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উৎসর্গ 
ইডিয়ট ‘আডরফ আজাদ’কে 

(কেড়ার দলের বাছুর প্রধান) 
ডনরাপত্তা থােলে আপনার কেখা সেে অধযালয়র জবাব  

কজাোর নালয়ে সহ কোডট জনর্লনর সামলন ওয়াজ মহডফে েলর ডদলে পারোম! 
ডেন্তু আপনালদর নবী হুমডে ডদলেন ডনয়ডমে:   

 আেী-এর ডনেট এেদে ডিন্দীেলে (নাডিে ও ধমগলরাহী) আনা হে; ডেডন 
োলদরলে আগুন ডদলয় জ্বাডেলয় ডদলেন। এ ঘটনা ইবলন আব্বাস-এর োলছ কপৌঁছলে ডেডন 
বেলেন, আডম হলে ডেন্তু োলদরলে পুডড়লয় কফেোম না; কেননা, রাসূেুল্লাহ–এর ডনলেধাজ্ঞা 
রলয়লছ কি, কোমরা আল্লাহর শাডি দ্বারা শাডি ডদও না (আগুলন পুডড়ও না); বরং আডম োলদলে 
হেযা েরোম। কেননা, রাসূেুল্লাহ–এর ডনলদগশ রলয়লছ, কি কেউ োর দ্বীন (ইসোম) বদলে 
কফলে োলে কোমরা হেযা ের। (বুখারী: ৯-৮৪-৫৭)  

 

বই কেখা হলে আপনার নালম “ইডিয়ট আজাদ”, িডদ আপনার বই-এর প্রোশে ও আপডন 
সডেযোলরর মুসেমান হলয় থালেন, কমইে েলর পাডিলয় কদওয়া হলব; ছাডপলয় প্রোশ েরলবন! 
না ছাপালে িা কবাঝার জনর্ন বুলঝ কনলব! ডেছু অধযায় অনোইলন পাওয়া িায়ডন, নীেলেে 
কথলে ১০০ টাোয় এেডট েডপ বই কেনা হলয়লছ, আমালদর বই “ইডিয়ট আজাদ”-এ…..সব 
অধযালয়র জবাব থােলব। ১ ঘন্টার ডসদ্ধালে এই ইবুেডট েরা হলয়লছ, েবুও ডেছু অধযালয়র 
কশলে সামানয কনাট সংিুক্ত েরা হলো। ডবিাডরে চুেলচড়া বযাখযা আমালদর বই-এ থােলব! 
 
 

চযালেঞ্জ রইে 
িডদ বই ছাপার চযালেঞ্জ গ্রহণ েলরন; েলব “ইডিয়ট আজাদ” ছাপলে চান 

কফসবুলে কপাস্ট েলর জানালবন! 
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m~wPcÎ 
 

এেজন অডবশ্বাসীর ডবশ্বাস :০৬ 

োেডদর বনাম স্বাধীন ইোশডক্ত-স্রষ্টা ডে এখালন ডবেডেগে? :১২ 

স্রষ্টা কেন মন্দ োলজর দায় কনন না? :২৩ 

শূনযস্থান কথলে স্রষ্টার দূরত্ব :৩০ 

োলদর অেলর আল্লাহ কমাহর কমলর কদন; সডেযই ডে োই? :৪০ 

'কোমরা মুশডরেলদর কিখালনই পাও, হেযা েলরা' :৪৮ 

স্রষ্টালে কে সৃডষ্ট েরলো? :৫৫ 

এেডট সাম্প্রদাডয়ে আয়াে, এবং.............. :৬৪ 

কোরআন ডে বলে সূিগ পাডনর ডনলচ িুলব িায়? :৭০ 

কোরবাডনর ঈদ এবং এেজন আরজ আডে মােুব্বলরর অিাডচে মােবডর :৭৯ 

কোরআন ডে মুহাম্মদ (সাাঃ) এর বানালনা গ্রন্থ :৮৮ 

ডরলেডটডেডটর র্ল্প :অনোইলন কনই 

A Letter to Devid- Jessus was’t myth & he exited :অনোইলন কনই 

কোরআন, আোশ, ছাদ এবং এেজন বযাডক্তর ডমথযাচার :৯৮ 

রাসূে(সাাঃ) আর আলয়শা(রাাঃ) এর ডবলয় ডনলয় েডথে নাডিেলদর োনাঘুো :১০৫ 

কোরআন ডে মুহাম্মদ (সাাঃ) এর ডনলজর েথা? :১১৬ 

স্রষ্টা িডদ দয়ােুই হলবন োহলে জাহান্নাম কেন? :১২৫ 

কোরআন মলে পৃডথবী ডে সমেে না কর্াোোর :১৩২ 

এেডট ডিএন’র জাবানবন্দী :অনোইলন কনই 

কোরআলন ডবজ্ঞান- োেোেীয় না বািবো :১৪৩ 

স্রষ্টা ডে এমনডেছু বানালে পারলব কিটা স্রষ্টা ডনলজ েুেলে পারলব না? :১৫২ 
 কেডিবাডজর সােোহন :১৬১ 

চযালেঞ্জ রইে :১৭২ 
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এেজন অডবশ্বাসীর ডবশ্বাস 
 

আডম রুলম ঢুলেই কদডখ সাডজদ েডিউটালরর সামলন উবুুঁ হলয় বলস আলছ।খটাখট 
ডে কিন টাইপ েরলছ হয়লো। আডম জর্ কথলে পাডন ঢােলে োর্োম। প্রচন্ড রেম 
েৃষ্ণােগ। েৃষ্ণায় বুে কফলট িাবার কজার্াড়। সাডজদ েডিউটার কথলে দৃডষ্ট সডরলয় 
আমার ডদলে োডেলয় বেলো,- 'ডে কর, ডেছু হইলো?' 
আডম হোশ র্োয় বেোম,- 'নাহ।' 
- 'োর মালন কোলে এেবছর ড্রপ ডদলেই হলব?'- সাডজদ ডজলজ্ঞস েরলো। 
আডম বেোম,- 'ডে আর েরা। আল্লাহ িা েলরন োলোর জনযই েলরন।' 
সাডজদ বেলো,- 'লোলদর এই এে কদাে, বুঝডে? কদখডছস পুওর এযালটলন্ডলের জনয 
এে বছর ড্রপ খাওয়ালে, োর মলধযও বেডছস, আল্লাহ িা েলরন োলোর জনযই 
েলরন। োই, এইখালন কোন োলোটা েুই পাইডে, বেলো?' 
 

সাডজদ সিলেগ ডেছু বলে কনওয়া দরোর। আডম আর সাডজদ রুমলমট। কস ঢাো 
ডবশ্বডবদযােলয় মাইলরা বালয়ােডজলে পলড়।প্রথম জীবলন খুব ধাডমগে ডছলো। নামাজ-
োোম েরলো। ডবশ্বডবদযােলয় এলস ডেোলব ডেোলব কিন এর্লনাডষ্টে হলয় পলড়। 
আলি আলি স্রষ্টার উপর কথলে ডবশ্বাস হাডরলয় এখন পুলরাপুডর নাডিে হলয় কর্লছ। 
ধমগলে এখন কস আবজগনা জ্ঞান েলর। োর মলে পৃডথবীলে ধমগ এলনলছ মানুে। আর 
'ইশ্বর' ধারনাটাই এইরেম স্বাথগালেেী কোন মহলের মডিষ্কপ্রসূে। 
সাডজলদর সালথ এই মূহুলেগ েলেগ জড়াবার কোন ইলে আমার কনই। ডেন্তু োলে 
এেদম ইর্লনার েলরও িাওয়া িায়না। 
আডম বেোম,- 'আমার সালথ কো এর কথলেও খারাপ ডেছু হলে পারলো, ডিে না?' 
- 'আলর, খারাপ হবার আর ডেছু বাডে আলছ ডে?' 
-- 'হয়লো।' 
- 'লিমন?' 
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- 'এরেমও কো হলে পারলো, ধর, আডম সারাবছর এেদমই পড়াশুনা েরোম না। 
পরীোয় কফইে মারোম। এখন কফইে েরলে আমার এে বছর ড্রপ কিলো। হয়লো 
কফইলের অপমানটা আডম ডনলে পারোম না। আত্মহেযা েলর বসোম।' 
সাডজদ হা হা হা হা েলর হাসা শুরু েরলো। বেলো,- 'ডে ডবদঘুলট ডবশ্বাস ডনলয় 
চডেস কর োই।' 
এই বলে কস আবার হাসা শুরু েরলো। ডবদ্রুপাত্মে হাডস। 
 

রালে সাডজলদর সালথ আমার আলরা এেদফা েেগ কহালো। 
কস বেলো,- 'আো, কোরা কি স্রষ্টায় ডবশ্বাস েডরস, ডেলসর ডেডত্তলে?' 
আডম বেোম,- 'ডবশ্বাস দু ধরলনর। এেটা কহালো, প্রমালনর ডেডত্তলে ডবশ্বাস। 
অলনেটা, শেগালরালপ ডবশ্বাস বো িায়। অনযডট কহালো প্রমান ছাড়াই ডবশ্বাস।' 
সাডজদ হাসলো। কস বেলো,- 'ডদ্বেীয় েযাটার্ডরলে কসাজা বাঙোয় অন্ধ ডবশ্বাস বলে 
কর আবুে, বুঝডে?' 
আডম োর েথায় োন ডদোম না। বলে কিলে োর্োম-  
'প্রমালনর ডেডত্তলে কি ডবশ্বাস, কসটা মূেে ডবশ্বালসর মলধয পলড়না।পড়লেও, খুবই 
টযালিালরডর। এই ডবশ্বাস এেই দূবগে কি, এটা হিাৎ হিাৎ পােটায়।' 
সাডজদ এবার নলড়চলড় বসলো। কস বেলো,- 'ডে রেম?' 
আডম বেোম,- 'এই কিমন ধর, সূিগ আর পৃডথবীলে ডনলয় মানুলের এেডট আডদম 
কেৌেূহে আলছ। আমরা আডদোে কথলেই এলদর ডনলয় জানলে কচলয়ডছ, ডিে না?' 
- 'হু, ডিে।' 
- 'আমালদর কেৌেূহে কমটালে ডবজ্ঞান আপ্রাণ কচষ্টা েলর কর্লছ, ডিে?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'আমরা এোট্টা ডছোম। আমরা ডনেুগেোলব জানলে চাইোম কি, সূিগ আর পৃডথবীর 
রহসযটা আসলে ডে। কসই সুবালধ, পৃডথবীর ডবজ্ঞানীরা নানান সমলয় নানান েত্ব 
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আমালদর সামলন এলনলছন। পৃডথবী আর সূিগ ডনলয় প্রথম ধারনা ডদলয়ডছলেন ডগ্রে 
কজযাডের ডবজ্ঞাডন টলেডম। টলেডম ডে বলেডছলো কসটা ডনশ্চয় েুই জাডনস?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ। কস বলেডছলো সূিগ পৃডথবীর চারডদলে ঘুলর।' 
- 'এেদম োই। ডেন্তু ডবজ্ঞান ডে আজও টলেডমর ডথওডরলে বলস আলছ? কনই। ডেন্তু 
ডে জাডনস, এই টলেডমর ডথওডরটা ডবজ্ঞান মহলে ডটলে ডছলো পুলরা ২৫০ বছর। 
োবলে পাডরস? ২৫০ বছর পৃডথবীর মানুে, িালদর মলধয আবার বড় বড় ডবজ্ঞাডন, 
িাক্তার, ইডঞ্জডনয়ার ডছলো, োরাও ডবশ্বাস েরলো কি, সূিগ পৃডথবীর চারপালশ 
কঘালর।এই ২৫০ বছলর োলদর মলধয িারা িারা মারা কর্লছ, োরা এই ডবশ্বাস ডনলয়ই 
মারা কর্লছ কি, সূিগ পৃডথবীর চারডদলে কঘালর।' 
 

সাডজদ ডসর্ালরট ধরালো। ডসর্ালরলটর কধাুঁয়া ছাড়লে ছাড়লে বেলো,- 'োলে ডে? 
েখন কো আর কটডেলকাপ ডছলো না, োই েুে মেবাদ ডদলয়লছ আর ডে। পলর 
ডনলোোস কোপারডনোস এলস োর ডথওডরলে েুে প্রমান েরলো না?' 
- 'হযাুঁ। ডেন্তু কোপারডনোসও এেটা মিবড় েুে েলর কর্লছ।' 
সাডজদ প্রশ্ন েরলো,- 'ডে রেম?' 
- 'অদু্ভে! এটা কো কোর জানার েথা। িডদও কোপারডনোস টলেডমর ডথওডরর 
ডবপরীে ডথওডর ডদলয় প্রমান েলর কদডখলয়ডছলেন কি, সূিগ পৃডথবীর চারপালশ নয়, 
পৃডথবীই সূলিগর চারপালশ কঘালর। ডেন্তু, ডেডন এে জায়র্ায় েুে েলরন। এবং কসই 
েুেটাও ডবজ্ঞান মহলে বীরদলপগ ডটলে ডছলো কর্াটা ৫০ বছর।' 
- 'লোন েুে?' 
- 'উডন বলেডছলেন, পৃডথবীই সূিগলে কেন্দ্র েলর কঘালর, ডেন্তু সূিগ কঘালর না। সূিগ 
ডস্থর। ডেন্তু আজলের ডবজ্ঞান বলে, - নাহ, সূিগ ডস্থর নয়। সূিগও ডনলজর েেপলথ 
অডবরাম ঘূণগনরে অবস্থায়।' 
সাডজদ বেলো,- 'লসটা ডিে বলেডছস। ডেন্তু ডবজ্ঞালনর এটাই ডনয়ম কি, এটা 
প্রডেডনয়ে পডরবডেগে হলব। এখালন কশে বা ফাইনাে বলে ডেছুই কনই।' 
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- 'এেদম োই। ডবজ্ঞালন কশে/ফাইনাে বলে ডেছু কনই। এেটা ববজ্ঞাডনে ডথওডর ২ 
কসলেন্ডও কটলে না, আবার আলরেটা ২০০ বছরও ডটলে িায়। োই, প্রমান বা দডেে 
ডদলয় িা ডবশ্বাস েরা হয় োলে আমরা ডবশ্বাস বডেনা। এটালে আমরা বড়লজার চুডক্ত 
বেলে পাডর। চুডক্তটা এরেম, - 'লোমায় েলোেণ ডবশ্বাস েরলবা, িেেণ কোমার 
কচলয় অলথনডটে ডেছু আমালদর সামলন না আসলছ।' 
 

সাডজদ আবার নলড়চলড় বসলো। কস ডেছুটা এেমে হলয়লছ বলে মলন হলে। 
আডম বেোম,- 'ধমগ বা সৃডষ্টেেগার ধারনা/অডিত্ব হলে ডিে এর ডবপরীে। দযাখ, 
ডবশ্বাস আর অডবশ্বালসর মধযোর এই রূ্ঢ় পাথগেয আলছ বলেই আমালদর ধমগগ্রলন্থর 
শুরুলেই ডবশ্বালসর েথা বো আলছ। বো আলছ- 'এটা োলদর জনয িারা ডবশ্বাস 
েলর।' (সূরা বাোরা, ০২)। 
 

িডদ ডবজ্ঞালন কশে বা ফাইনাে ডেছু থােলো, োহলে হয়লো ধমগগ্রলন্থর শুরুলে 
ডবশ্বালসর বদলে ডবজ্ঞালনর েথাই বো হলো। হয়লো বো হলো,- 'এটা োলদর 
জনযই িারা ডবজ্ঞানমনষ্ক।' 
ডেন্তু কি ডবজ্ঞান সদা পডরবেগনশীে, কি ডবজ্ঞালনর ডনলজর উপর ডনলজরই ডবশ্বাস কনই, 
োলে ডেোলব অনযরা ডবশ্বাস েরলব?' 
সাডজদ বেলো,- 'ডেন্তু িালে কদডখনা, িার পলে কোন প্রমান কনই, োলে ডে েলর 
আমরা ডবশ্বাস েরলে পাডর?' 
- 'সৃডষ্টেেগার পলে অলনে প্রমান আলছ, ডেন্তু কসটা ডবজ্ঞান পুলরাপুডর ডদলে 
পালরনা।এটা ডবজ্ঞালনর সীমাবদ্ধো, সৃডষ্টেেগার নয়। ডবজ্ঞান অলনে ডেছুরই উত্তর 
ডদলে পালরনা। ডেষ্ট েরলে কর্লে অলনে েম্বা এেটা ডেষ্ট েরা িালব।' 
সাডজদ রাডর্ রাডর্ র্োয় বেলো,- 'ফাইজোলমা েডরস আমার সালথ?' 
আডম হাসলে োর্োম। বেোম,- 'আো কশান, বেডছ। কোর কপ্রডমোর নাম ডমেু 
না?' 
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- 'এইখালন কপ্রডমোর বযাপার আসলছ কেলনা?' 
- 'আলর বে না আলর্।' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'ডেছু মলন েডরস না। েথার েথা বেডছ। ধর, আডম ডমেুলে ধেগণ েরোম। 
রক্তাক্ত অবস্থায় ডমেু োর কবলি পলড় আলছ। আলরা ধর, েুই কোনোলব বযাপারটা 
কজলন কর্ডছস।' 
- 'হু।' 
- 'এখন ডবজ্ঞান ডদলয় বযাখযা ের কদডখ, ডমেুলে ধেগণ েরায় কেলনা আমার শাডি 
হওয়া দরোর?' 
সাডজদ বেলো,- 'ডরডটেযাে কোলয়শ্চান। এটালে ডবজ্ঞান ডদলয় ডেোলব বযাখযা 
েরলবা?' 
- 'হা হা হা। আলর্ই বলেডছ। এমন অলনে বযাপার আলছ, িার উত্তর ডবজ্ঞালন কনই।' 
- 'ডেন্তু এর সালথ স্রষ্টায় ডবশ্বালসর সিেগ ডে?' 
- ' সিেগ আলছ। স্রষ্টায় ডবশ্বাসটাও এমন এেটা ডবেয়, কিটা আমরা, মালন মানুলেরা, 
আমালদর ইডন্দ্রয় গ্রাহয প্রমানাডদ ডদলয় প্রমান েরলে পারলবা না। স্রষ্টা কোন 
কটডেলষ্কালপ ধরা পলড়ন না। উনালে অণুবীেণিন্ত্র ডদলয়ও খুুঁলজ কবর েরা িায়না। 
উনালে জাষ্ট 'ডবশ্বাস েলর ডনলে হয়।' 
সাডজদ এবার ১৮০ ডিডগ্র এলেলে কবুঁলে বসলো। কস বেলো,- 'ধুর! ডেসব বাে ছাে 
বুঝাডে। িা কদডখনা, োলে ডবশ্বাস েলর কনলবা?' 
আডম বেোম,- 'হযাুঁ। পৃডথবীলে অডবশ্বাসী বলে কেউই কনই। সবাই ডবশ্বাসী। সবাই 
এমন ডেছু না ডেছুলে ডিে ডবশ্বাস েলর, িা োরা আলদৌ কদলখডন বা কদখার কোন 
সুলিার্ও কনই।ডেন্তু এটা ডনলয় োরা প্রশ্ন েুলে না। োরা ডনডবগলে োলে ডবশ্বাস েলর 
িায়। েুইও কসরেম।' 
সাডজদ বেলো,- 'আডম? পার্ে হলয়ডছস? আডম না কদলখ কোন ডেছুলেই ডবশ্বাস 
েডরনা, েরলবাও না।' 
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- 'েুই েডরস। এবং, এটা ডনলয় কোর মলধয কোনডদন কোন প্রশ্ন জালর্ ডন। এবং, 
আজলে এই আলোচনা না েরলে হয়লো জার্লোও না।' 
কস আমার ডদলে োডেলয় রইলো। বেোম,- 'জানলে চাস?' 
- 'হু।' 
- 'আবার বেডছ, ডেছু মলন েডরস না। িুডক্তর খাডেলর বেডছ।' 
- 'বে।' 
- 'আো, কোর বাবা-মা'র ডমেলনই কি কোর জন্ম হলয়লছ, কসটা েুই কদলখডছডে? বা, 
এই মূহুলেগ কোন এডেলিে আলছ কোর োলছ? হলে পালর কোর মা কোর বাবা ছাড়া 
অনয োলরা সালথ বদডহে সিেগ েলরলছ কোর জলন্মর আলর্। হলে পালর, েুই অই 
বযডক্তরই বজব ডরয়ার ফে। েুই এটা কদডখস ডন। ডেন্তু কোনডদনও ডে কোর মা'লে 
এটা ডনলয় প্রশ্ন েলরডছডে? েডরস ডন। কসই কছাটলবো কথলে িালে বাবা ডহলসলব 
কদলখ আসডছস, এখলনা োলে বাবা িােডছস। িালে োই ডহলসলব কজলন আসডছস, 
োলে োই। কবানলে কবান। েুই না কদলখই এসলব ডবশ্বাস েডরস না? কোনডদন 
জানলে কচলয়ডছস েুই এখন িালে বাবা িােডছস, েুই আসলেই োর ঔরসজাে 
ডেনা? জানলে চাস ডন। ডবশ্বাস েলর কর্ডছস। এখলনা েরডছস। েডবেযলেও েরডব। 
স্রষ্টার অডিলত্ব ডবশ্বাসটাও ডিে এমনই কর। এটালে প্রশ্ন েরা িায়না। সলন্দহ েরা 
িায়না। এটালে হৃদলয়র র্েীলর ধারন েরলে হয়। এটার নামই ডবশ্বাস।' 
 

সাডজদ উলি বাইলর চলে কর্লো। োবোম, কস আমার েথায় েষ্ট কপলয়লছ হয়লো।  
পলররডদন কোলর আডম িখন ফজলরর নামালজর জনয অিূ েরলে িালবা, কদখোম, 
আমার পালশ সাডজদ এলস দাুঁডড়লয়লছ। আডম োর মুলখর ডদলে োোোম। কস আমার 
চাহডনর প্রশ্নটা বুঝলে কপলরলছ। কস বেলো,- 'নামাজ পড়লে উলিডছ।' 
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োেডদর বনাম স্বাধীন ইোশডক্ত- 
স্রষ্টা ডে এখালন ডবেডেগে? 

 

সাডজলদর বযালর্ ইয়া কমাটা এেডট িালয়ডর থালে সবসময়। 
িালয়ডরটা প্রাগর্ডেহাডসে আমলের কোন ডনদশগলনর মলো। জায়র্ায় জায়র্ায় কছুঁড়া। 
কছুঁড়া জায়র্ার কোনটালে সূলো ডদলয় কসোই েরা, কোন জায়র্ায় আুঁটা ডদলয় প্রলেপ 
োর্ালনা, কোন জায়র্ায় টযাপ েরা। 
এই িালয়ডরলে কস োর জীবলনর নানা উলল্লখলিার্য ঘটনাগুলো ডেলখ রালখ।এই 
িালয়ডরর মাঝামাডঝ কোন এে জায়র্ায় সাডজদ আমার সালথ প্রথম সাোলের 
ঘটনাডটও ডেলখ করলখলছ। োর সালথ আমার প্রথম কদখা হয় ডট.এস.ডস কে। 
কস আমার সিলেগ ডেলখ করলখলছ,- 
'েযাবো টাইলপর এে কছলের সালথ সাোৎ হলো আজ।লদখলেই মলন হলব, জর্লের 
েডিন ডবেলয়র কোনডেছুই কস বুলঝনা। েথা বোর পলর বুঝোম, এই কছলে অেযে 
বুডদ্ধমান, ডেন্তু কবাো। কছলেটার নাম- আডরফ।' 
ডনলচ োডরখ কদওয়া- '০৫/০৩/০৯ 
 

এই িালয়ডরলে নানান ডবখযাে বযডক্তলদর েথাও ডেখা আলছ। 
এেবার োনািার টলরলটালে সাডজদ োর বাবার সালথ এেডট অডফডসয়াে টুযলর 
ডর্লয়ডছলো। কসখালন অলনে কসলেডিডটর সালথ ডবেলর্টসও আমডন্ত্রে ডছলেন। 
ডবেলর্টস কসখালন দশ ডমডনলটর জনয বকৃ্তো করলখডছলেন। কস ঘটনাডট ডেখা আলছ। 
জাফর ইেবালের সালথ সাডজলদর এেবার বই কমোয় কদখা হলয় িায়। কসবালরর 
বইলমোয় জাফর সযালরর বই 'এেটুখাডন ডবজ্ঞান' এর ডদ্বেীয় ডেডি 'আলরা এেটুখাডন 
ডবজ্ঞান' প্রোডশে হয়। সাডজদ জাফর সযালরর বই ডেলন কবর হওয়ার পলথ জাফর 
সযালরর সালথ োর কদখা হলয় িায়। সাডজদ সযালরর এেডট অলটাগ্রাফ ডনলয়, সযালরর 
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োলছ কহলস জানলে চাইলো,- 'সযার, 'এেটুখাডন ডবজ্ঞান' পাইোম।এরপর পাইোম 
'আলরা এেটুখাডন ডবজ্ঞান'।এটার পলর, 'আলরা আলরা এেটুখাডন ডবজ্ঞান' েলব 
পাডে?' 
কসডদন নাডে জাফর সযার ডমডষ্ট কহলস বলেডছলেন,- 'পালব।' 
ডনলজর সালথ ঘলট িাওয়া এরেম অলনে ঘটনাই িাুঁই কপলয়লছ সাডজলদর 
িালয়ডরটালে। 
সাডজলদর িালয়ডরর আলদযাপাে আমার পড়া ডছলো। ডেন্তু, কসডমষ্টার ফাইনাে সামলন 
চলে আসায় র্ে কবশ ডেছুডদন োর িালয়ডরটা আমার আর পড়া হয়ডন। অবশয, 
িালয়ডরটা আডম েুডেলয় েুডেলয়ই পডড়। 
 

কসডদন থািগ কসডমষ্টালরর কশে পরীোডট ডদলয় রুলম আসোম। এলস কদডখ সাডজদ ঘলর 
কনই। োর কটডবলের উপলর োর িালয়ডরটা পলড় আলছ কখাো অবস্থায়। 
ঘমগাক্ত শরীর। োিফাটা করালদর মলধয েযািাস কথলে কহুঁলট বাসায় ডফলরডছ।এই 
মূহুলেগ বলস িালয়ডরটা উলটালবা, কস শডক্ত বা ইলে কোনটাই কনই।ডেন্তু িালয়ডরটা 
বন্ধ েরলে ডর্লয় এেডট ডশলরানালম আমার কচাখ আটলে িায়। আডম সাডজলদর 
কটডবলেই বলস পডড়। কেখাডটর ডশলরানাম ডছলো,- 
'োর্য বনাম স্বাধীন ইোশডক্ত- স্রষ্টা ডে এখালন ডবেডেগে?' 
কবশ কোেনীয় ডশলরানাম। শারীডরে ক্লাডে েুলেই আডম ঘটনাডটর প্রথম কথলে পড়া 
শুরু েরোম। ঘটনাডট সাডজলদর িালয়ডরলে কিোলব কেখা, ডিে কসোলবই আডম 
পািেলদর জনয েুলে ধরডছ- 
'েলয়েডদন আলর্ ক্লালশর থািগ ডপডরয়লি মডফজুর রহমান সযার এলস আমালে দাুঁড় 
েরালেন।বেলেন,- 'েুডম োলর্য, আই ডমন োেডদলর ডবশ্বাস েলরা?' 
আডম আচমো অবাে হোম। আসলে এই আোপগুলো হলো ধমগীয় আোপ। 
মাইলরাবালয়ােডজর এেজন ডশেে িখন ক্লালশ এলস এসব ডজলজ্ঞস েলরন, েখন 
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খাডনেটা ডবিে কবাধ েরাই স্বাোডবে। সযার আমার উত্তলরর আশায় আমার মুলখর 
ডদলে কচলয় আলছন। 
আডম বেোম,- 'ডজ্ব, সযার। এযাজ এযা মুসডেম, আডম োেডদলর ডবশ্বাস েডর।এডট 
আমার ঈমালনর মূে সােডট ডবেলয়র মলধয এেডট।' 
সযার বেলেন,- 'েুডম ডে ডবশ্বাস েলরা কি, মানুে জীবলন িা িা েরলব োর সবডেছুই 
োর জলন্মর অলনে অলনে বছর আলর্ োর োেডদলর ডেলখ কদওয়া হলয়লছ?' 
- 'ডজ্ব সযার'- আডম উত্তর ডদোম। 
- 'বো হয়, স্রষ্টার ইো ছাড়া র্ালছর এেডট েুর পাোও নলড়না, োই না?' 
- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'ধলরা, আজ সোলে আডম এেজন কোেলে খুন েরোম। এটা ডে আমার 
োেডদলর পূবগ ডনধগাডরে ডছলো না?' 
- 'ডজ্ব, ডছলো।' 
- 'আমার োেডদর িখন কেখা হডেলো, েখন ডে আডম জীডবে ডছোম?' 
- 'না, ডছলেন না।' 
- 'আমার োেডদর কে ডেলখলছ? বা, োর ডনলদগলশ ডেডখে হলয়লছ?' 
- 'স্রষ্টার।' 
- 'োহলে, কসাজা এবং সরে েডজে এটাই বলে- 'আজ সোলে কি খুনডট আডম 
েলরডছ, কসডট মূেে আডম েডর ডন। আডম এখালন এেডট করাবট মাত্র।আমার কেেলর 
এেডট কপ্রাগ্রাম কসট েলর ডদলয়লছন স্রষ্টা। কসই কপ্রাগ্রালম কেখা ডছলো কি, আজ 
সোলে আডম এেজন কোেলে খুন েরলবা। সুেরাং, আডম ডিে োই-ই েলরডছ, িা 
আমার জনয স্রষ্টা পূলবগ ডিে েলর করলখলছন।এলে আমার কোন হাে কনই।িু ইউ 
এডগ্র, সাডজদ?' 
- 'ডেছুটা'- আডম উত্তর ডদোম। 
সযার এবার হাসলেন। কহলস বেলেন,- 'আডম জানোম েুডম ডেছুটাই এেমে হলব, 
পুলরাটা নয়। এখন েুডম আমালে ডনশ্চই িুডক্ত কদডখলয় বেলব,- সযার, স্রষ্টা আমালদর 



  

15 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

এেডট স্বাধীন ইোশডক্ত ডদলয়লছন। আমরা এটা ডদলয় োলো-মন্দ ডবচার েলর চডে, 
রাইট?' 
- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'ডেন্তু সাডজদ, এটা খুবই কেইম েডজে, ইউ কনা? ধলরা, আডম কোমার হালে 
বাজালরর এেডট ডেষ্ট ডদোম। ডেলষ্ট িা িা ডেনলে হলব, োর সবডেছু কেখা আলছ। 
এখন েুডম বাজার েলর ডফরলে। েুডম ডিে োই োই ডেনলে িা আডম ডেলষ্ট ডেলখ 
ডদলয়ডছ। এবং েুডম এটা েরলে বাধয।' 
এেটুেু বলে সযার আমার োলছ জানলে চাইলেন,- 'বুঝলে পারলছা?' 
আডম বেোম,- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'লেডর গুি! ধলরা, েুডম বাজার েলর আসার পর, এেজন ডজলজ্ঞস েরলো, সাডজদ 
ডে ডে বাজার েলরলছা? েখন আডম উত্তর ডদোম, - 'ওর িা িা কখলে মন কচলয়লছ, 
ো-ই ো-ই ডেলনলছ। বেলো, আডম সেয বলেডছ ডেনা?' 
আডম বেোম,- 'নাহ, আপডন ডমথযা বলেলছন।' 
সযার ডচৎোর েলর বলে উিলেন,- 'এক্সাক্টডে। ইউ হযাে র্ট দয পলয়ট,মাই ডিয়ার। 
আডম ডমথযা বলেডছ। আডম ডেলষ্ট বলেই ডদলয়ডছ কোমালে ডে ডে ডেনলে হলব। েুডম 
ডিে ো-ই ো-ই ডেলনলছা িা আডম ডেনলে বলেডছ। িা ডেলনলছা সব আমার পছলন্দর 
ডজডনস। এখন আডম িডদ বডে,- 'ওর িা িা কখলে মন কচলয়লছ,লস ো-ই ো-ই 
ডেলনলছ', োহলে এটা এেটা িাহা ডমথযা েথা, না?' 
- 'ডজ্ব, সযার।' 
- 'ডিে স্রষ্টাও এোলব ডমথযা বলেলছন। দুই নাম্বাডর েলরলছন। ডেডন অলনে আলর্ 
আমালদর োেডদর ডেলখ ো আমালদর র্োয় ঝুডেলয় ডদলয়লছন। এখন আমরা কসটাই 
েডর, িা স্রষ্টা কসখালন ডেলখ করলখলছন। আবার, এযাট দয এন্ড অফ দয কি, এই 
োলজর জনয কেউ জান্নালে িালে, কেউ জাহান্নালম। ডেন্তু কেলনা? এখালন মানুলের 
কো কোন হাে কনই। মযানুয়ােটা স্রষ্টার বেডর। আমরা কো জাষ্ট পারফমগার। ডিপ্ট 
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রাইটার কো স্রষ্টা। স্রষ্টা এরজনয আমালদর োউলে জান্নাে, োউলে জাহান্নাম ডদলে 
পালরন না। িুডক্ত োই বলে, ডিে?' 
আডম চুপ েলর রইোম। পুলরা ক্লালশ ডপনপেন ডনরবো ডবরাজ েরলছ েখন। 
সযার বেলেন,- 'হযাে ইউ এযাডন প্রপার েডজে অন দযাট ডটডপেযাে কোলয়শ্চান, 
ডিয়ার?' 
আডম ডেছুেণ চুপ েলর থােোম। 
সযার মুচডে হাসলেন। মলন হলো- উডন ধলরই ডনলয়লছন কি, উডন আমালে এবার 
সডেয সডেযই েুলপাোে েলর ডদলয়লছন। ডবজয়ীর হাডস। 
আমালে িারা ডচলন োরা জালন, আডম েখলনা োলরা প্রলশ্নর উত্তর ডদলে সময় ডনই 
না।আজলে কিলহেু োর বযডেরম ঘটলো, আমার বনু্ধরা আমার ডদলে িযাব িযাব 
কচাখ েলর োোলো। োলদর চাহডন কদলখ মলন হডেলো, এই সাডজদলে োরা ডচলনই 
না। কোনডদন কদলখ ডন। 
আর, ক্লালশ আমার ডবরুদ্ধ মলের িারা আলছ, োলদর কচহারা েখন মূহুলেগই উজ্জ্বে 
বণগ ধারন েরলো।োরা হয়লো মলন মলন বেলে োর্লো,- 'লমাল্লার কদৌঁড় অই 
মসডজদ পিগেই।হা হা হা'। 
আডম মুখ েুলে সযালরর ডদলে োোোম। মুচডে হাডসটা সযালরর মুলখ েখনও 
ডবরাজমান। 
আডম বেোম,- 'সযার, এই ক্লালশ োর সিলেগ আপনার ডে অডেমে?' 
সযার েযাবাচযাো কখলেন। সযার ডজলজ্ঞস েলরলছন ডে আর আডম বেডছ ডে। 
সযার বেলেন,- 'বুঝোম না।' 
- 'মালন, আমালদর ক্লালশর োর কমধা ডে রেম, কস ডবেলয় আপনার ডে ধারনা?' 
- 'োলো ধারনা। ছাত্রলদর সিলেগ এেজন ডশেলেরই কো সবলচলয় োলো জ্ঞান 
থালে।' 
আডম বেোম,- 'সযার, আপডন বেুন কো, এই ক্লালশর োরা োরা ফাষ্ট ক্লাশ আর 
োরা োরা কসলেন্ড ক্লাশ পালব?' 
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সযার ডেছুটা ডবডিে হলেন। বেলেন,- 'আডম কোমালে অনয ডবেলয় প্রশ্ন েলরডছ।েুডম 
'আউট অফ েনলটক্সট' এ ডর্লয় পাটা প্রশ্ন েরলছা,সাডজদ।' 
- 'না সযার, আডম েনলটক্সলটই আডছ। আপডন উত্তর ডদন।' 
সযার বেলেন,- 'এই ক্লাশ কথলে রায়হান, মমোজ, ফারহানা, সজীব, ওয়ালরশ, 
ইফডে, সুমন, জালবদ এবং েুডম ফাষ্ট ক্লাশ পালব। আর বাডেরা কসলেন্ড ক্লাশ।' 
সযার িালদর নাম বলেলছন, োরা সবাই ক্লালশর ডিডেয়যাট ষু্টলিট। সুেরাং, সযালরর 
অনুমান খুব এেটা েুে না। 
আডম বেোম,- 'সযার, আপডন এটা ডেলখ ডদলে পালরন?' 
- 'Why not'- সযার বেলেন। 
এই বলে ডেডন খচখচ েলর এেটা োর্লজর এেপালশ িারা ফাষ্ট ক্লাশ পালব োলদর 
নাম, অনযপালশ িারা কসলেন্ড ক্লাশ পালব, োলদর নাম ডেলখ আমার হালে ডদলেন। 
আডম বেোম,- 'সযার, ধলর ডনোম কি আপনার েডবেযৎবাণী সিূণগ সেয 
হলয়লছ।মালন, আপডন ফাষ্ট ক্লাশ পালব বলে িালদর নাম ডেলখলছন,োরা সবাই ফাষ্ট 
ক্লাশ কপলয়লছ, আর িারা কসলেন্ড ক্লাশ পালব ডেলখলছন, োলদর সবাই কসলেন্ড ক্লাশ 
কপলয়লছ।' 
- 'হুম, কো?' 
- 'এখন, সযার বেুন কো, িারা ফাষ্ট ক্লাশ কপলয়লছ, আপডন এই োর্লজ োলদর নাম 
ডেলখলছন বলেই ডে োরা ফাষ্ট ক্লাশ কপলয়লছ?' 
- 'নাহ কো।' 
- 'িারা কসলেন্ড ক্লাশ কপলয়লছ, োরা কসলেন্ড ক্লাশ পালব বলে আপডন এই োর্লজ 
ডেলখলছন বলেই ডে োরা কসলেন্ড ক্লাশ কপলয়লছ?' 
সযার বেলেন,- 'এেদম না।' 
- 'োহলে মূে বযাপারডট ডে সযার?' 
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সযার বেলেন,- 'মূে বযাপার হলো, আডম কোমালদর ডশেে।আডম খুব োলো জাডন 
পড়াশুনায় কোমালদর কে কেমন।আডম খুব োলো েলরই জাডন, োর কেমন কমধা। 
সুেরাং, আডম কচাখ বন্ধ েলরই বলে ডদলে পাডর কে কেমন করজাট েরলব।' 
 

আডম হাসোম। বেোম,- 'সযার, িারা কসলেন্ড ক্লাশ কপলয়লছ, োরা িডদ আপনালে 
কদাে কদয়? িডদ বলে, আপডন 'লসলেন্ড ক্লাশ' েযাটার্ডরলে োলদর নাম ডেলখলছন 
বলেই োরা কসলেন্ড ক্লাশ কপলয়লছ?' 
 

