাফায নাযভয াযথ জভর বযযঔ নাভ যাঔযত াযযফ না, দত্তও ফাফা- ভায জযঘয়ে ব ফ়ি 
যত াযযফ না,  ফাচ্চায ফ়ে মজদ ২ ফঙযযয জধও ়ে,  তায জনযচয দত্তও ভা এফং তায 
বভয়ে ( বফাযনয)  ওাযঙ কা়েযয ভাযভ য়ে মাযফ,  ভাযন তায জনযচয দত্তও ভা  বফানযা তায 
াভযন দএা ওযযফ,  তাযও এজ়িয়ে ঘরযফ। এভনজও াজরত ন্তান রারন- ারনওাযীযও ―ফাফা 
থফা ভা‖ ফযর যম্বাধন ওযা নুত্তভ  নুজঘত ফযর যনযওয ভত,  জও ভানজফও জঘন্তা 
ওরুন ( অওাভুর বওাযঅন: ৩/ ২৯২) । অযযা অচগুজফ যে,  অজন এও া জরৄ বভয়েযও 
―জনযচয ন্তাযনয ভত‖ ফ়ি ওযয,  এযয আো ওযযর তাযও জফয়ে ওযযত াযযফন!  ( আযাযন 
দত্তও বভয়েযও জফয়ে ওযা মাযফ ভযভএ এওজ  জফর া য়েজঙর ফর অযক,  যয ফাজতর 
়ে) , ওত চখে এফং ভানজফও জঘন্তাবাফনা এ া!  যাসুর তায জনযচয বভয়েয ভত ফঈভাযও 
জফয়ে ওযযজঙর। কুযঅযন FOSTER DAUGHTER/MOTHER বও জফয়ে ওযযত জনযলধ অযঙ 
( ৪: ২৩) ,  জওন্তু জও ওাযযন ফএজ্ঞানী অল্লা FOSTER FATHER ফযাায া এজ়িয়ে বকযরন তা 
বফাধকভয ন়ে? এভনজও ADOPTION ব্দ াআ কুযঅযন নাআ,  অযঙ FOSTER. এআ জনয়ে এভনজও 
পযতা়ো া়ো মা়ে অচওার ( সুত্রঃ পযতা়ো নাম্বাযঃ ৩৯৩৪৯, AskIMAM.org)   

এয ভাযন যে, জরৄওার বথযওআ তাযও রমাজত যদ যদ বঘাযঔ অঙ্গুর জদয়ে বদজঔয়ে জদযফ-  তুজভ 
এওচন ফাআযযয ভানুল! !  েজদযও াযা রৃজন়ো়ে ভানুল ন্তান দত্তও জনয়ে এও া জরৄয সুন্দয 
বজফষ্তৎ জনজশ্চত ওযযঙ, এঙা়িা এ া জনঃন্তান দম্পজতযদয চযে এও া সুন্দয ভাধান।জঘন্তা ওযয 
বদযঔন বম অজন এও া বঙা  জনষ্ঢা জরৄযও ফযরা ওযযরন রৄধ ু এআচযে বম অনায ধভএ 
অনাযও জনযলধ ওযযযঙ।অধুজনও মুযক অভযা রৄধু ন্তান দত্তওআ বনআ না, অভযা বআ ন্তানযও 
এযওফাযয জনযচয ন্তাযনয ভত ওযয ফ়ি ওজয,  বফজয বাক বিযত্র ফাফা- ভা যা ন্তানযও ফুছযত 
বদন না বম,  ব দত্তও ন্তান। থঘ আরাভ এআ ভৎ ওাচজ যও রৄধু এআ চযেআ াযাভ ওযয 
জদয়েযঙ,  ওাযণ যাসুর তায জনযচয াজরত যুত্রয ফঈযও জফয়ে ওযযত বঘয়েজঙর। এঔন আরাভ 
ফাাঁঘাযত যনও অযরভ দত্তও বন়োযও ারার ওযায বঘষ্টা়ে অযঙন‖ 
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ফায়েজচদ বাআ-  তুজভ বম া চান না, তা জনয়ে ওথা ফআর না,  যাসুর তায াজরত যুত্রয ফঈযও 
জফয়ে ওযযজঙর এও া দৃষ্টান্ত স্থান ওযায চযে,  তঔন বওঈ াজরত যুত্রয ফঈযও জফয়ে ওযত 
না 

অযচ- - া া া,  অআন রমাণ়েন ওযা চযে ঈনাযওআ জফয়ে ওযযত যফ বওন,  অল্লা এও া 
অ়োত নাজচর ওযযর বতা অযযা জিারী যতা ফযাায া,   ভানুল জও অল্লায অ়োত াত্তা 
জদত না ফরযত ঘাযেন? এঙা়িা ঈনায জনযচয ভুযঔয ওথাআ বতা ভানুল যন্নয ভত ভাে ওযত। 
জওন্তু এআ বিযত্র জনযচয াজরত যুত্রয ফঈ বও জফয়ে ওযযআ ঈনাযও অআন ফািফা়েন ওযযত যফ 
বওন? এআফ বচা়িাতাজর ভাওএা কুমুজি জও এআ মভানা়ে ঘযর?  

ধযযন অজন বদযয এওভাত্র রমাধান বওঈ – এওনা়েওতন্ত্র ঘরযঙ এফং অনায রযযজড 
যনওগুরা ফঈ অযঙ, অনায এও া দত্তও বভয়ে অযঙ, বদয বওঈআ জনযচয দত্তও বভয়েযও 
জফয়ে ওযায রমাথা নাআ। অজন ঘাযেন বদযয ভানুল এআ রমাথা বথযও বফয য়ে অসুও, বতা 
অজন জও ওযযফন? দত্তও বভয়েযও জফয়ে ওযা ারার এআ ভযভএ অআন চাযী ওযযফন নাজও অআন 
ওযায অযকআ জনযচয দত্তও বভয়েযওআ জফয়ে ওযয ফািফাজ়েত ওযয বদঔাযফন? ফতএভান ভাযচ এআ 
ওাচ ওযযর যনও ফ়ি জফদ যফ!  জনযচয াজরত যুত্রয ফঈ জও জনযচয বভয়েয ভতআ না? 

অজন জও চাযনন, জফঔযাত আরাজভও জন্ডত, আজতাজফদ  ভুপাজয অত তাফাজয ফজনএত 
বভাাম্যযদয চীফনী বত ঈযল্লঔ অযঙ এআ ওাজনী। এওদা ভানফী তায াজরত তূ্র চায়েযদয 
ফা়িীযত বকযরন তায াযথ বদঔা ওযযত। চায়েদ তঔন ফা়িীযত জঙর না। খযয তায স্ত্রী চ়েনাফ 
ঘাভ়িা যং ওযজঙর। তায বাাও জঙর ল্প ফনা /  ঈযন্ধাজঘত। দযচায পাও জদয়ে বভাাম্যযদয 
নচয ল্প ফনা চ়েনাযফয য ়ির। অওলএণী়ে বদ ফল্লযীয জধওাযী চ়েনাফযও বদযঔ 
বভাাম্যযদয ভযন অযরা়িন ৃজষ্ট যরা  জতজন ভুঘজও াজ ঈায জদযরন। ত: য জতজন জফ়ি 
জফ়ি ওযযত ওযযত ঘযর বকযরন, চ়েনাফ রৄধ ু রৄনযত াযর- অল্লা বম ওঔন ওায ভনযও জযফতএন 
ওযয বদন। এয পযর চ়েনাফ ফুযছ বকর বভাাম্যদ তায বরমাযভ য়ি বকযঙন।এয য চায়েদ 
ফা়িীযত অায াযথ াযথআ চ়েনাফ বভাাম্যযদয এ বরমাযভয ঔফয ঔুফ কযফএয াযথ ফকত 
ওযয।চায়েদ ওার জফরম্ব না ওযয বভাাম্যযদয ওায াজচয য়ে ব ওযয-  অজভ চ়েনাফযও 
তারাও জদয়ে জদজে,  অজন তাযও জফয়ে ওরুন। 

এযধ বথযওধ ভচাযধ ফযাাযধ যেধঅল্লাাওধকুযাযনধ জনযচআধ ফযরধ জদয়েযঙনধ বমধ যাসুযরযধ ভযনধ ভযনধ জনযচযধ
ফঈভাযধরমাজতধবরমাভ/বারফাা/ধজফযলধজওঙুধজঙর,ধএযধবথযওধস্পষ্টধঅযধজওধযতধাযয?ধ 

―অল্লা মাযও নুগ্র ওযযযঙন;  অজন মাযও নুগ্র ওযযযঙন;  তাযও মঔন অজন 
ফযরজঙযরন,  বতাভায স্ত্রীযও বতাভায ওাযঙআ থাওযত দা এফং অল্লাযও ব়ে ওয। অজন ন্তযয 
এভন জফল়ে বকান ওযজঙযরন,  মা অল্লা াও রমাওা ওযয বদযফন অজন বরাওজনন্দায ব়ে 
ওযযজঙযরন থঘ অল্লাযওআ জধও ব়ে ওযা ঈজঘত। তঃয মায়েদ মঔন ম়েনযফয াযথ 
ম্পওএ জঙন্প ওযর,  তঔন অজভ তাযও অনায াযথ জফফাফন্নযন অফদ্ধ ওযরাভ মাযত ভুজভনযদয 
বাষ্তুত্রযা তাযদয স্ত্রীয াযথ ম্পওএ জঙন্প ওযযর বফ স্ত্রীযও জফফা ওযায ফযাাযয ভুজভনযদয 
বওান সুজফধা না থাযও‖ ( ৩৭,  সুযা- অরধঅমাফ  
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রিযধওযযধবদঔুনধঅযরাঘযধঅ়োযতধফাযধরমাথযভআধযাসুযরযধভযনযধঔায়ে/জফযলধজওঙুযধআজঙ্গতধবদ়োধয়েযঙ,ধ
এযযধমায়েযদযধাযথধম়েনযফযধতারাযওযধওথাধঅল্লাধফযরযঙন।ধএযধবথযওধস্পষ্টধঅযধজওধযতধাযয? 

ওল্পনা ওরুন এওচন জফজ্ঞ, যঘতন, ভানজফও এফং ঐশ্বজযও জতায ফিফয জও যওভ যত াযযঃ 

চায়েদ-  ‗অব্না রচুয, অনায তূ্র ফধু ফযরযঙ অজন নাজও তায বরমাযভ য়িযঙন।ধঅজভ অনায 
চে ফ জওঙু ঈৎকএ ওযযত াজয। তাআ অজভ অনায চে অভায স্ত্রীযও তারাও জদযত ঘাআ 
মাযত অজন অনায তূ্র ফধূযও জফয়ে ওযয সুঔী যত াযযন‘। 

বভাাম্যদ- ‗ব তু্র, অভায তু্র ফধুযও তারাও জদ না। তুজভ তায াযথ সুযঔ খয ওয,  মা ফায 
য়েযঙ,  অজভ অল্লায ওাযঙ রমাাথএনা ওযফ, মাযত বতাভাযদয রৃচনযও অফায এও ওযয বদন,  
অল্লা ফএজিভান,ধ ঈজন ঘা়েযর বতাভাযদয অফায এও ওযয জদযত াযয। অয বতাভায ফঈ 
অভায বভয়েয ভত, অজভ ওঔনআ তাযও জফয়েয ওযায ওথা জঘন্তাআ ওজয না‘ 

এআ চায়েদ বও বভাাম্যদ ওাফায াভযন অল্লায নাযভ থ ওযয দত্তও জনয়েজঙযরন এফং যয 
অফায য ওযয জদয়েজঙর,  থঘ থ যিায ঈযেযশ্য অল্লাহ্াও ( এফং াজদ)  ফযরন-  

―বতাভযদয ফৃথা যথয চযে অল্লা বতাভাযদয াও়িা ওযযফন না জওন্তু বমফ থ বতাভযা 
আোওৃত বাযফ ওয তায চযে াও়িা ওযযফন‖ ( সুযা ভায়েদা, ৮৯)   

যাত যনও য়ে বকযঙ,  ফায়েজচদ বাআয়েয ভানজও ফস্থা সুজফধায ভযন জের না, তাআ 
বজদযনয ভত বঔাযনআ িান্ত য়ে জপযয বকরাভ,  রিয ওযরাভ ফায়েজচদ বাআ বমন কবীয জঘন্তা়ে 
ভগ্ন!  অজভ বম বফজযয়ে বকরাভ ঈজন তা বঔ়োরআ ওযযন নাআ। 
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তাওজদয ফনাভ স্বাধীন আো 
 
অজভ ঙুজ যত ফা়িী ঘযর মা়ো়ে যনও জদন ধযয ফায়েজচদ বাআয়েয াযথ বদঔা যে না। 
বাজএজ  যর এয বাফরাভ ফায়েজচদ বাআ ়েত অভায ঈয ঔাজনও া জফরূ য়ে অযঙন। ধভএ 
জনয়ে অযর বকাাঁ়িা  াআ ভুজভনযদয াযথ বওান যওভ জফতযওএ বমযত ়ে না, ওাযণ তাযা 
বঙা যফরা বথযওআ এও া ECHO CHAMBER ভযধয থাযও,   বঔান বথযও বফয য়ে অযত রাযক 
যনও জযভান া এফং নতুন জওঙু বভযন বন়োয RECEPTIVITY/ গ্রণযমাকযতা। অযভদ যীপ 
ফযরজঙযরন বম, ―জনধাজভএও ়ো চ ন়ে।এ এও নে জিধয জবফযজি। বওননা জফযল 
জ্ঞান,   ফুজদ্ধ,   রমাজ্ঞা  ভযনাফর না থাওযর জনধাজভএও ত্ত়ো মা়ে না। অশফ রাজরত জফশ্বা,  
ংোয,   অঘায- অঘাযন, যীজতণীজত জযায ওযা াধাযযনয যি ম্ভফ ন়ে, বওফর অাভাে 
তনজতও জিধয মুজিফাদী ভানুযলয যিআ তা চ।‖  

এত বাযরা এও া ম্পওএ নষ্ট য়ে বকর জওনা বআ চযে অজভ বফ অয  য়ে অজঙ। 
বাফরাভ ন্নযা়ে মাফ ফায়েজচদ বাআয়েয রুযভ। ঈনায চযে বদ বথযও জওঙু জো জনয়ে অজঙ 
এফায। 

ন্নযা়ে ফায়েজচদ বাআয়েয রুযভ জকয়ে বদজঔ ফায়েজচদ বাআ এও া ফআ ়িযঙন,  RICHARD 

DAWKINS এয ফআ- THE GOD DELUSION. অজভযতা অওা বথযও যরাভ। ফায়েজচদ বাআ 
অভাযও বদযঔ অচযও এও ু বফজআ অযফক জদয়ে অজরঙ্গন ওযযরন, এযয জত মযে ওজপ 
ফাজনয়ে ফরযরন,  “তুআ এত বরআ  ওযজর বওন এআফায, বদয বকযর অয অযতআ ভন ঘা়ে না 
নাজও?‖ অজভযতা তায এআ অঘভওা ঘাজযজত্রও জযফতএযন বফ তাজ্জফ, জও ফরফ ফুছযতআ াযজঙ 
না। অজভ ফররাভ,  “অনায বওভন মাযে অচওার,  ভাকজযযফয  াআভ,  নাভাচ ়িযফন না?”  

ফায়েজচদ বাআ ফরযরন, ―নাভাচ বতা ওতআ ়িরাভ চীফযন, এঔন এও ু বযস্ট বন়োয দযওায 
বতা অযঙ‖,  এআ ফযরআ ঈজন বা বা ওযয বয ঈেযরন। অজভ তঔন া ওযয ফয অজঙ। 
ঈজন অভাযও ফরযরন,  ―অজভ এও ু ফাআযয মাজে জওঙ ু বওনাওা া ওযয অজ,  তুআ থাও,  ওজপ 
বল ওয।‖ এআ ফযরআ ঈজন ঘযর বকযরন। 

অজভ ঈনায অঘযযনয এআ অভুর জযফতএন নুন্নান ওযায রমা়োয ঈনায এও া ডায়েজযয জদযও 
বঘাঔ জদরাভ। ঈনায এআ ডায়েজয বত অভায এওয জঙর। অজভ জকয়ে ডায়েজয া জনয়ে ঔায  
ফরাভ।   

তায ডায়েজযযত এও া খ না যয অজভ ফ ফুছযত াযরাভ, খ না া জেও এবাযফ জরঔা ঈনায 
বালা়ে-  

ওয়েও জদন অযক বওযভজিয অফুর স্যায অভাযও দাাঁ়ি ওযাযরন। ফরযরন, ‗তুজভ জও বাকয ফা 
তাওজদযয জফশ্বা ওয?‖ অজভ জফযি রাভ,  ওাযণ অফুর স্যায তাফরীক- চাভাত ওযযন, ঈনায 
রমাফণতা যে ফ ঔাযনআ আরাভ রমাঘায ওযয বফ়িাযফন। ক্লায এআফ ফযাাযয ওথা ফরা 
এওদভআ অজত্তওয। অজভ ফররাভ, ―জচ না স্যায অজভ এআযফ জফশ্বা ওজয না। তাওজদয ফযর 
জওঙু থাওা ম্ভফ ন়ে।‖ স্যায ফরযরন,  “ বওন ব া অযযও ু ফযাঔযা ওয ফায চযে‖  
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ফায়েজচদ-  স্যায অভযা বতা চাজন বম স্রষ্টা ফ জওঙুআ চাযনন, জফযল ওযয আরাযভয স্রষ্টা বতা 
ফ জওঙুআ অযকআ জরযঔ বযযঔযঙন, বতা ধযযন অচযও এওচন ঔুজন মজদ ঔুন ওযয,  তাযর তাযও 
বওন বদাল বদ়ো যফ, স্রষ্টা বতা অযকআ ফ জরযঔ বযযঔযঙন, এযত তায বদাল বওাথা়ে? অভায 
তাওজদয বতা ঈজনআ জরযঔযঙন, অভাযয জবতযয বরমাাগ্রাভ ব  ওযা, অজভ ববাযফআ ওাচ ওজয। 

স্যায এও ু ভুঘজও বয ফরযরন,  ―অজভ বমযতু বতাভাযদয জিও অজভ চাজন বতাভাযদয বও 
ওত া ়িাযরঔা ওয,  অজভ চাজন বতাভাযদয ওায বভধা ওত। এঔন ধয অজভ অযক চাজন বম 
ক্লায বও রমাথভ যফ,  বও যফ জিতী়ে আতযাজদ। এঔন যীিায জযচাযট বদঔা বকর অজভ মা মা 
ববযফজঙ ফ বযচাট বযওভআ য়েযঙ। এঔন তায ভাযন জও এআ বম অজভ অযকআ ববযফজঙ ফা 
চানতাভ ফযরআ তাযা এভন বযচাট ওযযযঙ? তাযা জওন্তু তাযদয ভত ওযয যীিা জদয়েআ 
পরাপর বয়েজঙ, অজভ অযক চানতাভ ফযর ন়ে‖ 

ক্লায রৄনান জনযফতা,  ফাআ অভায জদযও তাজওয়ে অজঙ, অজভ জও চফাফ বদআ এআ চযে। 

ফায়েজচদ -  ―স্যায অজন এওচন ভনুষ্ত জিও, অজন বফজয বফজ এওচন ঙাত্র ম্পযওএ 
অন্দাচ ফা EDUCATED GUESS ওযযত াযযন। জওন্তু অজন ১০০ বাক জনশ্চ়েতা জদয়ে ক্লাযয 
১০০ বাক ঙাত্রযদয ফযাাযয ফরযত াযযন না। রৄধ ু তাআ ন়ে, ভানুল ভাত্রআ বুর, অনায বফজয 
বাক ধাযণা বুর যফ এ াআ স্বাবাজফও। বওঈ ়েত োৎ ওযয ়িা- জরঔা়ে বাযরা য়ে বকর,   
অফায বভধাজফ ঙাত্র জযজস্থজতয ওফযর যয ঔাযা ওযয ফর। অজন জওন্তু অভাযদয ়িাযরঔা 
ওজযয়ে বদন না, তাআ অভাযদয ফযাাযয অনায বুর ়োয ম্ভাফনাআ বফজ। অজন বতা 
জনশ্চ়েআ স্রষ্টায ভত জনবুএর যত াযযফন না; তাযর স্রষ্টাআ য়ে বকযরন। 

জওন্তু স্রষ্টা জওন্তু এভন ন়ে, ঈজন মা মা জরযঔ বযযঔযঙন, রমাথভ ব া ১০০% ঙাত্রযদয বিযত্র ১০০% 
জভর যফ, জিতী়েত অভযা তাআ ওযফ বম া ঈজন জরযঔ বযযঔযঙন।এঔাযন ০. ১% বুর ়োয 
বওান ম্ভাফনা নাআ। অভায স্বাধীন জঘন্তা জদয়ে অজভ মাআ ওজয না বওন, ব া ঈজন জনযচআ অযকআ 
জরযঔ বযযঔযঙন রফুর। এঔন অজন অভাযও ফযরন,  মজদ বওান যীিও তায যীিায বযচাট 
১০০% অযক বথযওআ চাযন, তাযর বআ যীিা বন়োয মথাথএতা জওবাযফ থাযও?  
অয বঔাযন স্বাধীন জঘন্তা থাওায বমৌজিওতা ফা জও? স্বাধীনজঘন্তা বঔাযন জওবাযফ ওাচ ওযয 
মায পরাপর রফরু অযকআ চানা অযঙ। এঙা়িা এওচন ভনুষ্ত জিযওয াযথ স্রষ্টায তুরনা ওযা 
ভাযন অল্লায াফএযবৌভযত্বয াযথ ভানুযলয তুরনা ওযা,  এ া এও া FALSE ANALOGY FALLACY 

ফা কুমুজি‖  

অো অজন ফরুন বম, ―অল্লা বম া চাযনন, ব া জও অজভ বঘনচ ওযযত াযফ?  
ফা অল্লা বম া জরযঔ বযযঔযঙন ( রাঈয ভাপযুচ)  ব া জও অজভ জও বঘনচ ওযযত াযফ?‖  

স্যায ফরযরন,  ―না,  বঘনচ ওযা ম্ভফ ন়ে‖। 

অজভ ফররাভ, ―ধরুন বম, অজন জও ওযযফন ব া যনও অযকআ অজভ বজফষ্তৎফাণী ওযযত 
াজয, এভনজও অজন স্বাধীন জঘন্তা জদয়ে ‗ওাচজ  আো ওযায‘ যনও  অযকআ অজভ ফযর জদযত 
াজয। এফং অনায ওাচ বওানবাযফআ অভায বজফষ্তৎফানীয বথযও অরাদা ়োয ম্ভফআ না,   
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এযওফাযয অজভ মা মা ফরফ, অজন ১০০% জেও তাআ ওযযফন।এযিযত্র অজন জও ফরযফন 
অনায স্বাধীনজঘন্তা অযঙ ফা এবাযফ স্বাধীনজঘন্তা জি থাওায বওান মথাথএতা অযঙ?‖ 

স্যায ভাথা ঘুরওাযত রাকযরন।  

অজভ অযযা ফররাভ,  ―অয মজদ অজভ স্বাধীন আো জদয়ে অভায ওাচ ফা আো জযফতএন 
ওযযতআ াজয, তাযর ঈজন অয ফএ জ্ঞানী ন না। ফযাায া যস্পয জফযযাধী। ঈনাযও ফএজ্ঞানী 
যত যর ফশ্যআ অভায স্বাধীন আো জিয ঈয িযি ওযযতআ যফ, ঈনাযও অযকআ 
চানযত যফ অজভ ন A এফং ন B এয ভযধয বওান া ঙন্দ ওযফ,  এফং অজভ 
১০০% ব াআ ওযফ ঈজন মা চাযনন, এয ফাআযয অজভ ওযফ না থফা ওযায বওান সুযমাকআ 
নাআ। এ াযও ফযর PARADOX OF FREE WILL.   

তায ভাযন দাাঁ়িাযে-  স্বাধীন আোজি অযর স্বাধীন ন়ে-  FREE WILL IS NOT FREE IN 

REALITY.   

অফায ধরুন বম স্রষ্টা বমযতু জনবুএর বাকয বরঔও,  ঈজন অযকআ চানযতন বম এওচন ঔুজন ফা 
জ রায চন্ধ জনযফ এফং ব জভজর়েন জভজর়েন ভানুল বও তযা ওযযফ। ঈজন জওন্তু ঘা়েযর এআ 
তযাওাণ্ড রুঔযত াযযতন,  জওন্তু ঈজন জওঙ ু ওযযন নাআ। স্বাধীন আোজি থাওায বওান ভাযনআ 
নাআ,  মজদ অনায স্বাধীন জঘন্তায াযথ স্রষ্টায যূফএয জরঔা/ জঘন্তা ১০০% এও য়ে মা়ে। স্বাধীন 
আোজিয মথাথএতা তঔনআ থাওযফ মঔন অভায স্বাধীন জঘন্তায পরাপর বওঈ অযক চানযফ 

না, এভনজও স্রষ্টা না।  

‗অো স্যায, অজন জও ভযন ওযযন বম অল্লায জনযচয স্বাধীন আোজি অযঙ?‘ 

স্যায-  বওন ন়ে, ঈজন ফএজ্ঞানী,  ঈনায ফশ্যআ স্বাধীন আোজি অযঙ‘ 

- ধযযন বম,  অল্লা ৫ বযওন্ড যয বম ওাচজ  ওযযত মাযেন,  ব া জও ঈজন অযকআ চাযনন,  
ধযযন রৄে‘তভ বযওযন্ড ঈজন জও চাযনন বম ৫তভ বযওযন্ড ঈজন ওাচজ  ওযযফন? 
 
- ফশ্যআ চাযনন ব। 

- তাযর জেও ৫তভ বযওযন্ড এয অল্লা জও তায স্বাধীন আোজি জদয়ে ওাচজ  ‗না‘ ওযযত 
াযযফন? 
 
- ফশ্যআ াযযফন, ঈনায স্বাধীন আোজি অযঙ,  ঈজন ওাচজ  না ওযযত াযযফন। 
 
- তাযর স্যায ঈজন ফএজ্ঞানী জও ওযয যরন? মজদ ঈজন ওাচজ  না ওযযন, তাযর ঈজন অযক 
বথযও চাযনন না বম ঈজন জও ওযযফন, ঈজন ফএজ্ঞানী ন়ে।অফায ঈজন চজদ ৫তভ বযওযন্ড এয 
জতযআ ওাচজ  না ওযযত াযযন, তায ভাযন দা়িা়ে ঈনায স্বাধীন আোজি ফযর জওঙু নাআ,   
অয স্বাধীন আোজি নাআ ভাযন ঈজন ফএজিভান ন়ে। অজন জও ফুছযত াযযরন 
যাযাডক্স া? 
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যত াযয যাসুর জনযচ এআ ববচাযরয ফযাায া ব য বয়েজঙযরন,  ওাযণ অফু রযা়েযা বথযও 
ফজণএত, ‗এওফায তাযা তাওজদয ( বাকয জরঔন)  জনয়ে তযওএ জরপ্ত যর নফীজচ রমাযফ ওযয তাযদয 
জফতওএ রৄযন যনও বযযক মান এফং জতজন ফযরন, ‗বতাভাযদয জও এআ জফলয়ে রকুভ ওযা য়েযঙ,   
নাজও অজভ এআ জনয়ে বতাভাযদয জনও  বরমাজযত য়েজঙ। বতাভাযদয ফূএফতী বরাযওযা এআ জনয়ে 
জফতওএ ওযয ধ্বং য়ে বকযঙ। অজভ দৃঢ় রমাজতজ্ঞা ওযয ফরজঙ , বতাভযা এআ জনয়ে ওঔন জফতযওএ 
জরপ্ত আয়ো না-  ূনান অত জতযজভজচ ( তাওীওওৃত) , া/ ২১৩৩।  

বওাথা়ে ঈজন এও া ববচাযরয ফযাাযয স্পষ্ট ওযয জদযফন ফাআযও, তা না ওযয ঈজন ঈটা 
ফাআযও ফওা জদয়ে থাজভয়ে জদয়ে ‗াও জদয়ে ভাঙ‘ ঢাওযরন। ঈজন বচযন ফুযছ ফাআযও 
স্পষ্টতা়ে বযযঔ জদযরন বওন? জও জনয়ে ঈনায ঙ্কা য়েজঙর? অয এ া এভন জও জচজন বয 
ফাফা মায চযে যূফএ অফায যনযও ধ্বং য়ে বকযঙ! !  া া,  ঈজন ফুছযত াযযনজন াচায 
ফৎয য জ্ঞানী ভানুলযা এআফ ধযয ফযফন। 

স্যায জঘন্তা়ে য়ি বকযরন! !   

ফায়েজচদ-  ‗এঙা়িা স্যায, অজন বম স্বাধীন আোজিয ওথা ফরযঙন, এআ ‗স্বাধীন আোজিয ফা 
LIBERTARIAN FREE WILL‘ অযর ফািযফ ম্ভফ ন়ে, এ া অযর এও া আরুন ফা ভ্রভ‘   

স্যায ভ্রূ কুঘযও ফরযরন, ‗এ া জওবাযফ ম্ভফ?‘  

‗স্যায, অভযা ‗স্বাধীন আেজি জদয়ে বওান জওঙু ওজয না, অভযা রৄধু ব াআ ওজয বম া অভযা 
‗ওযযত ঘাআ‘ এফং বম া অভযা ওযযত ফাধয আ। অজন জও স্বাধীন আোজি জদয়ে ঘাআযফন বম 
অনায ফাফা ফা ভাযও অখাত ওযযত? ঘাআযফন না, ওাযণ স্বাধীন আোজি থাওযর অজন তা 
ঘান না। অনায ঘা়োয ঈয অনায বওান ওযন্রার নাআ। অজন অনায জতা- ভাতায কায়ে 
াত বতারাযও ‗অনায ঘা়ো‘ বত রুান্তয ওযযত াযযফন না,  ওাযণ অজন তা ঘান না। 
অভযা মা মা ওনা জদ্ধান্ত বনআ তায জঙযন বওান ANTECEDENT CAUSE/PRECEDING 

EVENT/ ফূএকাভী খ না থাযও,  এফং বগুরায ঈয অভাযদয াত নাআ। 

অভাযদয ওর ওনা জদ্ধান্ত অযকআ জনধএাযণ ওযা থাযও। অজন াজন ঔাযফন,  ওাযণ অনায 
জাা বয়েযঙ, তাআ অজন াজন বঔযত ঘান।এঔন ফশ্যআ অজন ঘাআযর াজন না বঔযত 
ঘাআযত াযযন,  তযফ ব া যফ ―অনায াজন না ঔা়োয স্বাধীন আোযও‖ অনায ঘা়োযত 
রুান্তয ওযা। অজন জঘন্তা ওরুন, বম অজন জওঙু ঘান, এঔন বঘষ্টা ওরুন ব া ―না ঘাআযত‖,   
অফায এওআ বাযফ জঘন্তা ওরুন, জওঙু ―না ঘাআযত‖, এআফায বঘষ্টা  ওরুন ব া ―ঘাআযত‖, বদযঔন 
াযযন জওনা? 

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

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

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

অজন মা ঘান তাআ ওযযন, জওন্তু অজন জও ঘাআযফন ব ায ঈয অনায জন়েন্ত্রণ নাআ। 
ফযাায া বফ চজ র এফং জপরজপওযার। ল্প ওথা়ে এআ ভুূযতএ ফুছান মাযফ না ়েত।  
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Arthur Schopenhauer ফযরযঙন, ―A man can do as he wills,  but not will as he wills‖ -  ভানুল 
ব াআ ওযয মা ব আো ওযয,  জওন্তু ভানুল ‗আো‘ বও আো ওযযত াযয না‖। 

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

when we struggle against them. 

এঙা়িা স্যায অজন জও জফঔযাত বআ  জরযফ  এক্সযজযযভন্  এয ফযাাযয চাযনন? 

স্যায-  ―না, রৄজন নাআ বতা‖ 

- এ া যে এভন এও া এক্সযজযযভন্  বমঔাযন বদঔা মা়ে বম অভযা যঘতন বাযফ বম জদ্ধান্ত 
বনআ,  তায অযকআ ( ৩০০ জভজর বযওন্ড) অভাযদয ভজিযষ্ক জনধএাযণ ওযয বপযর, মা বথযও অযকআ 
ফুছা মা়ে, অভযা বওান জদ্ধান্ত জনযত মাজে, অজন ঘা়েযর অযকআ ফযর জদযত াযযন অজভ বওান 
জদ্ধান্ত জনফ, অজন ়েত এত ওভ ভ়ে বও LATENCY এয ভস্যা ফযর ঔাজযচ ওযয জদযত 
াযযন, জওন্তু ২০০৮ এ অযযওজ  এক্সযজযযভন্  য়েযঙ, CHUN SIONG SOON এআ এক্সযজযযভন্  
এয অযযা অধুজনও বাএন (fMRI) ওযয বদজঔয়েযঙন বম, অজন ওনা জদ্ধান্ত বন়োয রমাা়ে ১০ 
বযওন্ড অযকআ অনায ভজিষ্ক ব া জনধএাযণ ওযয বপযর। এয ভাযন যে অজন মা ওযযন, তা 
১০ বযওন্ড অযকআ অনায ভজিষ্ক ততজয ওযয বপযর। 

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

NATURE , PLOS and PNAS 

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

Consciousness Studies] 

তায ভাযন ফুছা মাযে অনায স্বাধীন আোজি ফযর জওঙু বনআ।  

এ াযও ফযর DETERMINISM - ভাযন যে ―রৄধুভাত্র অনায ওনা জদ্ধান্ত/ HUMAN EVENT‖ 
অযক বথযওআ জনধএাযণ ওযা থাযও। এ াযও FATALISM য াযথ তুরনা ওযয যনযও বুর ওযযন,  
FATALISM যে অনায ABSOLUTE EVERYTHING অযক বথযওআ জনধএাযণ ওযা থাযও এফং ব া  
জফযল বওান জঘন্তাীর ত্ত্বা ফা স্রষ্টা ওযয থাযও,  এয াযথ অনাযদয আরাযভয রাঈয 

ভাপচু ধাযনা ফা ―অল্লা এযওফাযয ১০০%  ফজওঙু অযকআ জরযঔ বযযঔযঙ‖ অআডী়ো বফ 
জভযর মা়ে। ( এআ ওাযযন কু়োন্ াভ তত্ত্ব ়েত FATALISM বও ফাজতর ওযয জদযত াযয,  জওন্তু 
DETERMINISM বও ফাজতর ওযয না,  অভায জনচস্ব ভত)  

অজন ়েতধঔুফধজযজঘত বআ খ না রৄযনযঙন বম এও জতায ভাথা়ে এও া জ ঈভায য়েজঙর ফযর 
ব তায বভয়েয রমাজত বক্সু়োজর রৃফএর ( Paedophilia)  য়ে য়িজঙর। যফতএীযত তায ভাথায 
জ ঈভায াযণ ওযা যর তায ভানজও জফওৃজত ঘযর মা়ে। এযিযত্র জও তাযও দা়েী ওযা 
মাযফ তায অঘযযণয চযে? অজন জও ফরযফন ব তায স্বাধীন আোজি ফযফায ওযয এআ 
ভন্দ ওাচ ওযযযঙন? 

- অো স্যায অনায জও ভযন ়ে চান্পাযত/ বফযযত অভাযদয স্বাধীন আোজি অযঙ? 
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- ফশ্যআ অযঙ,  চান্পাযত অভযা মা আো তাআ ওযযত াযফ।  

- অজন জও চান্পাযত ঔাযা ওাচ ওযযত াযযফন স্যায? ঘা়েযর ওাঈযও কাজর বদ়ো ফা জভথযা 
ফরা, এআগুরা জও চান্পাযত ম্ভফ? 

- চান্পাযত বওঈ ঔাযা ওাচ ওযযফআ না, এ া ম্ভফ না।  

- তায ভাযন স্যায, চান্পাযত অভাযদয বওান স্বাধীন আোজি নাআ, তাআ ন়ে জও? অভযা বঔাযন 
রৄধু বাযরা ওাচআ ওযযত াযফ। তাযর বযাফয য ভত চান্পাযত জকয়ে অযর রাব জও অভাযদয? 
ফযং চাান্পাযভ অভাযদয স্বাধীন আোজি অযঙ, অজন ঘা়েযর অনাযও অগুযন বপরায চযে 
অল্লাযও এও া ধেফাদ জদযতআ াযযন, ওাযণ অনায বঔাযন বাযরা ওাচ ওযযত ফাধা নাআ,   
জেও বমভন া ভন্দ ওাযচয চযে ফাাঁধা অযঙ চান্পাযত।  

অজভ এআফায স্যায বও াটা রমাশ্ন ওযরাভ,  ―স্যায,  অজন জওবাযফ আরাযভয স্বাধীন 
আোজি,  অল্লায আো এফং রাঈয ভাপচু/ PRE-DESTINATION/FATALISM ( ফ জওঙু অযকআ 
জরঔা অযঙ) , এআ জতনজ  ফযাাযযও বমৌজিও বাযফ ভন্ব়ে/ RECONCILIATION ওযয বদঔাযফন? 
এআ জতনজ  ফযাাযআ এও া অযযও ায াযথ াংখজলএও এফং MUTUALLY EXCLUSIVE,  অজন 
ফা বওঈ জও বযযযঙ অচ  মএন্ত?‖ 

ক্লাযয ফাআ অভায জদযও কযভ বঘাযঔ তাজওয়ে অযঙ, বওঈ বওান ওথা ফরযঙ না, স্যায 
ফরযরন, ―এআ ফযাাযয যয অযরাঘনা যফ‖। এআ ফযর ঈজন এওাযডজভও বরওঘায রৄরু ওযযরন। 

ক্লা বযল স্যায অভাযও অফায রমাশ্ন ওযযরন, ―তাযর বতাভায জও ভযন ়ে না রৃজন়ো়ে মাযা 
বাযরা ওাচ ওযযফ তাযা বাযরা পর াযফ এফং মাযা ঔাযা ওাচ ওযযফ তাযা াজি াযফ ফা 
া়ো ঈজঘত।‖ 

ফায়েজচদ-  স্যায অযকআ ফযরজঙ বম রৃজন়ো এও া যীিা বওন্ যতআ াযয না। অনায স্রষ্টা 
জও এআ যীিা বন়োয অযক অনায বথযও জচযজ্ঞ ওযযযঙন বম, অজন যীিা়ে ং জনযত 
আেুও নাজও? অজভযতা ঘাআযর অনায ক্লাযয যীিা়ে ং না জনযত াজয, জওন্তু স্রষ্টা জও 
বচায ওযয অভাযদয বও াজেয়ে জদযেন না ? এ া জও তনজতও র? অয অভাযও মজদ স্বাধীন 
আোজি জদয়ে থাওযফন, বআ স্বাধীন আোজি জও অজভ যীিা বদ়োয অযক ফযফায ওযযত 
বযযজঙরাভ? থফা অজভ জও বআ আোজি জদয়ে যীিায ভাযছআ ঘযর বমযত াযফ ( ঘযর 
মা়ো ভাযন ভৃতযু ন়ে) অজভ ়েত অয তায যীিা জদযত ঘাআ না! ! এঙা়িা ঈজন জনযচয 
যীিা়ে ঘযভ িাত ওযযযঙন,  ঈজন ওাঈযও ভুরভান খযয চন্ধ জদয়ে তায যীিা চ 
ওযয জদয়েযঙন, ওাঈযও ওাযপয ফা নাজিযওয খযয চন্ধ জদয়ে তায যীিা ওজেন ওযয জদয়েযঙন। 
অজন জও জঘন্তা ওযযত াযযন বম,  জেও এআ ভুূযতএ বও়োভত যর, রৃজন়োয রমাা়ে ৭০- ৮০% 
ভানুল ন্ততওার চাান্পাযভয অগুযন ়ুিযফ ( স্বাবাজফও ফস্থা়ে) , ওাযণ অল্লা তাযদযযও ভুজরভ 
জযফাযয চন্ধ বদ়ে নাআ,   েজদযও এওচন ভুজরভ ধলএও ফা ঔুজন াজি া়োয য বওান না 
বওান এওজদন চান্পাযত মাযফআ!  এ া জও বমৌজিও ভযন যে?  
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অো অভাযও ফরুন স্যায,  রৃজন়ো জওবাযফ ১০০% িাজতত্বীন এফং োময যীিাযওন্ ়ে,   
মঔন জওনা আরাযভয স্রষ্টা অযকআ বফযঙ বফযঙ যাসুযরয ওাযঙয এফং ঙযন্দয দ চন ফযাজিযও 

রৃজন়োযত বফাঁযঘ থাওযতআ বফযযতয সুংফাদ জদয়েযঙন( মাযদয বও ফযর ―অাযায়ে ভুফাাযা‖),  

থঘ এযদয ভাযছ যনযওয আজতা বফ ঔাযা এফং জফতজওএত। রৄধ ু তাআ ন়ে এআযওভ এওচন 
―ফএজ্ঞানী‖ স্রষ্টায িাজতযত্বয ঘযভ ঈদাযন যে,  ঈজন রৄধুভাত্র যাসুযরয ঈম্যত ৭০ াচায 
ভানুলযও জফনা অমাযফ এফং জফনা জফঘাযয চান্পাত জদয়ে জদযফন ( জ ফুঔাজয,  াজদ :  ৫৭০৫,  
৩৪১০;  জতযজভজচ,  াজদ :  ২৪৪৬,  তাওীওওৃত)  

ঈজন বতা ফর অযকআ িাজতযত্বয যীজতভত বখালণা জদয়েআ ফয অযঙন! !  অজন জও জনযযি 
 োময যীিাযওযন্য ভাযন ফুযছন?ধএআফধজওধজনযযিতা?ধ 

ফায়েজচদ-  অো স্যায, যাসুযরয ভা- ফাফা জও জঙর? 

স্যায-  ‗তাযা জফশ্বাী জঙর এফং বচযেআ তাযা চাান্পাযভ মাযফ, এভনজও অল্লা াও তায 
ব়োযা যাসুযরয ভা‘য চযে িভা রমাাথএনায নুভজত বদনজন।এআ ফযাাযয জ াজদ অযঙ‘। 

ফায়েজচদ-  স্যায,  অল্লা তায স্ব়েং যাসুর, তায জনযচয ওাযঙয ভানুলযওআ ওাযপযযয খযয চন্ধ 
জদয়েজঙর এফং এআ চযে তায ফাফা- ভা অচীফন অগুযন ়ুিযফ অয যাসুর চান্পাযত রয  ভদ 
জনয়ে অযাভ ওযযফ, ফযাায া জও বমৌজিও? বম ভায বয  নফী চন্ধ জনর তায চযে বদা়ো ওযা 
মাযফ না ওাযণ ব জফশ্বাী, তাযর জফশ্বাী নাযীয বয  বওন নফীযও চন্ধ জনযত র?  

অফায বদঔুন বম এও া যীিাযওযন্ ফএজ্ঞানী স্রষ্টা জও ওযয জওঙু ঙাত্রযও ( রুুল) বফজ জধওায 
এফং তফজষ্টয জদযফন এফং জওঙু ঙাত্রযও ( নাযী)  ওভ জদযফন? জ াজদ ভযত নাযীযদয বও 
ফুজদ্ধ ওভ বদ়ো য়েযঙ। রৄধু তাআ ন়ে, ওযফ বওান রমাথভ নাযী ―া়ো‖ অযদ বঙ্গ ওযযযঙন ফযর 
ঈজন তায যীিা বওযন্ এযওফাযয ফ নাযীযও াজি জযযফ ―ন্তান কবএধাযযনয  রমাযফয ওষ্ট‖ 
জদয়েযঙন। অল্লা জনযচআ নাযীযও ওভ ফুজদ্ধ জদয়েযঙন এফং জনযচআ নাযীয স্মযণজিযও জফশ্বা 
ওযযন না- তাআ জওঙু ফযাাযয ািীয বিযত্র এও রুুল = রৃআ নাযী।এ া জও যমৌজিও এফং 
জফঘায ন়ে? অনাযও সুস্থ ওযয াজেয়েযঙন, থঘ ওাঈযও ওযানায জদয়ে াজেয়েযঙন, বঙা  
জরৄযও ভাযাত্ম্ও সুঔ জদয়ে চন্ধ জদয়েযঙন, অফায ওাঈযও বওান াত- া জদয়েআ চন্ধ 
বদনজন( phocomelia) , বওঈ বানায ঘাভঘ জনয়ে ফ়ি য়েযঙ, বওঈ াযাজদন না বঔয়ে থাযও, এওআ 
যীযয রৃয া ভাথা জদয়ে াজেয়েযঙন, বতা ওাঈযও রৃচন ভানুল বচা়িা (Conjoined Twins) জদয়ে 
াজেয়েযঙন।ধরৃজন়োযত ঔাযদযয বাফ ঙ্ক্রান্ত ওাযযন রমাজত ১০ বযওযন্ড রমাা়ে ১ চন ভানুল ভাযা 
মা়েধ রUN , মায বফজয বাকআ জরৄ ( জনস্পা) , এঔাযন ঈজন ওাযও যীিা জনযেন অযর? 
অযকআ বতা ঈজন জফঘায এফং িাজতত্ব ওযয বপযরযঙন। এআ যওভ ত ত িাজতযত্বয 
ঈদাযন বদ়ো মাযফ। অজন মজদ ফযরন এযদয চযে যীিা চ যফ, তাযর রমাথভত 
এঔাযনআ FAIR TRIAL/TEST যে না ফায চযে,   জিতী়েত এযা মজদ ে ধযভএ চন্ধগ্রন ওযয 
তাযর- বমআ রাঈ বআ ওরৃ!  অনাযা এও া FAIR TEST CENTER এফং তায যীিাথএীযদয 
তফজষ্টযআ নুধাফন ওযযত াযযন না। এঙা়িা অনাযা স্রষ্টায তুরনা ( False Analogy)  বদন 
ভানুযলয ফা রৃজন়োজফ জওঙুয াযথ!  
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বম জরৄ ল্প ফ়েয ফা ভাতৃকযবএআ ভাযা মা়ে, ব জডযযক্ট চান্পাযত ঘযর মাযফ, েজদযও এওচন 
রৃজন়োয ওজেন যীিা বপ ওযযফ,  এ া বতা ঘযভ িাজতত্ব য়ে বকর। এওচন অযকআ ওফযয 
রাঔ রাঔ ফঙয ধযয অচাফ/ ওস্ট ববাক ওযযফ, অযযও চন বও়োভযতয য জডযযক্ট চাান্পাযভ 
জকয়ে জওঙ ু ওষ্ট ওভ ববাক ওযযফ-  বযতা ওফযযয অচাফ বথযও বযাআ বর! !  

এঙা়িা অনাযও অযযও া ফযাায ফজর,  বাযরা ওযয ফুছযত বঘষ্টা ওযযফন।ধঅজন ঘাআযর ফ 
জওঙুয চযে ো়েজফঘায ওযযত াযযফন না। ধরুন বওান ফাফা- ভা যনও যিায য ২০ ফঙয 
য এও া ফাচ্চা চন্ধ জদর, চযন্ধয জওঙুজদন যযআ ব ফাচ্চা ভাযা বকর ফা অল্লা ঈজেয়ে জনয়ে 
বকর! !  এঔন অজন মজদ বআ ফাফা- ভা বও ফযরন বম, রৃঃঔ ওযযা না, বতাভাযদযযও চান্পাযত ৫০ 
জ  ফাচ্চা জদফ, তা তাযদয বও ান্তনা জদযত াযযফন না, ওাযণ এ া যে যূণী়ে িজত। অয 
আওাযরয িজত অজন যওাযর জুলয়ে জদয়ে রাব জও? এয ঈয বম া “যূণী়ে িজত” ব ায 

যুন অজন রৃজন়ো ফা যওাযর বওান ওাযরআ াযযফন না।” 

বজদন অয স্যায অভাযও বওান রমাশ্নআ ওযর না,  অজভ ঔুফ বয়ে জঙরাভ বম,  স্যায এয এআফ 
রমাযশ্নয ঈত্তয বদ়োয ওাযযণ অভায ভুজভন াজেযদয াযত বনস্থা যত ়ে জওনা‖ 

ডায়েজয ়িা বল ওযযতআ বদজঔ ফায়েজচদ বাআ জঙন বথযও এয অভায ওান ভযর ধযযরন,   
ফরযরন, ―তুআ বতা বআ বরযবযরয বঘায, ঘুজয ওযয অভায ডায়েজয ়িজঙ‖, অজভ ফররাভ,   
―অজনআ বতা অভাযও নুভজত জদয়েজঙযরন, অয ডায়েজয না ়িযর অজভ অনায এআ জযফতএন 
ফযাাযয জওঙুআ চানযত াযতাভ না, এঔন অভায ওাযঙ ফ জক্ল়োয‖। ফায়েজচদ বাআ অভায ওাাঁযধ 
াত বযযঔ ফরযরন, ―ফুছজর অযচ,  অভযা বঙা যফরা বথযওআ ফা- দাদায ধভএ জনয়ে য়ি অজঙ,   
এআ ধভএ জনয়ে অভাযদয বওান বরজড আ নাআ, অচযও জন্দুয খযয চন্ধাযর জন্দু ধযভএয জঙযন 
মুজি জদতাভ। অজভ বওান ধভএ ারন ওযফ ব া জনধএাযণ ওযয অজভ বওান ভয়ে, বওান চা়েকা়ে 
চন্ধ য়েজঙ। যািা বথযও দচন ভুজভন বযনডভজর/ RANDOMLY ধযয অন, , জচযজ্ঞ ওয তাযা 
কুযঅযনয তাপজয য়িযঙ জওনা, কুযঅযনয থএ য়িযঙ জওনা, াজদ য়িযঙ জওনা, জযাত চাযন 
জওনা, জপও াস্ত্র চাযন জও না, এভনজও নাভাযচ বম সুযাগুযরা য়ি তায থএ চাযন জওনা,   
বদঔজফধরমাা়ে ৯৯% এয চফাফ যফ- ―না‖।ধথঘ এআ তাযাআ ধভএ জনয়ে কুাকুজ রৄরু ওযয বদ়ে। 
তাযদয ফস্থা যে যনও া এআযওভ, ―জশ্চভ জদযও ভুঔ জপযয না, ধযভএয  াযন খুভ ধযয না‖ 

এযয ফায়েজচদ বাআ ফরযরন, ―ঘর অচযও বতাযয বস্পার জর  জদফ, নীরযিযতয বস্পার 
বতাজয ঔা়োফ‖  
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স্রষ্টা বওন ভন্দ ওাযচয দা়ে বনন না 
 
অফুর স্যাযযয ক্লা অফায,  স্যায ক্লায ঢুওযতআ ফাআ ফরর,  ―গুড ভযজনং স্যায‖,  ঈজন ভ্রূ 
কুঘযও ফরযরন,  ―এঔাযন ওত াযযন্  ভুজরভ অঙ‖,  ফায়েজচদ বাআ ফাযদ ফাআ াত তুরর,  
স্যায ফরযরন,  “বম ক্লায ৯৯% ঙাত্র ভুজরভ বঔাযন ারাভ না জদয়ে গুড ভজনএং ফরায ভাযন 
জও?‖,  স্যায জনতান্তআ বাযরা ভানুল,   ঈনায ভস্যা যে ক্লায ঈজন মত না এওাযডজভও জিা 
বদন,  তায বথযও বফজ আরাভ রমাঘায ওযয বফ়িান। এয ঈযয আদাজনং ঈনায নচয থাযও রৄধু 
ফায়েজচযদয ঈয,  ব জও ওযয,  জও ফযর আতযাজদ। বঘ়োযয ফয ঈজন জচযজ্ঞ ওযযরন 
ফাআযও,  ―বওভন অঙ ফাআ‖,  ফাআ ঈত্তয জদযর তঔন অফায এওআ ববচার রাকর, মাযা 
―অরাভরৃজরল্লা‖ ফযর জন তা জনয়ে ঈনায বিাব ছা়িযরন জওঙুিণ।  

স্যায এযয এওাযডজভও বরওঘায রৄরু ওযয জদযরন। ফায়েজচদ চাস্ট যিা ওযযঙ,  ওঔন ঈজন 
তায ওাযঙ এয অফায আরাভ রমাঘায রৄরু ওযযফন,  বাফা ভাত্রআ ঈজন এয াজচয। ঈজন এয 
ফায়েজচদযও ফরযরন, ―অো ফায়েজচদ, তুজভ বতা বজদন ফররা বম যওার ফরযত জওঙু বনআ,   
এফং আওার বওানবাযফআ অভাযদয চযে যীিা বওন্ যত াযয না, তাযর অভাযদয চীফযনয 
থএ জও অযর?‖ 

ফায়েজচদ-  চীফযন বফাঁযঘ থাওায ঈযেশ্য া জেও ওী, এ া অজফষ্কায ওযায চেআ এআ জৃথফীযত 
অনায অকভন খয যঙ। এআ রমাশ্নজ য মথামথ ঈত্তয অনাযও বওঈ জদযত াযযফনা। মজদ বওঈ 
জদয়ে থাযও, বজ  তাাঁয জনচস্ব ঈত্তয, জনচস্ব ঈযেযশ্যয ফতাযণা। জওন্তু অনায জনযচয চীফযনয 
বফাঁযঘ থাওায ঈযেশ্য া ওী,  ব া ঔুাঁযচ বফয ওযায জবমাযন এওচনআ বফজযয়েযঙন, ব যরা 
অজন জনযচ। চীফন যরা এওজ  মাত্রা,  এফং অনায চীফন তঔনআ পর মঔন অজন 
এওচন তধমএীর এফং বাযরা মাত্রী ।অনায অয অভায চীফন া অযর এওজ  Gyroscope 
এয ভযতা-  মতিণ এজ  বাযাভয ফচা়ে বযযঔ অফজতএত যফ ( থএাৎ ঘর থাওযফ)  ততিন 
বওাযনা সুজফধা বনআ,  জওন্তু অফতএন বথযভ মা়ো ভাত্রআ ভাজ যত অঙয়ি ়িযফ।তচজফওবাযফ 
অনায চীফযনয ঈযেশ্য অযঙ। ব া ফ রমাাণীযআ থাযও-  ফংফৃজদ্ধ  জ যও থাওা। অনায 
অযাযয জধওাং ভানুযলয ভাযছ এ া এও া েতভ ঈযেশ্য ( জ্ঞাযন) । জওন্তু জফযদ 
য়ি-  মাযা এআ রমাশ্ন জনয়ে বাফযত ঘা়ে ( বমযতু এআ ায যর বওাযনা ঈত্তয নাআ) । এযতা 
ফয়িা( ! )  ভকচ জনয়ে রৄধ ু ফংফৃজদ্ধযত তাযা ঔুজ না, ়োয োময ওাযণ নাআ। যনও ভানুল 
তঔন থএীনতা়ে অরান্ত ়ে। যনযও অফায এও া বফ ায থএ ঔুাঁচযত ঘা়ে। তযফ জধওাং 
ভ়েআ বভযর না। জওন্তু ফযাায া অফায ত চজ র না। এ া অযর াভজগ্রও চীফন জনয়ে 
এও া ফযজিকত রমাশ্ন। তাআ যনও বচনাযারাআচড ঈত্তয বযর অনায ঈত্তযজ  অনাযওআ 
ঔুাঁযচ জনযত যফ। চীফযনয ঈযেশ্য অযর ব াআ মা অজন ঈযেশ্য জযযফ বাফযত ঘান। 
ফুজদ্ধভাযনযা জনযচয ঘাজদা  রুজঘভযতা এও া ঈযেশ্য ববযফ বনন।ভানুল বওান ঈযেযশ্যয বফাছা 
ভাথা়ে জনয়ে চন্ধরাব ওযয না। ওাযচআ ভানুযলয চীফযন ফূএ জনধএাজযত বওান ঈযেশ্য থাওযত 
াযয না। চীফযনয ঈযেশ্য ়ে ভানুল জনযচআ ততজয ওযয বন়ে, ন়েযতা জযফায/ ভাচ/ যাষ্ণ ততজয 
ওযয বদ়ে, অভযা বওফর বআ ঈযেশ্য যূযণয বঘষ্টা ওজয।ধ এআচযেআধএও াধ জফঔযাতধ ঈজিধঅযঙ: 
“The purpose of life is a life of purpose.” —Robert Byrne 
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এযয ফায়েজচদ স্যায বও াটা রমাশ্ন ওযয ফর, ‗স্যায,  স্রষ্টা বওন রৄধু ভানুযলয বাযরা ওাযচয 
বরজড  বন়ে,  ঈজন বওন ঔাযা ওাযচয দা়ে বন়ে না?‖ 

স্যায এও ু ওাজ জদয়ে রৄরু ওযযরন, ভযন যে এফায ঈত্তয যনও ফ়ি জওঙু এও া যফ।  

স্যায ফরযরন,  ―ধয কবীয াকযয এও চাাচ ডুযফ বকর,  এঔন তুজভ এও া জফযল মন্ত্র ফা 
জজরন্ডায অজফষ্কায ওযযঙ,  মা জদয়ে াজন বথযও ফাআযও ঈদ্ধায ওযা ম্ভফ। তুজভ এঔন বআ 
মন্ত্র া এও জফযল ডুফুজয বও জদযর,   ব জকয়ে এও এও ওযয ফাআযও ঈদ্ধায ওযয জনয়ে 
অর। জফযল এওচন বও ঈদ্ধায ওযযত জকয়ে ব ফুছরা এআ বরাযওয াযথ তায অযকআ 
ত্রুতা অযঙ,   তাআ ডুফুজয বআ বরাওযও ঈদ্ধায ওযর না। এঔন এআ বম এতগুরা বরাও বম 
ঈদ্ধায বর,  তায চযে বরজড  জও তুজভ াফা?‖ ফায়েজচদ ফরর,  ―জচ াফ‖। স্যায ফরযরন 
জওন্তু এওচন ভানুল ভাযা বকর,  তায দা়ে জও তুজভ জনফা? ফায়েজচদ ফরর,  ―জচ না, অভায দা়ে 
না‖। স্যায ফরযরন,  জেও এওআবাযফ অল্লা অভাযদয বও ৃজষ্ট ওযযযঙন,  াত,  া,  নাও,  
ভজিে আতযাজদ ততজয ওযয জদয়েযঙ,  অভাযদয স্বাধীন আোজি জদয়েযঙন। এঔন এআফ ফযফায 
ওযয মজদ তুজভ বাযরা ওাচ ওয,  তায বরজড  স্রষ্টা জনযফন,  অয ঔাযা ওাচ ওযযর তায দা়ে 
বতাভায জনযচয ঈয ফতএাযফ।‖ 

ক্লায এতিণ জনন নীযফতা জফযাচ ওযজঙর, এঔন ফ অজিওযা বচাযয তাজর বদ়ো রৄরু ওযয 
জদর।  

স্যায ফাআযও থাজভয়ে ফরযরন, ―ফায়েজচদযও তায চফাফ জদযত দা। বদজঔ ব জও ফযর‖।  

ফায়েজচদ-  স্যায অজন বম ফযাঔযা ফা কল্প ফরযরন,  অজভ জেও এওআ যওভ তযফ এও ু জবন্প 
ঈদাযণ জদজে বফাছায সুজফধাযথএ। ধরুন অজভ এও া ফ়ি সুায য বকরাভ,  বঔাযন জওঙু রৃয 
য য ভ়েরা বপরায চযে ডাস্টজফন অযঙ। ধযযন বম বওাম্পাজন এআ ডাস্টজফন ততজয ওযযযঙ,  
তায নাভ ―অরী প্লাজস্টও‖। এঔন অজভ বদঔরাভ বওঈ বআ ডাস্টজফন ফযফায ওযযঙ না,  বম 
বমঔাযন ঔুজ ভ়েরা বপযর জদযে,  ডাস্টজফযনয অয ায যনও ভ়েরা ঙজ়িয়ে জঙজ য়ে অযঙ। 
এঔন অজভ মজদ জকয়ে বআ ভ়েরা গুরা জনয়ে ডাস্টজফযন বপজর,  তাযর অযাযয ঈজস্থত 
যঘতন ভানুল এআ ওাযচয চযে ওাযও বরজড  জদযফ,   অভাযও নাজও অরী প্লাজস্টওযও?‖ স্যায 
ফরযরন,  “ফশ্যআ বতাভাযও,  ওাযণ ফাআ বতা তাজওয়ে জঙর,  বওঈ জনযচ বথযও এআ বাযরা 
ওাচজ  ওযয নাআ,  তুজভ যঘতন নাকজযও জযযফ ওযযঙ,  ফশ্যআ বরজড  বতাভায‖। ফায়েজচদ 
ফরর,   “জওন্তু স্যায অজন বতা এ াআ ফুছাযত ঘা়েযরন বম, স্রষ্টা রৄধু রৄব ওাযচয দা়ে বনন এফং 
ফািযফ ভানুল এ াআ ফরযফ বম অল্লাহ্আ ফাঘা়েযঙ, ডুফুযী যে ঈজঙরা ভাত্র, বআ জযযফ 
এঔাযনধ বতা অজভ না,  অরী প্লাজস্টও বরজড  া়োযধ ওথা! !  থঘ অনায ওথা ভযত ফা 
ওভনযন্ফ ভযত অভায া়োয ওথা। অয এঔন মজদ বচায ওযয ফরযত ঘান এঔাযন অজভআ 
বরজড  াফ,  তাযর রৃজন়োয বওান বাযরা ওাযচয রমাংা অল্লাহ্বও জদযত াযযফন না, রৄধু 
বাযরা ওাযচয বরজড  জদযফন,  অয ভন্দ ওাযচয দা়ে ঘাাযফন না, এ া বতা বন্ডাজভ! ‖ 

ক্লায ফাআ ঘু, স্যায জঘন্তা়ে যয বকযরন।  
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ফায়েজচদ- ―স্যায ধযযন বম,  এআ ডাস্টজফযনয তরা়ে এও া পযু া অযঙ,  মা জদয়ে ফ ভ়েরা 
য়ি মাযে,  এঔন ভানুল ওাযও এয চযে দা়েী ওযযফ,  অভাযও নাজও অরী প্লাজস্টওযও?‖ 
স্যায ফরযরন,  ―তুজভ বতা বতাভায ভত বঘষ্টা ওযযঙ,  অরী প্লাজস্টও বুরবাযফ ডাস্টজফন ফাজনয়েযঙ,  
এ া তায বদাল,  তুজভ বওন দা়েী ফা?”  

ফায়েজচদ ফরর,  স্যায জেও তাআ, বমযত ু তাযা ফাজনয়েযঙ তাযাআ দা়েী যফ, ধযযন অনায কযল্পয 
বআ জজরন্ডাযয মজদ বওান ভস্যা ত,  তায দা়ে জওন্তু ডুফুজযয খায়ি যত না।ধবম ফাজনয়েযঙ,  
তায খায়িআ যত।ধৃজষ্টওতএা অভাযদয বও ফাজনয়েযঙন, স্বাধীন আোজি জদয়েযঙন, জওন্তু অভাযদয 
স্বাধীন আোজি জদয়ে অভযা তায যীিা বওযন্ অজ নাআ, ঈজন জনযচআ বচায ওযয অভাযদয 
নুভজত ঙা়িাআ াজেয়ে জদয়েযঙন।ধ অনায কযল্পয বআ জজরন্ডাযযয অজফষ্কতএা( ভানুল)  জওন্তু 
জজরন্ডাযযয ফাও/ USERবও( অযযওচন ভানুল)  বওানবাযফআ জন়েন্ত্রণ ওযযত াযযফ না,  
ফযফাযওাযীয ভযনয আো অযক চানযত াযযফ না,  েজদযও স্রষ্টা জওন্তু অভাযদয ১০০% 
জন়েন্ত্রণ ওযযত াযযন।ধ ঈজন অযকআ চাযনন অভযা বও জও ওযফ এফং ঘা়েযর ঈজন ব াযও 
জন়েন্ত্রণ ওযযত াযযন এফং রমাজতজদন ওযয মাযেন,  তাআ এ া যুাআ FALSE ANALOGY/ কুমুজি 
য়ে মাযে।এঔাযন ম্পূণএ দা়ে স্রষ্টায না য়ে াযয না। ওাযণ ঈজন ঘাআযরআ ভানুযলয তাৎিজনও 
বাকয জনধএাযণ ওযযত াযযন এফং রমাজতজদন রমাাথএনায জবজত্তযত ওযয মাযেন।ঈজন ঘাআযর অনায 
কযল্পয জজরন্ডাযযয ফযফাযওাযীযও জন়েন্ত্রণ ওযযত াযযন,   ঈজন ঘাআযর বওান রমাাওৃজতও রৃযমএাক 
না জদয়ে চাাচযও ফাাঁঘাযত াযযন, এভনজও ঈজন ঘাআযর যরৌজওও জওঙু ওযয ফাআযও ফাাঁঘাযত 
াযযন, ঈজন ঘা়েযর ফআ াযযন, এওচন ভানুল ( জজরন্ডায অজফষ্কাযও)  তা াযযন না। অনাযা 
রমাা়েআ ভানুযলয ( ফা াজথএফ জওঙু)  াযথ স্রষ্টায তুরনা জদয়ে FALSE ANALOGY ওযযন। ভানুল ফা 
জৃথফীয বওান জওঙুয াযথআ বতা স্রষ্টায তুরনা ঘযর না! ! বম ভুূযতএ অনাযা রৃজন়োজফ জওঙুয 
াযথ স্রষ্টায তুরনা ওযযত মাযফন ব া FALSE ANALOGY কুমুজি যফ।  

এঔন অজ অভযা ঔাযা ওাচ ওজয বওন? অভযা ঔাযা ওাচ ওজয,  তায েতভ ওাযণ 
়েতান অভাযদয রমাযযাজঘত ওযয, ৃজষ্টওতএা অভাযদয স্বাধীন আোজি জদয়ে অফায বআ আোযও 
রমাযযাঘনা ওযায চযে ়েতান রাজকয়ে জদয়েযঙন। এআ ়েতান ওাযও জওবাযফ রমাযযাঘনা ওযযফন 
ব া ৃজষ্টওতএা ঔুফ বাযরা ওযয এযওফাযয ১০০% জনজশ্চত চাযনন,   তাযর অজভ বম ঔাযা 
ওাচ ওজয,   বম া অফায ৃজষ্টওতএা অযক বথযওআ চাযনন এফং ঈজন এ া চাযনন বম তাযআ 
ততজয ওযা ়েতান অভাযও জদয়ে ব ওাচ ওযাযফ,   তাযর ৃজষ্টওতএা এঔাযন জওবাযফ দা়েী না 
য়ে থাযওন,   ঈজন রৄধু অভাযও বচায ওযয যীিা বওযন্ াজেয়েআ িান্ত নজন,   এয অযকআ 
ঈজন অভায বাকয জরযঔ জদয়েযঙন বম া জওনা অফায অভায ওাযচয াযথ ১০০% জভর যফ,   
এফং এযযয অফায এও জফযল ়েতান বরজরয়ে জদয়েযঙন, এঔন অজভ ঔাযা ওাচ ওযযর 
তায দা়ে ঈনায খায়ি ফতএাযফ না বওন?  

রৄধু তাআ ন়ে ঈজন জফার ংঔযাকজযষ্ঠ এওদর ভানুলযও ( ভুজরভ)  নন্তওার অগুযন ়ুিাযফন 
এভন এও া ওাযযণ বম া ঈজন জনযচআ অযক বথযওআ চাযনন! !  ঈজন জনযচআ অযক বথযওআ 
চাযনন বম,  বও বও ঔাযা ওাচ ওযযফ এফং বও বও চাান্পাযভ মাযফ,  এযযয ঈজন তাযদযযও 
তায ―যীিা নাভও ঈাযওযন্‖ াজেয়েযঙন। ঈজন তাযর জওবাযফ দা়েভুি থাযওন? 

স্যায এয ওার কুাঁঘযও অযঙ,  ক্লাযয ফাদ ফাজওযা জঘন্তা়ে য়ি বকর ঈত্তয ঔুাঁযচ বফয ওযযত। 
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ফায়েজচদ-  অো স্যায, অজন ফযরন বতা,  রৃজন়োযত অভযা ভন্দ ওাচ ওজয বওন? 

স্যায-  ওাযণ অভাযদয অল্লা স্বাধীন আোজি জদয়েযঙন, অভযা অভাযদয স্বাধীন আো জদয়ে 
ভন্দ ওাচ ওজয। অল্লা স্বাধীন আোজি জদযর বাযরা  ভন্দ রৃয াআ থাওযত যফ। 

ফায়েজচদ-  স্যায রৃজন়োযত ভন্দ ফা ভঙ্গর জচজন ফা EVIL ও়ে যওযভয? 

- ভন্দ ফা ভঙ্গর বতা যনও যওযভয যত াযয, বতাভায রমাযশ্নয ঈত্তয ফুছরাভ না। 

- স্যায ভন্দ ফা ভঙ্গর রৃআ যওযভয ়ে। এও া যে MORAL EVIL বম া অভযা স্ব়েং স্বাধীন 
আোজি জদয়ে ওজয এফং NATURAL EVIL বম া অল্লা জনযচ ওযযন ফা ন্তত অভাযদয বওান 
াত বনআ।ধযয জনরাভ অভযা অভাযদয MORAL EVIL এয চযে দা়েী,  জওন্তু অভাযদয NATURAL 

EVIL,  ভাযন যে ফো,  ঔ়িা,  খূজণএছ়ি,  অযগ্ন়েজকযী,  বুজভওম্প এফং োে রমাাওৃজতও জফমএ়ে 
এফং বযাকযাও- ফযাজধ,  বচযনজ ও জডযপক্ট, ভাভাযী আতযাজদয চযে দা়েী বও? অল্লা এও া 
রমাাওৃজতও জফমএ়ে ফা ভাভাযী জদয়ে রাঔ রাঔ জনযাযাধ ভানুল তযা বওন ওযযন? অল্লা এঔাযন 
অযর ওাযও যীিা জনযেন? অয মাযদয জনযেন তাযদয স্বাধীন আোজি জওবাযফ থাওর 
এযত? তাযদয ঈয বতা বচায ওযয এআ জফমএ়ে ঘাজয়ে বদ়ো য়েযঙ। অজন বতা ফরযরন 
ঔাযা ওাযচয চযে অভাযদয স্বাধীন আোজিআ দা়েী!  অনাযদয FREE WILL DEFENSE 

THEORY রৄধুভাত্র জওঙু া MORAL EVIL এয ভাধান বদ়ে,  NATURAL EVIL এয ন়ে। অয 
রৄাজঔয বতা স্বাধীন আোজি নাআ, রৄাজঔয ওষ্ট/ SUFFEREING এয দা়ে বও জনযফ? তাযা 
বতা ংযফদনীর চীফ ( SENTINENT BEING)। অয অজন জও এআ যওভ এওচন ভঙ্গরওাযী 
ৃজষ্টওতএায াযথ জঘযন্তন চান্পাযতআ থাওযফন? 

Logical Problem of Evil বমভন অযঙ,   বতভজন অযঙ Evidential Problem of Evil -  বমভন 
ধযযন,   এওচন জচাফ জযজতা বভাযভনা বম াযাচীফন অল্লায যথ ঘযরযঙ,  বওান এও 
মুযদ্ধয ভ়ে কজনভযতয ভার জযযফ বচায ওযয ধযয এযন,  তাযও  ানা ১ ভা ওয়েও ভানুল 
ধলএন ওযয জতযর জতযর তযা ওযর,  থফা এও জফজডং অগুন বরযক বকযর এওজ  ১ ফঙযযয 
ফাচ্চা যনও ভ়ে জনয়ে ধীযয ধীযয অগুযন যু়ি জতযর জতযর ভাযা বকর -  ৃজষ্টওতএা এআযওযভয 
Evidential Problem of Evil ফা ঈযেশ্যীন ভঙ্গর এয বওান ফযাঔযা জদযত াযয না। এও া 
বঙা  জরৄযও জতযর জতযর তযা ওযায ওাযণ জওআ ফা যত াযয! !  

অজন ়েত জওঙু THEODICY এঔাযন ফযফায ওযযত াযযন,  বমভন,  এআফ NATURAL EVIL 

এয ভযধয অল্লায ়েত ফৃত্তয বওান বাযরা ঈযেশ্য/ ভঙ্গর অযঙ,  জওন্তু তাযর জও অজন 
রমাাওৃজতও জফমএ়ে রমাজতযযাধ,   ওযানায জঘজওৎা,  ভাভাযী রমাজতযযাধ ফা পা়োয াজবএ আতযাজদ 
ঈজেয়ে জনযফন,  ওাযণ অল্লায এআযওযভয ফযাও রমাাণনা ফা িজতয ভাযছ ফৃত্তয বওান ঈযেশ্য 
ফা ভঙ্গর অযঙ? 

স্রষ্টা বওন রৃজন়োযত ভানুল তযায চযে নতুন বযাক ততজয ওযযফ? এআড বযাকজ  অযক জঙর 
না,  স্রষ্টা বওন রৃজন়োযত এআ বযাযকয অজফবএাফ ওযাযরন? যনও নতুন নতুন বযাক ঈজন ভানুল 
তযা ওযায চযে ততজয ওযযতযঙন বওন? ধযযন এওজ  বঙা  জরৄ ভায়েয ব  বথযওআ এআড 
জনয়ে চন্ধার, এঔাযন দা়ে ওায? বঙা  জরৄ বতা জনষ্ঢা, তাযও বওন স্রষ্টা ফাাঁঘাযত াযযরন না? 
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অো স্যায, ধযযন অজন জিারী বওান এও বদযয রমাধান এওচন। এঔন অনায বদযয 
বওান এও ঞ্চযরয বওান এও ফযাজি/ জওঙু ংঔযও ফযাজি যাষ্ণযদ্রা ওযর। এঔন অজন জও আ 
এও ফযাজি/ জওঙু ংঔযও ফযাজিয চযে যুা ঞ্চর ভূযর ঈৎা ন ওযযফন? নাযী,   জরৄ,   
ফৃদ্ধ ফাআযও তযা ওযযফন রৄধ ু এআচযে বম বঔাযন বওান এওচন ফযাজি ―জওঙু‖ ওযযজঙর। রৄধু 
তাআ না,  এবাযফ ফরযর জেও যফ,  এও া বফাভা বভযয যুা ঞ্চর গুজ়িয়ে জদযফন? 

- না ম্ভফ। বফজয বফী যাষ্ণযদাী ফযাজি/ ফযাজিযদয বও ধযয অনফ এফং জফঘায ওযফ 

- জেও তাআ,  এওচন জফযফওফান ফযাজি তাআ ওযযফন,   রৄধ ু তাআ ন়ে,  বআ যাষ্ণযদাী ফযাজিযও 
(FAIR TRIAL) জেও জফঘাযযয ভুযঔাভুজঔ ওযা যফ। চাস্ট ধযয এযনআ তযা ওযা যফ না। তাযর 
স্যায অনায স্রষ্টা বওন রুত নফী ( াভুদ এফং বকাভযা)  এফং নূ নফীয এয যুযা ম্প্রদা়েযও 
ধ্বং ওযয জদজঙর? বঔাযন যনও জনযী নাযী,  জরৄ,   ফৃদ্ধ জঙর,  তাযদয বওন তযা ওযা 
র? অয অজন জও জনজফএঘাযয এফং ওাযযন রৄতযাযও নুযভাদন ওযযন? বঔাযন বতা যনও 
জনযী রৄ জঙর। 

থঘ ভওাভী রমাাওৃজতও নাজও রমাাওৃজতও এঔন বওঈ জেও ফরযত াযয না, জেও বমভন অল্লাহ্ 
রমাওৃজতযত এওচন জচযা/ HERMAPHRODITE ততজয ওযযন,  ভওাভী ততজয ওযযত াযযন তফজও,   
রমাওৃজতযত ভানুল ঙা়িা রমাা়ে ১৫০০+ বফী রমাচাজতযত ভওাজভতা জফদযভান। তযফ এ া অযযও 
সুদীখএ অযরাঘনায জফল়ে। 

- রভ,  এ া য়েন্ ,  এ া ভাথা়ে অযজন ওঔনআ. . .  

- অো স্যায,  এও া জনষ্ঢা জরৄ ভাযা বকযর জও যফ? 

- ব বাচা চান্পাযত মাযফ। 

- তাযর বওঈ মজদ ভানুবফ য়ে ফ জরৄযও তযা ওযযত ঘা়ে, এআ ওাযযণ মাযত তাযা ফ়ি য়ে 
চাান্পাজভ না ়ে,  তাযর তাযও জও ফৃত্তয স্বাযথএ যাধী জফযফঘনা ওযা মাযফ ফা ঈজঘৎ? 

স্যায,  ঘু য়ে রৄনযঙন। ঈনায ভুযঔ বওান ওথা বফরুযে না। ঘাজযজদও রৄনান নীযফতা। 

ফায়েজচদ-  স্যায অজন জও এজজওঈযা বআ জফঔযাত ঈজি রৄযনজঙযরন?  

স্যায-  না,  বওান া? 

ফায়েজচদ-  ইশ্বয ভঙ্গরযও ফাাঁধা জদযত আেুও,  জওন্তু িভ ন়ে- এয ভাযন ঈজন ফএজিভান ন়ে 
ঈজন িভ,  জওন্তু আেুও ন়ে-  এয ভাযন ঈজন ভঙ্গরওাযী 
ঈজন িভ এফং আেুও -  তাযর ভঙ্গর বওাথা বথযও অয? 
ঈজন িভ ন়ে,  আেুও ন়ে-  তাযর জতজন জও ওযয ইশ্বয ন?  

অফুর স্যায জতযআ এফায ‗অফুর‘ য়ে বকযরন ভযন যে! !   

ফায়েজচদ ফরর,  ―অো স্যায ফরুন বতা, জফদগ্রি ভানুলযও ফাাঁঘান বাযরা ওাচ জও?‖,  স্যায 
ফরযরন,  ―ফশ্যআ‖। ফায়েজচদ ফরর,  ―তাযর স্যায ফরুন বতা,  ভানুলযও ফাাঁঘাযনা বাযরা ওাচ 
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ফযরআ জও ৃজষ্টওতএা এযও ঙন্দ ওযযন,  নাজও ৃজষ্টওতএা ঙন্দ ওযযন ফযরআ ভানুলযও ফাাঁঘান 
বাযরা ওাচ‖। স্যায যনও জঘজন্তত য়ে ়ির। যনও জঘন্তাবাফনা ওযয ঈজন ফরযরন,   ―ফশ্যআ 
বাযরা ফযরআ অল্লা ঙন্দ ওযযন‖। ফায়েজচদ ফরর,   ―তাযর ফুছা মাযে বাযরা ফা ঔাযা 
ফুছায চযে অভাযদয বওান ৃজষ্টওতএা রাযক না,  এ া ফুছযত অভাযদয জ্ঞান,   ফুজদ্ধ- জফযফও,   
ভাচ,   যাষ্ণ,   জযফায আতযাজদ মযথষ্ট,  রৄ াজঔয ভযধয তনজতওতা অযঙ,   জওন্তু তাযদয 
বওান ধভএ নাআ‖।   

ফায়েজচদ,  অফুর স্যাযযয চফাযফয অা়ে ফয অযঙ,  স্যায ফরযরন,  ―রভ,  অজভ ফুছযত 
বযযজঙ‖,  এআ ফযর বজদযনয ভত স্যায ক্লা বল ওযয ঘযর মান,  ক্লাযয ফায বঘাঔ অভায 
জদযও,  ফাআ জনচ জনচ মুজি/ কুমুজি ঔুাঁযচ বফয ওযায বঘষ্টা ওযযতযঙ। অয মাযা অযক না 
ফুযছআ তাজর জদয়েজঙর,  তাযদয ফাআ পযার পযার ওযয তাজওয়ে অযঙ. . .  
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ূেস্থান বথযও স্রষ্টায দযূত্ব 
 
যনও জদন ধযযআ ফায়েজচদ বাআ বদযঔ বম,  ব বাজএজ য বম বদাওাযন ঘা ঔা়ে,  বঔাযন এও 
বঙযর ফয ফাআযও বাযী বাযী জ্ঞান জদয়ে মা়ে। জওঙু জপরজপযওর,   জওঙু জফজ্ঞান,   বফজয 
বাক ধভএী়ে। বঙযর ায ল্প ল্প দাজ়ি,   বদঔযত রম্বা এফং বফ জজিত  াআ। তযফ অফায 
বঘআন বস্মাওায। এও ায য এও া জযকযয  ধযা়ে।ফায়েজচদ বাফর অচযও ঘা বঔযত জকয়ে তায 
াযথ অরা ওযা মাযফ,   বদঔা মাও তাযা অযর জও আসুযযত অরা ওযয অচযও।বঙযর া 
ধযয ধযয জওবাযফ চাজন ফ বভধাফী ঙাত্রযদয াযথআ অরা চুয়ি বদ়ে। বতা অচ জফযওর বফরা 
ফায়েজচদ ঘযর বকর ঘা বঔযত। মথাযীজত বআ বঙযর া অযযা রৃআ চযনয াযথ জও জনয়ে চাজন 
অরা ওযজঙর। ফায়েজচদ জকয়ে রম্বা এও া ারাভ জদর। তাযা রমাজতজদন ফায়েজচদযও বদঔত,   
তাআ বঘাযা়ে জযজঘত জঙরআ। ারাযভয ঈত্তয জদয়ে বআ বঙযরজ  ফরর,   ―বাআ বওভন অযঙন‖,  
ফায়েজচদ ফরর,  ―এআত বাআ বার,   রমাা়েআ বদজঔ অনাযা জফযল জওঙু জনয়ে অযরাঘনা ওযযন,   
বতা অচ বাফরাভ অনাযদয বওান ভস্যা না যর অজভ এও ু চয়েন ওজয অয জও‖। 
‗বঙযরজ  জনযচ বথযওআ ফরর,   ―অভায নাভ াান,   অজভ এঔাযন IBA বত MBA ওযজঙ,   
অজভ ঔুজআ ফ মজদ অজন অভাযদয াযথ অযরাঘনা ওযযন।‖ ফায়েজচদ তায জযঘ়ে জদর 
এফং তাযদয অযরাঘনা রৄনযত রাকর।  

বঙযরজ  কু়োন্ াভ জপজচক্স এফং জস্টযপন জওং এয জফজবন্প ঈদৃ্ধজত জদয়ে এ াআ রমাভাণ ওযযত 
ঘা়েজঙর বম, জস্টযপন জওং এয  কু়োন্ াভ ফ্লাওঘুয়েন বথযও জফক ফযাং জথজযযত যনও যনও 
ভস্যা অযঙ।  এযয ব জফজ্ঞান বও এওায বযযঔ কুযঅন বথযওআ ―না চানা জফজ্ঞাযনয‖ 
রুন বদ়ো রৄরু ওযর,  এআ বদযঔ ফায়েজচদ বতা তাজ্জফ। ফা জও ঘভৎওায। কুযঅযন বতা 
বদজঔ ফআ অযঙ।  

াান ফরর, কুযঅযনয অল্লা নাজও ফযরযঙ,    

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

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

ফযা বঔর ঔতভ, জওযয তফজ্ঞাজনও জথজয, এত এত জফজ্ঞাজন জওঙু ওযযত াযর না,  অয 
অল্লায বস্পার জথজয যে –“ জথজয”। এফায ফায়েজচদ বাআ ফরা রৄরু ওযর,   

ফায়েজচদ-  বাআ এত এত জফজ্ঞান অনাযদয কুযঅযন,  বতা রমাশ্ন র,  কুযঅযন অল্লা মঔন 
এআ ফযাাযয আজঙ্গত জদয়েজঙরআ,  এআ কু়োন্ াভ ফ্লযাওঘুয়েন এয ওথা ভুজরভযা ফায অযক 
চানর না বওন? অনায অল্লা কুযঅযন এত এত নকণয ফযাাযয ওথা ফযরযঙন থঘ 
―কু়োন্ াভ রৃজন়ো‖ ফযাাযয এও ু ফরযরন না বওন স্পষ্ট ওযয?  

অয অনায অল্লাত এওচন INTELLIGENT DESIGNER, অভাযও ফযরন বতা কু়োন্ াভ রৃজন়ো়ে 
VIRTUAL PARTICLE গুরা ততজয ়োয াযথ াযথআ ধ্বং য়ে মা়ে বওন? অল্লায ৃজষ্ট এযতা 
দূফএর বওন বম ৃজষ্ট ়োয াযথ াযথ ধ্বং য়ে মা়ে? এ া জও বাযরা জডচাআযনয নভুনা?  
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অয বওা়োন্ াভ বস্ট  এ বওাযনা ওনা ভাআন্ড/  যঘতন ত্ত্বা (God) ওাচ ওযযত াযযনা 
Uncertainty  Principle Law নুমা়েী। বওান OMNIPOTENT GOD  ওাচ ওযযত াযয না,   
ওাযণ তঔন তায এআ অচগুজফ অঘযযনয( Uncertainty)  জঙযন ঈযেশ্য থাওযত যফ -  বম া 
থাওা াস্যওয এফং যমৌজিও। 

অয ভুর জফল়ে যে অনায অচগুজফ এফং াংখজলএও গুযনয জধওাযী ীভ চজ র স্রষ্টা মজদ 
জফক ফযাং এয অযকআ ফস্থান ওযযত াযযন ফা NOTHING ফস্থা়ে থাওযত াযযন তাযর ে 
বওান জওঙ ু ( রমাাওৃজতও) থাওযত াযয না বওন? অফায াচায াচায স্রষ্টা বথযও এযওফাযয 
ঙন্দভত জনযচয বস্পার ( আরাজভও)  স্রষ্টাযওআ এযনযঙন বওন? ফাজওযদয জও যফ? তাযা বতা 
থাওযত াযয? এওআ বকাাঁচাজভর মুজি বতা জিষ্টানযা ফর ফর অযকআ জদয়ে যাঔযঙ, ফযং তাযদয 
অ়োতজ  জফক ফযাং এয াযথ বফ বার জভযর মা়ে [ Gennesis 1:3-  And God said, "Let there 

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

এঔন অযন অভযা এও ু বদজঔ বম অ়োত জনয়ে অজন ফরযঙন বআ অ়োযতয থএ জনয়ে 
নাভওযা নুফাদও/ তাপজযওাযওযা জও ফযরযঙন।  

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

saith unto it only: Be! and it is 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

তাপজয আফযন ওাজয- জতজন ককন  বফুযনয অজফষ্কতএা,  এফং মঔন জতজন বওান ওাচ ম্পাদন 
ওযায আযে ওযযন,   তঔন তায চযে রৄধু ‗‘ ফযরন,   অয তা য়ে মা়ে। 

BAYAAN FOUNDATION- জতজন অভানভূ  মভীযনয স্রষ্টা। অয মঔন জতজন বওান জফলয়েয 
জদ্ধান্ত বনন,   তঔন বওফর ফযরন ‗‘ পযর তা য়ে মা়ে।  

ভুজচফয যভান- জতজন অওা  ৃজথফীয জৃষ্টওতএা এফং মঔন জতজন বওান ওাচ ম্পাদন ওযযত 
আো ওযযন তঔন তায চে রৄধুভাত্র ‗‘ ফযরন,  অয তাযতআ তা য়ে মা়ে। 

এতিণ বমফ নুফাদ রৄনযরন বগুরা ফ আজতাযয নাভওযা নুফাদওযদয জরঔা। থঘ 
এওভাত্র অনায নুফাযদয বস্পার থএ যে -  “Creator of the heavens and the earth 

FROM NOTHINGNESS”। এঔাযন বম অযজফ ফাওয অযঙ ―ফাজদ়েু াভা়োজত ়োর অযজদ‖ 
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এ া কুযঅযনয অযযা যনও চা়েকা়ে অযঙ,  বওাথা ‗রৄে বথযও‘ এভনজওঙু ফুছান ়েজন,  অয 
ফ চা়েকা়ে জও অল্লা ―কু়োন্ াভ ফ্লাওঘুয়েযনয‖ আজঙ্গত জদয়েযঙন? অনাযা মুক মুক ধযয এআ 
এওআ ওাচ ওযয অযঙন। অনাযদয রমাথভ বওৌর যে,  জওবাযফ যব্দয ফাযযা া ফাজচয়ে,  
ফাযওযয থএ জযফতএন ওযয বদ়ো মাযফ, অচওার এআচযে অনাযদয অফায বস্পার জওঙু 
নুফাদও অযঙ মাযা সুযওৌযর জত যুাতন এফং রমাঘজরত অ়োযতয থএ ফা ফযাঔা বঘনচ 
ওযয বদন। অজন নাভী দাভী নুফাদও ফাদ জদয়ে অনায বস্পার নুফাদও ঙন্দ ওযযরন। 
এআফ বন্ডাজভ অয ওত? এআগুরা জিষ্টানযা ওযয ওযয জঘয়ে বপযরযঙ।  

ধযযন অজভ ফররাভ,  অভায ন্তান নজিত্ত্ব / NOTHING জঙর,  এযযয অজভ 
জিত্ব/ SOMETHING ওযরাভ,  তায ভাযন জও অভায ন্তান ―কু়োন্ াভ ফ্লাওঘুয়েযনয‖ বথযও 
অযঙ?  

াান ফরর,  ―বাআ অজভ জওন্তু ফজর নাআ বম কুযঅযন কু়োন্ াভ ফ্লযাওঘুয়েযনয ওথা ফরা অযঙ,   
অজভ ফযরজঙ যত াযয. . . ”  

ফায়েজচদ-  তাযর কু়োন্ াভ জপজচক্স অয জওং জনয়ে এত রম্বা জপজযজি জদযরন বওন? স্পষ্ট 
ফযর জদযতন বম, জফজ্ঞাজনযা জফক ফযাং এয জেও ওাযণ এঔন চাযনন না,  তযফ অনাযা 
ভুরভানযা ‗১০০% জেও! ! ‘ ওাযণ া চাযনন, অয ব া যে অল্লায ‗ জথজয‘। কু়োন্ াভ 
জপজচক্স জনয়ে এত পারতু এফং রমাাজঙ্গও জফদযা চাজয/ PEDANTIC SPEECH ওযায দযওায জও 
জঙর?  

জফজ্ঞাজনযা ফযরযঙ ূে বথযও অযঙ, অয অনায অল্লাহ্ ফরযঙ ঈজন ‗কুন‘ ফরাযত ফ 
অযঙ!  জও ফ কাাঁচাঔুজয মুজি বদন বাআ? বম বরাও স্রষ্টাআ জফশ্বা ওযয না তাযয অফায ‗কুন‘ 
জদয়ে জও রমাভান জদযেন? অযক বতা স্রষ্টা অযঙ ব ায রমাভান বদন, এযযয তায ‗কুন‘ ফরা। 
ঈনায ‗কুন‘ ফরাযত বতা বওান বস্পার জফজ্ঞান ফা মুজি াজে না,  বম া অআনস্টাআন ফা 
জফজ্ঞানীযদয বথযও যনও জনবএযযমাকয!  এ া রৄধু ন্ন জফশ্বাযয ফযাায। 

এফায অযন,  অল্লায ―কুন‖ ফরা জনয়ে জওঙু ফজর,  অল্লায জও অভাযদয ভত ভুঔ অযঙ,  মা 
জদয়ে ব্দ বফয ়ে? অয ‗কুন‘ ফরায াযথ াযথ মজদ ফ ততজয য়ে মা়ে,  তাযর অল্লায 
১৩. ৫ জফজর়েন ফঙয রাকর বওন ভাজফশ্ব ফানাযত? রৄধু ৪. ৫ জফজর়েন ভ়ে জনয়েযঙন অভাযদয 
ভানুযলয চযে জৃথফী ফানাযত, এযয অযযা জভজর়েন জভজর়েন ফঙয জনয়েযঙন ভানুল ফানাযত। 
এযয াচায াচায ফঙয জনয়েযঙন ―অযফ‖ ততজয ওযযত, এযয যনও ভ়ে ায য়ে 
যাসুযরয ফা-  অব্দুল্লা ততজয র,  এযয অযযা ৪০ ফঙয  াআভ জনয়েযঙন তায ফ বথযও জরমা়ে 
যাসুর ফানাযত,  “কুন” এয জি জও এতআ নকণয? অল্লা ফযরযঙন াযথ াযথ য়ে মা়ে,  
াযথ াযথ জও জওঙু য়েযঙ অযদৌ? ঈজন জনযচ বতা ফযরন, ঈজন ৬ জদযন ফ ততজয ওযযযঙন-  
এ া বতা ওন্রাজডজক্টং য়ে বকর। ফািযফ এত ভ়ে ঘযর জকয়েযঙ বম এঔাযন অজন অআন্ফ াযনয 
TIME DILATION জথজয এযন ঈদ্ধায াযফন না,  মজদ ভাযছ ভাযছ এআ অআন্ফ াযনয ওাযঙআ 
ধনএা বদন কুযঅযনয জওঙু অচগুজফ ফযাায রমাজতষ্ঠা ওযযত।  
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ঈনায ‗কুযনয‘ িভতা জনয়ে এও া াজদ ফজর রৄযনন,   

অফূ রযা়েযা ( যা. )  বথযও ফজণএত,   জতজন ফযরন,   ―যাসুরু( া)  অভায াত ধযয ফরযরন,   
অল্লা তাঅরা জনফায জদন ভাজ  ৃজষ্ট ওযযন। বযাফফায জদন জতজন এযত ফএত ৃজষ্ট ওযযন। 
বাভফায জদন জতজন ফৃিযাজচ ৃজষ্ট ওযযন। ভঙ্গরফায জদন জতজন অদ জফদ ৃজষ্ট ওযযন। ফুধফায 
জদন জতজন নূয ৃজষ্ট ওযযন।ফৃস্পজতফায জদন জতজন জৃথফীযত রৄ- াজঔ ঙজ়িয়ে বদন এফং চুভুঅয 
জদন অযযয য জতজন অদভ ( অঃ)  বও ৃজষ্ট ওযযন। থএাৎ চুভুঅয জদযনয ভ়েভূযয বল 
ভুূযতএ ( ভাঔরূও)  অয বথযও যাত মএন্ত ভয়েয ভধযফতএী ভয়ে জতজন ৃজষ্ট ওযযযঙন।‖ 
( ভুজরভ,  আরাজভও পাঃ,  াদী নং ৬৭৯৭,  াজদযয ভানঃ জ)  

এআ াজদযয ভযধয মজদ যনও বুর জফজ্ঞান অযঙ,  বমভন অযরা ততজযয অযক কাঙারা,  
এযযয রৄাজঔয ওথা অযঙ, থঘ ফায রমাথযভ ততজয ়ে- ভাআযরা- যকাজনচভ/ এওযওালী 
নুজচফ।এঙা়িা ঈজন ভানুযলয চযে ফফাযমাকয জৃথফীযত অফায অদ- জফদ ততজয ওযযফন 
বওন? এও া ফ়ি়ি রমাাওৃজতও রৃযমএাক জদয়ে রাঔ রাঔ রমাান তযা ওযয ঈজন অযর জও যীিা 
জনযফন? অয এ া বতা এওজ  জনযযি এফং োময যীিা বওযন্ অভাযদয স্বাধীন আোজিয 
ঈজস্থজতয াযথ াংখজলএও। তযফ অভায ওাযঙ এঔাযন বম া অর  জফল়ে,  অল্লায ভ়ে এফং 
অভাযদয ভানুযলয ভ়ে এওআ ( SOLAR TIME) এফং ঈনায ―কুন‖ এয িভতা যনও নকণয!  

ঈযযাি াজদয ঈজন জৃথফীয ২৪ খন্ ায ওথা ফযরযঙন,  স্পষ্ট ওযয জদযনয নাভ ঈযল্লঔ 
ওযযযঙন, তায বথযও অচফ ফযাায যে এআ াজদ নুমা়েী অওা/ ভাওা/ ভাজফশ্ব ফানাযনা 
ঙা়িা রৄধু জৃথফী ততজয ওযযতআ ঈনায বরযক জকয়েজঙর াত জদন,  থঘ োে চা়েকা়ে ঈজন 
ফযরযঙন ঙ়ে জদন!  এঔন অনায জও ভযন ়ে জৃথফী ভাত্র ৭ জদযন ততজয য়ে বকজঙর? 

[ জফিাজযত ফযাঔা ―জযযরজ জবজ য কল্প‖ ঘযাপ্টাযয] । ঈনায ―কুন‖ ফরায জিয জও এআ ার? 

াান ঘু য়ে রৄনজঙর, ব চফাফ ঔুাঁযচ াযে না!  অয তায াযথয বঙযরগুরায বঘাযা 
পযাাঁওায বদঔাযে,  অযর এতজদন তাযা াাযনয কুমুজিগুযরা চভ ওযযত ওযযত বযি য়ে 
বকজঙর,  তাআ এআরু নতুন ঈত্তয অা ওযয নাআ। বজদযনয ভত বঔান বথযও ফায়েজচদ বাআ 
ফাআযও ধেফাদ জদয়ে ঘযর বকর। ফাজওযা এযও যেয জদযও পযারপযার ওযয তাজওয়ে যআর!   
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তাযদয ন্তযয অল্লাহ্ বভায বভযয বদন 
 
রৄরফায ঙুজ য জদন জফওার,  ফায়েজচদ বাআ রুযভ ফয এও া ভুজব বদঔজঙর। ভুজবয নাভ - THE 

MAN FROM EARTH. ভুজবযত বদঔান ়ে,  এওচন ফযাজি বম জওনা াচায াচায ফঙযযয বফজ 
বফাঁযঘ জঙর রুজওয়ে রুজওয়ে। ব বদযঔ এযযঙ ফ যওযভয বযতায তন এফং জফওা,  বদযঔযঙ 
ফ যওযভয ধযভএয ঈৎজত্ত এফং ঙর ঘাতুযী। ঔুফআ দারুন ভুজব। ফায়েজচদ বাআ ওজপযত ঘুভুও 
জদযত জদযতআ োৎ অজভ অয অভায এও ফ়ি বাআযও জনয়ে ফায়েজচদ বাআয়েয রুযভ ঢুওরাভ। 

ফায়েজচদ বাআ অভাযদযযও ঔায  ফযত জদর। অভাযও ফরর,   ―জও ঔাজফ ফর,   ওজপ না ঘা,   
নতুন বভভান জনয়ে এযজঙ‖। অজভ ফররাভ,   ‗অাতত জওঙু ঔাফ না,   অভযা বঔয়েআ 
এযজঙ‖। অভায াযথ বম ফ়ি বাআ এযজঙর,   ঈনায নাভ-  সুভন,   অভায এও ফন্নুয ফ়ি 
বাআ,   ঘাওজয ওযযঙন ফ়ি এও বওাম্পাজনযত। ঙুজ য জদন ফযর ঘযর এযযঙন। ঈজন বফ বঔারা 
ভযনয ভানুল। নতুন জওঙু বমৌজিও ভযন যর গ্রন ওযয বনন,   যন্নয ভত অাঁওয়ি থাযওন না। 
তাআ অজভ ঈযেশ্যভুরও বাযফআ ফায়েজচদ বাআয়েয ওাযঙ জনয়ে জকয়েজঙ। মজদ ব এঔন 
যুযাুজয এওচন ভুজভন। অযযয  াআভ য়ে মা়োযত সুভন বাআ ফরযরন,   ―নাভাচ া য়ি 
জনযর বাযরা ত‖,   ফায়েজচদ বাআ াযথ াযথ তাযও এও া চা়েনাভাচ ধজযয়ে জদযরন। ঈজন 
নাভাচ বল ওযয এয ফযরন অভাযদয াযথ। ফাআযও ঈযেশ্য ওযয ফরযরন,  ―অনাযা 
নাভাচ য়ি জনযর াযযতন‖।  

অজভ ফররাভ,   ―জও ওযা বাআ,   যনও বঘষ্টা ওযযজঙ,   জওন্তু অল্লা জদযরয ঈয বভায 
বভযয জদয়েযঙন। অজন বতা চাযনন কুযঅযন অল্লা ―সুযা কাবী‖ বত ফযরযঙন…‖,    

সুভন বাআ থাজভয়ে ফরযরন,  ―সুযা কাবী না ফযর সুযা ফাওাযা ফরযত াযযতন না?‖  

অজভ ফররাভ,  ―অো বাআ,   অজন ফযরন,   অযজফ জও ভুরভাযনয বালা?‖ 

সুভন-  জচ না,  ফ বালা়েআ অল্লায। 

অজভ -  তাযর অনাযা বওন রৄধু এও বালা়েআ অল্লায আফাদত ওযযন? অল্লা জও ফাংরা 
বালা়ে নাভাচ ়িযর ফুছযফন না? অয অল্লা এও া সুজনজদএষ্ট বালা়ে বওন এত গুরুত্ব জদযফন? 
রৃজন়োযত ওত চন অযজফ চাযন? অয কুযঅযন এভজনযতআ রৄাজঔয নাযভ যনও সুযা অযঙ,  
বমভন সুযা ফাওাযা( ঈ , করু, ফওজয রমাবৃজত কফাজদ রৄ) , সুযা নার ( বভৌভাজঙ) , সুযা নাভর 
( জীজরওা) , সুযা অনওাফুত ( ভাও়িা) , সুযা জপর ( াজত)  আতযাজদ। কুযঅন এও া জঘযন্তন 
নুওযণী়ে গ্রন্থ,   স্রষ্টা জও এআফ বথযও বাযরা বওান নাভ বযরন না? এআফ বতা ভনুষ্ত 
বরযবযরয জঘন্তা বাফনা!  এ া জও কুযঅযনয অযজফ াজজতযও কেযনয ঈচ্চতয দৃষ্টান্ত? অয 
এআফ সুযায নাভগুযরা অযর বও জনধএাযণ ওযযজঙযরন, যাসুর জনযচ,  নাজও অফুফওয,  নাজও 
ঈভান?  