সযার েপালের োুঁজ েম্বা েলর বেলেন,- 'ইট উি ডব কটাটযাডে বুেডশট! আডম কেন 
এর জনয দায়ী হলবা? এটা কো সিূণগ োলদর দায়। আডম শুধু োলদর কমধা, কিার্যো 
সিলেগ ধারনা রাডখ বলেই অডগ্রম বলে ডদলে কপলরডছ কি কে কেমন করজাট 
েরলব।' 
আডম আবার কজালর কজালর হাসলে োর্োম। পুলরা ক্লাশ আমার ডদলে হাুঁ েলর 
োডেলয় আলছ। 
আডম থামোম। বেোম,- 'সযার, োেডদর েথা োর্যটাও ডিে এরেম। আপডন কিমন 
আমালদর কমধা, কিার্যো, েমো সিলেগ োলো ধারনা রালখন, স্রষ্টাও কেমডন োর 
সৃডষ্ট সিলেগ ধারনা রালখন। আপনার ধারনা মালঝ মালঝ েুে হলে পালর, ডেন্তু স্রষ্টার 
ধারনায় কোন েুে কনই। স্রষ্টা হলেন আডেমুে র্ালয়ব। ডেডন েূে-বেগমান-েডবেযৎ 
সব জালনন। 
আপডন কিরেম আমালদর সিলেগ পূবগানুমান েলর ডেলখ ডদলয়লছন কি, আমালদর 
মলধয োরা োরা ফাষ্ট ক্লাশ পালব, আর োরা কসলেন্ড ক্লাশ। এর মালন ডেন্তু এই না 
কি, আপডন বলেলছন বলে আমালদর কেউ ফাষ্ট ক্লাশ পাডে, কেউ কসলেন্ড ক্লাশ। 
স্রষ্টাও কসরেম পূবগানুমান েলর আমালদর োেডদর ডেলখ করলখলছন। োলে কেখা 
আলছ দুডনয়ায় আমরা কে ডে েরলবা। এর মালনও ডেন্তু এই না কি, ডেডন ডেলখ 
ডদলয়লছন বলেই আমরা োজগুলো েরডছ। বরং, এর মালন হলো এই- ডেডন জালনন 
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কি, আমরা দুডনয়ায় এই এই োজগুলো েরলবা। োই ডেডন ো অডগ্রম ডেলখ 
করলখলছন োেডদর ডহলসলব। 
 

আমালদর মলধয কেউ ফাষ্ট ক্লাশ আর কেউ কসলেন্ড ক্লাশ পাবার জনয কিমন 
কোনোলবই আপডন দায়ী নন, ডিে কসোলব, মানুলের মলধয কেউ োলো োজ েলর 
জান্নালে, আর কেউ খারাপ োজ েলর জাহান্নালম িাবার জনযও স্রষ্টা দায়ী নন। স্রষ্টা 
জালনন কি, আপডন আজ সোলে এেজনলে খুন েরলবন। োই ডেডন কসটা আলর্ই 
আপনার োেডদলর ডেলখ করলখলছন। এটার মালন এই না কি- স্রষ্টা ডেলখ করলখলছ 
বলেই আপডন খুনডট েলরলছন। এর মালন হলো- স্রষ্টা জালনন কি, আপডন আজ খুনডট 
েরলবন। োই কসটা অডগ্রম ডেলখ করলখলছন আপনার োেডদর ডহলসলব। 
 

 সযার, বযাপারটা ডে এখন পডরষ্কার? 
সযালরর কচহারাটা ডেছুটা ফযাোলশ মলন হলো। ডেডন বেলেন,- 'হুম।' 
এরপর সযার ডেছুেণ চুপ থােলেন।োরপর বেলেন,- 'আডম শুলনডছোম েুডম ে'ডদন 
আলর্ও নাডিে ডছলে।েুডম আবার আডিে হলে েলব?' 
আডম হা হা হা েলর হাসোম। বেোম,- 'এই প্রশ্নটা ডেন্তু সযার আউট অফ 
েনলটক্সট।' 
এটা শুলন পুলরা ক্লাশ হাডসলে কফুঁলট পড়লো। 
 

ডপডরওলির এেদম কশেডদলে, সযার আবার আমালে দাুঁড় েরালেন। বেলেন,- 
'বুঝোম স্রষ্টা আলর্ কথলে জালনন বলেই ডেলখ করলখলছন। ডেডন কিলহেু আলর্ 
কথলেই জালনন কে োলো োজ েরলব আর কে খারাপ োজ েরলব, োহলে পরীো 
কনওয়ার ডে দরোর? িারা জান্নালে িাওয়ার োলদর জান্নালে, িারা জাহান্নালম 
িাওয়ার োলদর জাহান্নালম পাডিলয় ডদলেই কো হলো, োই না?' 
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আডম আবার হাসোম। আমার হালে সযালরর ডেলখ কদওয়া োর্জডট েখনও ধরা 
ডছলো। আডম কসটা সযারলে কদডখলয় বেোম,- 'সযার, এই োর্লজ োরা োরা ফাষ্ট 
ক্লাশ পালব, আর োরা োরা কসলেন্ড ক্লাশ পালব, োলদর নাম কেখা আলছ। োহলে 
এই োর্জডটর ডেডত্তলেই করজাট ডদলয় ডদন। বাড়ডে েলর পরীো ডনলেন কেলনা?' 
সযার বেলেন,- 'পরীো না ডনলে কেউ হয়লো এই বলে অডেলিার্ েরলে পালর কি,- 
'সযার আমালে ইো েলরই কসলেন্ড ক্লাশ ডদলয়লছ। পরীো ডদলে আডম হয়লো ডিেই 
ফাষ্ট ক্লাশ কপোম।' 
আডম বেোম,- 'এেদম োই, সযার। স্রষ্টাও এইজনয পরীো ডনলেন, িালে কেউ 
বেলে না পালর- দুডনয়ায় পরীোর বযবস্থা থােলে আডম অবশযই আজলে জান্নালে 
থােোম। স্রষ্টা ইো েলরই আমালে জাহান্নালম পাডিলয়লছ।' 
ক্লালশর সবাই হাে োডে ডদলে শুরু েরলো। সযার বেলেন,- 'সাডজদ, আই হযাে এযা 
োষ্ট কোলয়শ্চান।' 
- 'লিডফলনইটডে, সযার।'- আডম বেোম। 
- 'আো, কি মানুে পুলরা জীবলন খারাপ োজ কবডশ েলর, কস অেে ডেছু না ডেছু 
োলো োজ কো েলর, োই না?' 
- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'োহলে, এই োলো োজগুলোর জনয হলেও কো োর জান্নালে িাওয়া দরোর, 
োই না?' 
আডম বেোম,- 'সযার, পাডন ডেোলব বেডর হয়?' 
সযার আবার অবাে হলেন। হয়লো বেলে িাডেলেন কি, এই প্রশ্নটাও আউট অফ 
েনলটক্সট, ডেন্তু ডে কেলব কিন চুপলস কর্লেন। বেলেন,- 'দুই োর্ হাইলড্রালজন আর 
এে োর্ অডক্সলজলনর সংডমশ্রলণ।' 
আডম বেোম,- 'আপডন এে োর্ হাইলড্রালজন আর এে োর্ অডক্সলজন ডদলয় পাডন 
বেডর েরলে পারলবন?' 
- 'েখলনাই না।' 
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- 'ডিে কসোলব, এে োর্ োলো োজ আর এে োর্ মন্দ োলজ জান্নাে পাওয়া 
িায়না। জান্নাে কপলে হলে হয় ডেন োর্ই োলো োজ হলে হলব, নেুবা দুই োর্ 
োলো োজ, এে োর্ মন্দ োজ হলে হলব। অথগাৎ, োলো োলজর পাল্লা োডর হওয়া 
আবশযে।' 
কসডদন আর কোন প্রশ্ন সযার আমালে েলরন ডন।' 
- 
এে ডনশ্বাাঃলস পুলরাটা পলড় কফেোম। কোথাও এেটুও থাডমডন। পড়া কশলে কিই 
মাত্র সাডজলদর িালয়ডরটা বন্ধ েরলে িালবা, অমডন কদখোম, কপছন কথলে সাডজদ 
এলস আমার োন মলে ধলরলছ। কস বেলো,- 'েুই কো সাংঘাডেে কেলেলের কচার।' 
আডম কহলস বেোম,- 'হা হা হা। সযারলে কো োলো জব্দ েলরডছস বযাটা।' 
েথাটা কস োলন ডনলো বলে মলন হলো না। ডনলজর সিলেগ কোন েমডিলমন্টই কস 
আমলে কনয় না। র্ামছায় মুখ মুছলে মুছলে কস খালটর উপর শুলয় পড়লো। 
আডম োর োুঁলধ হাে রাখোম। বেোম,- 'সাডজদ......' 
- 'হু' 
- 'এেটা েথা বেলবা?' 
- 'বে।' 
- 'জাডনস, এেসময় িুবলেরা ডহমু হলে চাইলো। হেুদ পাঞ্জাডব র্ালয় ডদলয়, 
মরুেূডমলে র্েগ খুুঁলড় কজযাৎস্না কদখার স্বপ্ন কদখলো। কদডখস, এমন এেডদন আসলব, 
কিডদন িুবলেরা সাডজদ হলে চাইলব। ডিে কোর মলো......' 
এই বলে আডম সাডজলদর ডদলে োোোম। কদখোম, েেেলণ কস ঘুডমলয় পলড়লছ। 
অলঘার ঘুম........ 

 
আডরফ োই আমালর্া জবাব পলর কো ডদমুই, 

আপােে ১টা হাদীস আর কোরালনর ১টা আয়াে পড়লে ডদোম: 
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হাদীলস মুহাম্মদ বলেলছন: কোমালদর প্রলেযলের সৃডষ্টর উপাদান স্বীয় মােৃর্লেগ চডল্লশ 
ডদন পিগে জমা রাখা হয়। এরপর অনুরূপোলব (চডল্লশ ডদলন) ো আোোরুলপ 
(রক্তডপণ্ড) পডরণে হয়। োরপর অনুরূপোলব (চডল্লশ ডদলন) ো কর্ালির টুেরার রূপ 
োে েলর। এরপর আল্লাহ্ োর োলছ চারডট ডবেলয়র ডনলদগশ ডনলয় এেজন ডফডরশো 
পািান। কস োর আমে, মৃেুয, ডরডজে এবং কস ডে পাডপ হলব না পুণযবান হলব, এসব 
ডেলখ কদন। োরপর োর মলধয রূহ ফুুঁলে কদয়া হয়। (েুডমলষ্টর পর) এে বযাডক্ত 
এেজন জাহান্নামীর আমলের নযায় আমে েরলে থালে এমনডে োর ও 
জাহান্নামীলদর মলধয এে হালের বযবধান কথলে িায়, এমন সময় োর োলর্যর ডেখন 
এডর্লয় আলস। েখন কস জান্নােবাসীলদর আমলের নযায় আমে েলর থালে। ফলে কস 
জান্নালে প্রলবশ েলর। আর এে বযাডক্ত (প্রথম হলেই) জান্নােবাসীলদর আমলের 
অনুরুপ আমে েরলে থালে। এমন ডে কশে পিগে োর ও জান্নালের মালঝ মাত্র 
এে হালের বযবধান কথলে িায়। এমন সময় োর োলর্যর ডেখন এডর্লয় আলস। 
েখন কস জাহান্নামীলদর আমলের অনুরূপ আমে েলর থালে এবং পডরণডেলে কস 
জাহান্নালম প্রলবশ েলর। (বুখারী-৪-৫৫-৫৪৯) 
 
কোরালন মুহাম্মলদর োল্পডনে আল্লাহ বলেলছন: আডম িডদ ইলে েরোম োহলে 
প্রলেযে বযডক্তলে সৎ পলথ পডরচাডেে েরোম। ডেন্তু আমার (এ) েথা অবশযই সেয 
প্রডেপন্ন হলব: আডম ডনশ্চয়ই জাহান্নামলে ডজ্বন ও মানুে ডমডেলয় পূণগ েরব। {সূরা 
আস কসজদাহ্ (৩২) ১৩ নং আয়াে} 
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স্রষ্টা কেন মন্দ োলজর দায় কনন না? 
 

ক্লালশ নেুন এেজন সযার এলসলছন। নাম- মডফজুর রহমান। 
হযাংো-পােো র্ড়ন। বাোস আসলেই কিলনা ঢলে পড়লব মেন অবস্থা 
শরীলরর।েরলোলের কচহারার কচলয় কচাখ দুডট অস্বাোডবে রেম বড়।লদখলেই মলন 
হয় কিন বড় বড় সাইলজর দুডট জেপাই, কেউ কখাদাই েলর বডসলয় ডদলয়লছ। 
েরলোে খুবই োলো মানুে। উনার সমসযা এেডটই- ক্লালস উডন িলোটা না 
বালয়ােডজ পড়ান, োরলচলয় কবডশ দশগন চচগা েলরন। ধমগ কোথা কথলে আসলো, ডিে 
েলব কথলে মানুে ধাডমগে হওয়া শুরু েরলো, 'ধমগ আদলে ডে' আর, 'ডে নয়' োর 
র্ল্প েলরন। 
 

আজলে উনার চেুথগ ক্লাশ। পড়ালবন Analytical techniques & bio-
informatics। চেুথগ কসডমষ্টালর এটা পড়ালনা হয়। 
সযার এলস প্রথলম বেলেন,- 'Good morning, guys....' 
সবাই সমস্বলর বেলো,- 'Good morning, sir...' 
এরপর সযার ডজলজ্ঞস েরলেন,- 'সবাই কেমন আলছা? ' 
সযালরর আলরা এেডট োলো ডদে হলো- উডন ক্লালশ এলে এোলবই সবার েুশোডদ 
ডজলজ্ঞস েলরন।সাধারণে হায়ার কেলেলে কিটা সব ডশেে েলরন না। োরা 
করাবলটর মলো ক্লালশ আলসন, িলন্ত্রর মলো েলর কেেচারটা পডড়লয় কবডরলয় িান। 
কসডদে কথলে মডফজুর রহমান নালমর এই েরলোে অলনেটা অনযরেম। 
আবালরা সবাই সমস্বলর উত্তর ডদলো। ডেন্তু কর্ােমাে বাুঁধলো এে জায়র্ায়। 
ডশোথগীলদর মলধয েলয়েজন উত্তর ডদলয়লছ এোলব- 'আেহামমমমদুডেল্লাহ োলো।' 
সযার েপালের োুঁজ এেটু দীঘগ েলর বেলেন,- 'আেহামদুডেল্লাহ্ োলো বলেলছা কে 
কে?' 
অদু্ভে প্রশ্ন। সবাই থেমে কখলো। 
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এেটু আলর্ই বলেডছ সযার এেটু অনযরেম। প্রাইমাডর কেলেলের ডটচারলদর মলো 
ক্লালশ এলস ডবেট ডচৎোর েলর Good Morning বলেন, সবাই কেমন আলছ 
জানলে চান। এখন 'আেহামদুডেল্লাহ্' বোর জনয ডে প্রাইমাডর কেলেলের ডশেেলদর 
মলো কবে ডদলয় ডপটালবন নাডে? 
 

সাডজলদর েখন োর প্রাইমাডর কুলের ডশেে বাবুে চন্দ্র দালশর েথা মলন পলড় 
কর্লো। এই কোেটা ক্লালশ কেউ দুলটার কবডশ হাুঁডচ ডদলেই কবে ডদলয় আোমেন 
ডপটালেন। উনার েথা হলো- 'হাুঁডচর সলবগাচ্চ পডরমাণ হলব দু'ডট। দু'ডটর কবডশ হাুঁডচ 
কদওয়া মালন ইলে েলরই কবয়াদডব েরা।' 
িালহাে, বাবুে চলন্দ্রর পাি কো েলবই চুলেলছ, এবার মডফজ চলন্দ্রর হালেই না র্ণ 
ডপটুডন খাওয়া োলর্। 
ক্লালশর সবগলমাট সােজন দাুঁড়ালো। এরা সবাই 'আেহামদুডেল্লাহ্ োলো' বলেলছ। 
এরা হলে- রাডেব, আদনান, জুনালয়দ, সাডেব, মডরয়ম, ডরো এবং সাডজদ। 
সযার সবার কচহারাটা এেটু োলোমলো পরখ েলর ডনলেন। এরপর ডপে েলর কহলস 
ডদলয় বেলেন,- 'বলসা।' 
সবাই বসলো। আজলে আর মলন হয় এযাোলিডমে পড়াশুনা হলবনা। দশগলনর 
োডত্বে আোপ হলব। 
ডিে োই হলো। মডফজুর রহমান সযার আদনানলে দাুঁড় েরালো। বেলেন,- 'েুডমও 
বলেডছলে কসটা, না?' 
- 'ডজ্ব সযার।'- আদনান উত্তর ডদলো। 
সযার বেলেন,- 'আেহামদুডেল্লাহ্'র অথগ ডে জালনা?' 
আদনান মলন হয় এেটু েয় পালে। কস কঢাুঁে ডর্েলে ডর্েলে বেলো,- 'ডজ্ব সযার, 
আেহামদুডেল্লাহ্ অথগ হলো- সেে প্রশংসা কেবডে আল্লাহর।' 
সযার বেলেন,- 'সেে প্রশংসা কেবডে আল্লাহর।' 
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সযার এই বােযডট দু'বার উচ্চারণ েরলেন। এরপর আদনালনর ডদলে োডেলয় 
বেলেন,- 'বলসা।' 
আদনান বসলো। এবার সযার ডরোলে দাুঁড় েরালেন। সযার ডরোর োলছ ডজলজ্ঞস 
েরলেন,- 'আো, পৃডথবীলে চুডর-িাোডে আলছ?' 
ডরো বেলো,- 'আলছ।' 
- 'খুন-খারাডব, রাহাজাডন, ধেগণ?' 
-- 'ডজ্ব, আলছ।' 
- 'েথা ডদলয় েথা না রাখা, মানুেলে িোলনা, কোে-োেসা এসব?' 
- 'ডজ্ব, আলছ।' 
- 'এগুলো ডে প্রশংসালিার্য?' 
- 'না।' 
'োহলে মানুে এেডট োলো োজ েরার পর োর সব প্রশংসা িডদ আল্লাহর হয়, 
মানুে িখন চুডর-িাোডে েলর, কোে িোয়, খুন-খারাডব েলর, ধেগণ েলর, েখন সব 
মলন্দর করডিট আল্লাহলে কদওয়া হয়না কেলনা? উডন প্রশংসার োর্ পালবন, ডেন্তু 
দূনগালমর োর্ ডনলবন না, ো কেমন হলয় কর্লো না?' 
 

ডরো মাথা ডনুঁচু েলর চুপ েলর আলছ।সযার বেলেন,- 'এখালনই ধলমগর কেডিবাডজ। 
ইশ্বর সব োলোটা বুলঝন, ডেন্তু মন্দটা কথলে ডনলজলে গুডটলয় ডনলয়লছন। আদলে, 
ইশ্বর বলে কেউ কনই। িডদ থােলো, োহলে ডেডন এরেম এেলচাখা হলেন না। 
বান্দার োলো োলজর করডিটটা ডনলজ ডনলয় ডনলবন, ডেন্তু বান্দার মন্দ োলজর কবোয় 
বেলবন- 'উহু, অইটা কথলে আডম পডবত্র। অইটা কোমার োর্।' 
সযালরর েথা শুলন ক্লালশ কি ে'জন নাডিে আলছ, োরা হাে োডে কদওয়া শুরু 
েরলো। সাডজলদর পালশ কি নাডিেটা বলসলছ, কস কো বলেই বসলো,- 'মডফজ সযার 
হলেন আমালদর বাঙোর কিলটা।' 
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সযার বলেই িালেন ধমগ আর স্রষ্টার অসারো ডনলয়। 
 

এবার সাডজদ দাুঁড়ালো। সযালরর েথার মালঝ কস বেলো,- 'সযার, সৃডষ্টেেগা এেলচাখা 
নন। ডেডন মানুলের োলো োলজর করডিট কনন না। ডেডন েলোটুেুই কনন, িলোটুেু 
ডেডন পালবন। ইশ্বর আলছন।' 
সযার সাডজলদর ডদলে এেটু োলোমলো োোলেন। বেলেন,- 'ডশওর?' 
- 'ডজ্ব।' 
- 'োহলে মানুলের মন্দ োলজর জনয কে দায়ী?' 
- 'মানুেই দায়ী।- সাডজদ বেলো। 
- 'োলো োলজর জনয?' 
- 'োও মানুে।' 
সযার এবার ডচৎোর েলর বেলেন,- 'এক্সাক্টডে, এটাই বেলে চাডে। োলো/মন্দ 
এসব মানুলেরই োজ। কসা, এর সব করডিটই মানুলের। এখালন স্রষ্টার কোন হাে 
কনই। কসা, ডেডন এখান কথলে না প্রশংসা কপলে পালরন, না ডেরকার। কসাজা েথায়, 
স্রষ্টা বেলে কেউই কনই।' 
ক্লালশ ডপনপেন ডনরবো। সাডজদ বেলো,- 'মানুলের োলো োলজর জনয স্রষ্টা 
অবশযই প্রশংসা পালবন, োরন, মানুেলে স্রষ্টা োলো োজ েরার জনয দুডট হাে 
ডদলয়লছন, োলো ডজডনস কদখার জনয দুডট কচাখ ডদলয়লছন, ডচো েরার জনয মডিষ্ক 
ডদলয়লছন, দুডট পা ডদলয়লছন। এসবডেছুই স্রষ্টার দান। োই োলো োলজর জনয ডেডন 
অবশযই প্রশংসা পালবন।' 
সযার বেলেন,- 'এই গুলো ডদলয় কো মানুে খারাপ োজও েলর, েখন?' 
- 'এর দায় স্রষ্টার নয়।' 
- 'হা হা হা হা। েুডম খুব মজার মানুে কদখডছ।হা হা হা হা।' 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, স্রষ্টা মানুেলে এেডট স্বাধীন ইোশডক্ত ডদলয়লছন। এটা ডদলয় 
কস ডনলজই ডনলজর োজ ডিে েলর কনয়। কস ডে োলো েরলব, না মন্দ।' 
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সযার ডেরকালরর সুলর বেলেন, - 'ধমগীয় ডেোবাডদর েথা বাদ দাও, মযান। োম টু 
দয পলয়ট এন্ড ডব েডজেযাে।' 
সাডজদ বেলো, - 'সযার, আডম ডে উদাহরণ ডদলয় কবাঝালে পাডর বযাপারটা?' 
- 'অবশযই।'- সযার বেলেন। 
সাডজদ বেলে শুরু েরলো- 
'ধরুন, খুব র্েীর সার্লর এেডট জাহাজ িুলব কর্লো। ধরুন, কসটা বামুগিা ট্রায়াোে। 
এখন কোন িুবুডরই কসখালন িুব ডদলয় জাহালজর মানুেগুলোলে উদ্ধার েরলে পারলছ 
না। বামুগিা ট্রায়াোলে কো নয়ই। এই মূহুলেগ ধরুন কসখালন আপনার আডবেগাব 
ঘটলো। আপডন সবাইলে বেলেন,- 'আডম এমন এেডট িন্ত্র বাডনলয় ডদলে পাডর, কিটা 
র্ালয় োডর্লয় কিলোন মানুে খুব সহলজই িুলব িাওয়া জাহালজর মানুেগুলোলে উদ্ধার 
েরলে পারলব। িুবুডরর কোনরেম েডে হলব না।' 
সযার বেলেন,- 'হুম, কো?' 
- 'ধরুন, আপডন িন্ত্রডট েৎেণাৎ বানালেন, এবং এেজন িুবুডর কসই িন্ত্র র্ালয় 
োডর্লয় সার্লর কনলম পড়লো িুলব িাওয়া মানুেগুলোলে উদ্ধার েরলে।' 
ক্লালশ েখন এেদম ডপনপেন ডনরবো। সবাই মুগ্ধ কশ্রাো। োলরা কচালখর পেেই 
কিলনা পড়লছনা। 
সাডজদ বলে কিলে োর্লো- 
'ধরুন, িুবুডরটা িুব ডদলয় িুলব িাওয়া জাহালজ চলে কর্লো। কসখালন ডর্লয় কস 
কদখলো, মানুেগুলো হাুঁসপাশ েরলছ। কস এলে এলে সবাইলে এেডট েলর 
অডক্সলজলনর ডসডেন্ডার ডদলয় ডদলো। এবং োলদর এেজন এেজন েলর উদ্ধার 
েরলে োর্লো।' 
সযার বেলেন,- 'হুম।' 
- 'ধরুন, সব িাত্রীলে উদ্ধার েরা কশে। বাডে আলছ মাত্র এেজন। িুবুডরটা িখন 
কশে কোেটালে উদ্ধার েরলে কর্লো, েখন িুবুডরটা কদখলো- এই কোেটালে কস 
আলর্ কথলেই ডচলন।' 
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এেটুেু বলে সাডজদ সযালরর োলছ প্রশ্ন েরলো,- 'সযার, এরেম ডে হলে পালরনা?' 
সযার বেলেন,- 'অবশযই হলে পালর। কোেটা িুবুডরর আত্মীয় বা পডরডচে হলয় 
কিলেই পালর। অস্বাোডবে ডেছু নয়।' 
সাডজদ বেলো,- 'ডজ্ব। িুবুডরটা কোেটালে ডচনলে পারলো। কস কদখলো,- এটা হলে 
োর চরম শত্রু। এই কোলের সালথ োর দীঘগ ডদলনর ডবলরাধ চেলছ। এরেম হলে 
পালরনা, সযার? 
- 'হযাুঁ, হলে পালর।' 
সাডজদ বেলো,- 'ধরুন, িুবুডরর মলধয বযডক্তর্ে ডহংসালবাধ কজলর্ উিলো। কস 
শত্রুোবশাঃে ডিে েরলো কি, এই কোেটালে কস বাুঁচালবনা। োরন, কোেটা োর 
দীঘগডদলনর শত্রু। কস এেটা চরম সুলিার্ কপলো এবং প্রডেলশাধ পরায়ন হলয় 
উিলো। ধরুন, িুবুডর অই কোেটালে অডক্সলজলনর ডসডেন্ডার কো ডদলোই না, উলটা 
উলি আসার সময় কোেটালে কপলট এেটা কজালর োডথ ডদলয় আসলো।' 
ক্লালশ েখনও ডপনপেন ডনরবো। সবাই সাডজলদর ডদলে এেদৃলষ্ট োডেলয় আলছ। 
সযার বেলেন,- 'লো, োলে ডে প্রমান হয়, সাডজদ?' 
সাডজদ সযালরর ডদলে ডফরলো। ডফলর বেলো,- 'Let me finish my beloved 
sir....' 
- 'Okey, you are permitted. carry on'- সযার বেলেন। 
 

সাডজদ এবার সযারলে প্রশ্ন েরলো,- 'সযার, বেুন কো, এই কি, এেগুলো িুলব 
িাওয়া কোেলে িুবুডরটা উদ্ধার েলর আনলো, এর জনয আপডন ডে কোন করডিট 
পালবন?' 
সযার বেলেন,- 'অবশযই আডম করডিট পালবা। োরন, আডম িডদ অই ডবলশে িন্ত্রডট 
না বাডনলয় ডদোম, োহলে কো এই কোেগুলোর কেউই বাুঁচলো না।' 
সাডজদ বেলো,- 'এেদম ডিে সযার। আপডন অবশযই এরজনয করডিট পালবন। ডেন্তু, 
আমার পরবেগী প্রশ্ন হলে- 'িুবুডরটা সবাইলে উদ্ধার েরলেও, এেজন কোেলে কস 
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শত্রুো বশাঃে উদ্ধার না েলর মৃেুযেূলপ কফলে করলখ এলসলছ। আসার সময় োর 
কপলট এেডট কজালর োডথও ডদলয় এলসলছ। ডিে?' 
- 'হুম।' 
- 'এখন সযার, িুবুডরর এলহন অনযালয়র জনয ডে আপডন দায়ী হলবন? িুবুডরর এই 
অনযালয়র োর্টা ডে সমানোলব আপডনও োর্ েলর কনলবন?' 
সযার বেলেন,- 'অবশযই না। ওর কদালের োর্ আডম কেলনা কনলবা? আডম কো োলে 
এরেম অনযায় োজ েরলে বডেডন। কসটা কস ডনলজ েলরলছ। সুেরাং, এর পুলরা দায় 
োর।' 
সাডজদ এবার হাসলো। কহলস কস বেলো,- 'সযার, ডিে এেইোলব, আল্লাহ ো'য়াো 
মানুেলে সৃডষ্ট েলরলছন োলো োজ েরার জনয। আপডন কিরেম িুবুডরলে এেটা 
ডবলশে িন্ত্র বাডনলয় ডদলয়লছন, কসরেম সৃডষ্টেেগাও মানুেলে অনুগ্রহ েলর হাে, পা, 
কচাখ, নাে, োন, মুখ, মডিষ্ক এসব ডদলয় ডদলয়লছন। সালথ ডদলয়লছন এেডট স্বাধীন 
ইোশডক্ত। এখন এসব বযবহার েলর কস িডদ কোন োলো োজ েলর, োর করডিট 
স্রষ্টাও পালবন, কিরেম ডবলশে িন্ত্রডট বাডনলয় আপডন করডিট পালেন। আবার, কস 
িডদ এগুলো বযবহার েলর কোন খারাপ োজ েলর, র্ডহগে োজ েলর, োহলে এর 
দায়োর স্রষ্টা কনলবন না। কিরেম, িুবুডরর অই অনযালয়র দায় আপনার উপর বেগায় 
না। আডম ডে কবাঝালে কপলরডছ, সযার?' 
ক্লালশ এেেণ ধলর ডপনপেন ডনরবো ডবরাজ েরডছলো। এবার ক্লালশর সেে 
আডিলেরা ডমলে এেসালথ কজালর কজালর হাে োডে কদওয়া শুরু েরলো। 
সযালরর জবালবর আশায় সাডজদ সযালরর ডদলে োডেলয় আলছ। সযার বেলেন,- 'হুম। 
আই র্ট দয পলয়ট।'- এই বলে সযার কসডদলনর মলো ক্লাশ কশে েলর চলে িান। 
 

আলর্র অধযালয়র কশলের হাদীস ও কোরালনর আয়ালের সালথ এটা কিার্ েলর পড়লবন 

আর আল্লাহ িালে পথ কদখান, োলে পথভ্রষ্ট েরার কেউ কনই। আল্লাহ ডে 
মহাশডক্তধর প্রডেলশাধ গ্রহণোরী নন? {সূরা আয্-িুমার (৩৯) ৩৭ নং আয়াে} 
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শূনযস্থান কথলে স্রষ্টার দূরত্ব...... 
 

সাডজলদর োলছ এেডট কমইে এলসলছ সোেলবো। কমইেডট পাডিলয়লছ োর নাডিে 
বনু্ধ ডবিব ধর। ডবিব দা'লে আডমও ডচডন। সদা হাসয এই কোেটার সালথ মালঝ 
মালঝই ডট.এস.ডসলে কদখা হলো। কদখা হলেই উডন এেডট হাডস ডদলয় ডজলজ্ঞস 
েরলেন,- 'েুই ডে এখলনা রালের কবো েূে কদডখস?' 
ডবিব দা মলন হয় হাডসডট প্রস্তুে েলরই রাখলো। কদখা হওয়া মাত্রই প্রদশগন। ডবিব 
দা'লে ডচনোম সাডজলদর মাধযলম। সাডজদ আর ডবিব দা এেই ডিপাটগলমলটর। 
ডবিব দা সাডজলদর কচলয় দু বযাচ ডসডনয়র। 
সাডজদ ডবশ্বডবদযােলয় এলস কি প্রথলম নাডিে হলয় ডর্লয়ডছলো, োর পুলরা করডিটটাই 
ডবিব দা'র। ডবিব দা োলে ডবডেন্ন নাডিে, এযার্লনাডষ্টেলদর বই-টই পডড়লয় নাডিে 
বাডনলয় কফলেডছলো। সাডজদ এখন আর নাডিে কনই। 
 

আডম ক্লাশ কশলে রুলম ঢুলে কদখোম সাডজদ বরাবলরর মলোই েডিউটার গুোলে। 
আমালে কদখামাত্রই বেলো,- 'লোর দাওয়াে আলছ।' 
- 'লোথায়?'- আডম ডজলজ্ঞস েরোম। 
সাডজদ বেলো,- 'ডবিব দা কদখা েরলে বলেলছন।' 
আমার সালথ উনার কোন কেনলদন কনই।আমালে এোলব কদখা েরলে বোর কহেু 
ডে বুঝোম না। সাডজদ বেলো,- 'ঘাবলড় কর্ডে নাডে? কোলে এো না, সালথ 
আমালেও।' 
এই বলে সাডজদ ডবিব দা'র কমইেডট ওলপন েলর কদখালো।লমইেডট হুবহু এরেম- 
 

'সাডজদ, 
আডম কোমালে এেজন প্রর্ডেশীে, উদারমন সিন্ন, মুলক্তামনা োবোম। পড়াশুনা 
েলর েুডম েডথে ধমগীয় কর্াুঁড়াডম আর অন্ধ ডবশ্বাস কথলে কবডরলয় এলসডছলে। ডেন্তু 
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েুডম কি আবার কসই অন্ধ ডবশ্বালসর জর্লে ডফলর িালব- কসটা েল্পনাও েডরডন আডম। 
আজ ডবলেলে বাসায় এলসা। কোমার সালথ আোপ আলছ।' 
 

আমরা খাওয়া-দাওয়া েলর, দুপুলরর নামাজ পলড় ডবিব দা'র সালথ কদখা েরার জনয 
কবর হোম। ডবিব দা আলর্ থােলেন বনানী, এখন থালেন োুঁটাবন। জযাম-টযাম 
োডটলয় আমরা িখন ডবিব দা'র বাসায় কপৌঁডছ, েখন আসলরর ওয়াক্ত হলয় কর্লছ। 
ডবিব দা'র সালথ হযান্ডলশে েলর আমরা বসোম না। সাডজদ বেলো,- 'দাদা, আোপ 
এেটু পলর হলব। আসলরর নামাজটা পলড় আডস আলর্।' 
ডবিব দা না েরলেন না। আমরা কবডরলয় কর্োম। পাশ্বগবেগী মসডজলদ আসলরর 
নামাজ পলড় বযাে েরোম উনার বাসায়। 
ডবিব দা ইলোমলধযই েডফ বেডর েলর করলখলছন। খুবই উন্নেমালনর েডফ। েডফর 
র্ন্ধটা পুলরা ঘরময় ছডড়লয় পড়লো মূহুলেগই। 
সাডজদ েডফ হালে ডনলে ডনলে আমালে উলেশয েলর বেলো,- 'জাডনস, ডবিব দা'র 
এই েডফ ডবশ্বডবখযাে। েূ-মধয সার্রীয় অঞ্চলের েডফ। এইটা োনািা ছাড়া আর 
কোথাও পাওয়া িায় না। ডবিব দা োনািা কথলে অিগার েডরলয় আলনন।' 
েডফর োলপ চুমুে ডদলয় মলন হলো আসলেই সডেয।এে োলো েডফ হলে পালর-
োবাই িায় না। 
সাডজদ এবার ডবিব দা'র ডদলে োডেলয় বেলো,- 'আোপ শুরু কহাে।' 
ডবিব দা'র মুলখ সদা হাসয োবটা আজলে কনই। উনার পরম ডশলেযর এরেম 
অধাঃপেলন সম্ভবে উনার মন ডেছুটা ডবেন্ন। ডেডন বেলেন,- 'লোমার ডসদ্ধালের প্রডে 
আমার িলথষ্ট শ্রদ্ধা আলছ। েলব, কোমালে এেডট ডবেলয় বোর জনযই আসলে 
বলেডছ। হয়লো েুডম বযাপারডট কজলন থােলব-েবুও।' 
সাডজদ েডফর োলপ চুমুে ডদলয় বেলো,- 'জানা ডবেয়টাও আপনার মুখ কথলে শুনলে 
মলন হয় নেুন জানডছ। আডম আপনালে েলোটা পছন্দ েডর ো কো আপডন 
জালননই।' 
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ডবিব দা কোন েূডমোয় কর্লেন না। সরাসডর বেলেন,- 'ওই কি, কোমার সৃডষ্টেেগা, 
উনার বযাপালর বেলে চাই। েুডম ডবজ্ঞালনর ছাত্র, েুডম হয়লো এ বযাপালর জালনা। 
সম্প্রডে ডবজ্ঞান প্রমান েলরলছ, এই মহাডবশ্ব সৃডষ্টলে সৃডষ্টেেগার কোন দরোর কনই। 
মহাডবশ্ব সৃডষ্ট হলয়লছ শুনয কথলেই। আলর্ কোমরা, মালন ডবশ্বাসীরা বেলে, এেটা 
সামানয সুুঁচও িখন কোন োডরর্র ছাড়া এমডন এমডন বেডর হলে পালরনা, োহলে 
এই কর্াটা মহাডবশ্ব ডেোলব বেডর হলব আপনা আপডন? ডেন্তু ডবজ্ঞান এখন বেলছ, 
এই মহাডবশ্ব শুনয কথলে আপনা আপডনই বেডর হলয়লছ। োলরা সাহািয ছাড়াই।' 
এই েথাগুলো ডবিব দা এে নার্ালড় বলে কর্লেন। মলন হলয়লছ ডেডন কোন 
ডনাঃশ্বাসই কনন ডন এেেণ। 
সাডজদ বেলো,- 'অদু্ভে কো। োহলে কো আমালে আবার নাডিে হলয় কিলে হলব 
কদখডছ। হা হা হা হা।' 
সাডজদ চমৎোর এেটা হাডস ডদলো। সাডজদ এইোলব হাসলে পালর, ো আডম আজই 
প্রথম কদখোম। ডবিব দা কসডদলে মলনালিার্ ডদলয়লছন বলে মলন হলো না। উডন 
কমাটামুডট এেটা কেেচার শুরু েলরলছন। আডম আর সাডজদ খুব মলনালিাডর্ ছালত্রর 
মলো উনার ববজ্ঞাডনে েথাবােগা শুনডছোম। ডেডন িা কবাঝালেন, বা বেলেন, োর 
সার সংলেপ এরেম।- 
'পদাথগ ডবজ্ঞালন নেুন ডদর্লের উলন্মাচন েলরলছ কোয়াটাম কমোডনক্স। এই 
কোয়ান্টাম কমোডনলক্স এেডট ডথওডর আলছ, কসডট হলো- 'লোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শান। 
এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর মূে েথা হলো,- 'মহাডবলশ্ব পরম শুনয স্থান বলে 
আদলে ডেছু কনই। মালন, আমরা কিটালে 'Nothing' বলে এেডদন কজলন এলসডছ, 
ডবজ্ঞান বেলছ, আদলে 'Nothing' বেলে ডেছুই কনই। প্রেৃডে শূনয স্থান পছন্দ 
েলরনা। োই, িখনই কোন শুনযস্থান (Nothing) বেডর হয়, কসখালন এে কসলেলন্ডর 
ডবডেয়ন োলর্র এে োর্ সমলয়র মলধয েণা এবং প্রডেেণা (Matter & anti-
matter) বেডর হলে, এবং এেডটর সালথ অনযডটর ঘেগলণ ধ্বংস হলয় িালে। 
 



  

33 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

কোমরা জালনা কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর ধারনা কোথা হলে এলসলছ?' 
আডম বেোম,- 'না।' 
ডবিব দা আবার বেলে শুরু েরলেন,- ' এই ধারনা এলসলছ হাইলজনবালর্গর ডবখযাে 
'অডনশ্চয়ো নীডে' কথলে। হাইলজনবালর্গর কসই ডবখযাে সূত্রটা কোমরা জালনা ডনশ্চয়?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ। হাইলজনবার্গ বলেলছন, আমরা েখনও এেডট েণার অবস্থান 
এবং এর েরলবলর্র সডিে পডরমাণ এেসালথ এেুলরইটডে জানলে পারলবা না। িডদ 
অবস্থান সডিেোলব জানলে পাডর, োহলে এর েরলবলর্র মলধয র্েদ থােলব। আবার 
িডদ েরলবর্ সডিেোলব জানলে পাডর, োহলে এর অবস্থালনর মলধয র্েদ থােলব। 
দুলটা এেইসালথ সডিেোলব জানা েখলনাই সম্ভব না। এইটা কি সম্ভব না, এটা 
ডবজ্ঞালনর অসারো না, আসলে এটা হলো েণার ধমগ বা ববডশষ্টয। ' 
ডবিব দা বেলেন,- 'এক্সাক্টডে। এেদম োই। হাইলজনবালর্গর এই নীডেলে শডক্ত আর 
সমলয়র কেলত্র বযবহার েরা িায়। হাইলজনবালর্গর এই নীডে িডদ সডেয হয়, োহলে 
মহাডবলশ্ব 'শূনযস্থান' বলে ডেছু থােলে পালরনা। িডদ থালে, োহলে োর অবস্থান ও 
েরলবর্ দুলটাই শূনয চলে আলস, িা হাইলজনবালর্গর নীডে ডবরুদ্ধ।' 
এইটুেু বলে ডবিব দা এেটু থামলো। েডফর পট কথলে েডফ ঢােলে ঢােলে 
বেলেন,- 'বুঝলেলছা কোমরা?' 
 