ফায়েজচদ বাআ অভাযও থাজভয়ে ফরর,  ―রমাযঙ্গ অজ এফায,  সুযায নাভ জদয়ে জও অয যফ। 
কুযঅযন অল্লা ফযরযঙন,   ‗জনজশ্চতআ মাযা ওাযপয য়েযঙ তাযদযযও অজন ব়ে রমাদএন ওরুন 
অয নাআ ওরুন তাযত জওঙুআ অয মা়ে না,  তাযা ইভান অনযফ না।অল্লা তাযদয ন্তওযণ 
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এফং তাযদয ওানভূ ফন্ন ওযয জদয়েযঙন, অয তাযদয বঘাঔভূ দএা়ে বঢযও জদয়েযঙন। অয 
তাযদয চে যয়েযঙ ওযোয াজি- ( ূযা অর ফাক্কাযা: ৬- ৭) ‘। এঔান বথযও জও এ া স্পষ্ট ন়ে 
বম অল্লা অভাযদয বও বভায বভযয জদযর অভযা স্বাধীনবাযফ ওাচ ওযযত াযফ না?‖  

সুভন- বভায অল্লা ভাযযন না,  এ া এভজন এভজন যয মা়ে। ধযযন অজভ ফররাভ,  মাযা ঔাযফ 
না ফযর জদ্ধান্ত জনয়ে বপযরযঙ,  অজন তাযদয বঔযত ফরুন অয না ফরুন,  তাযা বওানবাযফআ 
ঔাযফ না। অল্লা তাযদয বদ রৄজওয়ে বদন,  তাযদয চযে যয়েযঙ ওজেন সুঔ। এঔাযন বঔ়োর 
ওরুন,  তাযা বম সুযঔ ়িযঙ এ া তাযদয জনযচযদয চযেআ,  তাযা ঔাযে না ফযরআ। তাযদয 
মতআ বচায ওযা ঈও তাযা ঔাযফ না। তাযা মঔন বওানবাযফআ ঔাযফ না ফযর জদ্ধান্ত জনয়ে 
বপযরযঙ,  তঔন জযস্টজভযওজর না ঔা়োয পযর তাযা সুযঔ যযফ। এযফয চযে তাযা দা়েী,  
জযস্টভ মজদ অল্লা ততজয ওযয জদয়েযঙন। না বঔযর সুযঔ যযফন। এআ জযস্টযভ অজন 
তঔনআ যযফন মঔন অজন ঔাযফন না ফযর ধযয জনযফন।  

জেও এওআবাযফ মাযা জদ্ধান্ত জনয়েআ বপযরযঙ,  বম তাযদয াভযন মত তয অসুও,  তাযা ভানযফ 
না,  তঔন তাযদয ন্তযয য াভযাজ যওজর এও া ীর যযআ মাযে। এয চযে অল্লা বও বদাল 
জদয়ে রাব নাআ।   

ফায়েজচদ-  ( ভুঘজও বয)  বাযরাআ ফযাঔা জদয়েযঙন। মজদ বম ফযাঔযা জদয়েযঙন ব া কুযঅন  
াজদযয ফযাঔযা ন়ে,  অজন জনযচ জনযচ ফাজনয়ে জনযঙন,  ফশ্য আরাজভও েরাযযা জফযদ 
়িযর জনযচযদয ভত ওযযআ ফযাঔযা বদন,  এফং ওাযযা ফযাঔায াযথ ওাযযা জভযর না,  তযফ 
অভায ফযাঔা়ে মা়োয অযক অনাযও জওঙু কুযঅযনয অ়োত ফজর,  তাযর অল্লা জওবাযফ 
―বভায ভাযযন‖ ব া অযযা স্পষ্ট যফ।  

―অয অল্লা াজন্ত- জনযাত্তায অরয়েয রমাজত অফান চানান এফং মাযও আো যরথ রমাদএন 
ওযযন।‖ ( সুযা আঈনু -  ২৫)  

―অজন ফরুন,  অভাযদয ওাযঙ জওঙুআ বৌাঁঙযফ না,   জওন্তু মা অল্লা অভাযদয চে বযযঔযঙন;  
জতজন অভাযদয ওামএজনফএাও। অল্লায ঈযআ ভুজভনযদয বযা ওযা ঈজঘত‖ ( তাফা-  ৫১)  

এঔাযন ফযাায া এভন না বম অজন সুযঔ যযযঙন ফযর ঔাযেন না,  ফযং অনাযও অযকআ 
সুযঔ বপরা য়েযঙ ফযরআ অজন বঔযত াযযঙন না, মজদ তাআ ত অল্লা এবাযফ ফরযতন,   
―. . . তাযা ইভান অনযফ না। তাযদয ন্তওযণ এফং তাযদয ওানভূ ফন্ন য়ে জকয়েযঙ 
( য াভযাজ যওজর) , অয তাযদয বঘাঔভূ দএা়ে বঢযও বকযঙ‖  

থফা এবাযফ ফরযতন াযযতন,    

―. . . তাযা ইভান অনযফ না। তাযা জনযচযাআ জনযচযদয ন্তওযণ এফং তাযদয ওানভূ ফন্ন ওযয 
বপযরযঙ, অয তাযদয বঘাঔভূ দএা়ে বঢযও জদয়েযঙ‖ 

রৃজন়োয বমযওাযনা ভানুলযও মজদ অজন বওান সুস্বারৃ  াস্থওয ঔাফায বদন,  তাযর ব ঔাযফআ,  
ন্তত অভযা ফুজদ্ধভান ভানুলযা জফযল ওযয বফাঁযঘ থাওায চযেআ ঔাফ। জওন্তু রৃজ  ওাযযন অভযা 
়েত িুধা থাওা যত্ত্ব ঔাফ না,  ১-  অযকআ ঔাফাযয ববচার ব য বযর,  ২-  ঔাফায 
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ফাজ/ ঔাযা যর। এঔন অল্লা রমাদত্ত ঔাফায ( ঐী গ্রন্থ/ জনযদএনা)  জও ওযয এওচন অল্লাযআ 
ৃজষ্ট না বঔয়ে থাযও? অল্লা অযকআ চাযনন বম অজভ জও ঔাফ,   ঈজন এ া চাযন বম জওবাযফ 
ঔাফায জযযফন ওযা যর অজভ ঔাফ,   ঈজন চাযনন বম জওবাযফ যান্পা ওযা যর অজভ ঔাফ,   
ঈজন এযওফাযয ফআ চাযনন ( DIET and TASTE) । এযযয ঈজন মঔন ঔাফায জদযেন,   তঔন 
ঈনায ঔাফায জওবাযফ এওচন ভানুল ফচএন ওযয? এয ভাযন দা়িা়ে,  ়ে ঈজন চাযনন না,  বম 
অজভ জও ঔাফায ঙন্দ ওজয এফং জও ওযযর অজভ ঔাফআ,  অয না ়ে ঈনায ঔাফাযয ববচার 
অযঙ ফযরআ অজভ ঔাফ না-  যত াযয এ া ভানুযলযআ ততজয ববচার ঔাফায ( ধভএগ্রন্থ এফং ধভএ) । 
অল্লা মজদ ফএজ্ঞানী য়ে থাযও,  তাযর জতজন এভন এও া গ্রন্থ াোযফন,  মা বওঈ স্বীওায না 
ওযয থাওযতআ াযযফন না,  ওাযণ এযত এভন রমাভান থাওযফ ওাযযা ফাযয াধয যফ না তাযও 
ঔন্ডন ওযায। অফায মজদ বওঈ তা ওযযত াযয তাযর ঈজন ফএজ্ঞানী ়ে জও ওযয? অনায 
অল্লায ঔাফায ( জনযদএনা/ গ্রন্থ)  এফং তায ততজয জযস্টভ ( অভাযদয জফযফওফুজদ্ধ)  রৃয াআ ফযথএ। 
এঔাযন অর  FALSE ANALOGY যে ফএজ্ঞানী অল্লায ঐী গ্রন্থ/ জনযদএনায াযথ ভনুষ্ত 
ঔাফাযযয তুরনা ওযা। অনাযা ওথা়ে ওথা়ে অল্লাহ্য াযথ বমওন জওঙুয তুরনা জদয়ে বপযরন! !  
স্রষ্টায াযথ জেও ANLOGY বদ়োয ভত বওান জওঙুআ জৃথফীযত নাআ, অজন মাআ জদযফন তা 
১০০% জেও যফ না। ওাযন ভানুল ফা বওান জওঙুআ তায ভত অচগুজফ তফজষ্টয ফন ওযয না। 

বভায ়ুিও অয নাআ ়ুিও জযস্টভ বমযতু অল্লাহ্আ ফানা়েযঙন, ঈজন ঘা়েযর এভন জযস্টভ ওযয 
জদযত াযযন মাযত বভায অফায ঈযে মা়ে। স্রষ্টা এতআ জফার এফং ভজভাজন্বত বম তাযও 
জফশ্বা ওযয মজদ বওঈ তায ৃজষ্টয ঈওায ওযয তাযর বতা তায ঔুজ ়োযআ ওথা,   
ওাযণ স্রষ্টা ভানুলযও ীজভত জ্ঞান জদয়েযঙন, তাআ ীজভত জ্ঞান জদয়ে জফশ্বা ওযাআ বতা 
স্বাবাজফও, তাআ না? 

ঈনায এত এত রমাভান বদযঔ রৃজন়োযত এআ ভুূযতএ রমাা়ে ৭৬% ভানুল ভুজরভ বওন 
( Argument From Divine Hiddenness)? এভনজও মাযা ঈনায গ্রন্থ চাযন/ য়িযঙ তাযদয ভযধয 
রাঔ রাঔ জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ য়ে বকযঙ। এআ অভাযদয ওথাআ ধরুন, অভযা কুযঅন, াজদ,  
জযাত আতযাজদ ়িায যআ ববচার ব য বয়েজঙরাভ,  এয অযক ন়ে জওন্তু। এয অযক 
অনাযদয ভত ন্নজফশ্বাী ভুরভান জঙরাভ। ভানুল অচওার ধভএ গ্রযন্থয াস্যওয ফানীগুরা জনয়ে 
জঙজনজভজন বঔযর যীজতভত! !  ফা স্রষ্টায ঔাফায/ গ্রন্থ/ রমাভান আতযাজদ জনয়ে াডুডূ বঔযর যীজতভত।   

এঔন অসুন অযযা জওঙু অ়োত বদজঔ বমঔাযন অল্লা এআ ংরান্ত রমাজতজ  অ়োযত জনযচয 
চজ়িতওযযণয ফযাাযয স্পষ্ট ওযয ফযরযঙন। এআ অ়োতজ  বদঔুন-   

―বতাভায ারনওতএা মাযদয ঈয যভত ওযযযঙন,  তাযা ফযতীত ফাআ জঘযজদন ভতযবদ ওযযতআ 
থাওযফ এফং এচেআ তাযদযযও জৃষ্ট ওযযযঙন। অয বতাভায অল্লায ওথাআ ণূএ র বম,   
ফশ্যআ অজভ চাান্পাভযও জিন  ভানুল িাযা এওযমাযক বজতএ ওযফ।‖ ( রদ - ১১৯) ।  

এঔান বথযও এ া জও স্পষ্ট ন়ে বম ঈজন জফযল জফযল ভানুলযও যভত ওযযন এফং েযদয 
ওযযন না? ওাযণ বদঔুন এঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয ফযর জদয়েযঙন-  এআ ভতযবযদয চযেআ 
তাযদয বও ঈজন জনযচআ ৃজষ্ট ওযযযঙন। এঔাযন এআ সুঔ ( ভতযবদওাযীয ৃজষ্ট)  অযক বথযওআ 
ঈজন ফাজনয়ে বযযঔযঙন।  
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অফায এআ অ়োতজ  বদঔুন-  ―ওাযপযযা ফযরঃ তাাঁয রমাজত তাাঁয ারনওতএায ি বথযও বওান 
জনদএন বওন ফতীণএ যরা না? ফযর জদন, অল্লা মাযও আো থভ্রষ্ট ওযযন এফং বম,   
ভযনাজনযফ ওযয,   তাযও জনযচয জদযও থরমাদএন ওযযন।‖ ( সুযা যা‘দ -  ২৭) ।  

এঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয ফযর জদযেন ঈজন মাযও আো থভ্রষ্ট ওযযন। অফায বম ভযনাজনযফ 
ওযয তাযও জনযচয জদযও  াযনন,  এঔাযন এও া ফযাায বঔ়োর ওরুন বম,  মজদ ঈনায িাযা 
বওান ভানুল থভ্রষ্ট না ়ে ফা অযরায যথ নাআ অয,  তাযর ফায ফায বওন ঈজন স্পষ্ট 
অ়োযত এআ এওআ ফযাায ফযরআ মাযেন? অল্লা ফায ফায ফযরআ মাযেন,  এ া অজভ জনযচ 
ওজয,  অয অনাযা ফযরআ মাযেন,  এ া ঈজন ওযযন না। বম ওাচ ঈজন জনযচআ ওযযন ব া 
ঈজন খুজযয়ে বজঘয়ে না ফযর স্পষ্ট ওযয ফায ফায কুযঅযন এফং াজদয ফযরআ মাযে, অয 
অনাযা ফযরন, ঈজন বতা এআ ওাচ ওযযনআ না। ভচায ফযাায যে বমফ অ়োযত অল্লা স্পষ্ট 
ওযয ফযরন বঔাযন অনাযা জনযচযদয ফযাঔা বদন,  অফায বমঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয 
ফযরন,  বঔাযন অনাযা জনযচযদয ভত থএ বফয ওযযন! !     

এআফায এআ অ়োত বদঔুন, ―অল্লা আো ওযযর বতাভাযদয ফাআযও এও চাজত ওযয জদযত 
াযযতন,   জওন্তু জতজন মাযও আো জফথকাভী ওযযন এফং মাযও আো থ রমাদএন ওযযন। 
বতাভযা মা ওয ব জফলয়ে ফশ্যআ জচজ্ঞাজত যফ‖ ( সুযা নাম্বায ১৬,  নার -  ৯৩)  

এ া বাযরা ওযয বঔ়োর ওযযর ফুছযত াযযফন বম,  বভায ভাযায ওাচ অল্লাআ ওযযন। এঔাযন 
ঈজন স্পষ্ট ওযয ফযরযঙন ফাআযও ঈজন এও চাজতযত জযণত ওযযন নাআ। তায ভাযন বও বওান 
খযয চন্ধাযফ এ া ঈজন জনযচআ জেও ওযযন। অয মাযদযযও ঈজন ভুরভান খযয চন্ধ বদন,   
তাযদযযওআ রৄধু থ রমাদএন ওযযন। বম বরাও জবন্প ধভএ জনয়ে জরৄওার বথযও ফ়ি য়েযঙ,   তায 
ওাযঙ তায ধভএ ফাযদ ফ ধভএ বু়ো। জেও বমভন অনায ওাযঙ ফাজওগুরা,   এ াআ ওভন বন্ফ। 
অয অজন ভুরভান খযয চযন্ধ বওন অল্লায ওাঙ বথযও জতজযি সুপর াযফন? এঔাযন বও 
চন্ধ বথযওআ থ রমাদজএত র? অজন না এওচন ওাযপয? এঔাযন ফযাায া এযওভ ন়ে বম,  
ব চন্ধ বথযওআ জনযচ জনযচ ওাযপয য়ে বকযঙ,   তাআ তায ভযধয ―য াভযাজ ও বভায‖  াআ 
জওঙু যয বকযঙ,  ফযং অল্লা চন্ধ বথযওআ তাযও বভায বভযয জদয়েযঙন ফযরআ ব এঔন 
ওাযপয, তাআ ন়ে জও? অনায ভযধয জওন্তু চন্ধ বথযও বভায  াআ জওঙু যয নাআ! !  অজন 
এঔাযন সুজফধাফাদী ভাত্র। এঔাযন চন্ধ বথযওআ অল্লা িাজতত্ব ওযয বপযরযঙন। 

অযযওজ  অ়োত বদঔুন- ―অয অজভ ৃজষ্ট ওযযজঙ বদামযঔয চে ফর জিন  ভানুল। তাযদয ন্তয 
যয়েযঙ,  তায িাযা জফযফঘনা ওযয না,   তাযদয বঘাঔ যয়েযঙ,   তায িাযা বদযঔ না,   অয 
তাযদয ওান যয়েযঙ,   তায িাযা বাযন না। তাযা ঘতুষ্ঢদ চন্তুয ভত;  ফযং তাযদয বঘয়ে 
জনওৃষ্টতয। তাযাআ র কাযপর,   তজথরযযা়েণ।‖ ( সুযা নাম্বায ৭,  অর - অযাপ-  ১৭৯)  

এঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয ফযরযঙন বম,  মাযা তয ফুছযত ঘা়ে না, তাযা রৄয বথযও জনওষৃ্ট। 
এযা ওাযা? এযা ফাআ যে ওাযপয ফা নাজিও/ জনধাজভএও। বতা অল্লা জনযচ এও া স্বাধীন জঘন্তা 
জি জদয়ে,  এযয বওঈ মঔন বআ স্বাধীনজঘন্তা জদয়ে অল্লা বও না ভাযন,  তঔন ঈজন জনযচআ 
অফায তাযদযযও রৄধ ু ঔাযাআ ফযরন নাআ,  ফযরযঙন রৄ বথযও জনওৃষ্ট! !  ফযাায া যনও া 
এযওভ-  এওচন ো়েযা়েণ জিও োময যীিাযওযন্ ফাআযও ফরযঙ,  ‗বতাভাযদয ভযধয মাযা 
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অভায ওাযঙ রমাাআযব  জ ঈন য়িঙ, তাযা ফাআ বাযরা ভানুল এফং া ওযয মাযফ,   অয 
মাযা ়ি নাআ,  তাযা ফাআ রৄয বথযও জনওৃষ্ট এফং বপর ওযযফ‘। থঘ এঔাযন ব অভাযও 
স্বাধীনতা জদয়েযঙ, তায স্বাধীনতা জদয়েআ অজভ তায ওাযঙ জ়ি নাআ,  অয এঔন অভায স্বাধীনতায 
ভূরয না জদয়েআ অযকআ ঈজন ফযর জদযেন বম - অজভ জনওৃষ্ট।   

এঙা়িা ঘা়েযর অভযা এঔাযন Occam's Razor (ফযথযও ওভ ওজেন ফযাঔযা গ্রন ওযা) এপ্লাআ 
ওযযর াআ,  অল্লা অযর জনযচআ ফায জদযর বভায বভযয জদযেন,  অনাযদয ঈযল্লজঔত এত 
ওজেন এফং ববচাযরয ফযাঔযায দযওায ়ে না, বমযতু ঈজন জনযচআ স্পষ্ট ওযয ফাজও ফ অ়োযত 
ফযর জদযেন । অনাযদয এআ ফযাঔা াজদ ফা কুযঅনযও াযা এ ওযয না। 

এআফাযধএআধাজদ াধবদযঔন,ধএযধবথযওধস্পষ্টধঅযধজওধযতধাযয?ধ 

াফজরাযঃ অল্লাভা অরফানী এওাযডভী 

গ্রন্থঃ সুনান অফূ দাঈদ ( তাজওওওৃত)  

ধযা়েঃ ৩৫/  সুন্পা,  াজদযয ভানঃ জ 

৪৭০৩। ভুজরভ আফনু আ়োায অর- চুানী ( যঃ)  ূযত্র ফজণএত। এওদা ঈভায আফনুর ঔাত্তাফ 
( যাঃ) - বও এ অ়োত ম্পযওএ রমাশ্ন ওযা যরাঃ ‗‗মঔন বতাভায যফ অদভ ন্তাযনয জে বথযও 
তাযদয ভি ন্তানযদযযও বফয ওযযরন…‘‘ ( ূযা অর- অ‗যাপঃ ১৭২) । ফণএনাওাযী ফযরন,  
অর- ওা‗নফী এ অ়োত য়িজঙযরন। ঈভায ( যাঃ)  ফযরন,  অজভ এ ম্পযওএ যাূরুল্লা াল্লাল্লার 
অরাআজ ়োাল্লাভ- এয জনও  রমাশ্ন ওযযত রৄযনজঙ। যাূরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ 
ফযরযঙনঃ ভান অল্লা অদভ ( অঃ) - বও ৃজষ্ট ওযায য স্বী়ে ডান াযত তাাঁয জে ফুজরয়ে তা 
বথযও তাাঁয এওদর ন্তান বফয ওযয ফরযরন,  অজভ এযদযযও চান্পাযতয চে ৃজষ্ট ওযযজঙ এফং 
এযা চান্পাতফাীয ঈযমাকী ওাচআ ওযযফ। 

তঃয অফায তাাঁয জযে াত ফুজরয়ে এওদর ন্তান বফজযয়ে এযন ফরযরন,  এযদযযও অজভ 
চাান্পাযভয চে ৃজষ্ট ওযযজঙ এফং চাান্পাভীযদয ঈযমাকী ওাচআ ওযযফ। এওথা রৄযন এও ফযজি 
ফরযরা,  ব অল্লায যাূর!  তাযর অভযরয জও ভূরয যআযরা? যাূরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ 
়োাল্লাভ ফরযরন,  ভান অল্লা মঔন বওাযনা ফান্দাযও চান্পাযতয চে ৃজষ্ট ওযযন তঔন তায 
িাযা চান্পাতফাীযদয ওাচআ ওজযয়ে বনন। বযল ব চান্পাতীযদয ওাচ ওযযআ ভাযা মা়ে। অয 
অল্লা এয জফজনভয়ে তাযও চান্পাযত রমাযফ ওযান। অয মঔন জতজন বওাযনা ফান্দাযও চাান্পাযভয 
চে ৃজষ্ট ওযযন,  তঔন তায িাযা চাান্পাভীযদয ওাচ ওজযয়ে বনন। ফযযল ব চাান্পাভীযদয 
ওাচ ওযয ভাযা মা়ে। তঃয এচে জতজন তাযও চাান্পাযভ রমাযফ ওযান। ( ী,  জে 
ফুরাযনা ওথাজ  ফাযদ)  

ঈযযয াজদ বথযও অযযা বফজ জওঙু স্পষ্ট অয জও যত াযয? অল্লা স্পষ্ট ওযয ফযর 
জদয়েযঙন বম অভযরয বওান দাভ নাআ রৃজন়োযত,  অল্লা ফযাজিয চযে মা অযকআ জরযঔ 
বযযঔযঙন,  ব বআ ওাচ ওযযফআ,  ফা ে ওথা়ে অল্লা জনযচআ তাযও জদয়ে বআ ওাচ ওজযয়ে 
তায জযনাভ অফায জনযচআ জদযফন,  ওত া াস্যওয এফং যমৌজিও।  
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অযধফরধফরধাজদধঅযঙ,ধএঔাযনধজদয়েধঅযরধবলধওযাধমাযফধনা,ধঅযযওজ ধস্পষ্টধাজদধবদঔুনঃধ 

ীধ ফুঔাযীধ রতাীদধ াফজরযওন ,ধ াজদধ নাম্বাযধ ৬৬০৫- ধ ‗অরীধ রযাঃ ধ যতধ ফজণএত।ধ জতজনধ ফযরন,  
এওফাযধ অভযাধ নফীধ াল্লাল্লারধ অরাআজধ ়োাল্লাভ- এযধ যঙ্গধ ঈজফষ্টধ জঙরাভ।ধ তঔনধ তাাঁযধ যঙ্গধ জঙরধ
এও ুওযাধঔজ়ি।ধমাধ জদয়েধ জতজনধভাজ যধঈযধদাকধ ানজঙযরন।ধ জতজনধতঔনধফরযরনঃধবতাভাযদযধভাযছধএভনধ
বওানধবরাওধবনআধমাযধজেওানাধচাান্পাযভধফাধচান্পাযতধবরঔাধ়েজন।ধবরাওযদযধজবতযধবথযওধএওধফযজিধফরর,  
বধঅল্লাযধযাূর!ধঅভযাধ জওধতাযরধরএযধঈয ধ জনবএযধওযফধনা? জতজনধফরযরনঃধনা,  বতাভযাধ ‗অভরধ
ওয।ধবওননা,  রমাযতযযওযধচেধ‗অভরধচধওযযধবদ়োধয়েযঙ।ধএযযধজতজনধজতরা়োতধওযযরনঃধ ا َهْي فَأَهَّ
 ।ধাজদযযধভানঃধজধأَْعَطى َواتَّقَى اْْليَةَ 

ৃজষ্টওতএা যেন ফএজ্ঞানী। ঈজন অযক বথযওআ চাযনন বও বও ঔাযা ওাচ ওযযফ এফং বও বও 
চাান্পাযভ মাযফ। ঈজন বম অযক বথযওআ চাান্পাভ অয চান্পাত ততজয ওযযজঙযরন,  তায ওাযণ 
জও? ঈজন অযক বথযওআ চানযতন বম বও বও ঔাযা ওাযচয চযে চাান্পাযভ মাযফন। ঈজন মঔন 
চাান্পাভ ততজয ওযযরন, বআ চাান্পাভ ততজযয রমায়োচনী়েতা জও ঈজন অযক বথযওআ চানযতন না? 
ঈজন ফশ্যআ চানযতন এফং এ চানযতন বও বও এআ চাান্পাযভ অযফ। এযয ঈজন বআ 
বআ ভানুলযও ততজয ওযযজঙযরন,  মাযা তায ততজয ওযা এআ চাান্পাযভ মাযফ। এয ভাযন যে 
ঈনায জনযচয চাান্পাভ যুণ ওযায চযেআ ঈনায জওঙু ভানুযলয ‗জদযর বভায ভাযায‘ দযওায 
জঙর। এআচযেআ ঈজন রৃজন়োয ভাত্র ঔুফআ ওভ ংঔযও (  এআ ভুূযতএ ২০- ২৫% রমাা়ে)  ভানুলযও 
ৎ থ তথা আরাভ রমাদএন ওযযন,   অয ফাজওযদয জদযর বভায বভযয জদয়ে তায চাান্পাভ 
ততজযয ঈযেশ্য জনজশ্চত ওযযন। ঈজন জনযচআ ফযরযঙন বম ঈজন ঘা়েযর ফাআযওআ এও চাজতযত 
জযণত ওযযত াযযতন,   জওন্তু ঈজন ওযযন না। এঔন জও ফযাায া স্পষ্ট ন়ে অনায ওাযঙ?  

এওচনধফএজ্ঞানীধস্রষ্টাযধভাজফশ্বধততজযযধওযাযধজঙযনধজওধঈযেশ্যধথাওযতধাযয,ধঈজনধবতাধফএজ্ঞানী!!ধঈযেশ্যধ
ফাধআোধবওানধজওঙুধথাওাআধবতাধভনুষ্তধফাধাজথএফধজফল়ে!ধধফএজ্ঞানীযধঅফাযধঈযেশ্যধথাযওধজওধওযয?ধ 

সুভন বাআয়েয ভুঔ জদয়ে ওথা বফরুযে না, ঈজন ভযন ়ে ়োচ ঙা়িা চীফযন এআফ মুজি 
রৄযননআ নাআ। ঈনাযা াধাযনত এত মুজিয ধায ধাযয না,  চাস্ট যন্নয ভত ফ জকযরন। 

- অো বঘায ঙা়িা জুরযয থাওায জও বওান ভাযন অযঙ? ফা ধযযন,  রুকী ঙা়িা জঘজওৎযওয 
জও বওান দযওায অযঙ? 

- জচ না,  নাআ। 

- তাযর ফুছা বকর,  এযা এযওয যেয ঈয ভুঔাযিী। ফা অযযা কবীযবাযফ বদঔযত বকযর,  
যাধ ফা বযাক এয ভত ঔাযা জচজনগুরায ঈয জুর ফা জঘজওৎও এয ভত বাযরা 
জচজনগুরা ভুঔাযিী,  তাআ না?  

- জচ, তাআ বতা ভযন যে 

- এআফায ফযরন,  মতজদন রৃজন়োযত এওচন ভুজভন ফা অল্লায ফান্দা থাওযফন,  বও়োভত জও 
ংখজ ত যফ? 



  

39 
 

- জচ না,  এওচন মজদ ইভান যাযঔ বও়োভত যফ না। 

- তাযর ়েতান জও ঘা়েযফ বম ফাআ ৎ য়ে মাও? ব জও ঘা়েযফ না বম জওঙু ভানুলযও ৎ 
ওযয যাঔযত,  ওাযণ ফাআ ৎ য়ে বকযর বতা ়েতাযনয বঔর ঔতভ,  তাআ না? 

- বতা এয ভাযন জও দাাঁ়িাযে? 

- এয ভাযন দাাঁ়িাযে,  অল্লা বও়োভত ংখ ন ওযায চযে জনযচআ ়েতাযনয ভুঔাযিী। ়েতান 
ফাআযও ৎ না ওযা মএন্ত ঈজন বও়োভত জদযত াযযঙন না। অফায বদযঔন,  এঔন এআ 
ফস্থা়ে অল্লাযও মজদ বও়োভত জদযতআ ়ে, ঈজন ়েতানযও জদয়েআ তায প্লযান পর ওযযফন,   
ঈজন ়েতান বও ফরযফন মাযত ফাআযও ৎ ওযয বদ়ে। তাযর এঔাযন বদঔা মাযে,   
অল্লাআ ়েতান বও জদয়ে অভাযদযযও ৎ ওযযন এফং ন্তযয বভায বভযয বদন। এফং বভায 
বভযয যাঔযতআ যফ,  তা না যর বদঔা মাযফ অল্লা োৎ বও়োভত বদ়োয জদ্ধান্ত জনযরন অয 
অজভ জেও তঔনআ ইভান জপযয বরাভ। অল্লা এঔাযন যনও া কড পাদাযযয ভত। ঈজন জনযচআ 
়েতান বও বরজরয়ে জদয়েযঙন অভাযদযযও রমাযযাঘনা জদযত এফং ৎ ফানাযত। অফায ঈজন 
জনযচআ ―যীিা যীিা বঔরা‖ ওযযঙন অভাযদয াযথ, তাআ ন়ে জও? এ াযও অভযা নাভওযন 
ওযযত াজয GOD-FATHER PARADOX. অল্লা তায এআ অচগুজফ যীিাযওযন্য পরতায চযে 
়েতাযনয ভুঔাযিী। ়েতান ঙা়িা ঈনায ঈযেশ্য পর যফ জওবাযফ? অফায এওআ বাযফ 
়েতান তায ওযভএয চযে অল্লায ভুঔাযিী,  এভনজও বঔাদ অল্লাআ ়েতানযও বআ িভতা 
জদয়ে রৃজন়োযত াজেয়েজঙযরন। অয ফ়ি জচরাজয যাাঁঘ যে এআফআ ঈজন অযকআ চানযতন 
এফং এয পরাপর ঈনায ফ অযকআ চানা;  ওত অচগুজফ যীিা!  া া া…   

- যাাঁ,  িাাঁ,  না ভাযন ! ! ! এআ া জওবাযফ… ! !   

সুভন বাআ ওাযর বাচ বপযর ফরযরন,  ―অযর যুা ফযাায াআ এও া চকাজঔঘুজয ভাওএা। এআ 
ফযাাযয এযওও চন অযরভ এযওও ভত বদন। জওন্তু এআফ বওান ভত যাসুর জওংফা অল্লা 
জনযচ বদন নাআ। তাআ অযরভযা ফাআ জনচ জনচ ভত ততজয ওযয জনযঙন‖  

অজভ ভাছঔান জদয়ে ফযর ঈেরাভ,  ―এযও ফযর AD HOC FALLACY, আরাযভয চজ র 
ফযাাযগুরাযত ফাআ এআ ওাচআ ওযয,  কুযান- াজদযয বযপাযযন্ফ ঙা়িা ধভএ ফাাঁঘাযত জনচ জনচ 
এও া মুজি ফাজনয়ে বনন,  মায াযথ কুযঅন ফা াজদযয বওান ম্পওএ/ বযপাযযন্ফ নাআ। অয 
অচওার ন়ো জযপযজভস্ট ভুরভান এরজচস্টযা ওাযপযযদয বথযও এআফ ( কু) মুজি ধায বনন‖.  

সুভন বাআ বও ঔুফআ রমাস্তুত ভযন যে,  ঈনায ওাযর খাযভয জঘহ্ন বফ স্পষ্ট। অজভ অয ওথা 
ফা়িারাভ না। সুভন বাআ বজদযনয ভত ধেফাদ জদয়ে জফদা়ে যর ঈনায জঘজন্তত ভুঔ বদযঔ অজভ 
ঔুফআ অাফাদী রাভ এফং মা়োয ভ়ে অভায ভুযঔ ়েতানীয াজ ফায়েজচদ বাআয়েয বঘাঔ 
এ়িার না,  ভযন যে ঈজন অযকআ অভায ঈযেশ্য ব য বয়েজঙযরন… 
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ভুজযওযদয বমঔাযনআ া তযা ওয 
 
ফায়েজচদ বাআ খযয ফয ফআ ়িযঙ,  ফআজ য নাভ God Is Not Great,  এ া জফঔযাত 
Christopher Hitchens এয দারুন এও া ফআ। ফাআযয অচ  অফায ািা ফৃজষ্ট যে। োৎ 
ওযয অজভ াযথ অযযা রৃচন বও জনয়ে রুযভ ঢুযও বকরাভ। ফাআ ারওা জবযচ জঙরাভ। 
ফায়েজচদ বাআ এও া কাভঙা জদয়ে ফরর,   ―এও া ঙাতা জও াযথ জনয়ে বফরুযত াজয না 
বতাযা,   মাআ ঈও,   ফ,   অজভ ফায চযে ওজপ ফাজনয়ে অজন‖।  
 

অজভ ফাজও রৃআ চযনয াযথ জযঘ়ে ওজযয়ে জদরাভ,  এওচযনয নাভ ―সুলুপ্ত‖,  এআ বঙযর দারুন 
এওচন মুজিফাদী বরঔও,  অজভ রমাা়ে তায ওথা ফায়েজচদ বাআ বও ফরতাভ। অযযওচন 
অভাযদযআ ফন্নু,  ন়ো ভুজভন,  ভাযন নতুন নতুন নরাআন জচাজদস্ট  াআ অয জও,  নাভ -  
াজভয।  

অভযা জতনচযন ফাংরাযদযয স্বাধীনতায মুদ্ধ জনয়ে ওথা ফরজঙরাভ। ফায়েজচদ বাআ রৄধু ফয 
অভাযদয ওথা রৄনজঙযরন। 

াজভয ফরর ―বতাযা বতা ফাংরাযদযয স্বাধীনতা যি যনও ওথা ফজর,  অফায অভাযদয 
বওাযাযনয জফযি ওথা ফজর। 

বতাযা ফ ভ়ে বমআ ওথা া বফজ ফজর ব া র,  ূযা তফায ৫ নাম্বায অ়োত া। 

‘তঃয জনজলদ্ধ ভা জতফাজত যর ভুজযওযদয তযা ওয বমঔাযন তাযদয া,   তাযদয 
ফন্দী ওয এফং ফযযাধ ওয। অয রমাযতযও খাাঁজ যত তাযদয ন্নাযন াঁৎ বযত ফয থাও। জওন্তু 
মজদ তাযা তফা ওযয,   নাভাম ওায়েভ ওযয,   মাওাত অদা়ে ওযয,   তযফ তাযদয থ বঙয়ি 
দা। জনশ্চ়ে অল্লা জত িভাীর,   যভ দ়োর‘ু। (ূযা অত তাফা,  অ়োত ৫)  

জওন্তু তুআ জও চাজন ফঙ্গফন্ন ু বঔ ভুজচফুয যভান ৭ আ ভাযঘএয বালযন এআ অ়োত ায ভযতাআ 
ওথাগুযরা ফযরজঙযরা। 

জতজন াজওিাজনযদয ঈযেশ্য ওযয ফযরজঙযরা,  " অভযা বাযত ভাযযফা,  অভযা াজনযত ভাযযফা" । 

এঔন তুআ ফর অভাযদয বওাযান মজদ ভানজফও ়ে তাযর ফঙ্গফন্ন ু বঔ ভুজচফুয যভান বতা 
ভানজফও ওথাগুযরাআ ফযর বকযঙন। ওাযণ এআ রৃআ া জঙযরা মুযদ্ধয ভ়ে ওাজরন ওথা‖ 

তায ওথাগুযরা রৄযন সুলুপ্ত এও ু ভৃরৃ স্বযয াজভযযও ফরর,  ―অো তুআ জও ওঔযনা ফঙ্গফন্ন ু বঔ 
ভুজচফুয যভাযনয ন্ন বি এভন ওাঈযও বদযঔজঙ?‖ 

াজভয-  িা অভায জযজঘতআ যনও অযঙ। 

সুলুপ্ত-  তুআ জও তাযদয ভযধয ওাঈযও বদযঔজঙ ব াআ  াযন থফা ভুজচফ বওা  কায়ে য়ি? 

াজভয- অভায ভযন়ে না। ওাযণ তাযা তায যাচশনজতও অদএযও ম্যান ওযয থফা তায 
ফযজিকত অদএযও ম্যান ওযযআ তাযা ফঙ্গফন্নুয বি। তাআ তাযা ফঙ্গফন্নুয ওযা ওাচগুযরাযও 
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জনযচযা ওযযর তাযদয ণুয যফ এ া বাযফ না অয ফঙ্গফন্নু তাযদযযও এফ ওাচগুযরা 
ওযযত ফযর মা়ে জন। 

- জওন্তু বতাযদয ভুজরভযা এগুযরা ওযা াযও ণুয ভযন ওযয। বমভন নফী জওবাযফ ঘরত,  জওবাযফ 
বঔযতন,  জওবাযফ ওথা ফরযতন,  জওবাযফ দাাঁত ভাযচ আতযাজদ। তঔন ভধযমুযক জতজন এও া জফযল 
কাযঙয ডার জদয়ে দাত বভযচযঙন ফযর এঔযনা এআ অধুজনও মুযক এয এওযেজণয ধাজভএওযা বআ 
কাযঙয ডার জদয়ে দাাঁত ভাযচ। তাযা ভযন ওযয এগুযরা ওযা তাযদয চযে সুন্পত।  

াজভয-  অযয বাআ এত না বজঘয়ে ৭আ ভাযঘএয বালন ায ওথা ফর। 

সুলুপ্ত-  িা ব াআ ফরজঙ বান,  বজদন ফঙ্গফন্ন ু ফযরজঙযরন অভযা বাযত ভাযযফা,  াজনযত 
ভাযযফা। 

বজদন জতজন অযযা ফযরযঙন,  খযয খযয দূকএ কয়ি বতার এফং বতাভাযদয মা জওঙ ু অযঙ তাআ 
জনয়ে ত্রুয বভাওাজফরা ওযযত যফ। 

এফায ফর জতজন জও বওাযাযনয ভযতা ফযরযঙন বম াঁৎ বযত ফয থাযওা তযা ওযায চযে? 

তায ওথা ভযত াজওিাজন তেযা অভাযদয বদয এয অভাযদযযও ভাযযফ তাআ জতজন 
অভাযদযযও তওএ ওযযযঙন,  তাযদযযও রমাজতত ওযায ওথা ফযরযঙন। এঔাযন যুযা াআ ফযরযঙন 
মুদ্ধ রমাজতযযাধ ওযায চযে।অয বতাযদয বওাযাযন ফযরযঙ মুদ্ধ ওযায চযে।বম া ওযযযঙ 
াজওিাজনযা। তাযা বওাযাযনয ওথা ভযতাআ মুদ্ধ ওযযত এযযঙ। 

াজভয- এ াযতা তঔনওায ভুজযওযদয জফরুযদ্ধ মুদ্ধ ওযায ভ়ে জঙযরা। তাঙা়িা এওচন বনা 
না়েও মুযদ্ধয ভ়ে মুযদ্ধয বওৌর জযযফ এআ ওথাগুযরাআ ফরযফ। তঔন ভুজযওযা অযযফয 
ভুরভানযদয ঈয ভানজফও তযাঘায ঘারা়ে। অয বআ তযাঘায বথযও ফাাঁঘায চযে 
ভুরভানযা মুদ্ধ ওযয স্বাধীনতা বাযরা ওযযন। 

সুলুপ্ত-  বদঔ াজওিাযনয াযথ অভাযদয মুদ্ধ য়েযঙ জেওআ জওন্তু মুযদ্ধয য তাযদয াযথ 
অভাযদয বদযয কূ নীজতও ম্পওএ কয়ি ঈযেযঙ। াওএ ফাংরাযদ াজওিান এ ায এও া চরন্ত 
ঈদাযণ। 

ফঙ্গফন্নুয বালণ া অভাযদয এও া চাতী়ে ম্পদ। অভাযদয আজতাযয এও া ং। এ া বওান 
স্রষ্টায ফাণী জঙযরা না অয ফঙ্গফন্নু বওান নজফ জঙযরা না। এভন না বম ঈনায ঈয বওান 
ঐীগ্রন্থ নাজচর য়েজঙর এফং বআ গ্রযন্থ বআ বালণজ  জরঔা অযঙ,   বম া তায নুাযীযদয 
চযে চীফন জফধান। তাআ কুযঅযনয ফানীয াযথ োে ঐী গ্রযন্থয তুরনা ঘযর,  জওন্তু 
ফঙ্গফন্নুয বআ বালনযও বওান বাযফআ বওাযাযনয াযথ তুরনা ওযা মাযফ না। 

াজভয- তায ভাযন তুআ ফরযত ঘাজে ভুজরভযা অত্ম্যিায চযে বঘষ্টা ওযযত াযযফ না? 

সুলুপ্ত-  তুআ মজদ অ়োত া এও  ু বাযরা ওযয জ়ি তুআ বদঔজফ বঔাযন জও ফরা য়েযঙ। 
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বঔাযন ফরা য়েযঙ,  ―তঃয জনজলদ্ধ ভা জতফাজত য়ে বকযর‖,  এয ভাযন যে,   রমাথযভ 
৪ ভা যিা ওয। এযযযআ ফরা য়েযঙ " ভুজযওযদয বমঔাযন া তযা ওয" । বম ৪ জ  
ভায ভুরভানযদয চযে তযা জনজলদ্ধ ওযা য়েজঙর তা জতফাজত য়ে বকযর ভুরভানযদয ফরা 
যে বকাযন াঁত বযত বথযও অরভণ ওয। ভুজযওযা এআ ৪জ  ভা তাযা জনজফএযে খুযাখুজয 
ওরুও,  এযযযআ ধযয ধযয তযা ওয। তায ভাযন ফুছযতআ াজে এঔাযন অত্ম্যিায ওথা ফরা 
য়েযঙ জওনা? 

এ াযও ‗মুদ্ধ‖ ফরা মা়ে না,  ওাযণ মুযদ্ধ বওঈ জঙন বথযও অখাত ওযয না। এ া বস্রপ বঘাযা 
বকাপ্তা াভরায আজঙ্গত। অয তুআ মজদ এআ অ়োত ায আফযন ওাজয তাপজয জ়ি বঔাযন 
তাপজযয ফরা য়েযঙ ভুজযওযদয ঔুাঁযচ ঔুাঁযচ তযা ওয। মুযদ্ধয ভ়েদাযন জও বওঈ ঔুযচ ঔুযচ 
তযা ওযয? 

অভায ওথা া মজদ জফশ্বা না ওজয তাযর তুআ বদযঔ জনযত াজয।তাযর ফর এ া জও 
অত্ম্যিায ওথা ফযরযঙ নাজও তযায ওথা ফযরযঙ। অয জনযী ভানুলযও তযা ওযা াযও বতায 
ওাযঙ মুদ্ধ ভযন যর এওচন জ্ঞানী ভানুযলয ওাযঙ ব া মুদ্ধ ভযন যফ না। 

াজভয- বদঔ বতাযা বওাঁয  বঙয  অ়োত াযও এও া ন্ত্রাী অ়োযত জযনত ওযায বঘষ্টা ওযজঙ। 
জওন্তু বতাযা অ়োযতয যযয ং া এওফায ফজর না বমঔাযন ফরা অযঙ,    

" মজদ তাযা তফা ওযয,  নাভাচ ওয়েভ ওযয এফং মাওাত বদ়ে তাযর তাযদযযও তাযদয ভযতা 
ওযয থাওযত দা। জনশ্চ়ে অল্লা জত িভাীর এফং যভ দ়োর ু " । এঔাযন অল্লা িভা 
ওযায ওথা া ফযরযঙ। 

সুলুপ্ত- বদঔ তুআ রমাথযভ বম বুর া ওযযজঙ ব া র এআ অ়োত ায াযথ ৭আ ভাযঘএয বালন া 
জভজরয়েজঙ। বঔাযন তুআ মুজিযত না বযয এঔন অভাযদয ঈয বদাল া ঘাাযনায বঘষ্টা ওযজঙ। 

এঔাযন অল্লা িভা ওযায ওথা ফযরযঙ তযফ এঔাযন িভা ওযায চযে অল্লা এও া তএ 
চযু়ি জদয়েযঙন বম া র নাভাচ ়িা অয মাওাত বদ়ো। ভাযন তাযদয ওল্লা ফাঘযফ রৄধ ু তঔনআ 
মজদ তাযা আরাভ গ্রন ওযয। এঔন এও া ভুজরভ মজদ নাভাচ য়ি অয মাওাত দান ওযয 
তাযর ব ভুজরভ য়ে মা়ে। তায ভাযন বতাযা ভানুযলয আযেয জফরুযদ্ধ তাযদযযও ভৃতযুয ব়ে 
বদজঔয়ে তাযদযযও ভুজরভ ফাজনয়েজঙ। 

এ া বওভন ধভএ রমাঘায?এ া জও ওযয ভানফতায ঈদাযণ যত াযয? 

অফায তুআ তঔন ফযরযত বঘয়েজঙ বম ভুজযওযা ভুরভানযদয ঈয তযাঘায ওযযযঙ। অজভযতা 
বদঔযত াজে এঔাযন ম্পুণএ ঈযটা। ভুজরভযাআ ভুজযওযদয ঈয তযাঘায ওযযযঙ। 

তাঙা়িা ূযা তফায ২৯ নাম্বায অ়োত া মজদ তুআ বঔ়োর ওজয বঔাযন ফরা য়েযঙ,    

" বতাভযা মুদ্ধ ওয অযর- জওতাযফয ঐ বরাওযদয াযথ,  মাযা অল্লা  বযাচ াযয ইভান 
যাযঔ না,  অল্লা  তাাঁয যূর মা াযাভ ওযয জদয়েযঙন তা াযাভ ওযয না এফং গ্রণ ওযয 
না তয ধভএ,  মতিণ না ওযযচায়ি তাযা জচজম়ো রমাদান ওযয" । 
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তায ভাযন তুআ ফুছযতআ াজে, এঔাযন অযর জওতাফ ফরযত বফাছাযনা য়েযঙ আরজদ 
জিস্টানযদযযও। 

জওন্তু তুআ জও এও া চা়েকা বদঔাযত াযজফ বম আরজদ জিস্টানযা বভাাম্যযদয ঈয াভরা 
ওযযজঙযরা থফা মুযদ্ধয অব্নান ওযযজঙযরা ভক্কা়ে থাওাওারীন? 

ফযং তাযা বভাাম্যদযও ভজদনা়ে রমাথভ ভজচদ ফানাযনায চযে চা়েকা দান ওযযজঙযরা জফনা 
ভূযরয।জওন্তু বভাাম্যদ তাযদযযও বযা়ে বদ়ে জন। তাযদয যাধ জঙযরা তাযা বভাাম্যযদয াযথ 
এওভত ়ে জন। 

অযযও া ওথা তুআ ফযর বকজর বম া র বৌত্তজরওযা বভাাম্যযদয ঈয তযাঘায ওযযজঙর। বআ 
জফল়েজ  মজদ অভযা এও  ু বঔ়োর ওজয বঔাযন অভযা বম া বদঔযত াআ ব া র,  বভাাম্যদ 
ভক্কাযত মঔন আরাভ রমাঘায ওযজঙর,  এআ ১৩ ফঙযয বৌত্তজরওযা জও বভাাম্যদযও তযা ওযযত 
াযত না? বভাাম্যদ এয তঔন বওান বনাফাজনী জঙর না। ঘা়েযর তাযা বভযয বপরযত াযত। 
তাযা ভাযযজন ওাযণ বভাাম্যাদ াজজভ ফংযয বরাও জঙর ফযর। াজজভযা বভাাম্যযদয তযায 
রমাজতযাধ জনত ফযর। 

াজভযযয ভুঔ রার য়ে বকযঙ,  ব যাযক ফরর,  বদঔ বতাযা বতা কুযঅযনয এওজ  অ়োত 
অযযওজ য াযথ ওন্রাডীক্ট ওযয ফজর। থঘ সুযা তাফায,  “ভুজযওযদয বমঔাযন া বঔাযন 
তযা ওয‖ এয াযথ সুযা ভা়েদায ―বওঈ জনযযাধ ফযাজি বও তযা ওযর,   ব যুা 
ভানফচাজতযও তযা ওযর‖ এআ অ়োত ওন্ত্রাডীওজ ং/ াংখজলএও ফরযত রৄজন না। ওাযণ এআ রৃয া 
বও এও ওযযত বকযরআ বতাযা ধযা! !   

সুলুপ্তঃ  া া,   অযয বাআ সুযা ভা়েদায এআ অ়োত সুযা ভা়েদায ফিফয ন়ে। এআ অ়োযত 
অল্লা ফযরজঙযরন বম জতজন আরজদযদয তাযাযত আ ওথাগুজর জরযঔ জদয়েজঙযরন। অজভ যুা 
অ়োত য়ি রৄনাআ,  ―এ ওাযযণআ অজভ ফনী- আযাইযরয রমাজত জরযঔ জদয়েজঙ বম,   বম বওঈ 
রমাাযণয জফজনভয়ে রমাাণ থফা জৃথফীযত নথএ ৃজষ্ট ওযা ঙা়িা ওাঈযও তযা ওযয ব বমন ফ 
ভানুলযওআ তযা ওযয। এফং বম ওায চীফন যিা ওযয,   ব বমন ফায চীফন যিা ওযয। 
তাযদয ওাযঙ অভায ়েকম্বযকণ রমাওাশ্য জনদএনাফরী জনয়ে এযযঙন। ফস্তুতঃ এযয তাযদয 
যনও বরাও জৃথফীযত ীভাজতরভ ওযয-  সুযা ভায়েদা,  ৩২‖  

এআ অ়োতজ  এঔন আরজদযদয তারভুযদ া়ো মা়ে। এঔাযন দাফী ওযা যে এআ ওথাজ  
অল্লা আরদযদয ঐী গ্রযন্থ তাযদয বও ঈযদ জদয়েজঙযরন। অয এআ ওাযযনআ ফযরযঙন,   
অভায ়েকম্বযকণ রমাওাশ্য জনদএনাফরী জনয়ে এযযঙন। কুযঅন জওন্তু এআ যওভ ঈজি 
ভুরভানযদয ারন ওযযত অযদ ওযয নাআ। ওযয নাআ ব া রমাভান ওযায অযক কুযঅযনয 
অযযওজ  বুর ধজযয়ে বদআ।  

কুযঅযন অল্লা ―বওঈ জনযযাধ ফযাজি বও তযা ওযর,   ব বমন যুা ভানফচাজতযও তযা 
ওযর‖ ফযর বম া জতজন আরজদযদয জরযঔ াজেয়েজঙযরন ভুা নফীয ঈয নাজমর ়ো তাযাযত 
দাফী ওযযযঙন বজ  অযর আরজদযদয “তারভদু” নাযভয এও ধভএী়ে ফআ এয ঈজি। এআ ফআজ  
আরজদযদয তাযাত ন়ে,  এজ  আরজদযদয ঐী গ্রন্থ ন়ে। এজ  বওফর আরজদযদয িাযা বভৌজঔও 
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অআন জযযফ জযজঘত।যনও া অভাযদয বদযয ভারানাযা বমযওভ আরাজভ ফআ জরযঔন 
বযওভ এও া ফআ। ব াআ কুযঅযন অল্লায ঈজি জযযফ এযযঙ। তারভুযদয বআ ঈজি অজভ 
ফজর তুআ কুযঅযনয াযথ জভজরয়ে বন়ে,   ―বম এওজ  অত্ম্াযও ধ্বং ওযয ব যুা ৃজথফীযও 
ধ্বং ওযয,  অয বম এওজ  অত্ম্াযও যিা ওযয ব বমন যুা জৃথফীযও যিা ওযয ( jerusalem 

talmud sanhedrin 4:1) .  এঔন অভাযও ফর,  এত ফ়ি বুর অল্লা জও ওযয ওযর। এ া বতা 
তাযাযতয জচযাফায ওথা ন়ে। এফায অজ অর জফলয়ে,   তযওএয ঔাজতযয মজদ ধযয জনআ,   
বম সুযা ভায়েদায ৩২ অ়োযত ঘযভ াজন্তয ওথা ফরা য়েযঙ,   তাযর জেও তায যযয অ়োযত 
জও ফরা অযঙ? বঔাযন অযঙ,   ―মাযা অল্লা  যাসুযরয জফরুযদ্ধ মদু্ধ ওযয এফং চজভযন 
বপাদ ওযয বফ়িা়ে,   তাযদয অচাফ বওফর এআ বম তাযদয তযা ওযা যফ থফা রৄযর ঘ়িান 
যফ জওংফা জফজযত জদও বথযও তাযদয াত  া বওয  বপরা যফ,  থফা তাযদয বদ বথযও 
বফয ওযয বদ়ো যফ,  এজ  তাযদয চযে রৃজন়ো়ে রাঞ্জনা এফং তাযদয চযে অযঔযাযত যয়েযঙ 
ভা অমাফ ( সুযা ভায়েদা ৩৩) ‖ 

আফযন ওাজযযয তাপজযয ফরা অযঙ বম ধভএ তযাকীযদয তযা ওযায সুস্পষ্ট জনযদএ এআ অ়োত 
বথযও অযঙ। নফী জনযচ ভজদনাযত ভযুতাদযদয াত- া বওয  বদন এফং বঘাযঔ কযভ রাওা 
বযয বদন। 

অো অভাযও ফর বতা,  এঔনওায রৃজন়ো়ে এওচন জজিত,   ৎ এফং যর বাচা  াআযয 
ভানুযলয োৎ ভযন র বম,   ব অয আরাভ ারন ওযযফ না,   বতা রৄধু ধভএ তযাযকয চযে 
তাযও তযা ওযা ওত া বমৌজিও ফযর তুআ ভযন ওজয? ধভএ তযাক ওযা ভাযনআ জওন্তু এআ ন়ে বম 
ব ফযাজি ধযভএয জফরুযদ্ধ রমাঘায ওযয বফ়িাযফ,   অয বফ়িাযর ব া আরাযভয িজত ়োয 
ওথা ন়ে। বওান নন- ভুজরভ বও আরাযভয দা়োত বদ়োয ভ়ে জওন্তু এ া ফরা ়ে না,   জওন্তু 
আরাভ বথযও বফয ়োয ভ়ে ফরা ়ে-  এফায ওল্লা ওা া যফ,   যনও  া দা়োত ওযয 
জনয়ে এয াআচযাও ওযায ভত,   এআ ফযাাযয াযরয বরচ চাজওয নায়েযওয বন্ডাজভ না 
ফরযরআ ন়ে,   ঈজন ফর অযক ফাআযও ফযর বফ়িাযতন,   বমযওাযনা ফস্থা়েআ এওচন ভুযতাযদয 
বল জযণজত যে তযা/  ওল্লা ওা া ( ফশ্য তায অযক জপযয অায এও া সুযমাক বদ়ো 
যফ) ,   ওাযণ জযযফ ঈজন দ্ভুত এফং ফান্তয কুমুজি জদযতন,   ঈজন ফরযতন আরাভ ঙা়িা 
অয বদযয াযথ যাষ্ণযদ্রা ওযা নাজও এওআ ফযাায,   তাআ যাষ্ণযদ্রাযয াজি বমভন তযা,   
বতভজন আরাভ ঙা়িায াজি তযা! !  এযযয ঈজন মঔন ফুছযত াযযরন বম এআ ঈত্তয জদয়ে 
এআ মভানায জজিত ভানুলযও ‗অযতর‘ ফানান মাযে না,  তাআ ঈজন জনজভযলআ বযন্ডয ভত ঈনায 
চফাফ ারয  বপরযরন, এঔন ঈজন ফযরন, ভুযতাযদয াজি তযা ওযা যে – নার/ ঐজেও,   
জওন্তু ঈজন ঔুফআ ল্প চফাযফ  যও যযন,   বতভন বওান বযপাযযন্ফ বদন না,   চাস্ট ফযরআ 
 যও য়িন। ওাযণ ঈজন চাযনন বম,   তযা ওযযতআ যফ এআ ভযভএ যনওগুরা স্পষ্ট াজদ 
অযঙ এফং এআ ফযাাযয বফজযবাক অযরভ এফং পজওযা এওভত।এঙা়িা ঈজন বম াজদজ  ঘুজ 
ঘুজ ফুছাযত ঘান বঔাযন যাসুর ভন বথযও বআ ফযাজিযও তযা ওযযত বঘয়েজঙর ( ঈভাযনয 
ৎ বাআ,  ঈজন তাযও ভন বথযও তযা ওযযত বঘয়ে াযযনজন ঈভাযনয সুাজযয)   

সুলুযপ্তয ঈত্তয রৄযন ফায়েজচদ বাআ অয ঘু থাওযত াযর না, ঈজন াযথ অযযা জওঙু এড ওযর। 
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ফায়েজচদ-  ―কুযঅযন রমাা়ে ১০০ এয বফজ অ়োত অযঙ রৄধু ওাযপয- ভুজযওযদয াযথ মুদ্ধ/ তযা 
ওযায চযে,  এয ওাযণ জও? এও া চীফন জফধাযন বওন এত তযা অয মযুদ্ধয ওথা জরঔা 
থাওযফ? এ া জও মুযদ্ধয ফআ নাজও? মত তযা অয মুযদ্ধয অ়োত অযঙ তত,  াজন্তয অ়োত 
নাআ,  মা অযঙ বঔাযন তএ অযঙ ( ভুরভান যত যফ,  অল্লাহ্বও/  নফীযও ভানযত যফ 
আতযাজদ) । চরুযী যনও ফযাাযয বওান অযরাঘনা নাআ,   থঘ পারত ু মুদ্ধ অয তযায 
অ়োযতয বাফ নাআ। আরাযভয ৪জ  ভুর িম্ভ ( নাভাচ,   বযাচা,   জ্জ  মাওাত)  এয 
ফযাাযযআ সুস্পষ্ট জওঙু ফরা নাআ,   এভন এও া অ়োত নাআ বমঔাযন এওাযথ ৫ ়োি 
নাভাযচয ওথা ফরা অযঙ। থঘ বুজয বুজয মুদ্ধ/ তযায রমাাজঙ্গও এফং পারতু অ়োত অযঙ। 

যনযও এ াআ ফুযছন না বম নাযঔ  ভানসুযঔয ভধয জদয়ে জচাযদয বফ ওয়েওজ  ধা অযঙ,  
রমাথভ ধায ঔুফ নম্ম সুযয জনযদএ থাওযর,   বযলয ধায স্পষ্ট এফং ও়িা বালা়ে জনযদএ 
অযঙ। বমভন বল ধাযয এও অ়োযত অল্লাহ্ ফযরন,   ―বতাভযা মুদ্ধ ওয অযর- জওতাযফয ঐ 
বরাওযদয াযথ,   মাযা অল্লা  বযাচ াযয ইভান যাযঔ না,   অল্লা  তাাঁয যূর মা 
াযাভ ওযয জদয়েযঙন তা াযাভ ওযয না এফং গ্রণ ওযয না তয ধভএ,   মতিণ না ওযযচায়ি 
তাযা জচজম়ো রমাদান ওযয‖। ( বওাযঅন ৯ : ২৯)  

ভূরত,  ওর আরাজভও েরাযযয ভযত,   এআ অ়োযতয ভাধযযভআ জচাযদয জফধানযও ণুএতা দান 
ওযা ়ে। জচাদী জফধাযনয এআ ণূএতা াজধত ়ে নফভ জচযীয চ ভাযনয ঘায ভা য।  

ফযযল অয জযষ্কায বালা়ে বখাজলত য়েযঙ,    সুযা অনপারঃ ৩৯ অ়োযত 
―অয তাযদয াযথ মদু্ধ ওযযত থাও মতিণ না ভ্রাজন্ত বল য়ে মা়ে;  এফং অল্লায ভি রকুভ 
রমাজতজষ্ঠত য়ে মা়ে। তাযয মজদ তাযা জফযত য়ে মা়ে,  তযফ অল্লা তাযদয ওামএওরা রিয 
ওযযন‖  

জচাযদয এআ ফএযল ধাজ  ম্পযওএ তবাক জনজশ্চত ়োয ঈা়ে ওী? জচাযদয এআ ফএযল 
ধাজ  জযষ্কাযবাযফ বফাছা মা়ে অর জদা়ো গ্রন্থ বথযও। ( জপওাহ্ াযস্ত্রয চকযত,  জফযলতঃ 
ানাজপ জপওাহ্য জযভণ্ডযর অর- জদা়ো এওজ  বভৌজরও  ফুজন়োজদ গ্রন্থ । এও ওথা়ে এ গ্রন্থযও 
ানাপী জপওাহ্ াযস্ত্রয জফশ্বযওাল ফরা মা়ে) । এআ গ্রযন্থ স্পষ্ট ওযয ফরা অযঙ ওাজপযযা সুঘনা না 
ওযযর রমায়োচন ়ো ভাত্রআ ভুজরভযদয অরভণ ওযা মাযফ। ( অর জদা়ো,   ধযা়ে-
জচাদ,  ষৃ্ঠা ৪২৯- ৪৩০)  

অয এআ ঙ্ক্রান্ত ফর াজদ অযঙ,   

গ্রযন্থয নাভঃ ী ভুজরভ ( আপাঃ) ,   নম্বযঃ ৪৩৭০,   ধযা়েঃ ৩৩/  জচাদ  এয নীজতভারা 
জযেদঃ ১.  বম ওর জফধভএীয ওাযঙ আরাযভয দা়োত বৌাঁযঙযঙ,   ফূএ বখালণা ফযতীত তাযদয 
জফরুযদ্ধ অরভন জযঘারনা তফধ 

আ়োআ়ো আফনু আ়োআ়ো তাভীভী ( যঃ)  … আফনু অঈন ( যঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফরযরন,   
―অজভ নাজপ‘ ( যঃ)  বও এআ ওথা চানযত বঘয়ে ত্র জরঔরাভ বম,   মযুদ্ধয যূফএ জফধভএীযদয 
রমাজত িীযনয দা়োত বদ়ো রমায়োচন জও না? জতজন ফযরন,   তঔন জতজন অভাযও জরঔযরন বম,   
এ ( জন়েভ)  আরাযভয রমাাযজম্ভও মুযক জঙর। যাসুরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ ফনূ 
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ভুতাজরযওয ঈয অরভণ ওযযরন এভতাফস্থা়ে বম,   তাযা রমাস্তুত জঙর ( তা চানযত াযযজন।)  
তাযদয রৄযদয াজন ান ওযাযনা জের। তঔন জতজন তাযদয বমাদ্ধাযদয ( ণূএ ফ়েে রুুল)  
তযা ওযযরন এফং ফজষ্টযদয ( নাযী জরৄযদয)  ফন্দী ওযযরন। অয বআ জদযনআ তাাঁয িকত 
য়েজঙর। ( আ়োআ়ো ফযরন বম,   অভায ধাযণা র,   জতজন ফযরযঙন)  চু়ো়েজয়ো থফা জতজন 
জনজশ্চতরূয আফনাতুর াজযঙ ( াজযঙ ওো)  ফযরজঙযরন। ফণএনাওাযী ফযরন,   এআ াদী অভাযও 
অফরৃল্লা আফনু ঈভয ( যাঃ)  ফণএনা ওযযযঙন। জতজন বআ বনাদযর জঙযরন‖।াজদযয ভানঃ জ 

জনযন্ধাি এআ াজদজ  যীজতভত অভাযও ়েযান ওযয,  এআ াজদয যাসুর যাযতয ন্নওায জনযী 
নাযী  জরৄযদয ঈয তজওএত াভরা ওযয তযা ওযযত জনযদএ জদয়েযঙন। 

া‘ফ আফনু চাাভা ( যাঃ)  বথযও ফজণএত,   যরূুল্লা ( াল্লাল্লার অরাআজ ়ো াল্লাভ) - বও 
জচযজ্ঞ ওযা যরা ভুজযওযদয জরৄ ন্তান ম্পযওএ,   মঔন যাযতয ন্নওাযয অওজস্মও াভরা 
ওযা ়ে তঔন তাযদয নাযী  জরৄযা অরান্ত ়ে। তঔন যূরুল্লা ( াল্লাল্লার অরাআজ ়ো 
াল্লাভ)  ফরযরনঃ ―তাযা তাযদয ( ভুজযও বমাদ্ধাযদয)  ন্তবুএি‖। [ ী ভুজরভ,  াদী 
এওাযডভী, াজদ নং-  ৪৪৪১]  

এভনজও ভক্কা জফচ়ে বম এযওফাযযআ যিাতীন জঙর, তা ন়ে।এযওভ দাফী তয এফং 
জবজত্তীন। আফনু ঔাতার এফং তায রৃআ নতএওী দাীযও তযা ওযায ওথা জফজবন্প জ াজদ বথযও 
চানা মা়ে। ভক্কা জফচয়েয ভয়ে ঈজন রমাা়ে ৪- ৫চনযও তযা ওযযজঙযরন ফযর চানা মা়ে। 

 “অফরৃল্লা আফনু আঈসুপ ( যঃ) …অনা আফনু ভাজরও ( যাঃ)  বথযও ফজনএত বম,   ভক্কা জফচয়েয 
ফঙয যাসুরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ বরৌ জযস্ত্রাণ জযজত ফস্থা়ে ( ভক্কা)  রমাযফ 
ওযযজঙযরন। যাসুরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ জযস্ত্রাণজ  ভাথা বথযও বঔারায য এও 
ফযাজি এয তাাঁযও ফরযরন,  আফনু ঔাতার ওাফায জকরাপ ধযয অযঙ। জতজন ফরযরনঃ তাাঁযও 
বতাভযা তযা ওয”। ( ী ফুঔাযী ( আপাঃ)  নম্বযঃ ১৭২৭)   

রৄধু তাআ না,  যাসুর এতআ জফঘিন এফং োময জফঘাযও! বম ওাযপয ওতৃএও ভুরভান তযা যর 
তায াজি জদযফন ভৃতযুদণ্ড,  থঘ ভুরভান ওতৃএও ওাযপয তযা যর তাযও ভৃতযুদণ্ড জদযত জনযলধ 
ওযয জকয়েযঙন। ( ফুঔাজয, নাঃ ৬৯১৫ এফং আফযন ভাচা, নাঃ ২৬৫৮, তাজদ পাঃ,  ভানঃ জ)   

ন্নযা কজ়িয়ে মা়োযত বজদন অয জফতওএ বফী দূয অকার না। াজভযযয ওাাঁযদা ওাাঁযদা বঘাযা 
বদযঔ সুলুপ্ত অয ওথা ফা়িার না। বজদযনয ভত ফায়েজচদ বাআযও জফদা়ে জদয়ে অভযা রমাস্থান 
ওযরাভ।ধ 
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স্রষ্টাযও বও ৃজষ্ট ওযর 
 
ফায়েজচদ বাআ অফায বআ ঘা এয বদাওাযন বকর,   বজদন বমঔাযন জফজ্ঞ!  াাযনয াযথ ওথা 
য়েজঙর। অচযও তাযও বদঔা মাযে না,   ফায়েজচদ বাআ বফ তা য়ে এওা এওা ঘা 
ঔাযে। োৎ অজভ এয ঈজস্থত। অজভ ভুঘজও বয ফররাভ,   ―বাআ,   ওআ বকর অনায 
বআ জফতাজওএও াান াযফ,   ঈজন জও অচওার এঔাযন অা ফন্ন ওযয জদযরন নাজও? নাজও 
ে ঘা- য বদাওাযন অফায নতুন জওঙু ফাচ্চা বঙযরযও বফাওা ফানাযেন‖,   ফরযত ফরযতআ জঙন 
বথযও াান এয কায়ে াত জদয়ে ফরযরন,   ―জও বাআ,   ওাযও বফাওা ফানাফায ওথা 
ফরযঙন?‖ অজভ রজ্জা বয়ে ফররাভ,   ‗না ভাযন,   আয়ে অয জও,   অনায ওথা রৄযনজঙরাভ,   
বওভন অযঙন?‖ ফায়েজচদ  বাআ অভাযও তায াযথ জযঘ়ে ওযয জদযরন এফং অযযা রৃ ওা 
ঘা- য ডএায ওযযরন। 

অচ  বওান বজনতা না ওযয ফায়েজচদ বাআ জডযযক্ট জফতযওএ ঘযর বকযরন। 

ফায়েজচদ - বাআ অনায জও ভযন ়ে অল্লাযও /  স্রষ্টাযও বও ততজয ওযর? 

াান - বদঔুন,  এআ যুাতন রমাযশ্নয ঈত্তয জদযত জদযত ক্লান্ত,  এত বাচা এও া ফযাায ভানুল 
বওন বম ফুছযত ঘা়ে না। 

ফায়েজচদ - অযযও ফায না ়ে ফরুন অভাযও,  বদজঔ ওত া বাচা অযর। 

াান - অো জেও অযঙ অফায ফজর, ধযয জনন বম,  

ওর ৃজষ্টয এও া রৄরু অযঙ এফং বল অযঙ- ১ নং ভীওযণ। 

ভাজফশ্ব এও া ৃজষ্ট - এ া ২ নং ভীওযণ 

এঔাযন বদঔা মাযে ভীওযণ ১ এফং ২ জভযর থাযভডাআনাজভক্স ২়ে সুত্র বও রঙ্ঘন ওযযঙ না 

এঔন ৩়ে ভীওযণ যে,  স্রষ্টা ফজওঙ ু ততজয ওযযযঙ। এঔাযন স্রষ্টা জওন্ত জনযচআ ৃষ্ট নন,  তাআ 
ঈযযয যতএয াযথ এ ায জভর যে না,  ফযা য়ে বকর না রমাভান!  Laws Of Causality তায 
ঈযযআ ফতএাযফ মায বওান রৄরু অযঙ,  অভাযদয ভাাল্লা স্রষ্টায বতা রৄরু ফা বলআ নাআ। জতজন 
BY DEFINITION যেন Time-Space-Matter-Cause এয উযধ্বএ। 

ফায়েজচদ-  া া,  বআ জত যুযাযনা বস্পার ংজ্ঞা ফযাঔযা ! !  অো মাআ ঈও,  এফায 
অজভ ফজর,  রৄনুন অজন বম া ফরযরন ব া অযর জত যুযাযনা ওচভরজচযওর অগুএযভন্ । 
তযফ অজন ভযন যে এও ু খুজযয়ে বাঁজঘয়ে ফরযরন অযজও,  ৩নং ভীওযযণ ওযথযও রমাভান 
ঙা়িাআ স্রষ্টা এযন ধযয ফজয়ে জদযরন!  Syllogism  নাজও Non Sequitur ফুছরাভ না। অনায 
অগুএযভযন্  বওান া বরমাজভ অয বওান া ঈংায জওঙ ু স্পষ্ট ন়ে,  থঘ ভীওযণ জদয়েযঙন!  

ফযথযও ভচায ফযাায যে অনায ৩ নাম্বায ভীওযন বতা বআ থাযভডাআনাজভক্স ১ভ সুত্রযওআ   
(Law of Conservation of Energy)  রঙ্ঘন ওযয,  এত চজ র এওচন স্রষ্টা,  ভাজফযশ্ব জি  
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ফস্তু ততজয ়োয অযকআ জওবাযফ এয ়ির এফং ঈজন ভাজফযশ্বয চযে এআ জি এফং ফস্তু 
ভাজফশ্ব ৃজষ্টয অযক বথযওআ জওবাযফ বর? থঘ বচায ওযয ধযয এযন ফজয়ে জদযরন,  া া!  

মাআ ঈও,  ওচভরজচযওর অগুএযভন্  এয যনওগুরা বাএন অযঙ,  তযফ অজভ ‗ওারাভ 
ওচভরজচযওর অগুএযভন্ ‘ জনয়ে ওথা ফরফ,  ওাযণ অজিও ভযর এ াআ ফযথযও জযজঘত। তাআ 
বাএন মাআ ঈও না বওন অভায বাএযন/ ফযাঔা়ে অজন ফজওঙুয ঈত্তযআ বয়ে মাযফন। এআ 
অযগুযভযন্ য ভুযর যয়েযঙ ―ওামএওাযণ তত্ত্ব‖ ফা Cause and Effect or Causality or First Cause 
ধাযণা ফা ওনযপ্ট। ভুজরভ েরায অর- জওনজদ রমাথযভ এফং যয আভাভ কাজ্জারী এআ ফযাাযজ  
ঈস্থান ওযযন,  এযযয অযযা যনযওআ বমভন থভা একুআনা,   ঈআজর়োভ বরন বরক 
আতযাজদ এ াযও জবন্প জবন্প রু বদন। অজন বমভন এঔাযন অনায ভত ওযয অযযও রু 
জদযরন! ! !  জওন্তু ভুর ফযাায ফায বিযত্র রমাা়ে এওআ।  

ওারাভ ওযভারজচওযার অগুএযভন্  এওজ  Deductive Argument,  মায জওনা রৃজ  Premise অযঙ 
( মজদ যনযও এ াযও INDUCTIVE ARGUMENT জযযফ জফযফঘনা ওযযন) ,  তাআ এয বমযওান 
এওজ  বরমাজভ বুর রমাভাজণত ়ো ভাযন যুা অগুএযভন্ জ  বুর রমাভাজণত ়ো। 

অগুএযভন্ জ  এযওভ-  
বরমাজভ - ১। ফ জওঙু-  মায রৄরু অযঙ,  তায ওাযণ অযঙ। 
বরমাজভ - ২। ভাজফযশ্বয এও া রৄরু অযঙ,   
ঈংায-  তএফ ভাজফযশ্বয রৄরুয জঙযন এও া ওাযণ থাওযত যফ।( ভুর মুজি এঔাযনআ বল)  

( অজিওঃ অয বআ ওাযণজ  যে ‗ইশ্বয ফা ৃজষ্টওতএা)  

বঔ়োর ওযয বদযঔন বম,  এআ অগুএযভন্  বওান বাযফআ এআ ওথা ফযর না বম,  এওচন ইশ্বয 
থাওযতআ যফ। এআ অগুএযভন্  রৄধু এত ুকুআ রমাভাণ ওযয বম,  ভাজফযশ্বয রৄরুয জঙযন এও া 
ওাযণ থাওযত যফ। তযফ অজিও বাআয়েযা কায়েয বচাযয বযলয ং ুকু রাজকয়ে বনন এবাযফ 
বম-  অয বআ ওাযণজ  যে ‗ইশ্বয ফা ৃজষ্টওতএা‘। এআ অগুএযভন্  অযর ইশ্বযযয জিযত্বয বওান 
রমাভানআ বদ়ে না,  এ া অযর রমাভান ওযয এত ুকুআ বম,  অভাযদয ভাজফযশ্বয রৄরুয জঙযন 
এও া ওাযণ থাওযত যফ,  বম া অভযা অজিও জনধাজভএও ফাআ ভাজন। 

এআ অগুএযভন্  বওান সুজনজদএষ্ট কড ( ইশ্বয,   অল্লা,   বচযাফা,   বকফান আতযাজদ)  বও ফুছা়ে 
না। জওন্তু অভাযদয রমাা়ে াচায াচায ধযভএয াযথ াচায াচায PERSONAL GOD অযঙ-  
অভযা কড ফরযত বওান GENERIC GOD বও ফুছাআ না,  অভযা মায মায জনযচয স্রষ্টাযওআ 
ফুছাআ। অভাযদয এআফ কযডয অফায বস্পার জওঙ ু ATTRIBUTE অযঙ। এআ অগুএযভন্  বওান 
এওচন এওও ৃজষ্টওতএাযও রমাওা ওযয না,   এ া যত াযয যনওচন কড ( Polytheism),  
যত াযয এ া বওান নাযী- ৃজষ্টওতএা,   এআ অগুএযভন্  ংযফদনীর ত্ত্বায (SENTIENT GOD) 
জিত্ব রমাভান ওযয না। এআ অযগুযভযন্ য ফ বথযও ফ়ি ভস্যা যে এ া SELF-DEFEATING- 
ভাযন এ া জনযচযও জনযচআ বুর রমাভান ওযয বদ়ে। মজদ ধযয বনআ ফ জওঙুয ওাযণ থাওযতআ 
যফ,   তাযর স্রষ্টাযও বআ ওাতাযয বপরযত যফ এফং এওআ মুজি তায ঈযয ফতএাযফ। অয 
মজদ বআ মুজি বথযও স্রষ্টা জনষ্কৃজত া়ে,  তাযর ফাজও ফজওঙ ু াযফ না বওন? এআ ‗বওন‘ য 
বওান ফযাঔযা অজিওযা অচ  মএন্ত জদযত িন ়েজন!  
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(If God is somehow exempt from those rules,  then why couldn't other things be exempt 

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

need God to establish things in the first place) 

এআ অগুএযভন্  তায CONCLUSION বওআ তায বরমাজভ জযযফ ফযফায ওযয যযািবাযফ।  

বরমাজভ ১ -  ফ জওঙু (  ৃজষ্টওতএা ফাযদ )  -  মায রৄরু অযঙ,   তায ওাযণ অযঙ  

‗ৃজষ্টওতএা ফাযদ‘ ং ুকু তাযা বরমাজভয ঈযল্লঔ না ওযযর,  অযকআ ধযয বনন,  যনও া 
BEGGING THE QUESTION FALLACY/ কুমুজি এয ভত। 

রৄধু তাআ ন়ে,  এআ অগুএযভযন্  অযকআ ধযয বন়ো য়েযঙ বম,   ়ে ভাজফশ্ব রৄরু য়েযঙ বওান 
এও PHYSICAL LAW(Big Bang)  এয ভাধযযভ থফা এযও ইশ্বয ততজয ওযযযঙ,   এ া এও া 

কুমুজি-   False Dichotomy Fallacy। ফযাায া এআ রৃআয়েয ভাযছআ ীভাফদ্ধ না যত াযয। 
ওাযণ এয ফাআযয ে জওঙু ়োয ফা খয  থাওায সুযমাক অযঙ। যত াযয ভাজফশ্ব ে 

বওান রমাাওৃজতও রমাজর়োয ভাধযযভ ৃষ্ট ( ভাজটবায আতযাজদ) । BIG BANG THEORY এ া ফযর না 
বম ফজওঙু এয বথযও রৄরু,   ফযং ফজওঙু ‗মা অভযা চাজন‘ তা জফক ফযাং বথযও রৄরু। 
অভাযদয চানায ফাআযয COSMOS অযঙ। 

ফ বথযও ভচায ফযাায যে এআ অগুএযভন্  জদয়ে অজন বফজয বফী ―়েত‖ এওচন DEIST 

GOD ( ধভএীন ইশ্বয/ শ্বযফাদ)  বও রমাভান ওযযত াযযফন,  জওন্তু অভাযদয CLASSICAL THEISTIC 

PERSONAL GOD ( অল্লা,  বকফান,  ইশ্বয,  বচযাবা আতযাজদ)  বও রমাভান ওযযত াযযফন না। 
ফযাজিকতবাযফ অভায বওান অজত্ত নাআ মজদ রৃজন়োয ফাআ DEIST য়ে মা়ে,  ন্তত এ া 
যনও বফ ায জচন। DEIST য়ে বকযরআ াযযন। 

তযফ অজভ এআ জনয়ে অযযা জফিাজযত অযরাঘনা ওযফ,   জনযঘ অজভ First Cause অগুএযভন্ জ য 
রমাথভ Premise জনয়ে অযরাঘনা ওযযফা,   অযক অফাযযা ফযর যাজঔ Deductive Argument এয 
বমযওান এওজ  বরমাজভ বুর ়ো ভাযন ম্পূণএ অগুএযভন্ জ  বুর রমাভাজণত ়ো। 

১। ―ফ জওঙুয মায রৄরু অযঙ,   তায ওাযণ অযঙ।‖ 

রমাথভত ফজওঙুয রৄরু থাওযরআ বম তায ওাযণ থাওযতআ যফ ব া এঔনআ বচায জদয়ে ফরা মা়ে 
না। ওাযণ অভযা অভাযদয জৃথফীয ভযধযআ এভন জওঙু াআ মায বওান ওাযণ নাআ,  বমভন-  
Radioactive Decay, Quantum Virtual Particles আতযাজদ। এফ বওান রূওথা ন়ে,  জফজ্ঞানীযা 
জওন্তু ফযফাজযও বাযফআ এয রমাভাণ বয়েযঙন। ( তযফ কু়োন্ াভ রৄেতা়ে এনাজচএ থাযও জওন্তু ব া 
PRE BIG BANG STATEএ জঙর তা জনজশ্চত ওযয ফরা মা়ে না)  

এঔন রমাশ্ন অযত াযয,   মজদ রৄে (Absolute Zero)  বথযও ফজওঙু অয,   তাযর অভযা 
বওন ফভ়ে তা বদজঔ না।  

এয ওাযণ যে-  অভযা ভাজফযশ্বয জবতযয বথযওআ মএযফিণ ওজয,   এয ফাআযয বথযও ন়ে। 
অভাযদয এআ ভাজফশ্ব যে বস্প াআভ ভাজফশ্ব। মায তদখএয রমাস্থ ঈচ্চতা এফং অযযওজ  
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ডাআযভনন-  ভ়ে যয়েযঙ। এআ বস্প াআভ ভাজফযশ্বয ওর জন়েভ রৄধুভাত্র এআ ভাজফযশ্বয 
ন্তকএত ফজওঙুয চে। এয ফাআযয এগুযরা ওাচ ওযযফ না। থএাৎ অভাযদয ক্লাজওযার 
দাথএজফজ্ঞাযনয জন়েভগুযরা বঔাযন আনবযাজরড ফা ওামএওয। 

এঙা়িা এআ ফজওঙুয বঙযনআ ওাযণ থাওা চরুজয,   এভন া ওাচ ওযযত াযয রৄধুভাত্র 
ভাজফযশ্বয ন্তকএত ফজওঙুয চযে,  স্ব়েং ভাজফযশ্বয চযে ন়ে। থএাৎ স্ব়েং ভাজফযশ্বয চে 
ওাযণ থাওযতআ যফ,  এভন া না যত াযয ( অফায যত াযয) ।  

তএফ অজন মজদ ফযরন,  বমযত ু এওজ  ফানাযনা ফস্তুয ( ধরুন এওজ  ওযাযভযা)  ফশ্যআ ওাযণ 
( ততজযয জঙযন)  থাওযত যফ,  তাআ ভাজফযশ্বয এওজ  ওাযণ থাওযত যফ,  তাযর এজ  যফ-
FALLACY OF COMPOSITION. ওাযণ যে,  Cause n Effect যে ভাজফযশ্বয ( local universe) 

জনযচয জন়েভ (law)। তাআ মা জওঙু এয ভযধয ফজস্থত,  অভাযদয এআ বস্পস্টাআভ আঈজনবাএ,  
বযফয ন্তকএত ফজওঙুয চে এআ জন়েভ ওাচ ওযযফ। এওজ  ওযাযভযা ফা ফস্তু ভাজফযশ্বয 
ভধযওায ফস্তু,  তাআ তায ঈয Cause n Effect জন়েভ ফতএাযফ। বস্প াআভ আঈজনবাযএয যূফএ 
বস্প াআভ আঈজনবাযএয জন়েভ ঔা যফ না। 

থএাৎ,  বমযত ু এজ  ভাজফযশ্বযআ এওজ  জন়েভ,  তাআ বঔাদ ভাজফযশ্বয য তা ফতএাযফ না,  
ওাযণ বঔাদ ভাজফশ্ব,  ভাজফযশ্বয ভযধয ফজস্থত ন়ে। এজ  চরুজয ন়ে বম,  বওান এও ভাজফযশ্বয 
ভধযওায জন়েভ াজফএওবাযফ বআ ভাজফযশ্বয ঈযআ ফতএাযফ। এফং এজ  অজন রমাভান ওযযত 
াযযফন না যীিা জনযীিা এফং মএযফিণ ফা মএযফিযওয বাযফ। ওাযণ অজন বতা 
ভাজফযশ্বয ফাআযয বথযও অনায ভাজফশ্বযও মএযফিণ ওযযত াযযফন না । 

তযফ ফশ্যআ এয বযন্তযীণ ফজওঙ ু ঈয Cause n Effect জন়েভ ওাচ ওযযত াযয। 

রিয ওরুন,  ভাজফযশ্বয ন্তবুএি ফ ওাযণআ ( cause)  দৃশ্যভান ( evident )  ফা Tangible 
( নুধাফনযমাকয) । জওন্তু ভাজফযশ্বয রমাথভ ওাযণ ( First Cause ) -  চানা এফং দৃশ্য – ওাযণ 
তা ভাজফযশ্বয ঈদ্ভযফয যূফএ। 

অভযা অভাযদয জবজ্ঞতা বথযও বদজঔ বম ফ ফস্তুআ যূফএয বওান ফস্তু বথযওআ ততজয ়ে। এওজ  
ওযাযভযা তায যূফএয জফজবন্প া এ বথযও ততজয ়ে। তাআ ৃজষ্টয রমাথভ ফস্তু বওান এওজ  ফস্তু 
বথযওআ ততজয যফ এ াআ স্বাবাজফও। তযফ এওজ  ওযাযভযা ততজয ়ে TOP DOWN APPROACH এ,   
রমাথযভ বওঈ এওচন তা জনয়ে বাযফ,   এযয জডচাআন ওযয,   এযয যনযও জভযর ওযাযভযা 
ততজয ওযয আতযাজদ। জওন্তু অভাযদয ভাজফশ্ব ততজয য়েযঙ BOTTOM UP APPROACH এ,   বওঈ 
তা অযক জডচাআন ওযয নাআ,   যনযও ( স্রষ্টা)  জভযর ততজয ওযয নাআ,  এজ  জফফতএযনয 
( COSMOLOGICAL EVOLUTION)  ভাধযযভ অচযওয ফস্থাযন এয বাঈঙুযঙ।   

অফায বদঔুন বম,  অভযা এও া বঘ়োয ততজয ওযযর তায ভাযন এআ দাাঁ়িা়ে না বম,  এয ভাযছ 
অয ওাে বনআ,   অযর ওাে অযকয ভতআ অযঙ,   অভযা ওােযও নানাযওভ বাযফ নুজফএো 
ওযয নতুন এও ফস্তুযত রুান্তয ওযযজঙ। এযও ফযর Creatio Ex Materia / Creation from 

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

এঔাযন ―বঘ়োযযয রৄরু‖ ফযর অযর বওান জওঙু যত াযয না। অভযা ওাে বথযও বঘ়োযয 
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রুান্তয ওযযজঙ ভাত্র। ওাে বও অভযা এও া অফাফযত্রয ভত ওযয ফাজনয়ে তায নাভ জদয়েজঙ-  
‗বঘ়োয‘।যুযা ভাজফযশ্বয বিযত্র এওআ ফযাায রমাযমাচয। ফজওঙুআ তায অযকয বওান না বওান 
জিত্বূণএ (PRE-EXISTING) জচজন বথযও রুান্তজযত য়ে এযযঙ। ওারাভ অগুএযভযন্ য রমাথভ 
বরমাজভ বথযও এ া ভযন যত াযয বম ফজওঙু এযওফাযয রৄে/ NOTHING বথযও এযযঙ,  মাযও 
ফযর CREATIO EX NIHILO. জওন্তু তা না যত াযয,  এয অযক রমাাওৃজতও জওঙু থাওযত াযয 
( এআফ জনয়ে যনও াআজথজ/ জথজয অযঙ) ।  

রমাশ্ন যে জওবাযফ এও া ত্ত্বা ( ৃজষ্টওতএা) ,  মায অযক বথযওআ জিত্ব অযঙ, ব া বওান নজিত্ব 
বও রমাবাজফত ওযয এফং বআ নজিত্ব বথযও বওান জওঙুযও জিযত্ব রুান্তয ওযয। 
নজিত্ব/ Absolute Nothing এফং জিত্ব রৃয া াংখজলএও ফযাায, এযা এযও েযও রমাবাজফত 
ওযযত াযয না। 

অফায ইশ্বয মজদ জনযচআ IMMATERIAL ়ে, তাযর ঈজন জও MATTER াযথ INTERACT ওযযত 
াযযন ফা বম MATTER জিত্বআ বনআ,  তাযও জিযত্ব রু জদযত াযযন? অয মজদ ইশ্বয 
MATERIAL ়ে তাযর ঈজন ফশ্যআ তায অযকআ বওান এও  াআভ ফা বস্পয ফস্থান 
ওযযফআ, SPACETIME ঙা়িা বতা MATTER থাওযত াযয না। এঙা়িা অভাযদয MATERIAL ভাজফশ্ব 
ততজয ওযায চযে নজিত্ব ফস্থা়ে ঈজন MATTER বওাযথযও বয়েজঙর। এ া  বতা 
CONSERVATION OF ENERGY বও রঙ্ঘন ওযয। 

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

can,  create something material from the immaterial. 

স্রষ্টা মজদ PHYSICAL LAW / রমাাওৃজতও অআন এয ঈযধএ থাযওন,  তাযর ঈজন বওনআ অফায বআ 
এওআ রমাাওৃজতও অআন জদয়ে ভাজফশ্ব ততজয ওযযযঙন অফায জওবাযফ বআ রমাাওৃজতও অআযনয াযথ 
INTERACT ওযযঙন? তা অফায ঈজন জনযচআ বমঔাযন IMMATERIAL!!  

মজদ ভাজফশ্বযও ফযাঔা ওযায চযে স্রষ্টাযও ভাজফযশ্বয PHYSICAL LAW/ রমাাওৃজতও অআযনয ঈযধএ 
থাওযতআ ়ে,  তাযর এওআ মুজিযত স্রষ্টাযও ফযাঔা ওযায চযে েজওঙুযও ফশ্যআ স্রষ্টায 
অআন ( LAWS OF GOD)  এয ঈযধএ থাওযতআ যফ। 

তাযর বদঔা মাযে বম-  এআ তযওএয রমাথভ বরমাজভ/ ংআ বুর,  তাযর ব জযযফ যুা াআ বুর 
জযযফ জফযফঘনা ওযা মা়ে। 

জওন্তু অনায ঔাজতযয অজভ ফযাায া জনয়ে অয অযরাঘনা ওযযফা। ভাজফযশ্বয রমাথভ খ না 
যে জফক ফযাং। জেও এযয বথযওআ ভয়েয ঈৎজত্ত। তাআ জফক ফযাং এয ফূএফতএী বমযওান 

জওঙুআ যে Pre-Universe। তাআ জফক ফযাং এয ওাযণ মাআ বাও না বওন তা যত যফ PRE-

UNIVERSE.  অয অজন PRE-UNIVERSE এয বওান জওঙু জযফ ফা মএযফিণ ( Measure Or 

Observe)  ওযযত াযযফন না। 

তাআ তযওএয ঔাজতযয মজদ অভযা ধযয জনআ,  বম অভাযদয ভাজফশ্ব ততজয য়েযঙ জফক ফযাং বথযও 
এফং তায বঙযন এওজ  ওাযণ অযঙ, তাযযয অভযা ফরযত াজয না ‗ওাযণজ ‘ অযরআ ওী-  
মএযফিযণয বাফ। 
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অজন এ া ফরযত াযযন না বম অনায জিত্ব অযঙ ফযর অয ওাযযা ফা বওান জওঙুয 
জিত্ব নাআ। অভাযদয ভাজফশ্বআ ফজওঙ-ু এয ফাআযয নাআ ( BE-ALL-AND-END-ALL) তা অজন 
রমাভান ফরযত াযযন না। যত াযয অভযা ে ফ়ি জওঙুয এওজ  ং জফযল ভাত্র 

(MULTIVERSE etc)। 

অজন ফরযত াযযন বওান জওঙু ে জওঙ ু বথযওআ অযফ ( Something from Something) ওাযণ 
এ া মএযফিণ ওযা মা়ে। তযফ এয ভাযন এআ ন়ে বম, অজন রমাভান ওযযত াযযফন বম,   
বওান জওঙু রৄে বথযও অযত াযযফ না ( Something from Nothing),  ওাযণ অজন 
মএযফিযণয ফা যীিায চে অভাযদয ভাজফযশ্ব NOTHING ফযর জওঙু াযফন না। বমযতু 
মএযফিণ ওযযত াযযফন না, রমাভান ওযযত াযযফন না,  বযত ু নথএও বাঁজঘয়ে রাব বনআ। 

অফায অনাযওআ মজদ ফরা ়ে রমাভান ওযযন বম বওান জওঙু ে জওঙ ু বথযও অয, অজন 
তঔন রমাভান জদযফন ভাজফযশ্বয ন্তবুএি বওান জওঙু বথযওআ ( বমভন ওযাযভযা ) , ভাজফযশ্বয ফাআযয 
বথযও ন়ে। তাযর বদঔা মাযে NOTHING/ রৄে বথযও বওান জওঙু অযত াযযফ না ফা ম্ভফ 
না ব া অজন ( অজিও বাআচানযা)  রমাভাণ ওযযত াযযফনআ না। 

তাআ অভযা ফরযত াজয, Cause n Effect এয জন়েভ রৄধুভাত্র ভাজফযশ্বয জবতযযয ফজওঙুয চযেআ 
রমাযমাচয ়ে। তযফ স্ব়েং ভাজফযশ্বয চযে ন়ে ফা না যত াযয। 

ওারাভ ওচযভারচীওযার অগুএযভন্  এয ভাধযযভ অনাযা বফজয বফজ এজ  রমাভান ওযযত াযযফন 
বম ভাজফশ্ব ততজযয জঙযন এওজ  ওাযণ,  খ না ফা খ নারমাফা থাওযতআ যফ, বমজ  অজিও 
জনধাজভএও ফাআ ভাযন, তযফ বআ ওাযণজ  বম ীভ চজ র এফং জফযল গুযন গুণাজন্বত স্রষ্টা 
যফ, বজ  বওানবাযফআ অনাযা রমাভান ওযযত াযযফন না ( বচায ওযয ঘাজয়ে বদ়ো ঙা়িা) । 

বতা এঔন জও ওযা ! !  এআ জফদ বথযও ফাাঁঘায চযে অনাযা এওজ  জনযচয ভত বস্পার 
ংজ্ঞা ফানাযরন ৃজষ্টওতএায – জমজন জওনা ভ়েীন, রৄরুীন,  বস্পীন, ফএজিভান, ফএজ্ঞানী 
আতযাজদ। জওন্তু অযরআ জও তা? ধভএগ্রন্থগুযরা বথযও অভযা বমআ স্রষ্টাযদয ওথা চাজন,  তাযা ওী 
বস্প  াআভ আঈজনবাযএয ঈযধ্বএ? ফাআযফর, বওাযান ফা বফযদয স্রষ্টাযা জওন্তু বস্প াআভ আঈজনবাযএয 
ঈযধ্বএ বওঈআ নন। ধভএগ্রন্থগুযরাযত স্পষ্টতআ রমাভাণ বভযর,   ভাজফশ্ব ৃজষ্টয অযক স্রষ্টা ভুও 
ওাচজ  ওযযযঙন,  তভুও চা়েকা়ে ফয জঙযরন। াজনয যয জওংফা জতজন বপযযতা ফানাজেযরন 
ফা জংাযন ভাীন য়েযঙন আতযাজদ। এআফ বওান তফজষ্টযআ বস্প াআভ আঈজনবাযএয ঈযধ্বএ 
ন়ে। এঙা়িা  ফএজিভান,   ফএজ্ঞানী,   নন্ত,  ফএত্র জফযাচভান আতযাজদ ফযাাযগুরা SELF-

CONTRADICTING/ যস্পয জফযযাধী। 

তাযর এওআ বাযফ অভযা জফশ্বা ওযযত াজয-  সুাযভযান,  স্পাআডাযভযান,   ফযা ভযান,   ড্রাকন 
আতযাজদ। ওাযণ ংজ্ঞা নুমা়েী এযদযযও ঔাজর জফশ্বা ওযয জনযরআ র,   অয জওঙ ু না। 
ফযাায া যনও া এযওভ,   অজভ চাজন না বঔাযন জও অযঙ,   জওন্তু জওঙু এও া থাওায 
ওথা,   তাআ জওঙু এও া ফাজনয়ে জদয়ে তায এও া বস্পার ংজ্ঞা জদয়ে জদরাভ,  ফযা!  য়ে 
বকর রমাভান! ! !  এ াযও ফযর SPECIAL PLEADING FALLACY ফা এও া কুমুজি। 
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এ া অভাযদয ভানুযলয Psychological  ভস্যা,  অভযা মঔন বওান জওঙুয ভাধান াআ না,  
অভযা তঔন COGNITIVE CLOSURE এ বৌাঁযঙ মাআ এফং বচায ওযয এওচন ফাআযযয AGENT বও 

ফজয়ে জদয়ে ভাধান ওযয বদআ ( AGENTICITY)। 

অজন মঔন বওান জওঙ ু চানযফন না,  তঔন ফযথযও “ৎ ঈত্তয‖ যে,  ―অজভ চাজন না‖, 

জফজ্ঞান  মুজিজফদযা এবাযফআ ওাচ ওযয। জওন্তু অজন মজদ ফযরন,  ―অজভ চাজন না,  জওন্তু 
অভায এও জফযল স্রষ্টা অযঙ ঈজন ফ চাযনন‖,  তাযর ব া যফ বস্রপ বন্ডাজভ!  অনায না 
চানা বওান ফযথএতা ন়ে বম অনাযও এবাযফ GOD OF THE GAPS ততজয ওযয জনযত যফ।  

অো, অনাযা বতা ফযরন বম,  বওানজওঙুআ রৄে বথযও অযত াযয না, তাআ বতা? 