সাডজদ বুঝলছ ডেনা জাডননা, েলব আমার োলছ বযাপারডট দূলবগাধয মলন হলেও, ডবিব 
দা'র উপস্থাপন েডেমা কসটালে অলনেটাই প্রাঞ্জে েলর েুেলছ। োলো োর্লছ। 
 

ডবিব দা েডফলে চুমুে ডদলেন। এরপর আবার বেলে শুরু েরলেন,- 'োহলে 
কোমরা বলো না, কি ডবর্ বযাং এর আলর্ কো ডেছুই ডছলো না। না সময়, না শডক্ত, 
না অনযডেছু। োহলে ডবর্ বযাং এর ডবলফারনডট হলো ডেোলব? এর জনয ডনশ্চয় 
কোন শডক্ত দরোর? কোন বাডহযে বে দরোর, োই না? এইটা বলে কোমরা স্রষ্টার 
ধারনালে জালয়জ েরলে। কোমরা বেলে, এই বাডহযে বেটা এলসলছ স্রষ্টার োছ 
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কথলে। ডেন্তু কদলখা, ডবজ্ঞান বেলছ, এইখালন স্রষ্টার কোন হাে কনই। ডবর্ বযাং হবার 
জনয কি শডক্ত দরোর ডছলো, কসটা এলসলছ এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শান কথলে। 
সুেরাং, মহাডবশ্ব বেডরলে স্রষ্টার অডিত্বলে ডবজ্ঞান িাইলরক্ট 'না' বলে ডদলয়লছ। আর, 
কোমরা এখলনা স্রষ্টা স্রষ্টা েলর কোথায় কি পলড় আলছা।' 
 

এেটুেু বলে ডবিব দা'র কচাখমুখ ঝেমডেলয় উিলো। মলন হলে, উডন কি উলেলশয 
আমালদর কিলেলছন ো সফে হলয় কর্লছ। আমরা হয়লো উনার ডবজ্ঞালনর উপর এই 
জ্ঞানর্েগ কেেচার শুলন এেুডন নাডিেোর উপর ঈমান ডনলয় আসলবা। 
িালহাে, ইলোমলধয সাডজদ দু োপ েডফ ডর্লে কফলেলছ। নেুন এে োপ ঢােলে 
ঢােলে কস বেলো,- 'এই বযাপালর ডষ্টলফন হডেংলয়র বই আলছ। নাম- 'The grand 
design'। এটা আডম পলড়ডছ।' 
সাডজলদর েথা শুলন ডবিব দা'লে খুব খুডশ মলন হলো। ডেডন বেলেন,- 'বাহ, েুডম 
োহলে পড়াশুনা ষ্টপ েলরাডন? কবশ কবশ! পড়াশুনা েরলব।লবডশ কবডশ পড়লব।' 
সাডজদ হাসলো। কহলস কস বেলো, - 'ডেন্তু দাদা, এই বযাপালর আমার েনডফউশান 
আলছ।' 
- 'লোন বযাপালর?'- ডবিব দা'র প্রশ্ন। 
- 'ডষ্টলফন হডেং আর ডেওনািগ কলাডদলনার বই The grand design এর বযাপালর।' 
ডবিব দা এেটু থেমে কখলো মলন হলো। মলন হয় উডন মলন মলন বেলছ- এই 
কছলে কদখডছ কখাদার উপর কখাদাডর্ডর েরলছ। 
ডেডন বেলেন,- 'ডক্লয়ার েলরা।' 
সাডজদ বেলো,- আডম দুইটা ডদে কথলেই এটার বযাখযা েরলবা। ডবজ্ঞান এবং ধমগ। 
িডদ অনুমডে কদন।' 
- 'অবশযই।'- ডবিব দা বেলেন। 
আডম মুগ্ধ কশ্রাো। গুরু এবং এক্স-ডশলেযর েেগ জলম উলিলছ। 
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সাডজদ বেলো,- 'প্রথম েথা হলে, ডষ্টলফন হডেংলয়র এই ডথওডরটা এখলনা 'ডথওডর', 
কসটা 'ফযাক্ট' নয়।এই বযাপালর প্রথম েথা বলেন ডবজ্ঞাডন েলরে রাউস। ডেডন এইটা 
ডনলয় এেডট ডবশাে সাইলজর বই ডেলখডছলেন। বইটার নাম ডছলো- 'A Universe 
from nothing'। 
অলনে পলর, এখন ডষ্টলফন এটা ডনলয় উনার The grand design এ েথা 
বলেলছন। উনার এই বইটা প্রোশ হবার পর ডস এন এলনর এে সাংবাডদে হডেংলে 
ডজলজ্ঞস েলরডছলো,- 'আপডন ডে ইশ্বলর ডবশ্বাস েলরন?' 
হডেং বলেডছলো,- 'ইশ্বর থােলেও থােলে পালর, েলব, মহাডবশ্ব বেডরলে োর 
প্রলয়াজন কনই।' 
ডবিব দা বেলো,- 'লসটাই। উডন কবাঝালেন কি, ইশ্বর মূেে ধাডমগেলদর এেডট 
অোিগের ডবশ্বাস।' 
- 'হডেং ডে বুডঝলয়লছন জাডননা, ডেন্তু হডেংলয়র অই বইডট অসিূণগ। ডেছু র্েদ 
আলছ।' 
ডবিব দা েডফর োপ রাখলে রাখলে বেলেন,- 'র্েদ? মালন?' 
- 'দাুঁড়ান, বেডছ। র্েদ মালন, উডন ডেছু ডবেয় বইলে ডক্লয়ার েলরন ডন। কিলহেু এটা 
ডবজ্ঞান মহলে প্রমাডনে সেয নয়, োই এটা ডবজ্ঞান মহলে প্রচুর ডবেডেগে হলয়লছ। 
উনার বইলে কি র্েদগুলো আলছ, কসগুলো ডসডরয়াডে বেডছ। 
র্েদ নাম্বার ০১- 
হডেং বলেলছন, শূনয কথলেই কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর মাধযলম বস্তু েণা বেডর 
হলয়লছ, এবং কসটা মহােেগ বলের মাধযলম ডনউট্রাোইজ হলয়লছ। 
এখালন প্রশ্ন হলো,- 'শূনয বেলে হডেং ডে এেদম Nothing (লোনডেছুই কনই) 
বুডঝলয়লছন, নাডে Quantum Vaccum (বস্তুর অনুপডস্থডে) বুডঝলয়লছন কসটা ডক্লয়ার 
েলরন ডন। হডেং বলেলছন, শূনযস্থালন বস্তু েণার মালঝ কোয়াটাম ফ্ল্যােচুলয়শান হলে 
হলে কসখালন মহােেগ বে প্রলয়াজন। ডেন্তু অই শূনযস্থালন (িখন সময় আর স্থানও 
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বেডর হয়ডন) ডিে কোথা কথলে এবং ডেোলব মহােেগ বে এলো, োর কোন বযাখযা 
হডেং কদয় ডন। 
র্েদ নাম্বার- ০২ 
হডেং োর বইলে বলেলছন, মহাডবশ্ব বেডর হলয়লছ এেদম শূনয কথলে, কোয়ান্টাম 
ফ্ল্যােচুলয়শালনর মাধযলম। েখন 'সময়' (Time) এর আচরন আজলের সমলয়র মলো 
ডছলো না। েখন সমলয়র আচরন ডছলো 'স্থান' (Space) এর মলো। োরন, এই 
ফ্ল্যােচুলয়শান হবার জনয প্রাথডমেোলব সমলয়র দরোর ডছলো না, স্থালনর দরোর 
ডছলো। ডেন্তু হডেং োর বইলে এই েথা বলেন ডন কি, কি সময় (Time) মহাডবলশ্বর 
এেদম শুরুলে 'স্থান' এর মলো আচরন েলরলছ, কসই 'সময়' পরবেগীলে ডিে েলব 
আর েখন কথলে আবার Time এর মলো আচরন শুরু েরলো এবং কেলনা?' 
 

আডম ডবিব দা'র মুলখর ডদলে োোোম। োর কচহারার উৎফুল্ল োবটা চলে কর্লছ। 
সাডজদ বলে িালে- 
র্েদ নাম্বার- ০৩ 
পদাথগডবদযার কি সূত্র কমলন কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শান হলয় মহাডবশ্ব বেডর হলো, েখন 
শূনযাবস্থায় পদাথগডবদযার এই সূত্রগুলো বেবৎ থালে ডে েলর? এইটার বযাখযা হডেং 
কদয়ডন। 
র্েদ নাম্বার - ০৪ 
আপডন বলেলছন, প্রেৃডে শূনযস্থান পছন্দ েলরনা। োই, শূনযস্থান পূরণ েরলে আপনা 
আপডন কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শান হলয় মহাডবশ্ব বেডর হলয়লছ। আমার প্রশ্ন হলো- 
কিখালন আপডন শূনযস্থান ডনলয় েথা বেলছন, িখম সময় ডছলো না, স্থান ডছলো না, 
েখন আপডন প্রেৃডে কোথায় কপলেন?' 
সাডজদ হডেংলয়র বইলয়র পাুঁচ নাম্বার র্েলদর েথা বেলে িাডেলো। োলে থাডমলয় 
ডদলয় ডবিব দা বেলেন,- 'ওলে ওলে। বুঝোম। আডম বেডছ না কি এই ডজডনসটা 
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এলেবালর সডেয। এটা ডনলয় েেগ-ডবেেগ হলব। আলোচনা-সমালোচনা হলব। আলরা 
পরীো-নীডরো হলব। োরপর ডিসাইি হলব কি এটা ডিে না েুে।' 
সাডজলদর োলছ ডবিব দা'র এরেম কমৌন পরাজয় আমালে খুব েৃডি ডদলো। মলন 
মলন বেোম,- 'ইলয়স সাডজদ, ইউ েযান।' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ, কস পরীো চেলে থােুে। িডদ কোনডদন এই ডথওডর সডেযও 
হকয় িায়, োহলে আমালে িাে ডদলয়ন না দাদা। োরন, আডম কোরান ডদলয়ই প্রমান 
েলর ডদলে পারলবা।' 
সাডজলদর এই েথা শুলন আমার কহুঁচডে উলি কর্লো। ডে বলে কর? এেেন কিটালে 
র্েদপূণগ বলেলছ, কসটালে আবার কোরান ডদলয় প্রমান েরলব বেলছ? েযামলন ডে?' 
ডবিব দা'ও বুঝলো না। ডেডন ডজলজ্ঞস েরলেন,- 'ডে রেম?' 
সাডজদ হাসলো। বেলো,- 'শূনয কথলেই মহাডবশ্ব সৃডষ্টর েথা আে কোরালন বো 
আলছ দাদা।' 
আডম আলরা অবাে। ডে বলে এই কছলে? 
কস বেলো,- 'আডম বেডছ না কি কোরান কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর েথাই বলেলছ। 
কোরান িার োছ কথলে এলসলছ, ডেডন োর সৃডষ্ট জর্লের সৃডষ্টর বযাখযা ডদলয়লছন। 
এখন কসটা ডবর্ বযাং আসলেও পাটালব না, কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শান ডথওডর 
আসলেও পাটালব না। এেই থােলব।' 
ডবিব দা বেলো,- 'লোরালন ডে আলছ বেলে কিন?' 
- 'সূরা বাোরার ১১৭ নাম্বার আয়ালে আলছ- 
 

'ডিডন আোশমন্ডেী ও পৃডথবীলে অনডিত্ব হলে অডিলত্ব আনায়ন েলরন (এখালন মূে 
শব্দ 'বাডদয়ুয'/Originator- কসখান কথলেই অডিত্ব-অনডিলত্বর ধারনা) এবং িখন 
ডেডন ডেছু েরবার জনয ডসদ্ধাে গ্রহণ েলরন েখন শুধু বলেন হও, আর ো হলয় 
িায়।' 
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'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has 
only to say when He wills a thing, “Be,” and it is'.... 
 

কদখুন, আডম আবালরা বেডছ, আডম এটা বেডছ না কি, আল্লাহ ো'ো এখালন 
কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর েথাই বলেলছন। ডেডন োর সৃডষ্টর েথা বলেলছন। ডেডন 
'অনডিত্ব' (Nothing) কথলে 'অডিলত্ব' (Something) এ এলনলছন। এমন না কি, 
আল্লাহ োর হাে ডদলয় প্রথলম মহাডবলশ্বর ছাদ বানালেন। োরপর োলে সূিগ, চাুঁদ, 
র্যাোডক্স এগুো এেটা এেটা বডসলয় ডদলয়লছন। ডেডন কেবে ডনলদগশ ডদলয়লছন। 
হডেংও এেই েথা বেলছ। ডেন্তু োরা বেলছ এটা এমডন এমডন হলয় কর্লছ, শূনয 
কথলেই। আল্লাহ বেলছন, না, এমডন হয়ডন। আডম িখন ডনলদগশ েলরডছ 'হও' (েুন), 
েখন ো হলয় কর্লো। 
হডেং বযাখযা ডদলে পারলছ না এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর জনয মহােেগ বে 
কোথা কথলে এলো, 'সময়' কেন, ডেোলব 'স্থান 'হলো, পলর আবার কসটা 'সময়' 
হলো। 
ডেন্তু আমালদর স্রষ্টা বযাখযা ডদলয়লছন। ডেডন বলেলছন 'হলে', আর ো হলয় কর্লো। 
ধরুন এেটা মযাডজডশয়ান মযাডজে কদখালে। মযাডজডশয়ান বলস আলছ কষ্টলজর এে 
কোণায়। ডেন্তু কস োর কচালখর ইশারায় মযাডজে কদখালে। দশগে কদখলছ, খাডে 
কটডবলের উপলর হিাৎ এেটা েবুের বেডর হলয় কর্ে, এবং কসটা উলড়ও কর্লো। 
দশগে ডে বেলব এটা কোয়ান্টাম ফ্ল্যােচুলয়শালনর মাধযলম হলয় কর্লছ? না, বেলব না। 
এর কপছলন মযাডজডশয়ালনর োরসাডজ আলছ। কস কষ্টলজর এে কোণা কথলে কচাখ 
ডদলয় ইশারা েলরলছ বলেই এটা হলয়লছ। 
স্রষ্টাও কসরেম। ডেডন শুধু বলেলছন, 'হও', আর মহাডবশ্ব আপনা আপডনই হলয় 
কর্লো।..... 
আপনালদর কসই শূনযস্থান কথলে স্রষ্টার দূরত্ব কেবে অই 'হও' পিগেই। 
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মার্ডরলবর আজান পড়লে শুরু েলরলছ। ডবিব দা'লে অলনেটাই হোশ কদখোম। 
আমরা বেোম,- 'আজ োহলে উডি?' 
উডন এেটা ডনাঃশ্বাস কছলড় বেলেন,- 'এলসা।' 
 

আমরা কবডরলয় পড়োম। আডম অবাে হলয় সাডজলদর ডদলে োডেলয় আডছ। কে 
বেলব এই কছলেটা র্ে ছ'মাস আলর্ও নাডিে ডছলো। ডনলজর গুরুলেই ডে রেম 
েুলপাোে েলর ডদলয় আসলো। কোরালনর সূরা বাোরার ১১৭ নাম্বার আয়ােডট েলো 
হাজার বার পলড়ডছ, ডেন্তু এোলব কোনডদন োডবডন। আজলে এটা সাডজদ িখন 
ডবিব দা কে বুঝালে, মলন হলে আজলেই নেুন শুনডছ এই আয়ালের েথা। র্বগ 
হলে োর্লো আমার। 
 

কচারামী েলর উদাহরণ কদওয়া বাদ কদন, ডবিাডরে বাুঁশ আইোলছ,  
কেবে এেটা জবাব কদন: আল্লাহ িডদ ‘হও’ েইলেই সব হয়! েলব োর েেডদন োলর্ এসব 

বানাইলে? ডেডিলে বানায় বুডঝ! আর কহলে পাডনলে ডে কনৌো ডনয়া ঘুলর? 
  
ডেডন নলোমন্ডে ও েূ-মন্ডে সৃডষ্ট েলরলছন ছয়ডদলন, অোঃপর আরলশর উপর 
সমাসীন হলয়লছন। ডেডন জালনন িা েূডমলে প্রলবশ েলর ও িা েূডম কথলে ডনর্গে হয় 
এবং িা আোশ কথলে বডেগে হয় ও িা আোলশ উডিে হয়। ডেডন কোমালদর সালথ 
আলছন কোমরা কিখালনই থাে। কোমরা িা ের, আল্লাহ ো কদলখন। সূরা ৫৭ আয়াে 
৪ [অনুবাদ: মুডহউেীন খান] 
 
ডেডনই আসমান ও িমীন ছয় ডদলন বেরী েলরলছন, োুঁর আরশ ডছে পাডনর উপলর, 
ডেডন কোমালদরলে পরীো েরলে চান কি, কোমালদর মলধয কে সবলচলয় োে োজ 
েলর। আর িডদ আপডন োলদরলে বলেন কি, "ডনশ্চয় কোমালদরলে মৃেুযর পলর 
জীডবে ওিালনা হলব, েখন োলফলররা অবশয বলে এটা কো স্পষ্ট িাদু!" সূরা ১১ 
আয়াে ৭ [অনুবাদ: মুডহউেীন খান] 
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োলদর অেলর আল্লাহ কমাহর কমলর কদন; 
সডেযই ডে োই? 

 

ডবশ্বডবদযােলয়র কেন্দ্রীয় োইলিরীলে বলস বই পড়ডছোম। 
সাডজদ পড়ডছলো এযান্থডন মাসোলরনহাস এর বই- 'The Legacy Of Blood'। 
বাংোলদলশর স্বাধীনো িুলদ্ধর উপর ডবলদডশ সাংবাডদলের কেখা বই। সাডজলদর 
অলনেডদলনর ইলে, বাংোলদলশর মুডক্তিুলদ্ধর উপর কস এেটা িেুলমন্টাডর বেডর 
েরলব। োই মুডক্তিুদ্ধ ডনলয় িলো বই আলছ, সব খুুঁডটলয় খুুঁডটলয় পড়লছ কস। 
 

আডম অবশয সাডজদলে সে কদওয়ার জনযই রলয় কর্ডছ। এসব বই-টই পড়ার বযাপালর 
আমার িলথষ্ট অনীহা আলছ। থািগ ডপডরয়লি সাডজদ কফান েলর বেলো ক্লাশ কশলে 
কিলনা ওর সালথ কদখা েডর। কদখা েরলে এলসই আটলে কর্ডছ। কসাজা ডনলয় এলো 
োইলিডরলে। কমাটা কমাটা বইগুলো ডনলয় কস বলস পলড়লছ।খুব মলনালিার্ ডদলয় পড়লছ 
আর গুরুত্বপূণগ োইনগুলো িালয়ডরলে িুলে ডনলে। 
আডম আর ডে েরলবা? সাডজদলে মুলখর উপর 'েুই বলস থাে' বলে চলেও আসা 
িালব না। োহলেই হলয়লছ। 
আডম ঘুলর ঘুলর কশেলফ সাডজলয় রাখা বইগুলো কদখডছ। হুমায়ুন আহলমলদর এেডট 
বই হালে ডনোম। বইডটর নাম- 'দীডঘর জলে োর ছায়া কর্া।' 
হুমায়ুন আহলমদ নালমর এই েরলোে বাংোলদলশ কবশ জনডপ্রয় কেখে। িডদও 
উনার কেমন বই আডম পডড়ডন, ডেন্তু সাডজলদর মুলখ উনার কবশ প্রশংসা শুডন। উনার 
কবশডেছু োেজয়ী চডরত্র আলছ। এেবার নাডে উনার নাটলের এেডট িট পাটালনার 
জনয মানুে ডমডছে ডনলয়ও কবডরলয়ডছলো। বাব্বা! ডে সাংঘাডেে! 
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'ডদঘীর জলে োর ছায়া কর্া' নালমর বইডট উটালে োর্োম। উটালে উটালে এেডট 
জায়র্ায় আমার কচাখ আটলে কর্লো। ডববেগনবালদর জনে চােগস িারউইলনর 
বযাপালর ডেছু এেটা কেখা। পড়লে শুরু েরোম- 
'আহসানলে কপলয় শওেে সালহব আনডন্দে। ডেডন নেুন এেটা বই পড়লছন। 
বইলয় ডববেগনবালদর জনে িারউইন সালহবলে ধরাশায়ী েরা হলয়লছ। োুঁর পূবগপুরুে 
বানর- এটা ডেডন কমলন ডনলেই পারলেন না। এখন সমসযার সমাধান হলয়লছ। ডেডন 
আহসালনর ডদলে ঝুুঁলে এলস বেলেন,- 'েুডম িারউইনবালদ ডবশ্বাস ের?' 
আহসান বেে,- 'জ্বী চাচা, েডর।' 
- 'লোমার ডবশ্বাস েুডম এখন কি-কোলনা এেটা োে িাস্টডবন কদলখ কফলে আসলে 
পালরা।' 
আহসান বেে,- ' জ্বী আো, েডর।' 
- 'পুলরা ডবেয়টা না শুলনই জ্বী আো বেলব না। আলর্ পুলরা ডবেয়টা কশান।' 
আহসান হোশেডেলে পুলরা ডবেয়টা কশানার জনয প্রিে হলো। সহলজ এই 
ডবরডক্তের মানুেটার োছ কথলে ছাড়া পাওয়া িালব বলে মলন হলে না। 
শওেে সালহব বেলেন,- 'লোমালদর িারউইলনর ডথওডর বলে পাডখ এলসলছ সরীসৃপ 
কথলে। 
েুডম এখন এেটা সাপ ও ময়ূর পাশাপাডশ রালখা। ডচো ের কি, ময়ূলরর পূবগপুরুে 
সাপ, কি সাপ এখন ময়ূলয়র ডপ্রয় খাদয। বলো, কোমার ডেছু বোর আলছ?' 
- 'এই মুহূলেগ ডেছু বোর কনই চাচা।' 
- 'মলন মলন দলশর ওপলর ৯৫০টা শূনয বসাও। 
এই ডবশাে প্রায় অসীম সংখযা ডদলয় ১ কে োর্ েলরা। েী পালব জালনা? শূনয। এটা 
হলো এযাটলম এযাটলম ধাক্কাধাডক্ক েলর DNA অনু বেরীর সম্ভাবনা। ডমোর নালম কোন 
সাইডন্টলস্টর নাম শুলনছ? ছার্েটাইপ সাইনডটস্ট।' 
- 'চাচা, শুডনডন।' 
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- 'ঐ ছার্েটা ১৯৫০ সলন এেটা এক্সলপডরলমন্ট েলর অনয ছার্ে সাইডন্টস্টলদর 
মলধয বহগচ কফলে ডদলয়ডছে।ছার্েটা েলরলছ েী, েযাবলরটডরলে আডদ পৃডথবীর 
আবহাওয়া বেরী েলর ঘনঘন ইলেডিে োলরন্ট পাস েলরলছ। ডেছু কপ্রাডটন অনু 
বেরী েলর বলেলছ- এোলবই পৃডথবীলে প্রালণর শুরু। প্রাণ সৃডষ্টলে সৃডষ্টেেগার কোন 
প্রলয়াজন কনই। এখন কসই ছার্ে ডমোরলে ডনলয় ববজ্ঞাডনে মহলে হাসাহাডস। Life 
মযার্াডজলন েী কেখা হলয়ডছে পলড় কশানাই।' 
- 'চাচা, আলরেডদন শুডন? জডটে ডেছু কশানার জনয আডম এ মুহূলেগ মানডসেোলব 
বেরী না।' 
- 'জডটে ডেছু বেডছ না। জেবৎ েরেং। মন ডদলয় কশালনা।' 
শওেে সালহব পড়লে শুরু েরলেন। আহসান হোশ কচালখ জানাো ডদলয় োডেলয় 
রইে.......' 
- 
এইটুেু পলড় আডম কবশ আনন্দ কপোম। কেখে হুমায়ুন আহলমদ এখালন বযাটা 
িারউইনলে এেহাে ডনলেন। শওেে সালহলবর মলো আডমও কোনোলবই মানলে 
পাডরনা কি, আমালদর পূবগপুরুে বানর। োবলেই কঘন্না োলর্! 
- 
বইডট ডনলয় আডম সাডজলদর োলছ কর্োম। এলস কদডখ কস বযার্পত্র কর্াছালনা শুরু 
েলরলছ। কস বেলো,- 'চে, বাসায় িালবা।' 
আডম োলে হালের বইডট কদডখলয় বেোম,- ' এই বইটা পলড়ডছস? মজার এেডট 
োডহনী আলছ। হলয়লছ ডে জাডনস............' 
আমার মুখ কথলে েথা কেলড় ডনলয় সাডজদ বেলো,- 'শওেে সালহব নালমর এে 
েরলোে আহসান নালমর এেডট কছলের সামলন িারউইলনর কর্াষ্ঠী উদ্ধার েলরলছ, 
োই কো?' 
আডম অবাে হোম। বেোম,- 'হযাুঁ। ডেন্তু আডম এই বযাপালর বেলবা ডে েলর 
বুঝডে?' 
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সাডজদ বযার্ োুঁলধ ডনলে ডনলে বেলো,- 'এটা ছাড়া এই বইলে আর কেমন ডবলশে 
ডেছু নাই কিটা কদখালে েুই এোলব আমার োলছ ছুলট আসডব। োই অনুমান 
েরোম।' 
আডম আর ডেছুই বেোম না। বইডট কশেলফ করলখ ডদলয়ই হাুঁটা ধরোম। 
- 
ডসুঁডড়র োছাোডছ আসলেই হিাৎ ডবিব দা'র সালথ কদখা। 
উনার সালথ কশেবার কদখা হলয়ডছলো উনার বাসায়। কসবার সাডজদ আর ডবিব দা'র 
মলধয কোয়াটাম ডফডজক্স ডনলয় িা ডবেেগ হলয়ডছলো, কদখার মলো। ডবেলেগ ডবিব দা 
সাডজলদর োলছ কর্াুঁ হারা কহলরডছলো। কসটা োবলেই এখলনা আমার বপশাডচে 
আনন্দ হয়। 
আমালদর কদলখই ডবিব দা কহলস ডদলেন। ডেছুেণ েথাবােগা বেলেন। 
এরমলধয হিাৎ েলর বৃডষ্ট চলে এলো। মধযাোলশ সূডিয মামা েখনও বহাে েডবয়লে 
জ্বেজ্বে েরলছ, আবার ওডদলে বৃডষ্টর ডবশাে ডবশাে কফাুঁটা। গ্রাময কোেজলনর োলছ 
এই বৃডষ্টর এেডট মজার বযাখযা আলছ। োরা বলে, ডশয়ালের ডবলয় হলে এরেম বৃডষ্ট 
হয়। করালদর মলধযই বৃডষ্ট। ডশয়াে প্রজাডের মলধয ডবলয়-ডটলয়র প্রচেন আলছ ডেনা কে 
জালন। 
- 
ডবিব দা সহ আমরা েযাডটলন ঢুেোম। বৃডষ্ট েমলে কবরুলে হলব। 
সাডজদ ডেন োপ চা অিগার েরলো। এরপর ডবিব দা'র ডদলে োডেলয় বেলো,- 
'দাদা োই, চা কখলে অসুডবলধ কনই কো?' 
- 'না না, ইট'স ওলে'- ডবিব দা উত্তলর বেলো। 
এরপর আবার ডবিব দা বেলো,- 'সাডজদ, কোমার সালথ এেডট বযাপালর আোপ 
েরার ডছলো।' 



  

44 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

েেেলণ চা চলে এলসলছ। বৃডষ্টর মলধয র্রম র্রম কধাুঁয়া উিা চা'লয়র োলপ চুমুে 
কদবার কফ্ল্োরটাই অনযরেম। সাডজদ োর োলপ চুমুে ডদলে ডদলে বেলো,- 'হযাুঁ 
দাদা, বেুন। কোন টডপে?' 
ডবিব দা বেলো,- 'ওই কি, কোমরা কি বইটালে স্রষ্টার বাণী বলো, কসটা ডনলয়। 
কোরান।' 
সাডজদ বেলো,- 'সমসযা কনই। বেুন ডে বেলবন?' 
ডবিব দা বেলেন,- 'লোরালন এেটা সূরা আলছ। সূরাটার নাম বােরা।' 
সাডজদ বেলো,- 'সূরাডটর নাম বােরা নয়, বাোরা। বাোরা অথগ- র্ােী। ইংলরডজলে- 
The Cow... 
- 'ওই আর ডে। এই সূরার ৬-৭ নাম্বার োইনগুলো েুডম ডে পলড়লছা?' 
- 'পুলরা কোরআনই আমরা মালস েলয়েবার েলর পডড়। এটা মােগস ডেংবা কিলটা'র 
রচনা নয় কি এেবার পড়া হলয় কর্লেই কশেলফ আজীবলনর জনয সাডজলয় রাখলবা।' 
ডবিব দা বেলেন,-' এই োইনগুলোলে বো হলে- 
“Verily, those who disbelieve, it is the same to them whether you 
warn them or do not warn them, they will not believe. 
Allah has set a seal on their hearts & on their hearings, and on 
their eyes there is a covering. Theirs will be a great torment.”- 
Baqara 6-7.... 
এরপর ডবিব দা কসটার বাংো অথগ েলর বেলেন,- 
“ডনশ্চয় িারা অস্বীোর েলর, োলদর আপডন সাবধান েরুন আর না-ই েরুন, োরা 
স্বীোর েরলবনা। আল্লাহ োলদর হৃদলয় এবং োলদর েণগ েুহলর কমাহর কমলর 
ডদলয়লছন; োলদর দৃডষ্টর ওপর আবরণ কটলন ডদলয়লছন। োলদর জনয আলছ েয়াবহ 
শাডি।” 
এইটুেু বলে ডবিব দা থামলেন। সাডজদ বেলো,- 'What's wrong with these 
verses? ' 
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ডবিব দা বেলেন,- 'লদলখা, এখালন বেলছ োডফরলদর হৃদলয় আর োলন কোমালদর 
আল্লা কমাহর আই ডমন ডসে কমলর কদয়। ডসে মারা মালন োোবদ্ধ েলর কদওয়া, োই 
না?' 
- 'হু।' 
- 'এখন োডফরলদর হৃদলয় আর োলন িডদ ডসে মারা থালে, োরা কো সলেযর বাণী, 
আই ডমন কোমরা কিটালে ধলমগর বাণী বলো আর ডে, কসটা বুঝলে পারলব না। 
উপেডি েরলে পারলব না। আল্লা কিলহেু োলদর হৃদলয় আর োলন ডসে কমলর 
ডদলে, োই োরা ধলমগর বাণীগুলো বুঝলে পারলছ না।োই োরা োডফর কথলে 
িালে। নাডিে হলে। োলদর ডে কদাে বলো? আল্লাই কো চান না োরা আডিে 
কহাে। চাইলে ডেডন ডনশ্চয় হৃদলয় আর োলন ডসে কমলর ডদলো না। আবার, কশলে 
এলস বেলছ, োলদর জনয আজাব অলপো েরলছ। এটা কেমন েথা? এেডদলে ডসে 
কমলর ডদলয় সেয কবাঝার কথলে দূলর রাখলছন, আবার ওইডদলে আজাবও প্রস্তুে েলর 
রাখলছন। বযাপারটা ডে ডিে? বলো?' 
ডবিব দা'র েথাগুলো আমার োলছ খুব কিৌডক্তে মলন হলো।আসলেই কো। এই 
আয়ােগুলো ডনলয় কো এোলব কোনডদন োডব ডন। আল্লাহ এেডদলে বেলছন 
োডফরলদর অেলর কমাহর কমলর কদন, আবার োলদর জনয শাডির বযবস্থা েলর 
করলখলছন। বযাপারটা ডে? 
সাডজদ মুচডে হাসলো। চা'লয়র োলপ কশে চুমুেটুেু ডদলয় বেলো,- 'দাদা, ইসোলমর 
ইডেহাস পড়লে আপডন এেলশ্রণীর মীরজাফরলদর েথা জানলে পারলবন। এরা 
েরলো ডে জালনন? রাসূে সাাঃ এর োলছ আসলো। হালের মুডির মলধয পাথর ডনলয় 
বেলো,- মুহাম্মদ, আমার হালে ডে আলছ বেলে পারলে আডম এেুডন ইসোম েবুে 
েরলবা। কদডখ েুডম কেমন নডব? 
রাসূে সাাঃ হাসলেন। কহলস বেলেন,- কোমার হালের ডজডনসই বেুে কসগুলো ডে। 
েখন পাথরগুলো েথা বেলে শুরু েরলো।এটা কদলখ কসই কোেগুলো খুব অবাে 
হলো। অবাে হলয় বেলো,- এ সাোৎ জাদুের।এই বলে পাোলো। অথচ, োরা 
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বলেডছলো হালে ডে আলছ বেলে পারলে ইসোম েবুে েরলব।ডেন্তু রাসূে সাাঃ 
োলদর পরীোয় পাশ েলর কর্লে োরা োলে জাদুের, কজযাডেেী ইেযাডদ বলে চলে 
কিলো। মুনাডফেী েরলো। এসব আয়ালে মূেে এই কশ্রণীর োডফরলদর েথাই বো 
হলয়লছ। িালদর সামলন সেয উদঘাডটে হওয়ার পরও োরা ো অস্বীোর েলর।' 
ডবিব দা বেলেন,- 'ডেন্তু অেলর কমাহর কমলর ডদলয় োলদর সেয জানা কথলে বডঞ্চে 
েলর, আবার োলদর শাডি কদওয়াটা ডে ডিে?' 
- 'লমাহর আল্লাহ ইলে েলর কমলর কদন না। এটা ডসলষ্টলমডটেযাডে হলয় িায়।' 
ডবিব দা হাসা শুরু েরলেন। বেলেন,- 'Very Interesting! ডসলষ্টলমডটেযাডে ডসে 
পলর িায়? হা হা হা।' 
সাডজলদর এই েথাটা আমার োলছও ডশশুসুেে মলন হলো। ডসলষ্টলমডটেযাডে ডসে 
পলর িায়? আল্লাহ মালরন না। এটা কেমন েথা? আয়ালে কো স্পষ্টই আলছ- 'আল্লাহ 
োলদর হৃদলয় কমাহর কমলর কদন।' 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, ধরুন, আডম বেোম,- 'িারা খালব না বলে ডসদ্ধাে ডনলয়ই 
কফলেলছ, আপডন োলদর কখলে বেুন আর না বেুন, োরা কোনোলবই খালব না। 
আল্লাহ োলদর কদহ শুডেলয় কদন। োলদর শরীলরর করার্ প্রডেলরাধ েমো েডমলয় 
কদন। োলদর জনয রলয়লছ েডিন অসুখ। 
কখয়াে েরুন, - এখালন োরা অসুস্থ হলে, োলদর শরীলরর করার্ প্রডেলরাধ েমো 
েলম িালে, োরা েডিন অসুলখ পরলে িালে- কেন এসব হলে? আল্লাহ ডে ইো 
েলরই োলদর সালথ এগুলো েরলছ? নাহ। এগুলো োলদর েমগফে।োলদর িলোই 
কজার েরা কহাে, োরা িখন কোনোলবই খালবনা বলে ডসদ্ধাে ডনলয়ই কফলেলছ - 
েখন ডসলষ্টলমডটেযাডে না খাওয়ার ফলে োলদর শরীর শুডেলয় িালব, শরীলরর করার্ 
প্রডেলরাধ েমো েলম িালব। োরা েডিন করালর্ পডেে হলব। এসবডেছুর জনয 
োরাই দায়ী।এখালন আল্লাহর ইলে বা অডনলে ডেছুই কনই। ডেন্তু, ডসলষ্টমটা আল্লাহই 
চাোলেন। আল্লাহ এেডট ডসলষ্টম করডি েলর ডদলয়লছন। আপডন না কখলে আপনার 
শরীর আল্লাহ শুডেলয় কদলবন। আপনার শরীলরর করার্ প্রডেলরাধ েমো েডমলয় 
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কদলবন। ডদনলশলে, আপনার এেডট েডিন করার্ হলব। এটা এেটা ডসলষ্টম।এই 
ডসলষ্টলম আপডন েখনই পড়লবন- িখন আপডন ডনজ কথলে খালবন না বলে ডসদ্ধাে 
ডনলয় কফেলবন। 
ডিে কসোলবই- িারা ডসদ্ধাে ডনলয় কফলেলছ কি, োলদর সামলন িলো প্রমান, িলো 
দডেেই আসুে, োরা সেযলে কমলন ডনলব না, অস্বীোর েরলবই েরলব, োলদর 
অেলর আর োলন ডসলষ্টলমডটেযাডে এেডট ডসে পলর িালে। না খাওয়ার ফলে আপডন 
কিোলব শুডেলয় িান, আপনার শরীলরর করার্ প্রডেলরাধ েমো েলম িায়, আপনার 
েডিন অসুখ হয়, ডিে কসোলব, ডবশ্বাস েরলবন না বলে ডসদ্ধাে িখন ডনলয়ই 
কফলেলছন- েখন আপনার অেলর, োলন ডসে পলর িালে, আর ডদনলশলে, আপনার 
জনয অলপো েরলছ েডিন অসুখ, আই ডমন আজাব। এরজনয আল্লাহলে কেইম েরা 
হলব কেলনা?' 
সাডজদ এেনার্ালড় েথাগুলো বলে কর্লো। ডবিব দা'র মুখ খাডনেটা ফযাোলশ হলয় 
কর্লো। ডেডন সম্ভবে বুলঝ কর্লছন বযাপারটা। 
আডম বেোম,- 'বাব্বা! ডে ডদলয় ডে বুডঝলয় ডদডে কর োই। আডম হলে কো হ-ি-ব-
র-ে েলর কফেোম। 
সাডজদ মুচডে হাসলো। 
- 
বৃডষ্ট অলনেেন আলর্ই কথলম কর্লছ। আমরা ডবিব দা'র োছ কথলে ডবদায় ডনলয় 
কবডরলয় এোম কসডদন। 
(এই কেখাডট ডেখলে সাডবগে সহায়ো কনওয়া হলয়লছ শাঈখ ওমর আে জাডবলরর 
ডেোবাডদ এবং মাওোনা মওদুডদ রহাঃ এর রডচে োফডসর, োফডহমুে কোরআলনর) 
 

আলর্র কদওয়া হাদীস কোরালনর আয়াে েুলেন নাই ডনশ্চয়;  
েুলে কর্লে অলপোয় থালেন! 



  

48 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

'লোমরা মুশডরেলদর কিখালনই পাও, হেযা েলরা' 
 

নীোঞ্জন দা মলন-প্রালণ এেজন খাুঁডট বাংোলদডশ। 
বাংোলদশ, বাংোলদলশর স্বাধীণো মুডক্তসংগ্রামলে ডেডন কোনডেছুর সালথ 
েলম্প্রামাইজ েরলে রাডজ নন। 
সাডজলদর সালথ নীোঞ্জন দা'র খুবই োলো সিেগ। নীোঞ্জন দা'লে আমরা 
োলোলবলস ডনেু দা বলেই িাডে। উডন এোধালর েডব, রাজনীডেডবদ, এবং 
সাংবাডদে। 
আজলে সাডজলদর সালথ ডনেু দা'র এেডট ডবেলয় আোপ হলব। েলয়েডদন আলর্ ডনেু 
দা েলর্ আে কোরআলনর এেডট আয়ােলে 'সন্ত্রাসবাদী আয়াে' বলে েটাে েলর 
এেডট কপাষ্ট েলরলছ। 
কস বযাপালর সুরাহা েরলে ডনজ কথলেই ডনেু দা'র বাসায় িাডে আমরা। 
আমরা ডবলেে চারলট'য় ডনেু দা'র বাসার উলেলশয রওনা ডদোম। উনার বাসায় এর 
আলর্ েখলনা আডসডন। উনার সালথ কদখা হলো কপ্রস ক্লাব আর ডবডেন্ন কপ্রাগ্রালম। 
েলব, উডন কি নীেলেলে থালেন, কসটা জাডন। 
নীেলেলে এলস সাডজদ ডনেু দা'লে কফান ডদলো। 
ডনেু দা'লে কফান ডদলেই ওপাশ কথলে সুন্দর এেডট ডরংলটান কবলজ উিলো। 
ডরংলটালন কসট েরা ডছলো বেবনু্ধ কশখ মুডজবুর রহমালনর ৭ ই মালচগর কসই ডবখযাে 
োেণ। 
সাডজদ কফালনর োউি স্পীোর অন েলর ডদলো।আমরা আবার শুনোম, বেবনু্ধর 
কসই ডচরলচনা োেণডট। 
বেবনু্ধ বেলছ- 'আমরা োলদর োলে মারলবা, আমরা োলদর পাডনলে মারলবা। 
এবালরর সংগ্রাম আমালদর মুডক্তর সংগ্রাম, এবালরর সংগ্রাম আমালদর স্বাধীণোর 
সংগ্রাম।' 
পর পর দু'বার ডরং হওয়ার পর েৃেীয়বালর ডনেু দা কফান ডরডসে েরলেন। 
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সাডজদলে ডনেু দা োলোমে বাসার ডিোনা বুডঝলয় ডদলেন। 
বাইলর কথলে েডেংলবে বাজলেই বুলড়া মলো এে েরলোে দরজা খুলে ডদলো। 
আমরা কেেলর কর্োম। 
বলে ডনই, আমরা কি উলেলশয এখালন এলসডছ, কসটা ডনেু দা'লে জানালনা হয়ডন। 
ডনেু দা'র এেডট গুলণর েথা বো হয়ডন। েডবো কেখা, সাংবাডদেো এর পাশাপাডশ 
ডনেু দা খুব োলো ছডবও আুঁলে। 
আমরা ঘলর প্রলবশ েরা মাত্রই বুলড়া কোেডট আমালদর কসাজা ডনেু দা'র রুলম ডনলয় 
কর্লো। মলন হয়, উনার উপর এই ডনলদগশটাই ডছলো। 
আমরা ডনেু দা'র রুলম এলস কদডখ উডন ছডব আুঁেলছন। মুডক্তিুলদ্ধর ছডব।প্রায়ই আুঁো 
হলয় কর্লছ। 
জেপাই রঙা কপাশালের এেজন ডমডেটাডর। ডমডেটাডরর বাম হালে এেডট রাইলফে। 
এেজন অধগ নগ্ন মডহো। মডহোর চুে কখাো। মডহো কবুঁলচ কনই। ডমডেটাডরটা 
মডহোলে কটলন ডনলয় িালে। মলন হয় োুঁর্ালড় ডনলেপ েরলব- এরেম ডেছু।পালশই 
এেডট িাষ্টডবন টাইপ ডেছু। চার'লট োে বলস আলছ কসটার উপর। জয়নুলের 
'দূডেগে' ছডবটার মলোই। 
আমালদর ডদলে না ডফলরই ডনেু দা বেলেন,- 'ডেলর, এে ঘটা েলর কদখা েরলে 
এসডছস কি?' 
সাডজদ বেলো,- 'ও মা, কোমার সালথ কদখা হয়না েডেন, কদখলে মন চাইলো বলে 
চলে এোম। ডিষ্টাবগ েলরডছ বুডঝ?' 
- 'আলর না না, ো বডেডন' - এইটুেু বলে ডনেু দা ঘাুঁড় ঘুডরলয় আমালদর ডদলে 
োোলো। আমালে কদলখ ডনেু দা বলে উিলো,- 'আডরফ না?' 
- 'হু'- সাডজদ বেলো। 
- 'আলরব্বাস! আজ কদডখ আমার বাসায় চাুঁলদর হাট। েুডম কো জলিশ েডবো 
ডেলখা োই আডরফ। ডবডচত্রায় কোমার েডবো আডম প্রায়ই পডড়।' 
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ডনেু দা'র মুলখ এরেম েথা শুলন আডম েজ্জায় মলর িাডেোম। সাডজদ বেলো,- 
'জালনা দাদা, োলে েলো েলর বডে, েডবোর এেটা পাণু্ডডেডপ করডি ের বইলমোর 
জলনয। ডেন্তু কস বলে, ওর নাডে েয় েলর। দযালখা কো দাদা।' 
ডনেু দা বেলো,- 'হযাুঁ হযাুঁ, পাণু্ডডেডপ করডি েলরা। এেবার বই কবর হলয় কর্লে 
কদখলব েয় টয় সব কদৌঁলড় পাোলব। কোমার কেখার হাে দারুন। আডম পডড় কো। 
কবশ োলো ডেলখা।' 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, ওটা ডে মুডক্তিুদ্ধ কেডন্দ্রে ছডব? কিটা আুঁেলছা?' 
- 'হু'- ডনেু দা'র উত্তর। 
- 'আো দাদা, মুডক্তিুদ্ধ ডনলয় আমার ডবলশে পড়াশুনা কনই। েুডম কো আবার এই 
োইলনর। আজ কোমার োছ কথলে মুডক্তিুলদ্ধর র্ল্প শুনলবা।' 
ডনেু দা মুচডে হাসলেন। েুডের কশে আুঁচড় খানা ডদলয় খালটর উপর উলি বসলেন। 
আমরা দু'জন েেেলণ দুডট কচয়ালর বলস পলড়ডছ। 
বুলড়া েরলোে কে কে েলর েডফ ডনলয় এলসলছন। 
ডনেু দা েডফলে চুমুে ডদলে ডদলে মুডক্তিুলদ্ধর র্ল্প বেলে শুরু েরলেন,- 
'১৯৭১ সাে। পডশ্চম পাডেিালনর হালে ডনিগাডেে, ডনলেডেে বাঙাডেরা। িখনই োরা 
ডনলজলদর অডধোর আদালয়র জনয কসাচ্চার হলয়লছ, েখনই পাডেিাডনরা বাঙাডেলদর 
উপর চাডেলয়লছ অেযাচার, ডনিগােন।' 
ডনেু দা'র েণ্ঠ োডর হলয় এলো। মুডক্তিুলদ্ধর আোপ উিলেই উডন এরেম 
আলবর্লেডন্দ্রে হলয় িান। 
ডেডন বলে িালেন- 'এই অেযাচার, এই ডনিগােলনর মাত্রা এেই েয়াবহ হলয় উিলো 
কি- বাঙাডেরা কশে পিগে ডনলজলদর এবং ডনলজলদর মােৃেূডমলে রো েরলে অস্ত্র 
হালে েুলে ডনলে বাধয হলো। 
েখন চেলছ উত্তি মাচগ মাস। হাজার বছলরর কশ্রষ্ঠ বাঙাডে, বাংো ও বাঙাডে জাডের 
েণগধার, ইডেহালসর বরপুত্র, জাডের জনে বেবনু্ধ কশখ মুডজবুর রহমান করসলোসগ 
ময়দালন সসস্ত্র িুলদ্ধর িাে ডদলেন।' 
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সাডজদ বেলো,- 'দাদা, কোমার কফালনর ডরংলটালন শুডন কো। আমরা োলদর োলে 
মারলবা, আমরা োলদর পাডনলে মারলবা। 
বাবালর! ডে সাংঘাডেে েথা।' 
ডনেু দা েপালের োুঁজ দীঘগ েলর বেলেন,- 'সাংঘাডেে বেডছস কেলনা? বরং বে, 
এডটই হলো বাঙাডের মহাোবয। কসডদন এরেমোলব বাঙাডেলদর অনুপ্রাডণে না 
েরলে আমরা ডে স্বাধীনোর স্বাদ কপোম?' 
- 'োই বলে কমলর কফোর েথা? এটা কো আইন হালে েুলে কনবার মলো।'- সাডজদ 
বেলো। 
ডনেু দা বেলো,- 'লিখালন ডনলজলদর অডিত্বই ডবেুি হবার পলথ, কসখালন েুই আইন 
বানাডেস? িুলদ্ধর ময়দালন কোন আইন চলে না।' 
- 'োরপর?' 
- 'লশখ মুডজলবর কসই ঐডেহাডসে োেলণ উদু্বদ্ধ হলয় বাঙাডেরা ঝাডপলয় পড়লো 
িুলদ্ধ।' 
আডম বেোম,- 'োরা পাডেিাডনলদর মারলো, এবং মরলো, োই না?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'িুলদ্ধর পলর 'আমরা োলদর োলে মারলবা, পাডনলে মারলবা' অথবা, 'িার িা ডেছু 
আকছ, োই ডনলয় িুলদ্ধ ঝাডপলয় পলড়া' এরেম েথার জনয কশখ মুডজবলে ডে কজে-
কটে খাটলে হলয়লছ? বা কেউ োলে সন্ত্রালস উকাডনদাো ডেংবা খুলন মদদদাো বলে 
কেইম েলরলছ?'- সাডজদ ডজলজ্ঞস েরলো। 
- 'লোর মাথায় ডে কর্াবর নাডে কর সাডজদ? এটা কোন েথা বেডে? কশখ মুডজবলে 
এটার জনয কেইম েরলব কেলনা? িুলদ্ধর ময়দালন এটা ডছলো এেজন েমান্ডালরর 
েমান্ড। এটা অপরাধ নয়। বরং, এটার জনয ডেডন ইডেহালস অমর হলয় আলছন। 
ডনিগাডেে বাঙাডেলদর মুডক্তর ডদশাডর, মহান এ কনো। এোলব দীঘগ নয় মাস রক্তেয়ী 
িুলদ্ধর পর আমরা কপোম এেডট স্বাধীন েূ-খন্ড।এেডট স্বাধীন পোো।' 
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- 'আো দাদা, ডিে এেই োজ িডদ পৃডথবীর অনযপ্রালে অনয কেউ েলর, ধরুন, 
ডনিগাডেে, ডনলেডেে, দডেে মানুলের অডধোর আদালয়র জনয পৃডথবীর অনয কোথাও 
িডদ অনযলোন কনো এরেম েথা বলে- িডদ বলে,- শত্রুলদর কিখালনই পাও, হেযা 
েলরা। আর, এই েমালন্ড উদু্বদ্ধ হলয় িডদ ডনিগাডেে মানুেগুলো িুলদ্ধ ঝাুঁডপলয় পলড়- 
আপডন কসটালে কোন কচালখ কদখলবন?' 
- 'অবশযই আডম ওই কনোর পলে থােলবা এবং োর এই েথার, এই োলজর 
প্রশংসা েরলবা।'- ডনেু দা বেলেন। 
- 'লিমন?' 
- 'লিমন আডম কচ গুলয়োরার সংগ্রামলে স্বার্ে জানাই, আডম কজালসফ ষ্টযাডেন, মাও 
কস েুংলয়র সংগ্রামলে স্বার্ে জানাই।এরা সবাই ডনিগাডেেলদর অডধোলরর জনয 
েলড়লছন।' 
এবার সাডজদ বেলো,- 'দাদা, আপডন আরবলদর ইডেহাস জালনন?' 
- 'ডে রেম?' 
- 'লচৌে শে বৎসর আলর্র েথা। আরলবর প্রচডেে ধমগডবশ্বালসর বীপডরলে এেডট 
নেুন ধমগডবশ্বাস কসখালন মাথাচাড়া ডদলয় উলি।' 
- 'হু' 
- ডেছু মানুে কস্বচ্চায়, কোনরেম কজারজবরদডি ছাড়াই এই ধমগডটর প্রডে অনুরাডর্ 
হলয় পলড়। োরা দলে দলে এই ধমগডবশ্বাস কমলন ডনলে শুরু েলর।ডেন্তু 
সমাজপডেলদর এটা সহয হয়ডন। িারা িারা এই ধমগডটলে কমলন ডনডেলো- োলদর 
উপরই কনলম আসডছলো অেথয ডনিগােন। বুলের উপর পাথর েুলে কদওয়া, উলটর 
কপছলন রডশ ডদলয় কবুঁলধ মরুেূডমলে ঘুরালনা, র্দগান ডনলয় কনওয়া েলো ডে। 
এেপিগালয়, এই ধলমগর প্রচারে, এবং োর সেী-সাথীলদর কদশ ছাড়া েরা হলো। 
এমন কোন ডনিগােন কনই, িা োলদর উপর কনলম আলস ডন। 
স্বলদশ হারা, স্বজন হারা হলয় োরা েখন ডবধ্বি। 
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৭১ এ আমালদর শত্রু কিমন ডছলো পাডেিান, ১৪০০ বছর আলর্র কস সময়টায় 
মুসেমানলদর শত্রু ডছলো মুশডরেরা। োহলে, এই অেযাচার, ডনিগােলনর ডবরুলদ্ধ 
দাুঁডড়লয়, োলদর কনো িডদ কঘােণা কদয়- কোমরা মুশডরেলদর কিখালনই পাও, হেযা 
েলরা', োহলে দাদা এলে ডে কোন অপরাধ, কোন সন্ত্রাসবাদ প্রোশ পায়?' 
ডনেু দা চুপ েলর আলছ। 
সাডজদ বলে কিলে োর্লো,- 'লশখ মুডজলবর 'আমরা োলদর োলে মারলবা , পাডনলে 
মারলবা' িডদ বাঙাডের মহাোবয হয়, এটা িডদ সন্ত্রাসবালদ উকাডন না হয়, োহলে 
আলরেডট িুলদ্ধর কঘােণা স্বরূপ বো- 'লোমরা মুশডরেলদর কিখালনই পাও হেযা 
েলরা' এই েথাটা কেলনা সন্ত্রাসবাদী েথা হলব? এডট কেন জেীবালদ উকাডন হলব? 
ডেন্তু, হেযার ডনলদগশ কদবার পলরর আয়ালে আলছ- 'মুশডরেলদর কেউ িডদ কোমালদর 
োলছ আশ্রয় প্রাথগনা েলর, োলদর ডনরাপদ স্থালন আশ্রয় দাও।' 
কশখ মুডজব ডে বলেডছলেন,- 'আমরা োলদর োলে মারলবা, পাডনলে মারলবা। ডেন্তু 
োলদর কেউ এলস আমালদর োলছ আশ্রয় চাইলে, আমরা োলদর ডনরাপদ জায়র্ায় 
আশ্রয় কদলবা, বলেডছলেন? বলেন ডন। পৃডথবীর কোন েমান্ডার শত্রুলদর এরেম 
ডনরাপদ আশ্রয় কদবার েথা বলে ডন। বরং, ডনলদগশ কদয়- কদখা মাত্রই গুডে েরার।' 
আডম বেোম,- 'হু'। 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, কোরআলন আলরা আলছ- 'লেউ িডদ ডবনা অপরালধ কোন 
ডনলদগাে বযডক্তলে খুন েরলো, কস কিন পুলরা মানবজাডেলেই খুন েরলো।' এরেম 
এেডট েথা, পৃডথবীর কোন মানুে, কোন কনো, কোন গ্রলন্থ ডে আলছ? কনই। 
৭১ এ পাডেিাডনলদর মারার কঘােণা ডদলয়ও কশখ মুডজব িডদ আপনার োলছ 
মহানায়ে হন, োহলে ১৪০০ বছর আলর্, এরেম কঘােণা আলরেজন ডদলয় থােলে- 
ডেডন কেলনা আপনার কচালখ খেনায়ে হলবন? অপরাধী হলবন? এেই েথা, এেই 
ডনলদগলশর জনয আপডন এেজনলে মহামানব মলন েলরন, অনযজনলে মলন েলরন 
সন্ত্রাসী, কেলনা দাদা? কস্রফ ডে ধমগ ডবলরাডধোর জনয? 
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এেজলনর এরেম কঘােণালে কফালনর ডরংলটান েলর করলখলছন, অনযজলনর এরেম 
কঘােণালে সন্ত্রাসবাদী েথাবােগা, জেীবাদী েথাবােগা বলে েটাে েলর কেখা ডেলখন, 
কেলনা? এটা ডে কফয়ার, দাদা?' 
- 'হুম।'- ডনেু দা ডেছুটা এেমে। 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, অলনে নাডিেলে কোরআলনর এেডট আয়ােলে অনয 
আয়ালের সালথ েন্ট্রাডিক্টডর বেলে কদলখডছ। অথচ, োরা কোনডদনও সূরা োওবার 
'লোমরা মুশডরেলদর কিখালনও পাও হেযা েলরা' এটালে সূরা মালয়দার 'লেউ িডদ 
ডনরাপরাধ কোন বযডক্তলে হেযা েরলো,লস কিন পুলরা মানবজাডেলেই হেযা েরলো' 
এটার সালথ েন্ট্রাডিিডর বেলে কদডখ না। 
অথচ, কসোলব োবলে, এই দুই আয়ালে দু রেম েথা বো হলে।এেবার কমলর 
কফেলে বেলছ, এেবার বেলছ- মারলে পুলরা মানবজাডেলে হেযা েরার মলো চরম 
পাপ হলব।ডেন্তু েবুও নাডিেরা এই দুলটালে এে পাল্লায় এলন েথা বলে না। কেন 
বলে না? োরন, োরাও জালন দুলটা আয়াে নাডজলের কপ্রোপট সিূণগ ডেন্ন। এই 
দুলটালে এে েলর বেলে কর্লেই নাডিেরা ধরা পড়লব, োইই বলে না।' 
ডনেু দা সব শুনলেন। শুলন বেলেন,- 'এরজনযই বুডঝ মুডক্তিুলদ্ধর র্ল্প শুনলে 
এসডছডে?' 
- 'না দাদা, শুধু িাবে-ষ্টযান্ডবাডজটা উপেডি েরলে এলসডছ। হা হা হা।' 
কনহাৎ োলো সিেগ বলেই ডনেু দা কসডদন রার্ েলরন ডন হয়লো। 
 

ডজহাদ-এর নালম কো েরলছ িাোডে, দাস ডবডর, নারী ধেগন;  
শ’খালনে হাদীস আর কোরালনর আয়াে আসলেলছ 

১০টা োফসীলরর বযাখযা সহ। বদর-এর সময় িুদ্ধ েরলে রওনা ডদডছলো না িাোডে েরলে? 
এখন এইটা বলেন, জয় োলের পরও ডজহাদ ডেলসর?  

মুহাম্মদ বলেলছন: (মক্কা) ডবজলয়র পর আর ডহজরে কনই। বরং রলয়লছ কেবে 
ডজহাদ ও ডনয়ে। িডদ কোমালদর ডজহালদর িাে কদওয়া হয়, ো হলে কবডড়লয় পড়। 
( বুখারী: ৪-৫২-৪২) 
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স্রষ্টালে কে সৃডষ্ট েরলো? 
 

েযািলপালষ্টর অস্পষ্ট আলোয় এেজন বয়ক কোলের ছায়ামূডেগ আমালদর দৃডষ্টলর্াচর 
হলো। র্ালয় কমাটা এেডট শাে জড়ালনা। কপৌলের শীে। কোেটা হােো োুঁপলছও। 
আমরা খুেনা কথলে ডফরডছোম। আডম আর সাডজদ। 
কষ্টশান মাষ্টালরর রুলমর পালশর এেডট কবডঞ্চলে কোেটা আুঁটসাুঁট হলয় বলস আলছ। 
কষ্টশালন এরেম েলো কোেই কো বলস থালে। োই কসডদলে আমার ডবলশে কোন 
কেৌেুহে ডছলো না। ডেন্তু সাডজদলে কদখোম কসডদলে এডর্লয় কর্লো। 
কোেটার োলছ ডর্লয়ই সাডজদ ধপাস েলর বলস পড়লো। আডম দূর কথলে কখয়াে 
েরোম, কোেটার সালথ সাডজদ কহলস কহলস েথাও বেলছ। 
আশ্চিগ! খুেনার কষ্টশান। এখালন সাডজলদর পডরডচে কোে কোথা কথলে এলো? 
োছাড়া, কোেডটলে কদলখ ডবলশে কেউ বলেও মলন হলে না। মলন হলে কোন 
বাদাম ডবলরো। বাদাম ডবডর কশলে প্রডেডদন ওই জায়র্ায় বলসই রাে োডটলয় কদয়। 
আমালদর রালের কট্রন। এখন বালজ রাে দু'লটা। এই সমলয় সাডজলদর সালথ োলরা 
কদখা েরার েথা থােলে ো কো আডম জানোমই। অদু্ভে! 
আডম আলরেটু এডর্লয় কর্োম। এেটু অগ্রসর হলেই কদখোম, েরলোলের হালে 
এেডট বইও আলছ। দূর কথলে আডম বুঝলে পাডর ডন। 
সাডজদ আমালে ইশারা ডদলয় িােলো। আডম কর্োম। 
কোেটার কচহারাটা কবশ কচনা কচনা োর্লছ, ডেন্তু সডিে মলন েরলে পারডছ না। 
সাডজদ বেলো,- 'এইখালন কবাস। ইডন হলেন হুমায়ুন সযার।' 
হুমায়ুন সযার? এই নালম কোন হুমায়ুন সযারলে কো আডম ডচডন না। সাডজদলে 
ডজলজ্ঞস েরলে িালবা কি কোন হুমায়ুন সযার, অমডন সাডজদ আবার বেলো,- 'হুমায়ুন 
আজাদলে ডচডনস না? ইডন আর ডে।' 
এরপর কস কোেটার ডদলে ডফলর বেলো,- 'সযার, এ হলো আমার বনু্ধ, আডরফ।' 
কোেটা আমার ডদলে োোলো না। সাডজলদর ডদলে োডেলয় আলছ। কিাুঁলট মৃদু হাডস। 
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আমার েখলনা কঘার োটলছই না। ডে হলে এসব? আডমও ধপাস েলর সাডজলদর 
পালশ বলস কর্োম। 
সাডজদ আর হুমায়ুন আজাদ নালমর কোেটার মলধয আোপ হলে। এমনোলব েথা 
বেলছ, কিন োরা পরস্পর পরস্পরলে অলনে আলর্ কথলেই ডচলন। 
কোেটা সাডজদলে বেলছ,- 'লোলে েলো েলর বলেডছ, আমার কেখা 'আমার 
অডবশ্বাস' বইটা োলোমলো পড়লে। পলড়ডছডে?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ সযার। পলড়ডছ কো।' 
- 'োহলে আবার আডিে হলয় কর্ডে কেলনা? ডনশ্চয় কোন েযাদলড়র ফাুঁলদ পলড়ডছস? 
কে কস? নাম বে? কপছলন কি আলছ, ডে জাডন নাম?' 
- 'ইডিয়ট আডরফ......' 
- 'হযাুঁ, এই েযাদলড়র ফাুঁলদ পলড়ডছস বুডঝ? দাুঁড়া, োলে আডম মজা কদখাডে........' 
এই বলে কোেটা বসা কথলে উিলে কর্লো। 
সাডজদ কজালর বলে উিলো,- 'না না সযার। ও ডেেু জালন না।' 
- 'োহলে?' 
- 'আসলে সযার, বেলে সংলোচ কবাধ েরলেও সেয এটাই কি, নাডিেোর উপর 
আপডন কিসব েডজে কদডখলয়লছন, কসগুলো এেটাই দূবগে কি, নাডিেোর উপর আডম 
কবডশডদন ঈমান রাখলে পাডর ডন।' 
এইটুেু বলে সাডজদ মাথা ডনুঁচু েলর কফেলো। 
কোেটার কচহারাটা মূহুলেগই রুে োব ধারন েরলো। বেলো,- 'োর মালন বেলে 
চাইডছস, েুই এখন আমার কচলয়ও বড় পডন্ডে হলয় কর্ডছস? আমার কচলয়ও কবডশ 
পলড় কফলেডছস? কবডশ বুলঝ কফলেডছস?' 
সাডজদ েখনও মাথা ডনুঁচু েলর আলছ। 
কোেটা বেলো,- 'িাে কর্! এেটা ডসর্ালরট খালবা।মযাচ কনই। কোর োলছ আলছ?' 
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- 'ডজ্ব সযার।'- এই বলে সাডজদ বযার্ খুলে এেডট মযাচ কবর েলর কোেটার হালে 
ডদলো।সাডজদ ডসর্ালরট খায় না। েলব, প্রলয়াজনীয় ডজডনসগুলো োর বযালর্ থালে 
সবসময়। 
কোেটা ডসর্ালরট ধরালো।েলয়েটা কজালর কজালর টান ডদলয় ফুুঁস েলর এেমুখ কধাুঁয়া 
ছাড়লো। কধাুঁয়াগুলো মূহুলেগই েুনু্ডডে আোলর কষ্টশান মাষ্টালরর ঘলরর করডেং কবলয় 
উলি কিলে োর্লো উপলরর ডদলে।আডম কসডদলে োডেলয় আডছ। 
কোেটার োডশ উলি কর্লো। োশলে োশলে কোেটা বসা থালে উলি পড়লো। এই 
মূহুলেগ উনার ডসর্ালরট খাওয়ার আর সম্ভবে ইলে কনই। কোেটা ডসর্ালরলটর 
টুেলরাডটলে ডনলচ কফলে পা ডদলয় এেডট ঘো ডদলো। অমডন ডসর্ালরলটর জ্বেে 
টুেলরাডট কথুঁেলে কর্লো। 
সাডজলদর ডদলে ডফলর কোেটা বেলো,- 'োহলে এখন ডবশ্বাস েডরস কি স্রষ্টা বলে 
কেউ আলছ?' 
সাডজদ হযাুঁ সূচে মাথা নাড়লো। 
- 'স্রষ্টা এই ডবশ্বলোে, ডবশ্বিহ্মাণ্ড সৃডষ্ট েলরলছ বলে ডবশ্বাস েডরস কো?' 
আবালরা সাডজদ হযাুঁ সূচে মাথা নাড়লো। 
এবার কোেটা এেটা অদু্ভে েয়ঙ্কররেম হাডস ডদলো।এই হাডস এেটাই ডবদঘুলট 
ডছলো কি আমার র্া ছমছম েরলে োর্লো। 
কোেডট বেলো,- 'োহলে বে কদডখ, স্রষ্টালে কে সৃডষ্ট েরলো?' 
এই প্রশ্নডট েলর কোেডট আবার কসই ডবদঘুলট হাডসটা হাসলো। র্া ছমছলম। 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, বাই কিডফডনশন, স্রষ্টার কোন সৃডষ্টেেগা থােলে পালর না।িডদ 
বডে X-ই সৃডষ্টেেগালে সৃডষ্ট েলরলছ, েৎেণাৎ আবার প্রশ্ন উিলব, োহলে X- এর 
সৃডষ্টেেগা কে? িডদ বডে Y, োহলে আবার প্রশ্ন উিলব, Y এর সৃডষ্টেেগা কে? 
এোলবই চেলে থােলব। কোন সমাধালন িাওয়া িালব না।' 
কোেডট বেলো,- 'সমাধান আলছ।' 
- 'ডে কসটা?' 
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- 'লমলন কনওয়া কি- স্রষ্টা নাই, বযস!'- এইটুেু বলে কোেডট আবার হাডস ডদলো। হা 
হা হা হা। 
সাডজদ আপডত্ত জানালো। বেলো,- 'আপডন েুে, সযার।' 
কোেডট কচাখ েপালে েুলে বেলো,- 'ডে? আডম? আডম েুে?' 
- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'োহলে বে কদডখ, স্রষ্টালে কে সৃডষ্ট েরলো? উত্তর কদ। কদডখ েলো বড় জ্ঞালনর 
জাহাজ হলয়ডছস েুই।' 
আডম বুঝলে পারোম এই কোে সাডজদলে িুডক্তর র্যাড়ােলে কফোর কচষ্টা েরলছ। 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, র্ে শোব্দীলেও ডবজ্ঞাডনরা োবলেন, এই মহাডবশ্ব অনেোে 
ধলর আলছ।মালন, এটার কোন শুরু কনই। োরা আলরা োবলো, এটার কোন কশেও 
নাই। োই োরা বেলো- কিলহেু এটার শুরু-কশে ডেছুই নাই, সুেরাং, এটার জনয 
এেটা সৃডষ্টেেগারও দরোর নাই। 
ডেন্তু থালমগািাইনাডমলক্সর োপ ও র্ডের সূত্রগুলো আডবষ্কার হওয়ার পর এই ধারনা 
কো পুলরাপুডরোলব েযাডনশ হয়ই, সালথ পদাথগডবজ্ঞালনও ঘলট িায় এেটা ডবিব। 
থালমগািাইনাডমলক্সর োপ ও র্ডের ডদ্বেীয় সূত্র বেলছ- 'এই মহাডবশ্ব রমার্ে ও 
ডনরবডেন্ন উত্তাপ অডিত্ব কথলে পিগায়রলম উত্তাপহীন অডিলত্বর ডদলে কধলয় 
িালে।ডেন্তু এই সূত্রটালে উলটালথলে প্রলয়ার্ েখলনাই সম্ভব নয়। অথগাৎ, েম 
উত্তাপ অডিত্ব কথলে এটালে কবডশ উত্তাপ অডিলত্বর ডদলে ডনলয় িাওয়া আলদৌ সম্ভব 
নয়। এই ধারনা কথলে প্রমান হয়, মহাডবশ্ব ডচরেন নয়। এটা অনেোে ধলর এোলব 
কনই। এটার এেটা ডনডদগষ্ট শুরু আলছ। থালমগািাইনাডমলক্সর সূত্র আলরা বলে, - 
এোলব চেলে চেলে এেসময় মহাডবলশ্বর সেে শডক্তর অবেয় ঘটলব। আর 
মহাডবশ্ব ধ্বংস হলব।' 
কোেডট বেলো,- 'উফফফফ! আসলছন ববজ্ঞাডনে েিু। সহজ েলর বে বযাটা।' 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, এেটা র্রম েডফর োপ কটডবলে রাখা হলে, কসটা সমলয়র 
সালথ সালথ আলি আলি োপ হারালে হারালে িান্ডা হলেই থােলব। ডেন্তু কসটা 



  