- জচ,  িাাঁ,  বওান জওঙুআ রৄে বথযও অযত াযয না/ NOTHING COMES FROM NOTHING.  
- তা যর অনাযদয অল্লা জও বওান ―জওঙ/ু SOMETHING‖ নাজও বওান ―জওঙু না/ NOTHING”?  
- ঈজন ফশ্যআ জওঙু/ SOMETHING এও া…  

- তাযর অনায মুজিআ বতা অনায অল্লায বিযত্র ঔা যঙ না বাআ! !  ঈজন মজদ 
―জওঙু/ SOMETHING‖ এও া য়ে থাযও,  ঈজন জনযচআ জও ওযয রৄে/ NOTHING বথযও অয। 
এঔন অজন অফায মজদ ফযরন ঈজন অযত াযয, ওাযণ ঈজন বতা াযথ ওযয রমাভান অযনন 
নাআ, তযফ অনাযদয ভানুযলযআ ততজয ওযা বস্পার এও া „ংজ্ঞা‟ জনয়ে অযঙন,   তাযর বআ 
এওআ মুজিযত,  অজভ মজদ ―াজি ভাজ ভ‖ বও ৃজষ্টওতএা ফাজনয়ে বদআ,  তাযর জও তাযও বভযন 
জনযফন? ধযযন ―াজি ভাজ ভ‖ এয ংজ্ঞা নুমা়েী ব অজদ  নন্ত, ফএজিভান আতযাজদ 
তাযর তাযও বভযন বনন না বওন? মজদ অনায স্রষ্টা এভজন এভজন অযত াযয, তাযর এওআ 
মুজিযত াজি ভাজ ভ ফা অভাযদয ভাজফশ্ব অযত াযয না বওন বাআ?  

অনাযা বও ওাযও ৃজষ্ট ওযর ওযযত ওযযত এযওফাযয স্রষ্টায ওাযঙ জকয়ে বথযভ মান, তঔন 
ফযরন,  স্রষ্টায বওান স্রষ্টা থাওযফ না, তাযর বতা এবাযফ ওযযত ওযযত INFINITE REGRESS  য়ে 
মাযফ। অয তঔনআ অনাযদয দযওায যয জফযল স্রষ্টায ংজ্ঞা! !   

তাযর বদঔা মাও স্রষ্টা বও জদয়ে INFINITE REGRESS এয ভস্যা ভাধান ওযা মা়ে জওনা। 
অজন মঔন বচায ওযয জনযচয ফানাযনা বস্পার ংজ্ঞা জদয়ে স্রষ্টা বও ফজয়ে জদযফন FIRST 

CAUSE জযযফ, তঔন অজন অফায অযযওজ  INFINITE REGRESS ওযয জদযেন। অজভ মজদ রমাশ্ন 
ওজয ভাজফশ্ব ততজয ওযায অযক অনায স্রষ্টা ফয ফয জও ওযজঙযরন,  ওায াযথ ওযজঙযরন,   
জও জনয়ে ওযজঙযরন,  বওাথা়ে ওযজঙযরন আতযাজদ, তঔন অযযওজ  INFINITE REGRESS ততজয য়ে 
বমযত াযয তফজও। এয ভাযন অজন এওজ  Infinite Regress বও অযযওজ  Infinite Regress জদয়ে 
রমাজতষ্ঠান ওযয জদযরন।  

এঔাযন এও া ফযাায অনাযও ভাথা়ে যাঔযত যফ বম, INFINITY বওান QUANTITY ন়ে, এ া 
এও া ধাযনা/ CONCEPT ভাত্র। TRUE/ACTUAL INFINITY ফযর বওান জওঙ ু ম্ভফ ন়ে ( ZENO’S 

PARADOX), মজদ ACTUAL INFINITY ফযর বওান জওঙু না থাযও,  তাযর কড এয বওান 
ACTUAL INFINITE ATTRIBUTE/ গুন থাওযত াযয না। ইশ্বয জনযচআ এও া INFINITE ত্ত্বা,   

ঈনাযও জদয়ে INFINITE REGRESS এয বওান ভাধান যে না অযর।  
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অফায আনজপজন  জযযগ্র ভাধাযনয চযে অজন রৃজন়োযত রমাা়ে ৪০০০+ ধযভএয স্রষ্টা ফাদ জদয়ে 
রৄধু অনায ধযভএয স্রষ্টাযওআ বওন ভযনানীত ওযযঙন? অফায বআ স্রষ্টা জও এওফঘন যফ,  নাজও 
ফরফঘন যফ,  ংযফদনীর ত্ত্বা যফ;  নাজও ংযফদনীর, ফস্তু ( matter)  যফ নাজও ফস্তু 
( non-matter) যফ,  ফুজদ্ধভান যফ নাজও যফ না,  তায ওী ওী তফজষ্টয থাওযফ আতযাজদ 
ফযাাযগুযরা জওযয ফা বওান রমাভাযণয জবজত্তযত বফয ওযযযঙন?  

অনাযাআ বতা ফযর থাযওন স্রষ্টায ফযাাযয ওায চানা ম্ভফ না,  তাযর ঈনায অচগুজফ এফং 
যস্পয াংখজলএও গুনগুরা জওবাযফ বয়েযঙন? বও ফযরযঙ? রমাভান জও অযঙ? 

এঙা়িা অজন বতা রৄধ ু এওচন ফযজিও স্রষ্টা ( IMPERSONAL GOD /DEISM) জদয়ে ভাজফযশ্বয 
রৄরুয ভাধান ওযযত াযযন ( অজভ ফযং ফজর এ া যনও বার এফং জনযাদ ভাধান) ।বআ 
যথএ এ া বতা Pick & Choose Fallacy য়ে বকর।এআ ভাধান বতা অনাযদয জনচস্ব সুজনজদএষ্ট 
রমাাজতষ্ঠাজনও ধযভএয জফযল তফজষ্টযয ংযফদনীর,  ীভ চজ র এফং জ্ঞানী স্রষ্টায আজঙ্গত বদ়ে 
না। এ া বতা বমওন স্রষ্টা/ রমাাওৃজতও ওাযন ফা বমযওান এও ফা এওাজধও জওঙু যত াযয। 

ভাথা়ে যাঔযফন বম INFINITE REGRESS ফযাায া দাএজনও/ Philosophical Argument, এ া বওান 
তফজ্ঞাজনও/ Scientific Argument জফল়ে ন়ে। 

অনাযও এও া ফযাায ফুছযত যফ, ভ়ে ফযাায া অযজিও। অভাযা ভ়েযও বরযফর/ Label 
বদআ। ভ়ে বওান জচজন ন়ে বম া কজতীর ়ে ফা অযক জযঙ মা়ে। ফযং MATTER এফং 
জি/ ENERGY এয MOVEMENT এয ঈযআ অভযা ভ়েযও বরযফর বদআ। MATTER এফং 
জি/ ENERGY কজতীর/ MOVE ়ে। ভ়ে যে ভাজফযশ্বযআ এও া জফযেদয ং/ জদও। 
অজন ভাজফশ্ব ঙা়িা জও ভ়ে বও ওল্পনা ওযযত াযযফন? অফায ভ়ে ঙা়িা ভাজফশ্ব ওল্পনা 
ওযা মা়ে না। স্রষ্টা মজদ ‗ভ়ে  বস্প‘ এয ফাআযয থাযওন, তাযর তায বওান জিত্বআ থাওযত 
াযয না, অয মজদ ঈজন ‗ভ়ে  বস্প‘ এয জবতযয থাযওন, তাযর ঈনায জিত্ব বতা াজথএফ 

য়ে বকর ( Existence is Necessarily Temporal)। অজন মজদ ফযরন ঈজন ঈনায জনচস্ব ভয়ে 
জঙযরন,  তাযর বঔাযন অযযওজ  Infinite Regress ততজয য়ে মাযফ। অয  Infinite Regress এয 
ভাধাযনয চযে অনায ‗জফযল স্রষ্টাযওআ‘ অনযত যফ বওন,  অযযা জফওল্প থাওযত াযয।   

অফায বঔ়োর ওরুন, অভযা চাজন বম বমওন ফদ্ধ জযস্টযভ এনরজ ফা়িযতআ থাওযফ,  থফা যর 
বথযও এয ভাযছ চজ রতা ফা়িযতআ থাওযফ,  মা জওনা ভাজফযশ্বয রৄরু ( জফক ফযাং)  বথযও অভযা 
বদযঔ অযতজঙ। ভচায ফযাায া যে,  অনাযদয বন্ডাজভয মুজি ( বচায ওযয ওর জওঙু 
চ ভাধাযনয ঈযেশ্য এও া জফযল!  স্রষ্টায ংজ্ঞা ফাজনয়ে বদ়ো) নুমা়েী জওন্তু ভাজফযশ্বয 
রৄরুয অযকআ অজন অযযও া চজ র ত্ত্বা ততজয ওযয বপযরযঙন,  জমজন জওনা জভ চজ র 
( ীভ এনরজ) এফং INFINITLY COMPLEX, অফায ীভ জ্ঞানী ত্ত্বা ( Intelligent being) ! !  
থঘ ঈনায ৃজষ্টয ফযাাযয অনাযদয মুজি যে ঈজন এভজন এভজন অযত াযয! !  অনাযদয 
বন্ডাজভয মুজি স্রষ্টাযত জকয়ে বথযভ মা়ে,  অা ওজয বন্ডাজভ া জযোয;  তাযর এওআ মুজিযত 
অভযা ধযয জনযত াজয,  ভাজফশ্ব এভজন এভজনআ ততজয যত াযয,  থফা ―স্রষ্টায‖ চা়েকা়ে 
জফযল ংজ্ঞা অযযা ওযয বওান মরৃ, ভধু,  যাভ,  শ্যাভ বও ফজয়ে জদযত াজয,  তাআ ন়ে জও? 
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মঔন বওান ভ়ে  বস্পআ জঙর না,  তঔন অজন অযযও ভ়েীন  বস্পীন ইশ্বয,  বম 
জওনা অফায অনাযদয বস্পার PERSONAL GOD ( োে াচায স্রষ্টা ফাযদ) , জমজন জওনা 
ফএজ্ঞানী,  ফএজিভান আতযাজদ তাযও ধযয জনয়ে অযরন। মজদ বওান ―ৃজষ্টয ভুূতএ‖ থাযও,  
তাযর এয অযক ইশ্বয ফশ্যআ বওান ভ়ে ফা বস্প এয ভযদ্ধআ থাওযফ। অয ঈনায ভত 
চজ র ( INFINITLY COMPLEX) মজদ জওঙ ু থাওযত াযযন,  ে বমওন জওঙু থাওযত াযয 
( ঈনায জযফযতএ) ।ঈনায জফওল্প যনও জওঙু থাওযতআ াযয ( রমাাওৃজতও ফা রমাাওৃজতও) ।  

াান ফ জওঙু রৄযন বওান চফাফ জদর না, ব অযযও ওা ঘা ডএায জদর,  ভযন যে তায 
ভাথা বখাযাযে, ওাযর জফন্দু জফন্দু খাভ স্পষ্ট। অজভ ফায়েজচদ বাআ বও আাযা জদরাভ,  বাফরাভ 
বফঘাযা বও এআ ফস্থা়ে INFINITE ভানজও জচরাজয যাাঁযঘ বঙয়ি বদ়োআ ঈত্তভ। ব জওঙুিণ তায 
জফযল ংজ্ঞা জদয়ে ততজয ওযা ৃজষ্টওতএায াযথ জনজফ়ি ভ়ে ওা াও। বজদযনয ভত তাযও জফদা়ে 
জদয়ে ফায়েজচদ বাআয়েয াযথ যনা জদরাভ,  অচযও ফশ্য অভায জর  বদ়োয ারা।  
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এওজ  াম্প্রদাজ়েও অ়োত 
 
- কুযঅযন অল্লাাও ফযরন,  ‗ব জফশ্বাীযা বতাভযা ভুজভন ফযাজতত অয ওাঈযও ফন্নু জযযফ 
গ্রন ওয না‘ব ভুজভণকণ!  বতাভযা আরদী  িীষ্টানযদযযও ফন্নু জাযফ গ্রণ ওযযা না। তাযা 
এযও যযয ফন্নু। বতাভাযদয ভযধয বম তাযদয াযথ ফন্নুত্ব ওযযফ,   ব তাযদযআ ন্তবুএি। 
অল্লা চাযরভযদযযও থ রমাদএন ওযযন না‘ -  সুযা ভায়েদা ৫১,   অযর আভযান ১১৮ 

এঔাযন ―অঈজর়ো‖ ব্দ জদয়ে অল্লা াও ―জববাফও‖ ফুজছয়েযঙন,  ফন্নু ফুছান ়েজন। 

-  তাযর বতা ঔুফ বাযরা ওথা,  তায ভাযন জও অজন এওচন জনধাজভএও,  ওাযপযযয াযথ 
বাযরা ঔযতা ওযযত াযযফন? এওচন নাজিযওয াযথ দযভ ভযভ ঔাজতয যাঔযত াযযফন? 
থফা এওচন নাজিযওয ফা ওাযপয াযথ তাযদয নুষ্ঠান-  বমভন চূা ফা ঘাযঘএ খুযযত বমযত 
াযযফন?  

- না,  তা জওবাযফ ়ে? 

- অজন জও এওচন জনধাজভএও ফা ওাযপয বও জনযচয ফাা়ে অে়ে জদযত াযযফন ফা এওচন 
জনধাজভএও/ ওাযপযযয ফাা়ে জকয়ে অে়ে জনযত াযযফন? 

- অে়ে বন়ো জেও যফ না 

- অজন জও অনায ওাযঙয এওচন ভুজরভ ফন্নুয ভতআ এওচন জনধাজভএও ফা ওাযপয াযথ 
ফন্নুত্ব ওযযত াযযফন তায ভাযন? 

- না ব া ওযা মাযফ না, ন্তত অযরভযা তাআ ফযরন।এভজন ারওা জযজঘত যর জেও অযঙ। 

- অো অভযা এও ু বদজঔ সুযা ভায়েদা ৫১, নাভওযা নুফাদওযা/ তাপজযওাযওযদয নুফাদ 

YUSUF-ALI: 

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

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

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

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

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

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

counted as of them.) 

SAHEEH-INTERNATIONAL: 

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

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

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

M. M. PICKTHALL: 

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

wrongdoing folk. 

M. H. SHAKIR: 

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

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

them; surely Allah does not guide the unjust people. 

 

TAFSIR IBN KATHIR: 

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

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

Verily,  Allah guides not those people who are the wrongdoers 

নাভওযা তাপজযওাযও এফং নুফাদওযদয বফজয বাকআ ―অঈজর়ো‖ বও জববাফও যথএ ফযরন 
জন,  বওঈ ফযরযঙন ফন্ন ু থফা জভত্র,  জওন্তু অনাযা এঔন জওঙু Reformist-যা ফরযঙন অঈজর়ো 
ভাযন জববাফও,  তাযর অনাযা জও তাযদয বথযও বফী জ্ঞানী? অভায ভযন ়ে অজন মজদ 
যুাতন ১০  া নুফাদ ঔুযচন,  তাযর ৯৯% এয ভযধযআ াযফন ‗ফন্নু‘ ফা ‗জভত্র‘,   তাযর 
অনাযা জও অচওার কুযঅন ফাাঁঘাযত জনযচযদয ভন ক়িা থএ ফানাযেন?  

এফায বদযঔন,  অ়োযতয যুা ং ুকু,   বতাভযা আরদী  িীষ্টানযদযযও ফন্ন ু জাযফ গ্রণ ওযযা 
না। তাযা এযও যযয ফন্ন-ু  এঔাযন ―তাযা এযও যযয ফন্নু‖ ফরা য়েযঙ,   অনায 
ওথাভত অঈজর়ো ভাযন ‗জববাফও‘ ধযয জনযর দা়িা়ে-  তাযা এযও যযয জববাফও। আরদী 
 িীষ্টানযা এযও যযয জববাফও এআ অজচফ ওথায জও বওান ভূরয অযঙ? ফযং বভাাম্যদ 
মঔন ভজদনা়ে জকয়েজঙর এআ আরদাযাআ ঈনাযও ভজচযদয চযে চা়েকা জদয়েজঙর,  তাযর 
ফন্নুত্বসুরব অঘযন এঔাযন বও ওযযজঙর? 

এজ  ভাজ়েযদায ে অ়োযত ঈযল্লঔ অযঙ,  বঔাযন এওআ ‗অঈজর়ো‘ ব্দজ  অযঙ। 

( ভাজ়েযদাঃ ৮১) - মজদ তাযা অল্লায রমাজত  যূযরয রমাজত ফতীণএ জফলয়েয রমাজত জফশ্বা স্থান 
ওযত,   তযফ ওাযপযযদযযও ফন্নরুূয ( অঈজর়ো)  গ্রণ ওযত না।  

এঔাযন ফন্নু ফুছাযত অল্লা অঈজর়ো ব্দজ  ফযাফায ওযযযঙন। রমাথভত সুযা ভাজ়েযদা এওজ  
ভাদাজন সুযা। অয ভজদনা়ে থাওা ওাযর বওান ভুজরভআ আরজদ ফা জিষ্টানযদয জববাফও জযযফ 
গ্রন ওযযফ এভন রমাশ্নআ অয না,  বমঔাযন যাসুর জনযচ চীজফত জঙযরন। জওন্তু ভুনাজপওযদয 
যনযওআ তাযদযযও ফন্ন ু জযযফ গ্রন ওযত এফং জফযল ওযয আরজদযদয াযথ রমাা়েআ কল্প 
তাভাা ওযযত বদঔা বমত। তাআ এ া বভা াযভাজ  স্পষ্ট বম এঔাযন অল্লা ‗অঈজর়ো‘ িাযা জও 
ফুজছয়েযঙন,   

( সুযা অর আভযানঃ ১১৮) - ‗ব ইভানদাযকণ!  বতাভযা ভুজভন ফযতীত ে ওাঈযও ন্তযঙ্গরূয 
গ্রণ ওযযা না‘ 
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এঔাযন ন্তযঙ্গ ফুছাযত অল্লা তা' রা   َ  ফযাফায ওযযযঙন। এআ অ়োত রমাযঙ্গ অর تَِطاى
াজদ( য)  ফযরন-  এজ  অল্লাহ্য ি যত তায ফান্দাযদয রমাজত তওএফাতএা,   বম তাযা বমন 
ওাজপযযদয ফন্নু জযযফ গ্রন না ওযয।( তাপজয অর াজদ,  ষৃ্ঠা- ১৯৮)  

অয অজন ভযন ়ে বুযর বকযঙন এআ ফযাাযয অযযা স্পষ্ট অ়োত এফং াজদ অযঙ,   
অনাযও জওঙু কুযঅন  াজদযয বযপাযযন্ফ জদজে জনযঘ-  

কুযঅন ( ৩: ২৮) - ভুজভনযা বমন ভজুভনযদয ঙা়িা ওাজপযযদযযও ফন্ন ু না ফানা়ে। অয বম বওঈ 
এরূ ওযযফ,  অল্লায াযথ তায বওান ম্পওএ বনআ। তযফ মজদ তাযদয ি বথযও বতাভাযদয 
বওান বয়েয অঙ্কা থাযও। অয অল্লা বতাভাযদযযও তাাঁয জনযচয ফযাাযয তওএ ওযযঙন এফং 
অল্লায জনও আ রমাতযাফতএন। 

[ এঔাযন বআ অঈজর়ো ব্দজ আ ফযফায ওযা য়েযঙ জওন্তু,  এআ অ়োযতয তাপীয আফযন 
ওাজযয স্পষ্ট ফরা অযঙ এঔাযন ওাযপযযদয াযথ ফন্নুত্ব ওযযত জনযলধ ওযা য়েযঙ]  

কুযঅন ( ৬০: ১) - ভুজভনকণ,   বতাভযা অভায  বতাভাযদয ত্রুযদযযও ফন্নরূয গ্রণ ওযযা না।  

কুযঅন ( ৫৮: ২২) - মাযা অল্লা  যওাযর জফশ্বা ওযয,   তাযদযযও অজন অল্লা  তাাঁয 
যূযরয জফরুদ্ধাঘযণওাযীযদয াযথ ফন্নতু্ব ওযযত বদঔযফন না,   মজদ তাযা তাযদয জতা,   
তু্র,   ভ্রাতা থফা জ্ঞাজত- বকাষ্ঠী ়ে। [ এআ অ়োযত   َ ,ফযাফায ওযা য়েযঙ يَُوادُّوى  এঔাযন জও 
ফযাায া এওদভ স্পষ্ট ন়ে?]  

কুযঅন ( ৪: ১০১) - জনশ্চ়ে ওাযপযযা বতাভাযদয রমাওাশ্য ত্রু। [  তাযর ফন্নু জও ওযয যফ?]  

কুযঅন ( ৪: ১৪৪) - ব ভুজভনকণ,  বতাভযা ভুজভনকণ ঙা়িা ওাজপযযদযযও ফন্নরুূয গ্রণ ওযযা না। 
বতাভযা জও অল্লায চে বতাভাযদয জফযি বওান স্পষ্ট দরীর াফযি ওযযত ঘা?  

[ এঔাযন ফযাায া স্পষ্ট,  এঙা়িা এআ অ়োযতয তাপীয আফযন ওাজযয স্পষ্ট ফরা অযঙ 
এঔাযন ওাযপযযদয াযথ ফন্নুত্ব ওযযত জনযলধ ওযা য়েযঙ]  

কুযঅন ( ৯: ২৩) - ব ইভানদাযকণ!  বতাভযা স্বী়ে জতা  বাআযদয জববাফওরূয গ্রণ ওযযা 
না,   মজদ তাযা ইভান যিা কুপযযও বাযরাফায। অয বতাভাযদয মাযা তাযদয জববাফওরূয 
গ্রণ ওযয তাযা ীভারংখনওাযী।  

[ এঔাযন স্পষ্ট ওযয ফরা যে ফাফা  বাআয়েয াযথ ম্পওএ না যাঔযত মজদ তাযা ওাযপয 
়ে,  তাযর ওাযপয/ জনধাজভএও াযথ ফন্নুত্ব যনও যযয ওথা! ! ]  

( ূযা তাফা- ৭১)- ―অয ভুজভন রুুল  ভুজভন নাযীযা এযও যযয ফন্ন‖ু। [ বতা ওাযপযযা ফন্নু 
়ে জও ওযয?]  

( সুযা ভুভতাজনা- ৪) - ‗বতাভযা এও অল্লায রমাজত জফশ্বা স্থান না ওযযর বতাভাযদয ভযধয  
অভাযদয ভযধয জঘযত্রুতা থাওযফ’।  

[ অল্লাযও না ভানযরআ এওচন ওাযপয জঘযত্রু যর,  ফন্ন ু ়োয রমাশ্ন অয জও ওযয?]  
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এফায জওঙু জ াজদ রৄযনন-  

গ্রন্থঃ সুনান অফূ দাঈদ ( তাজওওওৃত) ,  াজদ নম্বযঃ ৪৮৩২ 
অফূ াইদ ( যাঃ)  ূযত্র ফজণএত। নফী াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ ফযরযঙনঃ তজুভ ভ„ুজভন ফযজি 
ফযতীত ে ওাযযা ঙ্গী যফ না এফং বতাভায ঔাদয বমন যযমকায বরাযও ঔা়ে। 
 
Sahih Muslim (1:417) - Taken to mean that one's own relatives should not be taken as 

friends if they are not Muslim. 

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

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

the narrowest part of it." 

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

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

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

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

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

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

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

―বম বওান ওযভয াযথ াভঞ্জস্য যাঔর,  ব তাযদয ন্তবুএি‖। ( অফু দাঈদঃ ৩৫১৪,  অভদঃ 
৫১০৬) ,  আওজতদাঈ জযাতুর ভুিাজওভঃ ১/ ২৪০,  পাতরর ফাজযঃ ১১/ ৪৪৩)  

―ভানুল তায ফন্ন ু স্ববাফী ়ে,  তাআ তাযও রিয ওযা ঈজঘৎ বম,  ব ওায াযথ ফন্নুত্ব ওযযঙ।‖  
( জতযজভচী াজদ নম্বযঃ ২৩৭৮, অর ভাদানী রমাওানী)  

এযযয জও ফযাায া াজনয ভত জযষ্কায ন়ে। অনাযা জফং- এওজফং তাব্দীয ন়ো ন়ো 
আরাজভও REFORMIST অযরভযা নতুন নতুন থএ বফয ওযয কুযঅন বও ফাাঁঘাযত জদন যাত বঘষ্টা 
ঘাজরয়ে মাযেন। থঘ অনাযদযআ যূফএয ফাখা ফাখা অযরভযা ফযর বকযঙন জবন্প ওথা। অজন 
ফরযতআ াযযফন না এঔাযন বওান অ়োযতয/ াজদযয াযন নুচুর ফা রমাঙ্গ জবন্প জঙর। বমযওাযনা 
তাপজয বথযও জনযচআ য়ি বদঔুন।  
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ূমএ াজনয জনযঘ ডুযফ বকর জওবাযফ চানুন 
 

- অনাযা জভথযাঘায ওযযন,  কুযঅযন বওাথা ফরা ়েজন ূমএ াজনয জনযঘ ডুযফ,  অ়োতজ  
বঔ়োর ওরুন-  

“ফযযল জতজন ূযমএয িাঘর স্থযর বৌঙযরন, তঔন জতজন ূমএযও এও জঙ্কর চরায়ে ি 
বমযত বদঔযরন এফং বঔাযন এও ম্প্রদা়েযও বদঔযরন। ূযা- ১৮:  ওাপ,   অ়োত: ৮৬”  

এঔাযন অল্লাাও ফযরনজন বম ূমএ চরায়ে ি মা়ে,  এ া চুরওাযনাআন ববযফজঙর,  অল্লা 
ববাযফআ ফণএনা ওযযযঙন। এ া অল্লায জনযচয ওথা ন়ে।রৄধু তাআ ন়ে,  চুরওাযনাআন ূমএ ি 
মা়োয স্থাযন বৌাঁযঙ নাআ,  ব অযর ূমএ ি মা়োয ভয়ে বাঈঙুযঙ। 

- জেও অযঙ অভযা তাযর এওআ সুযায য য রৃয া অ়োত বদজঔ -  

( ূযা- ১৮: ওাপ, অ়োত: ৮৬) - ফযযল জতজন মঔন সুযমএয িাঘযর বৌঙযরন; তঔন জতজন সুমএযও 
এও জঙ্কর চরায়ে ি বমযত বদঔযরন এফং জতজন বঔাযন এও ম্প্রদা়েযও বদঔযত বযরন। 
অজভ ফররাভ, ব মুরওাযনাআন!  অজন তাযদযযও াজি জদযত াযযন থফা তাযদযযও দ়েবাযফ 
গ্রণ ওযযত াযযন  

( ূযা- ১৮:  ওাপ,  অ়োত: ৯০) - ফযযল জতজন মঔন ূযমএয ঈদ়োঘযর বৌঙযরন,  তঔন জতজন 
তাযও এভন এও ম্প্রদায়েয ঈয ঈদ়ে যত বদঔযরন,  মাযদয চযে ূমএতা বথযও অেযিায 
বওান অ়িার অজভ ৃজষ্ট ওজযজন।  

রমাথযভ এও া ফযাায ফযর যাজঔ বম, অল্লা ভানফচাজতয চযে এওজ  কুযঅন জদয়েযঙন মাযত ফ 
যওযভয ফ ফ়েযয ভানুল ঔুফ যচ ফুছযত াযয,  বম জচজন বওঈ ফুছযফআ না,  বম া জনয়ে 
জফতওএ থাওযফ, বম া জনয়ে ফ়ি ফ়ি অযরভযদয ভাযছআ জফতওএ থাওযফ, বম া এওআ জচজন যনও 
থএ ফুছা়ে, বযওভ ধভএগ্রন্থ নাজমর ওযায ওাযণ জও ফা তাৎমএ জও?  

তাআ অল্লা ফযরন,  ―অজভ বওাযঅন বও ফুছায চে চ ওযযজঙ- চ ওযয জদয়েজঙ ঈযদ 
গ্রযণয চে,  তএফ বওান ঈযদ গ্রণওাযী অযঙ জও? ( ূযা অর ওাভায-  ১৭)  

―এজ  এভন এও জওতাফ, মায অ়োত ভূ সুরমাজতজষ্ঠত তঃয জফিাযয ফজণএত এও ভাজ্ঞানী,  
ফএজ্ঞ ত্তায ি যত‖ ( সুযা রদ,   অ়োত ১)  

‗এ া জওতাফ,  এয অ়োতভূ জফদবাযফ জফফৃত অযফী বওাযঅনরূয জ্ঞানী বরাওযদয চে‘। 
( ূযা া- ভীভ,   অ়োত -  ৩)  
‗এ বআ জওতাফ মাযত বওানআ যন্দ বনআ। থ রমাদএনওাযী যযমকাযযদয চে‘ ( সুযা 
ফাক্কাযা,  ২)  
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তায ভাযন অল্লা এভন জওঙু অনাযও ফরযফন না মা অজন ফুছযফন না,  ফা অল্লা যব্দয 
ভায যাঘ জদয়ে অনাযও ঔা়োযফন না, জতজন এযওও চা়েকা়ে এওআ যব্দয এযওও থএ ওযয 
তায নুাজযযদয জফভ্রান্ত ওযযফন না। এ াআ বতা স্বাবাজফও।  

এআ অ়োত মজদ এঔন ফাআযফর ফা ববদা়ে া়ো বমত, ভুজরভযা তঔন জেওআ াাাজ ওযত। 
বমঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয ফযর জদয়েযঙন বম চুরওাযনাআন ূমএযও চরায়ে ডুফা ফস্থা়ে 
বয়েজঙর,   বঔাযন অনাযা ফরযঙন চুরওাযনাআন জনযচ ব া ববযফজঙর,  অল্লা ফযরন জন। 
তাযর অভযা বদঔরাভ ়ে অল্লা জনযচআ জফভ্রাজন্ত ৃজষ্ট ওযযযঙন,  বম া ঈনায জনযচয ওথায 
াযথআ ওন্রাজডজক্টং, অয না ়ে অনাযা কুযঅন ফাাঁঘাযত জভথযায অে়ে জনযেন। অল্লা মজদ 
ব াআ ফুছাযত ঘা়েত বম, চুরওাযনাআন ববযফজঙর, তাযর ঈজন বতা জম্পজর এবাযফ ফযর জদযরআ 
াযত বম,  চুরওাযনাআন বুর ববযফজঙর,  মূএ চরায়ে ি মাযে থফা চুরওাযনাআন ভযন 
ওযযজঙর ূমএ চরায়ে ি মাযে,  ফা চুরওাযনাআযনয বদযঔ ভযন য়েজঙর ূমএ বমন চরায়ে 
ি মাযে। এত ুকু ফযাায জওবাযফ স্পষ্ট ওযযত ফরযত ়ে তা জও ফএজ্ঞানী অল্লা চাযনন না? 
ঈজন জও চানযতন না এআফ জনয়ে ঈনায নুাযীযা বজফষ্তৎ জও জফযদ ়িযফ? 

থঘ অল্লা জও ফযরযঙন ( ১৮: ৮৬) তা নাভওযা নুফাদও বথযও অভযা বদজঔঃ 

SAHEEH INTERNATIONAL [18:86]- 

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

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

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

M. M. PICKTHALL- 

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

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

kindness. 

M. H. SHAKIR- 

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

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

them a benefit. 

TAFSIR AL-JALALAYN- 

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

muddy spring 

TAFSIR IBN KATHIR- 

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

Hami'ah. And he found near it a people 
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বদঔুন বম, অল্লা ফগুরা অ়োযত স্পষ্ট ওযয ফযরযঙন,  HE FOUND IT,  এঔাযন FOUND ব্দজ  
যনও বচাযযয এফং জিাজর। ঈজন জও এবাযফ ফরযত াযযতন না -  HE THOUGHT (ঈনায 
ভযন য়েজঙর ফা ঈজন তাআ ববযফজঙযরন ফা ঈজন ববাযফআ ধযয জনয়েজঙযরন)   

অো অল্লা জও চাযনন না জওবাযফ স্পষ্ট ওযয এআযওভ ফাওয ফরযত ়ে? ঘরুন বতা অভযা 
তাযর বদজঔ, অল্লা জও স্পষ্ট ওযয ফুছাযত াযযন জওনা। অভযা বদজঔ বম অল্লা অযযও 
অ়োযত ফযরযঙন-  

( সুযা জনা,  অ়োত ১৫৭ ) -“অয তাযদয এওথা ফরায ওাযযণ বম,  অভযা ভজয়েভ তু্র ইা 
ভীযও তযা ওযযজঙ জমজন জঙযরন অল্লায যূর। থঘ তাযা না তাাঁযও তযা ওযযযঙ,   অয 
না রৄরীযত ঘজ়িয়েযঙ,   ফযং তাযা এরূ ধাাঁধা়ে জতত য়েজঙর/ তাযদয এআরু জফভ্রভ য়েজঙর। 
ফস্তুতঃ তাযা এ ফযাাযয নানা যওভ ওথা ফযর,   তাযা এযিযত্র যন্দযয ভাযছ য়ি অযঙ,   
রৄধুভাত্র নুভান ওযা ঙা়িা তাযা এ জফলয়ে বওান ঔফযআ যাযঔ না। অয জনশ্চ়েআ তাাঁযও তাযা 
তযা ওযযজন।“ 

ঈযযয এআ অ়োযত বদযঔন,  অল্লাাও ওত স্পষ্ট ওযয ফযর জদযেন বম বওান া ভজতভ্রভ ফা 
বঘাযঔয বুর অয বওান া ‗অভাযদয ভযতা ভানুযলয বন্ডাজভ‘। এঔাযন বম অযজফ ব্দ ফযফায 
ওযা য়েযঙ,   ব া যে,   ―সুজব্না রারভ‖ মায ভাযন ―তাযদয ওাযঙ এভন ভযন য়েজঙর / IT 

WAS MADE TO APPEAR TO THEM”. ফএজ্ঞানী অল্লাাও বতা অযকআ চানত বম তায নুাজযযা 
এও ভয়ে এআ এত ুকু বুযরয চযে ওত ফ়ি জফভ্রাজন্তযত যযফ, ঈজন সুযা ওাযপ 
চুরওাযনাআযনয ফযাাযয বওন ফযর জদযরন না-  ―সুজব্না রারভ‖? তাযরআ বতা অয এত ববচার 
়ে না!  ঈজনযতা অযক ওতফায কুযঅযন ফযরযঙন ঈজন ফ সুস্পষ্ট এফং জযষ্কায ওযয ওথা 
ফযরন। 

এফায অসুন অভযা বদজঔ ‘FOUND IT’ ফরযত অল্লাাও বওান অযজফ ব্দ ফযফায ওযযযঙন,  
ব্দজ  যে ―়োচাদা‖। ভচায ফযাায যে এআ ―়োচাদা‖ কুযঅযন রমাা়ে ৩৫ ফায ফযফায 
ওযা য়েযঙ,  থঘ অয বওান চা়েকা়েআ এয ভাযন ওযা ়ে নাআ ―ভজতভ্রভ/ দৃজষ্টভ্রভ‘ ফা 
‗VISUAL PERSPECTIVE’ ফা ‗ভযন য়েযঙ‘ এআরু যথএ। থঘ রৄধুভাত্র এআ এও অ়োযত 
অনাযা এআ অচগুজফ থএ বফয ওযযন। এ াযও ফযর EQUIVOCATION FALLACY ফা এওযওভ 
কুমুজি। এআ কুমুজি অনাযা কুযঅন ফাাঁঘাযত অয যনও অ়োত জনয়ে ওযযযঙন।  

অযযা ভচায ফযাায যে এআ ব্দ ―়োচাদা‖ বআ এওআ অ়োযত রৃআ ফায ফযফায ওযা 

য়েযঙ,  HE FOUND IT SETTING IN A MUDDY SPRING,  AND FOUND A PEOPLE THEREABOUT। 
অনাযদয ওথা নুমা়েী তাযর দাাঁ়িাযে বম যযয ফায চুরওাযনাআন বমফ বরাওযদয ফা 
ম্প্রদা়েযও বয়েজঙর তাযা জঙর চুরওাযনাআযনয ভজতভ্রভ ফা দৃজষ্টভ্রভ / VISUAL PERSPECTIVE,   
তাআ ন়ে জও? এওআ ব্দ এওআ অ়োযত অনাযা রৃযওভ থএ ওযযযঙন অনাযদয সুজফধা 
নুমা়েী! !  ( EQUIVOCATION FALLACY)  

অনাযা চাযনন বম চুরওাযনাআন ঔুফআ জিাজর জঙর এফং অল্লা তাযও যনও িভতা 
জদয়েজঙযরন। রমাশ্ন যে,  মজদ চুরওাযনাআযনয জতয জদকযন্ত ূমএ ডুফা বদঔাআ অর ঈযেশ্য জঙর,  
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তাযর ঈজন জও ওাযযন এত রম্বা এফং ওষ্টওয জবমাযন/ JOURNEY বত বফজযয়েজঙযরন? ঈজন জও 
চাস্ট বমঔাযন জঙযরন বঔান বথযওআ মূএ বডাফা বদঔযত াযযতন না? ঈনাযও অল্লা এত িভতা 
জদয়েযঙন তায ভাযন ঈজন মযথষ্ট জ্ঞানী ফযাজি। ঈজন জও চীফযন ূমএ ি মা়ো বদযঔন জন? ূমএ 
ি মা়ো বদঔযত ঈনাযও বওন যনও যনও দূযয বওাথা বমযত যফ? অজন জও মূএাি 
বদঔযত কাজি ফিা জনয়ে বদযয ফাজ়ি মাযফন? এওভাত্র ওাযণ যত াযয মঔন ব ূমএাি মা়োয 
স্থানযও জফযফঘনা ওযযফ,  ভ়েযও ন়ে। 

অনাযা ফযরন বম চুরওাযনাআন ূমএ ি মাফায চা়েকা়ে ন়ে,  ফযং ূমএ ি মা়োয ভয়ে 
বৌাঁযঙজঙযরন। তাযর অভযা এঔন বদঔফ,  ―বৌাঁঙান‖ ফরযত এঔাযন জও অযজফ ব্দ ফযফায ওযা 
য়েযঙ,  অযজফ ব্দজ  যে ―ফারাখা‖ ভাযন ―বৌাঁঙান‖। অনাযা ফরযত ঘান ―ফারাখা‖ ভাযন 
বওান এও ভয়ে বৌাঁঙান যথএ ফুছান যে। অনাযদয ভযত চুরওাযনাআন মূএ যিয ভয়ে 
বৌাঁযঙজঙযরন,  মূএ যিয স্থাযন ন়ে। 

এযযয সুযা ওাপ,  অ়োত ৯৩ অল্লা ফযরন,  ―ফযযল মঔন জতজন রৃআ ফএত রমাঘীযযয 
ভধযস্থযর বৌাঁঙযুরন,  তঔন জতজন বঔাযন এও চাজতযও বযরন,  মাযা তাাঁয ওথা এযওফাযযআ 
ফুছযত াযজঙর না‖  

ভচায ফযাায যে এঔাযন রৃআ ফএযতয ভাযছ ―বৌাঁঙান‖ যথএ অল্লা বআ ―ফারাকা‖ ব্দজ  
ফযফায ওযযযঙন। এঔন অনাযদয ওথাভত মজদ ধযয বনআ ‗ফারাকা‘ ভাযন ‗বওান এও ভয়ে‟ 
বৌাঁঙান,  তাযর এয ভাযন দা়িা়ে,   চুরওাযনাআন ―াায়িয বওান এও ভয়ে বৌাঁযঙজঙযরন‖ -
মায বওান থএআ ়ে না। ফযং চুরওাযনাআন ―াায়িয স্থাযন‖ বৌাঁযঙজঙযরন এ াআ বমৌজিও এফং 
রমাাজঙ্গও। এঔান বথযও স্পষ্ট বম ―ফারাকা‖ বওান স্থাযন বৌাঁঙান ফুছা়ে,  বওান ভয়ে ন়ে।  
ভযন ওজযয়ে বদআ অফায,  বম এঔাযন অল্লা বআ ―়োচাদা‖ ব্দজ  ফযফায ওযযযঙন,  মায 
ভাযন অনাযা ধযয জনযত ঘান ―দৃজষ্টভ্রভ / VISUAL PERSPECTIVE‖,  বআ যথএ চুরওাযনাআন 
এঔাযন বওান াা়ি বদযঔনজন,  এ া তায দৃজষ্টভ্রভ জঙর,  তাআ ন়ে জও? া া া… 

অফায বঔ়োর ওযয বদঔুন বম, চুরওাযনাআন বম স্থাযন জকয়ে বথযভজঙর,  বআ স্থানযও বফজযবাক 
আংজর নুফাদওযা জওবাযফ ঈযল্লঔ ওযযযঙনঃ 

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

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

নাভওযা ফ নুফাদও এফং তাপজযওাযওযা সুস্পষ্টবাযফ ফযরযঙন,  এভন এও া 
চা়েকা়ে/ PLACE-  বমঔাযন ূমএাি মা়ে। অজন মজদ ফযরন,  ূমএাি মা়োয স্থান বও ফুছান ়ে 
নাআ,  ফযং ূমএাি মা়োয ভ়েযও ফরা য়েযঙ,  তাযর স্পষ্ট অ়োতগুরা ( থএ)  যতা এভন-
The Time when Sun Sets, At The Sun-Setting Time,  the Time of Sun-Setting আতযাজদ। জওন্তু 
এঔাযন সুস্পষ্টবাযফ স্থাযনয ওথা ফরা য়েযঙ এফং অল্লা চাযনন সুস্পষ্ট এফং স্পষ্ট জও জচজন!   

অফায বদঔুন বম,  চুরওাযনাআন বমঔাযন ূমএ ি মা়ো বদযঔজঙর,  বঔাযনআ যিা ওযয ূমএ 
ঈদ়ে ়ো না বদযঔ,  ব অফায ফূএ জদযও যনা জদয়েযঙ ূযমএয ঈদ়ে ়োয স্থান বদঔযত! !  
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ব জও ি মা়োয স্থাযন ঈদ়ে ়ো বদঔযত াযত না? এঔান বথযও জও স্পষ্ট ন়ে বম ব 
ি মা়ো এফং ঈদ়ে ়ো ফরযত রৃয া থৃও চা়েকাযও ফুজছয়েযঙ? 

এফায অসুন অভযা বদজঔ ূমএ বওান চরায়ে ডুযফজঙর,   এঔাযন SPRING ফুছাযত অযজফযত 

‘আঈন” ব্দজ  ফযফায ওযা য়েযঙ,   ফাংরা়ে ়েত এযও ‗রমাস্রফন‘ ফরা যত াযয। অযজফ 

যব্দ ভাাকয ( ভুীত) ,   াকয ( ফাায) ,   হ্রদ ( ফুা়েযা)  ফা নদী ( নায)  ফরযত মা ফুছা়ে 

তায বওানজ আ এআ অ়োযত নাআ,   এঔাযন স্পষ্ট ওযয রমাস্রফন (আঈন) ব্দ ফযাফায ওযা য়েযঙ। 

ভাাকয এফং হ্রদ কুযঅযনয ে বওাথা ঈযল্লঔ নাআ। এআফায অসুন ফযথযও ভচায ংয,   
ৃজথফীযত এভন বওান রমাস্রফন নাআ বমঔাযন অজন মূএ বডাফা বদঔযত াযযফন,   ওাযণ এআগুরা 
ঔুফআ বঙা  অওাযয। জৃথফীয ফযথযও ফ়ি রমাস্রফণ যে-   WAIMANGU CAULDRON,  মা 
জনঈজচযরন্ড ফজস্থত,   এয ফযথযও ঘ়িা অ়েতন রমাা়ে ২০০ জভ াযযয ( ৩৮,  ০০০ square 

meters)  ভত ভাত্র এফং এ া ততজয য়েযঙ ভাত্র ১৩০ ফঙয অযক অযগ্ন়েজকজয গ্নযুৎাত 
বথযও। তাযর ফুছযরন বতা,  চরুওাযনাআযনয ভ্রভ নাজও স্রষ্টায ভ্রভ,  নাজও ভানুযলয বন্ডাজভ!  

এআফায অভযা অযযও া াজদ বদজঔ,    

সুনান অফু দাঈদ: ( তাজওওওৃত) ৪০০২,  অফূ মায ( যাঃ)  ূযত্র ফজণএত। জতজন ফযরন,  অজভ 
যাূরুল্লা( া) - এয জঙযন এওআ কাধায জযে ফা জঙরাভ,   তঔন ূমএ ি মাজের জতজন 
অভাযও ফরযরনঃ তুজভ জও চাযনা,   এ া বওাথা়ে িজভত ়ে? অজভ ফররাভ,  অল্লা এফং 
তাাঁয যাূরআ বাযরা চাযনন। জতজন ফযরনঃ ‗‗এ া ঈষ্ণ াজনয এও ছণএা়ে িজভত ়ে‟‟( ূযা 
ওাপঃ ৮৬) । াজদযয ভান-  ী। 

এআ াজদয না অযঙ মুরওাযনাআন অয না অযঙ মুরওাযনাআযনয ূমএ চরায়ে বডাফায ভজতভ্রভ 
়ো ফা ভযন ়ো । এঔাযন বভাাম্যদ এযওফাযয স্পষ্ট ওযয ফযর জদযেন বম ূমএ চরায়ে 
বডাযফ। অচওার অফায ন়ো আরাজভও অযরভযা এআ জ াজদযও রৃফএর াজদ ওযায 
াাঁ়েতাযা ওযযতযঙন। এ া আরাজভও জযপযজভস্টযদয ওভন যা ানএ-  রমাথযভ থএ জযফতএন ওযয 
দা,   জিতী়ে অিজযও বও রুও,   রুও বও অিজযও ফাজনয়ে দা,   তৃতী়েত রমাঙ্গ 
জযফতএন ওযয দা,   ঘতুথএত বওান ওাচ না যর রৃ- এও া াজদ রৃফএর ওযয দা,   ফযা 
বঔর ঔতভ। াজদযয তাযর থাওায ভাযন জও মজদ জ ়োয যয অনাযা এযও রৃফএর 
ওযয জদযত াযযন। অয বমআ াজদ মুক মুক ধযয বওঈ রৃফএর ফযর নাআ,   অনাযা অচওার 
ধভএ ফাাঁঘাযত রৃফএর ওযয জদযেন। 

অযযওজ  অচগুজফ াজদ বদঔুন,  চযত অফু মা‘য ( যাঃ)  বথযও ফজণএত,  জতজন ফযরন,  -  
―যাূর ( াঃ)  অভায ওাযঙ জচযজ্ঞ ওযযরন,  - তুজভ ওী চাযনা ( ূমএাযিয ভ়ে)  ূমএ বওাথা়ে 
মা়ে?‖ অজভ ফররাভ,  -  ―অল্লা এফং তাাঁয যারূ বাযরা চাযনন‖। তঔন জতজন ফরযরন,  -  
‗এ া অল্লায অযযয জনযঘ এয জচদা ওযয এফং ঈদ়ে ফায চে নুভজত ঘা়ে এফং 
এ াযও নুভজত বদ়ো ়ে। এভন এও া ভ়ে অযফ বমজদন এ াযও অয নুভজত বদ়ো 
যফনা এফং এ াযও বমজদও বথযও এযযঙ বজদযও জপযয বমযত ফরা যফ। বজদন এ া ( ূমএ)  
জশ্চভ জদও বথযও ঈদ়ে যফ‖।  (  জ ফুঔাজয,  ৪থএ ঔন্ড, ৫৪ ধযা়ে,  নাঃ ৪২১)  
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এআ াজদ বথযও জও ফুছযরন? ওত া তফজ্ঞাজনও ভযন যে ূমএযও অল্লায অযযয জনযঘ ঘযর 
মা়োযও? তায ি মা়োয এওজ  অিজযও চা়েকা অযঙ বমঔান বথযও ব ি মা়ে এফং 
বও়োভযতয জদযন ূমএ বআ ি মা়োয স্থান বথযও ঈজদত যফ। ূমএ ওঔনআ ি মা়ে না,  মজদ 
না অজন জৃথফীযও ফ্লযা / ভতর ধযয বনন। রমাাঘীন অযফযদয তঔন এআ GEOCENTRIC MODEL 
ধাযনা জঙর,  তাযা বাফত জৃথফী ফ জওঙুয ভাছঔাযন। বতা অভযা বদঔযত াজে ূযমএয ি 
মা়োয এও া অিজযও স্থান অযঙ,  বমঔাযন চুরওাযনাআন জকয়েজঙর। 

জফঔযাত তাপজযওাযও অত- তাফাজয বও জঘযনন না এভন বওঈ নাআ,  আরাজভও রৃজন়োয এওচন 
জফঔযাত এফং নাভওযা থজযজ  জতজন। ঈজন কুযঅন  াজদযয রমাভাযনয জবজত্তযত অভাযদয 
ভাজফশ্ব ততজযয আজতা জরযঔযঙন তায এও ফআযত। ঈজন ফযরন আফযন অব্না ( বভাাম্যাযদয 
ওাজচন)  স্পষ্ট ওযয ফযরন ূমএ চরায়ে ি মা়ে। তায ফআয়েয জওঙু ং জনযঘ বদঔুন। 

 

 

 

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

অযযা বঔ়োর ওরুন বম বভাাম্যদ ভাযা মাফায ৪৫০ ফঙযযয ভযধয রমাা়ে ১৮জ  তাপজযযয বওান 
এও া তাপজযয অজন াযফন না বমঔাযন ফরা য়েযঙ -  চুরওাযনাআযনয ভযন য়েজঙর এভন 
জওঙু,  ফযং ফাআ স্পষ্ট ওযয ফযরযঙ বম,  চুরওাযনাআন ব াআ বদযঔজঙর। বওঈ বঔাযন দৃজষ্টভ্রভ 
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ফা VISUAL PERSPECTIVE এয ওথা ফযরনআ নাআ। তযফ বআ রমাস্রফন বদঔযত জও যফ ( ঈষ্ণ,   
ওার,   ওাদাভাজ )  তা জনয়ে তাযদয ভযধয জওঙু জবন্প ভত া়ো মা়ে । 

৪২৭ জচজয বত থারাজফয তাপজযয অভযা বদঔযত াআ বম ঈজন ঈযল্লঔ ওযযযঙন বম বভাাম্যযদয 
চযন্ধয রমাা়ে ৭০০ ফঙয অযকআ এওজ  ওজফতা়ে ( আয়েজভজন যাচা তুব্নায জরজঔত)  চুরওাযনাআযনয 
এআ চরায়ে ূমএ ি মা়োয ঈযল্লঔ অযঙ। বঔাযনআ স্পষ্ট ফরা অযঙ চুরওাযনাআন চরায়ে 
ূমএ বডাফা বদযঔজঙর। যত াযয বভাাম্যদ বঔান বথযওআ এআ তথয বয়েযঙন। 
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কুযফাজন ইদ এফং ভাতব্নজয 
 
- অজন জওবাযফ বাফযরন কুযফাজন বওান ঔাযা জওঙু যত াযয। অজন মজদ করু না ঔান,   
তাযর চাযনন রৃজন়োযত করু ংঔযা ওত বফয়ি মাযফ? এ া অল্লায ি বথযও তযাক  
তাও়োয যীিা। 

- অো,  রমাওৃজতযত করু ঙা়িা জও ে জওঙু বফয়ি মাযে না ফা সুযমাক নাআ? বআফ ঔাযেন 
না বওন? অয  করুয ‗জযফায জযওল্পনা‘ ওযায জও ে তফজ্ঞাজনও ঈা়ে নাআ? অভাযদয বম 
এত এত করু বদযঔন তায বফজয বাকআ যে ARTIFICIAL BREEDING,  রমাওৃজতয াযত বঙয়ি 
জদন,  এযয ফুছযফন করুয ংঔযা ওত দাাঁ়িা়ে অযরআ!  অয করু বওন কুযফাজন জদযেন? 
আব্াীভ বতা কুযফাজন জদয়েজঙযরন রৃম্বা। মজদ ফযরন করু জওংফা ঙাকর বতা ফযাায না,  
জফচএন াআ অর,   তাযর ভুযজক জফচএন বদন না বওন? ব া যর অযযা বাযরা ত,  ফাআ 
কুযফাজন বদ়োয াভথএয যাঔত। অল্লাাযওয ঘতুষ্ঢদ রৄআ রাকযফ বওন? আরাভফূএ অযযফ 
ঘতুষ্ঢদ চন্তুয ফজর বদ়োয রমাথা জঙর অযকআ। বঙা  রৄযত জও স্রষ্টায ভন বযয না? অয বম 
বওান বযড জভ / রার ভাং বতা যীযযয চযে বাযরা ন়ে।  

- অো মাআ ঈও,  এফায ফরুন বতা,  আব্াজভ জনযচয রমাাণ বওন জদযত ঘা়েযরন না?  

- ধযযন ফাংরাযদয স্বাধীনতা মুযদ্ধ মাযা মুদ্ধ ওযযযঙ তাযদয ওাযঙ তাযদয জনযচযদয রমাান বথযও 
বদ া বফী জরমা়ে জঙর। জেও বতভজন আব্াজযভয ওাযঙ জনযচয বথযও তায যুত্রয রমাাণ বফী জরমা়ে 
জঙর,  অয ভুজি বমাদ্ধাযদয ওাযঙ জরমা়ে জঙর তাযদয ভাতৃবুজভ। তাআ আব্াীভ তায জরমা়ে ফস্তুযও 
কুযফাজন জদযত জকয়েজঙর। মজদ তাযদয যীিায ধযন অরাদা জঙর। 

- অনায এআ অগুএযভন্ যও অজভ DEDUCTIVE ARGUMENT এয রু জদফ, এয রৃয া বরমাজভ 
অযঙ,   DEDUCTIVE ARGUMENT এয বমযওাযনা এও া বরমাজভ বুর যর যুা অগুএযভন্  াআ বুর 
য়ে মাযফ।  

১-  অল্লা আব্াীভযও জরমা়ে ফস্তু কুযফাজন জদযত ফযরযঙন 

২-  আব্াীযভয ফযথযও জরমা়ে ফস্তু তায বঙযর ( আভাআর)  

ঈংায-  তাআ আব্াীভ তায তু্রযওআ চফাআ জদযত জকয়েজঙযরন। 

বরমাজভ ১ -  অল্লা ঘাজেযরন আব্াীভযও যীিা জনযত,  বাযরা ওথা। বতা ঈজন বতা ফএজ্ঞানী। 
ঈজন আব্াীযভয বারফাায/  অনুকযতযয যীিা বন়োয এয বথযও বাযরা বওান ন্থা জও বযরন 
না? ধযযন অজভ এওচন জিও। অভায ঙাত্রযদযযও ফররাভ,  ‗ওাযা অভাযও বাযরাফা তায 
রমাভান দা‘। এযযয ফ ঙাত্র  াওা জদয়ে বদাওান বথযও জওঙু জওযন অনর,   জওন্তু এওচন 
ঙাত্র জদনযাত ওষ্ট ওযয জনযচয াযত অভায এও া স্টযাঘু /  বােমএ ফাজনয়ে অনর। অজভ এঔন 
ওাযও বফী গুরুত্ব জদফ? মাযা জত িা়ে  াওা জদয়ে ওভ ওযষ্ট জওঙু জওযন অনর,   নাজও বম 
ওষ্ট ওযয জনযচয াযত জওঙু ফাজনয়ে অনর অভায চযে। এঔাযন বজরপাআ/  জফচএযনয 
বরযবর/ LEVEL OF SACRIFICE বঔ়োর ওরুন। অল্লা ঘা়েযর ফরযত াযত আব্াীভ তুজভ অভায 
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চযে ১০০ যাওাত নাভাচ ফা ৫০ জ  বযাচা বযযঔ বদঔা। ওাযণ ব া ওযযত বকযর আব্াীযভয 
াযীজযও েভ জদযত যফ। েজদযও জফচএন জদযত বকযর চাস্ট ধযয এযন চফাআ জদযরআ য়ে 
মাযে। এযত ওষ্ট ফা জফচএযনয মথাথএতা ফা ভাাত্ম্য ওআ? বজরপাআ যর ব া যত যফ 
বজরপাআযয ভতআ। তা অফায ফএজিভান স্রষ্টা ফযর ওথা। ঈজন এআযওভ ভনুষ্ত বরযবযরয 
জফচএন অা ওযযন জওবাযফ? অজন ফাচায বথযও করু/ ঙাকর জওঙু এও া জওযন এযন চফাআ 
বদ়োয ভযধয বজরপাআযয জও াযেন অযর? অভযা বতা রমাজতজদন এভজনআ রাঔ রাঔ করু,  
ঙাকর আতযাজদ চফাআ জদজে। অভযা বতা ভাং জওযন ঔা়োয ভয়ে জফচএন নুবফ ওজয না!  
জেও এওজদন বস্পার ওযয জফচএন/  SACRIFICING MENTALITY বযযঔ রাব জও! !   

অল্লা যেন ফএজ্ঞানী। ঈজন তীত,  ফতএভান  বজফষ্তৎ ফআ চাযনন। বতা জমজন ফআ 
চাযনন,   তায অফায যীিা বন়োয রমাশ্ন অয জও ওযয? ঈজন বতা অযকআ চানযতন বম 
আব্াীভ তায বওান বঙযরযও চফাআ ওযযত ঘাআযফ এফং বঙযর জও চফাফ জদযফ। বতা বম যীিায 
পরাপর অজন অযকআ চাযনন ব যীিা বন়োয দযওায জও? অফায ব াযও ঈচীফয ওযয 
জঘযন্তন ভুরভানযদয ঈয কুযফাজন ঘাজয়ে বদ়োয ভাযন জও অযর? এ া জও অযরআ যীিা,  
নাজও „যীিা যীিা বঔরা‟ ! !   

অয অনাযদয এআ অচগুজফ এফং শনজতও খ না বথযও বতা অভাযদয আজতাযয ফাফয –

রভা়েযুনয খ না অযযা ভানজফও,  বমঔাযন জতা ফাফয জনচ ন্তান বও ফাাঁঘাযত জনযচয রমাান জদযত 
ঈদযত য়েজঙযরন। জতাযও ফএদা তযাযকয অযন ফাযরআ ভী়োন ভযন ়ে,  এযতআ রমাওৃত 
জতায জযঘ়ে া়ে। 

অফায অজন মজদ ফযরন অল্লাহ্ আব্াীভযও জরমা়ে ফস্তু ফরযত তায ন্তানযওআ ফুজছয়েযঙন ( ওাযন 
আব্াীভ জওন্তু অযক স্বপ্ন বদযঔ ঈ  কুযফাজন জদয়েজঙর,  মা অল্লায ভনঃতু ়েজন) ,  তায ভাযন 
দাাঁ়িা়ে স্ব়েং অল্লাহ্আ এআযওভ চখে,   ভানজফও এফং UNGODLY অঘযন ওযযযঙন। স্রষ্টা জও 
ওযয যযািবাযফ ফাচ্চায রমাান দাফী ওযযন,   ব া যীিায চযে ঈও অয না ঈও,   
এ া বতা স্রষ্টাসুরব অাঁঘযন ন়ে!  এআগুরা ভনুষ্ত জঘন্তাবাফনা। রমাথভ বরমাজভ এযওফাযযআ যমৌজিও। 
ভাথা়ে যাঔযফন ফএজ্ঞানী স্রষ্টা স্রষ্টাসুরব অঘযনআ ওযযফন,  ভনুষ্তসুরব ন়ে। 

বরমাজভ ২-  আব্াীযভয ওাযঙ জরমা়ে জঙর তায বঙযর,  অভাযদয ভুজিযমাদ্ধাযদয ওাযঙ জরমা়ে জঙর 
তাযদয বদ। এওচন ভুজিযমাদ্ধা এবাযফ ওথা ফরযফ,   ―চান জদফ,   তা বদ ফাাঁঘাফ‖। তায 
ভাযন জও দাাঁ়িাযে? ব চানযও বদযয বথযও বফী বাযরাফায,  বদযও তায চাযনয বথযও ন়ে,   
অয বচযেআ ব জনযচয চান জদযত রমাস্তুত। ভাযন ব মজদ চান জদয়ে বদযও নাআ বাযরাফায 
তাযর বদযরমাভ জদয়ে জও যফ? এঔাযন তাযর বদঔা মাযে অযর ব জনযচয চানযও অযকআ 
জফচএন জদয়ে জদযে। ব SACRIFICING MENTALITY জনয়েআ বদযও বারফাা রৄরু ওযযযঙ। ব 
জনযচয চান জদয়ে বদযও বাযরাফাযতযঙ ফা যিা ওযযতযঙ। এঔাযন ভুজিযমাদ্ধায ীভ 
বারফাায END PRODUCT যে - ভুজিযমাদ্ধায চান/ রমাান। মজদ চান নাআ বদ়ে ফা ভানজওতা না 
যাযঔ,  তাযর বতা বারফাা়ে খা জত যয়ে মাযে। 
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এঔাযন অনায মুজিয ভুর া়িতা যে-  

আব্াীযভয ওাযঙ জরমা়ে জঙর তায বঙযর,  তাআ ব তায বঙযরযও জফচএন জদয়েযঙ। 

ভুজিযমাদ্ধাযদয ওাযঙ জরমা়ে জঙর তাযদয চন্ধবজুভ,  তাযা জও চন্ধবুজভ জফচএন জদয়েযঙ? 

জও ফ মুজি বয বাআ! !  ভুজিযমাদ্ধাযা জফচএন জদয়েযঙ তাযদয জনযচয রমাান ( বওঈ জদয়েযঙন,  
বওঈ ঈদযত জঙযরন) তাযা আব্াীযভয ভত স্বাথএযতা ওযযজন, তাযা জনযচয ভাতৃবূজভ বঙয়ি ববযক 
মানজন। তাযা জনযচযদয রমাান জফচএন জদয়েআ ভাতৃবূজভ যিা ওযযযঙন,  ভাতৃবূজভ জফচএন জদয়ে রমাান 
যিা ন়ে। অয অজন মজদ ফযরন এঔাযন রৃচযনয যীিায ধযন অরাদা, তাযর বতা এ া 
রমাথযভআ FALSE ANALOGY FALLACY ফা কুমজুি য়ে মাযে! ওাযন রৃচযনয ওাযযা ওাযঙআ জনযচয 
রমাান জরমা়ে না যর এওচন জফচএন জদযত জকয়েযঙন যুত্রয রমাান,  অযযওচন জদয়েযঙন জনযচযদয 
রমাান ( ভুজিযমাদ্ধা) । অয অযকআ ফযরজঙ ভুজিযমাদ্ধাযদয ওাযঙ জনযচযদয রমাান জরমা়ে জঙর ফযরআ 
তাযা জনযচযদয রমাান জফচএন জদয়েআ ভাতৃবুজভ ফাাঁজঘয়েজঙর। তাযা জনযচযদয রমাান ফাাঁজঘয়ে 
( আব্াজযভয ভত)  জনযচয ভাতৃবূজভযও বপযর বযযঔ মা়েজন।   

তাযর বদঔা মাযে এআ DEDUCTIVE ARGUMENT এয রৃয া বরমাজভআ বুর এফং যমৌজিও,  
বআ জযযফ যুা মুজি াআ বুর য়ে মাযে। তযফ অভযা এআ জনয়ে অযযা অযরাঘনা ওযফ। 

অভযা চাজন বম আব্াীভ এয ফঈ াযা‘য দাী জঙযরন- াযচযা। অয বআ াযচযায বয আ চন্ধ 
বন়ে আভাআর। ভাযন আভাআর যে এওচন দাীয ন্তান ( যনও অযরভ অফায এ া ভানযত 
ঘান না) ।এআ চযেআ অফায জিস্টানযা দাফী ওযযন অল্লা আাওযও কুযফাজন জদযত ফযরজঙযরন,  
আভাআর বও ন়ে। ওাযণ আভাআর দাীয বঙযর,  এওচন দাীয বঙযরযও অল্লা ফায ফূএুরুল 
ওযযফন এ া তাযা ভানযত াযজঙর না। তযফ খ না মাআ ঈও,  রৄফজরয এআ রমাঘরন রমাাঘীন 
ওার বথযওআ োে ধযভএ জঙর। জন্দুযা যনও অযক বথযওআ রৄ ফজর জদত। এঔন জন্দুযদয 
রৄ ফজরযও ঔাযা রাযক অফায জনযচয ফজর বও ঔাযা রাযক না,  থঘ রৃআ াআ জওন্তু তযা। 
এঔন তযা অজন বমবাযফআ ওযযন না বওন ঈযেশ্য জওন্তু এওআ -  স্রষ্টা ঔুজ যফন। ফরা রৄ 
বতা বস্বো়ে চফাআ যত অয না,  অজন বতা বচায ওযয ধযয এযন বফাঁযধ চফাআ ওযযন।  

রমাশ্ন যে ভাজফযশ্বয স্রষ্টায জৃথফী নাভও জত- িুদ্র এওজ  গ্রযয ভানুযলয রৄ তযায ভত 
জফচএযনয দযওায য়ি বওন? অজন ়েত ফরযফন বম,  ঈনায বতা ভাং রাকযফ না, ঈজন 
জফচএন ঘাযেন। বতা োে ধযভএয রৄ ফজর ফা অভাযদয কুযফাজনয ভযধয তপাৎ থাওর জও,   
কুযফাজন বতা অল্লায বফজদযত রৄ ফজর,  তাআ ন়ে জও? অজন মঔন ভাং জওযন ঔান তঔন 
বওান জফচএযনয ওথা জঘন্তা ওযযন না এফং এযত বওান ভস্যা নাআ। ভাং ঔা়োযত ভস্যা 
নাআ ( মজদ বার জওঙ ু না) ,  রৄ তযা ওযযত ভস্যা নাআ ( এ া জফতজওএত) ,  জওন্তু অজন 
এওজ  জফযল জদযন খ া ওযয রাঔ রাঔ রৄ তযা ওযযফন রৄধু এআ ওাযযন বম,  বওান এও স্রষ্টা 
ঔুফ ঔুজ যফন,  এ ায বমৌজিওতা জও? স্রষ্টায জও এআযফয অযর দযওায অযঙ? স্রষ্টা জও 
এআ জদনজ যও স্মযণ ওযয যাঔায চযে এয বথযও বাযরা জওঙু জফওল্প বযরন না? রৄ তযায 
ভযধয জদয়েআ এও া জদনযও স্মযণ ওযযত যফ? রাঔ রাঔ রৄতযায ভাযছ ঈজন জও জফওৃত অনন্দ 



  

70 
 

রাব ওযযন? এওচন ফএজ্ঞানী স্রষ্টায রমাান তযায বথযও বফ ায জফওল্প/ BETTER ALTERNATIVE 

জওঙু জও ভাথা়ে অয নাআ? 

অফায ফািযফ অভযা SACRIFICING MENTALITY এয জওঙুআ বদঔযত াজয না। ফাআ বও ওায 
বথযও ফ়ি করু া জওনযফ ব া জনয়ে ফযাি থাযওন। অচওার অফায নতুন ঘারু য়েযঙ কুযফাজনয 
করুয াযথ বরজপ জদয়ে বাশ্যার জভডী়ো়ে অযরাড বদ়ো। করু জওযনআ ফায অযক তায ঙজফ 
তুযর বপসুফযও অযরাড জদযফ। মাযও রৃজদন য চফাআ/ তথাওজথত জফচএন জদযফন,  তাযয জনয়েআ 
পাচরাজভ! !  ও়ে চযন জেও বাযফ ভাং জফতযন ওযয ব া জনয়ে যন্দ অযঙ। মজদ জওঙুয 
নুাযী জদয়ে জওঙু মাঘাআ ওযা বুর যফ, জওন্তু কুযফাজনয তাৎমএ স্ব়েং ভুজভনকুরআ নুধাফন 
ওযযন না। বফজয বাক ভুরভানযা জও তাযর তাযদয ধভএ গ্রন্থ ফুযছন না,  নাজও ফুযছ ভানযত 
ঘান না। অয ফ়ি ংআ এ া ধুভধাভ ওযযআ ারন ওযযন। 

এঙা়িা অজন বঙা  বঙা  জরৄয াভযন এও া রমাাজনযও ধযয বফাঁযধ চফাআ জদযেন, জরৄজ য 
াআওরজচযত জওযওভ রমাবাফ ়িযত াযয ব া জও ববযফযঙন ওঔন? এ া যনযওয বিযত্র 
স্থা়েী রভা/ TRAUMA জযযফ ওাচ ওযযত াযয। এআ ফযাাযয অচওার াআজর়োজরস্টযা ফাফা-
ভাযদয াফধান ওযযন। 

রৄধু তাআ না,  এআ জফচএযনয ওাানীযত নুরমাাজনত য়ে অল্লায াজন্পধয রাযবয অা়ে জনযচয 
ন্তানযও চফাআ ওযয বপযরযঙ এভন খ না অভাযদয ফাংরাযদয াযা রৃজন়ো়ে অযঙ। 
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কুযঅন জও ভানফ যজঘত 
 
- অো তুআ অভাযও ফর বম,  কুযঅযন জও ওযয ভুায ভয়েয ানওতএাযদয বও বপযাঈন এফং 
আঈসুযপয ভয়েয ানওতএাযদযযও যাচা ফরা য়েযঙ। ফাআযফযর আঈসুপ এফং ভুা রৃআচযনয 
ভয়েয ানওতএাযদয বও বপযাঈন ফরা য়েযঙ। থঘ কুযঅন অরাদা ওযয যাচা এফং 
বপযাঈন ফযরযঙ। বভাাম্যাদ জও ওযয চানর আঈসুযপয ভয়ে ানওতএাযদয বও যাচা ফরা ত। 

- বান বপযাঈন ভাযন বতা চাজন,  তাআ না? 

- রভ,  এ া এও া  াআয র/  ঈাজধ,  বওান ফযাজিয নাভ ন়ে। 

- ধয,  অজভ এও া কল্প ফররাভ এবাযফ,  ‗বভাল্লা বদযয ফা়িী জকয়ে অযযা ঘায ঔান জফয়ে 
ওযর,  বভাল্লা এঔন ঘায ঘাযজ  ফঈ জনয়ে ঔুফ সুযঔ অযঙ। বভাল্লা যনওগুরা ফাচ্চা ়েদা ওযায 
স্বপ্ন বদযঔ,  ওাযণ জযজচযওয ভাজরও বতা অল্লা‘। এঔন অভাযও ফর,  এঔাযন বভাল্লা বও? 

- বভাল্লা অফায বও যফ,  এ া বতা ফং ঈাজধ,   তুআ বতা স্পষ্ট ওযয বওান বভাল্লা ফা ফযাজিয 
নাভআ ঈযল্লঔ ওজয নাআ। অজভ জওবাযফ ফুছফ বওান বভাল্লায ওথা যে? 

- জেও ধযযজঙ। এঔন অভাযও ফর,  বতায ফএজ্ঞানী স্রষ্টা জও চানত না বপযাঈন অযর বওান 
ফযাজি? 

- চানযফ না বওন,  অল্লাাও ফ চাযনন। 

- তাযর অভাযও ফর,   কুযঅযন বওান বপযাঈযনয নাভ অযঙ? ভুায াযথ ববচার ওযয বওান 
বপযাঈন ডুযফজঙর? তায নাভ জও? 

- ( ভাথা ঘুরওাযত ঘুরওাযত)  যাাঁ,  না ভাযন,  তাত কুযঅন ফযর নাআ,  কুযঅযন রৄধ ু বপযাঈন 
ফরা অযঙ। 

- তাযর জও এআ ন়ে বম,  বতায ফএজ্ঞানী স্রষ্টা ফা অল্লা বপযাঈন ফরযত বওান ভানুলযওআ ফুযছ 
জনজঙর? 

ঈজন কুযঅযন নাজও ফজওঙ ু সুস্পষ্ট এফং জফিাজযত ফযাঔা ওযযযঙন,  বতা এত গুরুত্বূণএ ফযাায 
বওন ঈযল্লঔ ওযর না? ঈজন চানযতনআ না বম বপযাঈন এও া ঈাজধ। কুযঅযনয জরঔও এও া 
ঈাজধযও ( বপযাঈন)  ফযাজিয নাভ জযযফ জনয়েযঙন।  

ফযং তুআ জও চাজন বম ফাআযফযর যনও বপযাঈযনয নাভ ঈযল্লঔ অযঙ। এযিযত্র বতা ফাআযফর 
কুযঅযনয বথযও এজকয়ে অযঙ। 

যাচা ব্দজ  আংযযজচ,  এজ  জব্রু ফা জভযী়ে ন়ে।জভযী়েযা তাযদয যাচাযদয বও Nswt Bity 
ফরত,   আংযযজচ ব্দ ―বপযা‖/ PHARAOH অযর ধায ওযা ব্দ,   এজ  গ্রীও  Φαραώ 
(Faraó) ব্দ বথযও এযযঙ।এআ Faraó ব্দজ  অফায জভযী়ে ব্দ ―বয- অ /  PER-AA‖ বথযও 
এযযঙ,   মায ভাযন ―ফ়ি খয/ GREAT HOUSE”  
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তুআ জও চাজন বম ফাআযফযর রমাাঘীন জভযযয ানওতএাযদয ‗যাচা‘ ঈাজধ বদ়ো অযঙ,  বমভনঃ 

SHISHAK বও জভযযয ‗যাচা‘ ফরা ত (1 KGS 11: 40; 14: 25; 2 CHR 12: 2,  9) 

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

ফাআযফযর বপযাঈন জও যথএ ফযফায ওযা য়েযঙ ব া ফুছযত যফ। বতাযা বতা জনযচয ভত 
কুযঅযনয জনযচয থএ বফয ওজয,  জিস্টানযদয জনযচযদয থএ অযঙ।  

কুযঅন ফাআযফযরয যনও জওঙুযত জনযচয জযবালা ফযফায ওযযযঙ,  বমভন এও া ফাআযফযরয 
ঘজযত্র জ পায/Potiphar বও কুযঅন ঈযল্লঔ ওযযযঙ অর- অজচচ নাযভ,  এআ অর- অজচচ নাযভ 
জওন্তু রমাাঘীন জভযয বওঈ জঙর না,  জওন্তু কুযঅন ঈযল্লঔ ওযযযঙ তায জযবালা়ে। জেও এওআবাযফ 
ফাআযফর তঔনওায জভযী়ে জযবালা়ে বপযাঈন ঈযল্লঔ ওযযযঙ জভযযয যাচাযদয 
ফুছাযত।বপযাঈযনয ভাযন যে,  ‗ফ়ি ফাজ়ি/ BIG HOUSE’,  মা জদয়ে বঔানওায যওায,  
ানফযফস্থা ফা ROYAL PALACE/ যাচায রমাাদ ফুছান ত।বমযতু বপযাঈনযা তঔন জভযযয 
এওেত্র ানওতএা জঙর,  তাআ যওায এফং যাচা রমাা়ে এওআ ফযাায জঙর। অয এআ ফযাায া 
বভাাম্যযদয ভ়ে ফাআ চানত। 

কুযঅন জওন্তু ‗যাচা‘ ( অযজফ- ভাজরও)  ঈাজধ অজফষ্কায ওযয নাআ। ফযং ফাআযফযর আঈসুযপয 
কযল্প ‗যাচা ( বভযরও- জব্রু) ‘ এফং ‗বপযাঈন‘ ঈব়েআ ঈযল্লঔ অযঙ (Genesis 39:20 ,  40:1,  

40:5,  41:6)। অযযা ভচায ফযাায যে,   ফাআযফর জভযযয যাচা ফুছাযত ‗যাচা/ বভযরও‘ এফং 
‗বপযাঈন‘ ঈব়েআ ফযফায ওযযযঙ (Exodus 6:11 and 13),  বম া অফায কুযঅন ওযয নাআ। 

ফাআযফর জতন যওভবাযফ বপযাঈন বও ফুজছয়েযঙ,  মঔন বপযাঈন চাতী়ে স্বাযথএ জওঙু ওযযযঙ তঔন 
ফযরযঙ ‗জভযযয যাচা‘,   মঔন ব জনযচ স্বাযথএ জওঙু ওযযযঙ,  তঔন ফরা য়েযঙ বপযাঈন,   
মঔন এআ রৃআ ফযাায এওযত্র ফুছান য়েযঙ তঔন ‗বপযাঈন জভযযয যাচা‘ ফরা য়েযঙ। 

ভুজরভযা বাযফন বম যাচা AMENHOPHIS IV (c.1352-1338 BC) জঙযরন রমাথভ যাচা মাযও 
বপযাঈন নাযভ ডাওা ত। তাযা এ বাযফন ভুায জচযত য়েযঙ  AMENHOPHIS IV 
ানওাযর ফা যয,   জওন্তু ভুা এফং জচযযতয( Exodus)  CHRONOLOGY ফযাাযয ফাআযফর 
রমােতত্ত্বজফদযদয ভাযছ জফতওএ অযঙ যনও। জওন্তু বফজযবাক ফাআযফর েরায ভযন ওযযন বম,   
ভুায জচযত য়েযঙ Amenhophis IV এয ানওার যূফএ। তায ভাযন এয অযক বপযাঈন 
ঈাজধ ফযফায ত না। ফাআযফযরয JUDGES 11:26 এফং KINGS 6:1 অ়োত রৃয া মএাযরাঘনা 
ওযযর বদঔা মা়ে বম ভুায জচযত য়েযঙ রমাা়ে ১৪৫০ BC এয জদযও ( এ ফযাাযয অযযা তথয 
রমাভান অযঙ) ,   মা Amenhophis IV (c.1352-1338 BC) এয ানাভযরয যনও অযক। এঔান 
বথযও এ া স্পষ্ট বম ভুায ভ়ে জভযযয জমজন যাচা জঙযরন,   তা জঙর বপযাঈন Amenhophis 

IV এয যনও অযক। এআ CHRONOLOGY জযযফ ভুায ভয়ে জভযযয যাচাযও বপযাঈন ফরা 
ত না। ব জযযফ অফায কুযঅন বুর য়ে মাযে,   ওাযণ ভুায ভয়ে ানওতএাযদয 
বপযাঈন ফরা ত না। 



  

73 
 

অফায যত াযয কুযঅযনয জরঔও এও া ঈাজধযও ( বপযাঈন)  ফযাজিয নাভ জযযফ জনয়েযঙন। 
তাআ এওআ ঈাজধয েচন বও বপযাঈন না ফযর যাচা ফযরযঙন। 

অভায রমাশ্ন যে,  বতাযা জও ফাআযফর বও ভাজন? 
- না,  ফাআযফর বও ভানা মা়ে না,  ফাআযফর জফওৃত য়ে বকযঙ 

- তাযর বম জচজন জফওৃত য়ে বকযঙ,  তায াযথ কুযঅযনয তুরনা ওযজঙ বওন? এভনযতা 
যত াযয,  ফাআযফযর আঈসুযপয ভয়ে ানওতএাযদয যাচা ফরা ত,  যয জফওৃত য়ে বকযঙ। 
বম জচজনযও বতাযা জনযচযাআ জেও তথয বাএ ফযর ভাজন না,   ব াআ অফায রমাভান জযযফ 
ব যন অজন জওবাযফ? এ া বতা বণ্ডাজভ,  তাআ না? 

- ফাআযফর অযক জেও জঙর,   এঔন অয নাআ। 

- তাযর কুযঅন এঔন জেও অযঙ তায বকযাজন্  জও ওযয বদ? অয ফাআযফযর বুর অযঙ ব া 
বতাযা জও ওযয বফয ওযজর,  বতাযদয কুযঅযনয অযকআ ফাআযফর এযজঙর,  তাযর কুযঅন বম 
ফাআযফর বথযও ওজ ওযয নাআ তায বকযাজন্  জও? অয তুআ জনযচআ বতা ফরজর বম কুযঅন 
নাজচযরয ভ়ে এওভাত্র তথয বাএ জঙর ফাআযফর এফং বআ ফাআযফযর ‗যাচা‘  ‗বপযাঈন‘ জনয়ে 
বুর ফরা জঙর। তায ভাযন এআ া বভযন জনজে বম,  যনও জওঙ ু বতাযা তঔনওায তথয বাএ-  
ফাআযফর বথযওআ ওজ ওযযজঙ? 

- পারতু যাাঁঘার াজয না,  তুআ বতায ভত বাফযত থাও,  অজভ অভায কুযঅন অয াজদ 
ঙা়িা বওান মুজিআ ঔাফ না,  ফযা। 

- অো জেও অযঙ,  তুআ বমযত ু নাযভয ফযাায তুযরজঙ,  বতাযও কুযঅযনয নাভ জনয়ে 
চজ রতায অযযা এও া ঈদাযন জদজে,  াযযর তুআ এয ভাধান বদ়ে। 

এব্াজজভও ( ভুরভান,  আরজদ,  জিস্টান)  ধযভএ রৃআচন ভাজয়োভ/ MARRY জঙর।এওচন যে ইা 
নফীয ভা-  ভাজয়োভ। অযযওচন যে আভযাযনয বভয়ে এফং ারুন  ভুায বফান - জভজয়োভ। 
এআ রৃআচযনয ( ভাজয়োভ এফং জভজয়োভ)  ভাযছ তপাৎ যে রমাা়ে ১২০০ ফঙযযয বফী।  

কুযঅযন এআ ইায নফীয ভা- ভাজয়োভ বও জতন চা়েকা়ে রৃআবাযফ বাযফ যম্বাধন ওযা য়েযঙ 
বুর বাযফ। 

১ভ ফায-   ফরা য়েযঙ ‗ারুযনয বফান‘ -  বম া বুর 
২়ে ফায-  ফরা য়েযঙ ‗আভযাযনয বভয়ে‘ -  বম া বুর  
৩়ে ফায-  অফাযযা ফরা য়েযঙ,   ‗আভযাযনয বভয়ে‘ – বম া অফায বুর  

জনযঘ রমাজতফাযযয াযথ ম্পজওএত কুযঅযনয অ়োত গুরা বদ়ো র-  

১ভ ফায-  ফরা য়েযঙ ‗ারুযনয বফান‘ - বম া বুর 

―ব ারূণ- বাজকনী,  বতাভায জতা ৎ ফযজি জঙযরন না এফং বতাভায ভাতা জঙর না 
ফযজবঘাজযনী‖ ( ১৯ নাম্বায সুযা ভাজয়োভ,  ২৮)  
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২়ে ফায-  ফরা য়েযঙ ‗আভযাযনয বভয়ে‘ -  বম া বুর  

―অয দৃষ্টান্ত ফণএনা ওযযযঙন আভযান- তন়ো ভজয়েযভয,   বম তায তীত্ব ফচা়ে বযযঔজঙর। তঃয 
অজভ তায ভযধয অভায ি বথযও চীফন পুাঁযও জদয়েজঙরাভ এফং ব তায ারনওতএায ফানী  
জওতাফযও যতয জযণত ওযযজঙর। ব জঙর জফন়ে রমাওাওাযীনীযদয এওচন‖ ( ৬৬ নাম্বায ূযা 
অত- তাযীভ,  ১২)  

৩়ে ফায-  অফাযযা ফরা য়েযঙ,  ‗আভযাযনয বভয়ে‘ -  অফায বুর 

―আভযাযনয স্ত্রী মঔন ফরযরা- ব অভায ারনওতএা!  অভায কযবএ ( ইায ভা ভাজয়োভ)  মা যয়েযঙ 
অজভ তাযও বতাভায নাযভ ঈৎকএ ওযরাভ ফায ওাঙ বথযও ভুি বযযঔ। অভায ি বথযও তুজভ 
তাযও ওফুর ওযয না, জনশ্চ়েআ তুজভ েফণওাযী, ফএজ্ঞাত‖।( ৩ নাম্বায ূযা, অর আভযান,  ৩৫)  

―মঔন বপযযতাকণ ফরযরা,   ব ভাযআ়োভ অল্লা বতাভাযও তাাঁয এও ফানীয সুংফাদ জদযেন,   
মায নাভ যরা ভী- ভাযআ়োভ- তন়ে ইা,   রৃজন়ো  অযঔযাযত জতজন ভাম্যাযনয জধওাযী 
এফং অল্লায খজনষ্ঠযদয ন্তবূএি‖।( ূযা অর আভযান,  ৪৫)  

ফযাায যে অযজফযত জভজয়োভ ভাযনআ ভাজয়োভ ( (هرين । তাআ এওআ নাভ ়োযত কুযঅযনয 
বরঔও এআ রৃআ ভাজয়োভ ( জভজয়োভ এফং ইা- ভাজয়োভ)  বও গুজরয়ে বপযরযঙন। ঈজন এ া 
ফুযছন নাআ ‗আভযান‘ বও জঙযরন। েজদযও ফাআযফযর ফযাায া স্পষ্ট,  জভজয়োযভয রৃআ বাআ ভুা 
 ারুন এফং তায ফাফায নাভ আভযান। থঘ কুযঅযনয বরঔও স্পষ্ট ওযয ফযর বমযত াযর 
না!  কুযঅযনয বরঔও আভযান বও ভাজয়োভ ( ইা নফীয ভা)  এয ফাফা জযযফ ভযন ওযযযঙন। 
বভাাম্যদ যনও আরজদ এফং জিস্টানযদয াযথ ফযফা ওযযযঙন,  তাযদয ওাঙ বথযও ঈজন যনও 
তথয বযতন,  ়েত বওানবাযফ এআ বুর ঈজন কুযঅযনআ ওযয ফযযঙন। এআ জফদ বথযও ফাাঁঘযত 
তথাওজথত ভুজরভ APOLOGITS- যা নতুন নতুন জথজয বফয ওযযযঙন অচওার। তযফ তাযা 
কুযঅযনয জতনজ  চা়েকায বুযরয ভযধয রৄধু এওজ য ( বফান)  ফযাাযয ওথা ফযরন ( বচা়িাতাজর 
কুমুজি) ,  ফাজও রৃয ায ( আভযাযনয বভয়ে)  ফযাাযয জওঙ ু ফরযত াযযন না।  

তাযা ফযরন ারুযনয বফান ভাজয়োভ ফরযত অযর ফুছান য়েযঙ ারুযনয ফংধযযয বফান,   
তযফ যাজয বফান ন়ে,   এওআ ফংযয বফান। বাচা ওথা বআ ভুজভন ―রুও আজঞ্জন‖ ঘারু 
ওযয বদন। জওন্তু অর ফযাায যে ইায ভা ভাজয়োভ ারুযনয ফংধযযয( NOT DIRECT 

DESCENDANT)  বওঈ ন়ে ( ব দাঈযদয ফংধয) ,   অফায অযযা রৃয া অ়োযত অল্লাহ্ 
এযওফাযয সুস্পষ্ট ওযয ফযর জদয়েযঙন বম আভযাযনয বভয়েআ যে ইায ভা ভাজয়োভ। বঔ়োর ওযয 
বদঔ,   এওআাযথ ফরা অযঙ আভযাযনয বভয়ে এফং ারুযনয বফান। মতআ বতাযা বতাযদয ‗রুও 
আজঞ্জন‘ ঘার ু ওযয ফাাঁঘাযত বঘষ্টা ওজয,   এআ জফদ বথযও ফাাঁঘযত াযজফ না। এ া বতা 

ওাওতালি যত াযয না,   আরাযভয আজতায এভন অচগুজফ নজচয নাআ। ( যনযও অফায 
জনযচ জনযচআ রৄদ্ধ বযপাযযন্ফ ঙা়িা ফাজনয়ে ফাজনয়ে ফযরন ‗ারুন‘ নাযভয অযযওচন জঙর,  মা 
যথনজ ও ন়ে)  
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এঙা়িা আফযন ওাজয তায তাপজযয ফযরন,   যাসুযরয স্ত্রী অয়ো বাফত ইায ভা ভাজয়োভ 
ারুযনয বফান এফং আভযাযনয বভয়ে। বভাাম্যদ ঙা়িা অয়ো বওাযথযও এআ তথয বর তাযর? 
অয়ো না ঔুফ ফুজদ্ধভতী এফং রমাজ্ঞাফান!  তায ভাযন ফুছাআ মাযে বতাযদয অযরভযদয বণ্ডাজভয 
মুজি ওাযচ রাকযঙ না অয। 

বতায জও ভযন ়ে বয,  এআফ কাাঁচাঔুজয মুজি এআ মভানা়ে ওাঈযয ঔা়োযত াযজফ? এআযওভ 
অযযও া ঈদাযন জও কুযঅন ফা াজদ বথযও বদঔাযত াযজফ,   বমঔাযন ফূএরুলযও বাআ ফা 
ফাফা ফাজনয়ে বদ়ো য়েযঙ? ধয অভযা বতা ফাআ আভাআযরয ফংধয,   এঔন তুআ জও বওান 
বভাযভনা নাযীযও ফরযত াযজফ,   ―ব আভাআযরয বফান‖!  ফযাায া রৄধ ু াস্যওযআ ন়ে,   
কুযঅন,   াজদ ফা আজতাযয বওাথা এভন নজচয নাআ। 

ধয, বতায চযন্ধয ১৪৫০ ফঙয  অযক বতায বওান এও ফূএুরুল দাদা জঙযরন, নাভ - অরী,  বআ 
দাদায এও বঙযর জঙর- অচাদ, অয ফতএভাযন বতায এও বফান অযঙ- পাযানা 
এঔন অজভ রমাথভফায ফররাভ,  অচাযদয বফান পাযানা,  এযয অজভ রৃ- রৃআফায সুস্পষ্ট ওযয 
ফররাভ,   পাযানা যে অরীয ( BIOLOGICAL)  বভয়ে।  

এঔন অভাযও ফর রৃজন়োয বওান বফকুফ অযঙ বম ফরযফ এআ পাযানা অযর বতায বফান,  
বতায ফূএুরুল অচাযদয বফান ন়ে? বওান বফকুফ ফরযফ বম ‗না ভাযন. . . আয়ে অযর এঔাযন 
বফান  বভয়ে ফরযত রুও যথএ ফুছান য়েযঙ! ‘ এ া বম ধযা ঔা়োয য বওানভযত ঔ়িকুয া 
ধযয ফাাঁঘায বঘষ্টা তা এওদভ জযষ্কায। 

ূযা অর আভযান,  ৩৫ অ়োযত এযওফাযয সুস্পষ্ট ওযয ফযর জদযঙন অল্লাহ্,  ইা- ভাজয়োভ 
আভযাযনয ফঈয়েয কবএচাত ন্তান,   এযযয তযানা বাঁঘানয ভাযন বদজঔ না। বতাযদয জও এআফ 
কুমুজি জদযত রজ্জা ওযয না? 

এও া চরুযী ফযাায যে, মজদ ধযয বনআ ফূএসুযীযদয নাযভয াযথ জভর বযযঔ নাভ ফরা 
য়েযঙ,  তা বুর যফ, ওাযণ এওআ ফূএরুুযলয ওাঈযও অভযা বাআ /  বফান ফজর না,   অভযা 
়েত বফজয বফী তু্র /  ওো ফরযত াজয ( ব া  বরু যফ অযর) ,   ধয তুআ বভাল্লা 
ফংযয বারা,   অজভ মজদ ফজর,   ―জওযয বভাল্লা ফংযয বাআ‖ এয ভাযন যফ অজভ বতাযও এফং 
বতায ভওারীন বভাল্লা ফংযয ফাআযও ফুছাজে,   ১৪৫০ ফঙয অযকয বতায বভাল্লা ফংযয বওান 
ফূএুরুলযও ন়ে - এ া ওভন বন্ফ। ( মজদ অভযা এবাযফ ওথাআ ফজর না)  

অল্লা বতা ফএজ্ঞানী,  ঈজন ফর অ়োযত ফযরযঙন বম,  ঈজন কুযঅযন ফজওঙু এযওফাযয াজনয 
ভত জযষ্কায এফং জফদ ফযাঔযা ওযয ফযরন,  মাযত অভযা ফুজছ। না  ফুছযর অফায গ্রন্থ নাজমর 
ওযয রাব জও!  

তাযর ঈজন চাস্ট ফযর জদযরন না বওন ‗ারুযনয বফান জভজয়োভ‘ থফা ‗আভযাযনয বভয়ে 
জভজয়োভ‘,  বতাভাযদয ইায ভা ভাজয়োভ ন়ে। ঈজন জও চানযতন না বম ঈনায নুাযীযা এও 
ভয়ে এআ জনয়ে ভাআনওায জঘা়ে ়িযফ? তাযদয ম্যান যিাযথএ ন্তত জযষ্কায ওযয ফরযত 
াযযতন,  তাআ না? এও া যে মুজিয বচায,  অযযও া যে বচাযযয মুজি। এ া বতা বচায 
ওযয ঔা়োনয ভত কুমজুি! !  
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- রভ ফুছরাভ,  ভস্যা ফয ! !  জওঙু খারা ভযন যে অযরআ!   

অো জেও অযঙ,  এঔন ে রমাযঙ্গ মাআ,  তুআ জও ‗আযাভ‘ যযয নাভ রৄযনজঙ,  এ া ১৯৭৩ 
এয অযক বওঈআ চানত না,  থঘ বদঔ,  োনার জচগ্রাজপ অজফষ্কায ওযযযঙ ১৯৭৩ াযর। 
এআ য ১৪৫০ ফঙয অযকআ কুযঅযন জরঔা জঙর। কুযঅন অল্লায ফানী না যর এআ যযয 
নাভ চাযন জও ওযয এত অযক? 

- া া,  তুআ বওাযথযও এআফ তথয া বয? তুআ বতা অযক বদঔজঙ বম িাতরৃষ্ট ফ 
য়েফাআ  অয ত্রজত্রওা বথযও তথয ংগ্র ওজয। তুআ জও আঈজ ঈফ/ YouTube বথযও বওান 
জবজদ বদযঔ ফা নরাআযন মাআ া তাআ ঔা? বতাযা জে বফ ভানুল মাযা ফযর,  করুয 
ভাংয অল্লার জরঔা অযঙ,   কাযঙয াতা়ে অল্লার জরঔা া়েজঙ,   বভযখয ভাযছ অল্লার জরঔা 
া়েজঙ আতযাজদ। এআফ রৄযনআ বতাযদয ইভান ভচফুত ়ে। PEER REVIEWED JOURNAL এয নাভ 
রৄযনজঙ চীফযন? 

- রভ,   রৄযনজঙ, অধুজনও জফযশ্ব ফযথযও জনবএযযমাকয তথযসুত্র বগুরা। 

- তাযর বওান PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL ঈযল্লঔ ওযযযঙ ‗আযাভ‘ যযয 
ওথা,  অভাযও বদঔা বতা াযযর! !  বয়েজঙ বতা ভযন যে আঈজ ঈফ ফা নরাআযন িাতরৃষ্ট 
বওান াআ  বথযও। বদঔা ভাত্রআ অল্লার অওফয ফযর রাপ জদয়েজঙ। বাজফ নাআ এআ া বু়ো 
যত াযয। তথয বতা বফয ওজয ফ আরাজভও ঘভা য়ি! !  

- এঔন ফর বওাথা়ে বয়েজঙ এ া? 
- এআত,  NATIONAL GEOGRAPHIC ঈযল্লঔ ওযযজঙর অয জও। 

- বফ া বফকুফ,  োনার জচগ্রাজপও জও এআ তযথযয চযে জনবএযযমাকয বাএ? এ া জও PEER 
REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL? তাযা মা আো বাস্ট বদ়ে,  জফজ্ঞান জফজ্ঞান 
ফজওঙুআ। তুআ ঘা়েযর ( জফযল বিযত্র)  বতায বাস্ট জদযফ। অয এ া অজফষ্কায ওযযজঙর বও? 

- এআত, ( এও ু বওয)  NATIONAL GEOGRAPHIC আ অজফষ্কায ওযযজঙর 

- বতায জ্ঞাযনয ফাায বদযঔ অজভ জতয তা! এআফ ওআ া বয? NATIONAL GEOGRAPHIC 
জও এআফ ওাচ ওযয বফ়িা়ে? ওভন বন্ফ ফযর বতা জওঙ ু থাওায ওথা, তাআ না?  

এআফায বতাযও ফজর অর  ওাানী। ‗আযাভ‘ য অযর তঔনওায অযফযদয বফরৃআনযদয ভাযছ 
এও া জতুযাতন রুওথা/ বৌযাজণও ওাানী/ বরাওওথা জঙর।বঔানওায ভানুল জফার 
অওৃজতয/ GIANT জঙর। চা়েকাজ যও Rub-el-Khali ফা “Empty Quarter” ফরা ত। তাযা বাফত 
এ া যে GHOST PRIEST ফা তাজন্ত্রওযদয চা়েকা। তাযা যনও ধনী জঙর,  তাযদয ভুর ম্পদ 
জঙর এওযওযভয সুকজন্ন/ Aromatic Resin, বম া তাযা জফজর ওযত। কুযঅযন এয নাভ ঈযল্লঔ অযঙ 
‗আযাভ‘ ফা ‗জরাযযয য‘। 
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―অজন জও রিয ওযযনজন,  অনায ারনওতএা অদ ফংযয আযাভ বকাযত্রয াযথ জও অঘযণ 
ওযযজঙযরন,  মাযদয তদজও কেন িম্ভ  ঔুাঁজ য ো়ে দীখএ জঙর এফং মাযদয ভান জি  
ফরফীযমএ াযা জফযশ্বয যভূয বওান বরাও ৃজচত ়েজন‖ ( ৮৯ নাম্বায সুযা অর-  পাচয,  ৬- ৮)  

ফএরমাথভ ১৯৬৪ াযর আতাজরয  রমােতত্ত্বজফদ-  PAOLO MATTHIAE এফং তায ওজরক ROME LA 

SAPIENZA জভযর  জজয়ো অযরযপা য বথযও ৩৫ ভাআর দজিন- জশ্চযভ Tell Mardikh যযয 
ভাজ য জনযঘ এওজ  য ঔুযচ ান। এজ  জঙর রমাা়ে ৪৩০০ ফঙযযয যুান। এয ভুর জবজত্তযত 

বঔাদাআ ওযয জরঔা জঙর-  IBBIT-LIM,  KING OF EBLA। আফরা য ধ্বং য়েজঙর 2240 B.C বত। 
বঔাযন রমাা়ে ১৪০০- ১৮০০ ভত ভাজ য ফআ/ CLAY TABLET া়ো জকয়েযঙ। এযদয জওঙু জরঔা 
জঙর সুযভজয়োন বালা়ে,   জওঙু CANAANITE বালা়ে,   এয নতুন নাভওযন ওযা ়ে-  আফরাআ । 
বঔাযন া়ো  যাফযরয  যনওগুরা যযয নাভ ঈযল্লঔ জঙর,  তায ভযধয এও া জঙর ‗আরুভা‘ 
ফা ‗City of Towers/ জরায‘ যযয ওথা। ‗আযাভ‘ ব্দ া অযর বআ যযয এও া ঈাজধ 

জঙর,  অর নাভ ন়ে। বমভন অজভজযওায New York যযও ফযর ‗THE BIG APPLE’। এয অর 

নাভ যে ‗ঈফায‘ ফা ‗UBAR OF THE HIGH TOWERS’। বআ  যাফযর  জওন্তু ‗অল্লা‘য নাভ 
া়ো মা়ে না,   জওন্তু আরজদযদয স্রষ্টা YAHWEH এয ংজিপ্ত নাভ -  ‗আ়ো‘ া়ো জকয়েযঙ। 
এয ভাযন জও দা়িার তাযর ( ভুঘজও াজ)  ! !   