59 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

কটডবলে রাখার পর কি পডরমাণ র্রম ডছলো, সমলয়র সালথ সালথ কসটা আলরা কবডশ 
র্রম হলয় উিলব- এটা অসম্ভব। এটা কেবে িান্ডাই হলে থােলব। এেটা পিগালয় 
ডর্লয় কদখা িালব, েডফর োপটা সমি োপ হাডরলয় এলেবালর িান্ডা হলয় কর্লছ। 
এটাই হলে থালমগািাইনাডমলক্সর সূত্র।' 
- 'হুম, কো?' 
- 'এর কথলে প্রমান হয়, মহাডবলশ্বর এেটা শুরু আলছ। মহাডবলশ্বর কি এেটা শুরু 
আলছ- োরও প্রমান ডবজ্ঞাডনরা কপলয়লছ। মহাডবশ্ব সৃডষ্ট েলত্বর উপর এ িাবৎ 
িলোগুলো ডথওডর ডবজ্ঞাডনমহলে এলসলছ, োর মলধয সবলচলয় গ্রহণলিার্য, প্রমালনর 
ডদে কথলে সবলচলয় শডক্তশােী ডথওডর হলো- ডবর্ বযাং ডথওডর। ডবর্ বযাং ডথওডর 
বেলছ- মহাডবলশ্বর জন্ম হলয়লছ এেডট ডবলফারলণর ফলে। োহলে সযার, এটা এখন 
ডনডশ্চে কি, মহাডবলশ্বর এেডট শুরু আলছ।' 
কোেটা হযাুঁ সূচে মাথা নাড়লো। 
সাডজদ আবার বেলে শুরু েরলো,- সযার, আমরা সহজ সমীেরণ পদ্ধডেলে কদখলবা 
স্রষ্টালে সৃডষ্টর প্রলয়াজন আলছ ডেনা, মালন স্রষ্টার সৃডষ্টেেগা থােলে পালর ডেনা। 
সেে সৃডষ্টর এেটা ডনডদগষ্ট শুরু আলছ এবং কশে আলছ............ ধডর, এটা সমীেরণ 
১। 
মহাডবশ্ব এেডট সৃডষ্ট........... এটা সমীেরণ ২। 
এখন সমীেরণ ১ আর ২ কথলে পাই- 
সেে সৃডষ্টর শুরু এবং কশে আলছ। মহাডবশ্ব এেডট সৃডষ্ট, োই এটারও এেটা শুরু 
এবং কশে আলছ। 
োহলে, আমরা কদখোম- উপলরর দুডট শেগ পরস্পর ডমলে কর্লো, এবং োলে 
থালমগািাইনাডমলক্সর োপ ও র্ডের সূলত্রর কোন বযাঘাে ঘলট ডন। 
- 'হু' 
- 'আমার েৃেীয় সমীেরণ হলে- 'স্রষ্টা সবডেছু সৃডষ্ট েলরলছন।' 
োহলে কখয়াে েরুন, আমার প্রথম শলেগর সালথ ডেন্তু েৃেীয় শেগ মযাচ হলে না। 
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আমার প্রথম শেগ ডছলো- সেে সৃডষ্টর শুরু আর কশে আলছ। ডেন্তু েৃেীয় শলেগ েথা 
বেডছ স্রষ্টা ডনলয়। ডেডন সৃডষ্ট নন, ডেডন স্রষ্টা। োই এখালন প্রথম শেগ খালট না। 
সালথ, োপ ও র্ডের সূত্রডটও এখালন আর খাটলছ না। োর মালন, স্রষ্টার শুরুও কনই, 
কশেও নাই। অথগাৎ, োলে নেুন েলর সৃডষ্টরও প্রলয়াজন নাই। োর মালন স্রষ্টার 
আলরেজন স্রষ্টা থাোরও প্রলয়াজন নাই। ডেডন অনাডদ, অনে।' 
এইটুেু বলে সাডজদ থামলো। হুমায়ুন আজাদ নালমর কোেডট েপালের োুঁজ দীঘগ 
েলর বেলেন,- 'ডে েংচং বুঝাডে এগুো? ডেসব সমীেরণ টমীেরণ? এসব ডে? 
কসাজা সাপ্টা বে। আমালে অঙ্ক ডশখাডেস? Laws Of Causality সিলেগ ধারনা 
আলছ? Laws Of Causality মলে, সবডেছুর কপছলন এেটা Cause বা োরণ 
থালে। কসই সূত্র মলে, স্রষ্টার কপছলনও এেটা োরণ থােলে হলব।' 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, উলত্তডজে হলবন না ডিজ। আডম আপনালে অঙ্ক ডশখালে 
িালবা কোন সাহলস? আডম শুধু আমার মলো বযাপারডট বযাখযা েলরডছ।' 
- 'েচু েলরডছস েুই। Laws Of Causality ডদলয় বযাখযা ের। '- কোেটা উচ্চস্বলর 
বেলো। 
- 'সযার, Laws Of Causality বেবৎ হয় েখনই, িখন কথলে Time, Space এবং 
Matter জন্ম োে েলর, ডিে না? োরন, আইনষ্টাইলনর ডথওডর অফ ডরলেডটডেডটও 
স্বীোর েলর কি- Time ডজডনসটা ডনলজই Space আর Matter এর সালথ 
োলনলক্টি। Cause এর ধারনা েখনই আসলব, িখন Time-Space-Matter এই 
বযাপারগুো বেডর হলব। োহলে, ডিডনই এই Time-Space-Matter এর স্রষ্টা, োলে 
ডে েলর আমরা Time-Space-Matter এর বাটখারালে বডসলয় Laws Of 
Causality ডদলয় ডবচার েরলবা, সযার? এটা কো েডজে ডবরুদ্ধ, ডবজ্ঞান ডবরুদ্ধ।' 
কোেটা চুপ েলর আলছ। ডেছু হয়লো বেলে িাডেলো। এরমলধযই আবার সাডজদ 
বেলো,- 'সযার, আপডন Laws Of Causality'র কি সংজ্ঞা ডদলয়লছন, কসটা েুে।' 
কোেটা আবার করলর্ কর্লো। করলর্লমলর্ অডগ্নশমগা হলয় বেলো,- 'এই কছােরা! আডম 
েুে বলেডছ মালন ডে? েুই ডে বেলে চাস আডম ডবজ্ঞান বুডঝ না?' 
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সাডজদ বেলো,- 'না না সযার, এেদম ো বডেডন। আমার েুে হলয়লছ। আসলে, বো 
উডচে ডছলো কি- Laws Of Causality'র সংজ্ঞা বেলে ডর্লয় আপডন কছাট্ট এেটা 
ডজডনস ডমস েলরলছন।' 
কোেটার কচহারা এবার এেটু স্বাোডবে হলো। বেলো,- 'ডে ডমস েলরডছ?' 
- 'আপডন বলেলছন, Laws Of Causality মলে, সবডেছুরই এেডট Cause থালে। 
আসলে এটা সযার কসরেম নয়। Laws Of Causality হলে- Everything which 
has a beginning has a cause.. অথগাৎ, এমন সবডেছু, কিগুলোর এেটা ডনডদগষ্ট 
শুরু আলছ- কেবে োলদরই Cause থালে। স্রষ্টার কোন শুরু কনই, োই স্রষ্টালে 
Laws Of Causality ডদলয় মাপাটা িুডক্ত এবং ডবজ্ঞান ডবরুদ্ধ।' 
কোেটার মুখ ডেছুটা র্ম্ভীর হলয় কর্লো। বেলো,- 'েুই ডে কেলবডছস, এরেম োডর 
োডর ডেছু শব্দ বযবহার েলর েথা বেলেই আডম কোর িুডক্ত কমলন ডনলবা? অসম্ভব।' 
সাডজদ এবার মুচডে হাসলো। কহলস বেলো,- 'সযার, আপনার হালে এেডট বই 
কদখডছ। অইটা ডে বই?' 
- ' এটা আমার কেখা বই- 'আমার অডবশ্বাস।' 
- 'সযার, অইটা আমালে ডদলবন এেটু?' 
- 'এই কন, ধর।' 
সাডজদ বইটা হালে ডনলয় উটালো। উটালে উটালে বেলো,- 'সযার, এই বইলয়র 
কোন োইলন আপডন আলছন?' 
কোেটা েুরু েুুঁচলে বেলো,- 'মালন?' 
- 'বেডছ, এই বইলয়র কোন অধযালয়র, কোন পৃষ্টায়, কোন োইলন আপডন আলছন?' 
- 'েুই অদু্ভে েথা বেডছস। আডম বইলয় থােলবা কেলনা?' 
- 'লেলনা থােলবন না? আপডন এর স্রষ্টা না?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'এই বইটা োডে আর োর্জ ডদলয় বেডর। আপডনও ডে োডে আর োর্জ ডদলয় 
বেডর সযার?' 
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- 'খুবই ষু্টডপডিডট টাইপ প্রশ্ন। আডম এই বইলয়র স্রষ্টা। এই বই বেডরর সংজ্ঞা ডদলয় 
ডে আমালে বযাখযা েরা িালব?' 
সাডজদ আবার কহলস ডদলো। বেলো,- 'না সযার।এই বই বেডরর কি সংজ্ঞা, কস সংজ্ঞা 
ডদলয় কমালটও আপনালে বযাখযা েরা িালব না। ডিে কসোলব, এই মহাডবশ্ব ডিডন বেডর 
েলরলছন, োলেও োর সৃডষ্টর Time-Space-Matter-Cause এসব ডদলয় বযাখযা 
েরা িালব না। 
আপডন োডে, েেম বা োর্লজর বেডর নন, োর উলধ্বগ। ডেন্তু আপডন Time-
Space-Matter-Cause এর উলধ্বগ নন। আপনালে এগুলো ডদলয় বযাখযা েরাই 
িায়।ডেন্তু সৃডষ্টেেগা হলেন এমন এেজন, ডিডন ডনলজই Time-Space-Matter-
Cause এর সৃডষ্টেেগা। োই োলে Time-Space-Matter-Cause ডদলয় পডরমাপ 
েরা িালব না। অথগাৎ, ডেডন এসলবর উলধ্বগ। অথগাৎ, োর কোন Time-Space-
Matter-Cause নাই। অথগাৎ, োর কোন শুরু-কশে নাই। অথগাৎ, োর কোন 
সৃডষ্টেেগা নাই।' 
কোেটা উলি দাুঁড়ালো।উলি দাুঁড়ালে দাুঁড়ালে বেলো- 'োলো কিইনওয়াশি! োলো 
কিইনওয়াশি! আমরা ডে এমন েরুণ প্রজন্ম কচলয়ডছোম? হায়! আমরা ডে এমন 
েরুণ প্রজন্ম কচলয়ডছোম?' 
এটা বেলে বেলে কোেটা হাুঁটা ধরলো। কদখলে কদখলেই উডন কষ্টশালন মানুলের 
ডেলড়র মলধয হাডরলয় কর্লেন। 
ডিে কসই মূহুলেগই আমার ঘুম কেলঙ কর্লো। ঘুম োঙার পর আডম ডেছুেণ ডঝম 
কমলর ডছোম। ঘডড়লে সময় কদখোম। রাে কদড়টা বালজ। সাডজলদর ডবছানার ডদলে 
োোোম। কদখোম, কস ডবছানায় শুলয় শুলয় বই পড়লছ। আডম উলি োর োলছ 
কর্োম। ডর্লয় কদখোম কস কি বইটা পড়লছ, কসটার নাম- 'আমার অডবশ্বাস। বইলয়র 
কেখে- হুমায়ুন আজাদ। 
সাডজদ বই কথলে মুখ েুলে আমার ডদলে োোলো। োর কিাুঁলটর কোণায় এেডট 
অদু্ভে হাডস। 
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আডম ডবরাট এেটা শে কখোম। নাহ! এটা হলে পালর না। স্বলপ্নর উপর োলরা হাে 
কনই- আডম ডবড় ডবড় েলর বেলে োর্োম। 
 

১ ঘন্টার ডসদ্ধালে ইবুে েরলে বসডছ,  
এটাও বুঝাইয়া কদওয়া হলব আল্লালর কে বানাইলছ। 

জবাব আইোলছ েম্বা; 
আজ খাডে এইটা েন, আল্লায় ডে সব ‘হও’ েইয়া বানাইলছ সব, না ধীলর ধীলর? 

 

ডনশ্চয় কোমালদর প্রডেপােে আল্লাহ। ডেডন নলোমন্ডে ও েূমন্ডেলে ছয় ডদলন সৃডষ্ট েলরলছন। 
অোঃপর আরলশর উপর অডধডষ্টে হলয়লছন। ডেডন পডরলয় কদন রালের উপর ডদনলে এমোবস্থায় কি, 
ডদন কদৌলড় রালের ডপছলন আলস। ডেডন সৃডষ্ট েলরলছন সূিগ, চন্দ্র ও নেত্র কদৌড় স্বীয় আলদলশর 
অনুর্ামী। শুলন করখ, োুঁরই োজ সৃডষ্ট েরা এবং আলদশ দান েরা। আল্লাহ, বরেেময় ডিডন 
ডবশ্বজর্লের প্রডেপােে। (সূরা ৭: ৫৪) [অনুবাদ: মুডহউেীন খান] 
 
বেুন, কোমরা ডে কস সত্তালে অস্বীোর ের ডিডন পৃডথবী সৃডষ্ট েলরলছন দু’ডদলন এবং কোমরা ডে োুঁর 
সমেে স্থীর ের? ডেডন কো সমগ্র ডবলশ্বর পােনেেগা। ডেডন পৃডথবীলে উপডরোলর্ অটে পবগেমাো 
স্থাপন েলরলছন, োলে েেযাণ ডনডহে করলখলছন এবং চার ডদলনর মলধয োলে োর খালদযর বযবস্থা 
েলরলছন-পূণগ হে ডজজ্ঞাসুলদর জলনয। অোঃপর ডেডন আোলশর ডদলে মলনালিার্ ডদলেন িা ডছে 
ধুম্রেুঞ্জ, অোঃপর ডেডন োলে ও পৃডথবীলে বেলেন, কোমরা উেলয় আস ইোয় অথবা অডনোয়। 
োরা বেে, আমরা কস্বোয় আসোম। অোঃপর ডেডন আোশমন্ডেীলে দু’ডদলন সি আোশ েলর 
ডদলেন এবং প্রলেযে আোলশ োর আলদশ কপ্ররণ েরলেন। আডম ডনেটবেগী আোশলে প্রদীপমাো 
দ্বারা সুলশাডেে ও সংরডেে েলরডছ। এটা পরারমশােী সবগজ্ঞ আল্লাহর বযবস্থাপনা। (সূরা ৪১: ৯-১২) 
[অনুবাদ: মুডহউেীন খান] 
 
ডেডন নলোমন্ডে ও েূমন্ডলের উদ্ভাবে। িখন ডেডন কোন োিগ সিাদলনর ডসন্ধাে কনন, েখন 
কসডটলে এেথাই বলেন, ‘হলয় িাও’ েৎেণাৎ ো হলয় িায়। (সূরা ২: ১১৭) [অনুবাদ: মুডহউেীন খান] 
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এেডট সাম্প্রদাডয়ে আয়াে, এবং.............. 
 

কসডদন শাহবার্ কমালড় বলস আড্ডা ডদডেোম। আডম, সাডজদ, রূপম, ডমেু, োলরে, 
শাহডরয়ার আর ডমশোে। 
প্রথলমই বলে রাডখ, আমালদর মলধয সাডজদ হলো এক্স-এলথইষ্ট। আলর্ নাডিে ডছলো, 
এখন আডিে। রূপম আর শাহডরয়ার এখলনা নাডিে। মােগস-ই হলো োলদর ধযান-
জ্ঞান। ডমেু এর্লনাডষ্টে। স্রষ্টা ডে সডেযই আলছ, নাডে আলদৌ নাই- কসই বযাপালর 
কোন সমাধালন ডমেু এখলনা আসলে পালর ডন। োলরে, ডমশোে আর আডম, আমরা 
কমাটামুডট কোনডদলে িাইডন এখলনা। 
সিালহর প্রডে করাববালর আমরা এখালন আড্ডা ডদই। আড্ডা না বলে এটালে 
'পািচর' বোই িুেসই। সিাহালে এখালন এলস আমরা পুলরা এে সিালহ কে ডে 
পলড়ডছ, পলড় ডে বুলঝডছ, ডে বুডঝডন এসব আলোচনা েডর। োডর ইংলরডজলে কিটালে 
'বুে ডরডেউ' বো হয় আর ডে! 
আজলের আলোচে দু'জন। শাহডরয়ার আর সাডজদ। শাহডরয়ার আলোচনা েরলব 
কিলটা'র 'ডরপাবডেে' এর উপর, আর সাডজদ আলোচনা েরলব আে কোরআলনর 
উপর। 
দুজনই েুলখাুঁড় আলোচে। 'ডরপাবডেে' ডনলয় শাহডরয়ালরর আলোচনা কবশ জলিশ 
ডছলো। ডরপাবডেলে কিলটা নীডে-বনডেেো, মূেযলবাধ, ডশষ্টাচার, রাে, রালের সংজ্ঞা, 
রালের র্িন, উপাদান, পডরবার, নারী-পুরুলের মনিত্ত্ব, সমালজ নারী-পুরুলের মূেযায়ন 
ইেযাডদর উপর কি সডবির আলোচনা েলরডছলেন, শাহডরয়ার খুবই চমৎোরোলব 
োর সার সংলেপ আমালদর সামলন েুলে ধরলো। মলন হডেলো- কিলটাই কিন 
আমালদর সামলন আঙুে উুঁডচলয় উুঁডচলয় বুডঝলয় ডদলেন কোন ডজডনসটার ডে বযাখযা, 
ডে োজ, ডে ধমগ। 
শাহডরয়ালরর আলোচনা কশে হলে সাডজদ োর আলোচনা শুরু েলর। কসও আে 
কোরআন নাডজে হবার োরন, এলে বযডক্ত, সমাজ, রাে, পডরবার, নারী-পুরুে এবং 
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এেদসংরাে কি ডবেয়গুলো আলছ- োর এেডট চমৎোর সংডেি আলোচনা েুলে 
ধরলো। আলোচনা কশে েরার আলর্ সাডজদ এই বলে কশে েরলো কি,- 'আে 
কোরআন নাডজে হলয়লছ সমগ্র মানবজাডের জনয। এডট কি শুধু মুসডেমলদর জনয, ো 
নয়। আমালদর সুশীেীয় পডরোোয় কিটালে অসাম্প্রদাডয়ে বলে আর ডে।' 
এেটুেু বলে সাডজদ কথলম কর্লো। 
 

দু'জলনর আলোচনাই কবশ প্রফুল্ল ডছলো। ডেন্তু র্ন্ডলর্াে পাোলো রূপম। সাডজদ 
আে কোরআনলে অসাম্প্রদাডয়ে ডেোব বলেলছ- এটা কস কমলন ডনলে পালরডন। 
বলে ডনই, রূপম সাডজলদর ক্লাশলমট। োই দুজলনর মধযোর সিেগডট আডম-েুডম বা 
আডম-আপডন নয়, েুই েুোডরর সিেগ। 
রূপম খুবই অবজ্ঞার সুলর, সাডজদলে উলেশয েলর বেলো,- 'লোরান অসাম্প্রদাডয়ে, 
এইটাও আমালে শুনলে হলো, হা হা হা হা।' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ। অবশযই।' 
এরপর রূপম বেলো,- 'লোরআলনর সাম্প্রদাডয়ে আয়াে মলন হয় েুই এখলনা পডড়স 
ডন। োই জাডনস না।' 
- 'আডম না পলড় থােলে েুই পলড় আমালে কশানা'- সাডজদ বেলো। 
রূপম ইংলরডজলে সূরা আলে-ইমরালনর ১১৮ নং আর আে মালয়দার ৫১ নং 
আয়ােডট পলড় কশানালো।সালথ অনুবাদ েলরও পড়লো। কস বেলো,- 
'O you, who believe! do not take for intimate friends from among 
others than your own people' 
'লহ ডবশ্বাসীরা! কোমরা মুডমন বযেীে অনয োউলে বনু্ধরূলপ গ্রহন েলরা না।' 
 

কদখ! কোরানই কোলদর বেলছ, আমালদর, মালন অমুসডেমলদর বনু্ধরূলপ না ডনলে। 
আর েুই বলস বলস এখালন কোরানলে অসাম্প্রদাডয়েোর সাডটগডফলেট ডদডেস। 
হাসযের না? এটা অসাম্প্রদাডয়েোর নেুন সংজ্ঞা বুডঝ? অমুসডেমলদর বনু্ধ বানাবা 
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না, খবরদার! - হা হা হা।' 
আডম এেটু ডচোয় পড়োম। অবজ্ঞার সুলর বেলেও রূপলমর েথা এলেবালর কফলে 
কদবার মলো নয়। 
অলপো েরডছ সাডজলদর উত্তলরর জনয। 
সাডজদ এেটু কঝলড় কেলশ ডনলো। এরপর বেলে শুরু েরলো- 
'লদখ রূপম! কোরআন নাডজে হলয়লছ হজরে মুহাম্মদ সাাঃ এর উপর। এখন 
কোরআলনর আয়ােগুলোলে আমালদর বুঝলে হলব ডিে কসোলব, কিোলব মুহাম্মদ 
সাাঃ বুডঝলয়লছন। কিলটা'র ডরপাবডেে েুই কোর মন মলো বযাখযা েরলে পাডরস না 
বা বুলঝ ডনলে পাডরস না। কোলে ডিে কসোলবই বুঝলে হলব, কিোলব কিলটা 
বুডঝলয়লছ। এইটুেু কো েমন কসলের বযাপার, োই না?' 
রূপম বেলো,- 'হুম।' 
- 'এখন কোরআনলে আমরাও কসোলবই বুঝলবা, কিোলব মুহাম্মদ সাাঃ বুডঝলয়লছন। 
প্রথলম েুই কি আয়ালের েথা বেডে, কসই আয়ালে আডস। অই আয়ালে আল্লাহ 
আমালদর বলেলছন- অমুসডেমলদর বনু্ধ ডহলসলব গ্রহন না েরলে। এখালন আল্লাহ 
োয়াো 'বনু্ধ' শব্দটার জনয কি এযারাডবে ওয়ািগডট বযবহার েলরলছন, ো হলো - 
আউডেয়া। রাইট?' 
রূপম বেলো,- 'হলে পালর। আডম আরডব বুডঝ না।' 
রূপলমর আরডব বুঝার েথাও না। কস ডহনু্দ ফযাডমডে কথলে উলি আসা। েলর্ মুক্তমনা 
েথা নাডিেলদর কেখা-কিাখা পলড় কোরআন ডনলয় িা এেটু জালন। সাডজদ আমালে 
উলেশয েলর বেলো- 'আডরফ, কমাবাইে খুলে কোরআলনর এপ্স কথলে আয়ােডট 
ডেোওয়াে েলর কশানা।' 
আডম শুনাোম। রূপম ডবশ্বাস েরলো কি, কসই আয়ালে 'বনু্ধ' শলব্দর জনয আরডব 
'আউডেয়া' শব্দই বযবহার েরা হলয়লছ। 
সাডজদ বেলো,- 'শুনডে?' 
- 'হযাুঁ।' 
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- 'এখন, আমরা এটালে বযাখযা েরলবা। এযারাডবলে 'আউডেয়া' শব্দডটর জনয দুডট 
অথগ েরা িায়। এে- বনু্ধ, দুই- অডেোবে। আমরা এখালন কসই অথগটা কনলবা, কিটা 
রাসূে সাাঃ কথলে প্রমান হলয় আসলব। 
োর আলর্ দুডট ডবেয় ডক্লয়ার েডর। 'আউডেয়া' শলব্দর জনয 'বনু্ধ' আর 'অডেোবে' 
দুই অথগ েরা কর্লেও, এই দুই শলব্দর মলধয এেটা সুক্ষ্ম পাথগেয আলছ। বনু্ধ মালন 
বনু্ধ। এই কিমন, েুই আমার বনু্ধ। আডম কোর সালথ এখালন বলস আড্ডা ডদডে, 
খাডে। অলনে রাে এেসালথ ঘুডমলয়ডছ। ক্লাশ েডর এেসালথ ইেযাডদ। আবার, 
আমার বাবা-মাও আমার বনু্ধ। ডেন্তু, েুই আর আমার বাবা-মা ডে এেই রেম বনু্ধ? 
নাহ। পাথগেয আলছ। োরা আমার অডেোবে, বনু্ধ। কোর সালথ বনু্ধলত্বর কি 
কিডফডনশন, োলদর সালথ সামডথং কমার দযান দযাট, রাইট?' 
রূপম মাথা নাড়লো। 
সাডজদ আবার বেলে োর্লো- 
'আমার বাবা-মা আমার িাবেীয় ডসলরট জালন। আমার দূবগেো কোথায় জালন।েুই 
জাডনস?' 
- 'নাহ।' 
- 'এবার মুহাম্মদ সাাঃ এর জীবনীলে িা। েুই কসখালন কদখডব- ডেডন অমুসডেমলদর 
সালথ বনু্ধত্ব েলরলছন। অমুসডেমলদর সালথ বযবসা-বাডণজয েলরলছন। োলদর সালথ 
কখলয়লছন, োজ েলরলছন, েলো ডে।মালন, এখন আডম িা িা কোর সালথ েডর, 
কসরেম। োই না?' 
আমালদর সবাই মাথা নাড়োম। রূপমও মাথা নাড়লো। 
- 'োহলে কদখা িালে- অই আয়ালে 'আউডেয়া' অলথগ আমরা 'বনু্ধ' শব্দটা ডনলে 
পারলবা না। োরন, আল্লাহ োয়াো িডদ 'আউডেয়া' শব্দডট দ্বারা 'বনু্ধ'ই বুঝালেন, 
োহলে রাসূে সাাঃ েখলনাই অমুসডেমলদর সালথ উিা-বসা েরলেন না। োহলে প্রশ্ন, 
এখালন, 'আউডেয়া' শলব্দর কোন অথগ বুঝালনা হলয়লছ? হযাুঁ, এখালন- 'আউডেয়া' শব্দ 
ডদলয় বুঝালনা হলয়লছ 'অডেোবে'। আল্লাহ আমালদর বলেলছন, 'লহ ডবশ্বাসীরা! 
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কোমরা অমুসডেমলদর অডেোবে ডহলসলব গ্রহন েলরা না।' 
এেজন অডেোবে হলো কসই, কি আমালদর িাবেীয় কর্াপন খবর জানলব, আমালদর 
শডক্ত, আমালদর কেৌশে, আমালদর দূবগেো জানলব। এখন আল্লাহ বলেলছন, 
অমুসডেমলদর অডেোবে ডহলসলব ডনলয়া না। মালন, অমুসডেমলদর োলছ কোমরা 
কোমালদর ডসলরট বলে ডদলয়া না। োরন, এলে কোন এেসময় ডহলে বীপডরে হলে 
পালর। ডবপদ হলে পালর। 
- 'ডে রেম ডবপদ'- োলরে ডজলজ্ঞস েরলো। 
সাডজদ বেলো,- 'লিমন, ইসোলমর প্রথম ডজহাদ কোনডট? বদর িুদ্ধ। োই না?' 
- 'হযাুঁ।' - আডম বেোম। 
- 'লসই িুলদ্ধ মুসডেমলদর বসনয সংখযা েলো ডছলো? মাত্র ৩১৩ জন, আর প্রডেপলের 
বসনয সংখযা ডছলো প্রায় এে হাজার না েলো। োই কো?' 
- 'হু' 
- 'ধর, কসই িুলদ্ধর আলর্ মুসডেমরা িডদ অমুসডেমলদর োলছ ডর্লয় বেলো- জালনা, 
আমরা না মাত্র ৩১৩ জন ডনলয় ওলদর সালথ েড়লবা। 
এইটা ডে ডিে হলো?? নাহ, হলো না। কেউ না কেউ এই খবর প্রডেপলের োলন 
কপৌঁডছলয় ডদলো। েখন ডে হলো? প্রডেপলের মলন সাহস কবলড় কিলো। োরা িুলদ্ধ 
শারীডরেোলব কজোর আলর্ই মনিাডত্ত্বেোলব ডজলে কিলো। এটা ডে শুে হলো? 
আজলের ডদলন কোন কদশ ডে এই ফমূগো এিাই েরলব? আলমডরো ডে োর 
সামডরে শডক্তর েথা চীন বা রাডশয়ার োলছ কশয়ার েলর? েলর না। ডিে এেইোলব 
আল্লাহও বেলছন- ওলদর কোমরা অডেোবে ডহলসলব ডনলয়া না। 
এটা এেটা কসইফডট। এখালন বনু্ধ বানালে ডনলেধ েলরডন, ডনলেধ েলরলছ অডেোবে 
না বানালে।' 
আমরা চুপ েলর আডছ। রূপমও ডেছু বেলছ না। 
এবার সাডজদ বেলো,- 'রূপম, ফাষ্ট ইয়ার কথলেই আডম কোর বনু্ধ। আমালদর 
বনু্ধলত্বর আজলে চার বছর চেলছ।এই চার বছলরর বনু্ধলত্ব েুই কোনডদন আমালে 
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কোর বযাংে এযাোউট নম্বর ডদলয়ডছস? হা হা হা। ডদস ডন। কোর করডিট োলিগর 
কর্াপন নাম্বার কোনডদন আমায় বলেডছস? বডেস ডন। এমনডে কোনডদন কোর 
কফইসবুে পাসওয়ািগডটও কো ডদডে না বযাটা। হা হা হা। কেন ডদডে না? োরন, আডম 
কোর বনু্ধ, কোর অডেোবে নই। 
এখন ডে আডম কোলে বেলে পাডর- রূপম, েুই বযাটা আি এেটা সাম্প্রদাডয়ে 
কেন্ড, বেলে পাডর? হা হা হা।' 
সাডজদ রূপলমর মুলখর ডদলে কচলয় আলছ কোন এেডট উত্তলরর আশায়। রূপম ডেছু 
না বলে ডপে েলর কহলস ডদলো। মলন হলে সাডজলদর েথায় কস খুব মজা কপলয়লছ। 

 
বনু্ধ বানালনার উপায় ডে ডবোডড়ে েরা? েেটা ঘৃণা থালে মানুলের মলন! 

মুহাম্মদ ইডেোলের সময় ডেনডট ডবেলয় ওসীয়ে েলরন। (১) মুশডরেলদরলে আরব 
উপদ্বীপ (মক্কা, মদীনা, ইয়ামামা ও ইয়ামান) কথলে ডবোডড়ে েলরা। (২) প্রডেডনডধ 
দেলে আডম কিরূপ উপলঢৌেন ডদলয়ডছ কোমরাও আনুরূপ ডদও। (৩) (রাবী বলেন) 
েৃেীয় ওসীয়েডট আডম েুলে ডর্লয়ডছ। (বুখারী: ৪-৫২-২৮৮)  
মুহাম্মদ বলেলছন: বনী ইসরাঈে িডদ না হলো, েলব কর্াশে দুর্গন্ধিুক্ত হলো না। 
আর িডদ হাওয়া (ঈে) না হলেন েলব কোলনা নারীই োুঁর স্বামীর কখয়ানে েরে 
না। ( বুখারী: ৪-৫৫-৫৪৭) 
মুহাম্মদ বলেলছন: িখনই কোন মুসেমান মারা িায় েখন আল্লাহ োর স্থলে এেজন 
ঈহুদী বা ডিষ্টান বযডক্তলে জাহান্নালম দাডখে েলরন। (মুসডেম: ৩৭-৬৬৬৬) 
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কোরআন ডে বলে সূিগ পাডনর ডনলচ িুলব িায়? 
 