এভনজও এআ  যাফযরয  ব্পযাও ভযাজচওধাজয তাজন্ত্রওযদয যাচধানী জযযফ ‗আযাভ- ঈফায‘ নাভ 
ঈযল্লঔ অযঙ-  জেও বমভন া বফরৃআনযদয ভাযছ বরাওওথা জঙর। 

আফযন আাযওয জফঔযাত জযাযত যাসুরুল্লা ফআ ়িযর ফুছা মা়ে বম,  ভজদনায আরজদযা 
বভাাম্যযদয নাভ বানায যনও অযক বথযওআ অদ এফং আযাযভয বরাওওথা চানত। ভুজযওযা 
চানত এআ কল্প। যত াযয বভাাম্যাদ তাযদয ওাঙ বথযও রৄযনযঙ,  যত াযয এআ বরাওওথা 
যুা অযযফয ভানুলআ চানত। ( সুত্র-  A Guillaume,  The Life of Muhammad,  A translation of 

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

এযয ১৯৭৩ াযর Filmmaker NICHOLAS CLAPP এফং Archaeologist/ রমােতাজত্ত্বওজফদ JURIS 

ZARINS এও া জ ভ জনয়ে ভান এয বধাপায/ DHOFAR PROVINCE মান । ঈনাযদয দযর ভাত্র 

এওচন রমাযপনার রমােতাজত্ত্বওজফদ জঙযরন- JURIS ZARINS,  অয েচন CLAPP জঙযরন 
যাদায/ যঔয রমােতাজত্ত্বওজফদ। তাযা Ash Shisar নাযভয এও কুযয ওাযঙ ঔনন ওযয ঔুযচ 
ান এআ ‗আযাভ- ঈফায‘ য। Nicholas Clapp ফএরমাথভ ঈফায যযয নাভ চানযত াযযন 
Arabia Felix নাযভয এওজ  ফআ বথযও বম া জরযঔজঙর Bertram Thomas. অযরওযচজন়্োন এওচন 
Geographer,  মায নাভ Claudius Ptolemy তায ততজয ওযা ভযা এ এওজ  স্থাযনয নাভ 
জদয়েজঙযরন ‗Omanum Emporium’,  এআ চা়েকাযওআ Nicholas Clapp ‗আযাভ- ঈফায‘ ফযর যন্দ 
ওযযজঙযরন।  

ভচায ফযাায যে তাযদয জ যভয এওভাত্র রমাযপনার রমােতাজত্ত্বওজফদ Juris Zarins জনযচআ এআ 
অজফোযযয াযথ এওভত জঙযরন না। ১৯৯৬ াযরয এও আন্ াযজবঈযত ঈজন ফযরযঙন অযযফয 
আজতা এফং ক্লাজওযার ব ক্স  নুমা়েী,  ঈফায বওান যআ ন়ে,  এ া এও া REGION/এরাওা 
এফং এও া বকাষ্ঠী/ বকাত্র। ঈজন ফযরন Claudius Ptolemy এয ভযা বথযওআ এ া জযষ্কায,  ঈজন 
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মায নাভ জদয়েজঙযরন IOBARITAE.  রমােতাজত্ত্বওজফদ  ZARINS ফযরন, এ া One Thousand and One 

Nights এয ভতআ এও া রুওথা/ বরাওওথা ভাত্র। ঈজন এ া ফযরন বম,  এআ য ধজুর ছয়ি 
ধ্বং য়েযঙ ফযর অভযা বওান রমাভান াআ নাআ। 

( ভুঘজও বয) রমােতাজত্ত্বওজফদ Juris Zarins যফতএীযত ফযরযঙন বম ‗আযাভ- ঈফায‘ আয়েযভন এয 
Habarut নাযভয বওান এও চা়েকা যত াযয। তযফ ব া জনজশ্চত ন়ে। 
 
SAUDI ARABIAN PRESS তাযদয এআ নুন্নান জনয়ে যন্দ রমাওা ওযয ফযর বম আ চা়েকা়ে 
এভন অযযা যনও যআ া়ো বকযঙ,  এভনজও ‗ফায‘ নাযভ এও য া়ো বকযঙ। 

Filmmaker Nicholas Clapp জনযচআ তায ফআ KING OF UBAR বত বওান রমাভান াজচয ওযযত 
াযযনজন। ঈজন চাস্ট ঈনায ধাযনা ফযর বকযঙন। 

H. STEWART EDGELL ( বূজফজ্ঞানী),  NIGEL GROOM(অযফ আজতাজফদ)  আতযাজদ অযযা যনযওআ 
‗আযাভ- ঈফায‘ জনয়ে যন্দ রমাওা ওযযযঙন। 

এআ  যাফযর গুরা বথযও জমজন থএ ফা নাভগুরা বফয ওযযযঙন জতজন জঙযরন এজগ্রাপায Giovanni 

Pettinato. ঈনায বআ  যাফযর  নুফাদ জনয়ে জফার জফতওএ অযঙ,  ওাযন রৄধ ু ঈজন এওাআ এয 
নুফাদ ওযযযঙন,  যনওচন জভযর এয নুফাদ ওযযন নাআ। এওচন নুফাদও জদয়েআ ফযাায া 
ফযাঔযা ওযয য়েযঙ। 

বতা জও ফছুজর এতিন? „আযাভ‟ এফং „ঈফায‟ জও এওআ য জঙর,   নাজও ঈফাযযয ভাযছ আযাভ 
জঙর,  নাজও এআ য রৃয ায অযরআ বওান জিত্ব জঙর না ( বৌযাজণও ওাানী ঙা়িা) ? এআফ 
জনয়ে অযঙ যনও যন্দ। বমআ রমােতাজত্ত্বওজফদ অজফষ্কায ওযযযঙন,   ঈজন জনযচআ যন্দ 
ওযযযঙন তায জনযচয অজফষ্কায জনয়ে। অয এ া বওান PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL 

JOURNAL রমাওাজত ়ে নাআ। NATIONAL GEOGRAPHIC রৄধুভাত্র Filmmaker Nicholas Clapp 

এয জবজ্ঞতা তুযর ধযয। এভনজও NATIONAL GEOGRAPHIC এয অজ এযওযর „জরায‟ এয 
ফযাাযয বওান ওথাআ ফরা ়েজন,   থঘ বআ যযয নাভ „জরাযযয য‟। বঔাযন যযয 
ফযাাযয জফদ ফণএনা বতা রৃযযয ওথা,   এ াআ স্পষ্ট ওযয ফরা ়েজন বম,  আযাভ যযয াযথ 
আফরা যযয ফাজণচয ম্পওএ জঙর। ফরা অযঙ,   যনওগুরা যযয াযথ তাযদয ফাজণচয জঙর,   
অযযও চা়েকা়ে আযাভ যযয নাভ ঈযল্লঔ অযঙ,   ফযা,   এআ রৃয াযও এও ওযয ভুজভনযা 
ফাজনয়ে জনযঙ -  আযাযভয াযথ আফরায ফাজণচয ম্পওএ জঙর! !  থঘ রৃয া অরাদা ফযাায। 
এভনজও বঔাযন ভানুলযা জফার/ GIANT জঙর ফযর বওান রমাভান া়ো মা়েজন। বআ জনঈচ জও 
ফযরজঙর ব া জও চাজন? এঔাযন য়ি বদঔ-  

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

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

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

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

(pp. 730-759),  National Geographic,  December 1978,  page 735-736] 
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ভাথা়ে যাজঔ বম,  NATIONAL GEOGRAPHIC অযরাঘয ফযাাযয বওান জনবএযযমাকয তথয বাএ 
জযযফ কণয ন়ে। এ া বওান PEER REVIEWED ARCHAEOLOGICAL JOURNAL ন়ে। 

ফযথযও অশ্চমএ ফযাায যে কুযঅযন জওন্তু আযাভ বও য জযযফআ ফরা ়ে নাআ,  বকাত্র ফরা 
য়েযঙ,  জেও বমভন া তথাওজথত ‗ঈফায‘ যযয অজফষ্কাযও JURIS ZARINS ফযরজঙযরন।  

অল্লাহ্ ফযরন-  

( অর- পচয, ৭) - “আযাভ বকাযত্রয রমাজত,  মাযা জধওাযী জঙর সুঈচ্চ রমাাাযদয?” 

 

তাপীয আফযন ওাজয বথযও অভযা ফযাায া জনজশ্চত যত াজয। 

―তাযা অদ আফযন আযভ আফযন অঈ আফযন াভ আফযন নূযয ( অঃ)  ফংধয জঙর। অল্লা 
তা‘অরা তাযদয ভধযওায ইভানদাযযদযযও ভুজি জদয়েজঙযরন এফং ফাজও ফ বফইভানযও ব়োফ 
খূজণএছয়িয ভাধযযভ ধ্বং ওযয জদয়েজঙযরন। রভাকত াত যাত্র  অ  জদন মএন্ত ঐ ফএনাা 
খূজণএছ়ি রমাফাজত য়েজঙর। তাযত অ‘দ ম্প্রদায়েয ভি ওাজপয ধ্বং য়ে জকয়েজঙর। তাযদয 
এওচন ব়োফ াজি যত যিা া়েজন। ভাথা  বদ জবন্প জবন্প চা়েকা়ে য়ি যয়েজঙর‖ 

এঔন জও বতায ভযন যে কুযঅন বওান ঐী গ্রন্থ? ঘা়েযর বতাযও এয জফযি এভন ওয়েও 
রমাভান জদযত াজয,  অাতত অচযও জফদা়ে ,  বনক্স   াআভ জনবএযযমাকয বাএ বথযও জ্ঞান 
চএন ওযয অজফ। ধভএ রমাভান ওযযত মাআ াযতয ওাযঙ া,  তাআ রুযপ বন! ! !  বুরবার 
তথয জদয়ে এবাযযচ ভুরভানযদয ভজিে বধারাআ/ বব্আন়ো ওজয বওন? ভুরভানযা এভজনযতআ 
জফজ্ঞান অয মুজি ওভ ফুযছ!  বফজয বাক ভুরভানযদয না অযঙ কুযঅযনয বওান জ্ঞান,  না 
অযঙ জফজ্ঞাযনয বওান জ্ঞান। যািা বথযও RANDOMLY দচন ভুরভান ধযয এযন জচযজ্ঞ ওয,  
কুযঅযনয থএ য়িযঙ জওনা চীফযন,  ফা তাপজয য়িযঙ জওনা,  াজদ য়িযঙ জওনা, জযাত 
য়িযঙ জওনা,   থফা জনযচ বম সুযা য়ি তায থএ চাযন জওনা!  বদঔজফ ৯৯% ফরযফ,  চাজন 
না। অয জফজ্ঞান,  জপযরাজপ ফা মুজি বফাছা বতা রৃযযয ওথা।  

[ সুত্রঃ বমযত ু এ া গ্রনযমাকয এফং অযরাজঘত বওান অজফোয ন়ে,  তাআ এআ জনয়ে বতভন বওান 
জনবএযযমাকয তথযূত্র া়ো মা়ে না,  তাআ বফ জওঙু তথয নরাআন ( ভুরত WIKIPEDIA, 

তুরনাভুরও গ্রণযমাকয) বথযও ংগ্র ওযা য়েযঙ,  এয বওান জ়োয জযজবঈড তূ্র নাআ]   
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জযযরজ জবজ য কল্প 
 
- তুআ জও চাজন,  বম অআন্ফ াআন তায SPECIAL THEORY OF RELATIVITY জদয়ে রমাভান ওযযযঙ 
ভ়ে অযর এও া অযজিও ফযাায,  এ াযও ফযর TIME DILATION. তুআ মত বচাযয 
ঘরজফ/ MOVE, ভ়ে বতায চযে তত ধীয য়ে মাযফ। অযরায কজতযত ঘরযর,   ভ়ে বতায 
চযে বথযভ মাযফ।  

থঘ বদঔ অল্লা বআ ১৪৫০ ফঙয অযক TIME DILATION কুযঅযনআ ফযর বকযঙন। 
কুযঅযন অল্লা ফযরন-   

‗বপযযতাকণ এফং রূ অল্লা তা‘অরায জদযও ঈধ্বএকাভী ়ে এভন এওজদযন,  মায জযভাণ 
ঞ্চা াচায ফঙয‘ ( সুযা অর ভা‘অজযচ,  ৪)  

ভাযন অভাযদয ভানুযলয চযে বম া ৫০ াচায ফঙয,  বপযযতাযদয চযে ভাত্র এওজদন= ২৪ 
খণ্টা। 

- া া,  বতাযা াজয বয,  বাযরাআ বতা বুজকঘুজও জদয়ে কুযঅযন SPECIAL THEORY OF 

RELATIVITY ঢুওা়েজর। অো এফায অভযা বদজঔ বপযযতা জও জচজন। 

অল্লা তাযদযযও নূয ফা বচযাজত বথযও ৃজষ্ট ওযযযঙন। তাযা যনও া বযাফয য  ভত,   তাযা 
অল্লাহ্ মা ফযরন রৄধ ু তাআ ারন ওযযন। তাযদয বওান স্বাধীন জঘন্তা জি নাআ। তফজযষ্টযয জদও 
জদয়ে ভানুযলয াযথ তাযদয বওান জভর বনআ। তাযা ানাায ওযয না,   খুভা়ে না,   জফফাযয 
রমায়োচন বনআ তাযদয। বমৌন ঘাজদা যত তাযা ভুি,   এভনজও মাফতী়ে াাঘায যত। তাযা 
অফায ফ যওযভয অওৃজত ধাযন ওযযত াযয। 

তাযা বম অযরা ফা নুযযয ততজয,   ব জনয়ে জওঙ ু াজদ অযঙ-  ―চযত অয়ো ( যা. )  যত 
ফজণএত চযত ভুাম্যদ ( া. )  ফযরযঙন,   ‗বপযযতাযা অযরাও িাযা ৃষ্ট ( ঔুজরওাত্ জভন নূয)  
এফং জচন্প অগুযনয ‗ভাজযচ‘ িাযা ৃষ্ট এফং অদভ মা বতাভাযদযযও ফরা য়েযঙ তা িাযা।‖ 

বপযযতাযদয অওৃজত :  বপযযতাযদয অওৃজত ম্পযওএ জফদবাযফ বওাযনা জওঙ ু চানা মা়ে না। 
তযফ বপযযতাযা অল্লায বদ়ো িভতাফযর বমযওাযনা অওৃজত ধাযণ ওযযত াযযন।  

এও াজদয যাসুরুল্লা ( া. )  ফযরযঙন,  ―জচফযাইর ( অ. ) - এয ঈব়ে ওাাঁযধয দূযত্ব দ্রুত 
ধাফভান াজঔয ৫০০ ফঙযযয যািায ভান।‖ ে এও াজদয যাসুর ( া. )  ফযরযঙন,  ―চযত 
জচফযাইযরয ৬০০ ডানা অযঙ।‖ 

বওাযঅযন এ রমাযঙ্গ ংযিয ফরা য়েযঙ:  ―ভি রমাংা অল্লায চে,  জমজন অভান  
চজভযনয স্রষ্টা। জমজন বপযযতাযদয ফাতএাফাও জযযফ জনয়োক ওযযযঙন,  মাযদয ারওজফজষ্ট রৃ-
রৃজ ,  জতন- জতনজ  এফং ঘায- ঘাযজ  ডানা যয়েযঙ। জতজন ৃজষ্টযত মত আো জধও ওযয থাযওন। 
জনঃযন্দয অল্লা ফ জফলয়ে ঘূ়িান্ত িভতায জধওাযী ।‖ - সুযা পাজতয,  অ়োত- ১ 

অযরাঘয অ়োত বথযও এ জফল়েজ  সুস্পষ্ট বম বপযযতাযা ডানাজফজষ্ট ( এও ফা এওাজধও) । 
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বওাযঅন াদী  তাপীয গ্রন্থভূয বপযযতা ম্পযওএ বমআফ গুরুত্বূনএ জফল়ে ফজনএত যজ়োযঙ 
তাা জনম্নরূঃ 

১)  তাযা দৃশ্য  
২)  তাাযদয ারও ফা ডানা থাযও ( এও ফা এওাজধও)  
৩)  তাাযা বমযওান ওজেন অফযন  ববদ ওজযযত িভ 
৪)  তাাযদয বদ ূি্  ফা়েফী়ে ধযযনয 
৫)  জফজবন্প রমাওায বদ ধাযন ওজযযত ভথএ,  তাাযা ভুরত অভাযন ফস্থান ওযযন । 
৬)  অল্লাহ্ তা' অরা তাাঁযদয জদয়ে যনও ওাচ ওযান 
৭)  বপযযতাকণ যাজয অল্লাহ্ তা' অরায জনও  আযত জনযদএ রাব ওযযন 
৮)  তাাযা অল্লাহ্  ভানুযলয ভযধয ংফাদ ফযনয দাজ়েত্ব ম্পাদন ওযযন 
৯)  াযািন তাযা অল্লাহ্য আফাদত ওযযন 

াজদ  কুযঅন অভযা যনও বপযযতাযদয নাভ চাজন,  মাযদয অফায এযওও চযনয এযওও 
দাজ়েত্ব অযঙ এফং অরাদা তফজষ্ট অযঙ,  বমভন,  াভারাত অর অয,  জচফযাইর,  জভওাআর,  
আযাজপর,  অচযাআর,  ভুনওায,  নাজওয,  জওযাভুন,  ওাযতজফন আতযাজদ যনও। 

বতায জও ভযন ়ে াঔা়োরা/ ডানা়োরা ( তা অফায ওয়েও) , এভন বওান জওঙু ভাওায 
খুযয বফ়িাযত াযযফ? এআফ াঔা়োরা রৄাজঔ রমাাঘীন বৌযাজণও ওাানীগুরাযত া়ো মা়ে। 
বতায স্রষ্টা জও অযযা বাযরা বওান ভাধযভ াআর না? বতায স্রষ্টা নাজও অফায ঈিা জদয়ে িীন 
( অগুযনয ততজয)  তা়িা়ে! !  এআগুরা জও এআ মভানা়ে ঘযর বয? জফজ্ঞাযনয এআ মভানা়ে এয তুআ 
অভাযও ফরযত ঘাজে- াঔা়োরা বপযযতা ভাওায খুযয বফ়িা়ে! !  অফায বআ তুআ 
জযযরজ জবজ য কল্প ওজয! !  া া া. . .  বতাযদয ভাথা জও জেও অযঙ বয? 

াজদ বথযও অভযা চানযত াজয বম জচফযাইর বপযযতা নফীযও স্পএ ওযযযঙন। অযরা যে 
ELECTROMAGNETIC RADIATION,  তাযর বম অযরায ততজয,   ব অফায ভানুলযও স্পএ ওযয 
জওবাযফ? অযরায ততজয জচজন অফায ভানুযলয াযথ INTERACT ওযয জওবাযফ বয? অযরায ততজয 
জচজন ওথা ফযর জওবাযফ বয? অযরায ততজয জচজন অফায ভানুযলয অওৃজত বন়ে জও ওযয? ঔুফ 
বতা জযযরজ জবজ  বছয়িজঙ,  এঔন জফজ্ঞান জদয়েআ এআযফয ঈত্তয জদজফ! !  

জফজ্ঞাযনয ‗ফ‘ নাআ বমঔাযন,   বঔাযন তুআ অজঙ অফায SPECIAL THEORY OF RELITIVITY 
পরা়েযত,   অযয ফযা া বতাযদয এআ ফযাঔযা রৄনযর অআনস্টাআন করা়ে দজ়ি জদত! !  এঔন অফায 
ঈত্তয না চানযর বতা ফযর জদজফ- অজভ চাজন না,  অল্লা ওযযঙ,  এ া অল্লায কুদযত! !  বতাযদয 
বতা ফজওঙুয িা ঈত্তয অযঙআ. . .  

ঈযয বপযযতাযদয বমফ অচগুজফ তফজষ্টয জদরাভ,  এযয বতায জও ভযন ়ে বপযযতাযা 
অধযাজত্ম্ও/ জতরমাাওৃত ত্ত্বা/ SPIRITUAL BEING নাজও াযীজযও ত্ত্বা / PHYSICAL BEING  

- বপযযতাযা ফ ভ়েআ অধযাজত্ম্ও/ জতরমাাওৃত ত্ত্বা,  ফ ধভএভযতআ। 
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- তাযর SPECIAL THEORY OF RELITIVITY বপযযতাযদয ঈয রমায়োক ওযযত মাজে বওন 
বফকুফ? এ া বতা রৄধু াযীজযও ত্ত্বা / PHYSICAL BEING এয ঈয ওাচ ওযয। LAWS OF 

PHYSICS এফং MOTION/কজত, এআফ বতা বপযযতা/ জতরমাাওৃত ত্ত্বাযদয ঈয বতা ওাচ ওযযফ 
না। তযফ এ া মজদ জনযচয ভযনয ততজয ়ে,  তাযর বতাযদয ভুরভানযদয জনচস্ব SPEED OF 

THOUGHT! এয বফযক ঘরযফ ( াযওাচভ! ) । 

নুয ফা অযরা যে ELECTROMAGNETIC RADIATION. অভযা ELECTROMAGNETIC SPECTRUM 
বথযও চাজন বম ভানুল ৩৮০ বথযও ৭৪০  NANOMETERS/  োযনাজভ ায WAVE-LENGTH এয 
ভাযছ ফজওঙু বদঔযত া়ে। বমযতু বপযযতাযা নুযযয ফা অযরায ততজয এফং তাযা মঔন তঔন 
ওাযযা অওৃজত জনযত াযয এফং যাসুরযদয বও বদঔা জদযতন,   তাযর তাযা ফশ্যআ অভাযদয 
অযরায VISIBLE SPECTRUM এয ভযধযআ যত যফ। ( UV, X-RAYS, GAMMA RAYS, INFRARED, 

MICRO WAVE যত াযযফ না,  ওাযণ অভাযদয যীযযয চযে িজতওয,  েজদযও RADIO 

WAVE অভযা বদঔযত াযফ না এফং এআগুরা LONG-TERM এ িজতওয)  

জওন্ত VISIBLE SPECTRUM ভযধয যর অভযা বপযযতা ( এভনজও িীনযদয)  বদঔযত াআ না 
বওন? অভাযদয ওাাঁযধআ রৃচন বপযযতা অযঙ ২৪ খণ্টা,  থঘ অভযা বদঔযত াজয না। 
RADIO TELESCOPE/PHOTON DETECTOR বতা ধযা যায ওথা!  

তাযা এওফায দৃশ্যভান এফং অযযওফায দৃশ্যভান ়ে জও ওযয? রমাশ্ন যে তাযা এও া WAVE-

LENGTH বথযও অফায অযযও WAVE-LENGTH জকয়ে দৃশ্যভান ়ে জও ওযয ( MEDIUM বতা 
জযফতএন যে না) ?  

[ কু়োন্ াভ জপজচযক্স রাআ  এওআাযথ WAVE এফং াযজ যওর জযযফ অঘযন ওযয,   তযফ 
ব ায াযথ VISIBLE SPECTRUM এয ম্পওএ নাআ,   QUANTUM PHYSICS অভাযদয MACRO 

WORLD এয ঈয রমাবাফ বপযর না,   এঙা়িা OBSERVER EFFECT বপযযতাযদয STATE 

জযফতএন ওযয জদযত াযয! !  ]    

- অো,  তুআ ফরত অগুন জও ?  

- অগুন যে অভযা বম অগুন চারাআ অয জও,  ভাযন কযভ ফস্তু,   বধাাঁ়ো বফয ়ে! !  

- ধুয ফযা া,  অগুন যে যাা়েজনও জফজর়ো়ে ৃষ্ট পরাপর ( Result of Chemical 

Reaction) . এ া বওান ফস্তু ন়ে। অগুন Electromagnetic Radiation জনকএত ওযয তা এয 
অওাযয/ Form  

এঔন অভাযও জেও জফজ্ঞান জদয়ে রমাভান ওযজফ বম,   
১-  অগুন জও ওযয ওথা ফযর। 
২-  অগুন জও ওযয,  াজড্ড অয বকাফ়ি ঔা়ে ( ী ফুঔাযী,  তাীদ,  াজদ নম্বযঃ ৩৮৬০)  
৩-  অগুন জও ওযয ভানুযলয ফা বমযওাযনা জওঙুয রু ধাযন ওযয? 
৪-  অগুন জও ওযয ভানুলযও জফয়ে ওযয এফং ভানুযলয াযথ বমৌনজর়ো ওযয ফাচ্চা ়েদা 
ওযয? [ এআ জনয়ে অযরভযদয ভাযছ জওঙু জফতওএ অযঙ]  
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৫-  অগুন জও ওযয ভাওায িযর ( জক্সযচন ঙা়িা) ? 
৬-  অগুন জও ওযয াদ ভাযয?( ফা়ে ু তযাক)  [ ভুজরভ, ভানঃ জ, ৩৮৯]  
৭-  অগুন জও ওযয জঘন্তাীর ত্ত্বা যত াযয? 
৮-  অগুন জও ওযয ভানুল ফা রৄাঔীয যীয বয/ অঙয / POSSESS ওযয? 
৯-  অগুযনয ততজয িীন বওন অভাযদয বয়ে বয়ে এজ়িয়ে ঘযর? 

ঈযয মা মা ফররাভ ফ অগুযনয ততজয িীনযদয বিযত্র রমাযমাচয। তুআ এঔন তফজ্ঞাজনওবাযফ 
এআফ অচগুজফ তযত্ত্বয রমাভান জদজফ!  বতাযদয এআফ বওোওাানী জফজ্ঞাজন ভর রৄনযর বয 
কুয াকুজ  ঔাযফ। বতাযদয জও রজ্জা ়ে না অফায জফজ্ঞাযনয কল্প ওজয? 

- যাাঁ. . . না,  ভাযন এআফ বতা…জওযয ভযধয জও? কুআও বপযযতা আসুযযত জপযয অ়ে 
ফা! !  

- এআফায ফুছজর বতা জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদযা বওন কাাঁচাঔুজয জচজন ঔা়ে না?  

মাআ ঈও,  অর ওথা়ে জপযয অজ। 

বঔ়োর ওয বম,  ফরা য়েযঙ বপযযতাযা অল্লা তা‘অরায জদযও ঈধ্বএকাভী ়ে এভন এওজদযন,  
মায জযভাণ ঞ্চা াচায ফঙয,  এঔাযন ফরা ়েজন এভন এও কজতযত,  সুস্পষ্ট ওযয ফরা 
য়েযঙ এভন এও ভয়ে। তায ভাযন কজতয ফযাাযয এঔাযন জওঙুআ ফরা ়েজন। তায ভাযন কজত 
মাআ ঈও না বওন,  অল্লায ওাযঙ বমযত বপযযতায FRAME OF REFERENCE এ ভ়ে যফ ১ 
জদন=২৪ খণ্টা। এঔাযন FRAME OF REFERENCE ফুছা ঔুফআ চরুযী। ওাযন অল্লাাও জওন্তু রৄধু 
ভানুল  বপযযতাযদয FRAME OF REFERENCE ফুজছয়েযঙন ভাত্র ( কজত ন়ে) ।বপযযতাযদয ওাযঙ 
১ জদন ভযন যফ, জওন্তু জৃথফীযত অভাযদয ঘযর মাযফ ৫০, ০০০ ফঙয ( TWIN PARADOX) .  

এঔাযন ঔুফআ চরুযী জফল়ে যে,  এঔাযন ROUND TRIP ( মা়ো এফং অা)  ধযা ়েজন। রৄধু 
অল্লায ওাযঙ বমযতআ রাকযফ ১ জদন,  তাযর জপযয অযত রাকযফ অযযা এওজদন,  বভা  
রাকযফ ২ জদন। তাযর রৃআজদন বপযযতায জৃথফীযত অযত রাকযর অভাযদয জৃথফীযত ভ়ে 
ঘযর মাযফ ( ৫০, ০০০* ২) =১ রাঔ ফঙয।  

জচফযাইর বপযযতা এওফায মা়ো অা ওযযতআ মজদ জৃথফীযত ১ রাঔ ফঙয ঘযর মা়ে,  
তাযর যাসুযর অল্লায ওাঙ বথযও ভুূযতএ ভুূযতএ ঔফয বর জওবাযফ? কুযঅন নাজমর যরা জও 
ওযয? যাসুর বতা ভাত্র ২৩ ফঙয নফী জঙযরন। 

অয বপযযতাযা ভানুযলয াযথ তাযদয তদজনও দাজ়েত্ব ারন জওবাযফ ওযযফন? তাযদয এওফায 
রৃজন়োযত অযত অযতআ বতা ফর ভনুষ্ত ফংধয ঘযর মাযফ! !  

অফায বদঔ বম রৄধু মজদ কুযঅযনয জযফআ ধজয,  তাযর বদঔা মাযে,  জচফযাইর এওফায 
ী/ বমযওাযনা ংফাদ অল্লায ওাঙ বথযও জনয়ে অযত ভ়ে বনন রৃআ জদন,  জওন্তু তুআ এভন 
যনও াজদ/ অ়োত াজফ বমঔাযন জচফযাইর রৃআজদযনয ( ৪৮ খণ্টা)  ওভ ভয়ে,  এভনজও াযথ 
াযথ ংফাদ জনয়ে এযজঙর। অভায ভযন ়ে রৃআজদযনয ভাযছ যনওফায ংফাদ এযনযঙ এভন 
ঈদাযন অযঙ। তাযর এ াআ বতা CONTRADICTION য়ে মাযে! !  যাসুযরয ওাযঙ জচফযাইর 
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ভুূযতএয ভযধযআ এয যয,  জওন্তু বআ এওআ জচফযাইযরয অফায অল্লায ওাযঙ বমযত যনও 
ভ়ে রাযক। 

জনযঘয এআ াজদ বথযও এ া স্পষ্ট বম অল্লায ভ়ে অয অভাযদয ভ়ে এও ( SOLAR DAY) । 
এঔাযন অল্লা স্পষ্ট ওযয জদযনয ওথা ফযরযঙন, ভাযন তায জদন ( TimePeriod)  অভাযদয ভত:  

অফূ রযা়েযা ( যা. )  বথযও ফজণএত,  জতজন ফযরন,  যাসুরু( া)  অভায াত ধযয ফরযরন,  অল্লা 
তাঅরা জনফায জদন ভাজ  ৃজষ্ট ওযযন।বযাফফায জদন জতজন এযত ফএত ৃজষ্ট ওযযন। বাভফায জদন 
জতজন ফৃিযাজচ ৃজষ্ট ওযযন। ভঙ্গরফায জদন জতজন অদ জফদ ৃজষ্ট ওযযন। ফধুফায জদন জতজন নূয 
( ূমএ)  ৃজষ্ট ওযযন। ফৃস্পজতফায জদন জতজন জৃথফীযত রৄ- াজঔ ঙজ়িয়ে বদন এফং চুভুঅয জদন 
অযযয য জতজন অদভ ( অরাআজ ারাভ)  বও ৃজষ্ট ওযযন। থএাৎ চুভুঅয জদযনয 
ভ়েভূযয বল ভুূযতএ ( ভাঔরূও)  অয বথযও যাত মএন্ত ভয়েয ভধযফতএী ভয়ে জতজন ৃজষ্ট 
ওযযযঙন। ( ী ভুজরভ, আরাজভও পা: ,  াদী নং ৬৭৯৭,  ভান- ী)  

[ এঔাযন ঈযল্লঔয বম এআ াজদজ  কুযঅযনয ঙ়ে- জদযনয রৃজন়ো ৃজষ্টতযত্ত্বয াযথ াংখজলএও,  
এঙা়িা ূযমএয অযকআ ঈজন কাঙারা ততজয ওযয বপযরজঙযরন! ! ]  

জনযঘয অ়োত বথযও এ া অযযা স্পষ্ট যফ বম,  অল্লায অয অভাযদয ভ়ে এওআ ( SOLAR 

TIME), মজদ ধযয বনআ ( তযওএয ঔাজতযয)  ঈজন জদন- যাজত্র ফরযত চাকজতও বালা ফযফায 
ওযযযঙন,  এযযয জনযন্ধাি অ়োত  োে াজদ বথযও এ া স্পষ্ট বম ঈনায ভয়েয 
ফযাজপ্ত/ জযীভা/SPAN জৃথফীয ভতআ ( বালা মাআ ঈও না বওন) । 

( সুযা অত- তাফা,  ৩৬- ৩৭) - ―জনশ্চ়ে অল্লায জফধান  কননা়ে ভা ফাযজ ,  অভানভূ  
জৃথফী ৃজষ্টয জদন বথযও। তন্ধযধয ঘাযজ  ম্যাজনত … এযা ারার ওযয বন়ে এযও এও ফঙয 
এফং াযাভ ওযয বন়ে ে ফঙয,  মাযত তাযা কণনা ণূএ ওযয বন়ে অল্লায জনজলদ্ধ ভাগুযরায। 
তঃয ারার ওযয বন়ে অল্লায াযাভওৃত ভাগুযরাযও।তাযদয ভন্দওাচগুযরা তাযদয চযে 
বাবনী়ে ওযয বদ়ো র।অয অল্লা ওাযপয ম্প্রদা়েযও বদায়েত ওযযন না‖ 

এঔাযন ভাথা়ে যাঔযত যফ, অল্লা ফরযঙ অভাযদয FRAME OF REFERENCE- এ এ া ৫০, ০০০ 
ফঙয ( UNPRIMED OBSERVER) । এঔাযন অভযা জওন্তু অযরায কজতযত বমযত াযফ না,  মাযফ 
যে জচব্াআর/ বমযওাযনা বপযযতা ( PRIMED OBSERVER) । সুতযাং বপযযতাযদয FRAME OF 

REFERENCE যে ১ জদন = ২৪ খণ্টা।  

TIME DILATION অযযওজ  ফযাায বঔ়োর যাঔযত যফ,  কজতীর ফস্তু/ বপযযতায চযে রৄধু 
TIME DILATION- আ যফ না,  DISTANCE DILATION  যফ  (LORENTZ CONTRACTION). 

এঔন অভযা জনযঘ TIME DILATION পভুএরা জদয়ে বফয ওযফ বপযযতা  অভাযদয ভাযছ ভয়েয 
তপাৎ, ভাযন বওঈ ১ জদন ভাওায অযরায ওাঙাওাজঙ বফযক ঘরযর রৃজন়োযত ওত ভ়ে ায 
়ে। অভযা বয়েজঙ,  বপযযতাযদয ১ জদন অয অভাযদয রৃজন়োযত মাযে ৫০, ০০০ ফঙয। 
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Time Dilation Formula: 

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

এঔাযন Δt_relative = Dilated Time/ বম ভ়ে অভযা জৃথফীযত ায ওযফ ( এঔাযন পরাপর 

অযত যফ ৫০, ০০০ ফঙয)  

Δt  = time in observers own frame of reference (rest time),জচফযাইযরয ভ়ে=১জদন=২৪ খণ্টা 

v = the speed of the moving object ( অযরায কজতয ৯৯. ৯%)  

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

ঈযল্লজঔত VALUE গুযরা সুযত্র এপ্লাআ ওযয ংও ওযল অভযা বম পরাপর াআ তা যেঃ   

Δt_relative = ২২. ৩৬৬৬৬৭ জদন ( এআ ভ়ে রৃজন়োযত অভযা ায ওযফ, এ া অভাযদয 

REFERENCE FRAME OF TIME)  

( জফঃ দ্রঃ এঔাযন চাস্ট এও া ধাযনা বদ়ো র,  এঔাযন অযযা যনও জওঙু জফযফঘয জফল়ে 
অযঙ,   LENGTH  CONTRACTION জযযফ ধযা ়েজন,   এঙা়িা মা়ো- অা/ ROUND TRIP 
যর অযযা যনও জওঙু জফযফঘনা়ে অনযত যফ -  বম তথয অভাযদয াযত নাআ, এঙা়িা কুযঅন 
 াজদ ফজণএত ংজ্ঞা়ে াঔা়োরা এফং কজনত অচগুজফ তফজযষ্টযয বপযযতাযা ৯৯% অযরায 
কজতযত বমযত াযযফ জওনা যন্দ অযঙ। এঙা়িা ভাওলএ অযরাযও রমাবাজফত ওযযত াযয,  
ভাওায বাযী ফস্তুয া জদয়ে বকযর ―বপযযতা ফাাঁওা‖ য়ে বমযত াযয,  অয ব্পযাওযাযরয 
জঘা়ে ়িযর বতা বল! !  া া… তযফ আনু  বযারু মাআ বদ়ো ঈও না বওন,  ফ ভ়ে 
পরাপর কুযঅন বথযও জফার ংযও বুর অযফআ,   মজদ অভায জযযফ বওান বুর ়ে,   
বম বওঈ জনযচ ভাওায ১ জদন অযরায কজতযত মা়ো বওান ফস্তুয াযথ জৃথফীয ভানুযলয 
বযপাযযন্ফ বেযভ ওত জদন মাযফ,  ব া বফয ওযয বদঔযত াযযন)  

এঔাযন Δt_relative এয পরাপর অায ওথা জঙর ৫০, ০০০ ফঙয,  জওন্তু TIME DILATION এয 
পযভুরা নুমা়েী অভযা বদঔযত াআ বম,  ভাওায ―রমাা়ে‖ অযরায কজতযত ঘরা জচফযাইযরয ১ 
জদন ভাযন অভাযদয জৃথফীযত ভাত্র ২২. ৩৬৬৬৬৭ জদন যে।  

[ এঔাযন মা়ো এফং অা জযফ ওযযর যফ ( ২২. ৩৬* ২)  =৪৪. ৭২ জদন রমাা়ে। ভাযন TIME 

DILATION FORMULA নুমা়েী এওফায অল্লায াযথ বদঔা জদয়ে জৃথফীযত অযত জচফযাইযরয 
FRAME OF REFERENCE- এ রাকযফ ২ জদন ( মা়ো- অা) ,  অয অভাযদয FRAME OF 

REFERENCE এ  রাকযফ ৪৪. ৭২ জদন ]  

থঘ অল্লা ফরর,  অভাযদয রৃজন়োযত যফ ৫০ াচায ফঙয অয বপযযতায রাযক ১ জদন! !  
তাযর অল্লা জও বুর ওযর? অযরায কজত বমযতু ধ্রফ, তাআ অজন এয বথযও বচাযয বমযত 
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াযযফন না ( এভনজও প্লাচভা জভজড়োযভ অযরা রৄযল জনযফ) । অয এঔাযন ভ়ে এও,  কজত মাআ 
ঈও। অয ভাথা়ে যাঔযফন,  বপযযতা জওন্তু অফায াঔা়োরা এফং ওথা ফরযত াযযন! !  
অয াঔা়োরা ( তা ওয়েও)  জওঙ ু অযরায কজতযত বমযতআ াযযফ নাধ রওাযনধ বযধঅযঙ ,  
বআ জযযফ সুযত্র বপযযতাযদয কজত অযরায কজতয ৯৯% ধযা ‗রমাথযভআ বুর‘ য়ে মা়ে।   

রৄধু তাআ না এআ পরাপর বথযও অভযা অল্লায অযযয জেওানা/ ADDRESS বফয ওযযত াজয,  
অল্লায অয অভাযদয বথযও ভাত্র ২২. ৩ অযরাও জদন ( LIGHT DAY)  দূযয। এআ দূযত্ব 
অভাযদয ফযথযও ওাযঙয নিত্র ( ALPHA CENTAURI)  এয ৭০ বাযকয এও বাক দূযত্ব ভাত্র। 

এঔাযন চরুযী ফযাায যে,  অল্লা কুযঅন  াজদয অযরাও ফলএ জযফ ওযয জওঙুআ ফযরন 
জন। অয যাসুযরয জওন্তু অযরাও ফলএ জও বআ জ্ঞানআ জঙর না,  ঈজন জওন্তু জদন ফরযত বারায 
 াআভ/ SOLAR DAY ফুজছয়েযঙন। অয অভযা মজদ অযরাওফলএ ধযয বনআ, তাযর দৃশ্যভান 
ভাজফযশ্বয তুরনা়ে এআফ দূযত্ব ঔুফআ নকণয ( অভাযদয জভজিয়ে কযারাজক্সয ফাআযয ন়ে) । 

এআফায অভযা এও াজদ বদজঔ-  অব্না জফন অফরৃর ভুত্তাজরফ( যাঃ)  যত ফজণএত অযঙ বম,   
যাসুর( া)  ফযরযঙনঃ " বতাভযা জও চান অভান  মভীযনয ভাযছ দূযত্ব ওত? অভযা ফররাভঃ 
অল্লা  তায যাসুরআ বাযরা চাযনন। জতজন ফরযরনঃ অভান  মভীযনয ভাযছ দূযত্ব যে 
৫০০ ফঙযযয থ। এআবাযফ এও অভান যত ে অভাযনয দূযত্ব যে ৫০০ ফঙযযয থ। 
রমাজতজ  অওাযয রূুত্ব ফা খনত্ব ( রুু  বভা া)  ৫০০ ফঙযযয থ। প্তভাওা  অযযয 
ভধযঔাযন যয়েযঙ এওজ  াকয। মায তরযদ  ঈজযবাযকয দূযত্ব র অওা  মভীযনয 
ভধযওায দূযযত্বয ভান। অল্লাতা' অরা তায ঈয ভাীন অযঙন,   অদভ ন্তাযনয বওান 
ওভএওান্ডআ তায চানা ন়ে" ( জওতাফুত তাজদ,  ভুাম্যদ জফন অব্দুর াফ,  ৬৭ ধযা়ে,  এফং 
অর জফদা়ো ়োন জনা়োযত, ১ভ ঔন্ড, ৯৪ ষৃ্ঠা, জফঔযাত অযরভ আফযন ওাজয ঈযল্লঔ 
ওযযযঙন, াজদজ  মজদ আভাভ জতযজভজচ কজযফ  আফযন চাজযয ভুযার ফযরযঙন)  

তাযর অভযা এঔন াত অভাযনয দূযত্ব জযফ ওযয াআ ( ৭ *  ৫০০ ) = ৩৫০০ ফঙয 
ভাত্র। তায ভাযন অল্লা অভাযদয বথযও ভাত্র ৩৫০০ ফঙয ( SOLAR YEAR)  দূযয অযঙন।  

তাযর ঈযযয াজদ নুমা়েী বদঔা মাযে, এঔাযন অভাযদয FRAME OF REFENCE যে ৩৫০০ 
ফঙয,  কুযঅযন এওফায অল্লা ফরর তায াযথ বপযযতাযদয বদঔা ওযযত রাযক ১ জদন,  অয 
অভাযদয জৃথফীযত ঘযর মা়ে ৫০, ০০০ ফঙয।অফায এঔাযন অভযা জযফ ওযয াআ বম 
অল্লায জেওানা জৃথফী বথযও ভাত্র ৩৫০০ ফঙয দূযয। 

অযযা এও া যাাঁঘ অযঙ,  CONTRADICTION- ভ়ে কুযঅযন অল্লাহ্ এওফায ফযরযঙন 
বপযযতাযদয/ অল্লায ১ জদন অভাযদয ৫০ াচায ফঙয,  অফায রৃআফায ে চা়েকা়ে ফযরযঙন 
তাযদয/ অল্লায এওজদন অভাযদয ১ াচায ফঙয( কুযঅন ২২: ৪৭ এফং ৩২: ৫) । ভাথা়ে যাঔযত 
যফ ঈযযআ রমাভান ওযা য়েযঙ বম অল্লাাও/ যাসুর ভ়ে ফরযত অভাযদয রৃজন়োজফ ভ়েআ 
ফুজছয়েযঙন ( Solar Time) , অয এঔাযন কজত জফযফঘয ন়ে এফং অযরায বথযও দ্রুত জওঙু বমযত 
াযযফ না। তাআ খুযয জপযয এআ অ়োত রৃয া নুমা়েী ধযয জনযর অল্লাাযওয জেওানা জৃথফী 
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বথযও ভাত্র ১০০০ ফঙযযয দূযযত্ব। া া… এআফ দূযত্ব অভাযদয খযযয ভযধযআ ফজস্থত 
( জভজিয়ে কযারাজক্স ায ওযয না) ।    

এঔাযন চরুযী এও া ফযাায ফযর যাজঔ,  যনও ভুরভান স্ববাফচাত বকাচাজভর জদযত াযযন 

বম,  অযজফযত ‗আ়োভ‘ ( এওফঘন)  এয ে এওজ  থএ-  জনজদএষ্ট ভ়েওার/ Time Period, 

এফং এঔাযন বআ থএজ আ গ্রন ওযযত যফ (Equivocation Fallacy)। এআ ফযাঔাযত এও ফ়ি 
ভস্যা অযঙ। তুআ চাজন বম কুযঅযন অল্লা ৬ জদযন জৃথফী ৃজষ্ট ওযযযঙন ফযরযঙন। ভচায 
ফযাায যে,   এআ ৬ জদযন জৃথফী ততজযয ধাযনা যনও যনও অযক বথযওআ ফাআযফযর অযঙ 
এফং  রমাাঘীন ওচভরজচযত এআ ধাযনা ঘারু জঙর। অযরভযা ওার গুযন কুযঅন বও ফাাঁজঘয়ে 
জনযঙন এআ ফযর বম এঔাযন বম অযজফ ব্দ অযঙ ‗জদন‘ ফুছাযত তায ভাযন যে ‗জনজদএষ্ট 
ভ়েওার ফা Time Period‘.  ফযা,  বফাঁযঘ বকর কুযঅন!  থঘ অযজফযত ‗আ়োভ‘ এয ফএফরর 
থএ যে „জদন‟,   কুযঅন এআ এওআ ব্দ অযযা ফর ফর চা়েকা়ে „জদন‟ যথএ ফযফায যর,  
ন়ো জযপযজভস্ট অযরভযা এআ অ়োতগুযরায বিযত্র রৄধ ু ‗জনজদএষ্ট ওার/ TIME PERIOD’ ধযযন। 
মজদ এ া বণ্ডাজভ,  জওন্তু যাাঁঘ া রাযক এঔাযনআ।  

ধয অজভ বতাযও ফররাভ,  ‗অজভ ঙ়ে জদন যয বতায ফাা়ে অফ‘। তুআ তাযর ঙ়েজদন য 
বথযও রমাস্তুত থাওজফ অভায াযথ বদঔা ওযযত। জওন্তু অজভ মজদ বতাযও ফজর,  ‗অজভ ৬জ  
জনজদএষ্ট ওার/ TIME PERIOD যয বতায ফাা়ে অফ‘,  তাযর এয ভাযন তুআ জও ফুছজফ? এয 
জও অযরআ বওান ভাযন ়ে? এবাযফ জও বওঈ ওথা ফযর? তা অফায ফএজ্ঞানী বওঈ? 

এ া বতা যনও া OXYMORON য়ে বকর। এওআ ওথা়ে স্বজফযযাধী ফিফয। অভাযও ়ে স্পষ্ট 
ওযয ফরযত যফ „৬ জদন‟ অয না ়ে ফরযত যফ „জনজদএষ্ট ওার/ Time Period‟,  রৃয া ম্পূণএ 
জবন্প জফল়ে,  অজভ এওআ াযথ রৃয া ফরযত াজয না। তাআ তুআ মজদ ফজর অল্লা এবাযফ 
ফযরযঙন,  ‗৬ জ  জনজদএষ্ট ওার/  Time Period‘ তাযর যুযা যমৌজিও যফ। এঙা়িা ঈসুযর 
তাপজযযয জন়েভ নুমা়েী ঔুফআ রমায়োচন ঙা়িা অিজযও এফং ফরর রমাঘজরত থএ ঙা়িা ে থএ 
গ্রন ওযা মাযফ না,  তাআ বফজয বাক জফঔযাত তাপজযওাযওআ এযও “জদন/ ২৪খণ্টা” জযযফআ 
থএ ওযযযঙন। অয ফএজ্ঞানী অল্লা জমজন ফযরযঙন ঈজন ফ জওঙু সুস্পষ্ট এফং জফিাজযত ফযাঔা 
ওযযন,  ঈজন এত ফ়ি যাাঁঘ রাকাযফন বওন? নাজও ঈজন জেও ফযরযঙন,  বতাযা ঈনাযও ফাাঁঘাযত 
নতুন থএ বফয ওযয জনযচযাআ জনযচযদয চাযর ধযা য়ি বকজঙ! !   

বচা়িাতাজর রাকাযত বকযর ববচার অয ফায়ি তায রমাভান যে,  ধয বমযতু ৬ ংঔযাজ  স্পষ্ট 
ঈযল্লঔ অযঙ,  এঔন বতাযা জনজদএষ্ট ভ়ে/ Time Period জদয়ে অযর জও ফুছাযত ঘাজে? 
ঙ়েজদযনয ওভ ফুছাযত াযজফ না,  ওাযন ‗ঙ়ে‘ স্পষ্ট ঈযল্লঔ অযঙ। বতাযও ঙ়ে জদযনয বফজযতআ 
বমযত যফ। অয বফজযত বকযর এওআ জফদ, এত কুু ততজযযত যনও ভ়ে জনয়ে জনযে স্রষ্টা!  
অফায জনজদএষ্ট ভ়ে জদয়ে মজদ ফজর ৬ ( ঙ়ে)  জদযনয ওভ ফুছাযে,  তাযর জেও ―ওত ওভ‖ 

ফুছাযে? ঈনায বতা ―কুন‖ ফরায িভতা জদয়ে ঈজন ফরা ভাত্র াযথ াযথআ/ INSTANTLY ফ 
ততজয য়ে মা়োয ওথা জঙর,  INSTANT/ তাৎিজনও ওাযচয চযে ঈনাযও ৬ ( ঙ়ে)  ংঔযা ায 
ঈযআ জনবএয ওযযত যরা বওন? তা অফায বম ংঔযা আরাভফূএ আজতা বথযওআ এওআ 
ঈযেশ্য ( জৃথফী ততজয)  ফযফায য়ে অযতজঙর,  বতাযা জও জনযচযদয বণ্ডাজভগুযরা জনযচযা 
নুধাফন ওজয? এআফ বচা়িাতাজর ভাযা কুমুজি জদয়ে াভজ়েও বফাঁযঘ মাজফ,  জফযল ওযয অভ-
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অদজভ,  যর জফশ্বাী,  জফজ্ঞান  জপযরাজ ওভ চানা ভুরভানযা এআফ মুজি ঙা়িাআ বঔয়ে 
জনযফ,  জওন্তু LONG TERM এয ঈওাজযতা জও? জফজ্ঞ ফযাজিযদয এআফ জদয়ে জওবাযফ ঔা়োজফ? 
জফজ্ঞ ফযাজিযা বতা এআফ কাাঁচাঔুজয কুমুজি ধযয বপরযফ!  ভাথা়ে যাঔজফ,  এও যে মুজিয 
বচায,  অযযও যে বচাযযয মুজি। এআফ জদয়ে বতাযা জনযচযা াভজ়েও ভানজও ন্তুজষ্ট 
বযর,  ভুর ভস্যায বওান ভাধানআ যফ না জদন বযল। ভাযছ ভাযছ অভায তাআ ভযন ়ে 
এআফ কুমুজি জদয়ে অযর বতাযা জনযচযা াভজ়েও ভানজও ন্তুজষ্ট া, জনযচযা ়েত 
নুধাফন ওজয বম এওচন জজিত,  জফজ্ঞানভনে ভানুলযও এআফ কুমুজি এফং জফজ্ঞান বচায 
ওযয বকরান মাযফ না। এআচযেআ বতাযদয ভুরভানযদয যনযও এআফ জনয়ে বুরবার তথয অয 
জফজ্ঞান,  কুমুজি জভজয়ে ফআ জরযঔ যাতাযাজত জফঔযাত য়ে মান। অয জফজ্ঞান  মুজি জনয়ে 
ওভ চানা ভুজরভ বতা বাযফ, ভাাল্লা,  বআযওভ ফআ জরযঔ বপযরযঙন,  অল্লা অওফয,  
আরাভআ অর ধভএ। া়েযয ভুরভান,  ওযফ কবীযবাযফ এও  ু জ্ঞানাচএন এফং জঘন্তা ওযযত 
জঔযফ!  কাাঁচাঔুজয মুজি এফং তফজ্ঞাজনও বযপাযযন্ফ এও ু রযঘও ওযয বদঔযফ না…         
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কুযঅন, অওা এফং ঙাদ 

 
- তুআ জও চাজন,  বম কুযঅযন অল্লা ১৪৫০ ফঙয অযক ফযরযঙন বম অভাযদয এআ অওা 
অযর জৃথফীযও যিা ওযয। অওা অভাযদয জনযাত্তা বদ়ে,  থঘ অভযা অচযও চাজন 
ফযাায া। 

( ২১ নাম্বায সুযা অজম্ব়ো,  ৩২) -  অজভ অওাযও সুযজিত ঙাদ ওযযজঙ;  থঘ তাযা অভায 
অওাস্থ জনদএনাফরী বথযও ভুঔ জপজযয়ে যাযঔ। 

তুআ বদঔ বম অওাযয ৫ জ  িয অযঙ,   এঙা়িা অযঙ VAN ALLEN BELTS। এআফ অভাযদয 
যিা ওযয। এআগুরা জও অভযা ১৪৫০ ফঙয অযক চানতাভ? কুযঅযন জরঔা জঙর ১৪৫০ ফঙয 
অযকআ। 

- বতাযদয জনয়ে অয াজয না বয! !  জওবাযফ থএযও ফাযযা া ফাজচয়ে জফজ্ঞান বফয ওযযত যফ 
তায ঈজ্জর দৃষ্টান্ত ভুজভনযা। 

অওা জদয়ে কুযঅন বরঔও অযর জও ফুজছয়েযঙন! !  অওা জদয়ে ঈজন বওান বারায জযস্টভ 
ফা কযারাজক্স ফুছাযত াযযন না,   ওাযণ কযারাজক্স অভাযদয ঘাজযজদযও অযঙ,   কুযঅযনয অওা 
রৄধু অভাযদয ভাথায ঈযআ অযঙ। অফায ভাজফশ্ব ফুছান বতা ম্ভফ,   ওাযণ কুযঅন নুমা়েী 
ভাত্র ৩৫০০ ফঙয দূযয অল্লায অয ( রমাজত অভাযনয দূযত্ব ৫০০ ফঙয) ,   থঘ অভাযদয 
ফ বথযও ওাযঙয নিযত্রয দূযত্ব যে ৪. ৩ অযরাও ফলএ। অভাযদয রমাা়ে ১০০- ৪০০ জফজর়েন 
নিত্র অযঙ রৄধু ভাত্র অভাযদয জভজিয়ে কযারাজক্সযত,  অয এআযওভ কযারাজক্স অযঙ রমাা়ে ১৭০+ 
জফজর়েন। এফং মত ুকু ভাজফশ্ব অভযা বদজঔ তা ফ ুকু ন়ে,  অভযা রৄধু OBSERVABLE 

UNIVERSE বদঔযত াজয,  মত ুকুয রাআ  জৃথফীযত এয বাঈঙুযঙ। াস্যওয যে বমঔাযন 
অভাযদয জফজর়েন জফজর়েযনয জাফ ঘযর,  বঔাযন কুযঅন বআ রমাাঘীন অভযর বম াত 
অভাযনয ধাযনা রমাঘজরত জঙর,  রফরু বআ াত অভান জথজয ফযর জদয়েযঙ। এ া জও 
ওাওতার যত াযয,  নাজও ওজ- বস্ট! !   

এও া ভ়ে জঙর এআ বতাযদযআ ভুজভনযা ফরত ৭ অভান ফরযত কুযঅন ফা়েভুন্ডযরয ৭জ  িয 
ফযরযঙ। এযয মঔন ধযা বঔয়ে বকর,  ওাযণ অযর ভুর িয অযঙ ৫ জ  এফং অযযও অ়োযত 
অল্লাহ্ ফযরন াত অভাযনয ফযথযও জনযঘয অওায নিত্র অযঙ ( া- ভীভ বচদা: ১২) ,  
তঔন তাযা অয এআ মুজি বদন না,  থঘ যনও ফ়ি এও া ভ়ে বতাযদয এআ মুজি ঘরত। 

কুযঅযনয যনও অযকআ সুযভজয়োনযা অওা জনয়ে জও বাফত ব া চাজন? সুযভজয়োনযা বাফত 
অভাযদয াতজ  অওা অযঙ ভাথায ঈয এফং তাযত াতজ  কড/ ইশ্বয অযঙ এফং অভাযদয 
জনযঘ াতজ  জৃথফী অযঙ। রমাাঘীন বভযায জভ়োন বদয ভাযছ াত অভান ধাযনা জঙর। 
এঙা়িা জগ্রওযদয/ ভুজযওযদয ( PAGAN) ভাযছ ওচভরজচ জনয়ে যনও ধাযনা রমাঘজরত জঙর,   
তাযদয বথযও অফায আরজদ- জিস্টানযা এআফ ওজ ওযযযঙ তাযদয ফাআযফযর, এযয কুযঅযন।  
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এঔন ঘর,  অভযা রমাাঘীন ওচভজরয /  PRE-COPERNICAN / জিষ্টান ভাজফশ্ব ধাযনায াযথ 
অভাযদয কুযঅযনয ধাযনা গুজরযও জভজরয়ে বদজঔ-  

কুযঅযনয অওা তত্ত্ব PRE COPERNICAN অওা তত্ত্ব 

াতজ  অওা ঈযয াতজ  অওা ঈযয 
াতজ  জৃথফী ফা বুজভয িয ( জনযঘ)  াতজ  জৃথফী ফা বুজভয িয জনযঘ 
াত অওাযয ঈয অল্লাহ্ াত অওাযয ঈয স্রষ্টা 
াত অওাযয যয চান্পাত- চাান্পাভ াত অওাযয যয চান্পাত- চাান্পাভ 
মজদ জরায ঙা়িাআ ফাজনয়েযঙন,  তায ভাযন 
জরায থাওা ম্ভফ এভন আজঙ্গত বদ়ো অযঙ 

জরায অযঙ 

অওা ঙাযদয ভত ( বডাভ/ DOME)  অওা ঙাযদয ভত ( বডাভ/ DOME)  
াত অভাযনয ঈয াকয এফং অ জ  বভল,  
জতযজভচী ( আপাঃ) ,  নম্বযঃ ৩৩২০ 

এআ অচগুজফ জচজন ে বওাথা নাআ 

ফ়ি এও জতজভ ভাযঙয জযে ৃজথফী অযঙ,   
কুযঅন ( ৬৮: ১)  এয তাপজযয,   ঔযাজতভান 
তাপজযওাযও- আফযন ওাজয,   তাফাজয,   কুযতুজফ,  
আফযন অব্না আতযাজদ ফযর বকযঙন। 

এআ অচগুজফ জচজন ে বওাথা নাআ 

* ঈযযয জওঙু ফযাায জনয়ে ফতএভান অযরভ ভাযচ জফতওএ অযঙ,  এযওও চন এয এযওও ফযাঔযা বদন 

জও এত জভর বদযঔ ঘভযও বকজর! !  তাযর জও ফুছযত বযযজঙ,  কুযঅযন এত এত জফজ্ঞান!  
বওাযথযও অয! !   

তুআ বমযওান এযাজফও জডওনাজয ঔুযর বদঔ,  বাযরা ়ে মজদ যুাতন জডওনাজয গুরা বদজঔ,  
ওাযণ অচওার অধুজনও ব্দযওাল গুরা তাযদয ধভএ ফাাঁঘাযত নতুন নতুন জফভ্রাজন্তওয থএ ংযমাচন 
ওযযতযঙ। এও া ভ়ে ওাযযা জিভত জঙর না বম রয ভাযন ―সুন্দয ন়েনা বভয়ে‖,  এঔন চান্পাযত 
‗ভজধওায রমাজতষ্ঠায জনজভযত্ত! ‘ জওঙু জডওনাজযযত এযও ‗ক্লীফ জরঙ্গ/  NEUTER GENDER’ ফরা 
যে- মা যুাআ বণ্ডাজভ,  মজদ বফজয বাক অযরভআ এয াযথ এওভত ন়ে।  

অযজফ জডওনাজযযত বদঔযর তুআ াজফঃ 
Sky سواء    ( াভা)  
Skies السواوات  ( াভা়োত)  
Heaven الجٌة   ( অর- চান্পা)  
Universe الكوى  (  অর ওা়েন/  KAWN /  অর- কূন )  
Space الفراغ ( অর- পাযাখ /  ALFARAGH)  

অল্লাহ্ অওা বও অযর জও ফুজছয়েযঙন,  তা জনয়ে ভুজরভ APOLOGIST অয অযরভযদয 
ভাযছ যনও জফতওএ,   ওাযণ এও া থএ বফয ওযযর অফায অযযও া জফজ্ঞাযনয াযথ ঔা ঔা়ে 
না। থএ বফয ওযযরআ বতা যফ না,   জফজ্ঞাযনয! !  াযথ জভর যাঔযত যফ। তাআ বওঈ ফযরন,  
জৃথফীয ভযধযয অওা,   বওঈ ফযরন অভাযদয কযারাজক্স,   বওঈ ফযরন অভাযদয ভাজফশ্ব,   
বওঈ ফযরন ভাওা,   বওঈ অফায ফযরন ফ জওঙুআ ফুছা়েযঙন। যনযও অফায াভা 
( এওফঘন)  এফং াভা়োত ( ফরফঘন)  অরাদা থএ ওযযযঙন। এআগুরা বও ফযর 
EQUIVOCATION FALLACY ফা কুমুজি। 
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অভায রমাশ্ন যে,  বাআযয বতাযা বমফ ফযাঔা জদজে,  এআগুরা জও অল্লাহ্ অয যাসুর ফযর 
বকজঙর? বতাযা জনযচযদয ফযাঔযা বদ়োয বও? বতায যসুর ব ভয়ে মা ফুযছজঙর অভযা ব াআ 
জেও ধযয জনফ। যাসুর জও বওান াজদয ভাজফশ্ব,   ভাওা এফং অওা বও অরাদা ওযয 
ফুজছয়ে বকজঙযরন? বওন ফযরন জন? ঈনায না অল্লাহ্ বথযও যাজয জ্ঞান অয,   ঈজন বওন 
স্পষ্ট ওযয ফযর বকযরন না? বতাযা বওন জনযচযা থএ জনয়ে ভাযাভাজয রৄরু ওযযজঙ এঔন? 
বতাযদয অযরভযা এঔন জওবাযফ ফযর অওাযয থএ অল্লাহ্ জও ফুজছয়েযঙন,  ঈনাযদয বও ফরর,  
জচফযাইর? তা এযওও চযনয এযওও ভত,  ওায ভযতয াযথ ওাযযা জভর নাআ। ফাআ জনচ 
জনচ ফযাঔযা জদয়েআ মাযে ( AD HOC FALLACY)  

তযফ ভুজভনযদয অ়োত ভাজনয়ে বদফায এও া বওৌর জজঔয়ে জদজে!  
বভা াভুজ  ফ অ়োত ফা াজদ এবাযফ জেও রমাভান ওযা মাযফ,  বআ অজদভ ঈা়ে-   

রমাথযভ থএযও জযফতএন ওজয়ো দা, ফা যনও থএ বফয ওযয জনযচয ঙন্দভতজ আ গ্রন ওয  
জিতী়েত অিজযও থএযও রূও থফা রুও বও অিজযও ফাজন়ো দা,   
তৃতী়েত জবন্প রমাঙ্গ/ াযন নুচুর ব যন জনয়ে অ   
ঘতুথএ,  ওাচ না যর বওান াজদযওআ রৃফএর ফাজনয়ে দা 
ফযা য়ে বকর বতা রমাভান ! ! ! ! !   

ভচায ফযাায যে রফুর এওআ যা ানএ নুযন ওযয ফাজও ধভএাফরম্বীযা তাযদয ধভএ রমাভান 
ওযয মাযে।এত এত রুও কুযঅযন অযঙ বম স্ব়েং অল্লাহ্ যাসুর চানযতন না,  অল্লাহ্য ঈজঘৎ 
জঙর এবাযফ এও া অ়োত নাজমর ওযা,  ―এজ  বওান সুস্পষ্ট জওতাফ ন়ে,  এআ কুযাঅযন অযঙ 
রুযওয ঙ়িাঙজ়ি‖। তাযর যথএয ফযাাযয অভযা যচ বওান জদ্ধাযন্ত অতাভ না। 

ভচায ফযাায বম,  অওা ঙ্ক্রান্ত বুর অ়োত গুরা ফযাঔযা ওযযত ভুজভনযা ফ বথযও বফী 
জফজ্ঞাযনয িাযস্থ ন- বমআ জফজ্ঞানযও অফায ঈনাযাআ কুযঅযনয বথযও বফী জনবএযযমাকয ভযন ওযযন 
না! !  

থঘ অল্লাহ্ ফর অ়োযত সুস্পষ্ট ওযয অভাযদযযও ফযরযঙনঃ 

( ২৬: ২)  -  এগুযরা সুস্পষ্ট জওতাযফয অ়োত,  ( ৩৭: ১১৭) -  অজভ ঈব়েযও জদয়েজঙরাভ সুস্পষ্ট 
জওতাফ। 

( ২৪: ৩৪) - ―অজভ বতাভাযদয রমাজত ফতীণএ ওযযজঙ সুস্পষ্ট অ়োতভূ,  বতাভাযদয ফূএফতএীযদয 
জওঙু দৃষ্টান্ত এফং অল্লা বীরুযদয চযে জদয়েজঙ ঈযদ।‖ 

থঘ অল্লায এও া ‗াভা‘ / ‗অওা‘ যব্দয ভাযন জও তা জনয়েআ জফজ্ঞ অযরভযদ ভাযছ 
কুতাকুজত! !  তাযর াধাযন ভুজভন জও ওযযফ? অয এত ওজেন গ্রন্থ অফায জঘযন্তন চীফন জফধান 
জও ওযয ়ে!   

এঔন অভযা জওঙু অ়োত বদজঔ,   অল্লাহ্ অযরআ ‗াভা‘/ ‘াভা়োত‘/ ‘অওা‘ জদয়ে জও 
ফুজছয়েযঙন;  
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( ২: ২৯) -  ―জতজনআ ব ত্ত্বা জমজন ৃজষ্ট ওযযযঙন বতাভাযদয চে মা জওঙু চভীযন যয়েযঙ ব 
ভি। তাযয জতজন ভযনাংযমাক ওযযযঙন অওাযয রমাজত। ফস্তুতঃ জতজন ততযী ওযযযঙন াত 
অভান। অয অল্লা ফএজফলয়ে ফজত।‖ 

অল্লায ওথা রৄযন জও ভযন যে না,  ঈজন অযক জৃথফী ততজয ওযযযঙন,  এযযয অওা… 
! ! অওা  জৃথফী অরাদা ফস্তু অল্লায ওাযঙ।  

( ৩২: ৪)  -  ―অল্লা জমজন নযবাভন্ডর,   বুভন্ডর  এতরৃবয়েয ভধযফতএী ফজওঙ ু ঙ়ে জদযন ৃজষ্ট 
ওযযযঙন,  তঃয জতজন অযয জফযাচভান য়েযঙন।‖ 

( ঙ়ে জদযন ভাজফশ্ব ততজযয বুর জনয়ে অযরাঘনা ওযা য়েযঙ ‗জযযরজ জবজ য কল্প‘ ঘযাপ্টাযয )  

অল্লাহ্য ওথা রৄযন এঔাযন ভযন যে,  জৃথফীআ অভাযদয ভাওাযয বওন্জফন্দু,   ফজওঙু জৃথফী 
বওন্ ওযয খ যঙ ( বআ যুাতন GEOCENTRIC ধাযনা! ) ,  ঈজন মজদ চাযননআ,  বম যুা ভা 
জফযশ্বয ভাযছ জৃথফী যে এযওফাযয তীফ িুদ্র এও া গ্র,  তাযর ঈজন এবাযফ ফরযতন,  
―ঈজন ততজয ওযযযঙন জফার অওা/ HEAVEN এফং এয ভাযছ মা জওঙু অযঙ -  জৃথফী‖। 
এবাযফ ফরযর জও অযযা যনও স্পষ্ট ত না? এফং জৃথফীয ঈযয জওঙু গুরুত্ব ফচা়ে থাওত। 
জওন্তু ঈজন ফযরযঙন,  জৃথফী  অওা/ HEAVEN ততজয ওযযযঙন এফং এয ভাযছ মা অযঙ তা। 
এযযয বদজঔ,   

( ২ নাম্বায সুযা ফাওাযা,  ১৬৪) -  ―জনশ্চ়েআ অভান  মভীযনয ৃজষ্টযত,   যাত  জদযনয 
জফফতএযন… 

( ১৮ নাম্বায সুযা ওাপ,   ৫১) -  ―নযবাভন্ডর  বুভন্ডযরয ৃচনওাযর অজভ তাযদযযও ািয 
যাজঔজন এফং…‖ 

( ২৩ নাম্বায ূযা অর ভু‘জভন,  ৫৭) - ‖ভানুযলয জৃষ্ট যিা নযবাভন্ডর  বূ- ভন্ডযরয ৃজষ্ট 
ওজেনতয…‖ 

এভনজও ঈজন মঔনআ ৃজষ্টয ওথা ফযরন,   ঈজন স্পষ্ট ওযয জৃথফী  অওা বও অরাদা অরাদা 
ওযয ফযরন,   এয ওাযণ জও? ঈজন জও চাযনন না স্পষ্ট ওযয জওবাযফ ওথা ফরযত ়ে? ঈজন 
মজদ চাযননআ বম জৃথফী অওাযয িুদ্র এও া ং ভাত্র,   ঈজন রৃয াযও অরাদা অরাদা ওযয 
ফায ফায জৃষ্টয ওথা বওন ফযরন? এভনজও ঈজন ফরফায ‗অওা  চজভন‘ অরাদা অরাদা ওযয 
ফযরযঙন। 

এযত জও স্পষ্ট ন়ে বম ঈজন অওাযও জৃথফী বথযও জবন্প জওঙু ধযযযঙন?  

( ২১: ৩২) - ―অজভ অওাযও সুযজিত ঙাদ ওযযজঙ;  থঘ তাযা অভায অওাস্থ জনদএনাফরী 
বথযও ভুঔ জপজযয়ে যাযঔ।‖ 

এঔাযন এয ভুজভনযদয তযানা বাঁঘান বদঔযর াজ া়ে!  ওত যওযভয বম জফজ্ঞান এযন ( বআ 
জফজ্ঞাযনযআ িাযস্থ ়ে কুযঅন রমাভান ওযযত)  রমাভান ওযযফ অওা ফরযত জনযয  ফুছান ়েজন 
এফং অওাযয যনও ওাচ। যনযও ফযরন এঔাযন ‗ঙাদ‘ ফরযত বম অযজফ ব্দ অযঙ তায 
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ভাযন ভাজয ফা াজভ়োনা। বতা বাআ, অজন এত অযজফ ফুযছন,   অনাযদয ফ়ি ফ়ি 
ভুপাজযকন বওন এবাযফ নুফাদ ওযর না,  ―অজভ অওাযও ভাজয ফা াজভ়োনা ফাজনয়েজঙ‖! !   

অয অওা বম বওান এওযওভ এও া জওঙু সুযিা বদ়ে এ া বতা রমাাঘীন ওচভরজচ/ ভাওাজফদযা 
গুরাযত অযকআ জঙর। 

বফজয বাক ফাংরা়ে এয থএ বদ়ো অযঙ ঙাদ এফং আংজরয বদ়ো অযঙ- ROOF,  PROTECTIVE 
CEILING OR CANOPY. বাযরা ওযয এযদয ভাযছ তপাৎগুরা বদঔ-  ১-  CANOPY,  ২-  ROOF ফা 
ঙাদ,  ৩- PROTECTIVE CEILING 

রমাজত া থএ জওন্তু ফুর এও ন়ে,  জওঙু জবন্প থএ ফন ওযয। বভাাম্যযদয ভৃতযুয য ১০০০ 
ফঙযযয ভযধয বমফ ভুপাজযকন নুফাদ ওযয বকযঙন তাযদয ভযধয ওচন ফযরযঙন CANOPY?  

 

কুযঅন বরঔও বম অওা বও জনযয  জওঙু ফুজছয়েযঙন,  তা অযযা জওঙু অ়োত বথযও স্পষ্ট;  

( ৬৯ যাম্বায ূযা অর াক্বক্বা,  ১৬) -  ―বজদন অওা জফদীণএ যফ  জফজিপ্ত যফ।‖ 
( ৫৫ নাম্বায সুযা অয- যাভান,  ৩৭) - ―বমজদন অওা জফদীণএ যফ তঔন বজ  যিফযণএ যজঞ্জত 
ঘাভ়িায ভত য়ে মাযফ।‖ 

বদঔ, অওা জওবাযফ ঘূণএ জফঘূণএ য়ে মাযে, এফং রার যিফযণএ যজঞ্জত য়ে মাযে! !   

যনযও ফযরন এঔাযন অওা ঘূণএজফঘূণএ ‗ভযন যফ‘ এভন া ফরা যে। অওা ঘূণএজফঘূণএ যে 
―ভযন ়ো‖ এও ওথা অয ঘূণএজফঘূণএ  ়ো জবন্প ওথা। ওআ ভযন ়ো অয ওআ অল্লাহ্ 
সুস্পষ্ট ওযয ফযরযঙন -  ঘূণএজফঘূণএ যফ ভাথায ঈয। অয এ া রুও যথএ ধযয জনযর বতা 
বুরআ বথযও মা়ে। 

( ৪২ নাম্বায সুযা- অ- ূযা,  ৫) -  ―অওা ঈয বথযও বপয  ়িায ঈরভ ়ে অয তঔন 
বপযযতাকণ তাযদয ারনওতএায রমাংা জফত্রতা ফণএনা ওযয এফং জৃথফীফাীযদয চযে িভা 
রমাাথএনা ওযয। রৄযন যাঔ,   অল্লাআ িভাীর,  যভ ওরুনাভ়ে।‖ 

( ১৭ নাম্বায যূা ফনী-  আযাআর,   ৯২) -  ―থফা অজন বমভন ফযর থাযওন,  বতভজনবাযফ 
অভাযদয ঈয অভানযও ঔন্ড- জফঔন্ড ওযয বপযর বদযফন থফা অল্লা  বপযযতাযদযযও 
অভাযদয াভযন জনয়ে অযফন।‖ 

বদঔ এআ অ়োতগুরা,   অল্লাহ্ অওা বও অভাযদয ঈয বপরযফন!  অওা জও এভন জচজন 
বম া বপরা মা়ে ওাযযা ঈয? এঔাযন জওন্তু অল্লাহ্ রভজও জদযেন,   ভাযন অিজযও যথএআ 
বপরযফন,   বওান রুও যথএ ফরযর রভজওয রমাশ্নআ অত না। অফায রুও থএ গ্রন ওযযর 
‗অভাযদয ঈয‘ বপরায ফযাায বমৌজিও ন়ে। এঔন জও স্পষ্ট ন়ে অল্লায অওা জনযয  
ফস্তু,  ঙাযদয ভত। 

( ২ নাম্বায যূা ফাওাযা, ২২) -  ―বম জফত্রত্তা বতাভাযদয চে বূজভযও জফঙানা এফং অওাযও 
ঙাদ স্বরূ স্থান ওযয জদয়েযঙন,  অয অওা বথযও াজন ফলএণ ওযয বতাভাযদয চে পর-
পর ঈৎাদন ওযযযঙন বতাভাযদয ঔাদয জাযফ।‖ 
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এআ অ়োযতয ফযাঔা়ে জফঔযাত আরাজভও আজতাজফদ এফং তাপজযওাযও অত- তাফাজয ফযরন,   

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

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

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

roof.”,  তাফাজয ফযরযঙন অওা জনযয  বডাযভয ভত,  মা যূফএ বথযওআ বুর ধাযনা জঙর 
 

অওা জনয়ে বতাযও এও া ভচায জ াজদ ফজর বান-  

াযভারাহ্ আফনু আ়োআ়ো ( যঃ) …অফু রযাআযাহ্ ( যাজমঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফযরন,   
যাূরুল্লা( া) ফযরযঙনঃ জও়োভাযতয জদন অল্লা তা‘অরা াযা জৃথফী তায াযতয ভুজষ্টযত জনয়ে 
জনযফন এফং অওাভণ্ডরী বাাঁচ ওযয তায ডান াযতয ভুযো়ে জনযফন। তাযয জতজন ফরযফন,  
―অজভআ ফাদাহ্। জৃথফীয ফাদাকণ বওাথা়ে?‖ ( াজদ নম্বযঃ ৬৯৪৩,  ধযা়েঃ ৫২,  ী 
ভুজরভ, াঃ এওাযডভী)  

ঈযযয াজদ রৄযন জও ভযন ়ে বতায? এআফ এআ মভানা়ে অভাযদয বও ভানযত ফজর? 

এঔন বতাযদয ওাযঙ এও াআ ঈা়ে অযঙ,  এআ াজদ বও রৃফএর ফাজনয়ে বদ়ে,   থফা এ ায 
জওঙু রুও থএ বফয ওযয বপর জফজ্ঞাযনয াযথ জভর ওযয,   ফযা! !  যনযও বতা বদজঔ তযানা 
বাঁজঘয়ে এ াযও BIG CRUNCH HYPOTHEISIS াযথ জভর জদয়ে বপযরযঙন! !  া া. . .   

তুআ জও চাজন অভাযদয ীত গ্রীষ্ড ফা ঊতু ়ে জওবাযফ? 

- রভ, ফাআ বতা চাযন,  ওাযণ অভাযদয জৃথফী ২৩. ৫ জডগ্রী ওাত য়ে ূযমএয ঘাযায খুযয। 

- না,  ব া বতা তফজ্ঞাজনও ওাযণ ফযা া,  তআু বতা ভুজভন জযযফ ফরজফ আরাজভও ওাযণ। বান 
অচ বতাযও ঊতু ়োয জঙযন অর ওাযণ ফজর-   

াযভারা আফনু আ়োআ়ো ( যঃ) …অফূ রযা়েযা ( যাজমঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফযরন,   
যূরুল্লা াল্লাল্লার অরাআজ ়োাল্লাভ ফযরযঙনঃ চাান্পাভ জবযমাক ওযয অল্লায ওাযঙ ফরর,   
ব অভায রমাবু!  অভায এও ং ে ংযও বঔয়ে বপরযঙ। সুতযাং অভাযও শ্বা- রমাশ্বা 
গ্রযণয নুভজত জদন। তাআ অল্লা তা‘অরা তাযও রৃ‘ফায শ্বা- রমাশ্বাযয নুভজত দান ওযযরন। 
এওফায ীত বভৌসুযভ অযযওফায গ্রীষ্ড বভৌসুযভ। বতাভযা ীতওাযর বম োণ্ডা নুবফ ওযয থাযওা 
তা চাান্পাযভয শ্বা- রমাশ্বাযয ওাযযণ। অফায বম কযযভ ফা রমাঘণ্ড ঈত্তা নুবফ ওযয থাযওা 
তা চাান্পাযভয শ্বা- রমাশ্বাযয ওাযযণ। ( ী ভুজরভ, াঃ এওাডভী,  াজদ নম্বযঃ১২৯০)  

 

 

এআফায এও া ভচায অ়োত ফজর বান, এআ া অভায বপবাজয  অ়োত। বফ জফজ্ঞানভ়ে! !   

( ৮০ নাম্বায যূা অর-  জচয,  ১৭-  ১৮) - ―অজভ অওাযও রমাযতযও জফতাজ়িত ়েতান বথযও 
জনযাদ ওযয জদয়েজঙ। জওন্তু বম ঘুজয ওযয রৄযন ারা়ে,  তায শ্চাদ্ধাফন ওযয ঈজ্জ্বর ঈিাজন্ড।‖ 
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( ৭২ নাম্বায যূা অর িীন,  ৮- ৯) - ―অভযা অওা মএযফিণ ওযজঙ,  তঃয বদঔযত বয়েজঙ 
বম,  ওযোয রমাযী  ঈিাজন্ড িাযা অওা জযণূএ।অভযা অওাযয জফজবন্প খাাঁজ যত ংফাদ 
েফণাযথএ ফতাভ। এঔন বওঈ ংফাদ রৄনযত ঘাআযর ব চরন্ত ঈিাজন্ড াঁৎ বযত থাওযত 
বদযঔ।‖ 

এআ ঙ্ক্রান্ত এও া াজদ অযঙ,   

―িীনযা রমাথভ অভাযনয ঈয ং মএন্ত ভ্রভণ ওযত এফং বজফষ্তযতয ঈয জওঙু তথযাজদ মা 
জপজযতাযা জনযচযদয ভযধয ফরাফজর ওযত তা রৄনযত িভ ত। তাযয তাযা জৃথফীযত জপযয 
এয তাযদয জযজঘত ভানুযলয ওাযঙ ঐ তথযগুজর জযযফন ওযত।  

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

ঈযযয রৃজ  অ়োত এফং াজদ বথযও জও ফুছজর? ঈিা যে অল্লায EXTRATERRESTRIAL 

DEFENCE MECHANISM ফা অওাযয রমাজতযিা ফযফস্থা,  ওাযদয ওাঙ বথযও? না,  ধুভযওতু ফা 
েজওঙু বথযও ন়ে,  িীন বথযও। ঈিা জদয়ে অল্লাহ্ িীন তা়িা়ে। এঔাযন অযফী বম ব্দজ  
কুযঅযন এযযঙ তায থএ তাযওায ং ফুছা়ে না ফা ঈিা ফুছা়ে না। ব্দজ য থএ ণূএাঙ্গ 
তাযওা। ফযর বপর ‗সুফানাল্লা‘ ওত জফজ্ঞানভ়ে!  কুযঅন।অল্লায জনযাত্তা ফযফস্থা এতআ রৃফএর 
বম ভাযছ ভাযছ িীনযা ববদ ওযয বপযর। অয িীনযা বতা অগুযনয ততজয,  অগুন অফায 
( জক্সযচন ঙা়িা)  জৃথফীয ফাআযয,  এভনজও যনও ঈঘুযত িযর বওভযন? জফজ্ঞাজনযা রৄনযর 
 াজও ঔাযফ,  বম অগুযনয ততজয ফা অযরায ততজয বওান জওঙু অফায জঘন্তাীর ত্ত্বা যত 
াযয? বতাযদয িীন অয বপযযতা যে এভন ত্ত্বা। বচাযয ফর - ভাযাফা। জফজ্ঞান খা াযত 
মা বন অফায,  ধযয বন়ে এ া অল্লায কুদযত,  ফযা! !  ভুজভনযদয অফায জফজ্ঞান জদয়ে ওাচ 
জও? বতাযদয বতা িা ঈত্তয অযঙআ-  অল্লাহ্ ওযযঙ!  

অয অল্লা ভাওাযও জনযাদ ওযর রৄধু িীন বথযওআ! ! !  ভাওায বম িীন বথযও 
জফদচনও ফস্তু অযঙ যনও,  ব্পযাও বার,  ঈিা,  ধুভযওতু,  ASTEROIDS আতযাজদ বগুরায জও 
যফ? ঈজন বতা জৃথফীয চযে জফদচনও ঈিায বওান ফযন্দাফি না ওযয,  ঈটা ঈিা জদয়েআ 
িীন তাজ়িয়ে মাযেন ! !   

অল্লা জওবাযফ জৃথফী ততজয ওযযন ( মজদ এঔাযন অওা ততজযয ফযাাযয ফরা ়ে নাআ)  এআ 
জনয়ে এও া দারুন াজদ বানাআ বতাযও-  

অফূ রযা়েযা ( যা. )  বথযও ফজণএত,   জতজন ফযরন,  ―যাসুরু( া)  অভায াত ধযয ফরযরন,   
অল্লা তাঅরা জনফায জদন ভাজ  ৃজষ্ট ওযযন। 
বযাফফায জদন জতজন এযত ফএত ৃজষ্ট ওযযন।  
বাভফায জদন জতজন ফৃিযাজচ ৃজষ্ট ওযযন।  
ভঙ্গরফায জদন জতজন অদ জফদ ৃজষ্ট ওযযন। 
ফধুফায জদন জতজন নূয ( ূমএ)  ৃজষ্ট ওযযন। 
ফৃস্পজতফায জদন জতজন জৃথফীযত রৄ- াজঔ ঙজ়িয়ে বদন এফং 
চুভঅুয জদন অযযয য জতজন অদভ ( অরাআজ ারাভ)  বও ৃজষ্ট ওযযন।  
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থএাৎ চুভুঅয জদযনয ভ়েভূযয বল ভুূযতএ ( ভাঔরূও)  অয বথযও যাত মএন্ত ভয়েয 
ভধযফতএী ভয়ে জতজন ৃজষ্ট ওযযযঙন‖। ( ভুজরভ, আরাজভও পাঃ, াদী নং ৬৭৯৭)  

এআ াজদ বথযও এ া এযওফাযয সুস্পষ্ট বম অল্লায ভ়ে অয ভানুযলয ভ়ে ( Solar Time)  
রফুর এও। এঔাযন রুও থএ জদয়ে বতা যাাঁঘ রাকান মাযফ না,   তযফ অযযও ঈা়ে অযঙ,   
অযকআ ফযরজঙরাভ,   াজদ বও রৃফএর ফাজনয়ে জদযত াজয! !  অচওার অফায এআ 
TREND/ রমাফণতা ঘারু য়েযঙ,   ববচার ববচার াজদ গুরা,   বমগুরা জনয়ে অযরভ অয 
APOLOGIST যা ওাযপয/ জনধাজভএওযদয ওাযঙ জফযদ যযঙন,   বগুরা বও রৃফএর ওযয বদ়োয 
বয়োচ রৄরু য়েযঙ যনও অযক বথযও। ব া মতআ জ ঈও না বওন! !  ভচা াআ ববযফ,  
বম বফাঔাজয াযফ রমাা়ে ৯৯% রমাাথজভও ংকৃীত াজদ ফাদ জদয়ে ভাত্র ১% াজদ যাঔযরন,  বম 
াজদযয নদ অয ংগ্রযয দ্ধজত জনয়ে ভুজরভযা রমাা়েআ কফএ ওযযন,  বআফ াজদ জনয়েআ 
ঈনাযা অচওার তাজওও ওযা রৄরু ওযয জদয়েযঙন,  া া া…  

এআ াজদয অল্লাহ্ অযক কাঙারা ততজয ওযযন,  যয ূমএ ততজয ওযযন,  জওবাযফ বম ূমএ ঙা়িা 
কাঙারা জ যও বকর অল্লাহ্আ ভারুভ! এভনজও অদ- জফদ জৃষ্ট ওযযন, এআ অদ-
জফদ/ NATURAL EVIL অফায ৃজষ্ট ওযযত মাযফন বওন? তাযর অভাযদয FREEWILL/ স্বাধীন 
জঘন্তা জি জদয়ে ওাচ জও? অয রমাাওৃজতও জফমএয়েয পযর বম রাঔ রাঔ ভানুল,  রৄ াজঔ ভাযা 
মা়ে,  তাযর জনঃযন্দয তায দা়ে- অল্লাহ্য। অভযা রৄধু অভাযদয MORAL EVIL চযে দা়েী 
যত াজয ( জফিাজযত-  ‗স্রষ্টা বওন ভন্দ ওাযচয দা়ে বনন না‘ ঘযা ায) । 

এআফায অভযা বদজঔ অল্লাহ্য অওা অযরআ ওত া জনযাদ অভাযদয চযে!  

" এযা জও ওঔন তাযদয যযয অওাযয জদযও তাজওয়ে বদযঔ না জওবাযফ অজভ তা ততযী 
ওযযজঙ  তাযও সুযাজবত ওযযজঙ? অয তাযত বওান ( ূক্ষ্মতভ)  পা র বনআ ।"  ( ৫০ নাম্বায 
যূা ক্বাপ- ৬)  

" জমজন াত অওা ৃজষ্ট ওযযযঙন সুজফেিবাযফ l তুজভ যভ ওরুণাভয়েয ৃজষ্টযত বওান াভঞ্জস্য 
বদঔযত াযফ না l তাযয তুজভ দৃজষ্ট খুজযয়ে- জপজযয়ে না, তুজভ জও বওান পা র বদঔযত াে?"  
( ৬৭ নাম্বায যূা অর-  ভুরও- ৩)   

অওাযয অফায পা র জও? অওা ফরযতআ বতা অযর এওও বওান ফস্তুআ বনআ,  অওাযয 
পা র তঔনআ যফ মজদ অওা জনযয / ওজেন বওান ফস্তু ়ে। যনযও অফায বআ তযানা- বঘাজন 
থএ জযফতএন ওযয ফযরন, অযর এঔাযন ‗পা র‘ ফরা ়ে নাআ,  ফরা য়েযঙ ‗ঔুত/ DEFECT’। 
অযয বাআ,  ওআ ঔুাঁত অয ওআ পা র। বতাযদয ফ়ি ফ়ি নাভওযা ভুপাজযকন অযরআ জনযিয 
এফং কযফ ,  তাযদয ঈজঘৎ বতাযদয ওাঙ বথযও অযজফ বঔা,  তাআ না! !  

অো,  ধয অজভ বতাযয বাযরাফাজ ফযর বতাযয অভায জনযচয ফাজ়িযত াোরাভ। অভায ঈযেশ্য 
যরা অভায বারফাায রমাভান ওযা বতায ওাযঙ। তুআ অভাযও জফশ্বা ওজয ফযর বঔাযন জকয়ে 
থাওা রৄরু ওযজর। জওন্তু রৃআ জদন য য বদঔা বকর বঔাযন াজন থাযও না,   জফরৃযৎ থাযও 
না,  বঘায- ডাওাযতয ঈদ্রফ অযযা নানা জফদ। অজভ তঔন জনযচআ ঙুয  বকরাভ বতাযও জফদ 
বথযও ঈদ্ধায ওযযত,  জকয়ে ফ ভস্যায ভাধান ওযয অরাভ।বওান এওজদন তুআ চানযত 
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াযজর,   বম অজভআ অযর বতায ওাযঙ অভায বারফাায রমাভান ওযযত রাআন বওয ,   জফরৃযৎ 
রাআন আতযাজদ বওয  জদয়েজঙযরভ এফং বঘায- ডাওাত াত ওযয াজেয়েজঙরাভ,  অফায অজভআ বতায 
ওাযঙ ―জযযা‖ ফায চযে ঙুয  ঘযর এযজঙরাভ ফ ভস্যায ভাধান ওযযত; এ া রমাভান ওযযত 
বম অজভ বতাযও যনও বাযরাফাজ। তাযর ফযাায া জও দা়িা়ে? 

- এ া অফায জও যওভ ঈদ্ভ  কল্প ফরজর, তুআ জনযচআ মজদ অভায চযে ফজওঙু ফাজনয়ে যাজঔ,  
তাযর অভাযও ঈৎঔাত ওযায চযেআ অফায এত এযন্তচাভ বওন ওযজফ? এ া বতা 
যমৌজিও; এ া বতা বন্ডাজভ!  

- জেও তাআ,  তাযর অভাযও ফর,  অল্লাহ্ জৃথফী ফানা়ের ভানুযলয চযে। ফাজনয়ে ঈজনআ অফায 
বআ জৃথফীযত নানাযওভ জফদ অদ ততজয ওযর ভানুলযওআ তযা ওযায চযে। ঈজন জৃথফীযও 
অরভণ ওযায চযে ভাওায যনও জওঙুয এযন্তচাভ ওযয যাঔযরন। জফজবন্প যওযভয িজতওয 
যজি, ঈিা, ধূভযওতু আতযাজদ জদয়ে যাঔযরন,  অফায ঈজনআ জৃথফীযও ফাাঁঘাযত জফযল বাযফ 
রমাজতযিা ফযফস্থা কয়ি তুরযঙন,  এ া বতা এওদভ াস্যওয! !  ঈনায দযওায জও জঙর তাযর 
রমাথযভআ এআফ িজতওয ফস্তু ততজয ওযা মঔন ঈজন চাযননআ এআগুরা তায ফান্দাযদয চযে 
িজতওয। ঈজন না বআ স্রষ্টা জমজন ―ঈিা জদয়ে িীন তা়িান‖,  া া… বতা ঈজন বতা ভুযঔ ফযর 
জদযরআ াযযতন,  ―ব ঈিা ম্প্রদা়ে,  বতাভাযদয মাযত জৃথফীয ধাযয ওাযঙ বখাঁলযত না বদজঔ‖। 
ঈজন জনযচআ এতফ জফদচনও ফস্তু ততজয ওযয অফায জনযচআ রমাজতযিা জদযেন! !  তায ভাযন 
়ে ঈজন চাযনন না জওবাযফ সুদি াযত ভানুযলয ফফাযয চযে জনযাদ ভাওা এফং তন্ধযধয 
জৃথফী ততজয ওযযত ়ে,  অয না ়ে যুা ফযাায াআ ঈনায ―বওৌর‖ ভানুলযও বফাওা ফানাফায 
চযে। অয না ়ে এআফ বতাযদয ভজিযেয ততজয।  

অ়ে এঔন অভযা এও ু বদজঔ অল্লায অওাযয বআ পযু া,  ঔুাঁতজ  ওআ? 

অভাযদয ূমএ বথযও বম ভাচাকজতও জফজওযন/ COSMIC RADIATION ়ে, তা ফযথযও িজতওয। 
জফজবন্প যওযভয ভাচাকজতও জফজওযন অযঙ।অভাযদয ূমএ বথযও বম জত বফগুজন যজি/ UV 

RADIATION অয তা বথযও রমাজত ফঙয ফর ভানুযলয ঘভএ ওযানায ়ে। অভাযদয অওা 
রমাজতযযাধ ওযযত াযযর যনও যজি/ UV PHOTON রমাজতযযাধ ফর়ে কযর বফজযয়ে অয। 
এআচযেআ কযযভয জদন ফাআযয বকযর অভাযদয SUNS CREAM বভযঔ বমযত ঈযদ বদ়ো ়ে। 

রৃজন়োয চনংঔযা রমাজত ফঙয কয়ি 0.4 MILLISIEVERTS (MSV) OF COSMIC 
RADIATION/ ভাচাকজতও জফজওযন যীযয গ্রন ওযয। 

বনাযফর জফচ়েী  H J MULLER যীিা ওযয বয়েযঙন বম GALACTIC COSMIC RAYS (GCRS) 
অভাযদয বওাযল জচন জযফতএন এফং জভঈয ন খ াযত াযয। এআগুরা অভাযদয অওা ববদ 
ওযয এয যয।  

ভাচাকজতও জফজওযন অভাযদয যীযযয চযে ঔাযা এফং জদন জদন তা ফৃজদ্ধ াযে। GALACTIC 
COSMIC RAYS অভাযদয বারায জযস্টযভয ফাআযয বথযও অয। এয বথযও অভাযদয রমাথভ 
যিও/ SHEILD যে ূমএ। ভস্যা যে ূযমএয এআ SHEILDING ধীযয ধীযয ওযভ মাযে। 
( সুত্র- NASA)  
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জওঙু কযফলণা়ে বদঔা বকযঙ বম ভাচাকজতও জফজওযন/ COSMIC RADIATION অভাযদয অওাযয 
বভযখ জফরৃযৎ ঘভওাজনযত াাময ওযয এফং অফা়ো এফং চরফা়েু বও জযফতএন ওযযত াযয। 

কযফলণা়ে বদঔা বকযঙ ভাচাকজতও জফজওযযনয াযথ অভাযদয রদজযণ্ডয সুঔ-  CARDIAC 

ARRHYTHMIAS এয বমাকসুত্র অযঙ। 

জফঔযাত রমাজতষ্ঠান IBM এয এও কযফলণা়ে বদঔা বকযঙ বম অভাযদয ওজম্প ায রমাজত ২৫৬ 
বভকাফাআ  RAM এ এওজ  ভাচাকজতও জফজওযন ংরান্ত ভস্যা়ে যয রমাজত ভায । এআ চযে 
জফঔযাত জঘ রমাস্তুতওাজয বওাম্পাজন INTEL CORPORATION রমািাফনা জদয়েযঙ বম রমাজত ভাআযরা 
বরমাাযযযয ( FUTURE HIGH-DENSITY MICROPROCESSORS)  াযথ এওজ  ভাচাকজতও জফজওযন 
DETERCTOR ংমুি ওযায। মাযত বমযওাযনা COSMIC-RAY EVENT খ যর যূফএয ওভাযন্ড জপযয 
বমযত াযয। 

২০০৮ াযর,  এওজ  জফভান ( Airbus A330)  বুজভ বথযও ত ত ঈযয ভাযাত্ম্ও রৃখএ না়ে 
যয তাযদয FLIGHT CONTROL SYSTEM এয ভযধয DATA CORRUPTION ওাযযন। যনওগুরা 
ওাযযনয ভাযছ এওজ  ওাযণ ঔুযচ া়ো মা়ে-  ভাচাকজতও জফজওযন। 

ভাচাকজতও জফজওযন অভাযদয ফাা- ফাজ়িয এফং জপযয আযরওজরও ণযযও িজতগ্রি ওযয। 

তুআ অভাযদয অযকযওাযরয জ জব ( CRT TV)  বতা বদযঔজঙ,  ঘযাযনর বঘনচ/ জ ঈন ওযায ভয়ে 
এওযওভ ‗জছ জছ‘ ওযযত মাযও ফযর ―STATIC NOISE‖,  এআ STATIC এয ১% যে COSMIC 
MICROWAVE BACKGROUND ( মজদ এআ CMB যীযযয বতভন িজত ওযয না) ,  এজ  ঔুফআ 
ারওা যর অল্লায ততজয ওযা রৃকএভ! !  যিাফর়ে ববদ ওযয রমাজতজন়েত জৃথফীযত এয যয। 

[ সুত্র-   

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

magnetic field”, PEER-REVIEWED, Natural Hazards Journal 

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

Geomagnetic Environment”, PEER-REVIEWED , Nature 

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

REVIEWED, Heart Rhythm Medical Journal 

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

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

Rhythm Medical Journal 

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

Medicine 

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

Atmospheric Environment Journal] 
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DWARD P. NEY এফং ROBERT E. DICKINSON নাযভয রৃআ জফজ্ঞাজন ফযরন বম ভাচাকজতও জফজওযন 
়েত অভাযদয রমাাঘীন জৃথফীয আজতাযয চরফা়ে ু জযফতএযনয এফং MASS-EXTINCTION/ ভা 
রমার়ে এয জঙযন ভুর ওাযণ যত াযয। 

এআফায অজ অল্লায অওাযয অযযও ঔুাঁত ফা পা যরয জফলয়ে,   

OZONE DEPLETION/ চন কযা জনঃযলওযন যে অভাযদয ঈযয ফা়েভুণ্ডযর চন িযযয 
জযভাণ ধীযয ধীযয ওযভ অা। বভরু ঞ্চযরয জদযও এআ িয গুরা ফযথযও বফী ওযভ অয,  
জফযল ওযয ANTARCTICA। এআ চন িয অভাযদয চযে ঔুফআ রমায়োচনী়ে,  এআ িয ওযভ 
বকযর অভাযদয চযে িজতওাযও ULTRAVIOLET (UV)/ জতযফগুনী যজি জৃথফীয ফা়েভুণ্ডযর ঢুযও 
যযফ। জতযফগুনী যজি যীযয ঘভএ ওযানায,   বঘাযঔয ঙাজন,   জচন এফং বযাক রমাজতযযাধ 
িভতা বও িজতগ্রি ওযয। 

১৯৮৫ াযর ফযথযও ফ়ি ধযযনয চন কযা জনঃযলওযন জনয়ে কযফলণাভুরও রমাফন্ন রমাওা 
ওযযন BRITISH ANTARCTIC SURVEY (BAS) SCIENTISTS JOSEPH C. FARMAN, BRIAN G. 