সাডজলদর খুব মন খারাপ। আডম রুলম ঢুলে কদখোম কস োর খালটর উপর শক্তমুখ 
েলর বলস আলছ। 
আডম বেোম,- 'ক্লাশ কথলে েলব এডে?' 
কস কোন উত্তর ডদলো না। আডম োুঁধ কথলে সালড় দশ কেডজ ওজলনর বযার্ডট নাডমলয় 
রাখোম কটডবলের উপর। োর ডদলে ডফলর বেোম,- 'ডে হলয়লছ কর? মুলখর অবস্থা 
কো কনপচুলনর উপগ্রহ ট্রাইটলনর মলো েলর করলখডছস।' 
কস বেলো,- 'ট্রাইটন কদখলে ডে রেম?' 
- 'আডম শুলনডছ ট্রাইটন কদখলে নাডে বাঙো পাুঁলচর মলো।' 
আডম জাডন, সাডজদ এেুডন এেটা কছাটখালটা কেেচার শুরু েরলব। কস আমালে 
ট্রাইটলনর অবস্থান, আোর-আেৃডে, ট্রাইটলনর েূ-পৃলষ্ট নাইলট্রালজন, োবগন িাই 
অক্সাইলির পডরমাণ, সূিগ আর কনপচুন কথলে ট্রাইটলনর দূরত্ব েলো- োর িথািথ 
ডববরণ এবং েথযাডদ ডদলয় প্রমান েলর কদখালব কি, ট্রাইটন কদখলে কমালটও বাঙো 
পাুঁলচর মলো নয়। 
এই মূহুলেগ োর কেেচার বা বেবোডন, কোনটাই কশানার আমার ইলে কনই। োই, 
কি েলরই কহাে, োলে দ্রুে থাডমলয় ডদলে হলব। আডম আবার বেোম,- 'ক্লালশ 
ডর্লয়ডছডে?' 
- 'হু' 
- 'লোন সমসযা হলয়লছ নাডে? মন খারাপ? ' 
কস আবার চুপ কমলর কর্লো। এই হলো এেটা সমসযা।সাডজদ কিটা বেলে চাইলব না, 
পৃডথবী িডদ ওেট-পােট হলয়ও িায়, েবু কস মুখ খুলে কসটা োউলে বেলব না। 
কস বেলো,- 'ডেলচলন িা। োে বডসলয়ডছ। কদলখ আয় ডে অবস্থা।' 
আডম আোশ কথলে পড়ার মলো েলর বেোম,- 'োে বডসলয়ডছস মালন? বুয়া আলস 
ডন?' 
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- 'না।' 
- 'লেলনা?' 
- 'অসুস্থ বেলো।' 
- 'োহলে আজ খালবা ডে?' 
সাডজদ জানাো ডদলয় বাইলর োোলো। কসডদলে োডেলয়ই বেলো,- 'োে বডসলয়ডছ। 
েলে িলথষ্ট পডরমালণ পাডন আলছ। পাডন ডদলয় োে ডর্ো হলব।' 
ডসডরয়াস সময়গুলোলেও োর এরেম রডসেো আমার এলেবালরই োলো োলর্ না। 
অর্েযা ডেলচলনর ডদলে হাুঁটা ধরোম। 
কিটা কেলবডছ ডিে কসটা নয়। োে বসালনার পাশাপাডশ কস ডিম কসদ্ধ েলর করলখলছ। 
আমার কপছন কপছন সাডজদও আসলো। এলস োে নাডমলয় েড়াইলে কেে, কেলে 
ডেছু কপুঁয়াজ েুুঁডচ, হােো গুলড়া মডরচ, এে ডচমডট নুন ডদলয় ডেছুেণ নাড়াচাড়া েলর, 
োলে ডিম দুলটা কছলড় ডদলো। পালশ আডম পিগলবেলের মলো দাুঁডড়লয় দাুঁডড়লয় সব 
কদখডছ। মলন হলে, সাডজদ কোন রান্না প্রডেলিাডর্োর প্রডেলিাডর্, আর আডম ডচফ 
জাডষ্টস। অল্প ডেছুেণ পলরই ডিম দুলটার বণগ োেলচ হলয় উিলো। মাছলে হােো 
োুঁজলে কিরেম কদখায়, কসরেম। সুন্দর এেডট কপাুঁড়া র্ন্ধও কবডরলয়লছ। 
আডম মুচডে কহলস বেোম,- 'খালমাখা বুয়া করলখ এেগুলো টাো অপচয় েডর 
প্রডেমালস। অথচ, েুবন ডবখযাে বুয়া আমার রুলমই আলছ। হা হা হা।' 
সাডজদ আমার ডদলে ডফলর আমার োন মলে ডদলয় বেলো,- 'সাহস কো েম না 
কোর? আমালে বুয়া বডেস?' 
আডম বেোম,- 'ওই কদখ, পুুঁলড় িালে।' 
সাডজদ কসডদলে ডফরলেই আডম ডদোম এে কোুঁ কদৌঁড়! 
- 
কর্াসে কসলর, নামাজ পলড়, কখলয়-কদলয় উিোম। রুডটন অনুিায়ী, সাডজদ এখন 
ঘুলমালব। রালের কি বাড়ডে অংশটা কস বই পলড় োটায়, কসটা দুপুর কবো ঘুডমলয় 
পুডেলয় কনয়। 
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আমার আজলে োজ কনই। চাইলেই ঘুরলে কবলরালে পাডর।ডেন্তু বাইলর িা করাদ! 
সাহস হডেলো না। 
এরমলধযই সাডজদ ঘুডমলয় পলড়লছ। 
ডেন্তু আমার মলনর মলধয এেডট েচেচাডন রলয় কর্লো। সাডজদলে এরেম মন 
খারাপ অবস্থায় আডম আলর্ েখলনা কদডখ ডন। কেন োর মন খারাপ কস বযাপালর 
জানলে না পারলে শাডে পাডে না। ডেন্তু সাডজদলে ডজলজ্ঞস েলর োে কনই। কস 
কোনডদনও বেলব না। োবডছ ডে েরা িায়? 
েখন মলন পড়লো োর কসই ডবখযাে (আমার মলে) িালয়ডরটার েথা, কিটালে কস 
োর জীবলনর সব গুরুত্বপূণগ ঘটনাগুলো হুবহু ডেলখ রালখ।আজলে োর মন খারালপর 
বযাপারডটও ডনশ্চয় কস েুলে করলখলছ। 
োর কটডবলের ড্রয়ার খুলে োর িালয়ডরটা ডনলয় উটালে োর্োম। 
মাঝামাডঝলে এলস কপলয় কর্োম মূে ঘটনাটা। কিরেম কেখা আলছ, কসোলবই েুলে 
ধরডছ- 
০৭/০৫/১৪ 
'মডফজুর রহমান সযার। এই েরলোে ক্লালশ আমালে উনার শত্রু মলন েলরন। ডিে 
শত্রু না, প্রডেদ্বন্দ্বী বো িায়। 
আমালে ডনলয় উনার সমসযা হলো- উডন উটাপাটা েথাবােগা বলে, ক্লালশর কছলে-
কমলয়লদর মলন ধমগ, ধমগীয় ডেোব, আল্লাহ, রাসূে ইেযাডদ 
ডনলয় সলন্দহ ঢুডেলয় কদবার কচষ্টা েলরন। ডেন্তু, আডম প্রডেবারই উনার এলহন োলজর 
প্রডেবাদ েডর। উনার িুডক্তর বীপডরলে িুডক্ত ডদই। এমনও হলয়লছ, িুডক্তলে আমার 
োলছ পরাডজে হলয় উডন ক্লাশ কথলেও চলে ডর্লয়ডছলেন েলয়েবার। 
এই োরলন এই বামপডন্থ কোেটা আমালে উনার চেুশূে মলন েলরন। 
কস িােলর্! আজলের েথা বডে। 
আজলে ক্লালশ এলসই েরলোে আমালে খুুঁলজ কবর েরলেন। বুঝলে কপলরডছ, নেুন 
কোন উডছো খুুঁলজ কপলয়লছ আমালে ঘালয়ে েরার। 
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ক্লালশ আসার আলর্ মলন হয় পান কখলয়ডছলেন। কিাুঁলটর এে কোণায় চুন কেলর্ 
আলছ। 
আমালে দাুঁড় েডরলয় বড় বড় কচাখ েলর বেলেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, ডে খবর?' 
েরলোে আমালে োডেেয েলর 'আইনষ্টাইন' বলে িালেন। আমালে আইনষ্টাইন 
িােলে কদলখ উনার অনয শার্লরদবৃন্দর্ণ হাসাহাডস শুরু েরলো। 
আডম ডেছু না বলে চুপ েলর আডছ। ডেডন আবার বেলেন,- 'লশান বাবা আইনষ্টাইন, 
েুডম কো অলনে ডবজ্ঞান জালনা, বলো কো কদডখ, সূিগ ডে পাডনলে িুলব িায়?' 
ক্লাশ ডিডমে হলয় কর্লো। সবাই চুপচাপ। 
আডম মাথা েুলে সযালরর ডদলে োোোম। বেোম,- 'ডজ্ব না সযার। সূিগ েখলনাই 
পাডনলে িুলব না।' 
সযার অবাে হওয়ার েডেলে বেলেন,- ' িুলব না? ডিে কো?' 
- 'ডজ্ব সযার।' 
- 'োহলে সূিগাি আর সূলিগাদয় কেন হয় বাবা? ডবজ্ঞান ডে বলে?' 
আডম বেোম, - 'সযার, সূিগলে কেন্দ্র েলর পৃডথবী ঘুলর। সূিগলে কেন্দ্র েলর কঘারার 
সময়, পৃডথবী কর্াোলধগর কি অংশটা সূলিগর ডদলে মুখ েলর থালে, কস অংলশ েখন 
সূলিগাদয় হয়, ডদন থালে। ডিে এেইোলব, পৃডথবী কর্াোলধগর কি অংশটা েখন সূলিগর 
বীপডরে ডদলে মুখ েলর থালে, োলে েখন সূিগাি হয়, রাে নালম। আদলে, সূিগাি 
বা সূলিগাদয় বলে ডেছু কনই। সূিগ অিও িায় না। উডদেও হয়না। পৃডথবীর ঘূণগলনর 
োরলন আমালদর এমনডট মলন হয়।' 
সযার বেলেন,- 'বাহ! সুন্দর বযাখযা।' 
উডন আমার ডদলে ঝুুঁলে এলস বেলেন,- 'ো বাবা, এই বযাপারটার উপর কোমার 
আস্থা আলছ কো? সূিগ পাডনলে িুলব-টুলব িাওয়া কে ডবশ্বাস-ডটশ্বাস েলরা ডে?' 
পুলরা ক্লালশ েখনও ডপনপেন ডনরবো। 
আডম বেোম,- 'না সযার। সূলিগর পাডনলে িুলব িাওয়া-টাওয়া কে আডম ডবশ্বাস 
েডরনা।' 
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এরপর সযার বেলেন,- 'লবশ! োহলে ধলর ডনোম, আজ কথলে েুডম আর কোরআলন 
ডবশ্বাস েলরা না।' 
সযালরর েথা শুলন আডম খাডনেটা অবাে হোম। পুলরা ক্লাশও সম্ভবে আমার মলোই 
হেবাে। সযার মুচডে কহলস বেলেন,- 'লোমালদর ধমগীয় ডেোব, কিটালে আবার 
ডবজ্ঞানময় বলে দাডব েলরা কোমরা, কসই কোরআলন আলছ, সূিগ নাডে পাডনলে িুলব 
িায়। হা হা হা।' 
আডম সযালরর মুলখর ডদলে কচলয় আডছ। সযার বেলেন, - 'ডে ডবশ্বাস হলে না কো? 
দাুঁড়াও, পলড় কশানাই।' 
এইটুে বলে সযার কোরআলনর সূরা োহালফর ৮৬ নাম্বার আয়ােডট পলড় কশানালেন- 
'(চেলে চেলে) এমডনোলব ডেডন (জুেোরনাঈন) সূলিগর অির্মলনর জায়র্ায় ডর্লয় 
কপৌঁছুলেন, কসখালন ডর্লয় ডেডন সূিগলে (সার্লরর) োলো পাডনলে িুলব কিলে 
কদখলেন।োর পালশ ডেডন এেডট জাডেলেও (বাস েরলে) কদখলেন, আডম বেোম, 
কহ জুেোরনাঈন! (এরা আপনার অধীনি), আপডন 
ইো েরলে (োলদর) শাডি ডদলে পালরন, অথবা োলদর আপডন সদয়োলবও গ্রহণ 
েরলে পালরন।' 
এরপর বেলেন,- 'লদলখা, কোমালদর ডবজ্ঞানময় ধমগীয় ডেোব বেলছ কি, সূিগ নাডে 
সার্লরর োলো পাডনলে িুলব িায়। হা হা হা। ডবজ্ঞানময় ডেোব বলে েথা।' 
ক্লালশর কেউ কেউ, িারা সযালরর মলোই নাডিে, োরা কহা কহা েলর কহলস উিলো। 
আডম ডেছুই বেোম না।চুপ েলর ডছোম।' 
- 
এইটুেুই কেখা। আশ্চিগ! সাডজদ মডফজুর রহমান নালমর এই েরলোলের েথার 
কোন প্রডেবাদ েরলো না? কস কো এরেম েলর না সাধারণে। োহলে ডে.......? 
আমার মলন নানা ধরলনর প্রশ্ন উুঁডেঝুুঁডে ডদলে োর্লো কসডদন। 
- 
এর চারমাস পলরর েথা। 
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হিাৎ এেডদন সন্ধযায় সাডজদ আমালে এলস বেলো,- 'আর্াডমোে ডিপাটগলমট কথলে 
টুযলর িাডে। েুইও সালথ িাডেস।' 
আডম বেোম, - 'আডম? পার্ে নাডে? কোলদর ডিপাটগলমন্ট টুযলর আডম ডেোলব 
িালবা?' 
- 'লস োবনাটা আমার। েুলে িা বেোম, জাষ্ট ো শুলন িা।' 
পরডদন সোে কবো কবরুোম। োর কেন্ডলদর সালথ আমার পডরচয় েডরলয় ডদলো 
সাডজদ। সযালররাও আলছন। মডফজুর রহমান নালমর েরলোেডটর সালথও কদখা 
হলো। ডবরাট কর্াুঁফওয়াো। এই কোলের পূবগপুরুে সম্ভবে ডিডটশলদর ডপয়লনর োজ 
েরলো। 
িালহাে, আমরা িাডে বডরশালের েুয়াোটা। 
কপৌঁছালে পাক্কা চারঘটা োর্লো। 
সারাডদন অলনে ঘুরাঘুডর েরোম। সযারগুলোলে কবশ বনু্ধবৎসে মলন হলো। 
ঘডড়লে সময় েখন পাুঁচটা কবলজ পুঁডচশ ডমডনট। আমরা সমুলরর োছাোডছ কহালটলে 
আডছ।আমালদর সালথ মডফজুর রহমান সযারও আলছন। 
ডেডন সবার উলেলশয বেলেন,- 'র্াইজ, ডব করডি! আমরা এখন েুয়াোটার ডবখযাে 
সূিগাি কদখলবা। কোমরা ডনশ্চয় জালনা, এডট দডেণ এডশয়ার এেমাত্র সমুর বসেে, 
কিখান কথলে সূলিগাদয় আর সূিগাি দুলটাই কদখা িায়।' 
আমরা সবাই প্রস্তুে ডছোম আলর্ কথলেই। কবরুলে িালবা, ডিে েখডন সাডজদ বলে 
বসলো,- 'সযার, আপডন সূিগাি কদখলবন?' 
সযার বেলেন,- 'Why not! How can I miss such an amazing moment?' 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, আপডন ডবজ্ঞালনর মানুে হলয় খুব অগবজ্ঞাডনে েথা বেলছন। 
এমন এেডট ডজডনস আপডন ডে েলর কদখলবন বেলছন, কিটা আদলে ঘলটই না।' 
এবার আমরা সবাই অবাে হোম।লি িার কচয়ার কটলন বলস পড়োম। সাডজদ 
দাুঁডড়লয় আলছ। 
সযার েপালের োুঁজ দীঘগ েলর বেলেন,- 'What do u want to mean?' 
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সাডজদ হাসলো। কহলস বেলো,- 'সযার, খুবই কসাজা। আপডন বেলছন, আপডন 
আমালদর ডনলয় সূিগাি কদখলবন। ডেন্তু সযার কদখুন, ডবজ্ঞান বুলঝ এমন কোে মাত্রই 
জালন, সূিগ আসলে অি িায়না। পৃডথবী কর্াোলধগর কি অংশ সূলিগর বীপডরে মুলখ 
অবস্থান েরলে শুরু েলর, কস অংশটা আলি আলি অন্ধোলর কছুঁলয় িায় কেবে। 
ডেন্তু সূিগ োর েেপলথই থালে। উলিও না, িুলবও না। োহলে সযার, সূিগাি েথাটা 
কো েুে, োই না?' 
এবার আডম বুলঝ কর্ডছ আসে বযাপার। মজা কনওয়ার জনয অলপো েরডছ। 
মডফজুর রহমান নালমর কোেটা এেরাশ ডবরডক্ত ডনলয় বেলো,- 'লদলখা সাডজদ, সূিগ 
কি উডদে হয়না আর অি িায়না, ো আডম জাডন। ডেন্তু, এখান কথলে দাুঁড়ালে 
আমালদর ডে মলন হয়? মলন হয়, সূিগটা কিলনা আলি আলি পাডনর ডনলচ িুলব 
িালে।এটাই আমালদর চমগচেুর সাধারণ পিগলবেণ েমো। োই, আমরা এটালে 
ডসিডে, 'সূিগাি' নাম ডদলয়ডছ।বোর সুডবলধর জনযও এটালে 'সূিগাি' বোটা 
িুডক্তিুক্ত। কদলখা, িডদ আডম বেোম,- 'লছলেরা, এেটুপর পৃডথবী কর্াোলধগর কি 
অংলশ বাংোলদলশর অবস্থান, কস অংশটা সূলিগর ডিে বীপডরে ডদলে মুখ ডনলে 
চলেলছ। োরমালন, এখালন এেুডন আুঁধার ঘডনলয় সন্ধযা নামলব।আমালদর সামলন 
কথলে সূিগটা েুডেলয় িালব।চলো, আমরা কসই দৃশযটা অবলোেন েলর আডস', 
আডম িডদ এরেম বেোম, বযাপারটা ডিে ডবদঘুলট কশানালো। োো োর মাধুিগো 
হারালো। শ্রুডেমধুরো হারালো। এখন আডম এে শলব্দই বুডঝলয় ডদলে পারডছ আডম 
ডে বেলে চাডে, কসটা।' 
সাডজদ মুচডে হাসলো। কস বেলো,- 'সযার, আপডন এেজন ডবজ্ঞানমনক মানুে। 
ডবজ্ঞান পলড়ন, ডবজ্ঞান পড়ান। আপডন আপনার সাধারন চমগচেু ডদলয় কদখলে পান 
কি- সূিগটা িুলব িালে পাডনর ডনলচ। এই বযাপারটালে আপডন সুন্দর েলর কবাঝালনার 
জনয িডদ 'সূিগাি' নাম ডদলে পালরন, োহলে সূরা োহালফ জুেোরনাঈন নালমর 
কোেডট এরেম এেডট সার্র পালড় এলস িখন কদখলো- সূিগটা পাডনর ডনলচ েডেলয় 
িালে, কসই ঘটনালে িডদ আল্লাহ ো'য়াো সবাইলে সহলজ বুঝালনার জনয, 
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সহজলবাধয েরার জনয, োোর শ্রুডেমধুরো ধলর রাখার জনয, েুডে কথলে মজুর, 
মাডঝ কথলে োডজ, ের্ার কথলে ডবজ্ঞাডন, িাক্তার কথলে ইডঞ্জডনয়ার, ছাত্র কথলে 
ডশেে, সবাইলে সহলজ বুঝালনার জনয িডদ বলেন- ' 
'(চেলে চেলে) এমডনোলব ডেডন (জুেোরনাঈন) িখন সূলিগর অির্মলনর জায়র্ায় 
ডর্লয় কপৌঁছুলেন, কসখালন ডর্লয় ডেডন সূিগলে (সার্লরর) োলো পাডনলে িুলব কিলে 
কদখলেন', 
েখন কেলনা সযার বযাপারটা অগবজ্ঞাডনে হলব? কোরান বলেনা কি, সূিগ পাডনর ডনলচ 
িুলব কর্লছ। কোরান এখালন ডিে কসটাই বলেলছ, কিটা জুেোরনাঈন কদলখলছ, এবং 
বুলঝলছ। আপডন আমালদর সূিগাি কদখালবন বেলছন মালন এই না কি- আপডন বেলে 
চালেন সূিগটা আসলেই িুলব িায়।আপডন কসটাই কবাঝালে চালেন, কিটা আমরা 
বাডহযেোলব কদডখ। োহলে, এেই বযাপার আপডন পারলে, কোরান কেন পারলব না 
সযার? 
আপনারা েথায় েথায় বলেন,- 'The Sun rises in the east & sets in the 
west' এগুো নাডে Universal Truth.. 
ডেোলব এগুলো ডচরেন সেয হয় সযার, কিখালন সূলিগর সালথ উিা-িুবার কোন 
সিেগই নাই? 
ডেন্তু এগুলো আপনালদর োলছ অগবজ্ঞাডনে নয়। আপনারা েথায় েথায় সূলিগাদয়, 
সূিগালির েথা বলেন। অথচ, কসইম েথা কোরান বেলেই আপনারা ডচৎোর েলর 
বলে উলিন- কোরান অগবজ্ঞাডনে। কেন সযার?' 
সাডজদ এেনার্ালড় এেসব েথা বলে কর্লো। সযালরর মুখটা ডেছুটা পানলস কদখা 
কর্লো। ডেডন বেলেন,- 'দীঘগ চারমাস ধলর, এরেম সুলিালর্র অলপো েরডছলে েুডম, 
ডম. আইনষ্টাইন?' 
আমরা সবাই কহলস ডদোম। 
সাডজদও মুচডে হাসলো। বড় অদু্ভে কস হাডস।।  
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ইডিয়ট আজাদ োই, দুইডট ইউডটউলবর ডেংে ডদোম,  
আপনার কচলয় কবশী আরবী কবালঝ, িার মােৃোো আরবী,  

আপনালদর মক্কালেই থালে; শুলন আলসন। 
সালথ এেটা হাদীস ডদোম ডে: 

ডেংে  https://www.youtube.com/watch?v=UVwizsojd1Y 

ডেংে https://www.youtube.com/watch?v=mCGaN2QoI5U 
 

মুহাম্মদ সূিগ অি িাওয়ার সময় আবু িার-কে বেলেন, েুডম ডে জালনা, সূিগ কোথায় 

িায়? আডম বেোম, আল্লাহ এবং োুঁর রাসুেই োে জালনন। ডেডন বেলেন: ো 

কিলে কিলে আরলশর নীলচ ডর্লয় ডসজদায় পলড় িায়। এরপর কস পুনাঃ উডদে হওয়ার 

অনুমডে চায় এবং োলে অনুমডে কদওয়া হয়। আর অডচলরই এমন সময় আসলব কি, 

ডসজদা েরলব ো েবূে েরা হলব না এবং কস অনুমডে চাইলব ডেন্তু অনুমডে কদওয়া 

হলব না। োলে বো হলব কি পলথ এলসছ, কস পলথ ডফলর িাও। েখন কস পডশ্চম 

ডদে হলে উডদে হলব--এটাই মমগ হে আল্লাহ োআোর বাণীাঃ এবং সূিগ ভ্রমণ েলর 

ওর ডনডদগষ্ট র্েলবযর ডদলে। এটা পরারমশােী, সবগলজ্ঞর ডনয়ন্ত্রণ। (৩৬:৩৮) (বুখারী: 

৪-৫৪-৪২১)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UVwizsojd1Y
https://www.youtube.com/watch?v=mCGaN2QoI5U
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কোরবাডনর ঈদ এবং এেজন আরজ আডে মােুব্বলরর 
অিাডচে মােবডর 

 

পদ্মার বুে ডচলর আমালদর েঞ্চ চেলছ। 
দু'পাশ কথলে শুনলে পাডে পাডনর ছোৎ ছোৎ শব্দ। সাধারণে, েঞ্চগুলোর মাথার 
উপর ডবশাে সাইলজর এেডট ছাউডন থালে। ডেন্তু আমালদর েঞ্চডটর উপডরোর্ 
খাডে। কোন ছাউডন কনই। 
আোশটা এেদম উলদাম। উপলর োরা-নেত্র েডেগ সুডবশাে আোশ, ডনলচ আলছ 
কস্রােডস্বনী পদ্মা। 
চাুঁলদর প্রডেফডেে আলোলে নদীর পাডন ডঝেডমে ডঝেডমে েরলছ। কস এে অদু্ভে 
সুন্দর দৃশয! 
আমরা িাডে রসুেপুর গ্রালম। বডরশাে কজোর কমলহডন্দর্ঞ্জ উপলজোর প্রেযে এেডট 
গ্রাম। 
সাডজলদর অনুলরাধ, এবালরর কোরবাডনর ঈদটা োর সালথ োলদর বাডড়লে েরলে 
হলব। োই িাওয়া। 
োছাড়া, িখন শুনোম পদ্মা-কমঘনার সেমস্থে এর উপর ডদলয় িাওয়া হলব, েখন 
আর কোে সামোলনা কর্লো না। আডম এর আলর্ েখলনা এই নদীদুলটালে স্বচলে 
কদডখডন। োই ডবনা অজুহালে োর প্রিালব রাডজ হলয় কর্োম। 
েলঞ্চ আমরা ডেনজন মাত্র মানুে। আডম, সাডজদ এবং এেজন েঞ্চ চােে। মধযবয়ক 
এই কোেটার নাম মহব্বে আডে। িারা কনৌো চাোয় োলদর মাডঝ বো হয়। িারা 
জাহাজ চাোয় োলদর বলে নাডবে। িারা েঞ্চ চাোয় োলদর ডে বলে? আডম জাডন 
না। 
মহব্বে আডে নালমর এই কোে েলঞ্চর এে মাথায় জলড়াসলড়া হলয় বলস বলস 
ডঝমুলে। মাডঝলদর মলো োর ববিা চাোলনার ডচো কনই। কেলের ইডঞ্জন। 
আডম আর সাডজদ েলঞ্চর এলেবালর মাঝখালন বলস আডছ। এেডট চাদর পাো 
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হলয়লছ। সালথ আলছ পাডনর কবােে, ডচনা বাদাম, োজা মুডড়। 
মাথার উপলর আোশ। 
হিাৎ েলর আমার েখন মাডনে বলন্দাপাধযালয়র 'পদ্মা নদীর মাডঝ' উপনযাসডটর েথা 
মলন পলড় কর্লো। আডম সাডজদলে প্রশ্ন েরোম,- 'েুই ডে মাডনে দার 'পদ্মা নদীর 
মাডঝ' পলড়ডছস?' 
সাডজদ বেলো,- 'হু'। 
আডমও েলোবার পলড়ডছ এই উপনযাস। সব চডরত্রগুলোর নাম আমার ডিে মলন 
কনই।েলব, উপনযালসর নায়লের বউটা েযাঙরা ডছলো এবং নায়লের সালথ োর 
শযাডেোর কপ্রম ডছলো, এই ঘটনাগুলো আবছা আবছা মলন েরলে পাডর। 
সাডজদ আমালে বেলো,- 'হিাৎ উপনযালস চলে কর্ডে কেলনা?' 
- 'না, এমডন।' 
এইটুে বলে দু'জলন খাডনেন চুপচাপ ডছোম। এরপর আডম ডজলজ্ঞস েরোম,- 
'আো, অই উপনযালসর কোন চডরত্রডট কোর োলছ সবলচ ইটালরডষ্টং কেলর্লছ?' 
আডম োবোম, সাডজদ হয় উপনযালসর নায়ে ডেংবা নায়লের শযাডেোর েথাই 
বেলব। ডেন্তু সাডজদ বেলো,- ' অই উপনযালস ইটালরডষ্টং েযালরক্টার আলছ কেবে 
এেডটই। কসডট হলো কহালসন ডময়া।' 
আডম খাডনেটা অবাে হোম। অবাে হোম োরন, সাডজদ এই প্রলশ্নর উত্তর ডদলে 
এে কসলেন্ডও োলবডন। েলো আলর্ পড়া এেডট উপনযাস কথলে কস এমন এেডট 
েযালরক্টালরর নাম বলেলছ, কিডট উপনযাসডটর কোন মূে চডরলত্রর মলধযই পলড়না। 
কহালসন ডময়া নালম এই উপনযালস কোন চডরত্র আলছ, কসডটই আডম েুলে ডর্লয়ডছোম। 
আডম ডজলজ্ঞস েরোম,- 'লহালসন ডময়া? নায়েটা নয় কেলনা?' 
সাডজদ বেলো,- 'েুলবর মাডঝর মলো েলো শলো মাডঝ পদ্মাপালড় অহরহ কদখা িায়, 
িালদর ঘলর মাোর মলো এেডট কখাুঁড়া পা ওয়াো, ডেংবা অন্ধ স্ত্রী আলছ, আলছ ডেন 
চারলট েলর কপটুে সোন। আলছ েডপোর মলো সুন্দডর শযাডেো। োলদর মালঝও 
পরেীয়া আলছ, বদডহে সিেগ আলছ। ডেন্তু কহালসন ডময়া? কহালসন ডময়ার মলো 
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কোন চডরত্র আলছ এই পদ্মাপালড়? কি ডেনা ডনলজর মলো েলর এেডট দ্বীপ সাডজলয় 
েুলে, কসখালন মানুেজনলে ডবনা পয়সায় থােলে কদয়? আলছ? ডে বািলব, ডে 
সাডহলেয...............' 
আডম আলরা এেবার সাডজলদর সাডহেয জ্ঞান কদলখ ডবমুগ্ধ হোম। কস এমনোলব 
চডরত্রগুলোর নামধাম বলে কর্লো, কিন কস এইমাত্র উপনযাসডট পলড় কশে েলরলছ। 
আমরা রসুেপুলর কপৌঁছাই কোর সালড় চার'লট কে। েখন ডেছু ডেছু জায়র্ায় ফজলরর 
আজান পড়লছ। কিখালন কনলমডছ, কসখান কথলে কবশডেছু পথ হাুঁটলে হলব। 
খাডনেটা কহুঁলট এেটা মাডটর ঘলরর সামলন এলস দাুঁড়াোম। বুঝলে পারোম, এটা 
মসডজদ। কেেলর এেডট েুডপ বাডে ডমটডমট েলর জ্বেলছ। 
বযার্পত্র করলখ দু'জলন ওজূ েলর ডনোম। মসডজলদ মানুেও আমরা ডেনজন। আজব! 
ডেন সংখযাটা কদডখ এেদম ডপুঁছু ছাড়লছনা। েলঞ্চও ডছোম ডেনজন। মসডজলদ এলসও 
কদডখ আমরা ডেনজন। 
নামাজ কশে হলয়লছ এেটু আলর্। আমরা বলস আডছ মসডজলদর বারান্দায়। আলরেটু 
আলো ফুুঁটলে কবডরলয় পড়লবা। ঈমাম সালহব আমালদর পালশ বলস কোরআন 
ডেোওয়াে েরলছন। মাঝাডর বয়স। দাুঁডড়লে কমলহডদ োডর্লয়লছন বলে দাুঁডড়গুলো 
োেলচ কদখালে। উডন সূরা আর রহমান ডেোওয়াে েরলছন। 'ফাডব আইডয়য আো-
ডয়য রাডব্বেুমা েুোিডিবান' অংশডটলে এলস খুব সুন্দর েলর টান ডদলেন। পরান 
জুড়াডনয়া। 
আর রাহমান ডেোওয়াে েলর উডন কোরআন শরীফ বন্ধ েরলেন। বন্ধ েলর 
কোরআন শরীলফ দুডট চুমু কখলেন।এরপর কসটালে এেবার েপালে আর এেবার 
বুলে োডর্লয় এেডট োপড় ডদলয় কপুঁডছলয় এেটা োলির োলে েুলে রাখলেন। 
আমরা কোেটার ডদলে োডেলয় আডছ। কোেটা আমালদর ডদলে ডফলর বেলেন,- 
"আমলনরা ডে শহর হইলে আইলছন?" 
সাডজদ বেলো,- 'ডজ্ব।' 
-"আমলনরা ডে কেহাপড়া েলরন?" 



  

82 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

সাডজদ আবার বেলো,- 'ডজ্ব।' 
-"মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। আমলনরা শহলর পইড়যাও ডবর্ড়াইয়া িান নাই। শুেুর 
আেহামদুডেল্লাহ।" 
কোেটার েথা আডম ডিে বুডঝডন। সাডজদ বুলঝলছ। কস ডজলজ্ঞস েরলো,- 'চাচা, 
শহলর পড়াশুনা েরলে ডবর্ডড়লয় িায়, আপনালে কে বেলো?' 
কোেটা হিাৎ র্ম্ভীরমুখ েলর বেলেন,- 'লহইয়া আবার কেিায় েইলব বাপ! কমার 
ঘলরই কো জন্মাইলছ এেখান সাোৎ ইবডেশ।' 
- 'ডে রেম?'- সাডজলদর প্রশ্ন। 
- 'লমার একু্কয়াই কপাো। পড়ালেহা েরলে পািাইেযাম ঢাোর শহলর। কহইলন িাইয়া 
ডে কি পড়ালেহা েরলস! এহন েয়, আল্লা-ডবল্লা েইয়া কবালে ডেসুয নাই। এই কি, 
এহন কো বাডড় আইলছ। আইয়া েইলেয়ালছ ডে কবাঝলঝন, েয় কবালে কোরবাডন 
ডদয়া কমারা ধলমগর নালম পশুহেযা হডর। এইগুো কবালে ধলমগর নাম োইো খাওলনর 
ধান্দা হডর কমারা। ডেরডপেযা কি এইিালর ঢাোয় পড়লে পািাইেযাম বাপ! হােুডি 
হরাইলে আইজ এই ডদন কদহা োর্লে না!" 
কোেটার সব েথা আডম বুঝলে পাডরডন। েলব, এইটুেু বুলঝডছ কি, কোেটার কছলে 
ঢাোয় পড়ালেখা েরলে এলস নাডিে হলয় কর্লছ। 
সাডজদ বেলো,- 'আপনার কছলে এখন বাডড়লে আলছ?' 
- 'হ' 
সাডজদ আমার ডদলে ডফলর বেলো, - 'লদলখডছস, কমঘনার এলো বড় বুলেও ডেন্তু 
নাডিেলদর বসবাস আলছ। হা হা হা।' 
ডসদ্ধাে হলো কছলেটার সালথ কদখা েলর িালবা। 
সোে ন'টায় কছলেটার সালথ আমালদর কদখা হলো। বয়লস আমালদর কচলয় কছাট 
হলব। ডজলজ্ঞস েলর জানোম, কছলেটা জাহােীরনর্র ডবশ্বডবদযােলয় বাংো ডবেয় ডনলয় 
পড়লছ। ফাষ্ট ইয়ালর। নাম- কমাাঃ রডফে। 
সাডজদ রডফে নালমর কছলেটার োলছ ডজলজ্ঞস েরলো,- 'লোরবাডন ডনলয় কোমার প্রশ্ন 
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ডে?' 
কছলেটা বেলো,- 'এইটা এেটা েু-প্রথা। এোলব পশু হেযা েলর উৎসব েরার কোন 
মালন হয়?' 
সাডজদ বেলো,- 'েুডম ডে ডবজ্ঞান সিলেগ ডেছু জালনা?' 
কছলেডট কচাখ বড় বড় েলর বেলো,- 'আপডন ডে আমালে ডবজ্ঞান ডশখালেন নাডে? 
ইটারডমডিলয়ট কেলেে পিগে আডম ডবজ্ঞালনর ছাত্র ডছোম।' 
সাডজদ বেলো,- 'ো কবশ। খাদযশৃঙখে সিলেগ ডনশ্চই জালনা?' 
- 'জাডন। জানলবা না কেলনা?' 
- 'খাদযশৃঙখে হলো, প্রেৃডেলে উডদ্ভদ আর প্রাণীর মধযোর এেডট খাদযজাে। কিসব 
উডদ্ভদ সূলিগর আলো বযবহার েলর ডনলজর খাদয ডনলজ বেডর েলর কনয়, োলদর বো 
হয় উৎপাদে। এই উৎপাদেলে বা সবুজ উডদ্ভদলে িারা খায়, োরা হলে প্রথম 
কশ্রণীর খাদে.......' 
কছলেটা বেলো,- 'মশাই, এসব আডম জাডন। আপনার আসে েথা বেুন।' 
কছলেটার েথার মলধয কোনরেম আঞ্চডেেোর টান কনই।োই বুঝলে অসুডবলধ 
হলেনা। 
পাশ কথলে কছলেটার বাবা বলে উিলেন,- 'এ, কহরা বয়লস কোেং কোর চাইয়া বড় 
অইলব! মান-ইজ্জে ডদয়া েথা েইলে পালরানা?' 
কছলেটা োর বাবার ডদলে েীক্ষ্ণ দৃডষ্টলে োোলো। কস দৃডষ্টলে পড়াশুনা জানা কছলের 
মূখগ বাবার প্রডে অবজ্ঞার ছাপ স্পষ্ট। 
সাডজদ বেলো,- 'লবশ। কোমালদর র্রু আলছ?' 
- 'আলছ।' 
- েয়টা?' 
কছলেটার বাবা বেলেন,- 'হ বাপ, কমালর্া র্রু আলছ পাুঁচখান। দুইিা র্াই, একু্কয়া 
োুঁড় র্রু। েলর্ আবার বাছুরও আলছ দুইিা! 
- 'আো রডফে, ধলরা- কোমালদর কি দুডট র্াডে আলছ, োরা এইবছর দুডট েলর 
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বাচ্চা ডদলো। োহলে কোমালদর কমাট র্রুর সংখযা হলব ৯ ডট।ধলরা, কোমরা পশু 
হেযায় ডবশ্বাসী নও। োই, কোমরা র্রুগুলো ডবডরও েলরা না। োরন, কোমরা 
জালনা, ডবডর হলেই র্রুগুলো কোথাও না কোথাও কোরবাডন হলবই। ধলরা, এরপলরর 
বছর র্রুগুলো আলরা দুডট েলর বাচ্চা ডদলো। কমাট র্রু েখন ১৩ ডট। এরপলরর 
বছর কদখা কর্লো, বাচুরগুলোর মধয কথলে দুডট র্াডে হলয় উিলো, িারা বাচ্চা ডদলব। 
এখন কমাট র্াডের সংখযা ৪ ডট। ধলরা, ৪ ডট র্াডেই এরপলরর বছর আলরা দুডট েলর 
বাচ্চা ডদলো। োহলে, কস বছর কোমালদর কমাট র্রুর সংখযা েলো দাুঁড়ালো?' 
কছলেডটর বাবা আঙুলে ডহসাব েলে বেলেন,- 'হ, ১৯টা অইলব!' 
সাডজদ বেলো,- 'বলোলো রডফে, ১৯ টা র্রু রাখার মলো জায়র্া কোমালদর আলছ 
ডেনা? ১৯ টা র্রুলে খাওয়ালনার মলো সামথগয, পিগাি েূডে, বখে, ঘাস আলছ ডেনা 
কোমালদর?' 
- 'না'- কছলেটা বেলো। 
- 'োহলে, আডটলমইটডে কোমালদর ডেছু র্রু ডবডর েলর ডদলে হলব। এলদর িারা 
ডেনলব োরা কো র্রু ডেলন গুদালম েরলব না, োই না? োরা র্রুগুলোলে জবাই 
েলর মাংশ ডবডর েরলব। র্রুর মাংশ আডমলের চাডহদা পূরণ েরলব, আর 
চামড়াগুলো ডশলল্পর োলজ োর্লব, োই না?' 
- 'হুম' 
- 'এটা হলো প্রেৃডের বযালেে। োহলে, প্রেৃডের বযালেে ডিে রাখার জনয 
পশুগুলোলে জবাই েরলেই হলে। কসটা এমডন কহাে, অথবা কোরবালন।' 
কছলেটা বেলো,- 'লসটা ডনলয় কো আপডত্ত কনই। আপডত্ত হলে, এটালে ডঘলর উৎসব 
হলব কেলনা?' 
সাডজদ বেলো,- 'লবশ! উৎসব বেলে েুডম হয়লো ডমন েরলছা, কিখালন নাচ-র্ান 
হয়, ফূডেগ হয়, আড্ডা, ডড্রংেস হয়। ডমডছে হয়, কশাোিাত্রা হয়, োই না? ডেন্তু 
কদলখা, মুসেমানলদর এই উৎসব সিূণগ ডেন্ন। এখালন নাচ-র্ান কনই, আড্ডা-মাডি 
কনই। ডড্রংে'স কনই, ডমডছে-কশাোিাত্রা কনই। আলছ েযার্ আর োেওয়ার পরীো। 
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আলছ, অসহায়লদর মুলখ হাডস কফাটালনার প্রাণােের কচষ্টা-েদডবর। সমাজ কথলে 
কশ্রণী ববেময দূর েলর, ধনী-র্রীব সবার সালথ আনন্দ োর্াোডর্ েলর কনওয়া হয়। 
এরেম উৎসলব সম্ভবে োেগ মালক্সগরও ডদ্বমে থাোর েথা না। োেগ মাক্সগ কে 
ডচলনা?' 
কছলেটা এরপর ডেছুেণ চুপ েলর ডছলো। োরপর বেলো,- 'আরজ আডে 
মােুব্বরলে ডচলনন আপডন?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ, ডচডন কো।' 
- 'লোরবাডন ডনলয় উনার ডেছু কিৌডক্তে প্রশ্ন আলছ।' 
- 'ডে প্রশ্ন, বলো?' 
কছলেটা প্রথম প্রশ্নডট বেলো। কসডট ডছলো- 
'আল্লাহ ইিাহীলমর োলছ োর সবচাইলে ডপ্রয় বস্তুর উৎসলর্গর আলদশ ডদলয়ডছলেন। 
ডেন্তু, ইিাহীলমর োলছ সবচাইলে ডপ্রয় বস্তু োর কছলে ইসমাঈে না হলয় োর ডনজ 
প্রান কেন হলো না?' 
সাডজদ মুচডে কহলস বেলো,- 'খুবই েডজেযাে প্রশ্ন বলট। 
আডম িডদ আরজ আডে মােুব্বলরর সাোৎ কপোম, োহলে ডজলজ্ঞস েরোম, 
বাংোলদলশর স্বাধীনো িুলদ্ধ িারা িুদ্ধ েলর শহীদ হলয়লছ, োলদর োলছ োলদর 
ডনলজর প্রালণর কচলয় কদশটা কেলনা কবডশ ডপ্রয় হলো? কেন কদশ রোর জনয 
ডনলজলদর প্রাণটালে মৃেুযর মুলখ কছলড় ডদলো? 
দুলটা ডজডনসই কসইম বযাপার। ইিাডহলমর োলছ ডনলজর কচলয়ও ডপ্রয় ডছলো পুলত্রর 
প্রাণ, আর মুডক্তলিাদ্ধালদর োলছ ডনলজর কচলয় ডপ্রয় ডছলো ডনলজর মােৃেূডম। 
ডেন্তু, পরীোর ধরন ডছলো আোদা। ইিাডহমলে বো হলো, ডপ্রয় ডজডনস েুরবাডন 
েরলে, আর মুডক্তলিাদ্ধালদর বো হলো- ডপ্রয় ডজডনস রো েরলে। ডেন্তু, আমরা 
কদখলে কপোম - দু দলের োলরা োলছই ডপ্রয় বস্তু ডনলজর প্রাণ নয়। 
সুেরাং, আরজ আডে মােুব্বলরর মােব্বডরটা এইখালন েুে প্রমাডনে হলো।' 
কছলেটা োুঁচুমাচু েলর ডদ্বেীয় প্রশ্ন েরলো। 
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আরজ আডে মােুব্বর বলেলছন,- 'আল্লাহ পরীোটা েলরলছন ইিাডহমলে। ইিাডহলমর 
পদাঙ্ক অনুসরণ েলর কসই পরীোটা কেন োর অনুসারীলদর ডদলে হলব?' 
সাডজদ বেলো,- 'এইটাও খুব োলো প্রশ্ন। আমরা মুহাম্মদ সাাঃ কে অনুসরন েডর। 
োহলে, আমরা ডে বেলে পাডর কি,- েই, আমালদর উপর কো ডজিাঈে আাঃ ওহী 
ডনয়া েখলনাই আলস নাই। োহলে, মুহাম্মলদর উপলর আসা ওডহ আমরা কেলনা 
মানলে িালবা? বলো, প্রশ্নটা ডে আমরা েরলে পাডর?' 
কছলেটা চুপ েলর আলছ। সাডজদ বেলো,- 'আরজ আডে মােুব্বলরর Leader & 
Leadership ডবেলয় আদলে কোন জ্ঞানই ডছলো না। োই ডেডন এইরেম প্রশ্ন েলর 
ডনলজলে সলরডটস বানালে কচলয়ডছলেন।' 
কছলেটা োর েৃেীয় প্রশ্ন েরলো- 
'আরজ আডে মােুব্বর বলেলছন,- নবী ইিাডহমলে কো কেবে পুত্র ইসমাঈেলে 
কোরবাডন েরা সংরাে পরীোয়ই ডদলে হয়ডন, অডগ্নেুলন্ড ডনডেি হবার মলো েডিন 
পরীোও োলে ডদলে হলয়ডছলো। োহলে, মুসেমানরা ইিাডহলমর িৃডে ধলর রাখলে 
পশু কোরবাডন েরলেও, ইিাডহলমর আলরেডট পরীো মলে- মুসেমানরা ডনলজলদর 
অডগ্নেুলন্ড ডনলেপ েলর না কেলনা?' 
আরজ আডে মােুব্বলরর আলর্র প্রশ্নগুলো আমার োলছ ডশশুসুেে মলন হলেও, এই 
প্রশ্নডটলে অলনে মযাডচউর মলন হলো। আসলেই কো। দুইটাই ইিাহীম আাঃ এর জনয 
পরীো ডছলো। োহলে, এেডট পরীোর িৃডে ধলর রাখলে আমরা িডদ পশু 
কোরবাডন েডর, োহলে ডনলজলদর অডগ্নেুলন্ড ডনলেপ েডর না কেলনা? 
পদ্মা কথলে সাুঁ সাুঁ শলব্দ বাোস আসলে শুরু েলরলছ। 
সাডজদ বেলো,- 'রডফে, োর আলর্ েুডম আমার এেডট প্রলশ্নর উত্তর দাও। েুডম ডে 
কশখ মুডজবলে োলোবালসা? োর আদশগলে?' 
কছলেটা বেলো,- 'অবশযই। ডেডন না হলে কো বাংোলদলশর অডিত্বই থােলো না। 
ডেডন আমালদর জাডের ডপো।' 
- 'েুডম ডিে বলেলছা। কশখ মুডজব না হলে বাংোলদশ হয়লো কোনডদন স্বাধীনই 
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হলো না। কস িালহাে, কশখ মুডজবলে জীবলন দুডট বড় ধরলনর পরীোর মুলখামুডখ 
হলে হলয়ডছলো। 
প্রথলম, এেটা কদশলে স্বাধীন েরার েড়াইলয় সামলন কথলে কনেৃগত্ব কদওয়া। 
ডদ্বেীয়ে, স্বপডরবালর খুন হওয়া। আডম ডে ডিে বেোম রডফে?' 
- 'হু' 
- 'এখন, েুডম কশখ মুডজলবর আদশগ বুলে ধারন েলরা। েুডম ৭১ এর কচেনায় 
ডনলজলে বডেয়ান োলবা। েুডম ৭ ই মালচগ ডবশাে ডমডছলে কিার্দান েলরা। ১৬ ই 
ডিলসম্বলর সো-সমালবলশ জয় বাংো জয় বেবনু্ধ বলে কলার্ান দাও। ডেন্তু, ১৫- ই 
আর্লষ্ট রািায় কবডরলয় কোনডদন বলেলছা- কহ কমজর িাডেলমর বংশধর, কহ খন্দোর 
কমািালের বংশধর, কোমরা কে কোথায় আলছা, এলসা- আমালেও মুডজলবর মলো 
স্বপডরবালর খুন েলরা', বলো ডে?' 
আডম সাডজলদর েথা শুলন কহা কহা কহা েলর হাসা শুরু েরোম। কছলেটার মুখ েখন 
এলেবালর ফযাোলশ হলয় কর্লছ। সাডজদ আবার বেলে শুরু েরলো,- 'েুডম এটা বলো 
না।লশখ মুডজলবর আদশগ বুলে ধারন েলর এরেম কেউই এটা বলেনা। িডদ কেউ 
এরেম বলে, োহলে োলে মানুলে বেলব,- 'ডে বযাপার? কোেটালে ডে োর মালসর 
েুেুলর োমডড়লয়লছ নাডে?' 
সাডজলদর েথা শুলন এবার রডফলের বাবাও হা হা হা েলর হাসলে োর্লো। কছলেলে 
পরাডজে হলে কদলখ পৃডথবীর কোন বাবা এে খুডশ হলে পালর, এই দৃশয না কদখলে 
বুঝোমই না। 
আমরা রসুেপুলরর পলথ হাুঁটা ধরোম। পদ্মাপালড়র জনবসডেগুলো কদখলে এলেবালর 
ছডবর মলো। ডনলজলে েখন আমার কহালসন ডময়ার ময়না দ্বীলপর বাডসন্দা মলন 
হডেলো। আর সাডজদ? োলে আপনারা আপােে কহালসন ডময়া রূলপই োবলে 
পালরন। 
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কোরআন ডে মুহাম্মদ (সাাঃ) এর বানালনা গ্রন্থ 
 

ডবরাট আডেশান এেডট বাডড়। কমাঘে আমলের সম্রালটরা কিরেম বাডড় বানালো, 
অলনেটাই কসরেম। বাডড়র সামলন দৃডষ্টনন্দন এেডট ফুলের বার্ান। ফুলের বার্ালনর 
মালঝ কছাট কছাট েৃডত্রম ঝণগা আলছ। এই বাডড়র মাডেলের রুডচলবালধর প্রশংসা 
েরলেই হয়। ঝঞ্চাট ঢাো শহলরর মলধয এডট কিন এে টুেলরা স্বর্গখন্ড। 
ডেন্তু অবাে েরা বযাপার হলো, বার্ালনর কোথাও োে রলঙর কোন ফুে 
কনই।এেবড় বার্ানবাডড়, অথচ, কোথাও এেডট কর্াোলপর চারা পিগে কনই। 
ডবিলয়র বযাপার কো বলটই। 
আমরা এলসডছ সাডজলদর এে দূর সিলেগর খােুর বাসায়। ঢাো শহলর বড় বড় 
বযবসা আলছ।ডবলদলশও ডনলজর বযবসা-বাডণলজযর শাখা-প্রশাখা ছডড়লয়লছন। কছলে-
কমলয়লদর কেউ েন্ডন, কেউ োনািা আর কেউ সুইজারেযান্ড থালে। েরলোে উনার 
স্ত্রীলে ডনলয় ঢাোলেই রলয় কর্লছন কেবে ডশেলড়র টালন। 
েলব, ঢাোয় ডনলজর বাডড়খানালে কিোলব বেডর েলরলছন, কবাঝার উপায় কনই কি 
এডট ঢাোর কোন বাডড় নাডে মলকার কোন ডে আই ডপ েবন। 
আমালে এডদে-কসডদে োোলে কদলখ সাডজদ প্রশ্ন েরলো,- 'এোলব কচালরর মলো 
এডদে-ওডদে োোডেস কেলনা?' 
আডম েযাবালচো খাওয়ার মলো েলর বেোম,- 'না, আসলে কোর খােুলে ডনলয় 
োবডছ।' 
- 'উনালে ডনলয় োবার ডে আলছ?' 
আডম বেোম,- 'অসুস্থ মানুেলদর ডনলয় োবলে হয়।এটাও এেপ্রোর মানবো, 
বুঝডে?' 
সাডজদ আমার ডদলে বড় বড় কচাখ েলর োডেলয় বেলো,- 'অসুস্থ মালন? কে অসুস্থ?' 
- 'লোর খােু।' 
- 'লোলে কে বেলো উডন অসুস্থ?' 
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আডম দাুঁড়াোম। বেোম,- 'েুই এেডেছু কখয়াে েডরস, এটা েডরস ডন?' 
- 'লোনটা? 
- 'লোর খােুর বার্ালনর কোথাও ডেন্তু োে রলঙর কোন ফুের্াছ কনই। প্রায় সব 
রলঙর ফুের্াছ আলছ, োে ছাড়া। এমনডে, কর্াোলপর এেডট চারাও কনই।' 
- 'লো?' 
- 'লো আর ডে? ডেডন হয়লো োোর োইন্ড। কস্পলশডফেডে, করি োোর োইন্ড।' 
সাডজদ ডেছু বেলো না। হয়লো কস এটা ডনলয় আর কোন েথা বেলে চালে না, 
অথবা, আমার িুডক্তলে কস হার কমলনলছ। 
সাডজদ েডেংলবে বাজালো। 
ঘলরর দরজা খুলে ডদলো এেডট কের-কচৌে বছর বলয়সী কছলে। সম্ভবে োলজর 
কছলে। 
আমরা কেেলর ঢুেোম। কছলেডট বেলো,- 'আপনারা এখালন বসুন।আডম োোলে 
কিলে ডদডে।' 
কছলেটা এেদম শুদ্ধ বাংোয় েথা বেলছ। বাডড়র মাডেেলে সযার বা মাডেে না বলে 
োো বেলছ। সম্ভবে, উনার কোন র্রীব আত্মীলয়র কছলে হলব হয়লো। িালদর খুব 
কবডশ টাো-পয়সা হয়, োরা গ্রাম কথলে র্ডরব আত্মীয়লদর বাসার োলজর চােডর 
ডদলয় দয়া েলর। 
কছলেটা েরলোেলে িাোর জনয ডসুঁডড় কবলয় উপলর উলি কর্লো।ঘলরর কেেরটা 
আলরা চমৎোর। নানান ধরলনর দাডম দাডম মালবগে পাথর ডদলয় কদওয়াে সাজালনা। 
দু'েোর কোন এে রুম কথলে রবীন্দ্রনালথর র্ালনর সুর কেলস আসলছ,- 'িডদ কোর 
িাে শুলন কেউ না আলস, েলব এেো চলো কর......' 
আডম সাডজদলে বেোম,- 'ডে কর, কোর এরেম কমাঘোই ষ্টাইলের এেটা খােু 
আলছ, কোনডদন বেডে না কি?' 
সাডজদ রসেেহীন কচহারায় বেলো,- 'লমাঘোই ষ্টাইলের খােু কো, োই বো হয়ডন।' 
- 'লোর খােুর নাম ডে?' 
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- 'এম.এম. আডে।' 
েরলোলের নামটাও উনার বাডড়র মলোই র্াম্ভীিগপূণগ। আডম ডজলজ্ঞস েরোম,- 'এম. 
এম. আডে মালন ডে?' 
সাডজদ আমার ডদলে োোলো। বেলো,- 'লমাহাম্মদ মহব্বে আডে।' 
েরলোলের বাডড় আর ঐশ্বলিগর সালথ নামটা এেদম িালে না। এইজলনয হয়লো 
কমাহাম্মদ মহব্বে আডে নামটালে শটগোট েলর এম.এম. আডে েলর ডনলয়লছন। 
েরলোে আমালদর সামলনর কসাপায় পালয়র উপর পা েুলে বসলেন। মধযবয়ক। 
কচহারায় বাধগলেযর কোন ছাপ কনই। চুে কপলেলছ, েলব েেপ েরায় ো োলোমলো 
কবাঝা িালে না। 
ডেডন বেলেন,- 'লোমালদর মলধয সাডজদ কে?' 
আডম কোেটার প্রশ্ন শুলন অবাে হোম খুব। সাডজলদর খােু, অথচ সাডজদলে ডচলন 
না। এটা ডে রেম েথা? 
সাডজদ বেলো,- 'ডজ্ব, আডম।' 
- 'হুম, I guessed that'- কোেটা বেলো। আলরা বেলো,- 'লোমার েথা কবশ 
শুলনডছ, োই কোমার সালথ আোপ েরার ইলে জার্লো।' 
আমালদর কেউ ডেছু বেোম না। চুপ েলর আডছ। 
কোেটা আবার বেলো,- 'প্রথলম আমার সিলেগ দরোডর ডেছু েথা বলে ডনই। 
আমার পডরচয় কো েুডম জালনাই, সাডজদ। কিটা জালনা না, কসটা হলো,- ডবশ্বডবদযােয় 
জীবন কথলে আডম এেজন অডবশ্বাসী। খাুঁডট বাংোয় নাডিে। হুমায়ুন আজাদলে কো 
কচলনা, োই না? আমরা এেই বযালচর ডছোম। আডম নাডিে হলেও আমার 
কছলেলমলয়রা কেউই নাডিে নয়। কস িালহাে, এটা ডনলয় আমার মাথাবযথা কনই।আডম 
বযডক্তস্বাধীনোয় ডবশ্বাসী।' 
সাডজদ বেলো,- 'খােু, আডম এসব জাডন।' 
কোেটা অবাে হবার োন েলর বেলো,- 'জালনা? কেডর গুি। কক্লোর বয়।' 
- 'খােু, আমালে কিলে পাডিলয়লছন কেলনা ো বেুন।' 
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- 'ওলয়ট! োড়াহুলড়া ডেলসর?'- কোেটা বেলো। 
এরমলধযই োলজর কছলেটা কট্র কে েলর চা ডনলয় এলো। 
আমরা চালয়র োলপ চুমুে ডদোম। কোেটালে এেডট আোদা োলপ েলর চা কদওয়া 
হলো। কসটা চা নাডে েডফ, ডিে কবাঝা িালে না। 
কোেডট বেলো,- 'সাডজদ, আডম মলন েডর, কোমালদর ধমগগ্রন্থ,  আই ডমন আে 
কোরান, কসটা কোন ঐশী গ্রন্থ নয়। এটা মুহাম্মলদর ডনলজর কেখা এেডট বই। 
মুহাম্মদ েলরলছ ডে, এটালে জাষ্ট স্রষ্টার বাণী বলে চাডেলয় ডদলয়লছ।' 
এইটুেু বলে কোেটা আমালদর দু'জলনর ডদলে োোলো। হয়লো কবাঝার কচষ্টা 
েরলো আমালদর ডরএযােশান ডে হয়। 
আমরা ডেছু বোর আলর্ই কোেডট আবার বেলো, - 'হয়লো বেলব, মুহাম্মদ ডেখলে-
পড়লে জানলো না। কস ডেোলব এরেম এেডট গ্রন্থ ডেখলব? ওলয়ে! এডট খুবই 
কেইম েডজে। মুহাম্মদ ডেখলে পড়লে না জানলে ডে হলব, োর ফলোয়ারলদর 
অলনলে ডেখলে-পড়লে পারলো। উচ্চ ডশডেে ডছলো। োরা েলরলছ 
োজটা।মুহাম্মলদর ইশারায়।' 
সাডজদ োর োলপ কশে চুমুে ডদলো। েখনও কস চুপচাপ। 
কোেটা বেলো,- 'ডেছু মলন না েরলে আডম এেডট ডসর্ালরট ধরালে পাডর? অবশয, 
োজডট ডিে হলব না জাডন।' 
আডম বেোম,- 'ডশওর!' 
এেেণ পলর কোেডট আমার ডদলে োলোমলো োোলো। এেডট মুচডে হাডস ডদলয় 
বেলো,- 'Thank You...' 
সাডজদ বেলো,- 'খােু, আপডন খুবই েডজেযাে েথা বলেলছন। কোরান মুহাম্মদ সাাঃ 
এর ডনলজর বানালনা হলেও পালর। োরন, কোরান কি কফলরিা ডনলয় আসলো বলে 
দাডব েরা হয়, কসই ডজিাঈে আাঃ কে মুহাম্মদ সাাঃ ছাড়া কেউই কোনডদন কদলখডন।' 
কোেটা বলে উিলো,- 'এক্সাক্টডে, মাই সান।' 
- 'োহলে, কোরানলে আমরা কটষ্ট েরলে পাডর, ডে বলেন খােু?' 
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- 'হযাুঁ হযাুঁ, েরা িায়.......' 
সাডজদ বেলো,-  'লোরান মুহাম্মদ সাাঃ এর বানালনা ডে না, ো বুঝলে হলে 
আমালদর ধলর ডনলে হলব কি, মুহাম্মদ সাাঃ স্রষ্টার কোন দূে নন। ডেডন খুবই 
সাধারন, অডশডেে এেজন প্রাচীন মানুে।' 
কোেটা বেলো,- 'সডেযোর অলথগই মুহাম্মদ অসাধারণ কোন কোে ডছলো না। স্রষ্টার 
দূে কো পুলরাটাই েূয়া।' 
সাডজদ মুচডে হাসলো। বেলো,- 'োহলে এটাই ধলর ডনই?' 
- 'হুম'- কোেটার সম্মডে। 
সাডজদ বেলে োর্লো,- 'খােু, ইডেহাস কথলে আমরা জানলে পাডর, হজরে ঈউসুফ 
আাঃ এর জন্ম হলয়ডছলো বেগমান ডফডেডিলন। ঈউসুফ আাঃ ডছলেন হজরে ঈয়ােুব 
আাঃ এর েডনষ্ঠেম পুত্র। ঈয়ােুব আাঃ এর োলছ ঈউসুফ আাঃ ডছলেন প্রাণাডধে 
ডপ্রয়।ডেন্তু, ঈয়ােুব আাঃ এর এই োলোবাসা ঈউসুফ আাঃ এর জনয োে হলো। োর 
োইলয়রা েড়িন্ত্র েলর ঈউসুফ আাঃ কে েূলপ ডনলেপ েলর কদয়। এরপর, ডেছু 
বডণেদে েূপ কথলে ঈউসুফ আাঃ কে উদ্ধার েলর োলে ডমশলর ডনলয় আলস। ডেডন 
ডমশলরর রাজ পডরবালর বড় হন।ইডেহাস মলে, এডট ঘলট- ডিষ্টপূবগ চেুদগশ শেলের 
আলমনলহালটলপর রাজত্বোলের আলরা ডেন'শ বছর পূলবগ। খােু, এই ডবেলয় আপনার 
কোন ডদ্বমে আলছ?' 
কোেটা বেলো,- 'নাহ। ডেন্তু, এগুলো ডদলয় েুডম ডে কবাঝালে চাও?' 
সাডজদ বেলো,- 'খােু, ইডেহাস কথলে আমরা আলরা জানলে পাডর, ডিষ্টপূবগ চেুদগশ 
শেলে চেুথগ আলমনলহালটলপর আলর্ কিসেে শাসলেরা ডমশরলে শাসন েলরলছ, 
োলদর সবাইলেই 'রাজা' বলে িাো হলো। ডেন্তু, ডিষ্টপূবগ চেুথগ শেলে চেুথগ 
আলমনলহালটলপর পলর কিসেে শাসলেরা ডমশরলে শাসন েলরডছলো, োলদর 
সবাইলে 'লফরাঊন' বলে িাো হলো। ঈউসুফ আাঃ ডমশরলে শাসন েলরডছলেন 
ডিষ্টপূবগ চেুদগশ শেলের চেুথগ আলমনলহালটলপর আলর্। আর, মূসা আাঃ ডমশলর 
জন্মোে েলরডছলেন চেুথগ আলমনলহালটলপর েমপলে আলরা দু'লশা বছর 
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পলর।অথগাৎ, মূসা আাঃ িখন ডমশলর জন্মগ্রহন েলরন, েখন ডমশলরর শাসেলদর আর 
'রাজা' বো হলো না, 'লফরাঊন' বো হলো।' 
- 'হুম, কো?' 
- 'ডেন্তু খােু, কোরালন ঈউসুফ আাঃ এবং মূসা আাঃ দুইজলনর েথাই আলছ। অবাে 
েরা বযাপার হলে, কোরান ঈউসুফ আাঃ এর কবোয় শাসেলদর কেলত্র 'রাজা' শব্দ 
বযবহার েরলেও, এেই কদলশর, মূসা আাঃ এর সময়োর শাসেলদর কবোয় বযবহার 
েলরলছ 'ডফরাঊন' শব্দডট। বেুন কো খােু, মরুেূডমর বােুলে উট চরালনা বােে 
মুহাম্মদ সাাঃ ইডেহালসর এই পাি কোথায় কপলেন? ডেডন ডেোলব জানলেন কি, 
ঈউসুফ আাঃ এর সমলয়র শাসেলদর 'রাজা' বো হলো, মূসা আাঃ সময়োর 
শাসেলদর 'লফরাঊন'?  এবং, ডিে কসই মলো শব্দ বযবহার েলর োলদর পডরচয় 
কদওয়া হলো?' 
মহব্বে আডে নালমর েরলোেডট কহা কহা কহা েলর হাসলে োর্লো। বেলো,- 'মূসা 
আর ঈউসুলফর োডহনী কো বাইলবলেও ডছলো। মুহাম্মদ কসখান কথলে েডপ েলরলছ, 
ডসিে।' 
সাডজদ মুচডে কহলস বেলো,- 'খােু, মযাটার অফ সলরা দযাট, বাইলবে এই জায়র্ায় 
চরম এেডট েুে েলরলছ। বাইলবে ঈউসুফ আাঃ এবং মূসা আাঃ দুজলনর সময়োর 
শাসেলদর জনযই 'লফরাঊন' শব্দ বযবহার েলরলছ, িা ঐডেহাডসে েুে। আপডন 
চাইলে আডম আপনালে বাইলবলের ওল্ড কটষ্টালমট কথলে প্রমান কদখালে পাডর।' 
কোেটা ডেছুই বেলো না। চুপ েলর আলছ। সম্ভবে, উনার প্রমান দরোর হলে না। 
সাডজদ বেলো,- 'লি েুে বাইলবে েলরলছ, কস েুে অডশডেে আরলবর বােে 
মুহাম্মদ সাাঃ এলস ডিে েলর ডদলো, ো ডেোলব সম্ভব, িডদ না ডেডন কোন কপ্রডরে 
দূে না কহান, আর, কোরান কোন ঐডশ গ্রন্থ না হয়?' 
কোেডট চুপ েলর আলছ। এরমলধযই ডেনডট ডসর্ালরট কখলয় কশে েলরলছ। নেুন 
আলরেডট ধরালে ধরালে বেলো,- 'হুম, ডেছুটা কিৌডক্তে।' 
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সাডজদ আবার বেলে োর্লো,- 'খােু, কোরালন এেডট সূরা আলছ, সূরা আে ফাজর 
নালম। এই সূরার ৬ নম্বর আয়ােডট এরেম,- 'লোমরা ডে েেয েলরা ডন, কোমালদর 
পােনেেগা ইরাম কর্ালত্রর সালথ ডেরূপ বযবহার েলরলছন?' 
এই সূরা ফাজলর মূেে আদ জাডে সিলেগ বো হলয়লছ। আদ জাডের আোলপর 
মলধয হিাৎ েলর 'ইরাম' নালম এেডট শব্দ চলে এলো, িা কেউই জানলো না এটা 
আসলে ডে। কেউ কেউ বেলো, এটা আদ জাডের কোন বীর পালোয়ালনর নাম, কেউ 
কেউ বেলো, এই ইরাম হলে পালর আদ জাডের শারীডরে কোন ডবলশে ববডশষ্টয, 
োরন, এই সূরায় আদ জাডের শডক্তমত্তা ডনলয়ও আয়াে আলছ। কমাোেথা, এই 
'ইরাম' আসলে ডে, কসটার সুস্পষ্ট কোন বযাখযা কেউই ডদলে পালরডন েখন। এমনডে, 
কর্াটা পৃডথবীর কোন ইডেহালস 'ইরাম' ডনলয় ডেছুই বো ডছলো না। ডেন্তু, ১৯৭৩ 
সালে, নযাশনাে ডজওগ্রাডফ ডসডরয়ায় মাডটর ডনলচ এেডট শহলরর সন্ধান পায়।এই 
শহরডট ডছলো আদ জাডেলদর শহর। কসই শহলর পাওয়া িায়, সুপ্রাচীন উুঁচু উুঁচু 
দাোন। এমনডে, এই শহলর আডবষ্কার হয় েখনোর এেডট োইলিডর। এই 
োইলিডরলে এেডট োডেো পাওয়া িায়। এই োডেোয় োরা কিসেে শহলরর সালথ 
বাডণজয েরলো, কসসব শহলরর নাম উলল্লখ ডছলো। আশ্চিগজনে হলেও সেয এই- 
কসই োডেোয় 'ইরাম' নালমর এেডট শহলরর নামও পাওয়া িায়, কিটা আদ 
জাডেলদরই এেডট শহর ডছলো। শহরডট ডছলো এেডট পাহালড়র মলধয। এলেও ডছলো 
সুউচ্চ দাোন। 
ডচো েরুন, কি 'ইরাম' শলব্দর সডিে বযাখযা এর পূলবগ োফডসরোরেরাও েরলে 
পালরডন। কেউ এটালে বীলরর নাম, কেউ এটালে আদ জাডের শাডররীে ববডশলষ্টযর 
নাম বলে বযাখযা েলরলছ, 
১৯৭৩ সালের আলর্ কি 'ইরাম' শহলরর সন্ধান পৃডথবীর োবৎ ইডেহালস ডছলো না, 
কোন েূলর্ােডবদ, ইডেহাসডবদই এই শহর সিলেগ ডেছুই জানলো না, প্রায় ৪৩ শে 
বছর আলর্র আদ জাডেলদর কসই শহলরর নাম ডেোলব কোরান উলল্লখ েরলো? কিটা 
আমরা কজলনডছ ১৯৭৩ সালে, কসটা মুহাম্মদ সাাঃ ডেোলব আরলবর মরুেূডমলে বলস 
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১৪০০ বছর আলর্ জানলো? হাউ পডসবে? ডেডন কো অডশডেে ডছলেন।লোনডদন 
ইডেহাস বা েূলর্াে পলড়ন ডন। ডেোলব জানলেন, খােু?' 
আডম কখয়াে েরোম, কোেটার কচহারা কথলে কমাঘোই োবটা সলর কিলে শুরু 
েলরলছ। পুত্রেুেয কছলের োছ কথলে ডেডন এলোটা শে খালবন, হয়লো আশা েলরন 
ডন। 
সাডজদ আবার বেলে োর্লো,- 
'খােু, আর রহমান নালম কোরালন এেডট সূরা আলছ। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়ালে 
বো হলে,- 
'লহ জ্বীন ও মানুে! কোমরা িডদ আসমান ও জডমলনর সীমানায় প্রলবশ েরলে পালরা, 
েলব েলরা। িডদও কোমরা ো পারলবনা প্রবে শডক্ত ছাড়া' 
মজার বযাপার হলো, এই আয়ােডট মহাোশ ভ্রমণ ডনলয়। ডচো েরুন, আজ কথলে 
১৪০০ বছর আলর্র আরলবর কোে, িালদর োলছ িানবাহন বেলে কেবে ডছলো উট 
আর র্াধা, ডিে কসই সমলয় বলস মুহাম্মদ সাাঃ মহাোশ ভ্রমণ ডনলয় েথা বেলছ, োবা 
িায়? 
কস িালহাে, আয়ােডটলে বো হলো,- 'িডদ পালরা আসমান ও জডমলনর সীমানায় 
প্রলবশ েরলে, েলব েলরা' , 
এডট এেডট েডন্ডশনাে (শেগবাচে) বােয। এই বালেয শেগ কদওয়ার জনয If (িডদ) 
বযবহার েরা হলয়লছ। 
খােু, আপডন িডদ এযারাডবে ডিেশনাডর কদলখন, োহলে কদখলবন, আরডবলে 'িডদ' 
শলব্দর জনয দুডট শব্দ আলছ। এেডট হলো 'োও', অনযডট হলো 'ইন'। দুলটার অথগই 
'িডদ।' ডেন্তু, এই দুলটার মলধয এেডট সুক্ষ্ম পাথগেয আলছ। পাথগেযডট হলো- আরডবলে 
শেগবাচে বালেয 'োও' েখনই বযবহার েরা হয়, িখন কসই শেগ কোনোলবই পূরণ 
সম্ভব হলব না। ডেন্তু, শেগবাচে বালেয 'িডদ' শলব্দর জনয িখন 'ইন' বযবহার েরা 
হয়, েখন ডনশ্চয় এই শেগটা পূরণ সম্ভব। 
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আশ্চিগজনে বযাপার, কোরালন সূরা আর রহমালনর ৩৩ নম্বর আয়ােডটলে 'োও' 
বযবহার না েলর 'ইন' বযবহার েরা হলয়লছ। মালন, কোন এেডদন জ্বীন এবং 
মানুলেরা মহাোশ ভ্রমলণ সফে হলবই।আজলে ডে মানুে মহাোশ জয় েলরডন? 
মানুে চাুঁলদ িায়ডন? মেলে িালে না? 
কদখুন, ১৪০০ বছর আলর্ িখন মানুলের ধারনা ডছলো এেডট োুঁড় োর দুই ডশংলয়র 
মলধয পৃডথবীলে ডনলয় দাুঁডড়লয় আলছ, ডিে েখন কোরান কঘােণা েরলছ, মহাোশ 
ভ্রমলণর েথা। সালথ বলেও ডদলে, এেডদন ো আমরা পারলবা। আরলবর ডনরের 
মুহাম্মদ সাাঃ ডেোলব এই েথা বেলে পালর?' 
এম.এম. আডে ওরলফ কমাহাম্মদ মহব্বে আডে নালমর এই েরলোলের কচহারা কথলে 
'আডম নাডিে, আডম এলেবালর ডনেুগে' টাইপ োবটা এলেবালর উধাও হলয় কর্লো। 
এখন োলে িুদ্ধাহে এে ক্লাে বসডনলের মলোন কদখালে। 
সাডজদ বেলো,- 'খােু, খুব অল্প পডরমাণ বেোম। এরেম আলরা শ খালনে িুডক্ত 
ডদলে পারলবা, িা ডদলয় প্রমান েলর কদওয়া িায়, কোরান মুহাম্মদ সাাঃ এর নেে 
েলর কেখা কোন ডেোব নয়, এডট স্রষ্টার পে কথলে আসা এেডট ঐডশ গ্রন্থ। িডদ 
বলেন, মুহাম্মদ সাাঃ ডনলজর প্রোব ডবিালরর জনয এই ডেোব ডেলখলছ, আপনালে 
বেলে হয়, এই ডেোলবর জনযই মুহাম্মদ সাাঃ কে বরণ েরলে হলয়লছ অবণগনীয় েষ্ট, 
িন্ত্রণা।  এই ডেোলবর বাণী প্রচার েরলে ডর্লয়ই ডেডন স্বলদশ ছাড়া 
হলয়ডছলেন।োলে বো হলয়ডছলো, ডেডন িা প্রচার েরলছন ো কথলে ডবরে হলে 
োলে মক্কার রাজত্ব কদওয়া হলব। ডেডন ো গ্রহন েলরন ডন। খােু, ডনলজর োলো কো 
পার্েও বুলঝ। মুহাম্মদ সাাঃ বুঝলো না কেলনা? এসবই ডে প্রমান েলরনা কোরালনর 
ঐডশ সেযো?' 
কোেটা কোন েথাই বেলছনা। ডসর্ালরলটর পযালেলট আর কোন ডসর্ালরট কনই। 
আমরা উলি দাুঁড়াোম। কবর হলে িালবা, অমডন সাডজদ ঘাুঁড় ডফডরলয় কোেটালে 
বেলো, - 'খােু, এেডট কছাট প্রশ্ন ডছলো।' 
- 'বলো।' 
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- 'আপনার বার্ালন োে রলঙর কোন ফুে র্াছ কনই। কেলনা?' 
কোেডট বেলো,- 'আডম করি োোর োইন্ড। োে রঙ কদডখ না।' 
সাডজদ আমার ডদলে ডফরলো। অবাে দৃডষ্টলে আমার ডদলে োডেলয় বেলো,- 
'লজযাডেেী আডরফ আজাদ, ইউ আর োলরক্ট।' 
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কোরআন, আোশ, ছাদ এবং 
এেজন বযাডক্তর ডমথযাচার 

 