GARDINER,  এফং JONATHAN D. SHANKLIN,  মাযও ফযর ANTARCTIC OZONE HOLE,  বমঔাযন 
বদঔা মা়ে,   ১৯৭০ াযরয বযলয জদযও এন্ াওএজ ওা়ে বম জযভাণ চন িয হ্রারমাাপ্ত ়ে তা 
াযা রৃজন়োয ক়ি চন হ্রা বথযও ৬০% এয বফী। এওআবাযফ ARCTIC এজয়োযত বঙা ঔা  
HOLE ততজয য়েজঙর। মজদ এ ায ফস্থা এঔন এও ু ঈন্পজতয জদযও,  তযফ ভুর ফযাায যে 
স্রষ্টায ধজযত্রী যিনা ফর়ে এযা জনজভযলআ ববযঙ্গ জদযত িভ!   

চন িয ফস্থান ওযয ফা়েভুণ্ডযরয STRATOSPHERE,  এআ িয UV-A (320- to 400-nm 

wavelength) এফং UV-B যজি ( 280- to 320- nanometer wavelength)  যুযাুজয রৄযল জনযত 
াযয না। এআ যজিগুরা অভাযদয যীযযয চযে ভাযাত্ম্ও িজতওয। তযফ UVC (200-280 nm) 
যুা াআ ফা়েভুণ্ডর রৄযল জনযত াযয। এআচযেআ অভযা কযভ ওাযর যীযয SUNS-CREAM বভযঔ 
বফয আ। 

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

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

REVIEWED, Nature 

3-“ Solar wind hammers the (arctic) ozone layer” published in Nature News 

4-“ An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11”, 

PEER REVIEWED, Nature] 

এআফায অজ ভাচাকজতও যজি ঙা়িা অয জও জও ফস্তু অল্লায ততজয জিাজর! !  অওা 
রমাজতযিা ফযফস্থাযও ফুয়িা অঙ্গুর বদজঔয়ে অভাযদয িজতাধন ওযযত াযয।  

ASTEROID/গ্রানু যে রমাধানত াথয িাযা কজেত ফস্তু মা তায তাযাযও বওন্ ওযয অফতএন 
ওযয। অভাযদয বৌযচকযত গ্রাণুগুযরা িুদ্র গ্র ( Minor planet থফা Planetoid) নাভও বেণীয 
ফযঘয়ে জযজঘত ফস্তু। এযা বঙা  অওাযযয গ্র বমভন ফুযধয বঘয়ে বঙা ।এযদয অওৃজত ওয়েও 
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জভ ায বথযও রৄরু ওযয এত ফ়ি যত াযয বম এযা জনযচযদয ভধযাওলএণ জিয রমাবাযফ 
িুদ্রাজতিুদ্র গ্রাণুযদযযও ঘাাঁদ জযযফ অ যও যাঔযত াযয,   বমবাযফ অভাযদয ঘাাঁদ রমাদজিণ 
ওযযঙ জৃথফীযও। এযা ভাওায ঙুয  বফ়িাযে। তুআ বতা চাজন বম ধাযনা ওযা ়ে অভাযদয 
ডাআনযায রমাচাজত ধ্বং য়ে বকজঙর এআযওভ এও া গ্রানু যয। ওত জফার জঙর বআ চীফ 
াম্মাচয,   ওত জফজঘত্র চীফ জঙর,   ফ ধ্বং য়ে বকর এও া গ্রানুয অখাযত। জেও বমভন 
ঈযয াজদয অল্লাহ্ ফযরজঙর ঈজন ভঙ্গরফায জদন অদ জফদ ৃজষ্ট ওযযন। অল্লায ততজয ওযা 
অওা রমাজতযিা ফযফস্থা ওত জনুন এফং জিাজর ববযফ বদঔ! !  

রমাা়ে ৬৬ জভজর়েন ফঙয অযক এআ যওযভয এওজ  গ্রানু বভজক্সযওায YUCATAN PENINSULA 
যয য়িজঙর,  বমঔাযন যযজঙর বঔাযন ৯৩ ভাআর ফযা এফং ১২ ভাআর কবীয কতএ 
( CHICXULUB CRATER)  ততজয য়েজঙর। এয রমাবাযফ জৃথফীয ফা়েভুণ্ডর বধা়ো়ে ওাযরা য়ে মা়ে,   
ূমএ বঢযও মা়ে এফং জযণজতযত রৃজন়ো বথযও াজযয়ে মা়ে জফার এও চীফ াম্মাচয। স্রষ্টা 
তাযদয তযা ওযযন গ্রানু জদয়ে।  

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

১৯০৮ াযরয ৩০ চুন ভায অভাযদয জৃথফীযত এও া বঙা  ধুভযওতু/ গ্রানু ঙুয  এয যয,  
মায অওৃজত জঙর ৫০ বথযও ১৯০ জভ ায,  এজ  াজফএ়োয এওজ  স্বল্প চনফজতূণএ ঈতযওা 
এরাওা়ে ়িাযত বতভন বওান িজত ়েজন। ওার বাযরা জঙর ফযাও রমাানাজন ়ে নাআ,  ভাত্র ৩ 
চযনয ভৃতযু ধাযনা ওযা ়ে, তুআ বাফযর অশ্চমএ জফ বম,  ব ায িজতাধন িভতা জঙর 
জযযাজভা এফং নাকাাজওযত বম বফাভা বপরা ়ে তায বথযও এও াচায গুন বফী ( ২০- ৩০ 
Megatons of TNT) !  জফজ্ঞাজনযা ধাযনা ওযযন এআ যওভ এও া গ্রানু রমাা়ে ৫ জভজর়েন ভানুল 
বভযয বপরযত িভ।এয রমাবাযফ রমাা়ে ৮০ জভজর়েন কাঙ ভাযা মা়ে রমাা়ে ৮৩০ ে়োয ভাআর 
চুয়ি। এআ জচজন খনফজতূণএ এরাওা়ে ়িযর জও ত ববযফ বদঔ! !   

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

Astronomy & Astrophysics Journal]  

এআযওভ খ না জওন্তু অযযা খয যঙ,  বমভন ১৯৩০ াযর ব্াজচযরয CURUÇÁ নদীযত খয । 
অযযওজ  METEOR CRATER/ ঈিা কযতএয ন্নান া়ো মা়ে অজভজযওায এজযযচানা ভরুবূজভযত,   
এআ কযতএয নাভ BARRINGER CRATER/ METEOR CRATER/ COON BUTTE/ COON MOUNTAIN।  

[ সুত্রঃ - Origin of meteor crater (Coon butte), Arizona, Peer-Reviewed,  GeoScienceWorld]  

এঔাযন ভাত্র জওঙু ঈদাযন জদরাভ,  এআফ জনয়ে ওথা ফরযর জদন বজযয়ে মাযফ! এআফায ফুছজর 
বতা অল্লাহ্ অভাযদয অওা বও ওত জিাজর অয জননু ওযয ফাজনয়েযঙন! !  

এফায অজ বতায বফট জনয়ে। এআ VAN ALLEN BELTS অভাযদয জৃথফীযও ফাাঁঘাযর অভাযদয 
ভাওাঘাযীযদয বও ঙা়ি বদ়ে না,  বমযওাযনা ভাওা মানযও তায িজত চভ ওযযআ বমযত 
যফ। NASA য ৯ জ  APOLLO MISSION এয ভাওাঘাযীযদয AVERAGE RADIATION DOSE জঙর 
০. ৩৮ RAD.  ফযথযও বফী জঙর ১. ১৪ RAD,  APOLLO 14 জভযন-  এজ  বতায ভাথা়ে রমাা়ে 
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রৃজ  জজ  েযান ওযায ভত বযজডয়েন বডাচ ধযয জনযত াজয এফং বডাযচয ভাত্রা যনও 
ওজভয়ে অনা য়েযঙ জফযল বস্পসুয  জযধান ওযয এফং জফযলবাযফ বস্পমাযন রমাজতযযাধও 
ফযফস্থা বন়োয যয। তযফ এজ  ফশ্যআ অভাযদয জৃথফীযও যনও িজতওয জফজওযন এফং যজি 
বথযও যিা ওযয ফয  ( তযফ ১০০% না) ।   

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

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

human beings”, PEER REVIEWED, The Lancet 

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

REVIEWED, Neuroscience & Biobehavioral Reviews] 

এআ VAN ALLEN BELTS জওন্তু ততজযআ য়েযঙ জৃথফীয বঘৌম্বওী়ে বিত্র (Earth Magnetic Field) এয 
ওাযযন এফং এ া এযওফাযয ১০০% সুযিা বদ়ে না,  মা অযকআ রমাভান ওযযজঙ ঈযয। জওন্তু ভুর 
ফযাায যে বম ওাযযন এআ বফট ততজয ়ে, বআ গুরুত্বূণএ EARTH MAGNETIC FIELD জদযন 
জদযন রৃফএর যে ( ২০০ ফঙযয রমাা়ে ৯% ফনজত য়েযঙ) । রৄধু তাআ না,  জৃথফীয এআ বঘৌম্বওী়ে 
বিত্র কত ৮০ জভজরন ফঙযয রমাা়ে ১০০ এয বফজ ম্পূণএ জযফতএন য়েযঙ ( MAGNETIC FIELD 

REVERSAL)  এফং এ া ওঔন জও যফ বওঈ অযক ফরযত াযয না ( RANDOM)। অফায রৃফএর 
যরআ বম POLARITY REVERSE/ EXCURSION যফ তা না,  তযফ এ া PRECURSOR যত 
াযয। এ া কয়ি রমাজত ১০ রাঔ ফঙযয ২- ৩ ফায জযফতএন যত াযয,  ফএযল য়েজঙর রমাা়ে 

৭. ৮ রাঔ ফঙয অযক ( Brunhes–Matuyama reversal)। এআ বঘৌম্বওী়ে বিত্র 
জযফতএন/ REVERSAL/ EXCURSION ভ়ে জও জও িজত ওযযত াযয তা জনয়ে জওঙু াআযাজথজ 
অযঙ, জওন্তু বওান জওঙ ু জনজশ্চত ন়ে। জওন্তু এ া নুধাফন ওযা মা়ে বম এআযওভ 
REVERSAL/EXCURSION এয TRANSITIONAL PERIOD/ রূান্তযওারীন ভয়ে এ া জৃথফীয VAN 

ALLEN BELT বফ রৃফএর ওযযফ এফং তায রমাবাফ ়িযফ জৃথফীয রমাাণীযত ( এভনজও ফ়ি যওযভয 
জফরুজপ্ত/ MASS EXTINCTION যত াযয ফযর াআযাজথজ অযঙ) ।  চাজনয়ে যাজঔ,  রমাথভত 
এআ বফট জওন্তু জৃথফী ততজযয রমাথভ বথযওআ জঙর না এফং এআ বফট জওন্তু জৃথফী ঙা়িা যনও 
গ্রয অযঙ বমঔাযন এঔন রমাাযনয জিত্ব া়ো মা়েজন এফং বঔাযন এআ বফট অয বফজ 
জিারী,  এয ভাযন জও দা়িার তাযর!  া া া…  

ওতআ না INTELLIGENT DESIGN! এআফ,  ফর অরাভরৃজরল্লা! !   

[ সুত্রঃ 1. “Earth's Inconstant Magnetic Field”, NASA 

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

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

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

Geophysical Journal International.  

5.“The magnetic reversal record is not periodic”, PEER REVIEWED, Nature 
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6.“Relationship between biological extinctions and geomagnetic reversals”, PEER 

REVIEWED, Geology Journal. 

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

REVIEWED, Earth and Planetary Science Letters. 

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

Reviews] 

এঔন বতাযা মজদ ফজর অওা/ াত অভান ফরযত অল্লাহ্ বতা যুা ভাজফশ্ব ফুছা়েযঙ,   
তাযর বতা অযযও ভস্যা়ে ়িজফ। তুআ জও চাজন বম বতায অল্লায ততজয ওযা এত সুন্দয 
বদঔযত ভাজফযশ্বয ৯৯% চা়েকাআ বওান চীযফয ফফাযয চযে ঈমুি ন়ে? তুআ জও চাজন বম 
অভাযদয জৃথফীযআ ৯৯% চা়েকা বওান রমাাযনয চযে ফফাযয ঈমুি ন়ে? জও অজচফ! !  
অল্লাহ্ কুযঅযন ফরর বম জৃথফী নাজও রৄধুআ অভাযদয চযেআ ফানা়েযঙন,  থঘ অভাযদয চযে 
ফানান জৃথফীযত ঈজন ৯৯% চা়েকাআ জদয়েযঙন অভাযদয তযা ওযায চযে! !  জৃথফীয 
ঈজযবাযকয ( EARTH SURFACE) ল্প জওঙু চা়েকা ভনুষ্ত ফফাযয ঈযমাকী ( রমাা়ে ৭০% াজন,  
২০% ভরুবুজভ,  এঙা়িা অযঙ জফিীণএ ফন এফং াা়ি) । রৄধু তাআ না বম ল্প ুকু চা়েকা অভযা 
ফফা ওজয তায ভাযছআ বুজযবুজয জফদ জদয়ে বযযঔযঙন অভাযদয তযা ওযায চযে ( বুজভওম্প,  
অযগ্ন়েজকজয,  ফো,  ছ়ি,  চযরাচ্ছ্বা,  ব্জ্রাত,  ভাভাযী আতযাজদ) । অভাযদয স্থরবাযকয বথযও 
চর বাযকয জযভান যনও বফী,   এফং মা াজন অযঙ তায বফজয বাক াযনয যমাকয!  
অল্লাহ্ এও া ভাত্র অযরা  জিয রমাধান ঈৎ জদর - ূমএ, বআ ূমএ অভাযদয িজত ওযয 
( SOLAR WIND,UV etc) .  

TARDIGRADE/WATER BEAR নাভও এও িুদ্র- রমাাজন অযঙ,   বযতা অযাপুর ভাঔরুওাত বথযও 
বফী জিাজর এফং ফফাযয চযে সুজফধারমাাপ্ত। এ বঙাি রমাাণীজ  - ৩২৮ জডগ্রী পাযযনাআ  ( -
২০০ জডজগ্র বরজ়ো)  এফং ঈচ্চ তা ৩০০ জডজগ্র পাযযনাআ  ( ১৪৮. ৮ জডজগ্র বরজ়ো)  
তাভাত্রা়ে বফাঁযঘ থাওযত াযয। এআ ফযা া ভাওায বফাঁযঘ থাযও। বমযওাযনা রমাাজন বথযও 
১০০০ গুন বফী বতচজি়ে জফজওযযন তায জওঙুআ ়ে না। অভাযদয ফা়েভুন্ডযরয তুরনা়ে ৬০০০ 
গুণ বফজ ঘায থাওযত াযয। থঘ ঔুফআ িুদ্র,  ভাআরযওায বদঔযত ়ে। ব যনও া ভযা 
( HYBERNATION) বথযও বফাঁযঘ ঈযে! !  ব মঔন HYBERNATION মা়ে,   তঔন তায যীযয 
রমাাযনয বওান রিন া়ো মা়ে না। তাযর বযতা বদজঔ অযাপুর ভাঔরুওাযতয ফা! !  অর 
ফএজিভান বতা TARDIGRADE.. া া …  

এআত ফররাভ অভাযদয রৄধু জৃথফীয ওথা, অভাযদয ভাজফযশ্বয জবতযওায িজতওয ফস্তুগুরায জরস্ট 
বদ়ো রৄরু ওযফ জও? বমভন,  ব্পযাওযার, ঈিা, ধুভযওত,ু সুায বনাবা, STARQUAKES আতযাজদ. . .  

- নাযয বাআ,  ভাপ ঘাআ,  মযথষ্ট য়েযঙ,  অভায ভাথা খুযাযে অচ,  অযযওজদন …  

- জেও অযঙ,  অচযও স্বল্প তথয জদয়ে বঙয়ি জদরাভ, বজফষ্তযত অযক রৃ- যাওাত নপর নাভাচ 
য়ি জফতযওএ অজফ। 
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জরৄ অয়ো  তায ৫১ ফঙয চাভাআ 
 
- বদঔ বতাযদয ভস্যাআ যে বতাযা যাসুর বও বদঔযত াজয না,  ঈজন বাযরা ওাচ ওযযর 
বতাযদয বাযরা রাযক না। ঈজন বওান ঔাযা ওাচ ওযযতআ াযযন না,   ওাযণ ঈজন অল্লায 
ঔা ফান্দা। ঈনায ঙ়ে ফঙযযয জজচ্চ ফঈ অয়োয াযথ ঈজন জফয়ে ওযযজঙর জফযল জওঙু 
ওাযযনঃ 
১-  যাসুযরয রমাথভ ফঈ জঙর ফ়েে,  ঈজন ঘা়েযর বতা রমাথযভআ ওজঘ এওচন বও জফয়ে ওযযত 
াযযতন 
২- অভাযদয রভা়েনু অযভদ ল্প ফ়েে বভয়েযও জফয়ে ওযযজঙর,   চাজতয জতা বঔ ভুজচফ 
ওযযজঙর,  যজফন্নাথ ওযযজঙর,   আংরযাযন্ডয যাচা ওযযজঙর,  তাআ যাসুর ওযয 
বপযরজঙর. . . জম্পর!   

৩- অয়ো জরৄ যর যনও জ্ঞানী জঙর,  জফঘিন জঙর,  ফুজদ্ধভজত জঙর আতযাজদ। তুআ জও চাজন 
না বম জফজ্ঞাজনযা রমাভান ওযযযঙ বভয়েযা বঙযরযদয বথযও ১০ গুন তা়িাতাজ়ি বভজঘঈয ়ে। 

৪- অয়োয অযযও চা়েকা়ে চুফায়েয নাযভয এওচযনয াযথ জফয়ে জেও জঙর 

৫- জরৄ ‗ভা অয়ো‘ জনযচ যাজচ জঙর,  অয আ ভ়ে ফাআ জজচ্চযদয জফয়ে ওযত,  তাআ 
যাসুর জজচ্চ বদযঔআ জফয়ে ওযয বপযরজঙর।  

৬- অয এআ জরৄ ‗ভা অয়ো‘বও যাসুর বতা জফয়ে এভজন এভজন ওযয নাআ, অল্লাআ যনও অযক 
বথযও এআ ফারয জফফা ফূএজযওল্পনা ওযয বযযঔজঙযরন। এয জঙযন অর বাতা অল্লাহ্। 

এঔাযন ঔাযা বতা জওঙ ু বদজঔ না অজভ,  বতাযা ারায ফ অভায ব়োযা যাসুর অয জরৄ ভা 
অয়ো বও বদঔযত াজয না!  এ াআ বতাযদয অর ভস্যা। ওত সুন্দয চুজ  
তাযদয, ভাাল্লা-  ৫১: ৬ 

- া া,  অযরআ জও সুন্দয চুজ  বয! !  অভায ভযন ়ে না এআযওভ চুজ  আরাযভয আজতায 
অয বওান যাসুযরয জঙর এফং ফতএভাযন ফা বজফষ্তযত বদঔযত াফ অয ওাঈযও! !   

বান ধয বম,  বতায দাদায দাদাযা যূফএ খযয ওাযচয বভয়েয াযথ বক্স ওযত,  তঔন ওাযচয 
বভয়ে জফজর চযে প্তায া / ফাচায ফত,  ফাআ জনচ জনচ ঙন্দভত ওাযচয বভয়ে জওযন 
জনয়ে বমত ফাা়ে,  এফং যনও রমাাপ্তফ়েে বভয়ে জঙর,  এআ ওাযচয বভয়ে জদয়ে তাযা খযযয 
ওাচ বথযও রৄরু ওযয ফ ওযত,  বক্স বতা জঙর ভাভুজর ফযাায এফং এআফ বতাযদয দাজদযা 
বভযন জনত এফং তাযা…  

- অযয ধুয,  জওফ ঈদাযন জদজে! !  অযযা বাযরা জওঙু বজর না,  ওত চখে ফযাায এ া,  
বভয়ে ভানুল জও রৄধু ববাযকয ফস্তু নাজও? অয ভানুল অফায বওনা মা়ে জও ওযয? পারতু 
মতফ! !  
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- অযয বঔজ বওন,  অজভ বতা এও া ঈদাযন জদজে ভাত্র। জওন্তু বদাি ফাআ তঔন তাআ 
ওযত,  এযত ঔাযা জও অযঙ। তঔন ভাযচ এ াআ রমাথা জঙর। 

- থাকুও ভাযচ রমাথা,  ভাযচ যূফএ যনও চখে রমাথাআ জঙর,  ফতএভান ভাচ বগুরাযও রাজথ 
জদয়ে জফদা়ে ওযয জদযঙ।ঔাযা বতা ঔাযাআ, ব া ফস্থা অয ভয়েয ঈয জনবএয ওযয নাজও,   
জফযল ওযয এআ সুজনজদএষ্ট ফযাাযয।অভায দাদাযা এআফ ওযত না, বতায দাদাযা ওযযর ওযযত 
াযয! !  

- অযয বঔজ না,  বান, তাযর তুআ জওবাযফ ফজর বম,  যাসুযরয ভয়ে জজচ্চ রমাাপ্ত ফ়েে 
বভয়েযদয বও জফয়ে ওযা বয়োচ জঙর,  তাআ যাসুর জফয়ে ওযয বপযরজঙর! !   

- না, যাসুযরয ফযাায বতা জবন্প, ঈজন বতা অল্লাহ্য যাসুর, ঈজন ফজওঙু াযযন 

- বন্ডাজভ এওদভ জযষ্কায তাযর! !  বান তুআ জও ভুজচফ ফা যজফন্নাযথয চীফন রফুর নুযন 
ওজয? 

- না তা যফ বওন,  ঙন্দ ওযা অয নুযন ওযা বতা এও না 

- জেও তাআ, যাসুর যে অচীফন,  জঘযন্তন ভানুযলয চযে নুওযনী়ে,  ঈজন জওবাযফ এআ ওাচ 
ওযযন? এভনজও আরাযভয ে বওান যাসুর জও এভন ওযযজঙযরন? যাসুযরয াযথ রভা়েনু 
অযভদ ফা আংরযাযন্ডয যাচায তুরনা ওযা বফাওাজভ,  ওাযণ তাযা বওঈ ―জঘযন্তন নুওযনী়ে‖ ন়ে। 
তাযর বদঔ ফযাায া বওভন দা়িার,  জঘযন্তন নুওযণী়ে ফযাজিয জফয়েয ফযাায াআ ১৪৫০ ফঙয 
য নুওযণ ওযায মাযে না,  তায জনযচয নুাযীযাআ নুওযন ওযযত রজ্জা া়ে! !  এয ভাযন 
জও দা়িার? তাযর ঈজন ফা ঈনায ওাচ জঘযন্তন নুওযণী়ে জও ওযয ়ে? 

অো বতাযা ভুজভনযা যাসুযরয সুন্পাত ফরযত জও ফুজছ? 

- যাসুর মা মা ওযযযঙ ফ ওযযত যফ, এআ বমভন অভায ফাফা  ুথযস্ট জদয়ে দাাঁত ভাযচন না,   
ঈজন জনভ কাযঙয ডার জদয়ে দাাঁত ভাযচন,  ঈনায ফশ্য দাাঁযতয যনও বযাক অযঙ ফয ।  

- তাযর যাসুযরয জফয়েয ফযাায অযর বতাযা বওন রাজপয়ে জযঙ ঘযর মা? এঔন বওন ৬ 
ফঙযযয ওাঈযও জফয়ে ওযযত ঘা না? যাসুর ফা অল্লাহ্ জও এ া ভানসুঔ ওযয বকজঙর? 

- না,  ভানসুঔ ওযযন নাআ ফয ,  তযফ . . . যাাঁ… ভাযন … 

- তুআ জও IFTA নাভ রৄযনজঙ? 

- না বতা,  জও এ া? 

- াযা সুজন্প ভুজরভ জফযশ্ব আরাজভ াজয়ো  িীযনয ফযাাযয যফএাচ্চ ওতৃএি বৌজদ যওাযযয 
আরাজভ কযফলণা  আপতা জফবাক ( The General Presidency of Scholarly Research and IFTA), 

মায বঘ়োযভযান জঙযরন আরাজভ পাত়োয যফএাচ্চ ভুপজত াআঔ অব্দুর অজচচ আফযন ফাম,  মায 
জডরী ফা রুজরংযও ঘযাযরযঞ্জ ওযায ভত া সুজন্প জফযশ্ব ওভ অযঙ!  এআ কযফলণা  আপতা 
জফবাক বওাযান  াজদ জফলয়ে যফএাচ্চ জ্ঞানী ভপুজতযদয ভন্বয়ে কজেত। 
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জফজফ অয়োয জফফা জনয়ে রমাযশ্নয ঈত্তযয বৌজদ কযফলণা  আপতা জফবাক জও ফযর চাজন? 

- না,  জও ফযর? 

IFTA রমাশ্নঃ এ া জও তয বম রমাাপ্ত ফ়েযয জফজফ অয়োয াযথ নজফয জফফা রৄধু নজফয চে 
রমাযমাচয? নাজও এজ  ওর ভুজরভ ঈম্যায চে ভান বাযফ রমাযমাচয? রমাাপ্ত ফ়েযয বভয়েযদয 
াযথ বমৌনঙ্গভ ওযা মাযফ জও ? তাযা জও ৩ ভা আেত ওার ারন ওযযফ ? 

ঈত্তযঃ পাত়ো নং ১৮৭৩৪। ―জফজফ অয়ো নজফয ( ঈনায ঈয াজন্ত ফজলএত বাও)  াযথ 
ফাকদত্তা য়েজঙযরন ঙ়ে ফঙয ফ়েয। নজফ এআ জফফা ণূএ ওযযন ( বমৌনঙ্গভ িাযা)  ভজদনা়ে মঔন 
জফজফ অয়োয ফ়ে জঙর ন়ে ফঙয। এআ জফধান রৄধুভাত্র নজফয চে ন়ে। রমাাপ্ত ফ়েযয বভয়ে 
জফফা ওযা  বমৌনঙ্গভ ওযা ফায চে তফধ, এভনজও বভয়ে াফাজরওা না যর,  মজদ ব 
বমৌনঙ্গভ ওযযত িভ ়ে। রমাাপ্ত ফ়েযয বভয়েয আেত ওার ৩ ভা যফ‖। 

ফতএভাযনয আরাজভস্টযা দাফী ওযযন, নফী জফজফ অয়োয ন়ে ফঙয ়ো মএন্ত যিা 
ওযযজঙযরন,   মতজদন না ঈনায ায়েম ়ে ( ঙ্গভওাযর জফজফ অয়োয ায়েম য়েজঙর এভন 
বওান দাজরর াজদয ফা জযা়ে া়ো মা়ে না) । থএাৎ ভাজও ়োয ফা াফাজরওা ়োয 
যূফএ আরাভ বমৌনঙ্গভ ভথএন ওযয না। জওন্তু ঈযযয পাত়োযত এজ  স্পষ্ট বম,  আরাযভ 
বমৌনঙ্গভ ওযায চে াফাজরওা ়ো ফা ভাজও ়ো বওান ফূএ তএ ন়ে।  

বঔ়োর ওযয বদঔ পযতা়োযত ফরা য়েযঙ ―বমৌনঙ্গযভ ভথএ‖ যরআ বক্স ওযা মাযফ,  এঔাযন 
স্ত্রীয নুভজতয বওান ফারাআ নাআ। জওন্তু এঔন বয ভাযচ চাভাআ মজদ স্ত্রীয নুভজত ঙা়িা বক্স 
ওযয ব া ধলএণ ফযর জযকজণত ়ে। 

বৌজদ অযফ বথযও রমাওাজত যওাযী য়েফাআয  ( alifta.gov.sa) এআ পযতা়ো জযষ্কাযবাযফ 
বদ়ো য়েযঙ বম,  ফারযজফফা ম্পূণএ ারার,  ফা ারার এফং তা রৄধ ু নফীয চযেআ ন়ে,  
ওযরয চযেআ ারার। এআ পযতা়োজ  বৌজদ যফএাচ্চ েরায এফং গ্রযান্ড ভুপজত অফরৃর অজচচ 
আফযন ফাচ িাযা তযাজ়েত।  

তুআ মজদ জওঙু ভযন না ওজয,  অযযা এও া ফযাায ফরযত াজয। 

- রভ ফশ্যআ, ফযর বপর,  ফ বতা চানা দযওায। ফন্নুযদয ভাযছ অফায ভাআণ্ড জওযয!  

- বৌজদয এওচন গ্রযান্ড ভুপজত অর াভাজযয পাত়ো জদয়েজঙযরন,  বম নফী অয়োয ঙ়ে বথযও 
ন়ে ফঙয মএন্ত তায াযথ ভুপািাতা ( ঈরুশভথুে/ THIGHING/ ঈরুযত জরঙ্গ খলএণ ওযয ফীমএাত)  
ওযযতন। জত ংযিয,  পাত়ো়ে ফরা য়েযঙ বম,  ঙ়ে ফঙয ফ়েয জফজফ অয়ো বমৌনঙ্গভ 
ওযযত িভ জঙযরন না জফধা়ে নজফ ভাম্যাদ তাাঁয জরঙ্গ বভাফাযও জফজফ অয়োয রৃআ ঈরুয ভধয 
জদয়ে ভৃরৃ বাযফ খলএণ ওযয জনযচয ওাভনা যুন ওযযতন। ঈজন নজফ জফধা়ে ঈনায জনযচয ঈযয 
জন়েন্ত্রন জঙর তাআ ভুপািাতা ( ঈরুশভথুে)  াধাযণ ভুরভাযনয চে তফধ ন়ে।  

আযাযনয অ়োতুল্লা রুরল্লা বঔাযভজন ফযাায া নুযভাদন বদন ( The Little Green Book ,Tahrir al-

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

reference number 1809 issued on 7/5/1421 OR 8/8/2000, জওন্তু জফতযওএয ওাযযন তাযা 
পযতা়োজ  নরাআন বথযও তুযর বন়ে। পযতা়োজ  জনযঘ ংমুি ওযা যরা।  

এঙা়িা ISLAMWEB.NET এআ জনয়ে অযযা পযতা়ো া়ো মা়ে,  পযতা়ো নাম্বায- ৯২০৫১ এফং 
৩৯০৭,  ম্ভফ জওঙু না রৃআ জদন যয মজদ এগুযরা নরাআন বথযও জযয়ে বন়ো ়ে বতা! ] 

 

এফং বতায যাসুর বম ন্তত ভাজযওয ভ়ে অয়োযও ঙা়িযতন না,  বআ ফযাাযয এও া 
জ াজদ অযঙ,  অজ়ো ( যাঃ)  বথযও ফজণএতঃ ―এফং জতজন অভাযও জনযদএ জদযর অজভ আমায 
যয জনতাভ,   অভায ায়েম ফস্থা়ে জতজন অভায াযথ জভাজভজ ওযযতন।‖  

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

waist) and used to FONDLE me”.( ী ফুঔাযী, তাীদ রমাওাঃ,  াজদ নম্বযঃ ৩০০, ভানঃ জ)   

- ায়েচ ফস্থা়ে জভাজভজ ওযযতন!  ায়েচ ফস্থা়ে এ া অফায বওভন জভাজভজ? 

- তুআ আংজর বাএযন বদঔ,  ফরা অযঙ FONDLE ওযযতন,  এয ভাযন জডওনাজয বদযঔ জন। 
এঙা়িা তাযও আচায নাযভয জফযল এও বাাও ়িাযতন মা জওনা তায বওাভয়িয জনযঘ 
জঙর…অযধজওঙুধজওধববযঙ্গধফুছাযতধযফধএঔন?  
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তুআধজনযচধজওধএওচনধজরৄধফঈয়েযধাযথধজজযডধফস্থা়েধবওানযওযভয! ধজভাজভজধওযযতধমাজফ? 

তুআ জও চাজন বতায যাসুর জওন্তু জনযচআ জফফাজত নাযীযও জফয়ে না ওযয বতাযদযযও ওজঘ ওজঘ 
বভয়ে জফয়ে ওযযত জনযদএ/ সুাজয ওযযযঙন,  মাযত বতাযা জজচ্চ ফঈযদয াযথ বফী বফী 
―বঔরা ওযযত‖ াজয. . .  

- জও ফজর ফযা া অযফার তাযফার,  স্ত্রীয াযথ অফায বঔরা জও? ফঈযদয াযথ অফায ওী 
বঔরায চযে ভানুল জফয়ে ওযয, অয বঔরা বতা বমওন ফ়েযয নাযীয াযথআ ওযা মা়ে,  া া 

- ব াআ অভায ওথা,  যাসুর বতা ফযরযঙ ―বঔরা ওযযত‖,  বতাযা বতা জফযদ য়ি এঔন ফজর 
যাসুর ়েত ―কুতকুত‖ বঔরযত ফযরযঙ ফঈযদয াযথ, া া া. . ভুর াজদয জও ফযর বান,  

চাজফয জফন অফরৃল্লাহ্ ( যাঃ)  যত ফজণএত: অল্লায যসুর ( া)  অভাযও ফরযরন,  ‗তুজভ জও জফয়ে 
ওযযযঙা?‘ অজভ ফররাভ,   িাাঁ।‘ জতজন ফরযরন,   ‗ব ওী কুভাযী না ফুএ‑জফফাজতা ( জফধফা ফা 
তারাওরমাাপ্তা) ?‘ অজভ ফররাভ,   ‗ফূএ‑জফফাজতা।‘ তঔন জতজন ফরযরন,   ‗কুভাযীয াযথ ভচা 
ওযায স্বাদ বথযও ফজঞ্চত যআযর বওন?‟ রৄ‘ফা ফযরন—এআ খ নায ওথা অজভ অভয জফন জদনাযযয 
ওাযঙ ঈযল্লঔ ওযযর অভয ফযরজঙযরন,  অজভ চাযফযযয ভুযঔ ফণএনাজ  রৄযনজঙ। ( অল্লায যসুর)  
তাযও ফযরযঙন—তুজভ এওচন ফাজরওা জফয়ে ওযযর না বওন? তা‟যর তজুভ তায াযথ বঔরযত 
াযযত,  ব বতাভায াযথ বঔরযত াযত। ( ী ফুঔাযী, তাীদ রমাওাঃ,  নাঃ ৫২৪৭)  

এওআবাযফ ঈজন অফায ফন্নযা ( ফাচ্চা ়ে না) নাযীযদয বও জফয়ে ওযযত জনযলধ ওযযযঙন। অভাযও 
ফর নাযী জও রৄধু ফাচ্চা ়েদা ওযা বভজন? এআফ জজিত নাযী চাজত রৄনযর জও বাফযফ? 

ভা‗জওর আফনু আ়োায ( যাজম. )  ূযত্র ফজণএত। জতজন ফযরন,  এও ফযজি নফী াল্লাল্লার অরাআজ 
়োাল্লাভ- এয জঔদভাযত ঈজস্থত য়ে ফরযরা,  অজভ এও সুন্দযী  ভমএাদা ম্পন্প নাযীয ন্নান 
বয়েজঙ। জওন্তু ব ফন্নযা। অজভ জও তাযও জফয়ে ওযযফা? জতজন ফরযরনঃ না। তঃয বরাওজ  
জিতী়েফায এয তাাঁযও জচযজ্ঞ ওযযর জতজন তাযও জনযলধ ওযযরন। বরাওজ  তৃতী়েফায তাাঁয 
জনও  এযর জতজন তাযও ফরযরনঃ এভন নাযীযও জফয়ে ওযয বম,  বরমাভভ়েী এফং জধও ন্তান 
রমাফওাযী। বওননা অজভ োে ঈম্যাযতয ওাযঙ বতাভাযদয ংঔযাজখধযওযয ওাযযণ কফএ ওযযফা। 
( অফু দাঈদ,  নাঃ ২০৫০, তাজওওওৃত, াজদযয ভানঃ াান,  াান াজদ অভরযমাকয)  

- রভ,  ফুছরাভ,  অযরআ বতা ফযাাযগুযরা যনও জফব্তওয. . . এআফ াজদ বতা চীফযন রৄনান 
়েজন অভাযদয ( ়োযচ ফা ঔুৎফা়ে) । রচুযযা জও আযে ওযযআ এআফ এজ়িয়ে মা়ে তায ভাযন!  

- বান,  ধয বম তুআ বতায ফঈযও রমাান জদয়ে বাযরাফাজ,  বতাযদয রমাা়ে ২৫ ফঙযযয ংায। 
োৎ বতায ফঈ ভাযা বকর,  বতায জও ফস্থা যফ? 

- যনও ওষ্ট াফ,  যনও ফঙয বআ বাও বথযও বফয যত াযফআ না।ফরযত বকযর রমাথভ 
ংাযযয ওথা বুযর মা়ো ঔুফআ ওষ্টওয। 
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- এআফায জও ফজর ভযনাযমাক জদয়ে বান,  তুআ জও এআ বাযওয ভাযছআ,  জেও বতায ফঈ ভাযা 
মাফায জওঙু ভা যযআ এযওফাযয রৃ- রৃয া জফয়ে ওযজফ? মায ভাযছ এও া অফায জজচ্চ বভয়ে,  
মঔন বতায খযয অফায তায বথযও ফ়ি এও া বভয়ে অযঙ। 

- ম্ভফ, ফযাায,  ২৫ ফঙয ংায ওযয বম ফঈযও বাযরাফাজ,  জিতী়েত জফয়ে ওযায জঘন্তা 
অযত ফঙযঔাযনও ফা অয বফী রাকযত াযয। ভাযা মাফায জওঙু ভা যয বতা বওানজদনআ 
না,   এ া বতা বন্ডাজভ ফরযত বকযর,  তায ভাযন রমাথভ ফঈযও জফয়ে ওযযজঙরাভ জফযল বওান 
ওাযযন,   তাআ তায ভাযা মাফায চযে যিা ওযজঙরাভ,  বমআ ফঈ ভাযা বকর,  অয বতভজন 
রাজপয়ে এযওয য এও জফয়ে রৄরু ওযয জদরাভ,  তাআ না? বওান সুস্থ ভজিযেয ভানুল ২৫ 
ফঙযযয ংায ওযা স্ত্রীয ভৃতযুয ওয়েও ভা যযআ জফয়ে রৄরু ওযয নাজও!  

- ববযী গুড,  ফা বও ফযর ভুজভযনয জ্ঞান নাআ!  বান তুআ জও চাজন,  বতায যাসুর ঔাজদচা 
ভাযা মাফায জওঙ ু ভা যযআ াদা এফং অয়োযও জফয়ে ওযয? 

- মা! !  জও ফজর,  এ া যতআ াযয না,  এভন বতা রৄজন নাআ, জতয জও তাআ !  

- া া, বতাযদয অযরভ অয আভাভযা বতা এআফ জফতজওএত ফযাায জনয়ে ়োচ ওযযন না,  অয 
বতাযা বতা রৄধু নাভাচ ঙা়িা অয আরাযভয জওঙুআ চাজন না। বান ওাযপয/ জনধাজভএওযা বম 
ফযর,  বভাাম্যদ ঔাজদচাযও ম্পজত্তয বরাযব জফয়ে ওযযজঙর ব া এভজন এভজন ফযর না,  
বভাাম্যাদ জফয়েয অযক কযীফ জঙর ব া ফাআ চাযন। অয এআ বতা বদঔ,  তুআ জনযচআ ফযর 
জদজর,   বম বরাও জতযআ ওাঈযও বাযরাযফয ২৫ ফঙয ংায ওযযফ,  ব জও ওযয বআ ফঈ 
ভাযা মাফায জওঙ ু ভা যযআ এযওয য এও জফয়ে ওযা রৄরু ওযয। তুআ জও চাজন ঔাজদচা 
ভাযা মাফায যফতএী ১০ ফঙযযআ বতায যাসুর ১১জ  জফয়ে( ভতান্তযয ১৩জ )  ওযযজঙর,  ভাযন কয়ি 
রমাা়ে ১জ  জফয়ে ফঙযয,   এয ভাযন জও ফুছজর! !  থঘ ঔাজদচায াযথ ২৫ ফঙযযয ংাযয 
এও া জফয়েয া ওযযন নাআ,  ওাযণ ফ ম্পজত্তয ভাজরও জঙর ঔাজদচা। এঔাযন OCCAM'S 

RAZOR ( যনও ফযাঔা বথযও ফযথযও ওভ ওজেন ফযাঔযাজ  বভযন বন়ো)  এপ্লাআ ওযয বদঔ।  

এঙা়িা ঔাজদচা বও জফয়ে ওযায অযকআ জওন্তু ঈযম্য াজনয ( ঘাঘাত বফান)  াযথ বভাাম্যযদয বরমাভ 
জঙর,  অফু তাযরফ বআ জফয়েযত যাজচ জঙযরন না,  তাআ ঔাজদচায জফয়েয রমািাফ অায াযথ 
াযথ ঔাজদচায াযথ জফয়ে জদয়ে বদন। এভনজও ফৃদ্ধ য়ে মা়োয যয নফী ভুাম্যদ ঈযম্য 
াজনযও জফয়েয রমািাফ বদন অফাযযা ( জ ভুজরভ,  াজদ এওাঃ, নাঃ ৬৩৫৩,  ভানঃ জ)  

[ সুত্র- অফু ফক্কয জযাচুজেন/ Martin Lings- বভাাম্যদ এয চীফনী:  ―রমাাযজম্ভও মুযকয তযথযয 
জবজত্তযত তায চীফন‖ এফং ―অাযফ যাসুযরয চীফনওথা‖,  ভজরা াাফী,  ভুাম্যদ অফরৃর 
ভাফুদ,  ফাংরাযদ আরাজভও বন্ ায,  লষ্ঠ ঔণ্ড,  ষৃ্ঠা ৯৮]  

- এ া বতা চানতাভ না,  অজভত ববযফজঙরাভ ঈজন ়েত বাও ওা াযত যনও জফরযম্ব ফাজও জফয়ে 
ওযযজঙযরন। ঈজন বম ঔাজচদায ভৃতযুয যয ―জফয়েয জজয়োর” রৄরু ওযযজঙযরন তা চানতাভ না!  

- ভচায ফযাায জও চাজন,  ঔাজদচায ফ়ে বম জফয়েয ভ়ে অযর ৪০ জঙর ব া জনয়ে 
অযঙ যনও জফতওএ। রমাাঘীন আরাজভও আজতাজফদযা যন্দ ওযযজঙযরন। তায ফ়ে জনয়ে জওন্তু 
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স্পষ্ট বওান াজদ নাআ,  যনযওআ ফযরন বভাাম্যদ বও জফয়েয ভ়ে তায ফ়ে জঙর অযর 
২৮/ ২৯।  

এঔাযন অয এও া ফযাায বঔ়োর ওযয বদঔ,  ঈজন জনযচআ ল্প রমায়োচযন/ রমায়োচযন এযওয 
য এও জফয়ে ওযয জকয়েযঙন, থঘ তায জনযচয চাভাতা অরী মঔন ে জফয়ে ওযযত 
বঘয়েজঙর, ঈজন ঘযভ ফাাঁধা জদয়েজঙযরন( ওাযন জনযচয বভয়ে ওষ্ট াযফ ফযর) , ওত ফ়ি জিঘাজযতা! !   

কুতা়েফা( যঃ) …জভ়োয আফনু ভাঔযাভা ( যাঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফযরন,  অজভ যাূর( া) বও 
জভম্বযয ফয ফরযত রৄযনজঙ বম,  ফজন জাভ আফনু ভুকীযা,  অরী আফনু অফূ তাজরযফয ওাযঙ 
তাযদয বভয়ে াদী বদফায চে অভায ওাযঙ নুভজত বঘয়েযঙ;  জওন্তু অজভ নুভজত বদফ না,  
অজভ নুভজত বদফ না,  অজভ নুভজত বদফ না,  মতিণ মএন্ত না অরী আফনু অফূ তাজরফ 
অভায ওোযও তারাও বদ়ে এফং এয যযআ ব তাযদয বভয়েযও াদী ওযযত াযয। বওননা,  
পাযতভা যে অভায ওজরচায  ওুযা এফং ব মা খৃণা ওযয,  অজভ তা খৃণা ওজয এফং তাযও 
মা ওষ্ট বদ়ে,  তা অভাযও ওষ্ট বদ়ে।( জ বফাঔাজয,  রমাওাঃ আরাজভও পাঃ,  নাম্বাযঃ ৪৮৫০,  
ভানঃ জ)   

- ( দীখএশ্বা বপযর)  চাজন না,  তযফ এও ু খারা ভযন যে অযরআ. . .  

- জওন্তু বদাি অয়ো জওন্তু যনও জ্ঞানী জঙর,  ব যনও াজদ ফণএনা ওযয বকজঙর 
- অো,  বতায বঙা  বফান ভাআায ফ়ে ওত এঔন? 
- এআত ৭ ফঙয যফ। 

- তুআ জও ফরযত াজয ব এঔনআ ওত া ফুজদ্ধভতী ফা ব বজফষ্তযত এওচন জফজ্ঞাজন যফ নাজও 
ওজফ? ভাযন তুআ জও এঔন তায জ্ঞাযনয বরযবর ফরযত াযজফ। 

- না এ া বতা এযওফাযয ১০০% ম্ভফ না, তযফ জওঙ ু এও া ়েত অন্দাচ ওযা বমযত াযয,   
অয ব া বম জেও যফ এভন না, যনযও অযঙ বঙা  বফরা়ে ঘারাও এফং ফুজদ্ধভান থাযও 
যয অফায থাযও না। বজফষ্তযত জও যফ ব া বতা ফরা়ে মাআ না। 

- তাযর ৬ ফঙযযয জজচ্চ অয়ো বজফষ্তযত যনও াজদ ভুঔস্থ যাঔযফ এফং যনও জ্ঞানী,  
রমাজ্ঞাফান যফ এআফ জও ওযয যাসুর ফুছর? অল্লাহ্ বতা ফযর নাআ বওান অ়োযত/ াজদয। অয 
ঈনায বথযও বফী াজদ যঘনা ওযযযঙন যনযওআ।  

অয বভাাম্যাদ বতা তায জরৄ ফঈযও ফযথযও বফী বাযরাফাযতন, অয়োয াজন্পযধয ঈজন 
ফযথযও বফী ভ়ে ওাজ য়েযঙন,  তাআ অয়োআ ফযথযও বফী চানযফ,  এ াআ বতা স্বাবাজফও। 
অো যাসুর মজদ আরাযভয রমাজতষ্ঠায ওাযচআ অয়োযও জনযচয ওাযঙ যাঔযত ঘা়ে,  বতা ঈজন জও 
জনযচয নাতজন ফাজনয়ে জনযত াযযতন না? ফা চায়েদ এয ভত ওযয দত্তও ওযয জনযত াযযতন 
না? জরৄ বভয়েযও জফয়ে ওযযআ াযথ যাঔযত যফ বওন? ফএজ্ঞানী অল্লাাও আরাযভয বঔদভযত 
এওচন  জরৄযও ে বওানবাযফ তায যাসুযরয াজন্পযধয যাঔায ঈা়ে বযরন না?  

অয বতাযদয ফএজিভান অল্লাহ্ জও এয বথযও বাযরা জফওল্প জওঙু বযরন না? ঈনায অযকআ 
জরৄ বভয়েযও যপ্ন বদঔাযত যফ বওন? ঈনায জনযচয ধভএ রমাজতষ্ঠায চযে ঈনাযও জও এও া 
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ফাচ্চা বভয়েয ওাযঙআ ধনএা জদযত যফ? ঈজন জও অয াযয ে বওান জ্ঞানী, রমাজ্ঞাফান রমাাপ্ত 
ফ়েে বভয়ে ঔযুচ বযরন না? থফা ফএজিভান জও অযক বথযওআ ে খযয ঈনায রমায়োচনভত 
এওচন জফজ্ঞ, জজিত াফাজরওা কয়ি তরুযত াযযরন না? ঈজন তাযর জও ফএজ্ঞানী অয 
ফএজিভান যরন বম ঈনায জরৄ বভয়েয ওাযঙআ ধনএা জদযত যফ? ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ জও ঈনায 
দূযদৃজষ্ট জদয়ে ভুজরভযদয এআ জফদ অাঁঘ ওযযত াযযনজন,  বম এআ জনয়ে বজফষ্তযত ভুজরভযদয 
ফযথযও বফী রৃযবএাক বাাযত যফ? 

অয তুআ বওান PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বত এআ তথয বয়েজঙ বম বভয়েযা 
বঙযরযদয বথযও ―জেও ১০ গুন‖ তা়িাতাজ়ি রমাাপ্তফ়েে য়ে মা়ে ভানজও এফং াযীজযওবাযফ? 
বওান জফজ্ঞাজন এআ তথয জদয়েযঙন? তুআ বতা বআ বঙযর বম ত্র- জত্রওা অয আঈজ ঈফ জবজড 
বদযঔ তথয বদ,  এআ রমাভান বতা অযকআ ওযযজঙ অজভ। অয বতাযও এ া রমাভান ওযযত যফ বম 
৬ ফঙযযআ এও া বভয়ে এও া বঙযরয বথযও ১০ গুন বভজঘঈয য়ে মা়ে এফং বআ বভজঘজযঈজ  
জফয়ে ওযায চযে ঈমুি। তুআ ভযন ়ে EMOTIONAL MATURITY াযথ PHYSICAL MATURITY 
যাাঁঘ রাজকয়ে বপযরজঙ বয! !  বফজয বাক কযফলণা ওযা য়েযঙ EMOTIONAL MATURITY এয 
ঈযয, বতাযও রমাভান ওযযত যফ ১০ গুন PHYSICAL MATURITY এয ফযাাযয।  

বতাযও ফযং অজভ জনবএযযমাকয তথয বদআ বান,  ২০১৩ বত PEER REVIEWED SCIENTIFIC 

JOURNAL- CEREBRAL CORTEX এয এওজ  াফজরযওযন,  NEWCASTLE UNIVERSITY, UK এয 
DR MARCUS KAISER ফযরন বম অভাযদয ভজিযেয যওযচা জনঈযযান ংযমাকগুরাযও ভজিক্স 

PRUNING ওযয ফাদ বদ়ে এফং এআ বরমাায বভয়েযদয রৄরু ়ে ১০ বথযও ১২ ফঙয এয ভযধয,   
েজদযও বঙযরযদয রৄরু ়ে ১৫- ২০ ফঙয ফ়েয। এফং যুা ফযাায া COGNITIVE & 

EMOTIONAL ংয খয । এ া াযীজযও বভজঘঈজযজ / PHYSICAL MATURITY জনয়ে বওান কযফলণা 
ন়ে। তুআ ়েত ওাযযা ওাঙ বথযও রৄধ ু ―দ‖ রৄযন ববযফ জনয়েজঙ -  “দ গুন ফ জওঙযুতআ”। 
বজফষ্তযত মা ফরজফ যথনজ ও বযপাযযন্ফ জদজফ। বতায বযা বদজঔ ―ছয়ি ়িা‖ বচাওায 
নায়েযওয ভত য়ে মাযে জদন জদন,  বযপাযযন্ফ ঙা়িা জফজ্ঞাযনয ওথা ফজর! !   

[ সুত্রঃ “Preferential Detachment During Human Brain Development: Age- and Sex-Specific 

Structural Connectivity in Diffusion Tensor Imaging (DTI) Data”, PEER REVIEWED, CEREBRAL 

CORTEX]  

তুআ জও চাজন বম স্বাবাজফও ফস্থা়ে বভয়েযদয ৯ ফঙযযয অযক PUBIC HAIR ততজয ়ে না,  
অফায াযীজযও িভতা! !  অয জজয়েড ়ো ভাযনআ ব াযীজযওবাযফ ফাচ্চা ধাযযন িভ 
এভন না যত াযয। মজদ অভযা চাজন ১৩/ ১৪ ফঙয যরা বভয়েযদয ভাজও যচস্রাফ ়োয 
াধাযন ভ়ে। ফযাজতরভ জাযফ বওান বওান বভয়েয ৭/ ৮ ফঙযয যত াযয মা জনতান্ত 
স্বাবাজফও ( PRECOCIOUS PUBERTY)  

এঙা়িা ফর PEER REVIEWED বায অযঙ PUBERTY এফং ADOLESCENCE জনয়ে,  এও ু য়ি 
বদজঔ,  বওান বায াজফ না বম স্বাবাজফও ফস্থা়ে ৬- ৯ ফঙযয বওান বভয়েয 
ফ়েঃজন্ন/ PUBERTY ়ে। বতায যাসুর জওন্তু ৯ ফঙয ( ভতান্তযয ৮ ফঙয)  ফ়েযআ ফত রৄরু 
ওযয জদয়েজঙর. . অয এআ জরৄযও জফয়েয জঘন্তা ভাথা়ে এয জকয়েজঙর ৬ ফঙয ফ়েযআ! !  
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এঙা়িা EMOTIONAL MATURITY এফং PHYSICAL MATURITY ভাযছ তপাৎ অযঙ। অফায বআ 
EMOTIONAL MATURITY অযর তায জযূণএতায ফযাায অযঙ। ভযাঘুজযজ  অা ভাযনআ তা 
জযণূএ ন়ে,  এঙা়িা জফয়েয চযে াজযজযও  ভানজও জযণূএতা অরাদা জফল়ে।  

- রভ, ব া জেও ফযরজঙ…   

- অো ধয বতায বফান ভাআা ়িাযরঔা বল ওযয ২৫ ফঙযয া জদর,  জফয়েয চযে রৃয া 
াত্র অর,   এওচযনয ফ়ে ৩০,   অযযওচযনয ফ়ে ৫৫,  তযফ ৫৫ ফঙয ফ়ে জমজন জতজন 
যনও জফঔযাত এফং ধনী। তুআ ওায াযথ জফয়ে জদজফ? 

- ফশ্যআ ৩০ ফঙযযয াযথ,  ওাযণ ফ়েযয াথএওয ওভ,  তাযদয ভযধয বফাছা়িা বাযরা যফ,  
এঙা়িা ভযনয জভর ফা াযীজযও এও া াভঞ্জস্যতা অযঙ ফয । অভায বফান ৩৫ ভাযন বআ 
ফুয়িা ফযা ায তঔন ৬৫, বযতা ৫৫ ফঙয ফ়েযআ অভায বফাযনয ঘাজদা বভ াযত াযযফ জওনা 
যন্দ! া া … 

- জেও তাআ, ফ়েযয াভঞ্জস্যতা এঔাযন অর ফযাায, তাযর বমআ বভয়েয ফ়ে ৬ ফঙয, তাযও 
তুআ বফজয বফী ়েত ১০- ১২ ফঙযযয ওাযযা াযথ জফয়ে জদযত াজয ( মজদ যাধ যফ) ,  
তাযর বআ তুআ জও ওযয যাসুযরয ভত ৫১ ফঙযযয ফ়েে এওচন বরাওযও,  এও া ৬ ফঙযযয 
ফাচ্চা বভয়েয াযথ জফয়ে বদ়োয বমৌজিওতা ঔুযচ া? ৬ ফঙযযয ফাচ্চাযদয বতা অভযা বওাযর 
তুযর বনআ। অয়ো তঔন তুুর বঔরত ( জ াজদ নুমা়েী) ।   

অয অয়োয াযথ অযক মায ( চুফায়েয)  জফয়েয ওথা জঙর, বজও ৫১ ফঙযযয ফ়েে জঙর বয?? 

- রভ, তা জেও,  ফ়েযয াভঞ্জস্যতায ফযাায া বঔ়োর ওজয নাআ ফশ্য। 

- অো ধয,  বতায বফান ক্লা এআয  য়ি, ব া়িায বওান বঙযরয বরমাযভ য়িযঙ,  তাযা ফাা 
বথযও বফয য়ে বকর রৃচযন জফয়ে ওযযফ ফযর। রৃচযনআ এআ জফয়েযত যাজচ,   বঙযরয ফ়ে 
২২,  এভনজও বঙযরয ফাফা- ভা যাজচ,  বঙযর ধনী ফযর বতায ফাফা- ভা কযযাচী,  এঔন তুআ 
জও ওযজফ? 

- তাযয বচায ওযয ধযয এযন ফাা়ে অ যও যাঔফ, পাচরাজভ নাজও, ক্লা এআয  জফয়ে!   

- জওন্তু তায বতা এআ জফয়ে বতা ভত অযঙ বয, বযতা যাজচ, তাযদয ফাফা- ভা যাজচ, ফাআ যাজচ। 

- পাচরাজভ ওথা ফাতএা,  ক্লা এআয য বভয়েয জও জফয়ে ওযায চযে ভানজও জযক্কতা এযযঙ? 
ব মজদ বওানবাযফ ধযয বনআ াযীজযওবাযফ িভ,  জওন্তু আ ফ়েয তায জফয়ে ওযায ভত 
ভানজও জযক্কতা অয নাআ,  ফ বথযও অর ফযাায ব AGE OF CONSENT এ ঈনীত ়ে 
নাআ। ব জফয়েযত যাজচ যর তায ভতাভযতয ভূরয নাআ,  ওাযণ ভতাভত বদ়োয ভত ফ়েআ 

তায ়ে নাআ- মাযও ফযর AGE OF CONSENT। অভায ফাফা- ভা,  তায ফাফা- ভা,  এভনজও ুযা 
বদ যাজচ থাওযর তাযত মা়ে অয না,  ওাযণ তায AGE OF CONSENT ়ে নাআ। 

- এযওফাযয াযযপক্ট ফযরজঙ বয,  এআ না র অর ভুিভনায ভত ওথা। বান তাযর ৬ 
ফঙযযয ফাচ্চায জও ওযয AGE OF CONSENT ়ে? তঔন জও ওযয এআ মুজি বদ বম অয়োয 
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ফাফা যাজচ জঙর,  বভাাম্যদ যাজচ জঙর,  অয়ো যাজচ জঙর, তাআ জফয়ে জেও জঙর!  অয়োয 
বতা AGE OF CONSENT আ জঙর না। 

- রভ, তা ফশ্য এও া জঘন্তায জফল়ে. .  

- অো ধয তুআ বতায ফ বথযও ওাযঙয এওচন রমাজতজষ্ঠত এফং ৎ ফন্নুযও যনও বাযরাফাজ। 
বতাযদয অযক বথযওআ যনও বাযরা ম্পওএ। বতায এও া বঙা  বফান অযঙ মায ফ়ে ২৫,  অয 
বতায ফন্নুয ফ়ে ৩০। এওজদন বতায বআ রমাজতজষ্ঠত ফন্নু োৎ ওযয বতায বফানযও জফয়েয রমািাফ 
জদয়ে ফর,   তুআ তঔন জও ওযজফ? 

- অজভযতা যনও ঔুজ য়ে মাফ, ঔুজযত তাযও চজ়িয়ে ধযফ, ওাযণ বাযরা বঙযর া়ো ওযষ্টয 
ফযাায,   মাযও যনও অযক বথযওআ জঘজন এফং ৎ ফযর চাজন ব মজদ জফয়ে ওযযত ঘা়ে 
অভায বতা ঔুজযত অ ঔানা য়ে মাফায ওথা।  

- তাযর বভাাম্যদ মঔন অফু ফওয বও রমাথভ জফয়েয রমািাফ জদর, তঔন অফু ফওয ওআ ঔুজযত 
বভাাম্যদযও চজ়িয়ে ধযয ফরযফ, ‗অজভযতা এতজদন এআ ঔফয বানায যিা়ে জঙরাভ।‘,  তা না 
ওযয অফু ফওয ফরযরন-  “অজভ বতা বতাভায বাআ, এ া জও ওযয ম্ভফ?‖ ( জ ফুঔাজয,  
বজরঈভ- ৭,  ফআ-  ৬২,  নং- ১৮)  

এ া রৄযন জও বতায অযরআ ভযন ়ে বম অফু ফওয এআ জফয়েযত ঔুফ ঔুজ জঙযরন? অয অফু 
ফওয জও চানযতন না বম তায এওআ ভায়েয বয য বাআ বভাাম্যদ নন, তাআ এআ জফয়ে 
যমৌজিও জওঙু ন়ে, তা ঈজন ঔুজ য়ে ফুযও চজ়িয়ে না ধযয,  ঈটা জওঙু া অজত্তসুঘও ওথা 
বওন ফরযরন? অফু ফওযযয এআ ভন্তযফয জফয়েয রমািাযফ জফব্ত ়োয অবা এযওফাযয জযষ্কায।  

অফু ফওয বতা তায দ ফঙয অযক বথযওআ বভাাম্যযদয ঔা দাানুদা য়ে জকয়েজঙর,  তায 
ওথা়ে যে- ফয,  এভনজও তায অচগুজফ ওথাফাতএাযও (  বমভন জভযাযচয বওো)  ব জফনা 
রমাযশ্ন জফশ্বা ওযয। তায জরৄ ফাচ্চা বভয়ে জফয়ে ওযয বতা নতুন ওযয বওান ম্পওএ স্থাযনয বওান 
দযওায এঔাযন তযাফশ্যও বদঔা মা়ে না। বচায ওযয মুজি বকরাযত ঘাজে নাজও? 

- যাাঁ…তাত চানতাভ না,  ঈজন এযওভ জওঙু ফযরজঙযরন নাজও ! !  বনা ওযভন্ … 

- তুআ জও চাজন,  বতায যাসুর জনযচ দাী বক্স ওযয বকজঙর? 

- না,  জও ফজর,  বযওভ বতা ওঔন বতা রৄজন নাআ 

- ঈনায এওচন দাী জঙর,  ভাজয়ো জওফজত়ো,  মাযও জভযযয াযওয ওাঙ বথযও ঈজন জকপ  
জযযফ বয়েজঙযরন। ভাজয়ো জওফজত়োয কযবএ বভাাম্যযদয এও বঙযর য়েজঙর, নাভ - আব্াীভ। 
এআ ফযাাযয বওান অযরযভয জিভত নাআ। ভাজয়ো জওফজত়োয াযথ ঈনায বওান জফয়ে ়ে নাআ,   
জফয়ে ়োয রমাশ্ন অয না, ওাযণ তাযও বতা বক্স ওযায চযেআ জকপত বয়েজঙযরন। এআ 
চযেআ তাযও ঈমু্যর ভুযভজনন ধযা ়ে না। এআ ফযাাযয জফঔযাত IFTA এয পযতা়ো অযঙ। 

IFTA রমাশ্নঃ ভাজয়ো অর জওফজত়ো জও নজফয স্ত্রী জঙযরন বআ জাযফ ঈজন জও ঈমু্যর ভুযভজনন 
( ভুজভনযদয ভাতা) ? 
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ঈত্তযঃ পাত়ো নং ৫৮৪৮। ―ভাজয়ো অর জওফজত়োযও নফী জভযযয ান ওতএা ( অর 
ভু়োজও)  বথযও ঈায জাযফ বয়েজঙযরন,  ঈনাযও নজফয েী ফা ঈমু্যর ভুযভজনন ( ভুজভনযদয 
ভাতা)  জাযফ জফযফঘনা ওযা মাযফ না। ভাজয়ো অর জওফজত়ো মুদ্ধ ফজন্দনী জঙযরন মা নজফয ডান 
যিয জধকত জঙর ( ওাযচআ জফফা ঙা়িাআ ঈজন নজফয চে ারার জঙযরন) । ঈজন আব্াজভ নাযভ 
নজফয যচাত ন্তাযনয চন্ধ জদয়েজঙযরন,   বআ ওাযযন ঈম্য ়োরাদ ( ন্তাযনয ভাতা)  ঈাজধ 
বয়েজঙযরন।‖ 

এআ ভাজয়ো জওফজত়ো বম নফীয ফঈ জঙযরন না, তা অযযওবাযফ রমাভান ওযা মা়ে। দাী ভাজয়োযও 
বওন্ ওযয নফীয ে জফজফযদয াযথ বম যাক বকাস্বা ঘরজঙর মায জযযরমাজিযত সুযা অত 
তাাজযভ এয রমাথভ ওয়েওজ  অ়োত নাজচর ়ে। জফজফ াপাযও যাসুর বওান ওাযচ তায জতা 
ভযযয ফাা়ে াজেয়ে বদন ফা ঈজন জনযচআ মান। এযয জফজফ াপায খযয তাযআ জফঙানা়ে নফী 
বভাাম্যদ দাী ভাজয়োয াযথ বমৌন ঙ্গভ ওযযন, জফজফ াপা জও ভযন ওযয জপযয অযন,  এফং 
নফীযও তাযআ জফঙানা়ে ভাজয়ো জওফজত়োয াযথ…ফস্থা়ে বদযঔ স্ববাফতআ ঔুফআ বযযক মান। নফী 
এজ যও জফজফ অয়োয ওাঙ বথযও বকান যাঔযত ফযরন। তঔন ঈদ্ভূত জফদ বথযও ফাাঁঘযত নফী 
ভাজয়োযও জনযচয চযে াযাভ ওযয জনযরন। অয জেও তঔন জও র চাজন?  

- জও র? ফাজও ফঈযা ফাআ বচযন বকর নাজও? 

- অযয না,  জেও তঔন স্ব়েং অল্লাহ্ নফীয াযথ দাী ভাজয়োয ফত ( বক্স)  ঘারু যাঔায 
চযে অ়োত নাজমর ওযযরন। ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ জও ওযয নফীয আো না জভজ য়ে ফয থাযওন? 

( ৬৬ নাম্বায যূা অত তাজযভ,  ১- ২) - ‖ব নফী,  অল্লা অনায চযে মা ারার ওযযঙন,   
অজন অনায স্ত্রীযদযযও ঔুী ওযায চযে তা জনযচয চযে াযাভ ওযযযঙন বওন? অল্লা 
িভাীর, দ়োভ়ে। অল্লা বতাভাযদয চযে ওভ বথযও ফযজত রাযবয ঈা়ে জনধএাযণ ওযয 
জদয়েযঙন। অল্লা বতাভাযদয ভাজরও। জতজন ফএজ্ঞ,  রমাজ্ঞাভ়ে।‖ 

[ সুত্রঃ তাপজযয আফযন ওাজয,  নুফাদ-  ডঃ ভুাম্যাদ ভুচীফুয যভান,  এঙা়িা ডঃ আ়োজয 
ওাজধ এও জবজডযত এ া ফযাঔা ওযযন]   

জও অচফ ওথা বদঔ,  জমজন অল্লায নফী,  বেষ্ট নফী,  াযা চাাযনয অদএ ওর মুযকয চে 
জতজন মঔন তঔন দাী ফাদীয াযথ জফয়ে ঙা়িাআ বমৌন অনযন্দ বভযত ঈেযঙন। ভাযাফা!  অফায 
জতজন ফরযঙন – তায এ চীফনাদএ ফাআযও ওযোয বাযফ নুযন ওযযত। অফায অল্লাাও 
তায বআ ওাযচয নুযভাদযন াযথ াযথআ অ়োত নাজমর ওযয মাযেন ( আজদযও যনও চরুজয 
জফলয়ে কুযঅযন জওঙুআ ফরা নাআ! )   

তুআ জও চাজন,  অল্লাহ্াও এআবাযফ রমাজত যদ যদ তায ব়োযা যাসুর বও াাময ওযায 
চযে াযথ াযথ ী নাজমর ওযযতন,  জফযল ওযয ব া মজদ ত যাসুযরয বক্স ফা জফফা 
ঙ্ক্রান্ত,  অল্লাহ্ এআ ফযাাযয ঔুফ তৎয জঙযরন। অল্লাহ্য এআ জধও তৎযতায! !  ফযাায া 
অয়ো ব য া়ে। 

তাআ জতজন এওজদন ফযরআ ফযরন-  
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আফনু ারাভ ( যঃ) …জাযভয জতা ঈয়ো বথযও ফজণএত বম,  জতজন ফযরন,  বম ফ ভজরা 
জনযচযদযযও নাফী ( া) এয জনও  ভএণ ওযযজঙযরন,   ঔারা জফনযত াওীভ তাযদযআ এওচন 
জঙযরন। অজ়ো ( যাঃ)  ফযরন,   ভজরাযদয জও রজ্জা ়ে না বম,   জনযচযদয যুরুুযলয ওাযঙ 
ভএণ ওযযঙ? জওন্তু মঔন কুযঅন এ অ়োত ফতএীণএ র-  ―ব ভুাম্যাদ!  বতাভাযও জধওায 
বদ়ো র বম জনচ স্ত্রীকযণয ভধয বথযও মাযও আো অরাদা যাঔযত ায।‖ অজ়ো ( যাঃ)  
ফযরন,  আ়ো যাসুরাল্লা!  অভায ভযন ়ে, অনায যফ অনায ভযনাফাঞ্ছা ণূএ ওযায ত্বজ়িৎ 
ফযফস্থা জনযেন। ঈি াদীজ  অফূ াইদ ভু়োজেফ,   ভুাম্যাদ আফনু জফয এফং অফদাহ্ জাভ 
বথযও অয জাভ তায জতা যত এযও যযয বঘয়ে জওঙু বফী- ওভ অজ়ো ( যাঃ)  বথযও 
ফণএনা ওযযযঙন। ( ী ফুঔাযী, আরাজভও পাঃ,  ৪৭৪০,  ভানঃ জ)   

তাপজযয আফযন ওাজয ( আরাজভও পাঃ, ষৃ্ঠা ১৩৬, ১৩৭,  ূযা অচাযফয ৫০/ ৫১ ফযাঔা)  
এওআ াজদ ফণএনা়ে বম বালা ফযফায ওযযযঙন তা তযন্ত ৎ,  ঈজন ফাজওযদয ভত আযে ওযয 
SUGARCOAT/ বালা়ে বৌন্দমএ অযনন নাআ,  ঈজন নুফাদ ওযযযঙন,  ― অয়ো ( যা)  যাসুর( া)  

বও ফজরযরন,  অনায রমাজতারও দ্রুত অনায ঘাজদা ভতুাজফও রকুভ নাজমর ওযযন”, আফযন 
ওাজয বঔাযন ফযাঔা়ে অয ঈযল্লঔ ওযযন যাসুর বভায ঙা়িাআ বমওন নাযীয াযথ 
ফত/ বক্স ওযযত াযযতন,  ওাযন ঈজন যাসুর!    

তুআ জও চাজন বম, বতায যাসুর জনযচ তায বভয়েয চাভাআ অরী বও বক্স ওযায চযে নাযী 
জদযতন ( কজনভযতয ভার জযযফ)   

ফুযাআদা ওতৃএও ফজণএতঃ ―নফী অরীযও ‗ঔুভু‘ অনযত ঔাজরযদয জনও  াোযরন ( মুদ্ধরব্ধ ভাযরয 
নাভ ঔুভু) । অরীয ঈয অভায ঔুফ জংা জের,   ব ( ঔুভুযয বাক জযযফ রমাাপ্ত এওচন 
মদু্ধফজন্দনীয াযথ বমৌনঙ্গযভয য)  বকার বযয জনয়েযঙ। অজভ ঔাজরদযও ফররাভ-  ―তুজভ এফ 
বদঔ না‖? নফীয ওাযঙ বৌঙযর জফল়েজ  অজভ তাযও চানারাভ। জতজন ফরযরন-  ―ফুযাআদা,  অরীয 
ঈয জও বতাভায জংা যে‖? অজভ ফররাভ- ―িা, যে‖। জতজন ফরযরন- ―তুজভ যতুও আলএা 
ওযঙ,  ওাযণ ঔুভুযয বম ুকু বাক ব( অরী)  বয়েযঙ তায বঘয়ে অয বফী া়োয বমাকয 
ব( অরী) ‖। ( জ ফুঔাজয,  তাজদ রমাওাঃ, নাঃ ৪৩৫০,  ভানঃ জ)  

- বতায এআফ াজদ জওন্তু অজভ চীফযন রৄজন নাআ,  এআফ াজদ জনয়ে বতা আভাভ/ অযরভযা 
বওান ওথা ফযরন না। ঈনাযা বতা ফ সুন্দয সুন্দয অ়োত অয াজদগুরাআ ফযরন ভাযে 
ভ়েদাযন এফং ভজচযদয ঔুৎফা়ে। 

- া া,  এ াআ বতা ওাানী ফন্নু,  এআফ জনয়ে ওথা ফরযর বতা অভ- অদজভয ইভান ঘযর 
মাযফ,  অয ঈনাযদয ধভএ ফযফা ফন্ন য়ে মাযফ। 

অো,  ধয তুআ এওচন তজনও,  মুযদ্ধ বতাযা যাজচত জর। এযয বতায ফঈয াভযন বতাযও,  
তায ফাফাযও তযা ওযা র,  তাযর বআ তযাওাযীয ঈয বতায ফঈয়েয জও জপজরং ( তা 
অফায বারফাায নুবফ! ! ) যত াযয। 

- ফজর জও!  ব রুদ্ধ য়ে মাযফ, াযযর তাযও তযা ওযযফ, এ া অফায ফরায রাযক নাজও… 
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- জওন্তু বতায যাসুর,  সুন্দযী াজপ়েযায ফাফা এফং স্বাভী বও তযা ওযয তায াযথ বক্স ওযায 
চযে জফঙানা়ে জনয়েজঙযরন। যাসুযরয জও তঔন ফঈ এয বাফ জঙর? ে বওান াাজফয াযত 
াজপ়োযও জদযত াযর না? ঈনায এত দযদ ঈেজরয়ে য়িজঙর বম জযফাযযয বরাও তযা ওযয 
তায াযথআ ফত ওযযত যফ? বমযত ু ঈজন জনযচআ তায জযফাযযয বরাওচন তযা ওযযযঙন,  
তাআ ঈজন জনযচয জফঙানা়ে না জনয়ে ে বার জফওল্প বফয ওযযতআ াযযরন না? 

( জ ফুঔাযী, আপাঃ,  নাঃ ২৬৯৪ এফং অফু দাঈদ, আরাজভও পাঃ, নাম্বাযঃ ২৯৮৪,  ভানঃ জ)  

তুআ জও ববযফ বদঔযত াজয, ওত চখে যত াযয ফযাায া?   

- রভ, অযরআ ফযাায া এভন য়ে থাওযর ঔুফআ অজত্তওয, ঈজন ে বওান াাজফয াযত 
জদযত াযযতন ফা াজরত বভয়েয ভত ওযয যাঔযত াযযতন। জফওল্প ফশ্যআ জঙর তঔন।  

- অো,  বতায ফঈত ভাাল্লা যনও জজিত,  বতাযদয ভাযছ জও ছক়িা জফফাদ ়ে ভাযছ ভাযছ? 

- ঔুফআ ওভ, না ফরযরআ ন়ে। অয যাযকয বথযও জবভান বফী। জজিত বভয়ে, ভানজওতা ঈন্পত। 

- তুআ জও ছক়িা যর বতায ফঈযও ওঔন ভাআয/ রমাায জদজফ? 

- পাচরাজভ ওযায চা়েকা া না? রমাথভত ফঈ জও রৄধু ববাক অয ভাআযযয জচজন নাজও? ভাআয 
বদ়ো বতা রৃযযয ওথা,  তুআ মজদ বওান নাযীযও ভাআয বদ়োয আজঙ্গত জদয়ে থাজও,   ব া 
চখে ফযাায এফং শনজতও। এওভাত্র ওাুরুলযাআ নাযীযদয কায়ে াত বতাযর। অয অজভ মজদ 
ভাআয জদযত াজয, ব জদযত াযযফ না বওন? জওফ কা- গুরাজন শনজতওতায ওথা ফজর! !  
জঘন্তা ওযা মা়ে না এআ মভানা়ে!  

- া া,  ব াআ বাযরা, অজভ চানতাভ, তুআ এআযওভ ঈত্তয জদজফ,  জওন্তু জঘন্তা ওযয বদঔ,   
ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ কুযঅযন ফযরযঙন,   রৄধুভাত্র রুুলযা ঘা়েযর নাযীযদয বও ভাআয জদযত াযযফ। 
এঔাযন ঈযল্লঔয বম ভাআয জওবাযফ জদযফ ব া কুযঅযন অল্লাহ্ স্পষ্ট ওযয ফযরন নাআ। 

―অয মাযদয ( স্ত্রীযদয)  ভযধয বওান ফাধযতা ঔুাঁযচ া তাযদয রৃযদ দা,  তাযদয মযা 
তযাক ওয এফং রমাায ওয। মজদ তাযত তাযা ফাধয য়ে মা়ে,   তযফ অয তাযদয চযে ে 
বওান থ নুন্নান ওযযা না‖-  ৪ নাম্বায যূা জনা অ়োত ৩৪ 

- এ া রৄযনজঙ অযক,  জওন্তু ভাআয/ রমাায বদ়োয অযক বতা জওঙু তএ অযঙ বদাি। 

- া া,  ভাআযযয অযক অফায তএ,  এআভাত্র বতা তুআ ফরজর বমযওাযনা ফস্থা়ে তুআ ভাযজফ না,  
এ া জঘন্তা ওযাআ সুস্থতা,  অয এওচন ফএজিভান এফং ফএজ্ঞানী স্রষ্টায ভুঔ জদয়ে ―স্ত্রীযও 
ভাআয/ রমাায‖ ব্দ বফয ়োআ অশ্চযমএয ফযাায। ভাআয বতা ভাআয,  তায অফায অযক জযঙ 
তএ জদয়ে রাব জও! !  এ া বতা ফযাথা া়োয রমাশ্নআ ন়ে। 

এভনজও এঔাযন রমাতীজও রমাায ফযর জওঙু ফরা ়েজন,  জফঔযাত যনও তাপজযওাযও ( বমভন 
অল্লাভা াযপচ আভদারৃজেন আফযন ওাজয রমাভুঔ)  জওন্তু বতাযদয ভত তযানা বাঁজঘয়ে এযও রমাতীওী 
রমাায/ Symbolic ফযরনজন। তাযা স্পষ্ট রমাায ফযরআ তাযদয তাপজযয ফযাঔা ওযযযঙন।  
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এআ াজদ বদঔ, বতায ব়োযা যাসুর জওবাযফ ফঈ জ াযত যফ ব ঈা়ে া ফযর জদযেন,  
ভাযন রমাায ওয, তযফ ভুযঔ অখাত ওযযত ভানা ওযযযঙন ( াান াজদ অভরযমাকয) । 

াওীভ আফনু ভু‗অজফ়ো অর- কুাআযী ( য. )  বথযও তায জতায ূযত্র ফজণএত। জতজন ফযরন,  
এওদা অজভ ফজর,  ব অল্লায যাূর!  অভাযদয ওাযযা ঈয তায স্ত্রীয জও ও যয়েযঙ? জতজন 
ফরযরনঃ ‗তুজভ মঔন অায ওযযফ তাযও অায ওযাযফ। তুজভ বাাও জযধান ওযযর তাযও 
বাাও জদযফ। তায ভঔুভন্ডযর ভাযযফ না,  তাযও কারভন্দ ওযযফ না এফং থৃও যাঔযত যর 
খযযয ভযধযআ যাঔযফ‘।( অফূ দাঈদ, তাজওওওৃত, নাঃ ২১৪২,  ভানঃ াান)  

ফযথযও অশ্চযমএয ফযাায র যাসুর ―যযািবাযফ‖ এ ফযর জকয়েজঙযরন,  বম ঈজন ঘাআযতন 
স্ত্রীযা তায চাভাআ বও বচদা ওরুও। 

ওা়ে আফনু া‗দ ( যাঃ)  যত ফজণএত। জতজন ফযরন, ―অজভ ( আযাযও ফজস্থত,   কূপায 
জন্পও ফতএী)  ‗ীযা‘ যয জকয়ে বদঔযত বরাভ বম,   তাযা তাযদয বনতাযও ম্যানাযথএ জচদা 
ওযযঙ। এ া বদযঔ অজভ ভযন ভযন ফররাভ, জনশ্চ়ে যাসুর( া) আ জচদা া়োয ফএাজধও 
ঈমুি। তঃয অজভ যাসুর( া) - এয জনও  এয ফররাভ,   অজভ ীযা‘য পযয বদঔযত 
বরাভ বম,   বঔানওায জধফাীযা তাযদয বনতাযও জচদা ওযয। অজভ জস্থয ওযযজঙ বম,   
অজনআ াচদায জধও ওদায। এ ওথা রৄযন জতজন ( যাসুর)  জচযজ্ঞ ওযযরন,   ( তযফ জও 
অভায ভৃতযুয যয)  তুজভ অভায ওফযযয মু্যঔ জদয়ে কভনওাযর ওফযযও জচদা ওযযফ? ঈত্তযয 
অজভ ফররাভ,   ( জনশ্চ়ে)  না। জতজন ( যাসুর)  ফরযরন,   না,  ( ওজস্মনওাযর)  ওযযা না। 
বওননা অজভ মজদ ( অল্লা ফযজতযযযও)  য ওাঈযও জচদা ওযযত ফরতাভ তযফ স্বাভীযদয চে 
যভণীযদযযও জচদা ওযায জনযদএ ওযতাভ।‖ ( অফূ দাউদ ২১৪০,  ভানঃ জ এফং ে বালা়ে 
ঈযল্লঔ অযঙ আফযন ভাচা, তাজদ রমাওানী,  নাঃ ১৮৫৩,  ভানঃ াান )  

এআ াজদজ  জনয়ে অজভ ফরায বালা াজযয়ে বপযরজঙ,  যাসুর ফযরযঙন স্ত্রীযদয ওভ ওভ রমাায 
ওযযত ওাযন জদন বযল ( ভাযন যাযতয বফরা)  বতা স্ত্রীযদয াযথআ “জভজরত” যত যফ! !  ভাযন 
যাযত জফঙানা়ে স্ত্রীযদয ওাযঙ বমযত বতা যফআ, ফায ভস্যা মাযত না ়ে, তাআ বকারাযভয ভত 
রমাায ওযযত জনযলধ ওযযযঙন, তযফ এযওফাযয রমাায ওযযত জনযলধ ওযযনজন জওন্তু!    

ভুাম্যাদ আফনু আঈসুপ ( যঃ) …অফরৃল্লা আফনু মাভ‘অ ( যাঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফযরন,  নাফী 
( া) ফযরযঙন,  ―বতাভযা বওঈ জনচ স্ত্রীযদযযও বকারাযভয ভযতা রমাায ওযযা না। বওননা,  জদযনয 
বযল তায াযথ বতা জভজরত যফ‖।( জ ফুঔাজয,  আরাজভও পাঃ,  নাঃ ৪৮২৫,  ভানঃ জ)  

 

এআ াজদয বতা যাসুর যযািবাযফ রমাায ওযযত রমাযযাঘনা জদয়ে জদয়েযঙন। ঈজন ফযরনঃ 

―স্ত্রীযও বওন রমাায ওযা যরা ব জফলয়ে বল জফঘাযযয জদন তাযও বওান রমাশ্ন ওযা যফ না‖ 
[ অফু দাঈদ, ফআ নং- ১১, াজদ- ২১৪২, াজদজ  যনযও রৃফএর, অফায যনযও াান ফযরযঙন]  

অযযওজ  ঔুফ ভচায াজদ বচযন যাঔ,  তুআ ( স্বাভী)  ডাওা ভাত্র বতায স্ত্রীযও বতায াযথ বক্স 
ওযায চযে া়িা জদযতআ যফ,  বতায স্ত্রী মতআ ফযি ফা বমঔাযনআ থাকুও ( ঈযটা া জওন্তু অফায 
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ফরা ়েজন) । যাসুর ফযরযঙ বতায ভযন মজদ জফযল ঔায়ে! ! চাযক অয বতায ফঈ ঈয য জযে 
থাযও,  তাযর তাযও বতায ডাযও া়িা জদযত যফ…  

‗অফরৃল্লাহ্ আফনু অফূ অপা ( যাঃ)  বথযও ফজণএত। জতজন ফযরন,  ভুঅম ( যাঃ)  জজয়ো বথযও 
জপযয এয নাফী( া) - বও াচদা ওযযন। নাফী( া) ফযরনঃ ব ভু‗অম!  এ ওী? জতজন ফযরন,  
অজভ জজয়ো়ে জকয়ে বদঔযত াআ বম,  তথাওায বরাযওযা তাযদয ধভএী়ে বনতা  াওযদযযও 
াচদা ওযয। তাআ অজভ ভযন ভযন অা বালণ ওযরাভ বম,  অজভ অনায াভযন তাআ 
ওযযফা। যূরুল্লা( া) ফযরনঃ বতাভযা তা ওযযা না। বওননা অজভ মজদ বওান ফযজিযও অল্লাহ্ 
ঙা়িা য ওাঈযও াচদা ওযায জনযদএ জদতাভ,  তাযর স্ত্রীযও জনযদএ জদতাভ তায স্বাভীযও 
াচদা ওযযত। বআ ত্তায থ,  মাাঁয াযত ভুাম্যাযদয রমাাণ!  স্ত্রী তায স্বাভীয রমাায জধওায 
অদা়ে না ওযা মএন্ত তায রমাবুয রমাায জধওায অদা়ে ওযযত িভ যফ না। স্ত্রী জজফওায 
( থফা ঈ / আংজর বাএন -  Camel Saddle)  ভযধয থাওা ফস্থা়ে স্বাভী তায াযথ তচজফও 
ঘাজদা যূণ ওযযত ঘাআযর স্ত্রীয তা রমাতযাঔযান ওযা নুজঘত। ( আফযন ভাচা, তাজদ রমাওাঃ,  নাঃ 
১৮৫৩,  ভানঃ াান)  

অো অভাযও ফর তুআ জও সুঔ যর জনযচয স্ত্রীযও বঙয়ি জদজফ থফা সুস্থ চানযর বওান 
বদ্র,  বার,  ৎ নাযীযও জফফা ওযযত স্বজিযফাধ ওযজফ? 

- অযয না ভাথা ঔাযা,  এআফ বওান অভযরয ওথা ফাত্রা!  অজভ জনযচআ বতা সুযঔ যযত 
াজয। এভনজও অভায জনযচয ―বকান‖ ভস্যা থাওযতআ াযয। ফযং সুঔ জফসুঔ বতা 
অল্লাাযওয াযত,  তাআ না?  

- ফা বারআ ফযরজঙ,  ফশ্যআ এওচন জজিত বদ্রযরাও বতায ভযতআ বাফযফ,  জওন্তু যাসুর জও 
ওযযযঙ বান। কুষ্ঠ ়ো়ে জনযচয এও স্ত্রীযও ( অভযা জফনযত আ়োজমদযও)  তারাও জদয়েজঙযরন,  
জমজন( যাসুর)  জওনা যরৌজওও বভাযচচায জধওাযী জঙযরন,  জমজন স্পএ ওযযরআ যরৌজওও 
কুদযযত কুষ্ঠ বযাকী বার য়ে মা়ো ম্ভফ জঙর, মায ভুত্র/ রমাাফ বঔয়ে অযযও াাজফ অচীফন 
বয য ী়িা বথযও বযাআ!  বয়েজঙযরন, মাযও অল্লা াও ফযঘয়ে বফজ ম্যান জদয়েযঙন,  
জতজন বযাকারান্ত ফযর বআ স্ত্রীযও তারাও জদয়েজঙযরন ( অর- জফদা়ো ়োন জনা়ো,  অল্লাভা আফযন 
ওাীয,  আরাজভও পাঈযন্ডন,  ঞ্চভ ঔণ্ড,  ষৃ্ঠা ৪৮৬ এফং The History of al-Tabari, Vol 39, 

p 188 Biographies of the Prophet’s Companions and Their Successors/ Translated and 

annotated by Ella Landau-Tasseron)  

 

এআফায বচাযয জঘল্লান জদয়ে ফর,  জনধাজভএওযদয পাজ ঘাআ, অভায ব়োযা অল্লায যাসুর জনয়ে 
ফাযচ ভন্তফয ওযযযঙ। তযরা়োয জনয়ে ভাযথ বনযভ মা,  জনধাজভএওযদয তযা ওযযত। রৃজন়োযত রমাা়ে 
১. ২ জফজর়েন জনধাজভএও/ যজ্ঞফাজদ অযঙ,  ও়েচন বও তযা ওযজফ। ঈযটা জনধাজভএও/ ওাযপয 
প্লা পভএ ঙা়িা বতা বতাযদয ঘযরআ না। জনধাজভএওযা মা ফযর তা ফ বতাযদযআ জ বযপাযযন্ফ 
বথযও ফযর,   তপাৎ যে বতাযদয অযরভযা বম া ফযরন না,   অভযা চাস্ট বতাযদয াভযন 
তুযর ধজয,   ফাজও ওাচ এভজন এভজন য়ে মা়ে,   বআ জযযফ অভাযদযযও আরাজভও জিও 
ফরযত াজয। ভচায ফযাায যে USA এয নাভওযা PEW RESEARCH CENTER এও 
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জযংঔযাযন ফযরযঙ বম অজভজযওায জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ আতযাজদ ফযাজিকন ধভএ জফশ্বাীযদয বথযও 
বফজ ধভএ চাযনন। যত াযয াযা রৃজন়োযত এওআ পরাপর অযফ,  ওাযন অজিও যত বকযর 
জওঙুআ ওযযত ়ে না,  বওান ওষ্ট নাআ,  বওান ঔা জন নাআ,  চাস্ট ফা- দাদায ধভএ জফশ্বা ওযয 
জনযরআ ়ে, বম বম খযয চন্ধ জনযফ,  ব বআ খযযয ধভএ ভানযফ এফং তায চযে চান জদযফ। 
জওন্তু জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ যত বকযরআ বতাযও জ্ঞানাচএন রৄরু ওযযত যফ,  বতাযও ফুছযত যফ 
বওন বতায জফশ্বায খারা অযঙ,  বওন ে জফশ্বাগুযরা ভানা মাযফ না, জফজ্ঞান,  জপযরাজ 
আতযাজদ জনয়ে চানযত যফ,  জনযচয জফশ্বা বও ঘযাযরঞ্জ ওযযত যফ, বম া ওযায া এফং জ্ঞান 
ফায ়ে না। তাআ র ভানুল বওন জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ যফ তুআ ফর। বও এত চানযত 
ঘা়ে,  বও ভাযচয জফরুযদ্ধ বমযত ঘা়ে,  বও ঘা়ে জনযচয বঔয়ে ফযনয বভাল তা়িাযত। তাআ বতা 
বদঔজফ জফযল জফযল জদযন ভজচযদ ঈযঘ ়িা জব়ি,  জওন্তু ৫ ়োি নাভাযচ ওাঈযও াজফ 
না। আরাযভয বফজও ফযাাযগুযরা জনয়ে অভ-  অদজভ বও জচযজ্ঞ ওযয বদঔ,  ঈত্তয া জনযচআ 
বয়ে মাজফ। জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ ়ো ফায ওম্য ন়ে বয ফাু!    
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কুযঅন জও বভাাম্যযদয জনযচয ওথা 
 
- তুআ জও চাজন,  কুযঅযন অল্লাহ্ বআ ১৪৫০ ফঙয অযক অভাযদয এআ ভাজফশ্ব ম্প্রাযযনয 
ওথা ফযর বকযঙন। থঘ অভযা অচযও চাজন এআ ফযাায। 

৫১ নাম্বায, যূা অচ- চাজয়োত ( ৫১: ৪৭) -  ―অজভ জনচ াযত ভাওাযও ৃজষ্ট ওযযজঙ এফং 
এ াযও ম্প্রাজযত ওযয ঘযরজঙ‖ (By Muhammad Mohar Ali - A Word for Word Meaning of 

the Qur'an) 

- বাআযয বতাযা াজয। জফজ্ঞাযনয াযথ বওান জওঙুযও জভজরয়ে ঔা়োযত রৃজন়োযত মজদ বওঈ 
জবজ্ঞ ়ে,  বতা ব া ভুজভন। জওবাযফ বম তযানা বাঁজঘয়ে যথএয ফাযযা া ফাজচয়ে অয রমাঙ্গ 
জযফতএন ওযয জতর বয তার ফানাজফ,  ব া বতাযা বাযরাআ চাজন।  

অযক তুআ অভাযও জনজশ্চত ওয বম কুযঅযন বতায অল্লাহ্ ‗াভা‘ এফং ‗াভা়োত‘ জদয়ে জও 
ফুছা়েযঙ? অযজফ জডওনাজযযত বদঔযর তুআ াজফঃ 
Sky سواء    ( াভা)  
Skies السواوات  ( াভা়োত)  
Heaven الجٌة   ( অর- চান্পা)  
Universe الكوى  (  অর ওা়েন/  KAWN / অর- কূন )  
Space   فَضاء (  পাদা)  

অভায এও া রমাযশ্নয স্পষ্ট ওযয ঈত্তয বদ়ে অযক,  বতাযদয অল্লাহ্ জও ভাজফশ্ব,  ভাওা,  
চান্পাত এফং অওা এআগুরায ভাযছ তপাৎ স্পষ্ট ওযয ফুছত জওনা? 

- ফশ্যআ ফুছত,   অল্লাহ্ ফুছযফ না ভাযন,  অল্লাহ্আ জনচ াযত ফানায়েযঙন। 

- তাযর ধয,  তুআ জনযচ এও া ―জঘযন্তন নুওযণী়ে ফআ‖ জরঔজর জফার এও ম্প্রদায়েয চযে। 
বঔাযন ―X‖ নাযভয এও া ব্দ অযঙ,   মা জওনা বতায ফআয়ে তফাযযয জধও এযযঙ,   
এঔন তুআ চাজন বম,   এআ ‗X‘ এয ৩- ৪  া থএ অযঙ,   মায বওান ায াযথ অফায 
বওান া জভর নাআ। তুআ এ া চাজন বম এআ থএগুরা জনয়ে বতায নুাযীযা বজফষ্তযত এও 
ভ়ে তুভুর জঘা়ে যযফ, এঙা়িা বম ায মা থএ ব া ববাযফআ ফরযত যফ, এ াআ বতা 
ততা, এযযয ফ বচযন রৄযন তুআ জও ‗X‘ এয থএ বও জযষ্কায ওযয না ফযর, এযও 
জফভ্রাজন্তওয ফস্থা়ে বপযর বযযঔ জদজফ? 

- না, তা যফ বওন, অজভ মজদ চাজনআ অজভ মা ফরজঙ এয ভাযন তা ন়ে, তাযর বতা বণ্ডাজভ 
য়ে মাযফ, অজভ ়ে স্পষ্ট ওযয ফযর জদফ, অয না ়ে অভায বরাওযদয জফভ্রাজন্তযত যযত ়ে 
এভন জওঙু ওযফ না। বতা এযত জও য়েযঙ এঔন, জও ফুছাযত ঘাজে তুআ? 

- তাযর অল্লাহ্ ফএজ্ঞানী মঔন চানযতনআ বম ‗াভা‘ এফং ‗াভা়োত‘ এয যনওগুরা থএ 
অযঙ, তাযর ঈজন বওন বওান অ়োযত স্পষ্ট ওযয ফযর বকযরন না াথএওযগুরা। এভনজও ফযাঔযা 
না ওযয রৄধ ু ‗াথএওয‘ অযঙ এত ুকু জও ফযর বমযত াযযতন না?  
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এআ ফএজ্ঞানী অল্লাহ্আ না অফায বফ ওয়েও া অ়োযত ফযর বকযঙন,  ঈজন ফ সুস্পষ্ট ওযয 
ফযাঔযা ওযযন! !  ঈজন জও অযরআ সুস্পষ্ট ওাযও ফযর ব া ফুযছন? 

( ২৬: ২) - এগুযরা সুস্পষ্ট জওতাযফয অ়োত   
( ৩৭: ১১৭) - অজভ ঈব়েযও জদয়েজঙরাভ সুস্পষ্ট জওতাফ 
( ২: ৩৪) - অজভ বতাভাযদয রমাজত ফতীণএ ওযযজঙ সুস্পষ্ট অ়োতভূ,  বতাভাযদয ফূএফতএীযদয জওঙু 
দৃষ্টান্ত এফং অল্লা বীরুযদয চযে জদয়েজঙ ঈযদ। 

বতায যাসুযরয াচায াচায াজদ অযঙ,  বঔাযন ঈজন জওঙু স্পষ্ট ওযয ফযর বকযরন না 
বওন? মজদ এ া ফজর বম তঔনওায ভানুল মা ফছুত,   ববাযফআ ফরা য়েযঙ,   তাযর তায 
ভাযন দাাঁ়িাযফ,   অল্লাহ্ বচযন রৄযনআ বুর ওযয বযযঔযঙন,  ঈজন চাযনন এঔাযন বুর অযঙ,  জওন্তু 
ভানুল ফুছযফ না,  তাআ ঈজন বচযন ফুযছআ ভানুলযও জফভ্রান্ত ওযয বযযঔযঙন,  এ া জও অযদৌ 
বমৌজিও? ভানুল ফুছওু অয না ফুছওু,  অল্লাহ্ জও ফুযছ না বম এআগুরা ঈজন মা ফরযঙন,  ভানুল 
ফ বুর ফুছযতযঙ? ঈজন ফএজিভান ঈজন জও এও া যব্দয ৩- ৪  া যথএয ফযাঔযা ওযায ভত 
জ্ঞান যাযঔন না? ঈজন জও যয যাসুরযও জদয়ে জওঙ ু ফযাঔযাভুরও াজদ ফরাযত াযযতন না?   

এয বথযও রমাভান ়ে,   কুযঅন বরঔও জেওআ বআ ভয়ে বম া ফুযছযঙ,   ব াআ জরযঔযঙ,   
ফযং বতাযা তায জরঔাযও ফাাঁঘাযত অরমাান বঘষ্টা ওযয মাজে,  এয অযযা এও া রমাভান অযঙ 
অভায ওাযঙ। 

- জও রমাভান অযঙ বতায ওাযঙ। 

- রমাভান া বযর তুআ অফায রজ্জা াজফ,  বতাযদয অযরভ এফং নুফাদওযদয বন্ডাজভয বম ও া 
দৃষ্টান্ত অযঙ এআ সুযায নুফাদ তায ভযধয েতভ। তুআ বতা চাজন বম Edwin Hubble ১৯২৯ 
াযর ভাজফযশ্বয ম্প্রাযন তত্ত্ব অজফষ্কায ওযযজঙযরন, জেও তায য বথযওআ কুযঅযনয নুফাদওযা 
ছাজয়ে য়িযঙন কুযঅযনয ভাযছ এআ তত্ত্ব বওান পাাঁও জদয়ে কজরয়ে ঢুজওয়ে বদ়ো মা়ে জওনা 
বআ রমা়োয! !  বআ যুাতন বচাচু্চজয! !  রমাথযভ জফজ্ঞান অজফষ্কায ওযযফ,   তায অযক বতাযদয 
কুযঅন নুফাদওযা খাজ  বভযয থাওযফ, বমআ জফজ্ঞান জওঙু অজফষ্কায ওযযফ, ভজন ফাআ ছাজয়ে 
়িযফ জওবাযফ যথএয ফাযযা া ফাজচয়ে কুযঅযন বআ জফজ্ঞান রমাভান ওযা মা়ে! !  ওত ফ়ি বণ্ডাজভ 
এ া!  কুযঅযন নাজও এত এত জফজ্ঞান!  থঘ এও া জফজ্ঞান জফজ্ঞাযনয অযক অজফষ্কায ওযা 
বকর না। এআ চযে অজভ ফাআযও ঈযদ বদআ, মত যুাতন তাপজয/ নুফাদ ়িা মা়ে, তত 
বাযরা, ওাযণ যুাতন নুফাদওযা অধুজনও জফজ্ঞানগুরা তঔন চানত না এফং এঔনওায 
নুফাদওযদয ভত বন্ড জঙর না, তাযা বম া অর ব াআ নুফাদ ওযত। তুআ বম নুফাদ জদজর 
ব া বজদনওায নুফাদ। যুাতন নুফাদ গুরা জকয়ে বদঔ, বঔাযন ও়ে া নুফাযদ ―ম্প্রাজযত 
ওযয ঘযরজঙ/ WE ARE STILL EXPANDING”  াআ জওঙ ু অযঙ! !   

বতায নুফাদও MUHAMMAD MOHAR ALI এআ বজদন ২০০৩ াযর নুফাদ ওযযযঙ এফং ব 
আজতাযয নাভওযা নুফাদও/ তাপজযওাযওযদয ায়েয ভান যফ না। এআ ফযাজিযও আরাজভও 
েরায জযযফ ধযা মাযফ জওনা যন্দ অযঙ।  
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তায ়িাযানায ফযাাযয WIKIPEDIA বত জও ফরা অযঙ বদঔ-  

“Mohar Ali was born in 1932 in Khulna in Bengal. Studying at Dhaka University,  he 

obtained a degree in History in 1952 and Masters in 1953. In 1963 he obtained a PhD from 

SOAS,  University of London,  and in 1964 studied Bar-at-law at Lincolns Inn,  London” 

অযজফ বালায ঈয ঈনায ়িাযানা ফা াজণ্ডতয নাআ,  ঈজন আরাজভও রাআযন য়িন নাআ  

এঔন ফছুরাভ,  আজতাযয নাভওযা ফ নুফাদও ফাদ জদয়ে,  তআু ঔযুচ ঔযুচ এওজফং তাব্দীয 
এআযওভ এওচন জযজঘত নুফাদও বফযঙ জনজর বওন!  ( PICK & CHOOSE FALLACY)  

তযফ এযওভ বন্ডাজভ ঘরযতআ থাওযফ। বদঔজফ বজফষ্তযত জফজ্ঞান অযযা যনও জওঙু অজফষ্কায 
ওযযফ, বমগুরা বতাযদয অযরভযা কুযঅযন ঔুযচ াযফ, জওন্তু তায অযক াযফ না।অফায াযতনাযত 
ধযা বঔয়ে বকযর ফযর জদযফ, কুযঅন বতা জফজ্ঞাযনয ফআ না, তযফ এযত যয়েযঙ জফজবন্প জঘহ্ন 
( SIGN)। জওন্তু এআফ তথাওজথত জঘহ্ন ঈনাযা জফজ্ঞাযনয অজফোযযয অযক ঔুযচ ান না! !  

ওযফ চাজন বওান অযরযভয ়োযচ রৄযনজঙরাভ,   বপসুফুযওয ভাজরও ভাযও চাওাযফাযক নাজও 
কুযঅন বথযওআ বপফুযওয অআজড়ো বয়েজঙযরন,   ঈজন এও া সুযায বযপাযযন্ফ ( অজম্ব়ো ৮৩)  
জদয়েজঙর,   ঈজন অযযা ফযরন ওজম্পঈ ায,   বভাফাআর,   জফভান,   ভাআও ফ জওঙু নাজও 
কুযঅন কযফলণা ওযয জফজ্ঞানীযা অজফষ্কায ওযযজঙযরন,  া া া… 

- রভ,  বআ অযরযভয ়োচ অজভ রৄযনজঙরাভ,   আঈজ ঈযফ অযঙ,   া া. . .   

- অফায অজ বআ অযকয অ়োযত। অ়োত জনয়ে ফযাঔযা ওযায অযক বতাযদয অযরভযদয 
বন্ডাজভ অযক ঈযন্ধাজঘত ওজয,  বদঔ জনযঘ রৃজন়োয ফযথযও যুান এফং নাভওযা জওঙ ু নুফাদ 
জদরাভ ( ৫১: ৪৭) -  

Shakir- And the heaven,  We raised it high with power,  and most surely We are the makers 

of things ample. 

Pickthal- We have built the heaven with might,  and We it is Who make the vast extent  

Yusufali- With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who create the 

vastness of pace. 

Sahih Int-And the heaven We constructed with strength,  and indeed,  We are [its] 

expander. 

BAYAAN FOUNDATION এয ফাংরা নুফাদ বদঔ,  

―অয অজভ াতভূ িাযা অওা জনভএাণ ওযযজঙ এফং জনশ্চ়ে অজভ জিারী।‖ 

ভুজচফয যভান নুফাদ - “অজভ অওা জনভএাণ ওযযজঙ অভায িভতা ফযর এফং অজভ ফশ্যআ 
ভাম্প্রাযণওাযী‖ 
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এআফায নাভওযা এফং জফঔযাত আরাজভও অযরভ ভারানা ভুজঈজেন ঔাযনয ফাংরা নুফাদ বদঔ। 
এআ ফযাজি জঙযরন কুযঅযনয ভুপাজয এফং ―ভাজও ভজদনা‖ চানএাযরয ম্পাদও-  বমজ  রৃজন়োয 
েতভ ফএাজধও জেত চানএার। জফঔযাত তাপজয ―ভাযযপরু কুযঅন‖ এয রমাথভ ফাংরা নুফাদ 
জতজনআ ওযযন। বৌজদয ফাদা তাযও অভন্ত্রণ ওযযজঙযরন কুযঅযনয তাপজয ঙ্ক্রান্ত ওাযচ। 
ঈনাযও জবঅআজ ঔাজতয ওযা য়েজঙর। এআ অ়োত [51:47] বও ঈজন জওবাযফ নুফাদ ওযযযঙন,  

ভুজঈজেন ঔান এয নুফাদ - ―অজভ স্বী়ে িভতাফযর অওা জনভএাণ ওযযজঙ এফং অজভ ফশ্যআ 
ফযাও িভতাারী” 

ওত অশ্চমএ ফযাায বদঔ,  রৃজন়োয নাভওযা ফ নুফাদওযা কুযঅযন ―রভফধএভান ম্প্রাজযত 
ভাজফশ্ব‖ বর না,   থঘ বতায নুফাদও বয়ে বকর! !  ঈযয ফাংরা নুফাদ বঔ়োর ওযয 
বদঔ,   বঔাযন বতা ―রভফধএভান ম্প্রাজযত ভাজফশ্ব‖ এয বওান ওথাআ নাআ!  ভুজঈজেন ঔান 
এফং BAYAAN FOUNDATION ফযরযঙন ―অজভ ফশ্যআ ফযাও িভতাারী‖,  অয বতায 
নুফাদও ফযরযঙন ―. . . ম্প্রাজযত ওযয ঘযরজঙ‖,  এত ফ়ি াথএওয জও ওযয যত াযয বয? 
ভারানা ভুজঈজেন জও তাযর বুর জ্ঞানাচএন ওযযজঙর! !  বৌজদ যওায জও ভানুল না জঘযন 
অভন্ত্রণ ওযযজঙর? অয ঈযয বম রৃজন়ো ঔযাত আংজর নুফাদওযদয নুফাদ জদরাভ,  তাযা জও 
বতাযদয ভত খা বঔয়ে নুফাদ ওযযজঙযরন? 

রমাঔযাত  ফযঘয়ে জনবএযযমাকয তাপীযওাযও আফযন ওাজযযয তাপীয বদঔ-  

―অল্লা তা‘অরা ফযরন বম,   জতজন অওাযও স্বী়ে িভতাফযর ৃজষ্ট ওযযযঙন এফং  াযও জতজন 
সুযজিত,   সুঈচ্চ  ম্প্রাজযত ওযযযঙন। ফশ্যআ জতজন ভাম্প্রাযণওাযী। মযত আফযন 
অব্না ( যাঃ) ,   মযত ভুচাজদ ( যঃ) ,   মযত ওাতাদা ( যঃ) ,   মযত াযী ( যঃ)  এফং 
অযযা ফর তাপীযওায এওথাআ ফযরন বম,   এয বাফাথএ যেঃ অজভ অওাযও স্বী়ে জি ফযর 
ৃজষ্ট ওযযজঙ। অজভ ভাম্প্রাযণওাযী। অজভ য রমাান্তযও রমাি ওযযজঙ,   জফনা িযম্ভ যও দাাঁ়ি 
ওযয বযযঔজঙ এফং রমাজতজষ্ঠত ওযযজঙ।‖ 

বতায নুফাদও জও আফযন ওাজয,  ভারানা ভুজঈজেন বথযও ফ়ি অযরভ?  

( ঈযল্লঔয-  ―ভাম্প্রাযণওাযী‖ এফং ―এঔযনা ম্প্রাজযত ওযয ঘযরজঙ‖ রৃয া ম্পূণএ জবন্প ফযাায)  

তাপীয অফু ফওয চাওাজয়ো জও ফযর বদঔ,   

[ ১] ,যব্দয থএ জি  াভথএয। এ স্থযর আফন অব্না যাজদ়োল্লার ‗অনর ٔاْييد    ভুচাজদ,   
ওাতাদা  াযী যায ভারভুল্লা এ তাপীযআ ওযযযঙন। ওাযণ,   এঔাযন ٔايد ব্দজ    يَد এয 
ফরফঘন ন়ে। মজদ ব্দজ  يد এয ফরফঘন যতা তযফ তায ফরফঘন যতা,  ٔايد । ফযং ٔايديَ   
ব্দজ য রমাজতজ  ফণএ ভূর ব্দ। মায থএআ যরা জি। ে অ়োযত এ ব্দ বথযও ফরা য়েযঙ,   
َُ تُِرْوحِ اْلقُدُِس  ًٰ ] অয অভযা তাযও রুরর কুেু ফা জচফযাযরয ভাধযযভ জি মুজকয়েজঙ‖।― َواَيَّدُ ূযা 
অর- ফাওাযা:  ৮৭,   ২৫৩]  সুতযাং বওঈ বমন এ া না বাযফ বম,   এঔাযন ٔايد ব্দজ  يد এয 
ফরফঘন [ বদঔুন,   অদ়োঈর ফা়োন] । 
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[ ২]  ভূর অ়োতাং  َُهْوسِ عُْوى থএ িভতা  জিয জধওাযী এফং রমািওাযী ঈব়েজ আ যত 
াযয। তাঙা়িা  َُهْوِسعُْوى যব্দয ে অযযওজ  থএ বওান বওান ভুপাজয বথযও ফজণএত অযঙ,   
তা যরা জযজমও ম্প্রাযণওাযী। থএাৎ অল্লা তা‘অরা ফান্দাযদয জযজমযও রমািতা রমাদানওাযী। 
[ বদঔুন,   কুযতুফী]  তযফ আফন ওাীয রমািওাযী থএ গ্রন ওযযযঙন। জতজন থএ ওযযযঙন,   
―অভযা অওাযয রমাান্তযদযয ম্প্রাযণ ওযযজঙ এফং এযও জফনা ঔুাঁজ যত ঈযয ঈজেয়েজঙ,   
ফযযল তা তায স্থাযন ফস্থান ওযযঙ।‖ [ আফন ওাীয]  

অযজফ গ্রাভাযয বফজযবাক যব্দয এওজ  TRILITERAL/ এআ ত্রযািজযও ব্দভূর থাযও। 

রাভুজঈনা জব্দজ য ব্দভূর যে ়ো জন অআন ( (و س ع ,   এআ ত্রযািজযও/ TRILITERAL 
ব্দভূর-   ়ো জন অআন ( (و س ع   কুযঅযন ৩২ ফায ঈযল্লঔ অযঙ জফজবন্পবাযফ ( DERIVED 

FORM): 

৬ ফায ‗অজভ‘ জর়োদ জযযফ -  ়োজ‘়ো ( (َوِسعَ   
৬ ফায জফযষ্ত দ জযযফ  -  া‘অত ( (َسعَة  
৫ ফায  ‗ঈ‘ জফযষ্ত জযযফ -   ( (ُوْسع  
৯ ফায জর়ে জর়োরূ/ Active Participle -  ়ো‘জ ( ِسع (َوٰ  
৪ ফায  জর়ে জর়োরূ/ Active Participle -  ়ো‘জ়োত ( ِسعَة (َوٰ  
২ ফায IV Active Participle জযযফ -  ভু‘জ ( (ُهوِسع  

কুযঅযন ৩২ ফায বম জর়োরূ এযযঙ তায বওান ায যথএ EXPANDING (Present Continuous 

Tense) ফরা ়েজন। মতগুরা চা়েকা়ে এআ ব্দভূর ফযফায( (و س ع  ওযা য়েযঙ,  ফঔাযন ফুছান 

য়েযঙ EXTEND or BIG or VAST আতযাজদ। তাযর োৎ ওযযআ এআ অ়োযত ( ৫১: ৪৭)  
―রাভুজঈনা‖ ফরযত বওন ―EXPANDING (Present Continuous Tense)” ফুছান যফ? 

কুযঅযন সুযা ফাওাযা,  ২৩৬ অ়োযত জওন্তু অল্লাহ্ ধনী/ িভতাফান ফুছাযত ―ভুজআ়েী‖ ফযফায 
ওযযযঙন। তাআ োে বফজযবাক নাভওযা অযরভ এফং ভুপাজযযা এযও ―িভতাারী‖ ফা 
―ভাম্প্রাযণওাযী‖  জযযফ নুফাদ ওযযযঙন। 

CLASSICAL ARABIC এ ‗াভা‘ ব্দজ য থএ যে ―ঈযয ওজেন ফস্তুয ঙাদ‖  
এঙা়িা ত্রযািজযও/ TRILITERAL ব্দভূর ( S-M-W) এয থএ যে ―ঈযযয বওান জওঙু‖,  এফং 
বঔান বথযও ঈদ্ভূত ―াভা‖ এয থএ যে ―ফাজ়িয ঙাদ‖ ( সুত্র-  Lane's Lexicon of Arabic )  

অযরাঘয অ়োযত ( ৫১: ৪৭)  জওন্তু অল্লাহ্ “জনযচয াত” জদয়ে ফানাফায ওথা ফযরযঙন,  
বজদযও অয নাআ ফা বকরাভ। 

ওথা়ে ওথা়ে কুযঅন ফাাঁঘাযত থএযও এজদও জদও ওযযত জকয়ে অযরভযা/APOLOGIST যা অযযা 
ফ়ি জফদ বডযও অযনন,   ওাযণ রমাথভত এযত জফজ্ঞাযনয ভুঔাযিী যত যে,   জিতী়েত 
জফজ্ঞান অয কুযঅন যস্পয াংখজলএও ( Contradicting) .   
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তাআ ফতএভান ভয়েয সুজযজঘত আরাজভও এরজচস্ট/ APOLOGIST - Hamza Tzortzis ফযরজঙযরন -  
“Regrettably,  the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL 

EMBARRASSMENT for Muslim apologists,  INCLUDING MYSELF… Significantly,  many 

Muslims who converted to Islam due to the scientific miracles narrative,  have left the 

religion due to encountering opposing arguments” 

( থএ- অপযা যর তয,  কুযঅযন তফজ্ঞাজনও জফস্ম়ে ঔুচযত মা়ো ভুজরভ এরজচস্টযদয 
চযে ফুজদ্ধফৃজত্তও ়েযাজন/ জফব্তওয, এভনজও অভায চযে…কুযঅযন এআফ জফজ্ঞান বদযঔ 
যনযওআ মাযা ভুরভান য়েজঙযরন তাযা যফতএীযত অফায ধভএ বঙয়ি বদন জফযীত মুজি রৄযন)  

(সুত্র- Does the Qur’an Contain Scientific Miracles? A New Approach on how to Reconcile and 

Discuss Science in the Qur’an - hamzatzortzis.com)  
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স্রষ্টা মজদ দ়োরআু যফন তাযর চাান্পাভ বওন? 
 

( জফঃ দ্রঃ-  এআ ফযাাযয অযক জফিাজযত ফরা য়েযঙ,   ―এওচন জফশ্বাীয জফশ্বা‖,   
―তাওজদয ফনাভ স্বাধীন আো‖ এফং ―স্রষ্টা বওন ভন্দ ওাযচয দা়ে বনন না‖ ধযা়েযত,  বগুরা 
য়ি অযর এঔাযন ফযাাযগুরা অযযা জযষ্কায যফ )  

- অো অজ়িপ বতাযদয স্রষ্টা জও দ়োর ু নাজও ালাণ? 

- স্রষ্টা ো়েযা়েন,   বতাযও ফুছযত যফ বম ঈজন বমভন দ়োরু,   িভাীর,   বতভজন 
ো়েজফঘাযও। জতজন ওাযযা াযথ জফন্দু জযভাণ জফঘায যত বদন না,   ঈজন জওঙ ু রুর ততজয 
ওযয জদযঙন অভাযদয চযে। জওঙ ু বরাও এআ রুর পযরা ওযয মজদ তায বদ়ো জফধানভত 
চীফনমান ওযয,   তাযদয জতজন রুুোয জযযফ চান্পাত বদ়োয অশ্বা জদয়েযঙন। এঔন এওদর 
বরাও নাভাচ,  ওারাভ য়ি,  জভথযা ফযর না,   ঘুজয ওযয না,   খু ঔা়ে না আতযাজদ,  ব 
চান্পাযত মাযফ।  

অয বওঈ মজদ এআফ বও়োয না ওযয চীফনমান ওযয,   ৎ বাযফ ঘযর,   তাযর 
তাযদযযও জও  অযকয বরাওযদয াযথ চান্পাত বদ়ো জেও যফ? এযত অযকয ৎ বরাওযদয 
েওাযনা র এফং এযদয ো়ে বভযন বন়ো র। স্রষ্টা ো়েযা়েন ফযরআ ভাযছ ভাযছ ওযোয 
য়ে মান। এয ভাযন ন়ে ঈজন জনষ্ঠযু। 

এ া র স্রষ্টায রাআয জয়ো,   জতজন বমভন,   ো়ে জফঘাযও,   বতভজন যভ দ়োরু।জতজন চান্পাত 
এফং চাান্পাভ জেও ওযয বযযঔযঙন,   অভাযদয ওভএপর জনধএাযণ ওযযফ অভাযদয কন্তফযস্থর। 

ঈজন অভাযদয এও া স্বাধীন আো জি জদয়েযঙন,  াযথ জদয়েযঙন কাআডফুও। এআ স্বাধীনআো 
জি জদয়েআ অভযা জদ্ধান্ত বনআ অভযা চান্পাযত মাফ না,   চাান্পাযভ মাফ। জওন্তু অল্লাহ্ অফায 
ফএজ্ঞানী,   ঈজন অভাযদয রমাজত দযি অযকআ চাযনন। তাআ জতজন অযক বথযওআ চাযন ফযরআ 
অভাযদয বাকযজরজ অযকআ জরযঔ বযযঔযঙন।  

স্রষ্টা চাান্পাভ বথযও ফাঘায ঈওযন জযযফ অভাযদয স্বাধীন আো জি জদয়েযঙন। াযথ জে 
ঈআর জদয়েযঙন,   এঔন অভযা তা অওয়ি ধযয ফাাঁঘফ,   না ঈযিা ওযয ভযফ তা অভাযদয 
ঈয জনবএয ওযয। 

- তুআ এতিন মা ফরজর তা যে বতায জফশ্বা,  ফািফতা/ FACT ন়ে। মঔনআ বওঈ ফরযত ঘা়েযফ 
বম ―স্রষ্টা ( অল্লাহ্) ‖ এওআাযথ যভ ো়েযা়েন ( PERFECTLY JUST)  এফং যভ ওরুণাীর 
( PERFECTLY MERCIFUL ) ,   রমাশ্ন অযফ -  ওায স্রষ্টা? বওান ধযভএয স্রষ্টা? 

জেও বতায ভত অযযও ধযভএয নুাযী তায ধযভএয ভত ওযয এও া ফযাঔযা জদযফ।এ া এও া 
LOADED QUESTION FALLACY,  তুআ ধযযআ জনয়েজঙ বম রৄধুভাত্র বতায ধযভএয স্রষ্টায জিত্ব 
অযঙ,   অয ওাযযা নাআ এফং ফজওঙ ু বতায স্রষ্টায জন়েযভআ যফ।রৃজন়োযত রমাা়ে ৪০০০+ ধভএ 
অযঙ। এযদয ফাআ তায ধযভএয ভত ওযয ফযাঔযা জদযফ।  
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অয স্বাধীন আো জিযতা স্রষ্টায ঈজস্থজতযত থাওযতআ াযয না, ব া অযকআ ফযাঔযা ওযযজঙ।  
( বদঔুন ূযফএয ঘযাপ্টায-  ―তাওজদয ফনাভ স্বাধীন আো‖ এফং ―স্রষ্টা বওন ভন্দ ওাযচয দা়ে বনন না‖)  

বতায জফশ্বা অয ফািফতা এও ন়ে, তুআ মা আো জফশ্বা ওযযতআ াজয।বতাযও রমাভান ওযযত 
যফ স্রষ্টায জিত্ব থাওযর জওবাযফ অভাযদয স্বাধীনআো জি জফযাচ ওযয। স্রষ্টা মজদ বথযওআ 
থাযও তাযর ঈজন ঔুফ বাযরা ওযয চাযনন জওবাযফ এওচন জনধাজভএও/ ওাযপয বও ভুজভন ফানাযত 
যফ। অয মজদ ঈজন স্বাধীনআো জিয বদাাআ জদয়ে বঙয়ি বদন, তাযর অভাযদয স্বাধীনআো 
জি জদয়ে অভযা তাযও ভাে ওযযর ঈনায এত বরাযধয বতা বওান ওাযণ বদজঔ না! !  ঈজন,  
বম ধযভএয স্রষ্টাআ ঈও, বফজয বফী অভাযও ওযভএয জবজত্তযত জফঘায ওযযত াযযন, সুজনজদএষ্টবাযফ 
তাযও ( অল্লা,  বকফান,  ইশ্বয,  বমযাবা আতযাজদ)  ভানযত যফ এফং তায বদ়ো জফধানআ ভানযত 
যফ, এভন যর বতা তাযর তস্বযাঘাযীতা এফং স্বাধীনআো জিযত িযি ়ে বকর।অজভ রৄধু 
অভায ওযভএয চযে দা়েী থাওযত াজয, ঈনাযওআ এফং ঈনায জফধানযওআ ভানযত যফ বওন? 
৪০০০+ ধযভএয ফাআ ফরযফ তাযদয াআ ভানযত যফ।ফাআ জনচ জনচ ধভএ ঙা়িা অয ফাজও ফ 
ধভএযও ফাজতর ওযয বদ়ে। অজভ মতআ ৎবাযফ চীফন মান ওজয না বওন, বওান রাব নাআ,   
মজদ না অজভ রৄধ ু বতায ধযভএয স্রষ্টা ( অল্লা)  এফং তায জফধানযও না ভাজন, তাযর এঔাযন 
অফায ো়েযা়েণতা র জও ওযয? অভায ততায দাভ ওআ থাওর? ঈজন বতা বচায ওযয 
অভায ঈয ঈনায ধভএ ঘাজয়ে জদযেন,  ঈজন বতা অভায ওাঙ বথযও জচযকয ওযযন নাআ অজভ 
ঈনায ততজয ওযা অচগুজফ যীিা়ে ংগ্রন ওযযত যাজচ জওনা এফং বচায ওযয ঘাজয়ে জদযর 
অফায অভায স্বাধীনআো জি জওবাযফ থাযও?  

বতায অচগুজফ ( কু) মুজি নুমা়েী চকযতয মত ভুজরভ ৎ ভানুল অযঙন,  মাযা ভানফ ওরযাযণ 
ওাচ ওযয বকযঙন ( ভাদায বতযযা,  জফর বক ,  ়োযযন ফাযপ  আতযাজদ)  তাযদযযও ধযয ধযয 
চাান্পাযভয অগুযন বপরা যফ! !  তাযদয ৎ ওাযচয বওান দাভ নাআ, চাস্ট এআচযেআ বম,   
তাযা বতায ধযভএয স্রষ্টা ( অল্লাহ্)  বও ভাযন নাআ ফা তাযা জফধান ভাযন নাআ!  

এ া জও ো়েযা়েনতা?  

েজদযও অযযওচন ৎ ফযাজি, ব ়েত যনও যাধ ওযযযঙন, জওন্তু ব চাস্ট ভযায অযক 
ঔা জন়েযত ইভান অনযর, বওান না বওান এও ভ়ে চান্পাযত মাযফআ।এওচন ভুরভান মতআ 
অওাভ কুওাভ ওরুও, ব বওান না বওান এওজদন চান্পাযত জকয়ে ‗ফ়ি িযনয রয‘ অয ‗ভদ‘ 
াযফআ।  

এ া জও ো়েযা়েনতা?  

জেও এআ ভুূযতএ রৃজন়ো ধ্বং যর রৃজন়োয রমাা়ে ৭৬% ভানুলযও করা ধাক্কা জদয়ে চাান্পাযভ 
াোন যফ ( স্বাবাজফও ফস্থা়ে জপও নুমা়েী) ,   নাযী,  জরৄ,   ফৃদ্ধ ফাআযও। এআ ওাযযন 
ন়ে বম তাযা ৎ ফা ৎ,   ফযং রৄধুভাত্র এআ ওাযযন বম তাযা বতায ধযভএয স্রষ্টা ( অল্লাহ্)  বও 
ভােধওযয নাআ। তাযদয ততায বওান ভূরযআ নাআ!  বম মতআ ৎ ঈও না বওন,   তাযদয 
নন্তওার অগুযন যু়ি ভযযত যফ চাস্ট বতায জনযচয স্রষ্টাযও ভাযন নাআ তাআ! !  

এ া জও ো়েযা়েনতা? 
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অফায অযযা অশ্চযমএয ফযাায যে বম, তাযদযযও বতায স্রষ্টাআ ভুজরভযদয খযয চন্ধ জদয়েযঙ,   
তাযা ভুজরভ খযয চন্ধ জনযর, বওান না বওান এওজদন চান্পাত বতআ। বতায স্রষ্টাআ তাযদয বচায 
ওযয ভুজরভ খযয চন্ধ জদর।অফায বচযে তাযদযযও ন্তত ওার অগুযন ়ুিাযফন! !  
এ া জও ো়েযা়েনতা? 

( ঈযল্লঔয াযত বকানা রৃ- এওচন বওঈ ভুজরভ বথযও ভুজরভ র, না বার ব া জফযফঘয ন়ে 
এঔাযন।াজফএও ফস্থা জফযফঘনা ওযযত যফ, বমযওাযনা এওও ভুূযতএ রৃজন়োয জধওাংআ ভুজরভ। 
যনযও ভুজরভ বথযও ভুজরভ যে।বওঈ ভুজরভ খযয চন্ধ জনযর চীফযন ে ধভএ 
বাযরাবাযফ য়ি বদযঔ না ফা ়িযর ও়ে া ধভএ ়িযফ, াচায াচায ধভএ অযঙ। অয এত 
 াআভ ওআ! অয ়িযর ফ জনযচয ধযভএয ঘভা জদয়ে ফাজও ধভএ য়ি, জফধভএীযদয ফস্থা 
এওআ)   

বওঈ াচায াচায/ রাঔ রাঔ ফঙয ধযয ওফযয অমাফ ববাক ওযয বও়োভযতয য চাান্পাযভ 
বকর,  অয বওঈ জডযযক্ট চাান্পাভ ঘযর বকর ( বও়োভযতয জেও অযক ভাযা জকয়ে) ,  ব ওফযযয 
জতজযি অচাফ বর না! !   

এ া জও ো়েযা়েনতা? 

বওঈ ৫০- ১০০ ফঙয রৃজন়ো়েযত ওযস্টয যীিা জদর,   অয বওঈ ভায়েয বয  থাওযত ভাযা 
জকয়েআ জফনা যীিাযতআ চান্পাত ঘযর বকর। ( বূজভষ্ঠ না ওযযর ভ্রূণ ততজযযআ দযওায জও জঙর! )  

এ া জও ো়েযা়েনতা? 

বওঈ যনও ওষ্ট ওযয রৃজন়োয নানাযওভ যীিা জদয়ে রমাথভ চাান্পাভ,  যনও যয চান্পাত 
বর,  অয বওঈ াযাচীফন অওাভ ওযয,  জেও ভৃতযুয অযক  াওা জদয়ে ―ঔা জন়েযত‖ জ্জ 
ওযয  জডযযক্ট চান্পাত বর। 

এ া জও ো়েযা়েনতা? 

ভাত্র ১. ০৬২৫ গ্রাভ স্বযণএয ভূরয ভাযনয বওান জওঙু ঘুজয ( ল্প জওঙু ওাযন ফাযদ)  ওযযর বতায 
াত বওয  বপরা যফ। 

এ া জও ো়েযা়েনতা? 

এআযওভ ফর ফর ঈদাযন বদ়ো মাযফ,  জরযঔ বল ওযা মাযফ না।  
এঙা়িা বতাযও অযকআ ফযরজঙ ―যূণী়ে িজতয‖ বওান যুন রৃজন়োযত ফা যওাযর ম্ভফ ন়ে। 
এঔাযন রৃজন়োয যীিাথএী ( ভানুল)  এওতযপা এওচন জবওজ ভ ভাত্র। 
( বদঔুন যূফএয ঘযাপ্টায -  ―তাওজদয ফনাভ স্বাধীন আো‖)  

এওচন ফএজ্ঞানী স্রষ্টায বওান রমায়োচনআ নাআ রৃজন়ো নাভও অচগুজফ বওান যীিাযওন্ ততজয 
ওযায। ফযাায া াস্যওয এফং ওন্রাজডওজ ং। ওাযণ ঈজন মজদ অভাযদয বও যীিা বন়োয চযে 
াোন,  তায ভাযন জও এআ দা়িা়ে বম,  ঈজন যীিায পরাপর চানযতন না ফযর াজেয়েযঙন? 
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মজদ না চাযনন,  তাযর অফায ঈজন ফএজ্ঞানী ়ে জও ওযয? অফায মজদ চাযনন তাযর এআ 
―যীিা যীিা‖ বঔরায দযওায জও?  

এওচন স্রষ্টা এওআাযথ যভ ো়েযা়েণ ( PERFECTLY JUST)  এফং যভ   ওরুনাীর 
( PERFECTLY MERCIFUL)  যত াযয না। ো়েযা়েণতা এফং ওরুণা ব্দ রৃয া চাতবাযফআ 
যস্পয াংখজলএও জফল়ে। ো়েযা়েন যত যর তুআ ওরুণাফান যত াযজফ না,   ওাযণ 
ো়েযা়েণতায ংজ্ঞাআ যে েতা,   িাতরৄে এফং োময। বমঔাযন োমযতা অযঙ,   
বঔাযন তুআ ওরুণা ঢুওাযত বকযরআ ো়েযা়েণতায ংজ্ঞা ফদযর মাযফ। ো়েযা়েণতা ওযায 
ভয়ে তুআ ওরুণা ওযযতআ াযজফ না,   মতআ তুআ বকাাঁচাজভর বদ়োয বঘষ্টা ওজয না বওন।   

ধয,  তুআ এওচযনয জফঘায ওযযত মাজে। এঔন তুআ এও া োময পরাপর ঘাজে। এঔন তুআ 
মজদ এঔাযন ―োমযতা‖ ফচা়ে যাঔযত বওানবাযফ ‗ওরুনা‘ ওজয,   তাযর এযযযয ফগুরা 
োময পরাপযর বতাযও ‗ওরুণা‘আ ওযযত যফ। তুআ মজদ বাজফ,   ফ পরাপযর ‗ওরুনা‘ 
ওযজফ না,   ওাযযা চযে ওযজফ,   ওাযযা চযে ওযজফ না,   ব া তঔন অফায োময য়ে 
মাযফ। তাআ ো়েযা়েণতা ওযযত বকযর এওআাযথ ওরুণা ওযযত াযজফ না। 

(MERCY IS THE SUSPENSION OF TRUE JUSTICE,  THUS A DEITY BEING BOTH PERFECTLY 

MERCIFUL AND PERFECTLY JUST AT THE SAME TIME IS A RATIONAL CONTRADICTION. 

SHOWING MERCY IN THE FACE OF THAT WHICH IS JUST,  DESTROYS JUSTICE) 

অফায স্রষ্টায ফএজ্ঞান এফং অভাযদয স্বাধীন আোজি এওাযথ থাওযতআ াযয না। 
( বদঔুন ূযফএয ঘযাপ্টায-  ―তাওজদয ফনাভ স্বাধীন আো‖ এফং ―স্রষ্টা বওন ভন্দ ওাযচয দা়ে বনন না‖)  

অল্লাহ্ মজদ চাযনন বম,  অজভ জেও বওান ওাচ া ওযফ,  তাযর অভাযদয বওান স্বাধীনআো জি 
নাআ। ধয, বতায স্বাধীনআো জি জদয়ে তুআ ―াজন ঔাজফ‖ এফং ―াজন ঔাজফ না‖ বফযঙ জনযত 
াজয।এঔন তুআ মজদ এয বমযওাযনা এও া জতযআ স্বাধীনবাযফ ওযযত াজয, তাযর এঔাযন 
স্রষ্টায বওান াত নাআ, জওন্তু তায ভাযন এ দা়িা়ে স্রষ্টা ফএজ্ঞানী ন়ে, ঈজন চাযননআ না তুআ বওান 
ওাচ ওযজফ।  

অফায স্রষ্টা মজদ ফএজ্ঞানী ়ে, তাযর তুআ ব াআ ওযজফ বম া বতায স্রষ্টা অযকআ চাযন। তুআ জও 
স্রষ্টায জ্ঞাযনয ফাআযয জওঙু ওযযত াযজফ? াযজফ না, তাযর এঔাযন বতায স্বাধীন আোজি জদয়ে 
জও রাব? তুআ বতা তায জ্ঞাযনয ফাআযয জওঙু ওযযতআ াযজঙ না!  তুআ ব াআ ওযজফ বম া ঈজন 
অযকআ চাযন। স্রষ্টা বতায রমাজত া ওাচ ১০০% চাযন, এফং এয ফাআযয তুআ ওযযত াযজঙ 
না, বতায স্বাধীন আোযজিয ভূরয নাআ এঔাযন!  

অভাযদয স্বাধীনআো জি থাওযত যর স্রষ্টা অযক জওঙুআ চানযত াযযফ না, অভযা তঔনআ 
জযণূএবাযফ স্বাধীন মঔন অভাযদয ওাযচয পরাপর বওঈ অযক চাযন না। অয এআযওভ যত 
বকযর স্রষ্টা অফায ফএজ্ঞানী ঈন না। এ া ওন্রাজডজক্টং ফযাায। 

বভা াভুজ  ফ ধযভএযআ ―ফএজ্ঞানী স্রষ্টায আো‖ এফং ―অভাযদয স্বাধীন আোজি‖ এআ রৃয া এও া 
জিভুঔী ভস্যা। এয বওান বমৌজিও ফযাঔযা বওঈ জদযত াযয না। 
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ভচায ফযাায যে,  অভাযদয আরাযভয অযঙ জত্রভুঔী ভস্যা -  ―ফএজ্ঞানী স্রষ্টায আো‖ এফং 
―অভাযদয স্বাধীনআো জি‖ এফং ―ফূএজনধএাজযত বাকয / রাঈয ভাপচু/ PREDESTINATION”  

স্রষ্টা অভাযদয ফজওঙু অযকআ রাঈয ভাপচু জরযঔ বযযঔযঙন,   এভনজও ম্পূণএ কুযঅন নাজও 
অযকআ জরঔা জঙর রাঈযপ ভাপযুচ ( তাযর বআ কুযঅযন অফায অ়োত ভানসুঔ ়ে জও ওযয 
ফুছরাভ না! !  অয অযকআ মা জরঔা অযঙ,  তা যতআ যফ, তায অফায াযন নুমূর থাযও জও 
ওযয, স্রষ্টা মা জরযঔযঙন তাআ যত যফ, ফস্থায জযযরমাজিত ফা খ না/  বুজভ রাকযফ বওন?)   

রাঈযপ ভাপযুচ মা জরঔা অযঙ, অভযা জেও ( ১০০%)  তাআ ওযফ।অফায রমাজত ফঙয ফঙয ( যফ 
ওদয/ ফযাত)  ফা রমাজতজদন( বভানাচাত/ যাযতয বল রমায)  অল্লাহ্ ফজওঙু জযফতএন ওযযন। অফায 
ফরা যে অভাযদয নাজও স্বাধীন আোজি বদ়ো অযঙ ! ! !   

এআ জতন জফল়েযও বও এও/ ভন্ব়ে/ RECONCILIATION ওযয অচ মএন্ত বওঈ এও া ভাধান 
জদযত াযযন নাআ, ওাযণ এআ জতনজ  ফযাাযআ MUTUALLY EXCULISVE, এযা এওাযথ ফস্থান 
ওযযত াযয না। এওজ  অযযওজ য ফস্থানযও নাওঘ ওযয বদ়ে। 

অভযা যুযা ফযাায াযও জনন্ধরু জদযত াজয,  মাযত জচরাজয যাাঁঘ া জত যচ ফুছা মা়েঃ 
ধাযনা ১-  ভানুযলয ১০০% স্বাধীন আোজি অযঙ 
ধাযনা ২-  স্রষ্টা ১০০% চাযনন ফজওঙ,ু  ফএজ্ঞানী 
ধাযনা ৩-  ফজওঙুআ ১০০% অযক জরঔা অযঙ ( রাঈযপ ভাপচু)  

তাযর তুআ মা ওযযত ঘা, তা জও জযফতএন ওযযত াযজফ? ‗িাাঁ‘ - তায ভাযন স্বাধীন আোজি 
অযঙ এফং স্রষ্টা ফএজ্ঞানী ন়ে,  ‗না‘ - তায ভাযন স্বাধীন আোজি নাআ,  তযফ স্রষ্টা ফএজ্ঞানী। 

স্রষ্টা জও অযকআ চাযনন তুআ জও ওযজফ? ‗িাাঁ- তায ভাযন স্বাধীন আোজি নাআ এফং স্রষ্টা 
ফএজ্ঞানী,   ‗না‘ - অভায স্বাধীন আো অযঙ,  জওন্তু স্রষ্টা ফএজ্ঞানী ন়ে। 

তুআ মা ওযজফ তা জও স্রষ্টা জযফতএন ওযযত াযযফ? ‗িাাঁ‘ - বতায স্বাধীন আোজি নাআ,  ফা 
থাওযর রাব নাআ,  ‗না‘ - বতায স্বাধীন আোজি অযঙ, জওন্তু স্রষ্টা ফএজিভান ন়ে,  ওাযণ ঈজন 
জযফতএন ওযযত াযযফন না। 

রাঈযপ ভাপযুচ মা জরঔা অযঙ তায ঈযটা জও তুআ ওযযত াযজফ? ‗িাাঁ‘ - বতায স্বাধীন 
আোজি অযঙ জওন্তু স্রষ্টা ফএজ্ঞানী ন়ে,   ‗না‘ –স্বাধীন আোজি নাআ এফং স্রষ্টা ফএজ্ঞানী। 

স্রষ্টা জনযচআ জও রাঈয ভাপযুচ মা জরঔা অযঙ তা জযফতএন ওযযত াযযফ? ‗িাাঁ‘ - বতায 
স্বাধীন আোজি নাআ জওন্তু স্রষ্টা ফএজিভান,  ‗না‘ - স্রষ্টা ফএজিভান ন়ে, জওন্তু বতায স্বাধীন 
আোজি অযঙ। 

স্রষ্টা জও চাযনন ঈজন বজফষ্তযত জও ওযযত মাযেন? ‗িাাঁ‘ - ঈজন ফএজ্ঞানী, জওন্তু ঈনায স্বাধীন 
আোজি নাআ,   ‗না‘ - ঈজন ফএজ্ঞানী ন়ে এফং ঈনায স্বাধীন আোজি অযঙ। 
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স্রষ্টা জও বজফষ্তযত মা ওযযফন তা জযফতএন ওযযত াযযফন? ‗িাাঁ‘ - স্রষ্টায স্বাধীন আোজি 
অযঙ, জওন্তু ঈজন ফএজ্ঞানী ন়ে,  ‗না‘ - ঈনায স্বাধীন আোজি নাআ এফং ফএজিভান ন়ে, জওন্তু 
ঈজন ফএজ্ঞানী। 

স্রষ্টা জও ঈনায যীিাযওযন্য ( জৃথফীয)  পরাপর চাযনন? ‗িাাঁ‘-  তাযর বম া অযকআ চাযনন 
তা ওযয বদঔায মথাথএতা ওআ? ফায ভ়ে নষ্ট!  ‗না‘-  না চানযর ঈজন ফএজ্ঞানী ন়ে।  

স্রষ্টা জও চাযনন ঈনাযওআ না ভানায ওাযযন ঈনায যীিাযতআ বফজযবাক ভানুল বম ন্ততওার 
অগুযন ়ুিযফ? ‗িাাঁ‘-  তাযর ঈনায ভত ফএদ়োর ু বচযন বওন বআ যীিা জনযেন? ‗না‘-
ঈজন ফএজ্ঞানী নন। 

স্রষ্টা জও চাযনন অজভ জনধাজভএও ফ এফং ঈনায জফরুযদ্ধ ফস্থান জনফ? ‗িাাঁ‘-  তাযর বচযন 
অভাযও ততজয ওযযরন বওন? এআ ভুূযতএ রমাা়ে ৭৬% ওাযপয!  ‗না‘- তাযর ঈজন ফএজ্ঞানী নন। 

ঈজন চাযনন অজভ জনধাজভএও ফ,  জওন্তু ঈজন স্বাধীন আোজি জদয়েযঙন,  ‗তয‘- তাযর অভায 
জ্ঞান অয স্বাধীন আোজি জদয়ে জনধাজভএও যর ঈনায ভস্যা জও? ঈনায এত িযর বওন? 
ঈনায এত ভাথাফযথা বওন ( ধযয জনরাভ অজভ এওচন ৎ ভানুল) । ‗জভথযা‘- তাযর বতা ঈজন 
ফএজ্ঞানী নন।  

স্রষ্টা জও চানযতন না বম অদভ পর ঔাযফ? ‗িাাঁ‘-  তাযর অদভ ফানা়েযরন বওন এফং তায 
াযতয নাকাযর বআ কাঙ যাঔযরন বওন? ‗না‘ – ঈজন ফএজ্ঞানী নন।  

স্রষ্টা জও চানযতন না ়েতান অদভ বও কুভন্ত্রনা জদযফ? ‗িাাঁ‘-  তাযর বআ আফজর ততজয 
ওযযরন বওন এফং তাযও অদযভয ধাযয ওাযঙ বখাঁযত জদযরন বওন? ‗না‘-  ঈজন ফএজ্ঞানী নন 

স্রষ্টা জও খ না/  বুজভ ততজযয ভুঔাযিী? ‗িাাঁ‘-  এআচযেআ ঈজন অদভ –া়ো- আফজর 
ওাজনীয জযনজত বচযন ফুযছআ ফাজনয়েজঙযরন এফং ঈজন ভুঔাযিী,  তাআ ফএজিভান নন। ‗না‘-
ঈজন ফএজিভান, ঈজন জওঙুয ভুঔাযিী নন, যীিায চযে ঈনাযও  বুজভ ততজয ওযযত ়ে না।   

এবাযফ এযওয য এও কজণত রমাশ্ন ওযা মাযফ মা াযস্পাজযও াংখজলএও। বদঔা মাযে বম,   
স্রষ্টা ফএজ্ঞানী যর অভাযদয বমভন স্বাধীন আোজি থাওযত াযয না,   বতভজন স্রষ্টা জনযচআ 
এওআ াযথ ফএজ্ঞানী এফং তায স্বাধীন আোজি থাওযত াযয না। অযর বওান ত্ত্বাআ 
ফএজ্ঞানী,   ফএজিভান,   ফএত্রজফযাচভান আতযাজদ যত াযয না। এআগুরা যস্পয াংখজলএও 

এফং MUTUALLY EXCLUSIVE। এআগুরা ভানুযলয ফানাযনা ওাল্পজনও স্রষ্টায গুন, বমফ গুন বচায 
ওযয ঘাজয়ে না জদযর অজিওযদয ভস্যায ভাধান ়ে না!  মায ফািজফও রমাভান বতা রৃযযয 
ওথা,  ফযাাযগুরা জনযচযা চজ র এফং জচরাজয যাাঁঘ। তাআ এআযফয স্পষ্ট ঈত্তয কুযঅন,  
াজদয বতা নাআ,  ঈযটা এআফ জনয়ে রমাশ্ন ওযযত যাসুর ভানাআ ওযয জদয়েযঙন!  তাআ অযরভ 
এফং আরাজভও এরজচস্টযা জনযচযা জনযচযা ঈত্তয ফাজনয়ে বনন,  থফা জফধভএীযদয ( ভুরত 
জিষ্টান)  বথযও ঈত্তয ধায ওযয বনন। অয এযওফাযয বওানবাযফআ না াযযর ফযর বদন,  ―এআফ 
জনয়ে বাফযর যফ না, যওাযর অল্লাাও ফুছাযফন,  অাতত ধভএ ারন ওযযত থাও‖,  এআফ 
Thought Terminating Cliché অভাযদয বদযয রচুযযদয যুাতন বওৌর।    
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কুযঅন ভযত ৃজথফী ভতর নাজও বকার 
 
- তুআ জও চাজন জৃথফী বকারাওায ব া কুযঅযন  ১৪৫০ ফঙয অযকআ অল্লাহ্ ফযরন-  

( ৭১ নাম্বায যূা নু,   ১৯) -  অল্লা তা‘অরা বতাভাযদয চযে বূজভযও ওযযযঙন জফঙানা। 

( ২০ নাম্বায যূা ত্বা,   অ়োত ৫৩) -  জতজন বতাভাযদয চযে জৃথফীযও মযা ওযযযঙন এফং 
তাযত ঘরায থ ওযযযঙন,   অওা বথযও ফৃজষ্ট ফলএণ ওযযযঙন এফং তা িাযা অজভ জফজবন্প 
রমাওায ঈজদ্ভদ ঈৎন্প ওযযজঙ 

রমাথযভআ ফযর যাজঔ নুফাদ জদয়ে কুযঅন বও চাজস্টপাআ ওযা  া বুর। ভতর যব্দয অযজফ 
রমাজতব্দ ―াজফ‘,  ―অর ভুিাজফ‖ আতযাজদ। কুযঅন মজদ জৃথফীযও ভতর ফুছাত তাযর এআফ 
ব্দ ফযফায ওযত,   জওন্তু কুযঅযন ফযফায ওযা য়েযঙ ‗পাযা‘,   ‗ফাাত‘,   ‗দাাা‘,   
মায বওান ায থএআ ভতর ন়ে। এআগুরায থএ ওাযএ  ফা জফঙানায ভত ওযয জফঙান ( SPREAD 

OUT).   

কুযঅযন স্পষ্ট ওযয ফযরন জন বম জৃথফী বকার,   ওাযণ কুযঅন জচগ্রাজপয বওান ফআ ন়ে। 
তযফ কুযঅযন অল্লাহ্ আজঙ্গত জদয়েযঙ। 

- া়েযয,  বতাযদয জনয়ে অয াজয না,  এআ এওআ ওাভ ফর অযক বথযও ওযয অজঙ। অো 
অভাযয এও া ওথা অযক স্পষ্ট ওযয ফর,   বতাযদয ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ জও ―অভ বয অভ,  ওরা 
বয ওরা‖ ফরযত চাযনন না?  

- তা বওন যফ,  ঈজন ফএজ্ঞানী,  ফআ চাযনন,  ঈজন ওরা জঘযনন। 

- বতা ঈজন এযওয য এও অ়োত ঔাজর স্পষ্ট ওযয ফযর বকযঙ বওন? ঈজন বম ধযভএ কুযঅন 
নাজমর ওযযজঙযরন বঔাযন জও ন্তত ―বকার‖ ফযর বওান অযজফ ব্দ জঙর জও না ফর অভাযও? 

- জঙর বতা,  থাওযফ না বওন? এ া ওভন ব্দ। 

- তাযর বতাযদয ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ এত এত স্পষ্ট অ়োত বওন জদর ফর বতা? এও া বঙা ঔা  
অ়োযত স্পষ্ট ওযয ―বকার‖ ফযর জদযরআ বতা াযত। ঈজন জনযচ ফায ফায ওযয ফযরযঙন,   ঈজন 
নাজও ফ জওঙ ু স্পষ্ট এফং জফিাজযত ফযাঔযা ওযযন। ঈজন মজদ এত খুজযয়ে বাঁজঘয়ে ওথা ফযরন,   
তাযর অভ- অদজভ ঈনায গ্রন্থ য়ি জও ফুছযফ। বতাযা অয ওত যথএয ফাযযা া ফাজচয়ে এবাযফ 
বঔয়ে মাজফ। এআ এওআ ওাভ ফঙয ফঙয ধযয বদযঔ অযতজঙ,  ফায রমাথযভ থএ জযফতএন,  
এযযয অিজযও/ রুও ফাজনয়ে বদ়ো,  এযযয রমাঙ্গ,  এযযয াজদ ফাজতর। অল্লাহ্ অফায 
আজঙ্গত জদযত মাযফ বওন বয? ঈজন জও স্পষ্ট বালা়ে ওথা ফরযত াযযন না? কুযঅন মজদ জতযআ 
ভাগ্রন্থ য়ে থাযও,  যনও পারতু এফং রমাাজঙ্গও অ়োযত কুযঅন বযযু,  জওন্তু চরুযী ওাযচ 
অল্লা স্পষ্ট ওথা না ফযর আজঙ্গত বদ়ে বওন? অয বতাযাআ জনযচযদয ভযধয ‗থএ‘ জনয়ে ছক়িা-
জফফাদ ওজয। কুযঅন জফজ্ঞাযনয ফআ না,  থঘ বতাযা বতা জফজ্ঞান জদয়েআ কুযঅন রমাভান ওজয 
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অচওার। জফজ্ঞাযনয াযথ কুযঅযনয জভর না যর বতা কুযঅন ঘযরআ না। কুযঅন বতা বদঔা 
মাযে অচওার জফজ্ঞাযনয ভুঔাযিী।  

অো ―বকার‖ ফরযত তুআ জও ফুজছ অভাযও এঔন ফুছা? 
- বকার ভাযন জও,  প ুফর বঔরায বকার? 
- অযয ধুয ফযা া,  বতায ঔাফাযযয বপ্ল  জওযওভ বদঔযত? 
- ঔাফাযযয বপ্ল  ―বকার‖ 
- অয প ুফর বঔরায ভাে? 
- ব া বতা বকার। 
- এ া জও জৃথফীয ভত ―বকার‖ 
- না তা যফ বওন 

- ব াআ যে ফযাায,  বআ ভয়েয অযফযা জৃথফীযও ভতর বাফত অফায বকার বাফত,   
এআ ―বকার‖ ভাযন জওন্তু বতায ঔাফাযযয বপ্ল  ফা প ুফর বঔরায ভাযেয ভতআ বকার,  ভাযন বওান 
ভতর যৃষ্ঠয ভাযছ বকার। জওন্তু অভযা জৃথফীয অওায ফরযত বম া ফুছাআ তা যে প ুফযরয 
ভত -  ‗বকারও‘ ফা SPHERE,   মায অযজফ যে - / كُرة   কুয়ো। কুযঅযন বতা স্পষ্ট ওযয 
―বকার‖ ফরাআ ়ে নাআ,   অয ―বকারও‖ ফরা বতা রৃযযয ওথা। অভাযদয জৃথফী বওান ―বকার‖ 
ন়ে,   অভাযদয জৃথফী এও া ―বকারও‖ ফা SPHERE.   

বান,   জৃথফী বম বকারও ব া অযফ বফরৃআনযা না চানযর গ্রীওযা যনও অযক বথযওআ 
চানত,   রমাা়ে ২০০০ ফঙয অযক বথযওআ তাযা চানত জৃথফী বকারও ( সুত্র-  NASA) .  বতায 
স্রষ্টা নতুন বতা জওঙ ু ফযর নাআ।রমাাঘীন ভুদ্রাযত এয রমাভান া়ো মা়ে,   বভাাম্যাদ জনশ্চ়েআ 
ফযফায ওাযচ এআফ ভুদ্রায ংস্পযএ এযজঙর। বতা এ া অফায কুযঅযনয জভযাওর জও ওযয 
়ে? ভানুল বতা অযকআ চানত। 

তাযযয অভযা বদঔফ অল্লাহ্  সুযা ত্বা,  ৫৩ অ়োযত অযরআ জও ফযরযঙন,   

[Shakir] Who made the earth for you an expanse and...…” 

*Pickthal+ Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for… “,  

[Yusufali] "He Who has,  made for you the earth like a carpet spread out; has enabled…”. 

[Sahih International] (It is He) who has made for you the earth as a bed *spread out+…” 

এঔাযন অযজফ ―ভাদান‖ ব্দজ য ভাযন বওঈ ওযযযঙন ‗জফঙানা‘,  বওঈ ওযযযঙন ‗জফজঙয়ে বদ়ো 
ওাযএ  বওঈ ফযরযঙন ―রমাি/ জফিৃজত‖ ওযযযঙন। এ বথযও ফুছা মা়ে জফজ্ঞ অযরভযা জনযচযাআ 
এআফ থএ জনয়ে ওত যাযা়ে অযঙন। থঘ অল্লাহ্ বাচা ওথা়ে এত ―আজঙ্গত‖ জদযর,   এওচন 
াধাযন ভুজভন জও ওযযফন তাযর!  এআ আজঙ্গযত এফং রুযও বযযু গ্রন্থ অফায জঘযন্তন 
নুযনী়ে ়ে জও ওযয? 

( ভাদান = cradle or bed; a plain,  even,  or smooth expanse)  
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এযযয অভযা সুযা নূ,   অ়োত ১৯ এয নাভওযা জওঙু আংজর নুফাদ বদজঔ-  

YUSUF ALI-"'And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out),  

ABDUL HALEEM-and how He has spread the Earth out for you 

MUFTI TAQI USMANI-And Allah has made the earth a spread for you,  

SAHIH INTERNATIONAL-And Allah has made for you the earth an expanse 

DR. GHALI-And Allah has the earth for you as an outspread (rug),  

DR. MUSTAFA KHATTAB-And Allah ˹alone˺ spread out the earth for you 

SHAKIR-And Allah has made for you the earth a wide expanse,  

PICKTHALL-And Allah hath made the earth a wide expanse for you 

MUHSIN KHAN-And Allah has made for you the earth wide spread (an expanse). 

SAYYID ABUL ALA MAUDUDI-Allah has made the earth a wide expanse for you 

এঔাযন অফায অযজফ  ―জফাতান‖ ব্দজ  ফযফায ওযা য়েযঙ,  মায ভাযন ― এভন জচজন মা 
জফঙান অযঙ,   ভুরত ওাযএ । এওআ ব্দভূর বথযও অভযা াআ,   ―জফাতুন‖ মায থএ স্থরবাক,   
রমাাজযত,   রমাি,  জফিৃজত। 

এআ ব্দজ  এও াজদয ( জতযজভজচ ২৩৬৯,  আংজর)  এযযঙ,   বমঔাযন নফীযও ফযত জদযত 
এও ফযাজি ভারৃয জফজঙয়ে জদয়েজঙর। 

“.. Then he came to hug the Prophet (s.a.w) and uttered that his father and mother should 

be ransomed for him. Then he went to grove of his and he spread out a mat for them ( َبَسَط
َ
ف

ا
ً

ُهْم ِبَساط
َ
 fa-basata la-hum bisaatan,  literally "and-(he)spread for-them a-mat"). Then he  ,ل

went to a date-palm and returned with a cluster of dates which he put down. …” 

ঈযযয বওান নুফাদ বদযঔ এ া ফুছা মা়ে না বম অল্লাহ্ এঔাযন ভাজ য ঈযযয অযাভদা়েও 
ভাজ  ফা স্থরবাকযও ফুজছয়েযঙন। ফযং ঈজন জৃথফীযও ওাযএয য ভত ওযয জফজঙয়ে ফা ভান ওযয 
জদয়েযঙন ব াআ স্পষ্ট ফা ে ওথা়ে-  ভতর ফাজনয়েযঙন। ওাযন ―বকারও ওাযএ / Spherical 

Carpet‖ বতাধঅয ম্ভফ ন়ে। 

অো এফায অভাযও ফর বতায ফাায ―ভারৃয‖ তুআ বওাথা়ে জফঙাজফ? 

- ভারৃয,   অজভ ভাজ যত ফা বভযছযত জফঙাফ,   অয ওআ জফঙাফ!  

- ধয বতায ওাযঙ জফার ফ়ি,   রমাা়ে বতায ভান এও া প ুফযরয ভত ―বকারও‖ অযঙ,   ধযয 
বন বওান বােমএ  াআ জওঙু এও া। বতায ওাযঙ বম ভারৃয অযঙ,   ব া জও এআ বকারযও 
জফঙাজফ? 
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- াকর নাজও,   ভারৃয অফায এআযওভ বকারযও জওবাযফ জফঙাফ? এবাযফ থাওযফ নাজও ভারৃয? 
ভারৃয জফঙাযত যফ ভতর স্থাযন। ভারৃয অফায বওান বফকুফ বওান ―বকারযও‖ জফঙাযত মাযফ? 

- জেও তাআ,   বতায স্রষ্টা মঔন ওাযয / ভারৃয জফঙাযত ফযর,   তঔন ব া জও ―বকারও‖ এ 
জফঙাযত ফযর? 

- না,   তা জও ওযয ়ে? বকারযও অফায ওাযএ  জফঙা়ে বওভযন? অয বআ ভ়ে অযফ 
বদয এআ যওভ বওান বকারও জঙর না বম এআ অচগুজফ ধাযনা অযফ। ভানুল এঔন ওাযএ  
বওান বকারযও জফঙা়ে নাজও? ফযাায া বাফযতআ বতা াজ া়ে। 

- ববজয গুড,   এ াআ ধযযত াযা বতা বৌবাযকযয ফযাায ফয ! !  স্রষ্টা মঔন ফযর অজভ বুজভযও 
ওযযজঙ জফঙানা ফা জফজঙয়ে জদয়েজঙ ফা ওাযএয য ভত ওযয জফজঙয়েজঙ,   তঔন ঈজন বওান ―বকারও‖ 
ফা SPHERE ফুছান না। ঈজন ভতর জওঙু ফুছান। ওাযণ বকারযও বওান জওঙু জফঙান মা়ে না। 
জফঙানয ফযাায া অযআ রৄধুভাত্র ভতযর। 

-  ফযুছজঙ,   বান জফঙানা ফরযত বতা স্রষ্টা অযর জৃথফীয ঈজযবাযকয নযভ এফং 
ফফাযমাকয ভাজ যও ফুজছয়েযঙন। 

- অযয ফযা া অফায বআ তযানা বাঁঘান। বতায স্রষ্টা ফঔাযন এত ‗ফযাওযন‘ জদয়ে বঔযর বওন 
বয? এও া ফযাায জও তায ফান্দাযদয চযে স্পষ্ট ওযয ফরযত াযয না? ঈজন জও ফুছা়েযঙ,  
১৪৫০ ফঙয যয বতাযা বওভযন ফুযছ বকজর? অয এআ ―ফুছান‖ জনয়ে বতাযদয অযরভযদয 
ভাযছআ বতা নানা িন্দ্ব।  

অযকআ বতা ফররাভ বম জফঙানায ফযাায া অযআ ―ভতর‖ জওঙুযও ফুছাযর। অয তুআ জও বুযর 
বকজর বম অল্লাহ্ ফযরযঙ অভাযদয অযযা াতজ  জৃথফী অযঙ? বতা এঔাযন ঈজন বওান 
ফফাযমাকয ভাজ যও ফুজছয়েযঙন াত ংঔযা জদয়ে? 

( ৬৫ নাম্বায ূযা অত্ব- ত্বারাক্ব,  ১২)  -  ―অল্লা প্তাওা ৃজষ্ট ওযযযঙন এফং জৃথফী বআ 
জযভাযণ,   এযফয ভযধয তাাঁয অযদ ফতীণএ ়ে,   মাযত বতাভযা চানযত ায বম,   অল্লা 
ফএজিভান এফং ফজওঙ ু তাাঁয বকাঘযীবূত. ‖ 

এঔাযন ―অযদ‖ ব্দজ  ফযফায ওযা য়েযঙ,  মায ভাযন land/ চজভ/ স্থরবুজভ এফং জৃথফী ঈব়েআ 
ফুছা়ে। 

এআ াত চজভন/  জৃথফী জনয়ে এও াজদ অযঙ,    

২৪৫২.  াইদ আফনু মা়েদ ( যাঃ)  যত ফজণএত। জতজন ফযরন,   অজভ যাূরুল্লা াল্লাল্লার 
অরাআজ ়োাল্লাভ- বও ফরযত রৄযনজঙ,   বম ফযজি ওাযযা চজভয ং চুরভু ওযয বওয়ি বন়ে,   
জও়োভযতয জদন এয াত তফও চজভন তায করা়ে র জওয়ে বদ়ো যফ। ( ী ফুঔাযী,  তাজদ 
রমাওানী,  জযযেদঃ ৪৬/ ১৩,  নাঃ ২৪৫২,  ভান-  জ)  
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মজদ াস্যওয ফযাায যে,   এঔাযন অযযা ৭জ  জৃথফী ফা ৭জ  চজভন জও ওযয থাওযত াযয 
তা অল্লাহ্ অয ভুজভনযাআ বাযরা ফরযত াযযফ! !  ঈযল্লঔয বম,  ৭ জ  অওা এফং ৭জ  
জৃথফীয/ চজভন এআ ওাল্পজনও ধাযনাজ  রমাাঘীন বচযাজতজফএদযা়েযত জঙর। 

জওন্তু স্ববাফকতবাযফআ বমভন বতাযা তযানা বাঁজঘয়ে থএ ওজয,   ববাযফআ অজভ মজদ ধযয বনআ 
তাযর ভাজ য জনযঘ অযযা ৭জ  িয/ জফঙানা অযঙ এআযওভ ফুছান য়েযঙ,   ওাযণ অাতত 
াতজ  জবন্প জৃথফী/ গ্র ধযযত বকযর জফদ অযযা ফা়িযফ। বআ জযযফ অল্লাহ্ জও াতজ  
জফঙানাআ ফুজছয়েযঙন,   নাজও এওজ  জফঙানা? অল্লাহ্ অযযও চা়েকা়ে ফযরযঙন,   ঈজন নাজও 
জনযঘয অওাযও তাযওা িাযা সুযাজবত ওযযযঙন,  থঘ এঔাযন বতা ফযরনজন ঈজন ফায 
ঈযযয ―জফঙানা‖ বও ঔযাতা,   ফাজর,   ওম্বর জদয়ে সুযাজবত ওযযযঙন! !  া া… 

( ঈযল্লঔয বম মাযা যথএয ফাযযা া ফাজচয়ে ফরযত ঘান বম াত অভান ফরযত,   রমাথভ অভান 
এআ যুা ভাজফশ্বযওআ ফুছান য়েযঙ,   মজদ বচায ওযয এভন বাফা াস্যওয,   তাযর অল্লাহ্ 
মঔন এওআ াযথ এওআ অ়োযত াত অভান  াত জৃথফী ফুছান,   তঔন বঔাযন এআ াত 
জৃথফী ফরযত অযর জও ফুছান য়েযঙ? রমাথভ অভান যুা ভাজফশ্ব যর রমাথভ জৃথফী জও? 
জওন্তু অভযা Occam's Razor এপ্লাআ ওযযর াআ বম রমাাঘীন বচযাজতজফএদযা়ে এআ াত অভান  
াত জৃথফীয/ চজভন ধাযনা জঙর,   বঔান বথযওআ অযফযা এআ ধাযনা বয়েযঙ,   ফযাায া 
ঔুফআ স্বাবাজফও)  

জওন্তু ভাজ য জনযঘয িয বাক ওযা য়েযঙ রৃআ বাযফ,   যাা়েজনও কেন( Chemical Composition)   
জযযফ এফং াযীজযও কেন( Physical Properties)  জযযফ।  

যাা়েজনও কেন জযযফ ভুর িয ৪জ - CRUST,  MANTLE,  OUTER CORE,  INNER CORE 

( সুত্র-  NASA) 

াযীজযও কেন ( Physical Properties)  জযযফ ভুর িয ৫ জ -  LITHOSPHERE, 

ASTHENOSPHERE, MESOSPHERE, OUTER CORE, INNER CORE 

অফায ভচায ফযাায যে,   বফজয বাক গ্রযযআ ঈজযবাক োণ্ডা য়ে এযযঙ এফং জবতযযয 
ং ঈত্তপ্ত। তাআ রৄধু জৃথফী ন়ে,   ভাজফযশ্বয বফজয বাক গ্রআ বতা ―জফঙান‖,   অল্লাহ্ রৄধু 
জৃথফীয ওথা অরাদাবাযফ বচায জদয়ে ফরযরন বওন? 

এঔন ফযথযও অর ফযাায ফজর,   অভযা বম জফঙানা়ে থাজও,   বআ জফঙানা বভায  
অযাভদা়েও ন়ে। এআ জফঙানায ৯৯% চা়েকা়ে অভযা থাওযতআ াজয না। এআ জফঙানায বফজয 
বাকআ যে চরবুজভ ( রমাা়ে ৭০% াজন) এঙা়িা ২০% ভরুবুজভ, এফং অযঙ জফিীণএ ফন এফং াা়ি  

এআ ল্প ুকু জফঙানা়ে ভানুল তযা ওযা চযে অল্লাহ্ বচযন ফুযছ ততজয ওযযযঙন ( ভঙ্গরফাযয)  
বুজভওম্প,  অযগ্ন়েজকজয,  সুনাজভ,   িাজযযওন,   যনএযডা,  ঔযা,  ফো,  ফরাত যনও জওঙ।ু এত 
অযাযভয জফঙানা়ে জও বতায যচ খুভ অযফ? 

- জওন্তু তুআ জও চাজন,   সুযা অন- নাজচ়োত,   অ়োত ৩০ অল্লাহ্াও ফযরযঙন জৃথফী ঈ  
াজঔয জডযভয ভত। বদঔ জওবাযফ কুযঅন এত অযক জৃথফীয স্পষ্ট অওায বচযন বপরর!  
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- া া া, তুআ জনশ্চ়েআ বআ বচাওায নায়েযওয ফযাঔযা রৄযনজঙ, এওভাত্র ঈনায জডওনাজযযতআ 
ঈ  াজঔয জডযভয জিত্ব া়ো মা়ে। এআফায বাযরা ওযয অভায ফযাঔযা বান। 

বতাযও অজভ রৃজন়োয নাভওযা জওঙু নুফাদ ফযর মাআ,  তুআ নুফাযদ ঈ াজঔয জডভ া়ো 
ভাত্রআ অভাযও থাভাজফ! !   

[Shakir 79:30] And the earth,  He expanded it after that. 

[Pickthal 79:30] And after that He spread the earth,  

[Yusufali 79:30] And the earth,  moreover,  hath He extended (to a wide expanse); 

Sahih International- And after that He spread the earth. 

Abdul Majid Daryabadi- And the earth!- thereafter He stretched it out. 

Maududi- and thereafter spread out the earth 

Mohammad Shafi- And the earth thereafter — He spread it out. 

Al-Bayat Inst.-  and after that He spread out the earth; 

Malik- After that He spread out the earth 

Maulana Ali- And the earth,  He cast it after that 

Arberry- and the earth-after that He spread it out 

আফযন ওাজয-  ―এফং এযযয ঈজন জৃথফীযও জফিৃত ওযযযঙন‖। 

জওযয তুআযতা থাভাজর না অভাযও!  ঈ  াজঔয জডভ া জও বজর না বওান নুফাযদ? 

- অযয না বতা,  অজভযতা বাফজঙরাভ,  স্পষ্ট ওযয ঈ  াজঔয জডভ ফরা অযঙ ়েত। জডভ বতা 
বরাভ না!  

- অযয ধুয ফযা া,  স্পষ্ট- স্পষ্ট বওানবাযফআ এযত বওান াজঔয জডভআ নাআ। ঈ  াজঔয জডভ তুআ 
অাতত ঈ াজঔয ঔাভাযয বযযঔ অ়ে। তুআ রৃজন়োয মত নাভওযা নুফাদ/ তাপজয বদঔজফ,   
১০০% ভযধয বওান ঈ াজঔয জডভ াজফ না,   ন্তত যাসুর ভাযা মাফায য ১০০০ ফঙযযয 
ভযধয বওান তাপজযয বতা ম্ভফ। অচওার ন়ো জওঙ ু বণ্ড েরায ( বচাওায নায়েও  াআ)  
কুযঅযন জফজ্ঞান ঢুওানয চযে এআফ ফা াজয ওযয মাযেন। 

এঔাযন বম অযজফ অযঙ তা যে-  ―়োর অযদা ফাঅ- দা মাজরওা দাাা‖ 

এঔাযন বম ―দাাা‖ ব্দজ  অযঙ তা যে VERB/ জর়ো,   মায ভাযন জফিৃত ওযা/ SPREAD। 
বন্ড অযরভযা এআ ―দাাা‖ বও ধযয বচায ওযয ―ঈ  াজঔয জডভ‖ ফাজনয়ে জদযঙন। 
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―দাাা‖ ব্দজ  এওজ  ―জর়ো‖ মায বযল এওজ  SUFFIXED PRONOUN অযঙ ―া‖। তাআ 
এ াযও ―ঈ াজঔয জডভ‖ জদয়ে ওাচ ঘারান মাযফ না,   ফাযওয ‗জর়ো‘য চা়েকা়ে বচায ওযয 
―জফযষ্ত/ NOUN‘ ফজয়ে জদযর ―দাাা‖ থএ দাাঁ়িাযফ এভন-  ―ঈজন এজ যও ঈ  াজঔয জডযভয 
অওাযয ফাজনয়েযঙন‖,   মা রৃজন়োয ৯৯. ৯% নুফাদওযাআ তযাচয ওযযযঙন,   ওাযণ এ া বাফা 
াস্যওয বম এওজ  জর়োয থএ এত চজ র যত াযয। 

বন্ড নুফাদওযা বকাাঁচাজভর বদন এআ ফযর বম,   ―দাাা;  ব্দজ য ভুরব্দ/ ROOT WORD যে 
―রৃজআ়ো‖,   মায ভাযন যে ‗ঈ াজঔয জডভ‖ 

রমাথভত- ―দাাা‖ ব্দজ য ব্দভূর ―রৃজআ়ো‖ ন়ে,  এজ  ―ডাা জভথযা‖ ওথা। ―রৃজ়ো‖ ব্দজ  
এওজ  ‗জফযষ্ত/ NOUN’ এফং এয ভুরব্দ যে ―দা- া- ়ো‖,   এআ  ―দা- া- ়ো‖ বথযওআ 
―দাাা‖ ব্দজ  এযযঙ। জিতী়েত,   ―রৃজআ়ো‖ ভাযন বওানবাযফআ ‗ঈ  াজঔয জডভ ন়ে‘ এয 
ভাযন যে ঈ  াজঔ বম স্থাযন জডভ ায়ি বআ স্থান/ PLACE। ওাযণ ঈ  াজঔ জডভ া়িায অযক 
বআ স্থানযও ভান/ SPREAD/FLAT ওযয বন়ে। অয ―দাাা‖ যে জর়ো,   অয ―রৃজআ়ো‖ 
যে জফযষ্ত। অফায ―দাাা‖ জর়োয বযলয ( suffix)  ―া‖ অযর এওজ  
ফএনাভ/ PRONOUN,   মায থএ ―আা‖। ভুর জর়ো যে ―দাা‖ মায থএ ভান ওযা।  

―ঈ াজঔয জডভ‖ রৃয া ব্দ,   এওজ  যে ―ঈ াজঔ‖,   অযযওজ  ―জডভ‖। তুআ ক্লাজওযার 
অযজফ ফা অধুজনও অযজফ বওাথা াজফ না বমঔাযন ―দাাা‖ ভাযন ঈ াজঔয জডভ। ভচায 
ফযাায যে অযযওজ  াজদয যাসুর জনযচ ―ঈ াজঔয জডভ‖ ফুছাযত ‗দাাা‘ ব্দজ  ফযফায 
ওযযন নাআ ( Sunan Ibn Majah 4:25:3086) । অযজফযত জডভ  تَْيِض ( ফা়েজদ)  এফং ঈ াজঔ  ِالٌَّعَام 
(  অন না়োজভ) । তাযর ―ঈ াজঔয জডভ‖ অযজফযত যফ ―ফা়েজদ অন না়োজভ‖ ( ―দাাা‖ 
ন়ে) । 

ফযথযও ভচায ফযাায যে মজদ বন্ড বভাল্লাযদয ওথাভত ধযয বনআ বম,   ‗দাাা‘ ভাযন 
যে ঈ  াজঔয জডভ,   তা ফ়ি যওযভয ভস্যা বথযওআ মা়ে।  

ওাযণ অভাযদয ৃজথফীয অওায যে ―OBLATE SPHEROID”  

অয “ঈ াজঔয জডভ” যে “PROLATE SPEHEROID/OVOID‖,  বওানবাযফআ জৃথফী বদঔযত 
ঈ াজঔ ফা বওান রমাওায জডযভয ভতআ না। 

এঔন জও তাযর তুআ ফুছযত াযজর বন্ড বভাল্লাযা,  এভনজও বতাযদয বচাওায নায়েও এবাযযচ 
ভুজভনযদয জ্ঞতায সুযমাক জনয়ে জওবাযফ বব্আন ়ো ওযয? অয ভানুল না ফুযছআ তাজর ভাযয 
এফং ‗অল্লার অওফয‘ ফযর জঘল্লান বদ়ে। এআযওভ ত ত ঈদাযন বদ়ো মাযফ যব্দয 
বচা়িাতাজর বভযয বওান অ়োত ফা াজদযও জেও ফানাফায। 

- জওন্তু অল্লাহ্ ফযরন,  ―জতজন অভান  মভীন ৃজষ্ট ওযযযঙন মথামথবাযফ। জতজন যাজত্রযও জদফ 
িাযা অোজদত ওযযন এফং জদফযও যাজত্র িাযা অোজদত ওযযন এফং জতজন সুমএ  ঘন্যও 
ওাযচ জনমুি ওযযযঙন রমাযতযযওআ জফঘযণ ওযয জনজদএষ্ট ভ়েওার মএন্ত। বচযন যাঔুন,   জতজন 
যারভারী,   িভাীর‖-  ( ৩৯ নাম্বায ূযা অর- মুভায,   ৫) । 



  

138 
 

জদন অযত অযত যাজত্রযত এফং যাজত্র অযত অযত জদযন জযনত যত াযয রৄধু জৃথফী 
বকার যর,   FLAT EARTH MODEL/ ভতর জৃথফীযত জও ব া ম্ভফ? 

- ধুয ফযা া,  এ া জও ফুছযত অফায জফযল জ্ঞান রাযক। ফশ্যআ ম্ভফ,   FLAT EARTH 

MODEL/ রৃজন়ো ভতর যর ফাআ বদঔযফ অযত অযত জদযনয ভযধয যাত,   যাযতয ভযধয 
জদন রমাযফ ওযযতযঙ। তপাৎ যে ভতর জৃথফীযত ফাআ এওআ াযথ বদঔযফ অয বকার 
জৃথফীযত এওআাযথ বদঔযফ না।জওন্তু রমাবাফ এওআ যফ। ন্নওায রুযভ এও া  ঘএ রাআ  জনয়ে 
ব জফযরয এওা বথযও অযত অযত অযযও ায বন। ব জফযরয ঈয এওআ রমাবাফ ়িযফ। 

অয এঔাযন অল্লাহ্ ফুছাযেন বম জওবাযফ ঈজন ূমএ  ঘন্ এয াাযময জদন  যাত ওযযন,   
এঔাযন জৃথফীয অওায বফয ওযযত মা়ো বফাওাজভ। অযয ফযা া, অযত অযত যাত অয 
অযত অযত জদন যে,  এ া বতা আ ভয়েয অযযফয ফাআ চানত,  এ াযতা তুআ বমভন 
চাজন,   অজভ চাজন,   এ া তঔনওায এফং এঔনওায বমযওাযনা ভানুযলয স্বাবাজফও মএযফিন। 
এঔাযন অফায জৃথফীয অওায া বওভযন? এঔন অজভ মজদ ফজর ―ূমএ অযরা বদ়ে‖,   তাযর 
জও তুআ এয ভাযন বফয ওযজফ বম অজভ ূযমএ NUCLEAR FUSION এয ওথা ফুছা়েজঙ? তযানা 
বাঁঘান এআফযওআ ফযর। বচায ওযয থএ বফয ওযয অয ওত বয!  রৄধু তাআ না এঔাযন অরাদা 
অরাদা ওযয যাত  জদন বও ঈযল্লঔ ওযা য়েযঙ,   ভাযন ফুছান যে এযা রৃয া অরাদা ত্ত্বা। 
যাত অয জদন জও অরাদা নাজও? এ াযতা অভাযদয মএযফিযণয ঈয জনবএযীর। অভযা বদজঔ 
ববাযফ,   জওন্তু রৃয া এওআ জচজন। বঔ়োর ওযয বদঔ এঔাযন ফরা যে বম ―জতজন জদফযও 
যাজত্র িাযা অোজদত ওযযন‖ তায ভাযন এঔাযন স্রষ্টা ‗যাত/ ন্নওায‘ বও অরাদা ত্ত্বা জযযফ 
ধযযযঙন। জওন্তু যাত/ ন্নওায ফযর বতা জওঙুআ নাআ। অযরায নুজস্থজতআ যে ন্নওায,   
যাত/ ন্নওায ফযর অরাদা বওান ত্ত্বা যত াযয না। 

জেও বমভন তুআ বওান জওঙু খুজযয়ে জদযত াজয মাযত ব া জওঙুয াযথ বাঁজঘয়ে/ WRAP য়ে 
মা়ে,   বতভজন যাত এফং জদন বাঁজঘয়ে মা়ে জৃথফীয াযথ। জওন্তু বফাওাজভ যফ তঔন মঔন তুআ 
ফজর জদন এফং যাত এওচন অযযও চযনয াযথ বজঘয়ে/ অোজদত ়ে। ওাযণ জৃথফীযত জদন 
ফভ়ে ূযমএয জদযও এফং যাত তায জফযীত জদযও ফস্থান ওযয।এযা এওচন অযযওচযনয 
াযথ যাাঁঘা়ে না। 

- জওন্তু ৫৫ নাম্বায যূা অয- যভান- ১৭ বত অল্লাহ্ ফযরন- ―জতজন রৃআ ঈদ়োঘর  রৃআ িাঘযরয 
ভাজরও‖।  

বকারাওায জৃথফীযতআ রৄধু এওআাযথ রৃআ ঈদা়েঘর এফং রৃআ িাঘর ম্ভফ,   এঔাযন রৃআ ফূএ 
ফরযত বফাছাযনা য়েযঙ বম জৃথফীয বওাযনা এও চা়েকা়ে ূমএ ঈদ়ে ়োয ভ়ে তায জফযীত 
ায ( বকারও অওায জৃথফীযত)  ূমএ ি মা়ে; এফং বআ চা়েকা়ে মঔন ূমএ ি মা়ে তঔন 
তায জফযীত ায ূমএ ঈদ়ে ়ে l  তাযর জৃথফীয এআ জফযীত াযয জবন্প জবন্প বাযফ ূমএ 
ি মা়ো অয ূমএ ঈদ়ে ়োয চেআ রৃআ ফূএ এফং রৃআ জশ্চভ ফরা য়েযঙ,  এওভাত্র বকার 
জৃথফীযতআ তা ম্ভফ ন়ে জও? 

- বান এঔাযন এআ ফযাাযজ  এযযঙ রৃআ চা়েকা়ে-   
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( ৫৫ নাম্বায যূা অয যভান,  ১৭) -   " জতজন রৃআ ঈদ়োঘর  রৃআ িারয়েয ভাজরও l "  

[Pickthal 55:17] Lord of the two Easts,  and Lord of the two Wests! 

[Yusufali 55:17] (He is) Lord of the two Easts and Lord of the two Wests 

( ৭০ নাম্বায যূা অর ভা' অজযচ,  ৪০) -  " অজভ থ ওযজঙ ঈদ়োঘর  িাঘরভূযয 
ারনওতএায,   জনশ্চ়ে অজভ িভ l "  

[Pickthal] But nay! I swear by the Lord of the rising-places and the setting-places of the 

planets that We verily are Able 

[Yusufali] Now I do call to witness the Lord of all points in the East and the West that We can 

certainly 

বঔ়োর ওযয বদঔ,   সুযা- যাভাযন ফরা অযঙ অল্লাহ্ রৃজ  ঈদ়োঘর এফং রৃজ  িাঘযরয ভাজরও 
এফং সুযা ভা়োজযযচ ফরা অযঙ ঈজন ফগুরা ঈদ়োঘযরয এফং ফগুরা িাঘযরয ভাজরও। তায 
ভাযন অল্লাহ্ রৃজ  ঈদ়োঘর + ফগুযরা ঈদ়োঘর এফং রৃয া িাঘর + ফগুযরা িাঘযরয 
ভাজরও। 

এঔাযন বঔ়োর ওযয বদঔ বম তুআ জও এওআ াযথ বকারও জৃথফীযত বতায চা়েকা বথযও রৃজ  
ূমএাি এফং রৃজ  ূযমএাদ়ে বদঔযত াযজফ?  

- না,   তাযতা ম্ভফ ন়ে। 

- জওন্তু তুআ মজদ বওান ভতর ৃজথফীযত থাজও তাযর এওআাযথ জবন্প জবন্প ভয়েয ফযফধাযন 
রৃজ  জবন্প ফস্থাযন ূযমএাদ়ে এফং ূমএাি বদঔযত াযজফ। তাআ এঔাযন অল্লাহ্ ওঔনআ রৃয া 
জফযীত জদযওয ূমএাি এফং ূযমএাদ়ে ওথা ফযরনজন,   ওাযণ ব া অভযা বদঔযত াযফআ না,   
অল্লাহ্ এওআ জদযওয যূফএয রৃআ রমাাযন্ত ূযমএাদ়ে এফং জশ্চযভয রৃআ রমাাযন্ত ূমএাি,   ভাযন 
এওআজদযওয রৃআ ঈদ়োঘর এফং রৃআ িাঘর ফুজছয়েযঙন,   ওাযণ ভতর জৃথফীয বিযত্র এওাজধও 
ূমএঈদ়ে এফং ূমএাি বদঔা ম্ভফ। 

অফায বতায এআ মুজি বতা বভরু ঞ্চযর ঔায  না,   বঔাযন বতা  ানা ৬ ভা ূমএআ থাযও না,   
বঔাযন বতা রৃয া ূযমএাদ়ে  ূমএাি ম্ভফ ন়ে। জওন্তু ভতর জৃথফীয বিযত্র ম্ভফ। 

অফায সুযা যাভাযনয াযথ সুযা ভা়োজযযচয অ়োত রৃয াযও এও ওযযর অফায অযযও া 
ববচার ততজয ়ে।ভা়োজযযচ ফরা য়েযঙ অল্লাহ্ ফগুরা ঈদ়োঘযরয এফং ফগুরা িাঘযরয 
ভাজরও। এআ অ়োযতয পযর বকারও অওায জৃথফীয রৃআ জফযীত াযয বিযত্র বম রৃআ ূমএাি 
 রৃআ সুযমএাদয়েয মুজিজ  বদ়ো য়েযঙ ব া ববযঙ্গ য়িl ওাযণ জৃথফীযত বফজয বফী রৃয া 
ূযমএাদ়ে  রৃয া ূমএাি ়ো ম্ভফ, জৃথফীয বওান এও ফস্থান অয তায জফযীত ফস্থাযনয 
াযযিl জওন্তু ওঔনআ যনওগুযরা মূএাি ফা যনও গুযরা ূযমএাদ়ে ম্ভফ ন়ে,   বমভন া সুযা 
ভা়োজযযচ ফরা য়েযঙl  অযযও ু চ ওযয ফজর,   ধয বম,   ফাংরাযদয ওার যে ভাযন 
ূযমএাদ়ে যে l  জেও বআ ভয়ে অযভজযওাযত ূমএাি যে l  জেও ফাযযা খন্ া যয ফাংরাযদয 
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ূমএাি যফ এফং বআ ভ়ে াযত অযভজযওাযত যফ ূযমএাদ়ে l  তাযর রৃআ ূমএাি ফা রৃআ 
ূযমএাদ়ে যরা,  জওন্তু এআ ভ়ে ফযফধাযন ফাংরাযদ এফং অজভজযওাযত ওঔনআ যনওগুযরা 
ূযমএাদ়ে ফা ূমএাি ম্ভফ ন়েl এঔাযন ফ ভ়েআ ফা াযা ফঙযআ রৃআ ূমএাি ফা রৃআ ূযমএাদ়ে যফ 
l  

জওন্তু মজদ ভতর জৃথফীয ওথা জঘন্তা ওজয তযফ এআ অ়োত রৃজ  জদয়ে ঔুফ যচআ ফযাঔযা ওযা 
মাযে বম রৃআ ঈদ়োঘর এফং যনওগুযরা ঈদ়োঘর অফায রৃআ িাঘর এফং যনওগুযরা িাঘর 
ম্ভফ।l  এয ভাযন এওভাত্র ভতর জৃথফীযতআ বওফর রৃআ ঈদায়্ঘর  রৃআ িাঘর এফং 
যনওগুযরা ঈদ়োঘর  িাঘর ম্ভফ। 

জনযঘয াজদ বথযও এ া সুস্পষ্ট বম,  অল্লাহ্ জৃথফীযও ভতর বাযফন,  ওাযণ ঈজন রমাজতযাযতয 
বল রমাযয বল অভাযন বনযভ অযন।বকারও/ SPHERE জৃথফীযত ফ ভ়েআ বওাথা না 
বওাথা যাত এফং বওাথা না বওাথা জদন থাযওআ।এও ভাত্র ভতর জৃথফীযত এওআাযথ ফ 
চা়েকা়ে যাত ফা জদন ়ো ম্ভফ। 

অফূ রযাআযা ( যা: )  যত ফজনএত ।যাূরুল্লা ( া: )  ফযরযঙন:  " রমাযতযও যাযত মঔন যাযতয 
রমাথভ ৩়ে ং জতফাজত ়ে তঔন অভাযদয রমাজতারও ভাভ  ওরযানভ়ে অল্লা রৃজন়োয 
অভান থএাত বল অভাযন ফতযন ওযযযত থাযওন অয ফরযত ফরযত থাযওন:  " বও এভন 
অঙ ,  বম এঔন অভাযও ডাওযফ ,  অজভ তায ডাযও া়িা জদফ। এঔন বও এভন অঙ বম 
অভায ওাযঙ রমাাথএনা ওযযফ অজভ তাযও দান ওযযফা । বও এভন অঙ অভায ওাযঙ িভা ঘাআযফ 
অজভ তাযও িভা ওযফ। পাচযযয অযরা ঙজ়িয়ে না ়িা মএন্ত অল্লা তা' অরা এরু ফরযত 
থাযওন‖। [ ভুজরভ:  াজদ এওাযডজভ ১৬৫৮ আ: পা: ১৬৪৩]  

- জওন্তু ৮৪ নাম্বায ূযা অর আনজক্বাক্ব,   ৩- ৪ অ়োযত অল্লাহ্ ফযরন –―এফং মঔন জৃথফীযও 
ম্প্রাজযত ওযা যফ,   এফং জৃথফী তায কবএজস্থত ফজওঙু ফাআযয জনযি ওযযফ  রৄেকবএ য়ে 
মাযফ‖ 

জৃথফী মজদ অযকআ বকার না ত,  তাযর বও়োভযতয ভ়ে বওন অফায ভতর ওযা যফ ফরা 
র? 

- বতায ঈত্তয বতায রমাযশ্নআ অযঙ,  অল্লাহ্ ফযরযঙন ‗ৃজথফী রৄে‘ য়ে মাযফ।  

অযযা জওঙু নুফাদ বদঔযর জযষ্কায যফ।  

( ৮৪ নাম্বায ূযা অর আনজক্বাক্ব,  ৩- ৪ )  - এফং মঔন জৃথফীযও ম্প্রাজযত ওযা যফ,   এফং 
জৃথফী তায কবএজস্থত ফজওঙ ু ফাআযয জনযি ওযযফ  রৄেকবএ য়ে মাযফ। 

[Shakir] And when the earth is stretched,  And casts forth what is in it and becomes empty 

[Pickthal] And when the earth is spread out, And hath cast out all that was in her,  and is 

empty 
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[Yusufali] And when the earth is flattened out, And casts forth what is within it and becomes 

(clean) empty 

এঔাযন জওন্তু অল্লাহ্ ‗াজফ‘,  ‗অর ভুিাজফ‘,  ‗পাযা‘,  ‗ফাাত‘,  ‗দাাা‘ বওান াআ ফযফায 
ওযযন নাআ। 

এঔাযন অল্লাহ্ জৃথফীয অওায জযফতএন ওযায ওথা ফযরন জন,  অ়োত ৪বত তা স্পষ্ট। ঈজন 
ফযরযঙন বও়োভযতয জদন জৃথফীয বযন্তযয ফজওঙ ু ঈজন ববযঙ্গ ঘুযয ভান ফা রৄে ওযয জদযফন।  

এওআ ওথা অল্লাহ্ ে চা়েকা়ে ফযরযঙন,  এঔাযন ঈজন জৃথফীয অওায জনয়ে জওঙুআ ফযরন 
জন,  ফযং বও়োভযতয জদন ফজওঙু ববযঙ্গ ভান ওযয জদযফন ফুজছয়েযঙন। 

( ২০ নাম্বায যূা ত্ব- া,  ১০৬) -   তঃয জৃথফীযও ভৃণ ভতরবজূভ ওযয ঙা়িযফন। 

[Shakir 20:106] Then leave it a plain,  smooth level 

[Pickthal 20:106] And leave it as an empty plain,  

[Yusufali 20:106] "He will leave them as plains smooth and level; 

[Shakir 20:107] You shall not see therein any crookedness or unevenness. 

[Pickthal 20:107] Wherein thou seest neither curve nor ruggedness. 

[Yusufali 20:107] "Nothing crooked or curved wilt thou see in their place." 

অয বতায ওথা মজদ বভযনআ বনআ, তাযর তুআ জও ফুছাযত ঘাজে, এঔন জৃথফী বকার অযঙ 
জেওআ,   জওন্তু বও়োভযতয জদন অল্লাহ্ অফায জৃথফী ভতর / FLAT EARTH ফাজনয়ে জদযফন. . . া 
া া. . . বতায স্রষ্টা বতা বদজঔ বআ ভতর জৃথফীয বারফাা ঙা়িযতআ াযযঙন না!   

ফশ্য ভুনাযদ অভযদয এও জ াজদ নুমা়েী জৃথফীযতআ অল্লাাযওয াযযয ওামএরভ 
যফ ( াযযয ভ়েদাযন ভূর বওন্ যফ াভবূজভ। ফতএভান জজয়ো,  চদএান,  জপজরজিন,  আযাইর,  
বরফানন,  আযাও,  তুযে,  জভয  বচাচ ঞ্চর াজদয ফজণএত াভবূজভয ন্তুবুএি) । জওবাযফ 
বম অল্লাাও এত বঙা  চা়েকা়ে এত ভানুযলয ( তীত,  ফতএভান  বজফষ্তৎ )  জফঘায 
ওযযফন অল্লাাওআ চাযনন! ! !   

 

 

 

 

 

 

. 
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এওজ  DNA‟ য চফানফন্দী 
 
জওঙুজদন ধযয ভযন যে,  এও ূ যীযযয মে বন়ো ঈজঘৎ। ব রমা়োযআ অজভ অয ফায়েজচদ 
বাআ জভযর প্লযান ওযরাভ,   রমাজতজদন জফযওযর াযওএ া যত বফয ফ। জেও ৫  া়ে অজভ াযওএ 
াজচয। ফায়েজচদ বাআয়েয বওান ঔফয নাআ। অজভ বফ ওয়েও া ঘক্কয জদয়ে জদরাভ। এআফায 
এও ু জফোভ ওযায ঈযেশ্য এওজ  বফঞ্চ এ ফরাভ। জওঙুিণ বযস্ট বন়োয য োৎ বদজঔ 
বঔাযন চজকং ওযযত অা অযযওজ  বঙযর অভাযও বদযঔ ারাভ জদয়ে এজকয়ে অর। বঙযরজ  
ঘায়েয বদাওাযনয বআ াান বাআয়েয াযথ কল্প ওযত। তায নাভ ভযন অযঙ অভায,   ব 
অজতও। অভাযদয অযরাঘনা তাযা রৄনত এফং তায ভাযছ বফ বাযরা RECEPTIVITY অযঙ,   
তাযও বদযঔ তঔন বফ CONFUSED ভযন ত। ব এয ফর ায।জওঙু বাশ্যার  ও ওযায 
য অভাযও ফরর,   ―বাআ অনাযদয ওথা রৄযন অভায যীজতভত ভাথা নষ্ট ফায ঈরভ,   
অযক াান বাআ বমফ মুজি জদত,   অাত দৃজষ্টযত বাযরা ভযন যর এও ু খারা খারা 
ভযন ত,   যনও া বচায ওযয ঔা়োনয ভত। এও া যে মুজিয বচায,   অযযও া যে 
বচাযযয মুজি,   ঈনায মুজি গুরা ফ বচাযযয মুজিয ভত। ঈনাযা বওান ববচাযর ়িযর এও া 
বভাস্ট ওভন যা ানএ ফা বওৌর নুযন ওযযন,   বমভন রমাথযভআ অযজফ যব্দয থএ জযফতএন 
ওযয জদযফন ফা অযযা যনও যওযভয থএ বফয ওযযফন‖ 

- রভ,   ভুজভনযা EQUIVOCATION FALLACY ওযয যনও। থএ জযফতএন ওযয বওান জচজনযও 
ারার ওযা রৄধ ু ভুজভনযদযআ স্ববাফ ন়ে, অজন মজদ ফাআযফর, ববদা আতযাজদ য়িন, বদঔযফন 
তাযদয ধভএগ্রন্থ গুরাযত বুজয বুজয জফজ্ঞান। ফাআ এওআ যওভ বওৌর ফরম্বন ওযযন। মজদ থএ 
জযফতএন ওযা না মা়ে বতা, তাযা রমাঙ্গ জযফতএন ওযয জদযফন, অয ব া না ওযযত াযযর,   
অচওার বতা তাযা যীজতভত জ াজদযও ফাজতর ওযায ধান্না়ে থাযওন। এআ বভাস্ট ওভন 
যা ানএ অজন াযফনআ। তাযদয এআ বঘষ্টা জতযআ তাযদয া়েত্ব বও রমাভান ওযয। 

- জওন্তু বাআ,   এ া বতা জেও বম এও া অযজফ যব্দয যনও থএ থাযও,   তাআ না? 

- বতা অভায রমাশ্ন যে,   ভাজ্ঞানী স্রষ্টা জও অনায ওাযঙ এভন এও া গ্রন্থ াজেয়েযঙন,   মায 
থএ ফুছযত বকযর অনায জদন- যাত এও ওযযত যফ? এ া জও ওযয অফায জঘযন্তন নুযণী়ে 
চীফন জফধান ়ে,  বম া ফ়ি ফ়ি অযরভযাআ ফুছযত াযয না,  এযওও ফযাাযয এযওও চযনয 
এযওও ভত, তাযর এওচন LAYMAN জও ওযযফ? জঘযন্তন নুযণী়ে ভাযন ফুযছন জওঙু! !  

- রভ তা জেও ফয । রৃজন়োযত ভুরভানযদয ওয়েও বপযওা ফা দর,   এযওও দর অযযওচনযও 
অফায ওাযপয ফযর। জ়োযা রমাা়ে ১/ ২ জভজর়েন ংঔযা়ে,   থঘ তাযা অভাযদয সুজন্প 
অযরভযদয াত্তাআ বদন না,   তাযদয অযঙ জনযচযদয অরাদা আভাভ,   তাযদয তাপজয 
অরাদা,   অরাদা াজদ অযঙ। কুযঅযনয থএ ওযযযঙন যনযও,   ওাযযা াযথ ওাযযা জভর 
নাআ,   এভনজও অচওার বতা জওঙু ISLAMIC REFORMIST অযঙন,   মাযদয থএ অযকয বওান 
জওঙুয াযথ জভর নাআ। তাপজযযয ওথা নাআ ফররাভ। বম জচজন ভানুল জঘযন্তন নুযন ওযযফ 
ব া এত ওজেন বওভযন যফ তাআ অযর অভায ভাথা়ে ঢুযও না!   
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অভযা ওথা ফরযত ফরযত বদজঔ ফায়েজচদ বাআ খভএাি যীযয জঙন বথযও এয ফরযরন,   ‗জও 
বয,  এঔাযন যাাঁঘার রৄরু ওযযজঙ,   ভুজরভ রৄনযর বতা বতাযদয কুাযফ,   চাযনয ব়ে নাআ?‘ 
ফযর ঈজন অভাযদয াযথ ফযরন। তায ভাযন ঈজন অভায অযকআ াযওএ এয চজকং রৄরু ওযয 
জদয়েজঙযরন। ফায়েজচদ বাআ াযয বঙযরজ যও বদযঔ জঘনযত াযযরন। তায াযথ াত জভরাযরন 
এফং এওচন ঘা- ়োরা বও ডাও জদয়ে ফরযরন ৩ জ  বরফু ঘা জদযত। ঘা বঔযত বঔযত অজতও 
ফরর,  ―অো ফায়েজচদ বাআ,  এও া ফযাাযয অভায বওান ঈত্তয জভরযঙ না‖ 

- জচ ফরুন। ভুজভনযদয বতা াচায রমাশ্ন থাযও ভাথা়ে,  জওন্তু বয়ে ভুযঔ অযন না,   অফায 
অল্লাাওআ ফযর জদযঙন জওঙু ফযাাযয অযরাঘনা ওযাআ মাযফ না। 

- ফযাায া যে DNA জনয়ে। অজন বতা রযযডী চাযনন যনও জওঙ,ু   তাআ বফী বজনতা না 
ওযয জডযযক্ট রমাশ্ন ওজয। DNA এওজ  বালায ভত,   এযত যনও তথয অযঙ। রৄধ ু ওতগুরা ফাংরা 
িয বযযঔ াচায বওাজ  ছ়ি ছা া অযর বআ িয গুরা াাাজ জভযর যফীন্নাযথয 
‗বানায তযীয‘ ভত বওান ওজফতা য়ে মাযফ না,   ম্ভফ। জেও বতভজন রৄধু ওতগুরা DNA 

Nitrogenous Base/Nucleotide ফা A, T, G, C এআ ঘাযজ  বর ায জদয়ে এভজন এভজন এও া জফার 
ফআ ততজয য়ে মা়ে জওবাযফ? এ া যনও া COMPUTER PROGRAM এয ভত। তথয বযত যর 
অনায দযওায এওচন ওনা ভাআণ্ড ফা ফুজদ্ধভান যঘতন ত্ত্বা। জফফতএন জও ওযয এও া DNA 
ততজয ওযয বপযর এবাযফ। জফফতএন বতা এও া ভাআণ্ডযর বরমাায ভাত্র। অজন বতা Antony 

Flew এয নাভ রৄযনযঙন,   ঈজন জনধাজভএওযদয ‗বাফগুরু‘ জঙযরন,   ঈজন DNA এয যস্য বদযঔআ 
যফতএীযত অফায অজিও য়ে বকজঙযরন। 

ফায়েজচদ বাআ ঘায়েয বল ঘুভুও জদয়ে এফায রৄরু ওযযরন। 

- রমাথভত Antony Flew বম জনধাজভএওযদয ‗বাফগুরু‘ জঙযরন এআ অচগুজফ তথয অফায ওআ বযরন 
অজন? জনধাজভএওযদয অনাযদয ভত বওান স্বকএী়ে AUTHORITY নাআ ফা ীয,  রচুয নাআ,   
চীফযন থাওযফ না,  ়েত ঈজন এওচন ফ়ি জনধাজভএও জঙযরন, ব া জবন্প ফযাায। জনধাজভএওযদয 
থজযজ  যে জফজ্ঞান এফং মুজি। তাযদয বওান বাফগুরু ফা বওান গুরু নাআ।  

- ,  বআ জফজ্ঞান বম া জযফতএনীর! !  

- রভ বআ জফজ্ঞান মা এতিণ অজন ছা়িযরন, বআ জফজ্ঞান মা জদয়ে অনাযা আরাভ রমাঘায 
ওযযন, বআ জফজ্ঞান মা জদয়ে অনাযা অচওার কুযঅন ফাাঁঘাযত ভযী়ো য়ে ঈযেন, বআ জফজ্ঞান 
মা জদয়ে অজন তদজনও চীফন ধাযন ওযযন, বআ জফজ্ঞান মা জদয়ে অজন বফাঁযঘ অযঙন। 
জফজ্ঞাযনয বওান বকাাঁ়িাজভ নাআ, অয এ াআ জফজ্ঞাযনয বৌন্দমএ, জফজ্ঞান তাআ ধযভএয ভত জস্থয ন়ে।  

অয অজন ভযন ়ে চাযনন না,  বম Antony Flew জও যওভ অজিও য়েজঙযরন অযর,  ঈজন 
জঙযরন DEIST ফা বমৌজিও এযওশ্বযফাদী,  ভাযন এওচন স্রষ্টা অযঙ জওন্তু ব া অনাযদয ভত 
আরাযভয অল্লা ন়ে,  DEISM ভাযন যে এযত বওান ধভএ নাআ,  বওান ধভএী়ে গ্রন্থ নাআ,  বওান 
রমাাথএনা নাআ,  বওান নফী- যাসুর নাআ,  বওান অচগুজফ অযদ- জনযলধ নাআ,  বওান চান্পাত- চাান্পাভ 
নাআ। স্রষ্টা এঔাযন রৄধু ভাজফশ্ব ততজয ওযয ঘুঘা ফয থাযওন। এযত রমাাজতস্থাজনও ধযভএয ভত 
বওান PERSONAL GOD নাআ,  জমজন জওনা অজন ফাথরুযভ ফয জও ওযযন ব া নচয যাযঔন 
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অফায তাযও না ভানযর জঘযন্তন অনাযও অগুযন ়ুিাযফন। া া,  জও ফুছযরন তায ভাযন? 
অজভ বতা ফযং ফজর অজন এওচন DEIST য়ে মান,  যনও যনও জনযাদ জচন এ া। 
ধযভএয ওযাঘার নাআ,  কুাকুজ নাআ,  অচগুজফ ফ জনযদএনা নাআ,  জঘযন্তন ভানায ভত ফযাজি ফা 
গ্রন্থ নাআ, নাযী রুুযল ফা ভানুযল ভানুযল বওান ববদাযবদ ওযা নাআ। DEIST য়ে মান ফাআ।  

মাআ ঈও,  এফায অজ অর ওথা়ে। 

DNA এ বওান ওজম্পঈ ায বরমাাগ্রাভ ন়ে,   বালা ন়ে। এ া অযর এওযওভ ENCODING.  
জেও বমভন অজন ়েত অভাযদয ওজম্পঈ াযয নানা যওযভয পাআর পযভযা  চাযনন,  বমভন-  
.BMP format/bitmap image file. জেও STIMULI বযর এজ  এওজ  ঙজফযত জযণত ়ে। 
DNA বও ওজম্পঈ ায বরমাাগ্রাজভং এয াযথ তুরনা ওযযর রমাশ্ন অযফঃ 

১-  DNA জও এও া TURING-COMPLETE বালা ( রমাা়ে ওর রমাগ্রাজভং বালাআ Turing-complete) 

২-  এ া জও FUNCTIONAL/ALGEBRAIC/LOGICAL/FUZZY LANGUAGE ? 

৩-  এযত বওান LOGIC SYSTEM ফযফায ওযা য়েযঙ?  

৪-  এয জঙযন বওান EXECUTION বা COST MODEL অযঙ? 

৫-  DNA বরমাাগ্রাজভং বালা জও অভাযদয ওজম্পঈ াযয ঘারান মাযফ? 

৬-  এয জঙযন জও FINITE STATE MACHINE অযঙ ? 

এতিন মা ফররাভ ফ ওজম্পঈ ায বরমাাগ্রাজভং বালায বিযত্র রমাযমাচয।DNA এয বিযত্র ন়ে। 

এঔন অযন অভযা বালা ফরযত অভযা জও ফুজছ -  

বালা ভানুযলয ভজিষ্কচাত এওজ  ভানজও িভতা মা থএফাী ফাওংযওযত রূাজ়েত ( ফাকমযন্ত্রয 
ভাধযযভ ধ্বজনজবজত্তও রূয ফা তরজঔও রূয)  য়ে ভানুযলয ভযনয বাফ রমাওা ওযযত এফং এওআ 
ভাযচয ভানুযলয ভযধয বমাকাযমাক স্থাযন া়েতা ওযয।বমাকাযমাযকয এভন ভাধযভ বমঔাযন তথয 
এও চা়েকা বথযও অযযও চা়েকা়ে াোন ়ে। 

―A method of communication in which intended information is conveyed from one group or 

entity to another." 

এআ যথএ DNA বওান বালা ন়ে।  

DNA বও অজন INSTRUCTION ফা RULE ফরযত াযযন,  অয এআ INSTRUCTION বা RULE 
এয AUTHOR যে -  NATURAL SELECTION/MUTATION ( জফফতএন তযত্ত্বয রমাাওৃজতও জনফএাঘন 
দ্ধজত)  

জফঔযাত চীফজফজ্ঞাজন Richard Dawkins ফযরযঙন -  

“Dna Neither Cares Nor Knows. Dna Just Is. And We Dance To Its Music.” 

(DNA is a product of CHEMICAL NATURAL SELECTION,  not a creation of NATURAL 

SELECTION) 
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ভচায ফযাায যে মজদ ধযয জনআ,  বওঈ এওচন ়েত DNA ততজয ওযযযঙআ,   তা বআ 
যুাতন DEIST GOD এয ধাযনা এযআ যয। ন্তত অনাযদয আরাযভয অল্লা ফা PERSONAL 

GOD এয বওান বুজভওায রমায়োচন নাআ বতা। অনাযা মাযা ভাওা  চীযফয ঈৎজত্ত জনয়ে 
ভস্যা়ে বুযকন, DEIST য়ে মান না বওন? যত াযয রমাথভ রমাান ততজয ওযয DEISTIC স্রষ্টা 
চীযফয রৄরু া ওযয জদয়েযঙন এফং এঔন অয ভাজফযশ্ব জর়ে নন। 

ফায়েজচদ-  ―এঙা়িা জফঔযাত APOLOGIST যা এঔন অয রমাথভ DNA ততজয জনয়ে ওথা ফযরন না,  
ওাযণ অভাযদয জৃথফীযত ঈিা/ METEORITE ভযধযআ DNA BUILDING BLOCK জিত্ব া়ো 
বকযঙ,  মা নাা জনজশ্চত ওযযযঙ। যিজর়োযত এওজ  ঈিা া়ো মা়ে,   মায নাভ Murchison 

Meteorite,   এযত 14, 000 Molecular Compounds এফং ৭০ জ য ভত Amino Acid & 
Nucleobases  া়ো মা়ে। এয ভাযন জও ফুছযরন? রমাান ঘা়েযর জৃথফীয ফাআযয বথযও 
অযত াযয। অজন PANSPERMIA জনয়ে এও ু য়ি বদআযঔন।  

অজন জও চাযনন ওাচাঔিান ( মায ৮০% ভুজরভ)  এয রৃচন জফজ্ঞাজন,   মাযা ১৩ ফঙয 
HUMAN GENOME PROJECT ওাচ ওযযযঙন,   তাযা ফযরযঙন বম DNA অভাযদয জৃথফীয 
ফাআযয বথযও ে বওান ALIEN ফা জবন গ্রযয রমাাজন াজেয়ে থাওযত াযয,  এ া DIRECTED 

PANSPERMIA এয জফল়ে। 

(“Their conclusion was that humans were designed by a higher power, with a “set of 

arithmetic patterns and ideographic symbolic language” encoded into our DNA.They believe 

that 97 per cent of non-coding sequences in human DNA is genetic code from alien life 

forms”) 

[সুত্রঃ “The “Wow! signal” of the terrestrial genetic code”, PEER REVIEWED, ICARUS] 

এঙা়িা অজন ়েত চাযনন বম রমাাঘীন জৃথফীযত যনও ঈিা এয ়িত,  এআফ ঈিায 
ভাধযযভ জৃথফীয ফাআযয বথযও বওান জওঙু অা এওদভআ বমৌজিও এফং অভযা তায রমাভান 
অযকআ বয়েজঙ। 

অজন জও চাযনন PEER REVIEWED JOURNAL জও জচজন?  

অজতও-  জচ,  এআগুরাআ জফজ্ঞাযনয ফযথযও জনবএযযমাকয তথযসুত্র। 

ফায়েজচদ-  ৩৩ চন Researcher এও া PEER REVIEWED JOURNAL এ রমাওা ওযযযঙ বম 
অভযা জৃথফীযত বম ‗যক্টাা‘ বদঔযত াআ,   ব া অযর জৃথফীয ফাআযয বথযও অযঙ। 
তাযা ‗যক্টাা‘ বও ALIEN SPECIES ফযর দাফী ওযযযঙ। তাযা ফযরযঙ এ া অজদ জৃথফীযত 
ঈিায ফযযপয ভযধয জদয়ে এযযঙ।  

( সুত্র- ―Cause of Cambrian Explosion - Terrestrial or Cosmic?”, PEER REVIEWED, Progress in 

Biophysics and Molecular Biology )  

এঙা়িা যনযও এ া বাযফন COSMIC DUST/SPACE DUST এয ভাধযযভ চীফযনয সুঘনা যত 
াযয।ওাযণ জওঙু রমাাজন অযঙ মাযা ভাওায বফাঁযঘ থাওযত াযয( Tardigrades/Water Bear) । 
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তযফ অভায এঔাযন অযযও া রমাশ্ন অযঙ,  ধযযন বম এআ DNA অনায অল্লাাও ফা এওচন 
INTELLIGENT DESIGNER ফাজনয়েযঙন,  বতা অভায রমাশ্ন র,  তাযর জওবাযফ DNA বত রমাা়ে ৯১% 
JUNK DNA/SELFISH DNA (NON-CODING) থাযও,  মায বফজয বাকআ বওান ওাযচ রাযক না ফযং 
এআগুরা জওঙ ু জওঙু ভাযাত্ম্ও সুযঔয াযথ ম্পৃি। এওচন সুরৃি জডচাআনায এবাযফ জও ওযয 
DNA ততজয ওযয? 

- বুর ফরযরন,  অযক এ া বাফা ত,  জওন্তু এঔন জফজ্ঞাজনযা রমাভান ওযযযঙন বম JUNK DNA 
ঈওাযী।  

- া া,  অজন ভযন ়ে বআ জফতজওএত ENCODE বরমাাযচক্ট এয তথয জদযেন। এওদভআ বুর,  
ভাত্র ৫-  ৯% এয ভত DNA ভুর ওাচ/ Function ওযয,  ফাজও ফ এঔন JUNK DNA ( এআ 
জনয়ে যয জফদ অযরাঘনা অযঙ,  বদঔুন ঘযাপ্টায-  “ববজিফাজচয াতওান” )  

অজভ োৎ ভাছঔান বথযও ফযর ঈেরাভ,   ―অো এআ অনাযাআ না জফজ্ঞাযনয জযফতএনীরতা 
বও জফজ্ঞাযনয রৃফএরতা ফযর কণয ওযযন। এঔন বদঔজঙ বআ জফজ্ঞাযনয জযফতএনীরতায পা়েদা 
জনযেন,   া া,   এ া বতা বণ্ডাজভ য়ে বকর বাআ?‖ 

ফায়েজচদ-  ‗রভ,   ঈনাযা সুযমাক বযরআ জফজ্ঞাযনয জযফতএনীরতা বও ওাযচ রাকান,   অফায 
সুযমাক বযরআ জফজ্ঞান জদয়েআ জফজ্ঞান বও বঙা  ওযায বঘষ্টা ওযযন,   এঔাযন এও া ফযাায 
বঔ়োর ওয বম,   জফজ্ঞান জওন্তু অজিওযদয বয়ে ফা রজ্জা়ে নতুন কযফলণা ফা তথয ংগ্র ফন্ন 
ওযয নাআ,   জফজ্ঞাজনযা জেওআ তাযদয বুর রৄধযয জনয়েযঙন JUNK DNA এয ফযাাযয। নতুন তথয 
অজিওযদয FAVOUR মাযফ জও,   মাযফ না এআফ পারতু জফলয়ে জফজ্ঞাযনয ভাথা ফযাথাআ নাআ,   
ব তয ঈযন্ধাঘন ওযয। ধভএ যে জস্থয,   ব জফজ্ঞাযনয এআ জযফতএনীরতায াযথ জনযচযও 
ভাজনয়ে বন়ে অয না ভানাযত াযযর ফযর বদ়ে-  জফজ্ঞান জযফতএনীর,   তাআ ভানা মাযফ না-  
এযওফাযয বন্ডাজভ যীজতভত। অজভযতা বাজফ এঔন এআ জফজ্ঞান মজদ অফায রৃজদন যয ফযর JUNK 

DNA অযরআ বওান ওাযচয না,   তাযর ভুজভন বাআযা জও তাযদয ধভএ বঙয়ি জদযফন? ওঔনআ 
না,   তাযদয ওথা যে-  জফঘায ভাজন,   জওন্তু তারকাঙ অভায‘। 

PSEUDO GENE এয নাভ জও রৄযনযঙন? 

অজতও-  জচ না ত। 

ফায়েজচদ-  এআগুরা যে যুাতন জচন এয ধ্বংাফযল ( Relic of Gene)  ফরযত াযযন,   ভাযন 
বফজযবাক বওান ওাযচ রাযক না ( ল্পজওঙু ঙা়িা) , এওচন সুদি DNA ওাজযকয এআ PSEUDO 

GENE ততজয ওযযন বওন? ভানুযলয ২০- ৩০ াচায এয ভত সুযডাজচন থাযও,  মা জওনা ওযান্ফায 
ততজয ওযযত াযয। বফজযবাক ওাযচ বতা রাযকআ না,  ঈযটা ছুাঁজওূণএ।  

ফায়েজচদ-  অজন জও চাযনন DNA MUTATION জও জচজন? 

অজতও-  ― জচ,   DNA ওজ ওযায ভ়ে বম বুর া ়ে অয জও‖  
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ফায়েজচদ-  ―বওন যফ বুর? এ া না অজন ফরযরন এওচন INTELLIGENT DESIGNER 
ফাজনয়েযঙন,   তাযর MUTATION জও ওযয ়ে এযত? ভানুযলয ফর জভঈয ন ়ে। এও 
কযফলণা়ে বদঔা বকযঙ রমাযতযও ৩০ জভজরন BASE PAIRবত এওজ  জভঈয ন ়ে ( or  175 

mutations per diploid genome per generation) । ফাফা- ভা বথযও জনস্পা জরৄযত বওন ওযান্ফায 
যফ ( এ া স্রষ্টায বআ োময যীিাযওন্ ধাযনা ফাজতর ওযয) ? রৄধু Germline Mutation-আ 
রমাা়ে ৫০জ য জধও ওযান্ফাযযয াযথ ম্পৃি। অল্লায ততজয ওযা DNAবত এত বুর বওন বাআ? 
এআ জভঈয যনয ওাযযন ভানুল/ রমাাজন/ ঈজদ্ভদ ওত ভাযাত্ম্ও জফযদ যয চাযনন বতা! ! !  এআ দা়ে 
ওায তাযর? স্রষ্টায না ভানুযলয? স্রষ্টা এযওফাযয জফজভল্লাযতআ এআযওভ বুর ওযয বযযঔযঙন 
বওন? এআফ জও INTELLIGENT DESIGN এয নভুনা??  

[ সুত্রঃ 1- “A practice guideline from the American College of Medical Genetics and Genomics and 

the National Society of Genetic Counselors: referral indications for cancer predisposition 

assessment”, PEER REVIEWED, Genetics in Medicine Journal 

2- “Human Y chromosome base-substitution mutation rate measured by direct sequencing in a 

deep-rooting pedigree”, PEER REVIEWED, Current Biology 

3- “Estimate of the mutation rate per nucleotide in humans”, PEER REVIEWED, GENETICS ] 

অল্লাাও রমাথভত DNA বত জভঈয যনয ভত ভাযাত্ম্ও এও া বুর ওযয ফযরন,   জিতী়েত 
ঈজন এ াআ চানযতন না বম এআ জভঈয ন জনয়েআ যফতএীযত তায জনযচয নুাযীযদয জফফতএন 
ঙ্ক্রান্ত ফ়ি যওযভয জফাযও যযত যফ,  ফযাায া ঔুফআ াস্যওয! !  

EPIGENOME এয নাভ জও রৄযনযঙন?,   অজতও-  ‗জচ না বাআ‘ 

ফায়েজচদ-  EPIGENOME যে জচন- রমাওা এয জযফতএন ( Changes in Gene Expression)। ব 
জনধএাযন ওযয বওান জচন ওাচ ( রমাওা)  ওযযফ অয বওান া ওযযফ না। EPIGENOME 
জযফতএনীর। এআ এজজচযনাভ বুরবাযফ জচন  যাক ওযযত জকয়ে যনও ওযানায ততজয ওযয। 
এঙা়িা NON-CODING RNA এফং TRANSPOSON এওআবাযফ ভাযাত্ম্ও সুযঔয ৃজষ্ট ওযয। বতা 
অনায ফএজ্ঞানী স্রষ্টা জও জযস্টভ ফানাআর বম জফজভল্লাযতআ এত করদ?  
( অয বুর চানযত ়ুিন ঘযা ায “ববজিফাজচয াতওান”)  

এঔন অজন ফযরন,  অভাযদয যীযয এত ‗রমায়োচনী়ে ঙ্গ/ VESTIGIAL ORGAN’ বওন থাওযফ?  

-  ফুছজঙ, অজন ়েত APPENDIX এয ওথা ফরযঙন,  ব া বতা ওাচ ওযয, ওাযচয ন়ে। 

- বাআ অভাযদয রমাা়ে ৯ জ  রমায়োচনী়ে ঙ্গ/ VESTIGIAL ORGAN অযঙ,  এঙা়িা অযঙ 
BEHAVIORAL AND MOLECULAR VESTIGIALITY,  ও়ে া ফরফ?  

অয অভযা ব াযওআ জযণূএ FUNCTIONAL ফরফ,  বম া ঙা়িা অভযা ফাাঁঘযত াযফ না,  ফা 
বম া অভাযদয যীযযয বওান গুরুত্বূণএ বুজভওা ারন ওযয। এযজন্ডযক্সয বম জওঙু ঈওায অযঙ 
ব া এঔন াআজথজ এফং বআ ঈওায বওান জযামএ জফল়েআ না। ঈযটা 
এযজন্ডাআজ যয ভত তীব্ মন্ত্রণাদা়েও সুঔ ়ে। 
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অনায এযজন্ডক্স বওয  ফাদ জদযর জও অজন ভযয মাযফন?  

- জচ না,  জওঙুআ যফ না 
- তাযর পারত ু বযওন্ডাজয ঈওায ( তা াআজথজ)  জদয়ে জও মা়ে অয?  

- অভাযও ফযরন অনাযা বতা ―ভানুল ফানয বথযও অযঙ‖ ফযর াাাজ ওযযন,  মজদ যুা 
ফযাায াআ বুর,  ভানুল অয ফানযযয এওআ ANCESTOR,  বওঈ ওাযযা বথযও অয নাআ। জওন্তু 
অভায রমাশ্ন যে,  অনায ফএজ্ঞানী অল্লাাও ফানযযয বরযচয ওযরুওা অভাযদয ―অযাপুর 
ভাঔরুওাত‖ এয জঙযন ধজযয়ে জদযরন বওন?  

- ভাযন! !  এআ া জও ফরযঙন। 

- ভাযন অভাযদয জঙযন বরযচয ওযরুওা ফা COCCYX / TAIL BONE অযঙ,  বম ায বওান বভচয 
পাংন নাআ,  ঈযটা এ া রমাঘণ্ড ফযাথা ( COCCYDYNIA)  ততজয ওযযর বওয  বপযর বদ়ো ়ে,  
এআ জচজন অভাযদয জঙযন বওন জদর স্রষ্টা? বম া ওাযচ বতা রাযকআ না,  ঈযটা ওাযযা চযে 
ভস্যা ততজয ওযয। এ া জওন্তু জম্পাজঞ্জ, ফযনাযফা এফং কজযরাযদয অযঙ,  ভাযন জও ফুছযরন!  

- অভভভ ,  এ া বতা জঘন্তায জফল়ে!  

- অজন জও বদঔযঙন বম ভাযছ ভাযছ জওঙু জওঙু ভানফ জরৄ জঙযন বরচ জনয়ে চন্ধা়ে? রৃজন়োযত 
এআযওযভয খ না ৩০ এয জধও অযঙ ( ভাযছ ভাযছ জভঈয যনয ওাযযন যুাতন বচযনজ ও 
সুআঘ ঘারু য়ে মা়ে) । [ সুত্রঃ “Human tails and pseudotails”, PEER REVIEWED,Human 

Pathology] 

- জচ,  বদযঔজঙ,  এভন জওঙু বও অযঙ ফয । আজন্ড়ো়ে জন্দুযা এআযওভ এওচন ফাচ্চাযও বকফান 
নুভাযনয ফতায ফযর রমাঘায ওযযজঙর। অযরআ বতা বওন এআ সুপ্ত বরচ অভাযদয থাওযফ! !  

- অচ্চা অনায জও অযক্কর দাাঁত অযঙ? 

- জচ অযঙ ত। 

- এ া জদয়ে অনাযদয ভুরভানযদয বওান জতজযি অযক্কর যে জও? 

- ভাযন জও ? 

- ভাযন এ ায ওাচ জও? এ া জও বওান ওাযচ রাযক? ফযং ভাযছ ভাযছ ঘযভ সুজফধা ততজয 
ওযয,  জেও APPENDIX এয ভতআ,  তঔন ভানুল তুযর বপযর বদ়ে,  ওাযণ এ া বওান ওাযচযআ 
না।এআ যওভ অযযা যনও অযঙ,  বমভন PALMARIS LONGUS এফং OCCIPITALIS MINOR  

MUSCLE,  এআগুরা জেও বমভন ফ ভানুযলয থাযওআ না,   অফায মাযদয থাযও বওানআ ওাযচ 
রাযক না,   এআফ স্রষ্টা জদয়েযঙ বওন তাযর? 

- তাত ফরযত াজয না! !  এআফ রমায়োচনী়ে জচজন অযঙ তাআ বতা চানতাভ না। 

- অো অভাযও ফযরন,  অজন বঙযর না বভয়ে? 



  

149 
 

- জও ফ ফরযঙন,  পাচরাজভ নাজও! !  

- অো,  বতা অজন বঙযর যর অনায রৃ- রৃয া যওযচা িন ফুযওয ভযধয যাঔায দযওায জও 
জঙর? এআগুরা জও বদঔযত সুন্দয বদঔা়ে? নাজও ে বওান গুরুত্বণূএ/ PRIMARY ওাযচ রাযক? 

- া া া, না ভাযন এ া বতা বঔ়োর ওজয নাআ। 

- এ া বওন ়ে চাযনন বতা? 

- জচ না 

- ওাযণ অভযা ফাআ চযন্ধয ৫- ৬ প্তা মএন্ত “এওযওযভয” নাযী থাজও ফরযত বকযর ( যনও 
ভুজরভ এযও ‗জনযযি- ফস্থা‘ ফরযত াযযন, জওন্তু ব া অফায অভাযদয অদভ - া়ো 
ওাজনীয াযথ াংখজলএও,  ওাযন রুুল অদভ অযক ততজয য়েজঙর ওামএওয িন জদয়েআ,  ভচায 
ফযাায যে জনযযি ধযয জনযর ব া অফায তঔন ঈযটা জফফতএনযও াযা এ ওযয,  ৃজষ্টতত্ত্বযও 
ন়ে) । ভানুযলয রৄরু া ়ে অযর নাযীযদয নওা ( Female Blueprint)  জদয়ে, এআ ওাযযনআ 
়েত নাযী ভ্রূণ ( EMBRYO)  বফজ ফাাঁযঘ। বঔ়োর ওযযন রৄধুভাত্র Y বরাযভাচযভয ঈজস্থজত ব য 
বযরআ ( SRY Gene ওাযযন) অভাযদয ভ্রুন/ EMBRYO রুুযল জযনত ়ো রৄরু ওযয,  এয অযক 
ন়ে। এয অযকআ নাযীয তফজষ্টয ( িন)  রুুযল ততজয য়ে মা়ে। তায ভাযন এআ দাাঁ়িাযে বম 
চযা়েযু Default Setup/Human Fetal Blueprint যে নাযীযদয চযে। এঙা়িা রৄধু Chromosomal 

Sex জদয়ে জরঙ্গ/Gender জনধএাযণআ ওযা মা়ে না। Gender এফং Sexual Orientation অরাদা 
ফযাায। অনাযদয কুযঅন ফা াজদ ফশ্য এআযফয জওঙুআ ফযর মা়েজন। তাআ ভওাভীযদয 
তযায জফধান অযঙ আরাযভ। জচ়িাযদয জনয়ে তাজেরয ওযায জ াজদ অযঙ।  

( আরাভ নুমা়েী অদযভয াচ়ি বথযও া়ো ততজয যর অদভ অয া়ো এওআ DNA ওাযযন 
বাআ- বফান ়োয ওথা,  এভনজও স্রষ্টা রমাথযভআ বম রুুল ততজয ওযর তাযত জও ভযন ওযয 
ওামএওয িন জদয়েজঙর তা বওঈ চাযন না,  ওাযন ঈনায জওন্তু নাযী ততজযয প্লযাজনং যয ভাথা়ে 
এযজঙর,  তাআ রমাথযভআ রুুযলয ওামএওয িন বদ়োয বওান বমৌজিওতা নাআ)     

অো, অভাযও এও া ওথা ফযরন,  অনাযা ভুরভাজন ওযযন বওন?  

- ওাযণ যাসুর ফযরযঙন অয এ া এঔন তফজ্ঞাজনও ফযর রমাভান য়েযঙ। 

- রমাথভত,  যাসুর জও জনযচ ৪০ ফঙয ফ়েয ভুরভাজন ওযযজঙর ফযর বওান জ বযপাযযন্ফ 
অযঙ? অভায চানাভযত নাআ,  ঈজন তাযর জনযচ বম া ওযয নাআ ব া ভুরভানযদয ঈয 
ঘাজয়ে জদর বওন? এভনজও বভয়েযদয ভুরভাজন ( ফফএয ওাচ)  ওযায জ াজদ অযঙ ( অফু 
দাঈদ,  অরফানা এওাযডজভ,  নাঃ ৫২৭১) - এ া চাযননধবতা? এ া বতা এও া ছুাঁজওূণএধএফংধফফএয 
জচজন, বমযওাযনা রৃখএ না খ যত াযয ( জফযল ওযয নাযীযদয চযে) । অয জিতী়েত,  মজদ এ া 
তফজ্ঞাজনওআ ়ে, তায ভাযন জও দাাঁ়িাযে বম, অল্লাাও জনযচ এআ বুর া এঔন রমাজতজদন ওযযআ 
মাযেন? তাআ অভযা চযন্ধয যয স্রষ্টায ওযা বুর,  ভুরভাজন ওযয রৄধযয জনজে? ঈজন জনযচআ 
বতা FORESKIN ঙা়িা অভাযদয বও ফানাযত াযযতন,  তাযর অয এত ওাানী যতা না। এআ 
FORESKIN বও যনযও VESTIGIAL PART ফযর থাযওন। এ া বওান ওাযচআ রাযক না। তাআ 
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অভযা বওয  বপযর জদযর জওঙু ়ে না। এআযওভ ফর অযঙ এও এও ওযয ফরযত থাওফ 
নাজও?  

- না বাআ, অযভ অযভ, ফুছজঙ মা ফুছায… 

- এ া বতা ফররাভ রৄধু VESTIGIAL ORGAN এয ওথা,  অনাযও বম ঙ্গগুযরা জেও বাযফ ওাচ 
ওযয ফা পাংনার ব ায ভাযছ যনও ববচার/ বুর নওায রমাভান ওযযত াজয। 

- তাআ নাজও,  তা জওবাযফ? 

- Recurrent Laryngeal Nerve নাযভয এও া ঙ্গ/ নাবএ অযঙ অভাযদয। এআ নাবএ া/ NERVE করায 
LARYNX বথযও যাজয ভাত্র ওয়েও বজন্ জভ ায দূযযত্ব ভজিযে না জকয়ে এ া ঘযর মা়ে অভাযদয 
রদজযণ্ডয AORTA ( ভাধভনী)  এয জনযঘ। বঔান বথযও খুযয অফায অয ভজিযে। বম া ভাত্র 
জওঙু রৃযযয ভজিযে যাজয বমযত াযত,  তা না ওযয ব া রৃজন়ো খুযয অয। ভচায ফযাায 
যে,   এআ নাবএ াআ জচযাযপয যীযয রমাা়ে ১৫ জপ  খুযয অফায ঈযয মা়ে,   ওত াস্যওয 
জডচাআন তা জও ফুছযত াযযন? এওচন সুদি চীফ ততজযয ওাজযকয জও এবাযফ চীফ ততজয 
ওযয?  

অফায সুজনুন দি াযতয জডচাআযনয যীযয নাযীযদয CESAREAN Delivery (C-section) ওযাযত 
যফ বওন? ভাযছ ভাযছ এ া জযামএ য়ে যয। 

অজিওযা রমাা়েআ ভানুযলয বঘাযঔয ঈদাযন জদয়ে থাযওন,  ফযরন বম এত চজ র বঘাঔ এওচন 
দি ওাজযকয ঙা়িা ততজয যফ জও ওযয। থঘ অভাযদয বঘাঔ বভায  ১০০% জেও 
আজঞ্জজন়োজযং/ দিতায নভুনা ন়ে। অভাযদয বঘাযঔয ফযথযও অচগুজফ ফযাায যে অভাযদয 
( ওর বভরুদন্ডী রমাাণীয)  বযজ না ঈযটা ওযয রমাজতস্থান য়েযঙ। অভাযদয বযজ নাযত পয া-
জযয য ( অযরাও ংযফদনীর)  বওালগুরা ঈযটা ওযয াচান!  ভাযন বমজদযও বথযও বঘাযঔ 
অযরা ঢুযও বওালগুযরা বআজদও ভুযঔ ওযয াচান ়েজন,  ফযং বদঔা মা়ে বঘাযঔ অযরা বম জদও 
জদয়ে ঢুযও বজদযও পয াযযরয নাবএগুযরা বফজযয়ে বকযঙ ( যনও া ঈযটা ওযয ভাআযরাযপান 
াযত ধযায ভতআ) ,  মায পযর অভাযদয বঘাযঔ জফযল ব্পাআণ্ড স্প  ততজয ়ে ( মা রৃআ বঘাযঔয 
এওজত্রত জপড ব জবচযনয ওাযযন অভযা যচ নুধাফন ওজয না) । জওন্তু েুআড,  যক্টাা 
আতযাজদ রমাাজনযদয অফায জেওবাযফ াচাযনা অযঙ,  বমজদযও অযরা অযঙ বজদযওআ তায 
পয াযরগুরা জফেি ওযা। এআ ওাযযন তাযদয বওান ব্পাআন্ড স্প  বনআ। এঙা়িা অভাযদয 
বঘাযঔয বম িীণ দৃজষ্ট এফং দূয দৃজষ্টয ভস্যা ়ে ( Myopia এফং Hyperopia)  এয জঙযন বুর 
নওাআ ভুর ওাযনধ ফযরধ যনযওধ ভযনধ ওযযন। এঙা়িা রৃজন়োয রমাা়ে ৬- ৮% রুুল জফযল এও 
/ এওাজধও যগ ফুছযত াযয না ( নাযীযা ০. ৫% ) । অফায অভযা জওন্তু বঘাঔ জদয়ে বদজঔ না,  
অভযা ভজিষ্ক জদয়ে বদজঔ,  তাআ অনায ভজিযষ্ক বওান সুঔ/ ভস্যা যর অজন বঘাযঔয 
ভস্যা়ে বুকযত াযযন।  

ে রমাাজনযদয এও া বঙা  ঈদাযন বদআ। MOLE RAT/ SPALAX (অাঁজঘর আাঁরৃয) এওযওযভয 
া়ে আাঁরৃয, বফঘাযাযদয বঘাঔ থাজওযত ন্ন,  ওাযণ তাযদয যুযা বঘাঔ ঘাভ়িা জদয়ে ঢাওা 
থাওা়ে তাযা বদঔযত াযয না। ভাযাফা ওত সুদি াযত ততজয! !  



  

151 
 

এআযতা ভাত্র জওঙু ঈদাযন জদরাভ বুর জডচাআযনয,  এযওভ বুজয বুজয ঈদাযন অযঙ অভাযদয 
যীযয,  োে রমাাজনযত এফং ঈজদ্ভযদ,  অজভ জও এও এও ওযয ফরা রৄরু ওযফ অযযা? 

- ( বছয়ি বওয) না, না,  জেও অযঙ,  ফুযছজঙ অর ফযাায া।  

অজতও-  ―ফুছরাভ,  বাযরাআ চজ র া অযঙ ফয ,  এফায ে রমাযঙ্গ মাআ,  অো জফফতএন জনয়ে 
জওঙু রমাশ্ন জঙর;  এ া বতা এও া জথজয ভাত্র। এ া বতা বওঈআ গ্রন ওযয না‖  

ফায়েজচদ-  ―অনাযও অযক তফজ্ঞাজনও জথজযয ংজ্ঞা চানযত যফ।বওাযনা এওজ  জফলয়ে ফাযফায 
যীিা- জনযীিায ভাধযযভ কয়ি ো নুভান ফা ধাযণা  ধাযনাভজষ্টয াযাংআ র তফজ্ঞাজনও 
জথজয ফা তত্ত্ব। াধাযণত রমাাওৃজতও বওাযনা খ নায জফজ্ঞান ম্যত ফযাঔযা,   জফযেলণ  
বজফষ্তিাণী ওযা ়ে তফজ্ঞাজনও তযত্ত্বয াাযময। এওজ  রমাাওৃজতও খ না বওন  জওবাযফ খ যঙ 
তায জফজ্ঞানম্যত ওাযণ ঔুাঁচযত ঘান জফজ্ঞানীযা। এআ খ না ম্পযওএ ফরজদন ধযয মএযফিণ,   
মএাযরাঘনা  কযফলণা ওযয তথয,   ঈাত্ত ংগ্র ওযা ়ে। তাযয জফজবন্প তথয  মএযফিযণয 
ঈয জবজত্ত ওযয এওজ  াভজ়েও ফা স্থা়েী নুওল্প (HYPOTHESIS)  রমাস্তুত ওযা ়ে মা ফযাঔযা 
ওযযত াযযফ খ নাজ যও। এওজ  তফজ্ঞাজনও তত্ত্ব ওঔযনাআ বওান জফজ্ঞানীয ভনক়িা ওথা ন়ে। ফর 
তথয  মএযফিযণয ঈয জবজত্ত ওযযআ কজেত ়ে রমাযতযওজ  তত্ত্ব। 

অজিওযা ফা ভুজভনযা মঔন ফযর জফফতএন বতা এও া জথজয ভাত্র,   তঔন তাযা চাযনআ না বম 
জথজয অযর জও? এভনজও যতযন্ত জ্ঞানী ভুজরভ ফযাজি চাযনন না‖  

অজতও-  ―জ্ঞানী ভুজভন ফযাজি চাযনন না, এ া ফরা জও জেও র বাআ‖ 

ফায়েজচদ-  ―জচ ফযাঔা জদজে,   ফতএভান রমাচযন্ধয নাভওযা জ্ঞানী আরাজভও অযরভ ফা েরায,   
ডাঃ চাজওয নায়েও বও বতা জঘযনন অজন, ঈজন তফজ্ঞাজনও জথজয ফরযত জও ফুযছন চাযনন 
ব া?‖  

অজতও-  ―ঈজন ফযরযঙন অযক াআজথজ ়ে, এযয জথজয, এযয জথজয অযযা জিাজর 
যর তঔন ব া LAW জযনত ়ে‖ 

া বথযও অজভ বা বা ওযয বয ফররাভ,   ―া়েযয,   বফঘাযা বচাওায নায়েও,   ঈজন জওঙু 
যরআ ফযরন,   অজভ জঘজওৎও,  তাআ অজভ BIOLOGY জনয়ে বাযরা চাজন,   ঈনাযও এওচন 
জচযকয ওযযজঙর জফফতএন জনয়ে,   ঈজন তায চফাফ বদন রমাা়ে ৭ জভজন ,   এআ ওভ ভয়ে ঈজন 
ফর বুর ওথা ফযরন জফফতএন জনয়ে,   ঈজন এ াআ চাযনন না বম ডাযঈআন বওান িীয 
জকয়েজঙযরন. . . ‖   

ফায়েজচদ-  “ঈজন বম া ফযরন,  ব া এওদভআ বুর। ওাযণ LAW, FACT, THEORY এওদভআ জবন্প 
জফল়ে, ঈজন ফ তারযকার াজওয়ে বপরযঙন! ধযযন, কাঙ বথযও অযর ভাজ যত ়িযর ব া যে 
খ না ফা FACT,  বম া মএযফিণ ওযযত াজয অভযা। বমভন আবারুন খয  এ া এও া 
FACT/  তয খ না।  



  

152 
 

এঔন এআ অযর ়িায খ না ফযাঔা ওযা মা়ে জনঈ যনয সুত্র জদয়ে,  মাযও ফযর LAW/অআন ফা 
জন়েভ, মা জওনা মএযফিণওৃত পযাক্টযও ফযাঔযা/ ফণএনা ওযযত াযয। LAW যে ঘাজযজদযও Observed 

Phenomenon/রমাাওৃজতও খ না এয ফণএনা ( াধাযনত কাজনজতও ফণএনা) । LAW রৄধু মএযফিণযও 
ফণএনা ওযয ভাত্র। েজদযও জথজয ওাযণ ফযাঔযা ওযয। LAW,  ―জও‖ এয ফণএনা বদ়ে,   অয 
জথজয ―জওবাযফ এফং বওন‖ এয ফযাঔযা বদ়ে। বমভন ধযযন,   জনঈ যনয LAW OF GRAVITY চাস্ট 
মএযফিণযও ফণএনা ওযয,   এজ  ভাওলএ  জওবাযফ ওাচ ওযয তায ফযাঔযা ওযয না। জওন্তু 
অআন্ফ াযনয GENERAL THEORY OF RELATIVITY ভাওলএ বও ফযাঔযা ওযয। তাআ অজন এঔন 
ফরযত াযযন LAW OF GRAVITY বমভন অযঙ, বতভজন THEORY OF GRAVITY  এঔন অযঙ। 
বওাযনা এওজ  জফলয়ে ফাযফায যীিা- জনযীিায ভাধযযভ কয়ি ো নুভান ফা ধাযণা  
ধাযনাভজষ্টয াযাংআ র তফজ্ঞাজনও জথজয ফা তত্ত্ব। এওজ  জেও  রমাজতজষ্ঠত তত্ত্ব এযওভ 
াচাযযা মএযফিণ  বজফষ্তৎফাণীয াাযময রমাভাজণত ়ে। এআযওভ ফ যীিা়ে া ওযযআ 
জফফতএন অচ  এওজ  রমাজতজষ্ঠত তত্ত্ব। জফফতএন বুর রমাভান ওযয অচ মএন্ত এওজ  
অজ এযওর/ বায বওান PEER REVIEWED JOURNAL (High Impact Factor) রমাওা ়েজন।   

চাজওয াযফ এওফায ফযরজঙযরন GRAVITY যে রৄধুভাত্র-  LAW, থঘ ঈজন ‗জথজয‘ এফং ‗র‘ 
এয তপাৎ াআ চাযনন না। ঈনায ধাযনা যে জথজয অযযা জিারী যর LAW বত জযনত 
়ে। জওন্তু জথজয ওঔন LAW বত জযণত ়ে না। রৃয া এযওফাযয জবন্প জফল়ে। অফায LAW 
জওন্তু জযফতএন যত াযয ( ঔুফআ জফযর) , এ া বুর ধাযনা বম LAW জযফতএন যতআ াযয না,   
বমভন ধরুন,  কু়োন্ াভ রৃজন়ো়ে LAW OF GRAVITY ওাচ ওযয না। এভনজও এওআ LAW জবন্প 
জযযফয ফা ফস্থা়ে জবন্প পরাপর জদযত াযয ( ভাওায অযর ়েত ঈযয জদযও বমযত 
াযয) ।  

এঔন অজতও বাআ,  অভায রমাশ্ন যে,   অনাযা াচায াচায জফজ্ঞান ঔুযচ ান কুযঅযন,   
মায বফজয বাকআ বওান না বওান তফজ্ঞাজনও জথজয বও াযা এ ওযয। এআ অনাযাআ কুযঅযন 
জফক ফযাং জথজয ঔুযচ ান,   জওন্তু জফফতএন রমাঙ্গ অযরআ যনও া জনরএযজ্জয ভত ফযর ফযন 
এ া বতা এও া জথজয! ! !  ফযাায া জও বণ্ডাজভ ন়ে?‖ 

অজতও বাআ রজ্জা়ে ঘু ওযয যআযরন। ঈজন জও ফরযফ ফুছযত াযযঙন না। 

ফায়েজচদ-  ―জফফতএন যে এও া পযাক্ট ফা খ না। অনাযা মঔন ফযরন বম জফফতএন জথজয,  
তঔন ব জথজয  া অযর জও ব া জও চাযনন?‖ 

অজতও-  ―জচ ডাযঈআন বম জথজয জদয়েযঙন ব া -  THE ORIGIN OF SPECIES” 

ফায়েজচদ-  ―অযর এঔাযন জথজয যে BY MEANS OF NATURAL SELECTION ং ুকু,  ঈনায 
ফআজ য নাভ যে ON THE ORIGIN OF SPECIES BY MEANS OF NATURAL SELECTION.  জফফতএন 
এও া পযাক্ট,  বম া জনয়ে ডাযঈআন এয অযক ‗বরভাযও‘ নাযভ অযযওচন ফযাজি অযযওজ  জথজয 
জদয়েজঙযরন, জওন্তু যয ডাযঈআযনয ( এফং অরযেড ়োযর)  NATURAL SELECTION জথজয 
বফজ গ্রনযমাকযতা বয়েযঙ। অনাযদয চাজওয নায়েও াযফ ফযরন,  জফফতএনযও নাজও ‗রৃজন়োয 
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ফ জফজ্ঞাজন‘ তযাচয ওযযযঙ,  ঈনায ভত ফযাজিয বযপাযযন্ফ ঙা়িা পারতু ওথা ফরা জও এযওফাযয 
ডাা জভথযা ওথা এফং এও া বন্ডাজভ ন়ে? এফং এও া কুমুজি -“JUST BECAUSE FALLACY”.  

ঈযটা এঔন বদঔা মা়ে জফফতএন অআন্ফ আযনয জযযরজ জবজ  জথজয বথযও বফজ চনজরমা়ে,   
বচযেআ ফর বদযয জিা রমাজতষ্ঠাযনয জফজ্ঞানজিা ােযূজঘ/ ধযা়েযত ন্তবুএি অযঙ,   
অনাযদয CREATION THEORY ফা ‗য়ে মা জথজয‘ জও বওান জিা রমাজতষ্ঠাযনয জফজ্ঞানজিা 
ধযা়ে/ ােযূজঘযত চীফযন বদযঔযঙন?‖  

অজভ-  ―া়েযয! !  এযও বতা জথজয অয LAW এয ভযধযআ তপাৎ চাযনন না বচাওায নায়েও,   
অফায ভুযঔয ঈয াচায াচায ভানুযলয াভযন ডাা জভথযা ওথা ফযর বদন জফফতএন জনয়ে,   
অয না চানা ল্প/ ধএ/ কুজজিত এফং বফাওা ভুরভানযা না ফুযছআ তাজর বদ়ে! ! ‖  

অজতও-  ―জওন্তু বাআ এও ঙাকর জফজ্ঞাজন জভরাযযয নাভ বতা রৄযনযঙন,  ঈজন ১৯৫০ াযর এও 
এক্সযজযযভন্  ওযয বদজঔয়েযঙ জৃথফীযত জওবাযফ রমাথভ রমাাযনয রৄরু যত াযয,   জওন্তু ব জওঙু 
বরমাাজ ন ততজয ওযযত বযযজঙর ভাত্র রযাযফ। তায যীিা জনয়ে বতা ফাআ াাাজ ওযয! ‖  

ফায়েজচদ-  রমাথভত জফজ্ঞাজনযা বওঈ ঙাকর ়ে না, অয ঙাকরযা বওঈ জফজ্ঞাজন যত াযয না,   
তযফ জওঙু ভুজরভযা ঔুফ যচ ―ঙাকর জফজ্ঞাজন‖ যত াযয! ( রৃঃজঔত) । বআ ফযাজি বওান 
বরমাাজ ন নু ততজয ওযয নাআ,  ব এভাআযনা এজড ততজয ওযযজঙর এফং রমাথভ রমাাযনয বওান 
এক্সযজযযভন্  এ া জঙর না। এআ এক্সযজযযভন্  ়ে ১৯৫২ াযর,   এফং এজ  বওন ওযা ়ে 
ব া ভযন ়ে অনায ওাযঙ জযষ্কায ন়ে। জভরাযযয যনও অযক Alexander Oparin এভন 
এও া তত্ত্ব জদয়েজঙযরন বম রমাাঘীন জৃথফীযত ঈজস্থত জযযফয Inorganic component বথযও 
Organic molecule ততজয যত াযয ( বওান স্রষ্টায িযি ঙা়িাআ) ,  জওন্তু ব ায বওান 
এক্সযজযযভন্  জঙর না। জভরায তায বআ তত্ত্ব বও এক্সযজযযভযন্  রু বদন।তাযদয ভুর ঈযেশ্য 
জঙর রমাভান ওযা বম Simpler Inorganic Precursors বথযও More Complex Organic Compounds 

ততজয যত াযয। সুযঔয ফযাায যে তত ুকু ফযাায জভরায ঔুফ বাযরা ওযযআ রমাভান ওযয 
বঙয়িযঙন তায এক্সযজযযভযন্ । তাযদয বভায  ঈযেশ্য জঙর না জৃথফীয রমাথভ রমাান ততজয ওযয 
বদঔান!  জৃথফীযত রমাথভ রমাাযনয ঈৎজত্ত জনয়ে রৃয া HYPOTHESIS অযঙ-  RNA World 

Hypothesis এফং PROTEIN World hypothesis। জভরাযযয া RNA World Hypothesis এয 
রমাাথজভও জওঙ ু যীিা জঙর ভাত্র। জভরায ২০০৭ এয ভাযা মাফায য জফজ্ঞাজনযা তায কযফলণাকাযয 
জকয়ে বদযঔন বম ,  জভরায তায অর যীিা়ে ২৫ জ  এভাআযনা এজড বয়েজঙযরন ( মজদ 
জভরায এয বথযও ওভ ঈযল্লঔ ওযযজঙযরন,  ওাযণ তায ওাযঙ মএাপ্ত TOOLS জঙর না ব ভয়ে) । 
মজদ ধযয জনআ জভরাযযয যীিা়ে জওঙ ু ভস্যা জঙর,  জওন্তু জভরাযযয এআ যীিায য জওন্তু 
জফজ্ঞানীযা বওঈ ফয জঙর না,   এযযয অযযা যনও ঈন্পত বাএযনয এক্সযজযযভন্  য়েযঙ 
( নতুন নতুন রমাবাফও ংযমাচন ওযয) ,   বমগুরাযত এভাআযনা এজড ঙা়িা ে Organic 

Compund া়ো জকয়েযঙ,   এভনজও RNA and DNA Nucleobases  া়ো বকযঙ। জভরাযযয 
বআ এক্সযজযযভন্  বথযও জফজ্ঞাযনয নতুন এও াঔা -  PREBIOTIC CHEMISTRY ঘার ু য়েযঙ।  



  

154 
 

অয িাাঁ,   জফক ফযাং জথজয জনয়ে জওন্তু রমাথযভ াাাজ য়েজঙর জফজ্ঞাজন ভযর এফং এআ 
‗জফক ফযাং‘ নাভওযন জওন্তু তঔন ফযাঙ্গ ওযযআ বদ়ো য়েজঙর। অচওার এআ জফক ফযাং জথজযআ 
জওন্তু ভুরভানযা কুযঅযন ঔুযচ াযে! !  এয ভাযন জও দাাঁ়িার তাযর . . .  

ফায়েজচদ-  অো,   অজন জও অনাযদয ―CREATION THEORY” ফা অল্লায অদযভয 
ওাাজনযও জফফতএন বথযও জধও গ্রনযমাকয ভযন ওযযন? 

অজতও-  ফশ্যআ ওজয,  অল্লাাও এবাযফআ ফযরযঙন  

ফায়েজচদ-  অদভ বথযও বল যাসুর মএন্ত ওত ফংধয বকযঙ ফযর ভযন ওযযন অজন?‖ 
অজতও-  যনযও ফযর থাযওন াাজফ বওযাভযা এফং নফীজচ জনযচ তায ফং তাজরওা ফযর 
বকযঙন,  তযফ রমাা়ে ৪০+ জওঙু এও া যফ অয জও!   

ফায়েজচদ -  জফতওএ থাওাযত অভযা জওঙু ফাজ়িয়ে ধযয জনরাভ চযত অদভ বথযও জনয়ে অভাযদয 
নফী যে ৫০ তভ ফংধয ( Genealogy) । ১৪৫০ ফঙয অযকয রমাজত বচনাযযন মজদ ৩৫ ফঙয 
( কযফলণা এফং জযংঔযান নুমা়েী)  ওযয এবাযযচ ধযা ়ে, তাযর অদভ বথযও বভাাম্যাদ 
রমাা়ে ১৭৫০ ফঙযযয ভত ়ে। এয াযথ অযযা ১৪৫০ ফঙয ( ফতএভান ভ়ে)  বমাক ওযযর ়ে 
৩২০০ ফঙযযয ভত। তায ভাযন এঔন বথযও রমাা়ে ৩২০০ ফঙয অযক অদযভয চন্ধ।  

থঘ জভযযয জযাজভডআ ৪০০০ ফঙযযয বফজ যুান। জৃথফীযত জরজঔত ফস্থা়ে বম রমাথভ 
ভাওাফয ―জকরকাযভ‖ া়ো মা়ে,  তায ফ়েআ রমাা়ে ৩০০০+ ফঙয। কুযনয া়ি জদয়ে ফানান 
এওজ  ফাাঁজ া়ো জকয়েযঙ রমাা়ে ৩৫০০০ ফঙয যুযান।ধএওজ ধভূজতএধরধযাধ়েধরমাাজঘনধবদফতা ধা়োধ

মা়েধরVenus figurine) মাযধফ়েধ২৫- ৩০ধাচাযধফঙয। রমাথভ চীযফয( এওযওাল)  রমাভান া়ো মা়ে 
জৃথফীযত রমাা়ে ৩+ জফজর়েন ফঙয অযক। অভাযদয ফূএ রুুলযদয ( HOMININ)  ভযধয 

( Ardipithecus Ramidus,  এ া Australopithecus এয অযক) রমাচাজতয এওজ  পজর া়ো 
মা়ে,  মায নাভ – অযজড ( ARDI) ,  এজ  রমাা়ে ৪. ৪ জভজর়েন ফঙয যুাযনা। অয অভাযদয 
HOMO SAPIENS এয ফযথযও যুযান পজর া়ো মা়ে,  বম া রমাা়ে ২- ৩ রাঔ ফঙয অযকয। 
এযফয ভাযন অজন এঔন জও ফুছযরন?ধঅনাযদযধখজ়িধবতাধ“ভুরত”ধরৄরুধয়েযঙধ১৪৫০ধফঙযধঅযকধ
বথযও! া া,  অয জওঙ ু জও ফুজছয়ে ফরযত যফ? 

তযফ অজন বমযতু ফরযরন ফংধযযয ংঔযা জনয়ে জওঙু া জফতওএ অযঙ,   তাআ BENEFIT OF 

DOUBT জদয়ে, অজভ অদভ বথযও বভাাম্যযদয ফংধয ধযরাভ ১০০ ফংধয ( যনযও ফযরন এ া 
৮১ যফ) , তাযর ভাত্র ৫০০০ ফঙয ়ে( এবাযযচ ৫০ ফঙয ওযয ফং ধযয জনযর) , তযফ 
ভানজও ন্তুজষ্টয চযে অ়েুষ্কার এফং ফং মা ঔুজ ফা়িাযর পরাপর বওান াআ জৃথফীয 
ফািফতায ধাযয ওাযঙ মাযফ না, অনাযা জনযচযা বঘষ্টা ওযয বদঔযত াযযন, া া া. . .  

অফায জ াজদ নুাযয অভযা বদঔযত াআ ওাফা যীপ ততজয য়েজঙর ভজচরৃর অওা 
বথযও ভাত্র ৪০ ফঙয অযক ( সুনান নাাই,  ধযা়ে- ৮,  াঃ ৬৯১) , ভচায ফযাায যে বম 
সুযত্রআ জযফ ওযযন না বওন ভজচরৃর অওায ফ়ে জযফ ওযযর ৩০০০ ফঙযযয বফজ ়ে 
না ( যনযও ফযরন জিষ্টফূএ ২১৭০ বত আব্াীভ রমাথভ ততজয ওযযজঙযরন) এফং অভযা চাজন 
অদভআ রমাথভ ওাফা যীপ ফাজনয়েজঙযরন, তাযর অভযা অদযভয ফ়ে এঔাযন াজে রমাা়ে 
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৩৫০০ ফঙযযয ওভ!  অযকআ ফযরজঙ এআফ জযফ বমজদও জদয়েআ ওযযন ধযা ঔাযফন ফািফতায 
াযথ। 

জিতী়েত,  অজন জও অনায ফাচ্চাযও অদভ অয া়োয বওো ওাানী রৄনাযফন,   অল্লা 
াত জদয়ে রমাথযভ অদভ বও ফানা়েজঙর ওাদা ভাজ  জদয়ে,   এযয অদযভয ভযনা যঞ্জযনয চযে 
( ভাযন বক্স)  অদযভযআ াচ়ি বথযও া়ো বও ফানা়েজঙর। ঈজন ঘা়েযর াাঁচযযয া়ি ফাদ 
জদয়ে,   ঈনায ‗কুন‘ া়োয জদয়ে রৃচন বও অরাদা ওযয ফানাযত াযযতন।ধঅফায নাযী ততজয 
ওযযযঙন যয,  ভাযন রমাথযভ অল্লায নাযী ততজযয প্লযানআ জঙর না। রমাথযভআধনাযীধততজযধওযযরধফযংধ
অনাযাধ ভুরভানযাধঅচওারধ জঘল্লাযতধাযযতনধ বমধ“নাযীযওধ বফজধজধওাযধ বদ়োধয়েযঙ”,ধ বমযতুধনাযীধ
জদয়েআধভানফধবযতাযধরৄরুধএফংধজফওা,ধতাআধঅজভধফএজ্ঞানীধস্রষ্টাধযরধফাযধঅযকধনাযীযওআধততজযধওযতাভ।ধ
এযয অযযও ওাানী রৄরু য়ে মা়ে, অদযভয বঙযর ওাজফর তায জনযচয বফাযনয াযথ বক্স 
ওযায চযে অযযও বাআ াজফর বও তযা ওযয। ভানফ আজতাযয রমাথভ তযায সুঘনা ওযয 
অনায আরাভ। এযয ওাজফর তায বফাযনয াযথ বক্স ওযয ওযয অনায ভত ভুরভানযদয 
ফংধয ততজয ওযযযঙন। ( মাযও অভযা ফজর INCEST,  থঘ কুযঅযন বাআ বফাযনয াযথ জফয়ে 
াযাভ ওযা য়েযঙ এফং এআ কুযঅন ফর অযকআ রাঈয ভাপযুচ ংযজিত অযঙ,   তাযর 
অল্লাহ্াও জনযচয অআন জনযচআ রঙ্ঘন ওযয বপরযরন! ) । এঔন অজন জও অনায বওাভরভজত 
ফাচ্চাযও অদযভয এআ অচগুজফ,  শনজতও এফং শফজ্ঞাজনও বওো ওাানী জঔাযফন বমঔাযন 

INCEST এফং ভানুল তযা জঔা়ে,   নাজও জফফতএন জঔাযফন বম া যনওবাযফ রমাভান ওযযত 
াযযফন,  এভনজও অনায যীযযয ভযধযআ জফফতএযনয রমাভান অযঙ। অয অদযভয এআ অচগুজফ 
বওো ওাানী জও অনায,  জফজ্ঞাযনয রমাভাজনত এফং বমৌজিও জফফতএন তত্ত্ব বথযও বাযরা বওান 
জফওল্প ভযন ়ে? ধযয বনন জফফতএন বুর,  রমাশ্ন যে জফফতএযনয জফওল্প ে জও রমাভান অনায 
ওাযঙ অযঙ মা তফজ্ঞাজনও বাযফ ভথএনযমাকয?ধঅভযাধ বমযতুধএঔাযনধ জফজ্ঞানধ জনয়েধওথাধফরজঙ,ধতাআধ
অনাযওধ েধ তফজ্ঞাজনওধ জফওল্পধ জদযতধ যফ,ধ কাাঁচাঔুজযধ বওানধ জফশ্বাধ ন়ে, অজন জনশ্চ়েআ জ্ঞানী,  
জজিত,  মুজিফাদী ভানুলযও অনায ৃজষ্টতত্ত্ব ফা ―জফশ্বা‖ জদয়ে জওঙু রমাভান ওযযত াযযফন 
না! বন্ডাজভ াধযেধবমধঅনাযাধনানাধযওযভযধজফজ্ঞাযনযআধিাযস্থধঈনধজফফতএনধবুরধরমাভানধওযযত,ধজওন্তুধমঔনধ
এযধজফওল্পধতফজ্ঞাজনওধজওঙুধঘা়োধ়ে,ধতঔনধজফজ্ঞানধবপযরধবযযঔধএওধরাযপধজনযচযধফযাজিকতধ“জফশ্বা”ধফাধ
কার- কযল্পধ ঘযরধ মান। জফফতএযনযধ এতধ এত তফজ্ঞাজনও রমাভান থাওায যধ মজদ বুরধ ়ে, তাযরধ
অনাযদয ―জফশ্বা‖ ফা ―কুন জথজয‖ ধজওবাযফধতফজ্ঞাজনওধ়ে? ফযাায া যনও বফজ াস্যওয।   

এঔাযন ভচায ফযাায বঔ়োর ওযযন,  অল্লাহ্ অদভ বও বওান ফ়েয ততজয ওযযজঙর? মজদ ফযরন 
নাফারও ফস্থা়ে,  তাযর এওচন নাফারওযও পর ঔা়োয চযে এত ফ়ি াজি জওবাযফ বদন? 
অয অল্লায বফযজত ফাকাযনয এত রৃফএর জনযাত্তা ফযফস্থা বম ়েতান তা ববদ ওযয কুভন্ত্রণা 
জদয়ে বপযর? অয ়েতাযনয এত ফ়ি রৃঃা জও ওযয যত াযয? ব অল্লায াযথ ািাৎ 
ওযযযঙ,   ব ঈরজব্ধ ওযযযঙ ‗ফএজিভান‘ স্রষ্টা অযর জও জচজন! !  তাযযয ব অল্লাহ্বও 
াত্তা না জদয়ে অদভ- া়োযও রমাযযাজঘত ওযয জওবাযফ? অফায অল্লাহ্াওআ বওনআ ফা মা 
জনযলধ ওযযযঙন ( পর)  তাআ াযতয নাকাযর যাঔযফন? অয মজদ ফযরন াফারও ফস্থা়ে অদভ 
বও াজেয়েজঙর,  তাযর রমাশ্ন যে অল্লাহ্ তাযও জও জও জজঔয়ে রৃজন়োযত াজেয়েজঙর? অল্লাহ্ 
অদভ বও এত জওঙু জঔা়ের থঘ অভযা বদঔযত াজয রমাাঘীনওাযরয ভানুল ওত ফফএয এফং 
জ্ঞানীন জঙর,  বওান বালাআ জঙর না রমাথভজদযও। অআনস্টাআন ভাত্র ২৬ ফঙয ফ়েযআ THEORY 
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OF RELITIVITY ততজয ওযয বপযরজঙর,  থঘ অল্লাহ্ অদভযও জও জজঔয়েজঙর বম তাযদয বওান 
ঈন্পজতআ জঙর না,  অল্লাহ্ জও অআনস্টাআযনয ভত জ্ঞান জদয়ে অদভ ততজয ওযযত াযযরন না? 
অল্লাহ্ জ্ঞান মঔন জদযফনআ,  ওভ জদযফন বওন? নাজও অযরআ স্রষ্টায জনযচযআ এত জ্ঞান! জঙর 
না। অদভযও বুজয বুজয জ্ঞানদান ওযযর অচযও অভযা রমামুজিকতবাযফ বম ফস্থা়ে এযজঙ; তা 
অযযা াচায াচায ফঙয অযক বৌাঁযঙ বমতাভ।   

এঔাযন ঈযল্লঔয বম তফজ্ঞাজনওবাযফ রুুল অযক এযজঙর ( Y-chromosomal Adam)  নাজও নাযী 
( Mitochondrial "Eve‖)  তা জনয়ে জফতওএ অযঙ, জওঙু কযফলণা ফযর নাযী অযক, জওঙ ু ফযর রুুল,  
জওঙু ফযর রমাা়ে ওাঙাওাজঙ ভ়ে। মজদ জফফতএন নুমা়েী রমাথভ ―ভানুল‖ ফরা জেও যফ না। তযফ 
অনাযদয ―অদভ তত্ত্ব! ‖ নুমা়েী তফজ্ঞাজনওবাযফ রমাথভ রুুল অয নাযীয এওআ DNA া়ো 
মা়েজন। অদযভয/ রুুযলয াচয়িয া়ি বথযও া়ো/ নাযী ততজয যর SAME DNA ়োয ওথা 
এফং বআ জযযফ তাযা বাআ- বফান( Monozygotic)  ়োয ওথা,  া া…   

[ সুত্রঃ 1- “An African American paternal lineage adds an extremely ancient root to the human Y 

chromosome phylogenetic tree”, PEER-REVIEWED, American Journal of Human Genetics 

2-“A Revised Root for the Human Y Chromosomal Phylogenetic Tree: The Origin of Patrilineal 

Diversity in Africa”, PEER-REVIEWED, American Journal of Human Genetics ] 

- ধ জওন্তুধবাআধযনযওআধএও াধরমাশ্নধওযযধ বমধফানযধ বথযওধভানুলধঅযর,ধএঔনধফানযধযয়েধ জকয়েযঙধ বওন?ধ
এ াযধঈত্তযধজওধযতধাযয?ধ 

- ধাধাধঅোধরৄনুন,ধরমাথভতধজফফতএনধজনয়েধমাযদযধজ্ঞানধা ুযতধতাযাআধএআফধফযর,ধজফফতএনধওঔনআধফযরধনাধ
বমধভানুলধফানযধবথযওধএযযঙ,ধ ভুরতধফানযধএফংধভানুযলযধANCESTOR/ ফূএুরুলধএওধজঙর,ধএ াআধফযা।ধ
জওন্তুধএযধবরমাজিযতধঅজভধঅযধজওঙুধরমাাজঙ্গওধভচাযধরমাশ্নধঅনাযওধওজযঃ 

১- ধজব্জ ধবথযওধঅজভজযওানযাধঅযর,ধএঔনধজব্জ যাধযয়েধজকয়েযঙধবওন?ধ 

২- ধফানযধবথযওধফরধভ়েধধযযধভানুলধঅযতধনাধাযযরধরধযযধ জনরাভ ,ধভানুলধঅফাযধ র ধওযযআধ জনজভযলআধ
ফানযধ়েধজওধওযয?ধরসুযা ফাওাযা- ৬৫- ৬৬ ...ধাধাধা...ধ 

অজতও বাআয়েয ভুযঔ জঘন্তা এফং তাায ঙা বদঔা বকর,   আ জদযও ূমএ ডুযফ ডুযফ,   
ভাকজযযফয অচান জদযে। ঈজন অভাযদয ফরযরন,  ―অভায বম জও যে,   ফজওঙু এঔন 
বকারযভযর বরযক মাযে,   ়েতান ধযযযঙ নাজও ফুছযতজঙ না‖ 

অজভ অজতও বাআযও ফররাভ,   বাআ অচান জদযে,   জ াজদ ভযত,   অমান জদযর 
়েতান াদযত াদযত ারা়ে ( ভুজরভ, ভানঃ জ, ৩৮৯) ,   অভায ভযন ়ে অনায এঔন 
ঘযর মা়ো ঈজঘৎ। অভাযদয ক্লান্ত রাকযঙ। অজন অভায বভাফাআর নাম্বায বযযঔ জদন,   যয 
অফায অভযা এওজদন অযরাঘনা ওযফ। এআ ফযর অজভ অয ফায়েজচদ বাআ রমাস্থান ওযরাভ। 
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কুযঅযন  জফজ্ঞান-  ওাওতারী়ে  নাজও ফািফতা 
 
- তুআ জও চাজন,   কুযঅযন ওত ওত জফজ্ঞান অযঙ। কুযঅযন জফজ্ঞান বওান ওাওতার ন়ে। এ া 
ফািফতা। বতাযও এও া ঈদাযন বদআ। ১৪৫০ ফঙয অযক বওঈ চানত না বম বভৌভাজঙযদয ভাযছ 
রৄধু নাযী বভৌভাজঙআ যে ওভএী বভৌভাজঙ। রুুল বভৌভাজঙযদয ওাচ রৄধু ফাচ্চা ঈৎাদযন যাজন 
বভৌভাজঙযও াাময ওযা। থঘ কুযঅযন অল্লাহ্াও ফযরন-  

( ১৬ নাম্বায যূা অন- নার,  ৬৮) -  ‖অনায ারনওতএা ভধু ভজিওাযও অযদ জদযরনঃ 
ফএতকাযহ্র,  ফৃি এফং ঈাঁঘু ঘাযর কৃ ততযী ওয‖ 

এঔাযন অল্লাহ্ অযজফ যব্দ রৄধু নাযী বভৌভাজঙযও ঈযেশ্য ওযযযঙন ওভএী বভৌভাজঙ ফযর।ববযফ বদঔ 
এত অযক বওঈআ চানত না বম এওভাত্র স্ত্রী বভৌভাজঙআ যে ওভএী। 

- দীখএশ্বা ! !  বতাযদয জনয়ে অয াজয না। এভন এও া চা়েকা নাআ বতাযা ব্দ জনয়ে বঔজর 
না। ওযফ বম এআফ বথযও িান্ত জফ। কুযঅযন জফজ্ঞান বফয ওযযত জকয়ে বতাযা অযযা জনযচযদয 
জফদ বদযও অজন। অয অযকআ ফায ফায ফযরজঙ,   বতাযদয স্রষ্টা ফজওঙ ু এত এত রুও 
অয স্পষ্ট ওযয ফযর বওন? স্পষ্ট ওযয ফযর জদর না বওন,  ―ফাআ বান,  ফ েজভও বভৌভাজঙ 
যে নাযী‖,  তাযর ঈনায নুাযীযদয রমাজত া অ়োত বথযও বতনা বাঁজঘয়ে জফজ্ঞান বফয ওযত 
যতা না! !  বতাযদয এআযফ ক্লাজন্ত রাযক না? 

বান,  অযজফ বালা জও বতায যাসুযরয ফা অল্লায ততজয? 

- না যনও অযক বথযওআ অযজফ বালা জঙর। 

- তাযর অযফযা ব ভ়ে বম বালা়ে ওথা ফরত,  অল্লাহ্ মজদ ব বালা়েআ ওথা ফযর, বঔাযন 
জও অল্লায অরাদা বওান বরজড  অযঙ? 

- অভভভ … না নাআ বতা … 

- বতাযদয স্রষ্টা বতাযদয যাসুরযয নফী ফানাফায াচায ফঙয অযক বথযওআ তঔনওায অযফযা 
বভৌভাজঙয অযজফ ব্দ মা ―স্ত্রীফাঘও‖ ব াআ ফযফায ওযত। এঔন বতায স্রষ্টা এয তাযদয ব্দ 
ধায ওযয এও া ওথা ফযর জদয়ে,   বরজড  জনযে বওন? এ া বতা অযফযদয বালা,   বঔাযন 
বভৌভাজঙ ব্দ াআ স্ত্রীজরঙ্গ।  

জও ফ মুজি দা়ি ওযা বতাযা!  

অযজফযত ফযাওযনকত জরঙ্গ যনও ভ়ে চীযফয/ SUBJECT এয ফািফ জরযঙ্গয াযথ জভযর না,  
এজ  জফযলবাযফ বদঔা মা়ে ফরফঘযন ( রৄাজঔ,   বাওাভাও়ি,  কাঙ আতযাজদ) ,   বমভন-  ―জংস্র 
জংগুরা‖ এজ  ফযাওযণকত বাযফ স্ত্রীজরঙ্গ,   ফািফ চীফযন তাযদয জরঙ্গ মাআ ঈও না বওন। 
াধাযণ যথএ ―নার‖ ভাযন বভৌভাজঙ ( রুুল এফং স্ত্রী) ,  এআ ফযাাযয ওাযযা জিভত নাআ। 
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―নার‖ ব্দজ  যে COLLECTIVE NOUN OF SPECIES -  এজ  জদয়ে এওযত্র রুুল এফং স্ত্রী 
ঈব়েআ ফুছান মা়ে থফা এঔাযন জরঙ্গ জফযফঘয জফল়ে ন়ে ( ফািফ জরঙ্গ মাআ ঈও) । এযও 
ফযাওযনকত বাযফ রুুল ফা স্ত্রীজরঙ্গ বমযওাযনা এও া জফযফঘনা ওযা মাযফ ( ফািফ জরঙ্গ মাআ ঈও 
না বওন) । কুযঅন এআযওভ যনও Collective Noun বও স্ত্রীজরঙ্গ জযযফ কণয ওযযযঙ। বমভন 
এআ এওআ সুযায,   অ়োত ৭৯ অল্লাহ্ ―াজঔগুযরা‖ ফরযত স্ত্রীজরঙ্গ এফং রুুলজরঙ্গ ঈব়েআ 
ফুজছয়েযঙন,   মজদ ―াজঔগুযরা‖ এঔাযন ফযাওযনকত বাযফ স্ত্রীজরঙ্গ। জেও এওআবাযফ 
―জ়িাগুযরা/ ANTS‖ যে ফযাওযনকত বাযফ স্ত্রীজরঙ্গ,   এযওভ অযযা যনও ঈদাযন অযঙ। 

এঙা়িা অযজফযত রৃযওযভয জফযষ্ত/NOUN অযঙ,    

১- RATIONAL NOUN -  বমভন ভানুল,   িীন,  ়েতান আতযাজদ 
২- IRRATIONAL NOUNS- যে মা ভানুল ন়ে, বমভন রৄাজঔ,   কাঙারা,   ফআ,   ব জফর 

ববচার যে বম এআ রৃআ রমাওাযযয NOUN এয এওফঘযন বওান ভস্যা নাআ,   জওন্তু ফরফঘযন 
ববচার  া ়ে। RATIONAL NOUN এয ফরফঘনযও রৄধু ফরফঘন জযযফআ ধযা ়ে জওন্তু 
IRRATIONAL NOUN এয ফরফঘন বও ‗এওফঘন স্ত্রীজরঙ্গ/ FEMININE SINGULAR’ জযযফ ধযা 
়ে।বমভন, َُذَا َكْلة      ( এজ  এওজ  কুকুয)  ফরফঘন ওযযর দাাঁ়িাযফ- ٍِ ِكالب     َُِذ  ( এআগুরা 
কুকুয) -  মা এওজ  এওফঘন স্ত্রীজরঙ্গ। অযরাঘয সুযা়ে নার ফা বভৌভাজঙ যব্দয বিযত্র এওআ 
ফযাায ঔায । 

অয বান, অর ভচায ওথা ফজর বতাযও, বতাযদয কুযঅযনয ফর ফর অযকআ ( রমাা়ে ৩৫০ BC)  
এজযস্ট র ফযর জকয়েজঙর বম,  েজভও বভৌভাজঙ যে- স্ত্রী, অয DRONE যে রুুল ( মজদ ব 
বুর ওযয যাজন বভৌভাজঙযও যাচা ভযন ওযযজঙর) ।অয এজযযস্টা যরয যনও অযকআ এ া ভানুল 
চানত,  বতাযদয কুযঅন বতা যনও যনও বদজয ওযয বপরর বয,  া া া… 

[সুত্রঃ 1- History of Animals,  Book 5,  Chapter 18,  350 BC , by ARISTOTLE 

2- “All the queen's men”, PEER REVIEWED, Current Biology ] 

অো মাঈও রজ্জায জওঙু বনআ, তযানা বাঁঘাযর এভন ়ে, এযযযয অ়োত বঔ়োর ওয,  

―এযয রমাযতযও পর যত জওঙু অায ওয এফং তঃয বতাভায রমাজতারযওয চ যর থ 
নুযন ওয। তায ব  বথযও জফজবন্প যযগ ানী়ে জনকএত ়ে। তাযত ভানুযলয চযে যয়েযঙ 
বযাযকয রমাজতওায। জনশ্চ়ে এযত জঘন্তাীর ম্প্রদায়েয চযে জনদএন যয়েযঙ।‖ 

এঔাযন বতাযও PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL ফা গ্রণযমাকয বাএ বথযও রমাভান জদযত 
যফ বম ভাজঙ ফএাফস্থা়ে পর ঔা়ে এফং তায ব  বথযও জফজবন্প যযগয ানী়ে বফয ়ে। ভাজঙ 
NECTAR DEARTH ভ়ে ়েত ফাধয য়ে পর বঔযত াযয,   জওন্তু ব া ফযওযভয পর ন়ে,   
এঔাযন অল্লাহ্ ফুজছয়েযঙন ভাজঙ ফভ়ে ফযওযভয পর ঔা়ে। জওন্তু এআ অ়োযত অল্লাহ্ ফুছাযত 
ঘাযেন বম ভাজঙ পর বঔয়ে ভধু ততজয ওযয,   এআচযে অল্লাহ্ ফযরযঙন ফযওযভয পর ঔা। 
থঘ ভাজঙ ভধু ততজয ওযয পযুরয বনও ায/ NECTAR বথযও,  পর বথযও ন়ে। অল্লায ফরা 
ঈজঘৎ জঙর,   “ব বভৌভাজঙযা বতাভযা পযুরয কুজ়ি/ Blossom বথযও বনও ায/ য ংগ্র ওয‖। 
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অয ভাজঙ বওান জওঙ ু বঔযত াযয না,  ফএজ্ঞানী অল্লাহ্য জও অযজফ যব্দয বাফ যযজঙর 
নাজও? ঈজন জও চানযতন না বম ভাজঙ ঔা়ে না,  ান ওযয/ ঘযুল বন়ে।   

অয ভধুয বম লধী গুন অযঙ ব া বতা ভানুল রমাাঘীনওার ( রমাা়ে ৫০০০- ৮০০০ ফঙয  অযকআ)  
বথযওআ চাযন, এযত কুযঅযনয জও অজফষ্কায র বয? বআ জযযফ কুযঅন বতা ধায ওযা জ্ঞান 
জফতযন ওযযযঙ ভাত্র!   

[সুত্রঃ 1- “Natural Products and Wound Management: A Never-Ending Story, PEER 

REVIEWED,  Clinical Infectious Diseases Journal 

2- “Traditional and Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review”, PEER 

REVIEWED, Iranian Journal of Basic Medical Sciences]  

এঙা়িা ফএজ্ঞানী অল্লাহ্ জও চানযতন না বম রৃজন়োযত ফ ভধু স্বাস্থযওয ন়ে,  জওঙু ভধু ( TOXIC 

HONEY) অযঙ যীযযয চযে িজতওয? Oleanders,  Rhododendrons,  Mountain Laurels,   
Sheep Laurel,  And Azaleas এয পরু বথযও ততজয ভধু যীযযয চযে িজতওয,  অল্লাহ্ জও বুযর 
জফলমিু পরু ততজয ওযযজঙযরন জফল ভধুয চযে? 

- ( দীখএশ্বা বপযর)  জেও অযঙ ফুছরাভ,  জওন্তু তুআ জও বঔ়োর ওযযজঙ এআ অ়োযত অল্লাহ্ 
ফযরযঙন,   ―তঃয বতাভায রমাজতারযওয চ যর থ নুযন ওয‖। 

এঔাযন অল্লাহ্ বভৌভাজঙযদযযও চ- যর যথ ঘরায জনযদএ জদযে। এঔাযন অল্লাহ্ বভৌভাজঙযদয 
WAGGLE DANCE এয ফযাায আজঙ্গত জদয়েযঙন। বভৌভাজঙযা WAGGLE DANCE জদয়ে েযদয 
পযুরয ঈদযাযনয থ ফাতযর বদ়ে,   এআ থযওআ অল্লাহ্ যর বাচা থ ফযরযঙন। 

- া়েযয ! !  ঘারু য়ে বকযঙ অফায বতায ―রুও- আজঞ্জন‖,  বতাযা বাআ াজয। বান রমাথভত 
নাভওযা যনও নুফাযদআ বতায এআ ‗যর- বাচা থ‘ নাআ। জনযঘ রিয ওয-  

[ভুজঈেীনধঔান ]- ―এযয ফএরমাওায পর বথযও বিণ ওয এফং অন ারনওতএায ঈম্যিু থ 
ভযূ ঘরভান । তায ব  বথযও জফজবন্প যযগ ানী়ে জনকএত ়ে। তাযত ভানুযলয চযে যয়েযঙ 
বযাযকয রমাজতওায। জনশ্চ়ে এযত জঘন্তাীর ম্প্রদায়েয চযে জনদএন যয়েযঙ‖ 

[SAHIH INTL.]-“Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down  

[SHAKIR 16:69]- “Then eat of all the fruits and walk in the ways of your Lord submissively…” 

[PICKTHAL 16:69]- “Then eat of all fruits,  and follow the ways of thy Lord,  made smooth...” 

[YUSUFALI 16:69]- “Then to eat of all the produce (of the earth),  and find with skill the 

spacious paths of its Lord: …” 

অয থাওযর ব ায াযথ বভৌভাজঙয WAGGLE DANCE এয াযথ জও জভর বজর অল্লাহ্আ 
ভারুভ!  অয বভৌভাজঙ এআ নাঘ জদয়ে বওান জদযও থ / Direction ব া জনযদএ ওযয,  যুযা া 
ঘরায থ ন়ে। এঙা়িা বভৌভাজঙ ঘরায চযে ূযমএয ঈয (SUN-COMPASS)  জনবএয ওযয। 
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[SUN-COMPASS সুত্রঃ 1- “The depth of the honeybee's backup Sun-Compass systems”- 

PEER REVIEWED,  Journal of Experimental Biology, 

2-  “Honeybee Navigation”, PEER REVIEWED,  Current-Biology  ]  

মাআ ঈও,   WAGGLE DANCE ঙা়িা বভৌভাজঙযদয অযযা নাঘ অযঙ -  ROUND DANCE & 

TRANSITIONAL DANCE.  ওঔন বওান নাঘ জদযফ তা বভৌভাজঙয রমাচাজত ববযদ এফং কন্তফযস্থযরয 
দূযত্ব ববযদ জনধএাজযত ়ে। অয বমভন অযকআ ফযরজঙ, WAGGLE DANCE ঙা়িা বভৌভাজঙ জদও 
জনযদএনায চযে ূযমএয ঈয ( Sun-compass)  জনবএয ওযয।  

তযফ অর ভচায ফযাায যে, কযফলণা়ে বদঔা বকযঙ বম,  বভৌভাজঙ এআ নাঘ বথযও বফজযবাক 
ভয়ে জেও জদও জনযদএনা া়ে না, া া া…APIS MELLIFERA রমাচাজতয বভৌভাজঙয ঈয 
কযফলণা ওযয বদঔা বকযঙ বম,   ৯৩% বভৌভাজঙ WAGGLE DANCE বথযও জেও জদও জনযদএনা 
া়ে নাআ ফা ভাে ওযয নাআ। কযফলনা়ে বদঔা বকযঙ বভৌভাজঙযা ভাত্র ১০% ভয়ে WAGLE 

DANCE নুযন ওযয। WAGGLE DANCE বও অযক বমভন ওামএওযী বাফা ত,  এঔন বতভন 
বাফা মা়ে না। জওঙু বভৌভাজঙ ৫০জ  WAGAL RUN বদঔায য জেও থ ঔযুচ া়ে না। 

[তূ্র- 1-“Informational conflicts created by the waggle dance”- ROYAL SOCIETY JOURNAL,  

PEER REVIEWED  

2-"Why Do Honey Bees Dance?"- Behavioral Ecology and Sociobiology,  PEER REVIEWED. 

3-“The Honeybee Waggle Dance: Can We Follow The Steps?”, Trends in Ecology & Evolution,  

PEER REVIEWED 

4-“ Honey bee recruitment : The Dance-Language Controversy”- Science Magazine, 

Resonance,   PEER REVIEWED] 

 ়েত বঔ়োর ওযযজঙ বম এওআ অ়োযত ( ১৬: ৬৯)  ফরা য়েযঙ,  বভৌভাজঙয ব  বথযও 
জফজবন্প যযগয াজন বফয ়ে। জও জফজ্ঞান!  বয ফাফা,  ঘ চরজদ এ াযও জ জফজ্ঞান িাযা 
রমাভান ওযয বপর বদজঔ!  থফা যথএয তযানা বঘাজন রৄরু ওযয বদ়ে, রমাাঘীন দ্ধজত বতা অযঙআ!    

অো,  বভৌভাজঙ জনয়ে মঔন ওথা অর,  এআ জনয়েআ বতাযদয জফজ্ঞান! ভ়ে ধযভএয অযযও া 
ঈদাযন বদআ। এআ াজদজ  বান,   

কুতা়েফা( যঃ) …অফূ রযা়েযা ( যাঃ)  বথযও ফজণএত।জতজন ফযরন, যাসুরুল্লা ( া) ফযরযঙনঃ মঔন 
বতাভাযদয ওায বওান ঔাফায াযত্র ভাজঙ য়ি,   তঔন তাযও ম্পূনএবাযফ ডুজফয়ে জদযফ, তাযযয 
বপযর জদযফ। ওাযণ, তায এও ডানা়ে থাযও জপা/ বযাযকয রমাজতযযাধ,   অয ে ডানা়ে থাযও 
বযাক চীফানু। [ ী ফুঔাযী ( আপাঃ)  ৫৩৬৬, াজদযয ভানঃ জ]  

ওত জফজ্ঞান! ! ভ়ে তাআ না? এঔন বতাযদয বআ ―রুও আজঞ্জন‖ ঘারু ওযয বদ়ে,   তযানা বাঁজঘয়ে 
রমাভান ওযায বঘষ্টা ওয বম যাসুর অযর ে জওঙ ু ফুজছয়েযঙ! !  বতাযও তফজ্ঞাজনও বাযফ রমাভান 
ওযযত যফ ভাজঙয এও ডানা়ে থাযও বযাযকয রমাজতযলধও,  অযযও ডানা়ে থাযও বযাকচীফাণু। 
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ফশ্যআ PEER REVIEWED SCIENTIFIC JOURNAL বথযও রমাভান ওযজফ, বতায বতা অফায ঔারত 
ব্পকযাষ্ট,  ভযাকাজচন অয আঈজ ঈফ জবডী বথযও বযপাযযন্ফ বদ়ো!    

বজফষ্তযত ঔাফাযযয াযত্র ভাজঙ ়িযর ভাজঙ ঘুজফয়ে ‗জফজভল্লা‘ ফযর ঔাদয বঔয়ে বপরজফ। অল্লাহ্র 
নাযভ বঔয়ে বপরযর জওঙু যফ না, অয এও ডানা়ে বতা রমাজতযলধও অযঙআ, ভস্যা জও? 

এঙা়িা বওান ভস্যা যর আরাযভ ‗ওর বযাযকয লুধ‘ ওাজর জচযা বতা অযঙআ, মত সুঔজফসুঔ 
ঈও,  ভুজভনযদয ঈজঘৎ জঘজওৎযওয ওাযঙ না জকয়ে রৄধু ওাজর জচযা ঔা়ো। বতাযদয যাসুর বতা 
ফযরযঙন:  ―বতাভযা ওাযরাজচযা ফযফায ওযযফ,  বওননা এযত এওভাত্র ভৃতযৃ ফযতীত ফএযযাযকয 
ভুজি এযত যয়েযঙ‖ ( ী ফুঔাযীঃ ১০/ ১২১) । তযফ অভায ভাথা়ে এও া জচজন ঢুযও না 
যাসুর বম জফল বঔয়ে ভাযা বকযরন ( াজদযয অযরাযও যনও অযরভযদয ভত) , ফা বম জফযলয 
মন্ত্রণা়ে তায ভযা ভযা ফস্থা য়েজঙর ( জ াজদ) , ঈজন তঔন ঈনায জনযচয ঈযদ ( ওাজর 
জচযা)  জনযচআ গ্রন ওযযরন না বওন! !  অয ভুজভনযা ওাজর জচযা,  ভধু অয রমাাথএনা ফাদ জদয়ে 
ঔাজর জঘজওৎযওয ওাযঙ মা়ে বওন? 

বতাযদয জও রজ্জা রাযক না,  বম জফজ্ঞাযনয াাযময রৃজন়োযত বফাঁযঘ অজঙ,  ধভএ ফাাঁঘাযত এফং 
ধভএ রমাঘায ওযযত বম জফজ্ঞাযনয াাময বন,  বআ জফজ্ঞানযওআ ওাযরবযদ্র জনন্দা ওজয থফা 
ঈত্তয না বযর বআ জফজ্ঞানযওআ ীজভত ফযর াজন্ত া? অয এআ বম জফজ্ঞান জদয়ে কুযঅন 
রমাভান ওযয এযওয য এও ধযা ঔাজে,  এযত জও রজ্জা ়ে না? নাভওযা এও ভুরভান 
এরজচস্ট অযঙ,  নাভ াভচা চযজচ, ফ়ি ফ়ি জনধাজভএওযদয াযথ জফজ্ঞাযনয কবীয ফযাাযগুযরা 
জনয়ে জফতওএ ওযযন। ঈজন জনযচ তীযত জফজ্ঞান জদয়ে কুযঅন রমাভান ওযযতন,  কুযঅযনয 
জফজ্ঞান জনয়ে এওজ  ফআ জরযঔ বপযরজঙযরন,  এযয মঔন জফজ্ঞান ভযর ঘযভ ধযা বঔযরন,  
এঔন এযওফাযয ওথায সুযআ ( এফং বওৌর)  াযট বপযরযঙন। এঔন াভচা চযজচ ফযরন -  

“Regrettably, the scientific miracles narrative has become AN INTELLECTUAL 

EMBARRASSMENT for Muslim apologists, INCLUDING MYSELF…Significantly, many Muslims 

who converted to Islam due to the scientific miracles narrative, have left the religion due to 

encountering opposing arguments” 

থএাৎ-  ―অপযা যর তয,  কুযঅযন তফজ্ঞাজনও জফস্ম়ে ঔুচযত মা়ো ভুজরভ এরজচস্টযদয 
চযে ফুজদ্ধফৃজত্তও ়েযাজন/ জফব্তওয,  এভনজও অভায চযে…কুযঅযন এআফ জফজ্ঞান বদযঔ 
যনযওআ মাযা ভুরভান য়েজঙযরন তাযা যফতএীযত অফায ধভএ বঙয়ি বদন জফযীত মুজি রৄযন‖। 

এযযয জও বতাযা ( ভুরভানযা)  কুযঅযন জফজ্ঞান বঔাচা বথযও জফযত জফ?   
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THE OMNIPOTENCE PARADOX 

 

রৃআ ফন্নু,  অজও এফং বফরার এযযঙ ফায়েজচদ বাআয়েয াযথ অড্ডা জদযত। এযা রৃআচযন 
ফায়েজচদ বাআয়েয াযয যর থাযও,  ফ়েয বঙা ।  

- অো বতাযদয স্রষ্টা জও ফএজিভান? অজও রমাশ্ন ওযর বফরারযও 
- রভ,  স্রষ্টা ফজওঙুআ াযযন,  ঈজন াযযন না এভন জওঙুআ নাআ। 
- তাযর ব জও এভন বওান াথয তুরযত াযযফ,   বম া ব জনযচআ ঈোযত াযযফ না। 

- এআফ মুজি অযর বদ়োআ জেও না,  ভাছঔান বথযও ফায়েজচদ বাআ ফাাঁধা জদয়ে ফরযরন। 
- জওন্তু বওন ফায়েজচদ বাআ,  অজযওয রমাশ্ন। 

- এআ া যে এও া কুমুজি,   মাযও ফযর LOADED QUESTION FALLACY,  ধয বতাভাযও অজভ 
জচযকয ওযরাভ,  ‗তুজভ জও কতওার যাযত ভদ বঔয়েঙ‘,  এঔন তুজভ এঔাযন ঈত্তয মাআ দা না 
বওন,  ব ায থএ ফুছাযফ,  তুজভ ভদ ঔা। এআধযযনয মুজি ব ওযা জেও ন়ে। ওাযণ বওঈ 
―LOGICALLY IMPOSSIBLE‖ জচজন ওযযত াযয না।তযফ এঔাযন এও া ফযাায রিয ওযায 
ভত, স্রষ্টা যমৌজিও জওঙু ওযযত াযযন না, তায ভাযন ঈজন ফএজিভান য়ে মুজিয( Logical 

Constraints)  ফাআযয জওঙুআ ওযযত াযযন না, ঈজন জনযচআ মুজিয ওাযঙ ভুঔাযিী। স্রষ্টা জনযচআ 
মজদ মুজিয ঈয জনবএয ওযযন,  তাযর অভাযদয স্রষ্টা ঈয জনবএয না ওযয, মুজিয ঈযআ 
জনবএয ওযা ঈজঘৎ-  অয এ াআ জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদযা ফযর অযঙ মুক মুক ধযয। 

তযফ ফযাায া অজভ েবাযফ ফযাঔযা ওযযত াজয,  মজদ বতাভযা রৄনযত ঘা? 

- ফশ্যআ, জওবাযফ ফযাঔযা ওযযন 

- মজদ স্রষ্টা ―LOGICALLY IMPOSSIBLE‖ জওঙু ঙা়িা ফআ াযযন,  তাযযয স্রষ্টায জওঙু 
জরজভ /  ীভা বথযওআ মা়ে,  বম া LOGICALLY IMPOSSIBLE ন়ে। বমভন ধয,   স্রষ্টা জও ঔাযা 
জওঙু ওযযত াযযফ?  

- না ঈজন াযযফন না 

- ংজ্ঞা নুমা়েী,  স্রষ্টা ঔাযা জওঙ ু ওযযত াযযফ না,   ওাযণ ঈজন Omnibenevolent/  
জঘযজশতলী। জওন্তু অভযা ভানুল জওন্তু ঔাযা,   বাযরা ফ জওঙুআ ওজয। অভযা বুর ওজয,   
ঔাযা ওাচ ওজয মা LOGICALLY POSSIBLE ফা বমৌজিও,   জওন্তু স্রষ্টা তা াযযন না। 
বমৌজিওবাযফ ম্ভফ যর স্রষ্টা ঔাযা ওাচ ওযযত াযযন না।  

জেও এওআবাযফ,  স্রষ্টা জও ফরযত াযযফন, ―অজভ স্রষ্টা নআ‖? এ া বমৌজিওবাযফ ম্ভফ যর 
ঈজন ওঔন ফরযফন না ফা াযযফন না। 

- অযর এভন না বম স্রষ্টা ঔাযা ওাচ ওযযত াযযন না,  ঈজন চাস্ট ওযযত ঘান না। 

- তাযর ঈজন ভানুলযও ববাযফ ততজয ওযযরন না বওন? তাযর বতা এত ঔাযা জওঙু থাযও না 
রৃজন়োযত। ঈজন জও তাযর ঈনায রমায়োচযনআ ―ঔাযা‖ ততজয ওযয বযযঔযঙন? 
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- জওন্তু স্রষ্টা বতা তায ভতআ, ঈজন বতা ভানুযলয ভত না।ঈজন ঈনায ঘজযযত্রয ফাআযয ওাচ ওযযন না 

- তাযর এয ভাযন দা়িা়ে ঈজন ফজওঙ ু অযরআ াযযন না!  ঈজন তাযর ফএজিভান ন়ে। স্রষ্টা 
মজদ তাআ ওযয মা জতজন স্রষ্টা জযযফ ওযযন,  বআ মুজিযত বতা ভানুল ফএজিভান। ভানুল 
তাআ ওযয,  মা ব ওযযত াযয ভানুল জযযফ। স্রষ্টা স্রষ্টাসুরব অঘযন ওযয,  ভানুল ভানুল 
সুরব অঘযন ওযয। তপাৎ ওআ? 

- স্রষ্টা মা ওযযন তা ফআ বাযরা,  ঈজন তনজতওতায ভানদণ্ড। ঈজন মা ওযযন ফ তনজতও। 
- তায ভাযন ঈজন মজদ ঔাযা ওাচ ওযযত ফযরন ব া বাযরা য়ে মাযফ ( মজদ ঈজন বাযরা 
ফযরন বতা! )  

তাযর তুজভ ফরত,  ভানুলযও দান ওযা বাযরা ওাচ নাজও ঔাযা ওাচ? 

- ফশ্যআ বাযরা ওাচ 
- তাযর স্রষ্টা জও এআ ওাচ ঙন্দ ওযযন?  
- ফশ্যআ ওযযন 

- স্রষ্টা জও বাযরা ওাচ ফযর এযও ঙন্দ ওযযন,  নাজও স্রষ্টা ঙন্দ ওযযন ফযরআ ―ভানুলযও দান 
ওযা‖ এওজ  বাযরা ওাচ? ( এযও ফযর EUTHYPHRO DILEMMA)  

- অভভভ,  না,  এ া ফশ্যআ বাযরা ওাচ ফযরআ স্রষ্টা ঙন্দ ওযযন। 

- তায ভাযন দাাঁ়িাযে,  বাযরা এফং ভন্দ ফা তনজতওতা ফুছযত বওান স্রষ্টায দযওাযআ যয না,   
এয বথযও ফ়ি ভস্যা যে ABSOULTE MORALITY ফযর জওঙু যত াযয না,  মা বওঈ এওচন 
অযকআ ততজয ওযয যাঔযফন। MORALITY জনবএয ওযয ―এওও বওান রমাঙ্গ/  WITHIN A GIVEN 

CONTEXT‖ এয ঈয,   মা ভয়ে ভয়ে এফং ফস্থা নুমা়েী জযফতএন ়ে। তুজভ জও ফরযত 
াযফা ‗ভানুল তযা‘ ফা ‗ধলএণ‘ ওযা ঔাযা ওাচ? রমায়োচযন ( অত্ম্যিা,  মুদ্ধ,  অআযনয ান 
আতযাজদ) তুজভ ভানুল তযা ওযযত ায,  এভনজও ধলএণযও মুযদ্ধয এওজ  স্ত্র ( Psychological 

Warfare)  জযযফ তীযত ফযফায ওযা য়েযঙ ( অভাযদয স্বাধীনতা মুযদ্ধ এ া ফযফায 
য়েজঙর) । অফায াচায াচায স্রষ্টা বথযও জেও বওান স্রষ্টায তনজতওতাযও ভান/ অদএ ধযযফ?  

এঙা়িা মজদ তুজভ ওাঈযও ধলএণ,  তযা ফা ঔাযা ওাচ না ওযযা রৄধু এআ ওাযযন বম,   বওান 
এও া রমাাজঙ্গও গ্রন্থ/ স্রস্টা/ এযচন্  জনযদএ জদয়েযঙ,   তায ভাযন দা়িা়ে তুজভ ফযাজিকতবাযফ 
AMORAL - তনজতও বঘতনা ফজচএত। থএাৎ ভানুল জযযফ বতাভায তনজতও জ্ঞানআ নাআ। থঘ ভাথা়ে 
যাঔযফ রৄযদয জওন্তু তনজতওতা অযঙ, মা জওনা ABSOULTE MORALITY ধাযনা বও নাওঘ ওযয 
বদ়ে,  ওাযন রৄযদয বওান ধভএ ফা গ্রন্থ নাআ।  

ধয,  স্রষ্টা াচায ফঙয অযক ফযর বকযরন বম,   ―X” নাভও ওাচজ  ওযা মাযফ না। জওন্তু যয 
বদঔা বকর বম ‗X‘ ওাচজ  জফযল ফস্থা়ে ওযা চরুযী য়ে য়িযঙ, থফা এঔন অয ‗X‘ 
ওাচজ  ওযযর াচায ফঙয অযকয ভত বওান িজত ়ে না। জওন্তু স্রষ্টা াচায ফঙয অযকয ফস্থা 
জফযফঘনা ওযয তা জনযলধ ওযয জকয়েযঙন ( আরাযভ এআযওভ ঈদাযন অযঙ,  নাযঔ/ ভানসুঔ) ।  
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তাআ রৃজন়োযত বমযওান ভুূযতএ,  এভনজও এআ ভুূযতএ রৃজন়োয ওর যাষ্ণ,  ফুজদ্ধচীফী,  জ্ঞানী 
ফযাজিফকএ, জফজ্ঞাজন, দাএজনও আতযাজদ এওযত্র ওযয বওান এওজ  ―তনজতওতায জফধান ফা Standard” 
থফা বওান জফযল ―তনজতওতায িুও‖ ততজয ওযা ম্ভফ যফ না,  মা জওনা অচীফন,  জঘযন্তন 

নুযণ ওযা মাযফ ( এযও ফযর DIVINE COMMAND THEORY, াস্যওয যমৌজিও ফযাায) 

তুজভ ়েত চান,  বতাভাযদয অল্লাহ্ জনযচআ যনওফায জনযচয গ্রযন্থআ যনও জওঙু 
জযফতএন/ ভানসুঔ ওযয বকযঙন। যাসুর এওআ ওাচ ওযযযঙন,  এভনজও কুযঅন এফং াজদয 
―তনজতও জিায স্বল্পতায‖ ওাযযন ততজয য়েযঙ আচভা,  জও়ো ( বমভন বওঈ বনায ঈযেশ্য 
আ়োফা বঔযত াযযফ জওনা থফা ঙজফ বতারা মাযফ জওনা আতযাজদ) । এওআ তনজতও আসুযযত ততজয 
য়েযঙ ফর ভত, অয াযত বকানা জওঙু জন়েভ/ জিা/ জনযদএনা/ তনজতওতা ঈযল্লঔ অযঙ ভাত্র।  

- অল্লাহ্ যুাতন জওঙু ফাদ জদয়ে অযযা বাযরা জওঙু অযদ জদয়েযঙন,  এযত ভস্যা বওাথা়ে? 

- া া,  তায ভাযন বতাভাযদয স্রষ্টা ফএজ্ঞানী ন়ে,   ঈজন রমাথযভআ চানযতন না,  ঈনায জনযচয 
বওান ওাচজ  বজফষ্তযত জেও যফ না!  অয এওফায জযফতএন ওযযর যয বম জযফতএন ওযায 
রমায়োচন যফ না তায জনশ্চ়েতা জও? অয রৄধু ঈজন জনযচআ বতা না,  তায যাসুর এওআ ওাচ 
ওযয বকযঙন। অয এওফায ওযযর ফুছতাভ,  যনওফায ওযযযঙন!  এও া ঈদাযন জদয়ে ফুছাআ,  

রমাথভফায অল্লাহ্ ফযরযঙন ভযদ ঈওায অযঙ,  অফায ওায অযঙ ( ২ নাম্বায যূা 
ফাওাযায,   ২১৯)  

জিতী়েফায ফরা য়েযঙ ভাতার ফস্থা়ে বওঈ মাযত নাভাযচয ওাযঙ না মা়ে,  এযত যযািবাযফ 
ভদ ঔা়ো মাযফ এভন আজঙ্গত অযঙ।তযফ বঔয়ে নাভাচ ়িা মাযফ না( সুযা জনা: অ়োত ৪৩)  
 
ততৃী়েফায ম্পূণএরূয ভদযও াযাভ ওযা ়ে। (৫ নাম্বায যূা ভায়েদা:  অ়োত ৯০- ৯১)  
এঔাযন বদঔা মাযে,   ভদ অভাযদয চযে ফ ভয়েআ ফা জযজস্থজতযতআ ঔাযা,   ব া ফুছযত 
স্রষ্টাযও ৩ ফায ভত াটাযত য়েযঙ। তাআ বদঔা মাযে,   কুযঅনআ রমাভান বম ABSOLUTE 

MORALITY ফযর জওঙু থাওযত াযয না। অভায চানাভযত রৄধ ু কুযঅযনআ রমাা়ে ২১ জ য ভত 
অ়োত ভানসুঔ অযঙ( াজদয অযঙ অযযা) । 

অো,  বতাভায জও ভযন ়ে বওান ত্ত্বা এওআাযথ ফএজ্ঞানী,  ফএজিভান,  ফএত্রজফযাচভান,  
OMNIBENEVOLENT/ জঘযজশতলী আতযাজদ যত াযয? 

- বওন াযযফ না,  এআফআ এওচন স্রষ্টায গুন। 

- না াযযফ না,  ওাযণ এআ গুনগুরা ওাযযা যিআ ধাযন ওযা ম্ভফ ন়ে। এআগুরা যস্পয 
াংখজলএও।   

স্রষ্টা মজদ চাযনন বজফষ্তযত জও যফ,  তাযর ঈজন ঈনায ফএজি জদয়ে বআ বজফষ্তৎ জযফতএন 
ওযযত াযযফন না,   ওাযণ ঈজন মজদ জযফতএন ওযযত াযযনআ,  তাযর ঈনায বজফষ্তৎফানী বুর 
য়ে মা়ে,  বআ জযযফ তঔন অফায ঈজন ফএজ্ঞানী ন না। অফায না ওযযত াযযর তঔন 
জতজন ফএজিভান ন না। 
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ধয বম ফএজ্ঞানী এফং ফএজিভান স্রষ্টা ―X‖ ভয়ে বাফযরন  বম ―Y‖ ভয়ে ঈজন ―A‖ ওাচজ  
ওযযফন। এঔন ―Y‖ ভয়ে এয ঈজন মজদ জতযআ ―A‖ ওাচজ  ওযয বপযরন,   তাযর ঈজন 
ফএজিভান স্রষ্টা ন না,   ওাযণ ঈজন ―A‖ ফাযদ ে বওান ওাচ ওযযত াযযনজন। অফায মজদ 
ঈজন ―A‖ ওাচজ  না ওযয ―B‖ ওাচজ  ওযযন,   তাযর ঈজন ফএজ্ঞানী ন না,   ওাযণ ঈজন মা 
ববযফজঙযরন ঈজন জনযচআ তা ওযযন জন।  

ঈজন ফএজ্ঞানী যর ঈজন জও চানযতন না বম,  অদভ  া়ো পর ঔাযফ? নাজও ঈজন বচযন 
ফ ওাানী জনযচ জনযচআ ফাজনয়েযঙন? অয ঈজন মজদ চানযতনআ বম তাযা পর ঔাযফ,  তাযর 
ঈজন অশ্চমএ/ রুদ্ধ য়েজঙযরন বওন এআ খ না়ে? অফায অদভ অয া়োয পর বঔয়ে বপরযর,  
ঈজনত অফায অযযও বচা়িা জযরৄদ্ধ নতুন অদভ এফং া়ো ততজয ওযয জনযত াযযতন,   
ঈজন জও ফএজিভান ন়ে? ঈজন জনচ ঙযন্দআ অদভ  া়ো ফাজনয়ে,  অফায জনচ ঙযন্দআ 
তাযদয বও জদয়ে পর ঔাআয়েযঙন। অফায ঈজন নতুন ওযয এও বচা়িা অদভ  া়ো না 
ফাজনয়ে তাযদয ফংধযযদয চযে ―চাান্পাভ‖ ততজয ওযয বযযঔযঙন অযকআ! !  এআফ বতা 
াস্যওয। 

অফায ঈজন অদভ ততজয ওযয বপযযতাযদয তরফ ওযযরন ভতাভত চানযত। স্রষ্টা অফায জওযয 
ভতাভত চানযফ তায ৃজষ্ট বথযও? অয না চানযর ডাওায দযওায জও জঙর? ঈজন জও ঈনায প্লযান 
বপযযতাযদয াযথ ব়োয ওযায চযে ভুঔাযিী? ফযথযও ভচায ফযাায যে ঈজন অদভযও 
জনযচআ অযক বথযও জওঙু জচজন জিা জদয়ে,  এযয বপযযতাযদয াযথ অদযভয যীিা 
জনযরন,  এ া বতা বণ্ডাজভ য়ে বকর! অদভ বতা তাযর অযকআ রমাশ্নত্র পাাঁ ়ো যীিা়েআ 
া ওযর! !  স্রষ্টায যীিা়ে োমযতা জওবাযফ থাওর? অয এআযফয বমৌজিওতা জও? ঈজন জও 
অফায খ না ততজয ( ভাযন কল্প ফাজনয়ে  বুজভ ততজয ওযা)  ওযায ভুঔাযিী?  

অফায এওচন ―ফএত্রজফযাচভান‖ স্রষ্টা জওন্তু বডাফায ঘা াজনযত থাওযফন না ফা  ়েযরয । ঈজন 
মজদ ফঔাযনআ থাওযফন,  তাযর অচ মএন্ত বওঈ ঈনায জ জওজ  ঔুযচ বর না বওন,  এ া 

FERMII PARADOX ভতআ। বতাভায ওাযঙ জও ফযাায া খারা ভযন ়ে না,   বম রমাথভত স্রষ্টা 
রৃজন়ো ততজয ওযযত ৪. ৫ জফজর়েন ভ়ে জনর ( কুন এয বআ িভতা! ) , এযয জভজর়েন জভজর়েন 
ফঙয যয বওান এও অযফ বদযয যাসুরযদয ওাযঙ বদঔা জদর,   মঔন বযতায বওান ঈন্পজতআ 
জঙর না,  এফং তথয বযওডএ যাঔায বার ঈা়ে জঙর না, এযযয বথযওআ ঈজন কায়েফ! !  ঈজন অয 
এঔন রমামজুিকতবাযফ ঈন্পত বযতা়ে বদঔা বদন না,  ঈজন ফএজিভান য়ে অভাযদয াভযন 
অযত রজ্জা ফা স্বজি নুবফ ওযযন! !  ঈজন বআ াচায ফঙয অযক াযত বকানা ওয়েওচযনয 
াযথ ―এওাযন্ত‖ বদঔা ওযযযঙন,   ঈজন জওন্তু তীযত াচায াচায ভানুযলয াভযন অযন 
নাআ, ঈজন জও ফায াভযন অযত যঙ্কাঘ বফাধ ওযযন ফা রজ্জা ান? থঘ ঈজন নাজও ফএত্র 
জফযাচভান। এওজ  বঙা  জরৄযও মঔন বওঈ জনচএযন ধলএণ ওযয তযা ওযয,  তঔন ঈজন বঔাযন 
জফযাচভান এফং ফএজিভান য়ে জনশ্চু থাযওন! !   

“You either have a God who sends child rapists to rape children or you have a God who 

simply watches it and says, ‘When you’re done, I’m going to punish you.’If I could stop a 

person from raping a child, I would. That’s the difference between me and your God.” 

Tracie Harris 
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Omnibenevolent/ জঘযজশতলী যত বকযর ঈজন ―যীিা নাযভয‖ বঔরা ততজয ওযয ভানুলযও 
অগুযন ়ুিাযফন না,  ওাযণ ঈজন বতা অযকআ চাযনন এআ ―যীিা নাভও বঔরায‖ পরাপর জও? 
ঈজন বতা অযকআ চাযনন বও বও ঈনাযআ ততজয ওযা চাান্পাযভ মাযফ,   ঈজন বচযনরৄযন জও ওযয 
অফায এআ ―বঔরা‖ ওযযন,   মজদ ঈজন SADIST না য়ে থাযওন। অয মজদ না বচযন ওযযন,   
তাযর বতা ঈজন ফএজ্ঞানী ন না,   অয বচযন ওযযর ঈজন জনষ্ঠযু এফং SADIST। তুজভ মজদ 
অযকআ বচযন থাও বতাভায বওান ওাযচয পযর জফজর়েন জফজর়েন ( কজনত)  ভানুল ন্তওার 
অগুযন ়ুিযফ তাযর জও তুজভ বআ ওাচ ওযযফ? 

- রভ,  না অজভ ওযফ না,  ফুছরাভ ফযাায া… ফ়িআ বকারযভযর স্রষ্টায ওাচ- ওাযফায. .  

- অফায এওচন PERFECT LOVING স্রষ্টা জও ওযয রুজওয়ে রুজওয়ে থাযওন? এ া জও ঐশ্বজযও 
বারফাায রমাভান? অভাযদয বারফাায ভানুল ফভ়ে ায ায থাযও,  অয স্রষ্টা থাযওন 
রুজওয়ে। স্রষ্টায ভত বওঈ অভাযদয বাযরাফাযর বতা অভযা ব াযও বারফাাআ ফরতাভ না।  

ধয,  এও ফাফা তায বঙযরযও যািা়ে বঙয়ি জদযঙ,   ে বওান ফযাজি এয বঙযরজ যও জনয়ে 
জনযচয বঙযরয ভত ভানুল ওযর।বঙযরজ  রমাজতজষ্ঠত র,   এঔন তায বআ ফা এয দাফী ওযর 
তায বঙযরয ওাযঙ,   তাযও ফ ভ়ে রমাংা ওযযত যফ,   তায ওাযঙ নজত স্বীওায ওযযত 
যফ,   ওাযণ জতজনআ বঙযরজ যও চন্ধ জদয়েযঙন। এ া বমভন এও া বণ্ডাজভ,   জেও বতভজন,   
স্রষ্টা রৃজন়ো ততজয ওযয তাযত ভানুলযও তযা ওযফায চযে ততজয ওযযযঙন NATURAL EVIL/নানা 
যওভ রমাাওৃজতও রৃযমএাক। জৃথফীযত ভানুল তযা ওযায চযেআ যনও যনও ঈাদান জতজন জদয়ে 
বযযঔযঙন। অভযা মুক মুক ধযয জনযচযদয জ্ঞান অয েভ জদয়ে এআযফয জফরুযদ্ধ র়িাআ ওযয 
মাজে, থঘ জেও তঔন স্রষ্টা এয ফ জওঙুয চযে ―রমাংা এফং রমাাথএনা‖ দাফী ওযয ফযযঙন। 

ফএজিভান স্রষ্টায অফায অভাযদয রমাাথএনা রাযক বওন? ঈজন বতা বদঔা মাযে অভাযদয রমাাথএনায 
ভুঔাযিী? ঈনাযও বতর না জদযর ঈনায ঘযরআ না,   জদযন যনওফায ওযয তাযও ডাওযতআ 
যফ। বুযর বকরা জও অভাযদয স্বাধীন আোজি অযঙ? স্বাধীনআো জি জদযর ঈজন অফায বচায 
ওযয অভাযদয ঈয রমাাথএনা ঘাজয়ে জদযেন বওন? বচায ওযয ঘাজয়ে জদযর ব া  বতা অয 
স্বাধীন আো জদয়ে ওযা র না!  এওচন ফএজিভান ত্ত্বায বতা এআফ পারতু ঘাভঘাজভ ফা 
রমাাথএনায ঈযধএ থাওায ওথা,  তাআ না?  

অযয রৃজন়োযতআ বতা এওচন িভতাধয ফযাজি ওায ঘাভঘাজভয ধায ধাযযন না। ধযযা বতাভায 
বদযয রমাধানভন্ত্রী দাফী ওযর ফাআযও রমাজতজদন ২০ ফায ওযয তায নাভ চ ওযযত যফ,   
তাযর ফযাায া জওযওভ াস্যওয দাাঁ়িাযফ? জফজ্ঞাজনযা রমাজতজদন তাযদয কযফলণাকাযয জকয়ে ফাআ 
াযত াত ধযয ফযরন না ―ব ভাওলএ জি তুজভ বভাযয ওযযঙ ভান,  তুজভআ অভাযদয অাঁওয়ি 
যাঔ,  বতাভায জি অভাযদয বথযও যনও বফী‖…া া। জওন্তু স্রষ্টায রমাজতজদন যনওফায ওযয 
ভানুযলয ―স্তুজতভূরও ফাওয‖ ঙা়িা ঘযরআ না। এভনজও ঈনায ততজয বপযযতাযা ২৪/ ৭ খণ্টা ঈনায 
রমাংা ওযযর ঈনায তাযত লুা়ে না! !  

তাআ ওথা়ে অযঙ- HONEST GRANDNESS NEEDS NO PRAISE ( জতযওায ভৎএয  রমাংা রাযক না ) 



  

167 
 

অয রমাাথএনা ( জওঙ ু ঘা়োয ঈযেশ্য)  অভযা বওন ওযফ? স্রষ্টা ফএজ্ঞানী, ঈজন জনযচআ বতা চাযনন 
অভাযদয জও রমায়োচন। অফায অভাযদয রমাাথএনা ওযায ভাযন এআ দা়িা়ে বম স্রষ্টা অভাযদয চযে 
মা জনধএাযণ ওযয বযযঔযঙন তাযত অভাযদয বভায আ অস্থা নাআ। তাআ স্রষ্টায প্লযাজনং ঈযিা ওযয 
অভযা অভাযদয ভত দাফী/ রমাাথএনা ওজয। অয এআ বওভন ―োময যীিাযওন্‖ মায পরাপর 
অজন যীিা ঘরাওারীন াযফন ( মজদ রমাাথএনা ওফুর ়ে বতা) ,  অফায যয াযফন। 

এঔন এআযফয ঈত্তয জদযত ফরযর,  ভুরভানযা জকয়ে জফধভএীযদয ( ভুরত জিষ্টান)  বথযও মুজি ধায 
ওযয জনয়ে অযফ,  থফা জনযচযদয ভত ওযয মুজি জদযফ ( AD HOC FALLACY)  মায বওান 
আরাজভও বযপাযযন্ফ ( কুযান/ াজদ/ জযাত)  থাওযফ না। ভাথা়ে যাঔযফ রৄধু তযওএ বচতায চযে 
মুজি না জদয়ে,  বআ মুজিযত জনযচয ভানজও ন্তুজষ্ট এযযঙ জওনা ব া জফযফঘনা ওযযত যফ।   

FOR EVERY PLAYER WHO CREDITS GOD FOR THE WIN,  A PLAYER FROM THE OPPOSING 

TEAM CAN LOGICALLY BLAME GOD FOR THE LOSS  - NEIL DEGRASSE TYSON 
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ববজিফাজচয াতওান 
 
অচ রৄরফায,   ফায়েজচদ বাআ তায ফাা়ে বস্পার যান্পা ফান্পা ওযযযঙন,   তায বঙা যফরায ফন্নু 
অজ়িপ অযফ। তাআ ঈজন অভাযও দা়োত জদযরন। ঈনায ফন্নু অফায এভজন োৎ অযঙন 
না,  জতজন নাজও ঔফয বয়েযঙন বম ফায়েজচদ বাআ জনধাজভএও য়ে মাযেন,   তাআ ফন্নুযও 
আরাযভয দা়োত জদযত অযঙন। বদ্রযরাও ভানুল জযযফ ঔাযা না,  তযফ এও ু ‗জফঘায ভাজন 
তারকাঙ অভায‘  াআ অয জও। ঈজন ভুরত ভযাকাজচন,   ত্রজত্রওা,  ব্পকযাষ্ট,   আঈজ ঈফ 
আতযাজদ বথযও তথয ংগ্র ওযযন। অজভ জেও রৃযুয ঔাফায  াআযভ জকয়ে াজচয। বদজঔ ফায়েজচদ 
বাআ অয অজ়িপ বাআ ঔা়ো রৄরু ওযয জদয়েযঙন। অভাযও বদযঔ ফায়েজচদ বাআ ভুঘজও বয 
ফরযরন,   ‗জওযয চুভায নাভাম যয অজর নাজও?‘ অজভ ঈনাযদয াযথ ঔাফাযয বমাক জদরাভ। 
ফায়েজচদ বাআ অভায াযথ অজ়িপ বাআয়েয জযঘ়ে ওযয জদযরন। ঈনাযা অজভ অায অযকআ 
এওযঘা  জফতওএ ওযয বপযরজঙযরন। এঔন ঔাফায চযে এও ু জফযজত জদযরন। ঔাফায বল ওযয 
অভযা বম মায ভত ফরাভ,  অজভ চাজন এঔন অজ়িপ বাআয়েয আরাভ রমাঘায রৄরু যফ। 
বাফযত বাফযতআ ঈজন রৄরু ওযয জদযরন… 

- অো ফায়েজচদ,  তুআ বম এও ু অযক ফযরজঙজর অভাযদয যীযয ৯১% যে JUNK DNA. তুআ 
জও চাজন বম জফজ্ঞাজনযা অজফষ্কায ওযযযঙ বম,  অযর JUNK DNA এয জফযল FUNCTION/ওাচ 
অযঙ?   
 
ফায়েজচদ বাআ বা বা ওযয বয জদযরন,  এযয ফরযরন,   

- তুআ জও চাজন জেও বওান জফজ্ঞাজনযা এ া ফযরযঙ বম JUNK DNA অযরআ ওাচ ওযয ফা এয 

FUNCTION অযঙ? এআফ তথয অযর তুআ ওযথযও া? 

- না তাত ফরযত াযফ না,  তযফ অজভ এআফ বচযনজঙ নরাআন বথযও,  EvolutionNews,  

IdeaCenter,  The Guardian, The Fox news, NewYork Times,  Daily Mail, Live Science, Science 

Mag(blogpost) আতযাজদ বথযও অয জও!   

- া়েযয!  এআ বতায জ্ঞানাচএন? যুা খ না চানযর চীফযন অয এআ জনয়ে বওান দাফী ওযজফ না। 
অয বতায এআফ কাাঁচাঔুজয বযপাযযন্ফ ( বমনযতন NEWS,MAGAZINES,BLOGPOSTS etc)  জদয়ে 
জফজ্ঞান ়ে না। ফআ পারত ু বযপাযযন্ফ জদজে,  িাতরৃষ্ট য়েফাআ  জদয়ে জফজ্ঞান ়ে না। 
বতায বযপাযযযন্ফয ভযধয EVOLUTIONNEWS অয  IDEACENTER এয নাভ বদঔা মাযে,   এযা 
Intelligent Design এয ভথএও,   এফং জফফতএনযও বু়ো রমাভাণ ওযায চে মা মা ওযা দযওায,   
বগুযরা নুযণ ওযয বরঔা ঙাা়ে। েজদযও,   জফজ্ঞান জওন্তু অযক বথযও রিয জেও ওযয 
জনয়ে ওাচ ওযয না। জফজ্ঞান বম বওাযনা জফলয়েয যি- জফযি মুজি বঔাাঁচায বঘষ্টা ওযয,   এফং 
বমজদযও মুজি া়ে,   ব াযওআ রমাঘায ওযয। 

এঔাযন অযযও া ভচায ফযাায অযঙ তুআ Science Mag অয Live Science এয বম 
বযপাযযন্ফগুযরা জদযত ঘাজে,  যা জওন্তু জফফতএন তযত্ত্বয ভথএযন রমাা়েআ বাস্ট জদয়ে থাযও। বতায 
সুজফধা যে ফযর এও া বাস্ট জনজফ,  েগুযরা গ্রাি ওযজফ না- এ া এও ধযযনয কুমুজি,  
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PICK AND CHOOSE FALLACY. অফায SCIENCE MAG এয বম এও া ব্পকযাস্ট জদয়েজঙ ( Study 

reveals culprit behind Piltdown Man, one of science’s most famous hoaxes) ব া এওচন  

াংফাজদযওয বরঔা,  জমজন জনযচ ়েত জফফতএন ভথএন ওযযন ( অয PiltdownMan এয খারা 
জফফতএন ভথএনওাযীযাআ বফয ওযযজঙর) ।তুআ বতা তফজ্ঞাজনও বযপাযযন্ফ জও তা ফুজছ না বদজঔ! !  

এফায অর ওথা়ে অজ, JUNK DNA এয FUNCTION!! ফযাাযয রমাথযভ বফয ওযযযঙ ENCODE 

(Encyclopedia of DNA Elements)  নাযভয এও া Public Research Project. তাযা দাফী ওযযজঙর 
বম তাযা অযযা ১০ াচায নতুন জচন ঔুযচ বয়েযঙ,  এফং াযচস্ট ওযযজঙর বম অভাযদয রমাা়ে 
১৮% এয ভত DNA োে জচনযও জন়েন্ত্রন ওযয। তাযা অযযা দাফী ওযযজঙযরন,  অভাযদয রমাা়ে 
৮০%  ( ১০০% ন়ে) এয ভত DNA এয Biochemical Function / তচফ যা়েজনও ওামএরভ অযঙ। 

(Encode researchers claimed to have identified more than 10, 000 new genes and suggested 

that up to 18% of our DNA is responsible for regulating other genes. They said about 80% 

(NOT 100%) of DNA had a biochemical function.) 

জওন্তু ওাযচয/ FUNCTION ংজ্ঞা জও যফ তা জনয়েআ তাযা বুর া ওযযজঙর। তাযা FUNCTION 
ফরযত বম া ফুজছয়েজঙর ব া জনয়ে ENCODE এয ফাআযয জফজ্ঞাজনযদয ভযধয তুভুর ভাযরাঘনায 
ছ়ি ঈযেজঙর। মা জনয়ে যফতএীযত ফর জ়োয জযজবঈড অজ এযওর রমাওাজত য়েযঙ ( বযপাযযন্ফ 
জনযঘ) । তাযা বতাযদয ভতআ Biological Acitivty অয Function গুজরয়ে বপযরজঙর!   

এও া বঙা  ঈদাযন বদআ তাযর ফুছজফ,  তাযা ৩  া CRITERIA/ ভানদণ্ড জেও ওযয জনজঙর DNA 
এয FUNCTION জনধএাযন ওযায চযে,  তায ভযদ্ধ ফায রমাথভ জঙর,  RNA(mRNA) 

TRANSCRIPTION.  

এঔন বতায জও ভযন ়ে TRANSCRIPTION বওান FUNCTION যত াযয,   ওাযণ PSEUDO 

GENE  বতা রৄধু TRANSCRIBE ওযয,   তাযদয বতা বওান পাংন নাআ। অর  FUNCTION 

এয CRITERIA নুমা়েী বতা অভাযদয ভাত্র ১. ৫% DNA FUNCTIONAL ওাযণ তাযাআ বরমাা ীন ততজয 
চযে বওাড ওযয।  

তুআ জও Non-Coding RNA (ncRNA) এয নাভ রৄযনজঙ,   এযা TRANSCRIBE জেওআ ওযয,   জওন্তু 
TRANSLATION ওযয না ( ল্প জওঙু ওযযর তা ওামএওয বরমাাজ ন ন়ে) ,  ENCODE এয অজচফ 
ভানদণ্ড জযযফ এযা বতা তাযর FUNCTIONAL য়ে মা়ে। ভুরত এযা JUNK RNA. এযদয 

ঈজস্থজত ওযান্ফায  অরছাআভায বযাযকয াযথ ম্পজওএত,  বতায INTELLIGENT DESIGNER স্রষ্টা 
বওন এআফ বযযঔ জদর জচযনাযভ? ঈজন জও চানযতন না অদযভয যীযযয চযে বওান া ঈওাযী 
এফং বওান া িজতওয? 

চীফজফজ্ঞাযন FUNCTION এয রৃয া ধাযনা অযঙ,   ১-  SELECTED EFFECT,   ২-  CAUSAL 

ROLE. এঔাযন ENCODE বুর ফা আযে ওযয CAUSAL ROLE বও FUNCTION জযযফ ধযযযঙ। 
এও া ঈদাযন জদযর ফুছজফ-  ধয অভাযদয রদজযণ্ডয SELECTED EFFECT FUNCTION যে ব্পাড 
াম্প ওযা,  এঔন বওঈ মজদ ফযর বম াযম্পয ভ়ে রদজযণ্ডয বম ব্দ ়ে ব া থফা যীযয 
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বম ৩০০ গ্রাযভয ভত রদজযণ্ডয চন ংযমাজচত যে,  এআগুরা যে রদজযণ্ডয SELECTED 

EFFECT FUNCTION,   তাযর ব ফ়ি বুর ওযযফ,  ওাযন এআফ যে ভুরত CAUSAL ROLE।  

BIOLOGICAL ACTIVITY অয BIOLOGICAL FUNCTION বম এও ন়ে এ া তাযা ফুছযত াযয নাআ 
ফা জফযফঘনা়ে বন়েজন। DNA এয বওান BIOLOGICAL ACTIVITY থাওায ভাযন ন়ে বম বওাযল ( CELL 

PHYSIOLOGY)  তায বওান চরুযী FUNCTION অযঙ। 

(ENCODE adopted a strong version of the causal role definition of function,  according to 

which a functional element is a discrete genome segment that produces a protein or an RNA 

or displays a reproducible biochemical signature (e.g.,  protein binding). Oddly,  ENCODE not 

only uses the wrong concept of functionality,  it uses it wrongly and inconsistently.ENCODE 

Consortium has fallen trap to the genomic equivalent of the human propensity to see 

meaningful patterns in random data—known as Apophenia) 

ENCODE রমাা়ে ৩০ জ য ভত বায াফজভ  ওযযজঙর NATURE  বফ জওঙু চানএাযর। ২০০৭ 
বত ফায রমাথযভ তাযা ( pilot-phase publication, ENCODE Project Consortium 2007)  ফযরজঙর 
৬০% জচনভ বওান না বওান ওাচ ওযয। এযযয অফায ২০১২ বত এও বরমা ওনপাযযন্ফ ওযয 
তাযা দাফী ওযযজঙর ৮০. ৪% জচযনাভ বওান না বওান ওাচ ওযয। যয তাযদযআ এওচন LEAD 

AUTHOR (T. Ryan Gregory) রৃঃঔ রমাওা ওযয ফযরন,  অযর অভাযদয বরু জঙর,  ৮০% 
ফযাায া জফভ্রাজন্তওয,  এ া যফ ৪০% । এযযয অফাযযা তাযদয অযযওচন LEAD AUTHOR 

(Stephen S. Hall) ফযরন অযর ৪০% ন়ে,  এ া যফ ২০%  এফং এযা রৃচযনআ বআ বরমাাযচযক্টয 
LEAD AUTHOR জঙর। 

[ সুত্রঃ 1- Gregory TR. , ENCODE spokesperson: 40%, not 80%, 2012 Genomicron (September 

28, 2012)  

2- Hall SS. Journey to the genetic interior, Sci Am., 2012, vol. 307(4) (pg. 80-84) ] 

তাযদয এআ জফভ্রাজন্ত বদযঔ জফঔযাত NATURE এ রমাওাজত ে এও অজ এযওযর ঈযল্লঔ ওযা ়ে 
ওত াযযন্  চাজন?  

- ( দীখএশ্বা বপযর)  অজভ অয ওী ফরফ! !  তুআ ফর।  

- NATURE তাযদয ২০১২ এয ফাৎজযও তফজ্ঞাজনও ংজিপ্তায( SYNOPSIS) ঈযল্লঔ ওযয ভাত্র 
২০%,  তাযর এঔন ওাানী জও ফুছরা ভাভা? ৮০% বথযও এও রাযপ ২০%,  তাযর এআ 
জফতজওএত ২০% জনয়ে জও রমাশ্ন ওযা বমযত াযয না?  

( এআ জনয়ে NATURE এয অযযওজ  অজ এযওর অযঙ- ―FIGHTING ABOUT ENCODE AND JUNK” ) 

(তূ্র- 366 days: 2012 in review, NATURE, Richard Van Noorden, Synopsis of the year 2012) 

 

 



  

171 
 

যফতএীযত LD Ward এফং M Kellis নাযভয রৃচন কযফলও এআ বরমাাযচক্ট জনয়ে জবন্প ভত বদন। 

[ ূত্র- Evidence of abundant purifying selection in humans for recently acquired regulatory 

functions,  PEER REVIEWED, Science Magazine,  2012,  vol. 337, pg. 1675-1678]  

- ফজর জও, অয অজত্ত! জওন্তু এযা অফায ওাযা? 

- া া া,  এযা যে CO-AUTHORS of the Principal Publication of the ENCODE 

Consortium(2012) , ভাযন তাযদয জনযচযদয বরাযওযাআ তাযদয বুর ফুছযত বযযজঙর। 

অয এভন না বম ENCODE এআ ওাচ এওাআ ওযযযঙ। এআ ওাচ জওন্তু অযযা যনযওআ ওযযযঙ 
( Smith et al. 2004; Meader et al. 2010; Ponting and Hardison 2011),  এফং বওঈআ ১৫% ঈযয 
FUNCTIONAL GENOME এয রমাভান া়ে নাআ।  

[ সুত্রঃ ―What fraction of the human genome is functional?‖ PEER REVIEWED, Genome 

Research Journal] 

জফজ্ঞানী  KERSTIN LINDBLAD-TOH এয দর ২০১১ বত কযফলণা ওযয বয়েযঙন ভাত্র ৫. ৫% , মা 
জওনা বআ এওআ জফঔযাত NATURE চানএার রমাওাজত য়েযঙ।  

(তূ্র- Lindblad-Toh K,  et al. A high-resolution map of human evolutionary constraint using 29 

mammals, PEER REVIEWED,  NATURE,  2011,  vol. 478,  pg. 476-482) 

তুআ বতা বফাওায ভত THE GUARDIAN এয বযপাযযন্ফ জদজর,  থঘ THE GUARDIAN জনযচযাআ 
এও অজ এযওর রমাওা ওযয-  “Scientists ATTACKED OVER CLAIM that 'junk DNA' is vital to life 

(24Feb, 2013)”,  মজদ এ া Peer Reviewed  জওঙু ন়ে, এ া জনঈচযায।  

তাযদয রমাওাজত অজ এযওযরয জওঙু ং য়ি বদঔ,  

"Everything that ENCODE CLAIMS IS WRONG. Their statistics are horrible,  for a start, " the 

lead author of the paper,  Professor Dan Graur,  of Houston University,  Texas,  told the 

Observer. "This is not the work of scientists. This is the work of a group of BADLY TRAINED 

TECHNICIANS…. Just because a piece of DNA has biological activity does not mean it has an 

important function in a cell," said Graur" 

এঙা়িা COMPARATIVE GENOMICS এয জযফ নুমা়েী ভানফ জচযনাযভয ৮- ১৫% ওামএওযী। 

অজভ ভাছঔান বথযও ফযর ঈেরাভ,  ‗বাআ এআ ENCODE জওন্ত এআ এত ুকু ওাযচয চযে রমাা়ে 
২৮৮ জভজর়েন ডরায বঔয়ে বপযরজঙর এফং তাযদয দযর আো ওযয বওান EVOLUTIONERY 

BIOLOGIST বন়ে নাআ ফযর জবযমাক অযঙ। যনযওআ এত ুকু ওাযচয চযে এত ফ়ি 
ফাযচয য ভাযরাঘনা ওযযন। 
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[ ফূএফতী অযরাঘনায বযপাযযন্ফভুঃ  

1-“On the Immortality of Television Sets: “Function” in the Human Genome According to the 

Evolution-Free Gospel of ENCODE”, PEER REVIEWED , Genome Biology and Evolution. 

2-“The ENCODE project: Missteps overshadowing success”, PEER REVIEWED, Current 

Biology. 

3-“The C-value paradox,  junk DNA and ENCODE”- PEER REVIEWED, Current Biology 

4-“Is junk DNA bunk? A critique of ENCODE”- PEER REVIEWED, PNAS 

5- "The case for junk DNA". PEER REVIEWED , PLOS Genetics 

6-“An Upper Limit on the Functional Fraction of the Human Genome”, PEER REVIEWED, 

Genome Biology and Evolution 

7-“8.2% of the Human Genome Is Constrained: Variation in Rates of Turnover across 

Functional Element Classes in the Human Lineage”, PEER REVIEWED, PLOS Genetics 

8-“Evidence for turnover of functional noncoding DNA in mammalian genome evolution” , 

PEER REVIEWED, Genomics ] 

 ফায়েজচদ-  তযফ এভন ন়ে বম এয অযক জফজ্ঞাজনযা এযওফাযয ওর JUNK DNA বও Non-

Functional ফরত,  তাযা চানত বম ল্প জওঙু JUNK DNA/NON-CODING DNA এয জওঙু 
BIOLOGICAL ACTIVITY অযঙ। তযফ,   JUNK DNA এয েতভ ওাচ যরা,   এজ  রমাাণীযদয 
জফফতএযন ফ়ি বূজভওা যাযঔ। ২০০৬ াযর NATURE রমাওাজত এও রমাফন্ন ফযরযঙ বম,   
TRANSPOSABLE ELEMENT (TE),   মাযও অযক বওফর JUNK DNA বাফা যতা,   ব া অযর 
বচযনজ ও তফজঘত্রযয ঈৎ জযযফ ওাচ ওযয জফফতএযন বূজভওা যাযঔ। অভাযদয জচযনাযভয রমাা়ে 
৪৫- ৫০% যে এআ TE.  চাজনয়ে যাজঔ এআ TE জওন্তু ভাযাত্ম্ও জওঙু সুযঔয চযে দা়েী,  
স্রষ্টা জও বচযন ফুযছ অদযভয যীযযয এআফ জদয়ে বযযঔজঙর? 

অয এজজচযনাভ যে চীন রমাওাযয ভাযছ জযফতএন ( changes in gene expression, not in DNA 

sequence) । অভাযদয জচযনাভযও ফআ এয যাযাগ্রাপ ধযযর এযও মজতজঘহ্ন ধযযত াজয। জেও 
বমভন এওআ কযল্প/ ফাযওযয মজতজঘহ্ন জযফতএন ওযয জদযর ফাওয/ কল্প জযফতএন য়ে 
মাযফ, এজযচযনজ ক্স জেও তাআ ওযয। জওন্তু এআ এজযচযনজ ক্স JUNK DNA এয ওামএওাজযতা 
জনয়ে ওাচ ওযয। এঙাযা বচযনজ ও- এক্সযরমাযনয য জযযফযয রমাবাফ এজযচযনজ যক্সয 
কজণ্ডয ভযধয য়ি। ফযঘয়ে ফ়ি ওথা যরা,   এআ JUNK DNA জওংফা EPIGENETICS রৃয াআ 
জফফতএযনয তযতা জনজশ্চত ওযয।  

[ সুত্রঃ 1-“ A role for epigenetic inheritance in modern evolutionary theory? A comment in 

response to Dickins and Rahman”, PEER REVIEWED, Proceedings B 
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2-“Epigenetic variation creates potential for evolution of plant phenotypic plasticity”, PEER 

REVIEWED, New Phytologist 

3-“Evolution Heresy? Epigenetics Underlies Heritable Plant Traits”, PEER REVIEWED, Science 

Magazine 

4- “Junk DNA as an evolutionary force”, PEER REVIEWED, NATURE] 

তযফ বতাযও অর  ভচায ওথা ফজর বান, মজদ ১% JUNK DNA অভাযদয যীযয া়ো 
মা়ে,   ব া বতায স্রষ্টাযও রমাশ্নজফদ্ধ ওযয,  বওন স্রষ্টা এত ুকু JUNK DNA ততজয ওযযফন? 
রমাথভত ওাযচ রাযক না,  জওন্তু Maintain ওযযত জফরু COST OF ENERGY অযঙ,  এয ঈযয 
ভাযাত্ম্ও বযাক ততজয ওযয। বওন ল্প যর ভাযাত্ম্ও বরু থাওযফ? বওাযনা জফজ্ঞাজন ফা 
ENCODE অচ  মএন্ত ফযর নাআ এযওফাযয ১০০% DNA যে FUNCTIONAL.  এভনজও ENCODE 
ফযরজঙর ( মজদ ধযয বনআ)  ২০% যে NON-FUNCTIONAL,  এঔন রমাা়ে ৩. ২ জফজর়েন Haploid 
BASE PAIRS (6.2 bllion in diploid) এয ২০% জওন্তু যনও ফ়ি ংঔযা!  এত ফ়ি বুর এওচন 
ফএজ্ঞানী এফং সুদি ভানফ ওাজযকয স্রষ্টা জও ওযয ওযযন? ১% বুর জদয়ে বতা বতাযদয সুরৃি 
এফং সুজনুন স্রষ্টা বযাআ াযে না বয!  ভাথা়ে যাঔজফ,  বতাযদয স্রষ্টা জওন্তু INTELLIGENT 

DESIGNER! !   

অজ়িপ-  ( দীখএশ্বা বপযর) অো ফুছরাভ এঔন ফযাায া,  এঔন ফরত জফফতএনফাদীযা ফযর বম 
এও া রমাাজন বথযও ধীযয ধীযয অযযও া রমাাজন জফফজতএত ়ে। তাযা ফযর জম্পাজঞ্জ বথযও ভানুল 
অযঙ জফফতএযনয ভাধযযভ। এ া জও ম্ভফ? 

ফায়েজচদ-  রমাথভত,  ‗জফফতএনফাদী‘ ব্দ া থএীন,   বমভন া ‗জবওলএফাদী‘ থফা ‗ভাওলএফাদী‘ 
ব্দ া থএীন। ফ দাথএজফদআ ভাওযলএয জিত্ব স্বীওায ওযযন,  এচে তাযদযযও ‗ভাওলএফাদী‘ 
 যাক বদ়ো ়ে না। বতভজনবাযফ জফফতএন স্বীওায ওযযরআ জফফতএনফাদী ফরা বুর,  ফ চীফজফজ্ঞানীআ 
জফফতএন তত্ত্বযও স্বীওায ওযযন। ‗জফফতএন তত্ত্ব বুর‘ এযওভ দাজফ ওযা বওাযনা তফজ্ঞাজনও চানএার 
তুআ বদঔাযত াযজফ? তুআ বতা ত্রজত্রওা়ে রমাওাজত অজ এযওর বথযও ফ জ়ি, এও ু ফ়ি ফ়ি 
তফজ্ঞাজনও চানএার গুরা য়ি বদজঔ ভাযছ ভাযছ। 

বওাযনা জফজ্ঞানী মজদ অদযতআ জফফতএনতত্ত্বযও বুর রমাভাণ ওযয মযথামুি রমাভাণ  বওান 
তফজ্ঞাজনও চানএাযর জনযচয কযফলণা রমাওা ওযযন, অচযওয মুযক তায ঔযাজত ডাযঈআন ফা 
অআনস্টাআনযও ঙাজ়িয়ে মাযফ। অয বতাযা জনযচ ফুজছ না,  তাআ জফফতএন জেও না,  এযও ফযর 
Argument From Incredulity বপযরজ ফা এও া কুমুজি। এও া জচজন ফুছযত না াযাআ ভাযন 
ব া জভথযা য়ে মা়ো ন়ে। অয জফফতএন তত্ত্ব মজদ বওানজদন বরু রমাভাণ য়ে মা়ে এয ভাযন 
এআ া ন়ে বম বতাযদয “য়ে মা/ কুন” তত্ত্ব জেও। এ া এও া FALSE DILEMMA কুমজুি। 

বওাযনা তফজ্ঞাজনও তথযযও বুর রমাভাজণত ওযযত ঘা, বাযরা ওথা। অযক বম তথযযও বুর রমাভাজণত 
ওযযত ঘাজে,  বজ  ন্তত জেওভযতা বচযন বন়ে। বযপাযযযন্ফয বওাযনা নাভকন্ন নাআ, র  ওযয 

ফযর ফজর ‗ভানুল জম্পাজঞ্জ বথযও এযযঙ‘। এআ ওথা নাজও অফায ‗জফফতএনফাদীযা ফযর‘!  জফফতএনধ
জনয়েধবফজওধজ্ঞানধযাঔাধফযাজিধবতাধএআফধওথাধফযরধনাধবয!    
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অযয বফাওা,  ভানুল জম্পাজঞ্জ বথযও অযজন। জেও তথয যরা,   ভানুল,   জম্পাজঞ্জ,   
বফাযনাযফা,   যাং  ান,   অয কজযরা রমাচাজতগুযরা এওআ ফূএুরুল বথযও এযযঙ। এআ 
ওাযযনআ ভানুল,   জম্পাজচ,   কজযরা, যাং াং আতযাজদয ( PRIMATES) এয জচযনাযভ যনও 
সুযডা জচন/ PSEUDO GENE এওআ যওভ এফং এওআ ফস্থাযন া়ো মা়ে। বমভন ভানুযলয 
বফ াযলাজফন জচন (β-globin genes)  এয ভাযছ এওজ  সুযডাজচন অযঙ মা জম্পাজঞ্জ জচযনাযভয 
জেও এওআ চা়েকা়ে( Locus)া়ো মা়ে, এভনজও এযদয ভাযছ রৃয া রমাাঘীন জভঈয ন (substitute 

and deletion) ভানুল  জম্পাজঞ্জয জচযনাযভ এওআ চা়েকা়ে া়ো মা়ে।  

এঙা়িা জব াজভন- জ ততজযয চে দা়েী GLO (ফা GULO) জচযনয জভঈয ন ভানুল এফং জম্পাজঞ্জয 
বিযত্র এআ যওভ,   তাআ ভানুল এফং জম্পাজঞ্জ বওঈআ জব াজভন- জ ততজয ওযযত াযয না। রমাশ্ন 
যরা,   ভানুল এফং জম্পাজঞ্জ ফূএুরুল মজদ এওআ না ়ে তযফ এযদয জচযনাযভয জভঈয যন এত 
জভর জও ওযয যরা? এফং এওআ চা়েকা়ে এওআ যওযভয এত সুযডাজচন জও ওযয অর ? এয 
ঈযয বতাযদয স্রষ্টা অফায বরযচয ওযরুওা ( COCCYX)  অদযভয জযঙ ধজযয়ে জদয়েযঙ! !  
এআ COCCYX/TAILBONE জওন্তু জম্পাজঞ্জ,  ফযনাযফা এফং কজযরাযদয অযঙ,  জও ফুছজর তাযর? 

অফায বান,  ভানুযলয ২৩ বচা়িা বরাভচভ এফং জম্পাজঞ্জয ২৪ বচা়িা বরাভচভ অযঙ। 
অভাযদয ভানুযলয ‗রযভাচভ ২‘ ফাজও রযভাচভ গুরা বথযও এযওফাযযআ অরাদা,   এআ 
রযভাচযভ এওআ াযথ জতজযি (vestigial) Teleomere এফং (vestigial)Centromere অযঙ,  মা 
থাওায ওথা ন়ে। তাযর এআযওভ র জও ওযয? বদঔা বকযঙ রৃয া অরাদা রযভাচভ END-TO-

END এও ওযা যর জেও বমবাযফ বদঔাযফ,   এআ রযভাচযভয Teleomere এবং Centromere জেও 
এওআবাযফ সুজফেি অযঙ। তায ভাযন ে বওান রৃয া রযভাচভ এঔাযন এও/ FUSE য়ে 
জকয়েযঙ। বদঔা বকযঙ ভানুযলয এআ ‗বরাভচভ ২‘ এয Same Pattern Of Gene এফং বচযনজ ও 
ভযা াজয়োর জম্পাজঞ্জয ‗রযভাযচাভ ২ধর2A and 2B ‘ বত ঈজস্থত। এআ চযেআ বফজয বাক জফজ্ঞাজন 
এ াআ ভযন ওযযন বম জম্পাজঞ্জযধএআধরযভাচভধ রৃয া অভাযদয ‗রযভাযচাভ ২‘ বত FUSE য়ে 
বকযঙ। এ া জফফতএযনয THEORY OF COMMON DESCENT/এওআ  Ancestor বথযও অকভন বও 
রমাভান ওযয। জম্পাজঞ্জয এফং ফযনাযফা াযথ অভাযদয DNA এয জভর যে রমাা়ে ৯৯%,  অয 
কজযরায াযথ জভর যে রমাা়ে ৯৮%,  এয ভাযন জও ফুছজর বয? অল্লাহ্ এআ রৃআ ম্পূণএ জবন্প 
রমাচাজতযত এত এত জভর জদর বওভযন এফং জও ওাযযন? এফং এআ জভর ে ওাযযা াযথ বওন 
বদ়ে নাআ?  

[ ূত্র- 1- ―Origin of human chromosome 2 : an ancestral telomere-telomere fusion”- PEER 

REVIEWED, PNAS 

2- “Differences between human and chimpanzee genomes and their implications in gene 

expression, protein functions and biochemical properties of the two species”, PEER 

REVIEWED, BMC Genomics  

3- “The bonobo genome compared with the chimpanzee and human genomes”, PEER 

REVIEWED, NATURE ] 
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তুআ জও এযন্ডাযচনা বযযরা বাআযা/ ENDOGENOUS RETROVIRUSES এয নাভ রৄযনজঙ? 

- না বতা,  এ া জও? 

- এযন্ডাযচনা বযযরা বাআযা চীযফয বওাযল ঢুাঁযও Reverse Transcription ওযয রমাথযভ জনযচয 
VIRUS RNA বথযও VIRUS DNA ততজয ওযয,  এযয তায জনযচয বাআযা DNA বাস্ট এয 
DNAবত ধুজওয়ে বদ়ে ( Retroviral integrase ভাধযযভ) । এযয বাযস্টয DNA স্বাবাজফও 
Transcription-Translation (Central Dogma) ভাদ্ধযভ তা যফতএী রমাচযন্ধযত ঙজ়িয়ে বদ়ে। তাআ 
এ া যে বচযনজ ও পজর। ভানুযলয বচযনাযভয রমাা়ে ৫- ৮% যে এআ রমাাঘীন বাআযাযয 
পজর,  এযদয ফযর HERV (Human Endogenous Retroviruses)। ভচায ফযাায যে অভযা 
মঔন এওআ যওযভয ( related)  রমাচাজতয জচযনাভ তুরনা ওজয অভযা বদজঔ এআ বাআযা জেও 
এওআ চা়েকা়ে োে রমাচাজতযত া়ো মাযে। বমভন ভানুল এফং জম্পাজঞ্জয জচযনাযভ রমাা়ে ৭ 
জ  এযন্ডাযচনা বযযরা বাআযা জকযনঘায া়ো মা়ে রফরু এওআ চা়েকা়ে। এআ জকযনঘায রৃজ  
জবন্প রমাচাজতয জচযনাযভ এওআ কেযনয এফং এওআ চা়েকা়ে া়ো মা়ে ( ERV insertion in the 

same locus)  এফং এ া তঔনআ যফ মঔন অভাযদয এআ রৃআ ( related) রমাচাজতয অজদ 
রুুল/ ANCESTOR এও / SAME যফ।  

বতায ‗অদভ তত্ত্ব‘ এয বওান ফযাঔা জদযত াযযফ জও? স্রষ্টা ( Intelligent Designer!)  ৮% 
রমায়োচনী়ে ( বফজযবাক)  এফং িজতওয বাআযা বযযঔ জদর বওন অদযভয যীযয ( জচযনাযভ) ? 
এআগুরা বম যীযযয চযে রভজওস্বরূ যত াযয ( ওযান্ফায,  Autoimmunity etc)  তা জও ঈজন 
চানযতন না?  

এঔন মএন্ত ভানফ বচযনাযভ জফজ য বফজ বেণীয HERV া়ো বকযঙ। ম্প্রজত োযন্ফয এওদর 
জফজ্ঞানী ভানফ বচযনাভ বথযও াাঁঘ জভজর়েন ফঙযযয ুযযাযনা এওজ  বযযরাবাআযা নুজনএভএাণ ওযযত 
িভ য়েযঙ,  এআ বাআযাযয নাভ বদ়ো ়ে ―জপজনক্স‖। 

[ূত্র-1-“Retroviruses and primate evolution”- PEER REVIEWED BioEssays 

2- “Human endogenous retroviruses in the primate lineage and their influence on host 

genomes”,  PEER REVIEWED, Cytogenetic and Genome Research 

3- “Beneficial and detrimental effects of human endogenous retroviruses”, PEER REVIEWED, 

Internationl Journal of Cancer] 

চাংও DNA ওাযচয নাজও ওাযচয ব া যযয ওথা,  রমাশ্ন যরা জফফতএন বুর যর জতরমাাঘীন 
যচীফী ধযযনয এআ জফরু জযভাযণয DNA জযওায়েন্ফ ভানফ জচযনাযভ এযরা ওীবাযফ? 

অজ়িপ-  ফুছরাভ;  জওন্তু ফন্নু,  রৃজন়োযত বওাজ  বওাজ  রমাাজন, বআ জযযফ বওাজ  বওাজ  জভজং 
জরঙ্ক/  MISSING LINK া়ো মাফায ওথা। জওন্তু বওান এও া জভজং জরঙ্ক বতা বর না বওঈ।  

ফায়েজচদ-  বতায ওথা রৄযন ভযন ়ে তুআ ারুন আ়োআ়ো/ HARUN YAHYA বথযও তথয ংগ্র 

ওজয। বম ফযা ায অযযও নাভ Adnan Oktar। তাযয জুর ধযযজঙর যনওগুরা জবযমাযক 



  

176 
 

( ধলএণ,  শফধ স্ত্র,  Financial Fraud And Sexual Abuse, Child Abuse আতযাজদ)  ব অযযও 
জিস্টান বাএ বথযও ওজ ওযয তায ফআ জরঔত ( অয বফাওা ভুরভান তায বথযও ওজ ওযয)  

চীফাি/ পজর জওবাযফ ়ে ব া অযক ফুছযত যফ বতাযও। পজর এভন না বম ঘাআযরআ য়ে 
মাযফ। চীফাি ( Fossil)  ফরযত রমাাণী ফা ঈজদ্ভদ াথযয জযণত য়েযঙ এভন ধযযনয ফস্তুযও 
বফাছা়ে। রমাাশকজতাজও মুযকয ঈজদ্ভদ  রমাাণীয ধ্বংাফযল তথা ভৃতযদযয জঘহ্ন া়ো মা়ে 
বূকবএ জওংফা বূ- যৃষ্ঠয ওজেন িযয ংযজিত ারজরও জরা থফা বমৌজকও দাযথএ জভজেত  
রূান্তজযত ফস্থা়ে। 

ফ চা়েকা়ে পজর ়ে না। পজর ফযথযও বফী া়ো মা়ে SEDIMENTARY ROCK/ ারজরও 
জরা বত,   ওাযণ এযদয তাভাত্রা এফং ঘা পজর ংযিন ওযায চযে ঈমুি। জওঙু া়ো 
মা়ে METAMORPHIC ROCKS/ রুান্তজযত জরায ভযধয,   জওন্তু তাযদয ঘা  তাভাত্রা ঈমুি 
ন়ে। IGNEOUS ROCKS/ অযগ্ন়েজকজযয াথযয বওান পজর জ যও না। এঙা়িা রমাাজনয রৄধুভাত্র 
ি ংগুরাআ পজর ়ে। নযভ ংগুরা ( ঘাভ়িা,   ভাং,   বযন্তযীণ ঙ্গ আতযাজদ)  ঔুফ 
যচআ ি়েরমাাপ্ত ়ে এফং পজর যত াযয না। জওন্তু া়ি এফং ি বঔারও আতযাজদয বাযরা 
পজর ততজয ়ে। অফায কাঙারা/ PLANT বথযও স্থররমাাজনয পজর ওভ া়ো মা়ে,   ওাযণ 
যে পজর যত যর রমাাজনযও ফশ্যআ াজনয ওাঙাওাজঙ জযযফয ভাযা বমযত যফ এফং ওাদা 
ভাজ  ফা জরভাজ যত ঘাা ়িযত যফ। তাআ বদঔা মা়ে রৄধুভাত্র বম ওর স্থররমাাজন াজনয 
ওাঙাওাজঙ ভাযা বকযঙ তাযদযআ পজর া়ো মা়ে ফযথযও বফী। এআ ওাযযন পজযরয এত 
স্বল্পতা। অভযা ঘাআযরআ াযতয ওাযঙ পজর াআ না।  

তযফ মা বয়েজঙ তা ওভ না,  জফফতএন রমাভান ওযায চযে তাআ মযথষ্ট। ফযাায যে 
অজিওযদয বুজয বুজয রমাভান জদযর তাযা ফুছযত ঘা়ে না। তাযা বম া ওযয রমাথযভ এও া 
Transitional Fossil দাফী ওযযফ,   রৃজদন যয মঔন জফজ্ঞাজনযা ব া অজফষ্কায ওযয বপরযফ,   
তঔন তাযা অফায অযযও রমাচাজত/ কন/ জযফাযযয Transitional Fossil দাফী ওযযফ,   এবাযফ ওযয 
ঘযর অযঙ অচ মএন্ত। বতাযা রমাযতযও GENERATION OF SPECIES এয পজর বদঔযত ঘা,  
ভাযন াযযর বমন এওজ  রমাচাজতয রমাজত দস্য/ MEMBER এয পজর দাফী ওজয!  বম া 
াস্যওয!  কয়ি রমাজত জফজর়েন ায়িয ভাযছ ভাত্র এও া া়ি পজযর রুান্তয ়ে। ধয বম,   
ঈত্তয অজভজযওায ম্পূণএ চনংঔযায রমাা়ে এও ঘতুথএাং ়েত পজর যত াযয। পজর যত 
যর চীযফয জফযল  জওঙু রমাাওৃজতও তএ ভানযত ়ে। অজিওযা চাযন না বম তাযা জনযচযাআ 
ভানুল এফং ঈ াজঔ- বম জওনা ফারুয জনযঘ ভুঔ রুজওয়ে যাযঔ,  এআ রৃআয়েয ভাযছয Transitional 

Fossil ( াযওাচভ! ) । অয জফফতএযনয রমাভান রৄধ ু পজর জদয়ে ়ে না,  এঔন ফর ফর ঈা়ে 

অযঙ জফফতএন রমাভান ওযায। এযদয ভযধয ঈযল্লঔযমাকয যে HOMOLOGOUS STRUCTURES, 

MOLECULAR BIOLOGY, BIOGEOGRAPHY, DIRECT OBSERVATION, VESTIGIAL ORGAN 

আতযাজদ।   রমাযতযও া জনয়ে এঔাযন অযরাঘনা ওযযত বকযর মুক বজযয়ে মাযফ!  

- অো, জতজভ জও জঘজন?  

- রভ,  জতজভ ভাঙ বতা ফাআ জঘযন। 
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- জওন্তু এজ  ভাঙ ন়ে, জতজভ ভাঙ িো়েী রমাাজন। জতজভ এযযঙ স্থররমাাজনয বথযও এফং এয রমাভান 
বদঔা মা়ে অধুজনও জতজভ ভাযঙয যীযয জওঙু রমায়োচনী়ে ঙ্গ ফা VESTIGIAL ORGAN বথযও,  
মা জওনা স্থযরয িো়েীযদয থাযও ( পাংনার) , বমভন-  বরজব এফং HINDLIMB া়ি। বতায 
স্রষ্টা জনশ্চ়েআ স্থররমাাজনয এআফ রমায়োচনী়ে ঙ্গ বরু ওযয জতজভয যীযয বযযঔ মা়ে নাআ? এআ 
জতজভয যনও যনও TRANSITIONAL FOSSIL অযঙ।  

বতাযও ফারীন জতজভয TRANSITIONAL FOSSIL এয এও া ঙজফ/ ARTWORK বদঔাআ – 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

TIKTAALIK এয নাভ রৄযনজঙ,   এ া যরা বআ জভজং- জরংও বম া জফফতএযনয ধাযা়ে ভাঙ এফং 
ব রাযাড াযীজযও ওাোযভায ভযধয ম্পওএ স্থান ওযয। Tiktaalik পজরজ  জঙযরা রমাা়ে জতন প ু 
রম্বা,   অওৃজত যনও া কুজভযযয ভাথা  ঘযাপ্টা াঔামুি RAY-FIN ভাযঙয ভযতা। ফযঘয়ে ফ়ি 
ফযাায যরা,   Tiktaalik যীযয জফযল ধযযণয দৃঢ় া়ি জঙযরা,   বম া জদয়ে ব কবীয 
াজনযত াঔাযও (fin) রাজেয ভযতা ঙ্গ জযযফ ফযফায ওযযতা। রমাশ্ন যরা,   TIKTAALIK 
অজফষ্কাযযয এও মুক য অজিওযদয জভজং- জরংও বঔাাঁচা ওত ুকু মুজিমুি? 

অভায ভযন ়ে বতায ে রমাচাজতয জভজং জরংও জনয়ে অগ্র ওভ, ভানুল জনয়ে বফজ। জম্পাজঞ্জ 
বথযও বম ভানুল অযজন, এ া বতা অযকআ ফযরজঙ। তাযর এআ রৃয ায ভযধয জভজং জরংও এয 
রমাশ্ন ঈেযঙআ না। অয ভানুল ( কণ – বাযভা,   রমাচাজত – বজয়েন্ফ) - এয অযক জফরুপ্ত য়ে 
মা়ো বাযভা কযণয ভযধয বম এতগুযরা রমাচাজতয পজর রমাভাণ া়ো বকযঙ, বগুযরা জও বতাযদয 
বঘাযঔ যয না? অজিওযদয ওথা রৄনযর ভযন ়ে জফফতএন এও া LINEAR PROCESS,  জফফতএন 
অযর BRANCH/াঔা- রমাাঔায ভত PROCESS। থএাৎ,  এও রমাচাজত বকযরা,  অযযও রমাচাজত 
এযরা,  জফফতএন এভন ন়ে। এওআ রমাচাজত বথযও এও ফা এওাজধও রমাচাজতযত জফফজতএত যত 
াযয। বতাযও বাযভা বজয়েযন্ফয বওান বওান ফূএুরুল ফা ওাজচযনয পজর বওান বওান াযর 
া়ো বকযঙ,  ব ায এও া ংজিপ্ত তাজরওা ফজর বান-  
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Homo habilis – ১৯৬০ 
Homo gautengensis – ২০১০ 
Homo rudolfensis – ১৯৭২ 
Homo erectus – ১৮৯১ 
Homo naledi – ২০১৩ 
Homo heidelbergensis – ১৯৯৭ 
Homo neanderthalensis – ১৮২৯ 
Homo floresiensis – ২০১৪ 
Homo sapiens – বতায ভত ভুরভানযদয ওফয ঔুাঁ়িযরআ াজফ. . .  

বফাছাআ মাযে বম,  এগুযরায এও া ঙা়িা ফাজও ফগুযরাআ অজফষ্কৃত য়েযঙ ঘারএ ডাযঈআযনয 
জফঔযাত ফআ ―জযজচন প জস্পজ‖ রমাওা ফায যনও যয,  এভনজও এআ বতা ওয়েও ফঙয 
অযক মএন্ত। তাআ,   ডাযঈআযনয ভয়ে বম ভাযরাঘযওযা ―জভজং জরংও ওআ,  জভজং জরংও ওআ‖ 
ফযর জঘল্লাজঘজল্ল ওযযতা,  তাযদয অযর এও ু োণ্ডা য়ে অা ঈজঘৎ। ভাযন,  যনও বতা যরা,  
বদ়িযা ফঙয ঘযর বকযরা,  এফায এও ু জভজং জরংও জনয়ে িান্ত ়ো ঈজঘৎ,   তাআ না? 

অয অযকআ ফযরজঙরাভ বম,  তুআ বমফ নাভীদাভী ায়েন্ফ ভযাকাজচযনয ওথা ফরজর,  যা জওন্তু 
জন়েজভতআ জফফতএযনয রমাভাণ রমাফন্ন ঙাাযে। তুআ মজদ জ়োয জযজবঈড চানএার মএন্ত বমযত 
াজয নাআ। অয তুআ বম নরাআন ব্পযকয বযপাযযন্ফ জদজর,  বআ Livescience এ জকয়ে বদঔ,   
বুজয বুজয জভজং জরঙ্ক া়োয ঔফয বয়ে মাজফ,  া া … 

অজভ ভাছঔান জদয়ে ফররাভ,  বাআ এঙা়িা এঔন জফফতএন অযকয বথযও যনও ঈন্পজত য়েযঙ,   
অভাযদয এঔন বচযনজ ও এজবযডন্ফ অযঙ (NEO-DARWINISM)। অয জভজং জরঙ্ক এয এআ 

ভস্যা এও া জথজয জদয়ে ভাধান ওযা মা়ে বম াযও ফযর PUNCTUATED EQUILIBRIUM। 
ডাযঈআন ফযরজঙর যনও রম্বা ভ়ে ধযয রমাচাজত জযফতএন ়ে, এআ জযফতএন ়ে ধীযকজতয,   
জস্থয এফং এওআযওভ-  এযও ফযর GRADUALISM, জওন্তু অভাযদয এঔন অযযওজ  জথজয অযঙ,  
বমঔাযন জওঙু ভ়ে ধযয রমাচাজতযত বওান জযফতএন ়ে না, ফজওঙু STABLE থাযও, এযযয োৎ 
ওযয ফ়ি যওযভয এওজ  জযফতএন ়ে, এযয অফাযযা জওঙু ভ়ে STABLE থাযও, এযয 
অফাযযা ফ়ি জযফতএন ়ে, এবাযফ ওযয ঘরযত থাযও, এযও ফযর PUNCTUATED EQUILIBRIUM। 
বমযতু োৎ ওযয রমাচাজতযত ফ়ি়ি জযফতএন অয, তাআ ভাযছয TRANSITIONAL SPECIES ফযর 
অয জওঙুআ া়ো মা়ে না। জফফতএন এওআাযথ এআ রৃআ জথজযযত এগুযত াযয। 

অজ়িপ বাআ ফায়েজচদ বাআযও ফরর,  ―জওন্তু বদাি,  এও া ফযাায,  জফজ্ঞাজনযা বম PILTDOWN 

MAN এফং  IDA নাযভয রৃয া জভজং জরঙ্ক বয়েজঙর, তা জওন্তু যফতএীযত বুর রমাভান য়েজঙর‖ 

ফায়েজচদ-  বাযরা ওথা,  বতা বআ বুর া বওান ভুজরভ বফয ওযযজঙর বয?  

অজ়িপ-  না ভাযন. .  আয়ে…জফজ্ঞানীযাআ বফয ওযযজঙর অয জও। 

ফায়েজচদ-  তাআ বতা ফররাভ,  বওান ভুজরভ জফজ্ঞাজন বফয ওযযজঙর? অযয ফযা া এ া মাযা বফয 
ওযযজঙর তাযা জনযচযা জফফতএনী়ে তাজত্ত্বও এফং জফফতএযনয ভথএও দর। এআফ বওযরঙ্কাজয মাযা 
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ঈযন্ধাঘন ওযযযঙন তাযা জনযচযা জফফতএন কযফলও,  জও ফুছজর? সুতযাং এঔাযন জফফতএযনয তযতা 
জনয়ে রমাশ্ন ঈেযঙ বওন? জফজ্ঞান এয দ্ধজতআ এভন বম ব জনযচআ ওর তথযযও মাঘাআ ওযয। 
বতাযদয ভত ভুরভান জদয়েআ ভুরভানযদয আজতা/ তথয ফযাঔা ওযয না!  বম বওঈ জফজ্ঞানযও 
ঘযাযরঞ্জ ওযযত াযয। এঔাযন জফফতএন- তাজত্ত্বযওযাআ ওর রমাভাণ মাঘাআ ওযয বওান া জেও,  
বওান া বুর বফয ওযযযঙন। এআ পজর া জভথযা রমাভাণ ওযযযঙন ফযর োে পজযরয 
ঈদাযণগুযরা বতা জভযথয য়ে মাযে না। 

এঔাযন রমাযঙ্গয ফাআযয জকয়ে বঙাযিা এও া ঈদাযণ বদআ,  মাযত জফজ্ঞাযনয ভযধয জনযযি থাওায 
রমাফণতা া জযষ্কায ়ে। মাযা জবনগ্রয রমাাণ অজফষ্কাযযয চে কযফলণা ওযযঙন,  তাযাআ জওন্তু 
―এজরয়েন ভাওামান জৃথফীযত এযযঙ‖ এভন দাজফয ফযঘয়ে ওজেন ভাযরাঘও। জেও বতভজন,   
মাযা জফফতএন- ভথএও জফজ্ঞানী, তাযা এভজন এভজন জফফতএনযও ভথএন ওযযন না, মযথষ্ট রমাভাণ অযঙ 
ফযরআ ওযযন। 

এঙা়িা তুআ জফজবন্প রমাাজনয MORPHOLOGICAL ANALOGY/ কেন- াদৃশ্য বঔ়োর ওযয বদঔ,  
ভানুল,  কুকুয,  াজঔ এফং জতজভ-  ফাযআ ফার ফা ডানা়ে জওঙু ওভন া়ি অযঙ-  HUMERUS,  

RADIUS & ALNA, WRIST BONES & DIGITS. এযা ওত জবন্প রমাচাজত,  থঘ ওত জভর 
বদঔ! ( Homologous Features) । এওআ ফূএুরুল না যর এআ যওভ জভর থাযও জও ওযয?  

বতায বফাছায সুজফধাযথএ এও া ঙজফ জদজে,  বঔ়োর ওযয বদঔ-  

 

 

এঙা়িা HOMOLOGOUS EMBRYONIC STRUCTURES ফা জফজবন্প রমাাজনয ভ্রূযণয াদৃশ্যতা বঔ়োর 
ওযয বদঔজফ। বঔাযন যনও জভর াজফ।জফযল ওযয ওর বভরুদণ্ডী রমাাণীয ভ্রূণ ফস্থা়ে ভাযঙয 
ভত পরুওা ( GILS SLIT)  এফং বরচ থাযও। ( ভানুযলয জঙযনয Coccyx/Tailbone তায ঈদাযন)  

Homologous Features among different species due to common ancestor 
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ফায়েজচদ-  তুআ বতা চাজন অভাযদয মযথষ্ট জযভাণ পজর অযঙ। অয পজরগুরা ারজরও 
জরাযত/ Sedimentary Rock িযয িযয ( LAYER/ STRATUM)  া়ো মা়ে। ফযথযও জনযঘয িয 
ফযথযও রমাাঘীন,   অয ফযথযও ঈযযয িয তুরনাভুরও নতুন। ফযথযও জনযঘয িযয তুআ াজফ 
রমাাঘীন ফ চীযফয পজর,   তায ঈযযয িযয াজফ তায যফতএী ভয়েয চীযফয পজর,  
এবাযফ ওযয অযত অযত ঈযয জদযও যফতএী চীযফয পজর াজফ। জওন্তু ওঔনআ বদঔা মা়ে 
না,   বম এওদভ জনযঘয জদযও বওান বভরুদণ্ডী রমাাজন ফা এওদভ ঈযযয জদযও এওযওালী রমাাজন 
া়ো মাযে। জনযঘয জদযও ফ া়ো মা়ে এওযওালী ফা যরতভ রমাাজন,   মতআ ঈযযয জদযও 
ঈেজফ,   ততআ চজ রতভ রমাাজনযদয পজর াজফ। এ া জও জফফতএন রমাভান ওযয না? জফফতএন না 
যর ফ িযয ওভ বফী ফ রমাাজনয পজর বজত,  তাআ না?  

বতাযদয ৃজষ্টতত্ত্ব নুমা়েী জওন্তু ারজরও জরায িযগুযরাযত ( STRATA) ফ রমাাণীয পজরগুযরা 
এওাযথআ া়ো বমত। এভনজও ভানুল এফং ডাআযনাযযদয পজর এওাযথআ ( এওআ িযয)  
া়ো মা়োয ওথা,  তাআ না? া া া …  

বতাযও এও া ঙজফ বদঔাআ ( STRATA)  তাযর ফযাায া ফুছযত সুজফধা যফ-  
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অভাযদয জৃথফীযত GEOLOGIC TIME জযযফ ৪ জ  ERA অযঙ,  মাযদয ফযর Geological ERA.   

১- জরমা- রযাজম্ব়োন,  ২- বজরচজ়েও,  ৩- জভযচাচজ়েও এফং ৪- জযনাচজ়েও। অভযা ভানুল অজঙ 
এঔন ‗জযনাচআজ়েও এযা‘বত। এযওও ERA বত এযওও রমাাজনয ঈদ্ভফ য়েজঙর,  এফং পজরগুরা 
ারজরও জরা়ে ববাযফআ া়ো মা়ে। তুআ রৃজন়োয ফ অজিও জফজ্ঞাজনযদয ফযর বদঔ চাস্ট 
জরমা- রযাজম্ব়োন ERA বত এও া ঔযযকা ফা বমযওাযনা এও া িো়েী রমাাজনয পজর বদঔাযত 
ফযা,  তাযরআ বতা জফফতএন বুর রমাভান য়ে মা়ে! !  বওঈ জও বযযযঙ বয অচ মএন্ত? ঘযাযরঞ্জ 
বতা যনও অযকআ বদ়ো অযঙ, চাস্ট বুর রমাভান ওযয বদঔা বতা াযযর!  বতায চযে অযযা 
বাচা ওযয বদআ মা,  চুযাজও মুযক/ Period মজদ এও া ভযাযভাথ ( জফারওায দাাঁযতয বরাভ 

াজত,  Genus-Mammuthus)  এয পজর বদঔাযত াজয তা়েযর বতা জফফতএন বুর য়ে মা়ে,  
ওযয বদঔা াযযর! !    

অযযা এও া ওাচ ওযয বদঔাযত াজয,  ওযাঙ্গারু যিজর়ো ভাযদ ফাযদ রৃজন়োয অয 
বওাথা়ে া়ো জকয়েযঙ তা রমাভান ওযয বদঔা াযযর। বতায অচগুজফ ৃজষ্টতত্ত্ব ( জফযল ওযয নু 
নফীয বনৌওা জথজয!  বমঔান বথযও যফতএী ফ চীযফয ঈৎজত্ত)  জদয়ে বতা BIOGEOGRAPHY 

ফযাঔা ওযযত াযজফ না।  জফফতএন BIOGEOGRAPHY ফযাঔা ওযযত াযয।ধবতাযদযধনুযযধবওোধনুমা়েীধ
সুরৃয দজিনধ বভরুধ বথযওধএওযচা়িাধযাঙ্গুআনধাাঁ যতধাাঁ যতধঅযযফধএযধ বৌাঁযঙজঙর!ধফাধযস্ত্রজর়োধ বথযওধ
এওধবচা়িাধওযাঙ্গারু...ধাধা...ধ 

তাযয অযঙ জিারী DNA এজবযডন্ফ। এঔন MOLECULAR BIOLOGY অযঙ,  DNA এজবযডন্ফ 
র ফযঘয়ে ফ়ি রমাভাণ। অধুজনও মুযক জচযনাভ জকুয়েন্ফ এয ভাধযযভ ঔুফ যচআ অভযা 
রমাযতযও রমাাণীয SCIENTIFIC CLASSIFICATION ওযয বপরযত াজয এফং বআ রমাাণীজ  
EVOLUTIONARY TREE বত বওাথা়ে ফজস্থত ব া বফয ওযয বপরযত াজয। 

অয এওজ  ঘযাযরঞ্জ জদরাভ,  রমাথভ াজযয HIGH IMPACT FACTOR এয বমওন ১০ া PEER 

REVIEWED JOURNAL এয এও াযত এওজ  অজ এযওর/ জরঔা বদঔা াযযর মা জফফতএযনয জফরুযদ্ধ 
জকয়েযঙ!  ঈযটা এয যি যনও অজ এযওর বয়ে মাজফ।  

বমজদন এফ রমাভান ওযযত াযজফ, বজদন মএাপ্ত জ্ঞান জনয়ে অফায জপযয অজ জফতওএ ওযযত… 

- জওন্তু বদাি ভানুযলয ঈওাযী/ ঈমুি জভঈয ন RANDOMLY যত বকযর বতা যনও ভ়ে 
রাকায ওথা, অজ়িপ বাআ ফরর। এযযয ব া চনংঔযা়ে/ Population জকয়ে জস্থয যত 
( FIXATION)  অয ভ়ে রাকায ওথা। রমাযতযও া জভঈয ন এযওয য এও ততজয য়ে ভগ্র 
চনংঔযা়ে ঙজ়িয়ে তায জেযওায়েজন্ফ জস্থয যত বকযর বম ভ়ে রাকযফ তা ভাজফযশ্বয ফ়েযয 
বঘয়ে বফজ।  

- অযয বফাওা,  বতাযও বও ফযরযঙ বম জভঈয নগুযরা এও া য এও া ধাযফাজওবাযফ যফ এফং 
এযওয য এও জস্থয যফ,  এআফ জ্ঞান বওাযথযও চএন ওযযজঙ? জযযফয জ যও থাওায চে 
ফযঘয়ে বাযরা গুন/ TRAIT দযওাযআ বনআ,  য্্মান্ডভ জভঈয যনয ওাযযন রবয নগুযরায 
ভযধয ফযঘয়ে বাযরা া জযরক্ট যরআ যফ,  অয জফফতএন ব াআ ওযয। ঈওাযী জভঈয ন ফযর 
জওঙু নাআ,  ঈজস্থত নগুযরায ভাযছ জযযফযয াযযি বম া গ্রনযমাকয এফং বার ব াআ 
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জযরক্ট যফ। অাত ঔাযা বওান জভঈয ন মজদ রমাাণীয জযযফকত FITNESS বার রমাবাফ 
বপযর ব া বার জভঈয ন য়ে মাযফ। এ া রমাাণীযদয ভযধয ঈন্প়েযনয রমাজতযমাজকতা না,  ফযং 
জফফতএন যরা এও া রমাজতযমাজকতায ঈন্প়েযনয ধাযা,  এঔাযন রমাাণীযদয বওাযনা জনজদএষ্ট ভাজপ্ত বযঔা 
বনআ। অচযও অাত বার গুন/ TRAIT এয রমাাণী া জ যও মাযফ রমাজতযমাজকতা়ে,  জওন্তু ওারযও 
রমাজতযমাজকতা া জনযচআ অযযা ঈন্পত যফ,  চজ র যফ। কতওারযওয বার গুন/ TRAIT তঔন অয 
ওাযচ রাকযফ না,  এযয অফায জযরওন যফ,  অফায " অযজিও বার গুন/ TRAIT"  জযরক্ট 
যফ। ব া যত যত জযযফ অযযা চজ র যফ,  েযদয াযথ রমাজতযমাজকতা ফা়িযফ। এবাযফআ 
জফফতএন ঘরযত থাওযফ।  

ফ জভঈয ন এওআ গুন/ TRAIT চযে ়ে না,  এযওও  া জভঈয ন এযওও া গুন/ TRAIT চযে 
যত াযয। অয এআ জবন্প জবন্প জভঈয যনয চযে TRAIT ঈয এওআাযথ জযরওন ওাচ রৄরু 
ওযয জদযফ। বতায ওথাভত এও ায চযে অযযও া ন্ততওার ফয থাওযফ না!  বতাযও বও ফযরযঙ 
বম, রমাথযভ এও া জভঈয ন যফ,  এযয ব া জযরক্ট যফ,  ভগ্র চনংঔযা়ে ঙ়িাযফ, জেকুয়েজন্ফ 
জস্থয যফ, তাযয জকয়ে অযযও া জভঈয ন যফ!  এআফ তথয ওআ বয়েজঙ? এওআাযথ 
যনওগুরা জভঈয ন য়ে ফগুরায ঈযআ জযরওন ওাচ রৄরু ওযয জদযত াযয এওআাযথ 
এফং বওান জভঈয নআ চাতবাযফ স্ব়েং ঔাযা ফা বার ়ে না। ধয বম এও া াঔীয বো  
রম্বা ়োয এফং াঔা ফ়ি ়োয রৃয া জভঈয ন যরা। এঔন জযরওন জওন্তু এওআাযথ এআ 
রৃয ায ঈয ওাচ রৄরু ওযয জদযফ, এওআ াযথ ঔা়োয চযে এফং ঈ়িায চযে তায বমাকযতা 
মাঘাআ/ ENVIRONMENTAL FITNESS যীিা রৄরু য়ে মাযফ।  

অয এআ WAITING TIME PROBLEM এয ভাধান কাজনজতও বাযফ ওযা মা়ে 

[ সুত্রঃ 1-“Simple evolutionary pathways to complex proteins”, PEER REVIEWED, PROTEIN 

SCIENCE 

2- “Waiting for Two Mutations: With Applications to Regulatory Sequence Evolution and the 

Limits of Darwinian Evolution”, PEER REVIEWED, GENETICS]   

দীখএ অযরাঘনায য অজ়িপ বাআ এঔন জনযচআ বঘাযঔ যলএ পরু বদঔযঙ ভযন যে…  

ফায়েজচদ- অো,  অভাযও এও া ওথা ফরত,  বতাযদয স্রষ্টা জও ফ রমাাজন এওাযথআ ততজয 
ওযযজঙর ( FIXISM) ? 

- ঈজন, এওআাযথ ফ রমাাজন ততজয ওযযজঙর,  অরাদা অরাদা ওযযযঙ ফযর াজদ কুযাযন জওঙু 
ফরা নাআ। ন্তত এভন াআ আজঙ্গত বদ়ো অযঙ ফচা়েকা়ে। এভনজও নু নফীয বনৌওায খ না তাআ 
ফযর,  বনৌওায ফজষ্ট চীফ বথযও ফাজওযদয ঈৎজত্ত।  

- তাযর বতাযদয কুযঅযন স্পষ্ট বতা রৃযযয ওথা,  খুজযয়ে বাঁজঘয়ে এও া ডাআযনাযযয ওথা ফা 
আযওভ বওান রমাাজনয ওথা ফযর নাআ বওন? বতাযদয যি মজদ যব্দয ভাযযাাঁঘ জদয়ে কুযঅযন 
ডাআযনায বফয ওযা ম্ভফ!  রৄধু ডাআযনায না,  বমযওান জওঙুআ বফয ওযা ম্ভফ!  া া… 

- যাাঁ!  তাত চাজন না... পাচরাযভা ওজয না…  
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- অো ফ রমাান মজদ এওাযথআ ততজয ওযয,  তাযর ডাআযনায অয ভানুল জও এওাযথ জঙর 
ফরযত ঘাজে,  ফা থাওা ম্ভফ? নু এয বনাওা়ে জও ফ রমাচাজতয এও বচা়িা ডাআযনায 
জঙর,  া া…  

অয আভয়ে জও রমামুজি জদয়ে এত জফারওায বনৌওা ততজয ওযর বমঔাযন রৃজন়োয ফ রমাচাজতয 
( জভজরন জভজরন)  এও বচা়িা রমাাণী এওআাযথ যনও জদন যাঔা ম্ভফ? ( বচা়িা ঙা়িা রমাাণী 
অযঙ রৃজন়োযত) । এআফ পারতু জচজন এআ ভয়ে অভাযদয ঔা়োযত ঘাজে?  

- যাাঁ. . . না,  ভাযন… আয়ে… তা বওভযন ! !  

- অো ফর, স্রষ্টা ফ রমাান মজদ এওাযথ ততজয ওযযন, তাযর অভযা ারজরও জরায িযগুরাযত 
( STRATA)  এওাযথ ফ চীযফয পজর াআ না বওন?   

- যাাঁ. . . তাযতা ফরযত াযফ না,  এআফ জনয়ে বতা াজদ,  কুযঅযন জওঙ ু ফরা নাআ! !   

- অো অভাযও ফর,  অল্লাাও কুযঅযন বঙা ঔা  এও রুত চাজতয ধ্বংযয ওথা ঈযল্লঔ 
ওযযযঙন ( জওঙু ভানুযলয বুযরয চযে যুা ম্প্রদা়েযও তযা ওযা ওত া বমৌজিও?)  থঘ 
জৃথফীযত বম ফ়ি ফ়ি ৫ জ  ফযাও জফযরা াধন ফা MASS EXTINCTION র,   ব া বওন 
ঈযল্লঔ ওযযন নাআ? এত ফ়ি খ না জও ওযয এজ়িয়ে বকযরন। অযযও া ফযাায,  এআযওভ ফ়ি 
ফ়ি ৫ জ  MASS EXTINCTION জদয়ে রাঔ রাঔ রমাান তযা ওযায ঈযেশ্য জও জঙর অযর? ঈজন 
জও রমাথযভ এওফায ববযফজঙযরন বম, চীযফয/ রৃজন়োয জডচাআযন জওঙু বুর জঙর,   তাআ এও া 
EXTINCTION জদয়ে অফায নতুন ওযয ফ রৄরু ওজয? নাজও ঈনায আো য়েজঙর তাআ রাঔ রাঔ 
রমাান জনযচআ ততজয ওযয অফায জনযচআ তযা ওযযজঙযরন? রৃজন়োযত মত রমাচাজতয রমাাণী বফাঁযঘ জঙর 
তায রমাা়ে ৯৯% রমাচাজত জফরুপ্ত য়ে বকযঙ এফং এয দা়ে ওায তাযর? এ া জও INTELLIGENT 

DESIGN ফা সুদি ওাজযকযযয নভুনা? এওচন INTELLIGENT DESIGNER বওন তায ততজয ৃজষ্ট ফায 
ফায ধ্বং ওযযফ? ঈজন জও রমাান তযা ওযযত ভচা ান নাজও? রৄাঔী আতযাজদয বমযতু 
FREEWILL ফা যীিা নাআ ( ম্ভফ না) , তাআ তাযা জওন্তু জনযযাধ/ ভাসুভ জঙর।  

ফায়েজচদ-  অো অজভজযওায রমাজতষ্ঠান NASA (National Aeronautics and Space Administration) 
নাভ রৄযনজঙ বতা?  

অজ়িপ -  জও বম ফজর,  রৃজন়োয েতভ নাভওযা রমাজতষ্ঠান NASA, এ া জঘযন না এভন বওঈ 
অযঙ? NASA এয অজফোয ফা ওথা ফচএন ওযযত বকযর দফায বাফযত যফ!   

ফায়েজচদ-  এআ NASA জওন্তু জফফতএন নুযভাদন ওযয ―রমাাযনয ংজ্ঞা‖ জদয়েযঙ,  চাজন ব া?  

অজ়িপ-  না বতা,  ফজর জও!  

ফায়েজচদ-  NASA রমাাযনয ংজ্ঞা জদয়েযঙ এবাযফ,  ―Life is a self-sustaining chemical system 

capable of DARWINIAN EVOLUTION (থএাৎ চীফন যে ডাযঈআজন়োন জফফতএযন িভ 
অত্ম্জনবএযীর বওজভওযার জযস্টভ) ‖। 
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অজ়িপ বাআ এঔন ভুযঔ কুরু এাঁয যঙন,  রজ্জা়ে ঈনায বঘাঔ ঈযয ঈেযঙ না অয. . .  

অজ়িপ বাআয়েয ফস্থা বদযঔ ফায়েজচদ বাআ ফরর-  জওযয তুআ রচুয ভানুল,  এত ওষ্ট ওযয 
এতরৃয বথযও এআ অা়ে এযজঙজর বম অভাযয জওঙ ু বদায়েত জদজফ,   রৄধযয জদজফ,   জওন্তু 
বতায ফস্থা বতা বদযঔ অভায ওষ্ট যে,   বতায ভজিষ্ক বতা ভযন যে বতাযওআ বধাাঁওা 
জদয়েযঙ! !  তুআ বতা বদায়েত জদযত এয ঈটা বদায়েত রমাাপ্ত! !  য়ে বকজর বয,  া া া। 

অজ়িপ বাআ াযত াযত তাযও ফরযরন,  ফা তুআ বতা বদঔজঙ ―যাযাডজক্সযওর ফায়েজচদ‖  

ফায়েজচদ বাআ ফাাঁধা জদয়ে ফরযরন,  “যাযাডজক্সযওর ফায়েজচদ” ওথা া বুর ফরজর,  এয ভাযন 
দা়িা়ে ফায়েজচদ জনযচআ যাযাডক্স থফা তায ওথাফাত্রা ফ ওন্ত্রাজডওজ ং/ াংখজলএও,  তুআ ফযং 
নাভওযন ওযযত াজয এবাযফ,  ―যাযাডক্স এফং ফায়েজচদ‖  

অয বান, জনধাজভএও ়ো চ ন়ে, এ এও নে জিয জবফযজি। এওচন ভূঔএ ধাজভএও 
যত াযয, জওন্তু জনধাজভএও যত াযয না। জনধাজভএও যত যর জনযযিতা,  মুজিফাদ  জফঘাজযও 
িভতা থাওযত ়ে,  মএাপ্ত জযভাযন RECEPTIVITY থাওযত ়ে,  াযথ রমাঘুয জ্ঞানাচএন ওযযত 
়ে। বস্রাযতয জফযীযত বনৌওা ফা়ো যনও ওজেন ওাচ, এযত ভানজও জিয রমায়োচন। 
বঙা যফরা বথযও ফা- দাদায ধভএযও অকজরয়ে ফ়ি য়ে এওতযপা যন্নয ভত র়িাআ ওযয 
মা়োয ভযধয বওান ওৃজতত্ব নাআ। মজদ এভন ত বম ওর ফাচ্চাযদযযও বঙা যফরা বথযওআ বওান 
ধভএ জিা বদ়ো যফ না,  মতিণ না তাযা ১৮ ফঙয ণূএ ওযয,   তাযর অভায ভযত ভাত্র 
রৃআ- জতন বচযনযযন রাকত রৃজন়ো বথযও ফ ধভএ কায়েফ যত। বআ জরৄওার বথযওআ বতাযা 
অজঙ এও া ECHO CHAMBER ভযধয,  এয ফাআযয জকয়ে জঘন্তা ওযায া বতাযদয নাআ। 
বার ওযয জনযযিবাযফ ফাজও ধভএগুরা ও়ে া য়িজঙ চীফযন? অয ফ়ি য়ে মতজদযন ়িায 
আো চাকযফ ততজদযন বতা আরাযভয ঘভা যয আরাযভয ঙাাঁযঘআ ততজয য়ে জকয়েজঙ!    

বতায ওাযঙ জও ফা- দাদা বথযও রমাাপ্ত ধভএ,  রমাথা,  ঐজতিয গুরুত্ব বফজ নাজও মুজি,  জফঘায-
জফযফঘনা  জফযফও- ফুজদ্ধয গুরুত্ব বফজ? মুজি,  জফঘায- জফযফঘনা  জফযফও- ফুজদ্ধয গুরুত্ব বফজয 
থএ-  তুআ ওাযরাযও ওাযরা,   াদাযও াদা,   বাযরাযও বাযরা,   ঔাযাযও ঔাযা,   অগুনযও 
অগুন অয াজনযও াজন ফরযত অযাীন। অয ফা- দাদা বথযও রমাাপ্ত ধভএ,   রমাথা  
ঐজতযিয গুরুত্ব বফজয থএ-  তুআ ওাযরাযও ওাযরা,   াদাযও াদা,   বাযরাযও বাযরা,   
ঔাযাযও ঔাযা,  অগুনযও অগুন অয াজনযও াজন ততিন ফরযফন মতিন ঈা বতায ধভএ,  
রমাথা  ঐজতযিয াযথ জভর থাযও।বতায ধভএ মজদ ওাযরাযও াদা ফযর,   বতাযা াযথ াযথ 
ঈাযও াদা ফরযত থাজও। মজদ ঔাযা বও বাযরা ফযর,   বতাযা বআ ঔাযাযও বাযরা ওযায 
জঙযন কুমুজি ঔুযচ বফয ওজয। এঔাযন মুজি  জফযফও- ফুজদ্ধয যা়ে বতাযদয ওাযঙ বকৌন। 

বতায ভত জফজর়েন জফজর়েন ভানুল মাযা ে ধযভএ অযঙ তাযা এওআ ওাচ ওযয অযতযঙ। 
ে ধভএগুরা য়ি বদযঔজঙ ওঔন? বতায ওাযঙ মতআ াস্যওয রাগুও না বওন তাযদয ওাযঙ 
ফ বমৌজিও-  জেও বতায ভত। তাযা বতাযদয ভত তযানা বাঁজঘয়ে অয বকাচাজভর জদয়ে তাযদয 
ধভএ বও ফাাঁজঘয়ে বযযঔযঙ। জিস্টান ধযভএয জফজ্ঞানগুরা বদঔযর বতা যীজতভত  াজে ঔাজফ বয। তাযা 
বতাযদয ভত ‗থএ অয রমাঙ্গ‘ জযফতএন ওযয ধযা বও যা জ্ঞান ওযয বযযঔযঙ। ভুজরভযদয 
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রমাজত া জবযমাযকয জফযীযত তাযদয মুজি বযডী অযঙ,   মা জেও বতাযদয ভতআ,   তযানা বাঁঘান 
অয ধযা বও যা জ্ঞান ওযায ভত। বতাযা ফযং বমফ জপরজপওযার রমাযশ্নয ঈত্তয া না,  
তাযদয বথযও ধায ওজয। অয ফরায বতা যিাআ যাযঔ না তাযাআ রৃজন়ো ভাজতয়ে বফ়িাযে 
ফ বিযত্র, অয বতাযা াজদ কুযঅযন এত এত জফজ্ঞান!  বয়ে জজঙয়ে অজঙ বম রৄধ ু তাআ 
না, ঈযটা এআ জিস্টান অয আরজদযদয ওাযঙ দা য়ে অজঙ,   তাযা মা ফযর তাআ ওজয। 
বতাযদয আরাভ ধযভএয রৄরু বম চা়েকা বথযও, বমঔাযন স্ব়েং অল্লাহ্য খয জফযাচভান,  বআ যাষ্ণআ 
জিষ্টান/ আরজদযদয ―বতর বভযয‖ ঘযর। 

নতুন এও জযংঔযান নুমা়েী ( worldpopulationreview.com)  অভাযদয ফাংরাযদযআ 
জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ আতযাজদ অযঙ রমাা়ে ১৯%, ,  অযর জনধাজভএওযদয অর জযংঔযান যচ 
বফয ়ে না,  ওাযন াযা এ/ NID আতযাজদ বওাথা জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ আতযাজদ জযঘ়ে বদ়ো 
মা়ে না এফং ভুজরভ বদগুযরাযত বতা যওায এ া ফুছায ঈা়েআ যাযঔ না ( ওাযন ভুযতাযদয 
াজি তযা) , এভনজও ঈন্পত বদয জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাদী আতযাজদ জযঘ়ে তফধবাযফ যওাযী 
ঔাতা়ে ঈযল্লঔ ওযায ঈা়ে বনআ। তা না যর বদঔজত জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাজদ আতযাজদয অর 
ংঔযা অধুজনও জফযশ্ব বওাথা়ে জকয়ে দা়িাত! এযযয ংঔযা া এঔন রমাা়ে ১. ২ জফজরন… 

এআ ভুূযতএ রৃজন়োযত ভুজরভ অযঙ রমাা়ে ১. ৯ জফজর়েন ( রমাা়ে ২৪%) , বআ জযযফ রৃজন়োয রমাা়ে 
৬১% ভানুল োে ধযভএয নুাযী ( জনধাজভএও ফাযদ) , এফং তাযা ফাআ জনযচয ধভএযও জেও 
ভযন ওযয,  তাযদয ফায ওাযঙ জনচ ধভএ জেও, ফাজও ফ বু়ো, অয তাআ বতা 

জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাদীযা ফযর, বতাযা ফাআ ―জেও‖ ,ধাধাধা … 

( এওআ াযথ ফাআ জেও যর ফাআ বু়ো য়ে মা়ে- Argument From Inconsistent Revelations) 

অফায ভচায ফযাায বঔ়োর ওয বম, রৃজন়োযত এআ ভুূযতএ রমাা়ে ৪০০০ এয বফজ ধভএ অযঙ,   
রৄধু মজদ ভুরভানযদয ওথাআ ধজয, তাযর বতাযা রৃজন়োযত ৩৯৯৯ জ  ধযভএয স্রষ্টাযও ভাজন না,   
ফা অযযও ওথা়ে বতাযা ―এও যথএ জনধাজভএও‖,  বতাযদয াযথ অভাযদয চাস্ট তপাৎ এত ুকুআ 
বম অভযা এওচন স্রষ্টা বফজ ( ভাযন ৪০০০)  বও ভাজন না,  অয বতাযা এওচন স্রষ্টা ওভ বও 
ভাজন না ( ভাযন ৩৯৯৯,   জনযচয ধভএ ফাযদ) । এভনজও বতাযদয স্রষ্টা ―এও যথএ জনধাজভএও‖,   
ওাযন ব জনযচ তায বওান স্রষ্টাযও ভাযনন না। এঙা়িা কুযঅযন জওন্তু নাজিও/ জনধাজভএওধ( অযজফ-  
ভুরজদ) ব্দ াআ নাআ,  যত াযয বযিযত্র ওর জনধাজভএওযা বফাঁযঘ মাযফ,  জও ফজর?  

অয বতাযা বতা ধযযআ জনয়েজঙ ( ফাজও ফায ভতআ)  রৄধু বতাযদয ধভএআ জেও,   জওন্তু যওাযর 
জকয়ে মজদ বদজঔ বম,  বতায জনযচয ধভএ ফাযদ এআ ৩৯৯৯ ধযভএয ে এওচন স্রষ্টাআ জেও।ধ
তাযর বতা বতাযা অযযা ফ়ি জফযদ!  ে ধযভএয স্রষ্টা বতাযদয ঙা়ি জদযফ না,  ওাযন বতাযা 
তাযও ফাদ জদয়ে ে স্রষ্টা বভযনজঙ!  অয জনধাজভএও/ যজ্ঞ়েফাদীযা তাযদয জফঘায ফুজদ্ধ জ্ঞান 
জদয়ে ওাঈযওআ ভাযন নাআ। (ফররধরমাঘজরতধPASCAL'S WAGER THEORY!! ঔণ্ডন  

এয ঈযয বতাযদয যাসুযরয জ াজদ ভযত ভুরভানযদয ৭৩ বপযওায ভযধয রৄধু এও 
বপযওা চান্পাযত মাযফ,  মায ভাযন ফুছা মাযে ঈজন জনযচ ব য বয়েজঙযরন বম ঈনায ঈম্যতযদয 
বফজয বাকআ চাান্পাভী যফ। ঈযযয ফযাাযগুযরা জফযফঘনা ওযযর বতায অয অভায স্রষ্টা়ে 
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জফশ্বা ওযা ফা না ওযায পযর ―যওাযরয ছুাঁজওয‖ ভাযছ বওানআ তপাৎ নাআ। ঈদ্ভুত জযজস্থজতযত 
বতায জও ভযন ়ে না বম এওচন ফএজ্ঞানী এফং যফএাত্তভ স্রষ্টা ভানুযলয ফযাজিকত ধভএ ফা জফশ্বা 
ফাদ জদয়ে ফযাজিয ওাচওযভএয ঈয জনবএয ওযযআ তাযও জফঘায ওযযফন,  ফা ব াআ এওচন 
―জ্ঞানী এযচন্ / এনজ জ ‖ বথযও ওাভয?  

অয না ওযযর ঈজন তঔন অফায ফএজ্ঞানী এফং যফএাত্তভ ঈন জও ওযয? এওচন ফযাজি 
াযাচীফন ৎ চীফনমান ওযয যওাযর স্রষ্টা রৄধু ―তায জনযচযও‖ জফশ্বা না ওযায চযে 
ন্ততওার অগুযন ়ুিাযফন অয অযযওচন ভুজরভ ওার গুযণ ( অযর অল্লাাযওয আো়ে)  
ভুজরভ খযয চন্ধ বন়োযত রমাথযভআ ( ফা বওান এও ভয়ে) ন্ততওার চান্পাযত ভদ ঔাযফ অয 
বক্স ওযযফ-  এযওভ স্রষ্টা মজদ অভাযও চাান্পাযভ বেযর বদ়ে,  তা অভায ভানজও ন্তুজষ্ট 
থাওযফ বম ন্তত স্রষ্টা বথযও অভায জ্ঞান এফং তনজতওতায ভানদণ্ড যনও ঈযয। এওচন স্রষ্টা 
মজদ জতযআ ফএজ্ঞানী য়ে থাযওন,  তাযর এওচন ৎ ভানুযলয জঘন্তা ওযায জওঙুআ নাআ। এওচন 
ৎ ভানুল আওাযর জওবাযফ ৎবাযফ চীফনমান ওযর ব াআ এওচন ৎ,  োময,  জফঘিণ 
এফং জতযওায ফএজ্ঞানী স্রষ্টায ( মজদ বথযওআ থাযও)  ওাযঙ অর জফযফঘয ়ো ঈজঘৎ,  বআ 
ৎ ভানুল আওাযর জও বঔর,  জও ়ির,  ওাযও এফং ও়ে া জফয়ে ওযর,  ওায নাভ চ ওযর,  
ওায নাযভ রমাজতজদন ভাথা বেওার ফা ওায নাযভ মুদ্ধ ( জচাদ)  ওযর আতযাজদ পারতু ভনুযষ্তাজঘত 
এফং াজথএফ ভানজওতা এওচন ফএজ্ঞানী স্রষ্টায থাওাযআ ওথা ন়ে। অয এযওফাযয স্রষ্টা ঙা়িা 
বওঈ ঘরযতআ না াযযর এওচন ফযজিও স্রষ্টা ( IMPERSONAL GOD /DEISM) ভানযত ভস্যা 
জও? এ া তা ফাজও স্রষ্টাযদয বথযও ―তুরনাভুরও‖ বার এফং জনযাদ ধাযনা,  এযত ন্তত 
বতাযদয ভত ওথা়ে ওথা়ে তযানা বাঁজঘয়ে বণ্ডাজভ ওযয জওঙুযও যিা ওযযত ়ে না!  

ফযযল অজভ বজদযনয ভত ফাআযও জফদা়ে জদয়ে বফজযয়ে বকরাভ,  অজ়িপ বাআয়েয জফধ্বি 
বঘাযঔয জদযও এওফায তাওারাভ,  বঔাযন অজভ এঔন অযযওচন ―ফায়েজচদ বাআ‖ বদঔযত 
াজে। 

 

 