মডফজুর রহমান সযার সাডজলদর ডদলে এে অদু্ভে দৃডষ্টলে োডেলয় আলছন। 
োোলনার েডে এরেম,- 'বাছা! আজলে কোমালে কপলয়ডছ!! আজ কোমার বালরাটা 
িডদ না বাডজলয়ডছ, আমার নামও মডফজ না।' 
সাডজদ মাথা ডনুঁচু েলর ক্লালশর বাইলর দাুঁডড়লয় আলছ। ডবশ ডমডনট কদডর েলর কফলেলছ 
ক্লালশ আসলে। ডবশ্বডবদযােলয় ডবশ ডমডনট কদডর েলর ক্লালশ আসা এমন কোন গুরুের 
পাপ োজ নয় কি এরজনয োর ডদলে এোলব োোলে হলব। 
সাডজদ সডবনলয় বেলো,- 'সযার, আসলবা?' 
মডফজুর রহমান সযার অেযে গুরুর্ম্ভীর র্োয় বেলেন,- 'হু'। 
এমনোলব বেলেন, কিন সাডজদলে দু চার েথা শুডনলয় দরজা কথলে কখডদলয় পাডিলয় 
ডদলে পারলেই উনার র্া জুলড়ায়। 
সাডজদ ক্লাশ রুলম এলস বসলো। কেেচালরর কবশ অলধগেটা কশে হলয় কর্লছ। 
মডফজুর রহমান সযার আর পাুঁচ ডমডনট কেেচার ডদলয় ক্লাশ সমাি েরলেন। 
সাডজলদর েপালে কি আজ খুবই খারাডপ আলছ কসটা কস প্রথম কথলেই বুঝলে 
কপলরলছ। 
মডফজুর রহমান সযার সাডজদলে দাুঁড় েরালেন। 
খুব স্বাোডবে কচহারায়, হাডস হাডস মুখ েলর বেলেন,- 'সাডজদ, কেমন আলছা?' 
সাডজদ প্রায় েূে কদখার মলো চমলে উিলো। এই মূহুলেগ কস িডদ সডেয সডেযই 
িুমুলরর ফুে অথবা কঘাড়ার ডিম জােীয় ডেছু কদখলো, হয়লো এেটা চমোলো না। 
ডমরােে ডজডনসটায় োর ডবশ্বাস আলছ, েলব মডফজুর রহমান সযালরর এই আচরণ 
োর োলছ োরলচলয়ও কবডশ ডেছু মলন হলে। 
এই েরলোে এে সুন্দর েলর, এরেম হাডসমুখ ডনলয় োলরা সালথ েথা বেলে 
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পালর, এটাই এেডদন এেটা রহসয ডছলো। 
সাডজদ ডনলজলে খাডনেটা সামলে ডনলয় বেলো,- 'ডজ্ব সযার, োলো আডছ 
আেহামদুডেল্লাহ্। আপডন কেমন আলছন?' 
ডেডন আবারও এেডট মুচডে হাডস ডদলেন। সাডজদ পুনাঃরায় অবাে হলো। মলন হলে 
কস কোন ডদবাস্বলপ্ন ডবলোর আলছ। 
স্বলপ্নর এেটা রাইলটডরয়া হলে, স্বলপ্ন কবডশরোর্ সময় কনলর্ডটে ডজডনসলে পডজডটে 
আর পডজডটে ডজডনসলে কনলর্ডটে োলব কদখা িায়।মডফজুর রহমান সযারলে ডনলয় 
োর মাত্রাডেডরক্ত কনলর্ডটে ডচো কথলেই হয়লো এরেম হলে। এেটুপলর কস 
হয়লো কদখলব, এই েরলোে োর ডদলে রাডর্ রাডর্ কচহারায় োডেলয় আলছ এবং 
বেলছ,- 'এযাই কছলে? এে কদডর েলর ক্লালশ কেলনা এলসলছা? েুডম জালনা আডম 
কোমার নালম িীন সযালরর োলছ েমলিইন েলর ডদলে পাডর? আর কোনডদন িডদ 
কদডর েলরলছা...............' 
সাডজলদর ডচোয় কছদ পড়লো। োর সামলন দাুঁড়ালনা হােো-পােো র্ড়লনর মডফজুর 
রহমান নালমর েরলোেডট বেলেন,- 'আডমও খুব োলো আডছ।' 
েরলোলের মুলখ হাডসর করখাটা েখনও স্পষ্ট। 
মডফজুর রহমান সযার সাডজদলে বেলেন,- 'আো বাবা আইনষ্টাইন, েুডম ডে ডবশ্বাস 
েলরা আোশ বলে ডেছু আলছ?' 
সাডজদ এবার ডনডশ্চে হলো কি এটা কোন স্বপ্নদৃশয নয়। মডফজুর রহমান সযার 
োডেেযেলর সাডজদলে 'আইনষ্টাইন' বলে িালে। সাডজদলে িখন আইনষ্টাইন বলে, 
েখন ক্লালশর অলনলে খেখে েলর কহলস উলি। এই মূহুলেগ সাডজদ এেডট চাপা 
হাডসর শব্দ শুনলে পালে। োহলে এটা কোন স্বপ্নদৃশয নয়।বািব। 
সাডজদ বেলো,- 'ডজ্ব সযার, ডবশ্বাস েডর।' 
েরলোে আলরেডট মুচডে হাডস ডদলেন। উডন আজলে হাসলে হাসলে ডদন পার েলর 
কদবার পণ েলরলছন ডেনা কে জালন। 
ডেডন বেলেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, আদলে আোশ বলে ডেছুই কনই।আমরা কিটালে 
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আোশ বডে, কসটা হলে আমালদর দৃডষ্টর প্রােসীমা। মাথার উপলর নীে রঙা কি 
ডজডনসডট কদখলে পাও, কসটালে মূেে বায়ুমন্ডলের োরলণই নীে কদখায়। চাুঁলদ 
বায়ুমন্ডে কনই বলে চাুঁলদ আোশলে োলো কদখায়। বুঝলে কপলরলছন মহামডে 
আইনষ্টাইন?' 
সযালরর েথা শুলন ক্লালশর ডেছু অংশ আবার হাসাহাডস শুরু েরলো। 
সযার আবার বেলেন,- 'োহলে বুঝলে কো আোশ বলে কি ডেছুই নাই?' 
সাডজদ ডেছুই বেলো না। চুপ েলর আলছ। 
সযার বেলেন,- 'র্েরালে হলয়লছ ডে জালনা? কনট সাচগ ডদলয় এেডট ের্ সাইলটর 
ডিোনা কপোম। মুক্তমনা ের্ নালম। অডেডজৎ নালম এে ের্ালরর কেখা কপোম 
কসখালন। খুব োলো ডেলখ কদখোম। িালহাে, অডেডজৎ নালমর এই কোেটা 
কোরালনর ডেছু বাণী উদৃ্ধে েলর কদখালো েলো উদ্ভট এইসব ডজডনস। কসখালন 
আোশ ডনলয় ডে বো আলছ শুনলে চাও?' 
সাডজদ এবালরা ডেছু বেলো না। চুপ েলর আলছ। 
সযার বেলেন,- 'লোরালন বো আলছ- ' 
'আর আমরা আোশলে েলরডছ সুরডেে ছাদ। অথচ, োরা আমালদর ডনদশগনাবেী 
কথলে মুখ ডফডরলয় রালখ।' 
'And we made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, 
are turning away - Al Ambia- 32' 
কদখলে কো বাবা আইনষ্টাইন, কোমালদর আল্লাহ বলেলছ, আোশ নাডে সুরডেে ছাদ। 
ো বাবা, এই ছালদ িাবার কোন ডসুঁডড়র সন্ধান কোরালন আলছ ডে? হা হা হা হা।' 
চুপ েলর থােলে পারলে কবশ হলো। ডেন্তু এই কোেডটর মাত্রাডেডরক্ত বাড়াবাডড়লে 
সাডজদ মুখ খুেলে বাধয হলো। 
কস বেলো,- 'সযার, আপনার কসই ের্ার অডেডজৎ আর আপনার প্রথম েুে হলে, 
আোশ ডনলয় আপনালদর দু'জলনর ধারনা কমালটও ডক্লয়ার না।' 
- 'ও, োই নাডে? ো আোশ ডনলয় ডক্লয়ার ধারনাডট ডে বলো শুডন?'- অবজ্ঞা েলর 
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কোেডটর প্রশ্ন। 
সাডজদ বেলো,- 'সযার, আোশ ডনলয় ইংলরডজ অক্সলফািগ ডিেশনাডরলে বো আলছ,- 
'The region of the atmosphere and outer space seen from the 
earth', অথগাৎ, পৃডথবীপৃষ্ঠ কথলে বায়ুমন্ডলের এবং োর বাইলর িা ডেছু কদখা িায়, 
কসটাই আোশ। 
আোশ ডনলয় আলরা ডক্লয়ারডে বো আলছ উইডেডপডিয়ালে। আপডন কনট কঘুঁলট 
মুক্তমনা ের্ অবডধ কিলে কপলরলছন, আলরেটু এডর্লয় উইডেডপডিয়া অবডধ কর্লেই 
পারলেন। িালহাে, আোশ ডনলয় উইডেডপডিয়া কে বো আলছ,- 'The 
sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of 
the Earth, including the atmosphere and outer space', অথগাৎ, পৃডথবীর 
েূ-পৃলষ্টর উপলর িা ডেছু আলছ, োর সবই আোলশর অের্গে। এর মলধয বায়ুমন্ডে 
এবং োর বাইলরর সবডেছুও আোলশর মলধয পলড়'। 
- 'হু, কো?' 
- ' এটা হলে আোলশর সাধারন ধারনা। এখন আপনার কসই আয়ালে ডফলর আডস। 
আপডন কোরান কথলে উলল্লখ েলরলছন,- 
'আর আমরা আোশলে েলরডছ সুরডেে ছাদ। অথচ, োরা আমালদর ডনদশগনাবেী 
কথলে মুখ ডফডরলয় রালখ।' 
আপডন বলেলছন, আোশ ডেোলব ছাদ হয়, োই না? 
সযার, ডবংশ শোব্দীলে বলস ডবজ্ঞান জানা ডেছু কোে িডদ এরেম প্রশ্ন েলর, োহলে 
আমালদর উডচে ডবজ্ঞান চচগা বাদ ডদলয় গুহার জীবনিাপলন ডফলর িাওয়া।' 
- 'What do u mean?' 
- 'বেডছ সযার। ডবংশ শোব্দীর মাঝামাডঝ সমলয় ডবজ্ঞাডনরা পৃডথবীর উপডরোলর্ কি 
বায়ুমন্ডে আলছ, োলে ডেছু িলরর সন্ধান কপলয়লছন।আমালদর পৃডথবীর বায়ুমন্ডে 
এসব পুরু ির দ্বারা র্ডিে।এই িরগুলো হলে- 
১/ ট্রলপাডফয়ার 
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২/ স্ট্রালটাডফয়ার 
৩/ কমলসাডফয়ার 
৪/ থালমগাডফয়ার 
৫/ এলক্সাডফয়ার। 
এই প্রলেযেডট িলরর আোদা আোদা োজ রলয়লছ। আপডন ডে জালনন, ডবজ্ঞাডন Sir 
Venn Allen প্রমান েলর কদডখলয়লছন, আমালদর পৃডথবীর েূ-পৃলষ্টর চারডদলে এেডট 
শডক্তশােী Magnetic Field আলছ। এই মযার্লনডটে ডফল্ড আমালদর পৃডথবীপৃলষ্ঠর 
চারডদলে এেডট কবলটর মলো বেয় সৃডষ্ট েলর করলখলছ। ডবজ্ঞাডন সযার Venn Allen 
এর নালম এই ডজডনসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt... 
এই কবট চারপালশ ডঘলর করলখলছ আমালদর বায়ুমন্ডেলে। আমালদর বায়ুমন্ডলের 
ডদ্বেীয় িরডটর নাম হলে 'োলটাডফয়ার।' এই িলরর মলধয আলছ এে জাদুেডর উপ-
ির। এই উপ-িলরর নাম হলো 'ওলজান ির।' 
এই ওলজান িলরর োলজর েথায় পলর আসডছ। আলর্ এেটু সূলিগর েথা বডে। সূলিগ 
প্রডে কসলেলন্ড কি ডবলফারণগুলো হয়, ো আমালদর ডচো-েল্পনারও বাইলর। এই 
ডবলফারণগুলোর েুর এেডট ডবলফারলণর কেজডিয়ো এমন কি, ো জাপালনর 
ডহলরাডশমায় কি এযাটডমে কবামা কফো হলয়ডছলো, কসরেম দশ হাজার ডবডেয়ন 
এযাটডমে কবামার সমান। ডচো েরুন সযার, কসই ডবলফারণগুলোর এেটু আুঁচ িডদ 
পৃডথবীলে োলর্, পৃডথবীর ডে অবস্থা হলে পালর? 
এখালনই কশে নয়। মহাোলশ প্রডে কসলেলন্ড ডনডেি হয় মারাত্মে কেজডিয় 
উিাডপন্ড। এগুলোর এেডট আঘালে েণ্ডেণ্ড হলয় িালব পৃডথবী। 
আপডন জালনন আমালদর এই পৃডথবীলে এরেম ডবপলদর হাে কথলে কোন ডজডনসটা 
রো েলর? কসটা হলে আমালদর পৃডথবীর বায়ুমন্ডে। আলরা কস্পলশডফেডে বেলে 
কর্লে বেলে হয়, 'ওলজান ির।' 
শুধু োই নয়, সূিগ কথলে কি েডেের অডেলবগুডন রডশ্ন আর র্ামা রডি পৃডথবীর ডদলে 
কধলয় আলস, কসগুলো িডদ পৃডথবীলে প্রলবশ েরলে পারলো, োহলে পৃডথবীলে কোন 
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প্রাণীই কবুঁলচ থােলে পারলো না। এই অডে কবগুডন রডির ফলে মানুলের শরীলর 
কদখা ডদলো চমগ েযাোর। উডদ্ভলদর সালোেসংললেন হলো না। আপডন জালনন, সূিগ 
কথলে পৃডথবীর ডদলে কধুঁলয় আসা এসব েডেের ডজডনসলে কোন ডজডনসটা আটলে 
কদয়? পৃডথবীলে ঢুেলে কদয় না? কসটা হলো বায়ুমন্ডলের ওলজান ির। এই ওলজান 
ির এসব েডেের উপাদানলে কযাডনং েলর পৃডথবীলে প্রলবলশ বাুঁধা কদয়। 
 

মজার বযাপার ডে জালনন? এই ওলজান ির সূিগ কথলে আসা কেবে কসসব 
উপাদানলেই পৃডথবীলে প্রলবশ েরলে কদয়, কিগুলো পৃডথবীলে প্রালণর জনয সহায়ে। 
কিমন, কবোর েরে আর সূলিগর উপোডর রডি। এখালনই কশে নয়। পৃডথবীর 
অেযেলর ডবডেন্ন প্রডরয়ায় কি োপমাত্রার সৃডষ্ট হয়, োর সবটাই িডদ মহাোলশ ডবডেন 
হলয় কিলো, োহলে রালের কবো পুলরা পৃডথবী িান্ডা বরলফ পডরণে হলয় কিলো। 
মানুে আর উডদ্ভদ বাুঁচলেই পারলো না। ডেন্তু, ওলজান ির সব োবগন িাই 
অক্সাইিলে মহাোলশ ডফলর কিলে কদয় না। ডেছু োবগন িাই অক্সাইিলে কস ধলর 
রালখ িালে পৃডথবী োপ হাডরলয় এলেবালর িান্ডা বরফ শীেে না হলয় পলড়। 
ডবজ্ঞাডনরা এটালে 'গ্রীন হাউস' বলে। 
 

সযার, বায়ুমন্ডলের ওলজান িলরর এই কি ফমুগো, োজ, এটা ডে আমালদর পৃডথবীলে 
সূলিগর ডবলফাডরে র্যাস, সূলিগর অডেলবগুডন রডি, মহাোশীয় উিাডপণ্ড কথলে 'ছাদ' 
এর মলো রো েরলছ না? আপনার বাসায় বৃডষ্টর পাডন প্রলবশ েরলে পালর না 
আপনার বাসার ছালদর জনয। ডবডেন্ন দূলিগালর্ আপনার বাসার ছাদ কিমন আপনালে 
রো েরলছ, ডিে কসোলব বায়ুমন্ডলের এই ওলজান ির ডে আমালদর পৃডথবীলে রো 
েরলছ না? 
আমরা আোলশর সংজ্ঞা কথলে জানোম কি, - পৃডথবীপৃষ্ঠ হলে উপলরর সবডেছুই 
আোলশর মলধয পলড়। বায়ুমন্ডেও কো োহলে আোলশর মলধয পলড়, এবং আোলশর 
সংজ্ঞায় বায়ুমন্ডলের েথা আোদা েলরই বো আলছ।  
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োহলে বায়ুমন্ডলের এই কি আশ্চিগরেম 'প্রলটডক্টং পাওয়ার', এটার উলল্লখ েলর িডদ 
আল্লাহ বলেন- 'আর আমরা আোশলে েলরডছ সুরডেে ছাদ। অথচ, োরা আমালদর 
ডনদশগনাবেী কথলে মুখ ডফডরলয় রালখ', 
োহলে সযার েুেটা কোথায় বলেলছ? ডবজ্ঞান কো ডনলজই বেলছ, বায়ুমন্ডে, কস্পশাডে 
বায়ুমন্ডলের ওলজান ির এেডট ছালদর নযায় পৃডথবীলে রো েরলছ। োহলে আল্লাহও 
িডদ এেই েথা বলে, োহলে কসটা অগবজ্ঞাডনে হলব কেলনা? 
আডম চযালেঞ্জ েলর বেলে পাডর, হয় আপনার কসই অডেডজৎ রায় ডবজ্ঞান বুলঝন না, 
নয়লো ডেডন ডবলশে কোন কর্াষ্ঠীর কপইি এযালজট, িালদর োজ সুস্পষ্ট প্রমান থাো 
সলত্বও মনর্ড়া েথা ডেলখ কোরালনর েুে ধরা।' 
েথাগুলো বলে সাডজদ থামলো। পুলরা ক্লালশ কস এেেন এেটা কেেচার ডদলয় 
কর্লো বলে মলন হলে। োলে আইনষ্টান বোয় িারা খেখে েলর হাসলো, োলদর 
কচহারাগুলো ফযাোলশ হলয় কর্লছ। মডফজুর রহমান সযার ডেছুই বেলেন না। See u 
next বলে ক্লাশ কথলে কবডরলয় কর্লেন কসডদন। 
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রাসূে (সাাঃ) আর আলয়শা (রাাঃ) এর 
ডবলয় ডনলয় েডথে নাডিেলদর োনাঘুো 

 

আমরা চারজন বলস ডট.এস.ডস কে আড্ডা ডদডেোম। রাডেব, শাহডরয়ার, সাডজদ আর 
আডম। 
আমালদর মলধয শাহডরয়ার হলো কখোলপ্রডমে। ফুটবে ক্লাব বালসগলোনার চরম েক্ত। 
কেউ পুলরা সিালহ কোন মযাচ না কদলখ শাহডরয়ালরর োলছ আধঘটা বসলেই হলব। 
শাহডরয়ার পুলরা সিালহর কখোর আলদযাপাে োলে োর্লজ-েেলম বুডঝলয় কদলব। 
ইডপএলে কোন দে টলপ আলছ, মযানলচষ্টার ডসডটর দাডয়ত্ব ডনলয় কপপ র্াডদগওো 
ডেরেম দেটালে পালট ডদলো, 
ডসডরএ-কে জুলের অবস্থান কোথায়, ইিা'লে কছলড় ডদলয় কেঞ্চেীলর্ ডপএসডজর অবস্থা 
কেমন, বুলন্দসেীর্ালে বায়ানগ আর িটগমুন্ড ডে েরলছ, ো-েীর্ালে বাসগা-ডরয়ালের 
কদৌঁলড় কে এডর্লয়, করানােলদার ফমগ নাই কেলনা, কমডসলে ছাড়া বাসগা সামলনর 
মযাচগুো উেলর কিলে পারলব ডে না, কনইমার কসরা না কবে, সুয়ালরজ নাডে 
কবনলজমা ইেযাডদ ইেযাডদ ডবললেলণর জনয শাহডরয়ালরর জুডড় কনই। এে েডিন েডিন 
স্পযাডনশ, জালমগইন, কেঞ্চ আর ইোডের নামগুলো কস ডেোলব কি মলন রালখ আল্লাহ 
মােুম। কখোর খবর বেলে শুরু েরলে োর আর থামাথাডম কনই। ননষ্টপ বলে কিলে 
পালর। এইজলনয আমালদর বনু্ধমহলে শাহডরয়ার 'লস্পাটগস চযালনে' নালম পডরডচে। 
রাডেব হলো আর্ালর্াড়া 'পডেডটক্স কস্পশাডেষ্ট'। 
দুডনয়ার রাজনীডে েখন কোথায় ডেোলব কমাড় ডনলে োর সমিরেম আপলিট 
থালে রাডেলবর োলছ। গুডের মুখ কথলে ট্রালির কবুঁলচ আসা কথলে শুরু েলর 
ডহোডরর মযালেডরয়া পিগে সব খবর োর নখদপগলণ। েলব, ইদাডনং কস বযি 'পাে-
োরে' িুদ্ধ ডনলয়। োিীলরর ঊডরলে হামো ডনলয় পাে-োরলের মলধয কি িুদ্ধ িুদ্ধ 
োব ডবরাজ েরলছ, োর চুেলচরা ডবললেণ েলরই িালে কস।রাডেব মলন েরলছ, 
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ঊডর'র হামোটা আসলে োরলের প্রধানমন্ত্রী কমাডদর এেডট 'োইন্ড কর্ম'। োর মলে, 
ঊডর'লে িারা হামো েলরলছ োরা িডদ সডেযই পাডেিাডন হলব, োহলে ডনহে 
হামোোরীলদর ডমডিয়ার সামলন না এলন রাোরাডে েবরস্থ েলর কফো হলো কেলনা? 
কসই হামোোরীলদর ছডব আর পডরচয় ডমডিয়ার সামলন এলন পাডেিানলে এেঘলর 
েলর কদবার এেডট দারুন চাে ডছলো োরলের হালে। ডেন্তু োরে ো েরলো না 
কেলনা? কেন োরা রাোরাডে োশগুলো কসনা েযালিই দাফন েলর কফেলো? কেলনা 
পাডেিালনর োলছ োশ হিাের েরা হলো না ইেযাডদ পলয়ট ধলর রাডেলবর মলন 
সলন্দহ আলছ। 
িুদ্ধ িডদ সডেয কেলর্ই িায়, কোন পে কবডনডফলটি হলব, োর েলো সামডরে শডক্ত, 
কে কোনডদে কথলে আরমণ-প্রডে আরমণ চাোলব কসগুলোরও পলয়ট বাই পলয়ট 
বযাখযা ডদলে কস। 
আলোচনার মাঝখালন হিাৎ ডনেয় দা'র আর্মন। ডনেয় দা আমালদর কচলয় ডসডনয়র 
মানুে।ঢাো ডবশ্বডবদযােলয়র আইলনর ছাত্র ডছলো। 
আমালদর কচলয় কঢর ডসডনয়র হওয়া সলত্বও আমালদর সালথ োর বনু্ধত্বসুেে আচরণ 
কদলখ কবাঝার উপায় কনই কি ডনেয় দা এে ডসডনয়র কেলেলের কেউ। 
োর হালে এেডট পডত্রো। পডত্রো হালে ডনেয় দা আমালদর পালশ এলস কবডঞ্চলে 
বসলো। 
ডনেয় দা'লে কদলখ সাডজদ আলরে োপ রঙ চা'র অিগার েরলো। 
চা চলে এলে ডনেয় দা চালয়র োলপ চুমুে ডদলে ডদলে বেলো,- 'বাে স্বাধীণোর 
মূেয পৃডথবীর কোিাও কনই, বুঝডে? কোিাও কনই।' 
েথাগুলো এমনোলব বেলো কি, ডনেয় দা'লে খুব মমগাহে কদখালো। ডনেয় দা কোন 
পলয়ট কথলে েথাগুলো বেলো ো আমালদর োলরা মাথালে আলস ডন েখনও। 
রাডেব বলে উিলো,- 'ডনেয় দা ডে পডশ্চমবলের ধমগীয় েটুডক্তর দালয় কগ্রফোর হওয়া 
োরে ডবশ্বালসর েথা বেলে?' 
ডনেয় দা রাডেলবর েথার প্রেুত্তলর কোনডেছু বেলো না। োর মালন রাডেলবর ধারনা 
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ডিে। অনয সময় হলে রাডেলবর এরেম উপডস্থে বুডদ্ধর বহর কদলখ ডনেয় দা োর 
ডপট চাপলড় ডদলয় বেলো 'সাবাশ'। ডেন্তু আজ খুব োলষ্টলটি থাোয় ডনেয় দা খুব 
অফ মুলি আলছ বলে মলন হলে। 
বযাপারটা খুব শটগডে বযাখযা েরলো রাডেব। পডশ্চমবলের এে নাডিে েরুণ, মহানবী 
সাাঃ কে ডনলয় েটুডক্ত েরার ফলে সাইবার আইলন কগ্রফোর হলয়লছ পরশুডদন। 
এটালে ডনেয় দা বেলছ বাে স্বাধীণোর উপর আঘাে। 
সাডজদ োর চা'লয় কশে চুমুে ডদলয় বেলো,- 'একে কদালের কো ডেছু কদখডছনা দাদা। 
কছলেটা কদাে েলরলছ, কস োর শাডি পালে। What's wrong?' 
ডনেয় দা মুলখর রঙ পডরবেগন েলর বড় বড় কচালখ সাডজলদর ডদলে োোলো। 
বেলো,- 'এেজন পঞ্চালশাধগ বুড়া কোে ৯ বছর বয়সী এেটা কমলয়লে ডবলয় েরলে 
কদাে কনই, ো ডনলয় েথা বেলেই কদাে হলয় িায়?' 
সাডজদ বেলো,- 'েথা বেলে কো কদাে কনই দাদা, ডেন্তু অলীে োোয় েটুডক্ত েরাটা 
কদালের। এেডট ধলমগর পডবত্র নডবলে ডনলয় এরেম ডখডি েরাটা মূেযলবাধ ডবলরাডধ 
কো বলটই, এটা সংডবধান ডবলরাডধও।' 
- 'লর্াডষ্ঠ ডেোই কোমার এরেম মূেযলবাধ আর সংডবধালনর।' 
সাডজদ বুঝলো ডনেয় দা খুব কেলপ আলছ। োলে সহলজ কবাঝালনা িালব বলে মলন 
হলে না। 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, মলন আলছ কোমার? আডম েখন সলব ডবশ্বডবদযােলয়র প্রথম 
বলেগর ছাত্র।লোমার সালথও প্রথম পডরচয় হয় েখন।এে সন্ধযায় হুমায়ুন আহলমলদর 
কমলয়র বলয়সী শাওনলে ডবলয় েরার বযাপারটা ডনলয় িখন আডম আপডত্ত েুলেডছোম, 
েুডম ডে বলেডছলে? েুডম বলেডছলে,- 'ডবলয় হলো এেডট ববধ সামাডজে বন্ধন।িখন 
োলে দুডট পলের সম্মডে থালে, েখন কসখালন বয়স, সামাডজে ষ্টযাটাস কোনডেছুই 
মযাটার েলর না। হুমায়ুন আহলমলদর কবোয় কি েথাগুলো প্রলিাজয, কস েথাগুলো 
মুহাম্মদ সাাঃ এর কবোয় কেলনা প্রলিাজয হলব না?' 
ডনেয় দা ডেছুেণ চুপ েলর থােলো। এরপর বেলো,- 'োই বলে বেলে চাডেস, ৯ 
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বছলরর অপ্রাি বয়ক কমলয়লে ডবলয় েরা ববধ হলয় িালব?' 
সাডজদ হাসলো। বেলো,- 'দাদা, আডম কমালটও ো বেডছ না। আডম প্রথলম কবাঝালে 
চাইোম কি, ডবলয় এেটা সামাডজে বন্ধন।' 
- 'লো? সামাডজে বন্ধন ধলর রাখলে ৯ বছলরর ডেলশাডর ডবলয় েরলে হলব নাডে?' 
সাডজদ উলি দাুঁড়ালো। আডম জাডন এখন কস কেেচার শুরু েরলব। রাসূে সাাঃ এবং 
আলয়শা রাাঃ এর ডবলয় ডনলয় এেডট নাডেদীঘগ কেেচার কদওয়ার জনয কস মযাটাডে 
প্রস্তুডে ডনলে। 
িা োবোম োই। সাডজদ বেলে শুরু েরলো- 
'দাদা, প্রথলম বলে রাডখ, িারাই রাসূে সাাঃ আর আলয়শা রাাঃ এর ডবলয় ডনলয় আপডত্ত 
েুলে, োলদর প্রথম দাডব- মুহাম্মদ সাাঃ নাডে কিৌন োেসায় োের ডছলেন।লসজলনয 
ডেডন নাডে ডেলশাডর আলয়শা রাাঃ কে ডবলয় েলরডছলেন। 
োলদর এই দাডব কি েলোটা বােুেো আর ডেডত্তহীন, ো ইডেহাস কথলে আমরা 
কদখলবা। আমরা জাডন, মুহাম্মদ সাাঃ ডবলয় েলরডছলেন ২৫ বছর বয়লস। হজরে 
খাডদজা রাাঃ কে। 
বো বাহুেয, িখন মুহাম্মদ সাাঃ ২৫ বছলরর এেজন টর্বলর্ েরুণ, ডিে কসই সমলয় 
ডেডন ডবলয় েরলেন চডল্ললশাধগ এেজন মডহোলে, ডিডন ডেনা আবার এেজন ডবধবা 
ডছলেন। খাডদজা রাাঃ িলোডদন কবুঁলচ ডছলেন, েেডদন মুহাম্মদ সাাঃ আর কোন ডবলয় 
েলরন ডন। খাডদজা রাাঃ এর র্লেগই মুহাম্মদ সাাঃ অডধোংশ সোন-সেডন জন্মগ্রহণ 
েলরডছলো। বলো কো দাদা, কোমালদর োোয় ডিডন এেজন কিৌন োের মানুে, ডেডন 
কেন োর পুলরা কিৌবনোে এেজন বয়ক, বলয়াবৃদ্ধা মডহোর সালথ োডটলয় ডদলেন? 
েুডম হয়লো বেলব, খাডদজা রাাঃ এর প্রচুর ধন-সিডত্ত ডছলো। পালছ এগুলো 
হারালনার েলয় হয়লো ডেডন আর ডবলয় েলরন ডন। কোমার জ্ঞাোলথগ জাডনলয় রাডখ, 
এটা ইডেহাসম্মে কি, সিদশােী খাডদজা রাাঃ ডনলজই মুহাম্মদ সাাঃ কে ডবলয়র প্রিাব 
ডদলয়ডছলেন, মুহাম্মদ সাাঃ ডনজ কথলে কদন ডন। োরউপর, খাডদজা রাাঃ ডনলজই 
কিখালন এেজন ডবধবা ডছলেন, কসখালন মুহাম্মদ সাাঃ ও িডদ কসই অবস্থায় আলরেডট 
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ডবলয় েরলে চাইলেন, োলে বাুঁধা কদওয়ার অডধোর খাডদজা রাাঃ এর থাোর েথা 
না। 
োহলে এখান কথলে আমরা ডে বুঝোম? আমরা বুঝোম কি, মুহাম্মদ সাাঃ কিৌন 
োেরো কথলে ডেলশাডর আলয়শা রাাঃ কে ডবলয় েলরন ডন। 
ডনেয় দা প্রশ্ন েরলো,- 'োহলে ডেলশাডর আলয়শা কে ডবলয় েরার কহেু ডে?' 
সাডজদ বেলো,- 'Let me finish... আলয়শা রাাঃ কে ডবলয় েরার এেটা হুেুম 
রাসূে সাাঃ আল্লাহর োছ কথলে কপলয়ডছলেন। োরন, জ্ঞালন-গুলণ আলয়শা রাাঃ ডছলেন 
েৎোেীন আরব েনযালদর মলধয কশ্রষ্ঠা। োর কসই প্রজ্ঞা, কসই জ্ঞান, কসই ডবচেণো 
িালে পুলরাপুডরোলব ইসোলমর েেযাণালথগ বযবহার হলে পালর, োরজনয হয়লো এই 
হুেুম।' 
কস্পাটগস চযালনে শাহডরয়ার এেেণ চুপ েলর ডছলো। এবার কস বেলো,- 'সাডজদ, 
'রাসুে সাাঃ আলয়শা রাাঃ কে ডবলয় েরার জনয আল্লাহর পে কথলে হুেুম প্রাি' এই 
েথার ডেডত্ত ডে?' 
সাডজদ শাহডরয়ালরর ডদলে োডেলয় বেলো,- 'নডবলদর স্বপ্নও এেপ্রোর ওডহ, এটা 
জাডনস কো?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'বুখাডরর হাদীলস আলছ, রাসূে সাাঃ হজরে আলয়শা রাাঃ কে এেবার বেলেন,- ' 
(লহ আলয়শা) আডম কোমালে দুইবার স্বলপ্ন কদলখডছোম। এেডট করশলমর উপলর 
এেডট োলরা এেজলনর মুখডচহ্ন। আডম িখন করশলমর উপর কথলে আবরণ সরাোম, 
আডম কদখোম কসটা কোমার মুখাবয়ব। েখন কেউ এেজন আমালে বেলো,- ' (লহ 
মুহাম্মদ) এটা কোমার স্ত্রী।' আডম বেোম, িডদ এটা আল্লাহর পে কথলে ডনধগাডরে 
হয়, োহলে এটাই হলব।' 
বুখাডরর এই হাদীস কথলে আমরা বুঝলে পাডর কি, আলয়শা রাাঃ কি নডব মুহাম্মদ সাাঃ 
স্ত্রী হলব, কসটা আল্লাহর পে কথলেই এেডট সম্মডে।' 
শাহডরয়ার আবার বেলো,- 'ডেন্তু েুই কি বেডে, োর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইসোলমর 
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েেযাণালথগ বযবহালরর জনযই এই হুেুম, োর দডেে ডে?' 
 

সাডজদ বেলো,- 'এটা কো সবগজনডবডদে সেয েথা। সাহাডব হজরে আবু হুরায়রা 
রাাঃ এর পর সবলচ ডিডন কবডশ হাদীস মুখস্থ করলখডছলেন, ডেডন হজরে আলয়শা রাাঃ। 
শুধু োই নয়, আলয়শা রাাঃ এর ডছলো কোরালনর অর্াধ পাডন্ডেয। এমনডে বড় বড় 
সাহাডবরা পিগে োুঁর োলছ ফলোয়ার জনয আসলো। োুঁর ডফক্বহী জ্ঞান ডছলো 
অসামানয। 
আবু মূসা আে আনসাডর রাাঃ কথলে বডণগে, ডেডন বলেলছন,- 'এমন েখলনা হয়ডন 
(ডফক্বহী ডবেলয়) আমরা কোনডেছুর সমাধালনর জনয আলয়শা রাাঃ এর োলছ কর্োম 
ডেন্তু সলোেজনে উত্তর পাইডন।' 
অথগাৎ, আলয়শা রাাঃ এর এই কি জ্ঞান, প্রজ্ঞা এরজনয ডেডন আল্লাহ েেৃগে উমু্মে 
মুডমনীন ডহলসলব ডসলেলক্টি হলয় িান।' 
এছাড়াও, েৎোেীন আরলব খুব কছাট বয়লসই কমলয়লদর ডবলয় হলয় কিলো। েখনোর 
কপ্রোপট ডছলো ডেন্ন। এটা ডিে, িুলর্র সালথ সালথ কসটা পাডটলয়লছ। এখন 
কমলয়লদর অলনে ডচো। েযাডরয়ার র্লড়া, পড়াশুনা েলরা, ডবলদশ িাও, উচ্চ ডিডগ্রর 
সাডটগডফলেট নাও। 
েখন আরলবর কমলয়লদর চােডর েরার দরোর হয়ডন, ডবশ্বডবদযােলয় ডর্লয় পড়ার 
রীডে েখনও ডছলো না। ঘলরায়া পডরলবলশ োরা ধমগীয় জ্ঞানাজগন েরলো।এরজনয, 
খুব কছাট বয়লসই োলদর ডবলয়র রীডে ডছলো। 
েখন কমলয়লদর কছাট বয়লসই কি ডবলয়র রীডে ডছলো, ো আলয়শা রাাঃ এর জীবলনর 
আলরেডট ঘটনা কথলেই কবাঝা িায়। মুহাম্মদ সাাঃ এর সালথ ডবলয়র আলর্ আলয়শা 
রাাঃ এর আলরেজলনর সালথ ডবলয় ডিে হয়। োর নাম ডছলো জুবালয়র। ডেন্তু, আবু 
বের রাাঃ ইসোম গ্রহণ েরায় এই ডবলয়টা কেলে িায়। এর কথলে ডে প্রমাণ হয়না 
েখন কমলয়লদর কছাট বয়লসই ডবলয়র প্রচেন ডছলো? োছাড়া, েখনোর মক্কার কোন 
ডবধমগীরা এই ডবলয় ডনলয় আপডত্ত েুলে ডন। োরাও জানলো, এটা খুব স্বাোডবে 
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এেডট বযাপার। 
ডনেয় দা বেলো,- 'মুহাম্মদ কো এলসডছলেন রীডে কেলে রীডে র্ড়ার জনয। ডেডন এই 
অদু্ভে রীডে োঙলেন না কেলনা?' 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, ডিে বলেলছা। মুহাম্মদ সাাঃ এলসডছলেন রীডে কেলঙ রীডে 
র্ড়ার জনয।ডেন্তু ডেডন কসসব রীডে োঙার জনয এলসডছলেন, িা অগনডেে, কিমন 
েনযা ডশশুলে জীবে দাফন। ডেডন আরলবর কসসব োেচার পালট ডদলয়লছন, িা 
জালহডেয়ালের অেেুগক্ত। ডেন্তু, কছাট বয়লস ডবলয় কসরেম কোন বযাপার নয়। ডবজ্ঞান 
আমালদর বলে, কমলয়রা পুরুলের কচলয় দশগুণ োড়াোডড় মযাডচউর হয়। কসটা 
ডফডজেযাডে এবং মযাটাডে দুইোলবই। োছাড়া, েখনোর আরলব কছাট বয়লস ডবলয় 
হবার পরও কমলয়রা খুব নরমযাডেই সোন জন্ম ডদলো। এটা কোন সমসযা ডছলো না। 
মুহাম্মদ সাাঃ এটা কচঞ্জ েরার কো দরোর ডছলোই না। িা দরোর ডছলো, ো ডেডন 
েলরলছন। েুডম ডে আশা েরলছা কি, মুহাম্মদ সাাঃ কেলনা েৎোেীন আরবলদর উলটর 
বযবসা েুলে ডদলয় োলদর কশয়ার বযবসা কশখালেন না, কেন ডেডন কখুঁজুলরর বযবসা 
েুলে ডদলয় কসখালন চলোলেট আর রসমাোইলয়র বযবসার প্রচেন েরলেন না? েুডম 
হয়লো োবলছা, েৎোেীন আরলবর বােেলদর উট চরালনা কথলে মুডক্ত ডদলয় কেলনা 
মুহাম্মদ সাাঃ োলদর হালে এেডট েলর েডিউটার এবং এেডট েলর কফইসবুে 
এযাোঊট খুলে ডদলেন না?' 
সাডজলদর েথা শুলন আডম, রাডেব আর শাহডরয়ার হা হা হা হা েলর হাসলে 
োর্োম। সাডজদ বেলো, - মানুে মাত্রই োুঁর সমালজর সুস্থ ডনয়মগুলোর সালথ 
ডমডেলয় চেলে বাধয। মুহাম্মদ সাাঃ ও োর বযডেরম ডছলেন না দাদা। োছাড়া, এে 
অল্প বয়লস ডবলয় কেবে ১৫০০ বছর আলর্ ডছলো ো নয়, ডশল্পডবিলবর পলরও 
অলনে উন্নে কদলশ ডবলয়র কেলত্র কমলয়লদর সবগডনম্ন বয়সসীমা ১০ এর ডনলচ ডছলো। 
োছাড়া, ইডেহাস কথলে আমরা জানলে পাডর, মুহাম্মদ সাাঃ এর আলরা ৫০০ বছর 
পলর, ইংেযালন্ডর রাজা জন ৪৪ বছর বয়লস ১২ বছর বয়সী রানী ঈসালবোলে ডবলয় 
েলরডছলেন। এ বযাপারগুলো েখনোর সমালজ, িুলর্ খুব স্বাোডবে ডছলো, কিমন 
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স্বাোডবে সেম েলর সোন উৎপাদন েরা। োছাড়া, উপমহালদলশও কি খুব কছাট 
বয়লস ডবলয়র এেডট রীডে ডছলো, ো রবীন্দ্রনাথ িােুলরর কছাটর্ল্প 'গহমডে' কথলেই 
আমরা কদখলে পাই। কেখে কসখালন কদডখলয়লছন, েখনোর সমলয় ৮ কথলে ১১ 
বছলরর মলধয কমলয়লদর ডবলয় হলো। বহমডের ডবলয়র স্বাোডবে বয়স কপডরলয় 
িাওয়ায়, অথগাৎ, ১৭ হলয় িাওয়ায় োর শ্বাশুডড় কসটা সবার োছ কথলে েুলোলে 
চাইডছলেন। বহমডেলেও ডমলথয বোর জনয ডশডখলয় ডদলয়ডছলেন। এখান কথলেই কবাঝা 
িায়, রবীন্দ্রনালথর সমলয়ও ৮ কথলে ১১ বছর বয়লস কমলয়লদর ডবলয় ডছলো এেডট 
স্বাোডবে ঘটনা। 
কসই র্লল্প আমরা 'পণপ্রথা'র েুফে সিলেগ এেডট আোস কপলেও, কোথাও ডেন্তু 
ডবলয়র বয়স ডনলয় উচ্চবােয কদডখডন। বরং, বহমডের বয়স কবডশ হলয় িাওয়ালেই 
ডেছুটা আপডত্ত কদখা কর্লছ। এখান কথলে বুঝলে পাডর, রবীন্দ্র আমলেও কছাট বয়লস 
ডবলয়র এেডট প্রচেন োরেবলেগই মজুদ ডছলো। 
সাডজলদর এই কেেচালর ডনেয় দা সন্তুষ্ট না। বেলো,- 'দযালখা োই, িলোই েযানা 
কপুঁচাও, এেজন বলয়াবৃদ্ধ কোে এেজন ৯ বছর বলয়ডস ডেলশাডরলে ডবলয় েলরলছ, 
এটালে েুডম কোনোলবই ডিলফন্ড েরলে পালরা না। কস প্রলফট কহাে আর িাই-ই 
কহাে। 
আডম োবোম, এইবার সাডজদ পরাডজে হলব। হাে কছলড় ডদলয় হোশ র্োয় বেলব,- 
'নাহ! আর পারোম না দাদা।' 
ডেন্তু না। সাডজলদর মলধয আডম কেমন ডেছুই কদখোম না। কস খুব স্বাোডবে। মুচডে 
এেডট হাডসর করখা োর কিাুঁলট। কস আলরে োপ চা'লয়র অিগার েরলো। 
চালয়র োলপ চুমুে ডদলয় বেলো,- 'দাদা, ছাত্রেীলর্র নেুন েডমডটলে পদ কপলয়লছা 
শুনোম।' 
ডনেয় দা বেলো,- 'হুম, সাডহেয সিাদে।' 
সাডজদ বেলো,- 'নেুন এেডট আইন হলো শুনোম। বেবনু্ধ এবং োর পডরবার ডনলয় 
কেউ েটুডক্ত েরলেই ধরা হলব নাডে?' 
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- 'হযাুঁ। বেবনু্ধলে ডনলয় েটুডক্ত েরলে কো কসটা সহয েরা হলব না।' 
- 'ো ডিে। বেবনু্ধ কো কোমালদর আইিে।' 
ডনেয় দা বেলো, - 'আমালদর আইিে ডে কর? বেবনু্ধ বাঙাডে জাডের আইিে।' 
- 'ডজ্ব, কসটাই দাদা। আো দাদা, েুডম জালনা, বেবনু্ধর স্ত্রীর নাম ডে ডছলো?' 
ডনেয় দা অবাে হবার েডে েলর বেলো,- 'ডেসব বেডছস েুই? জানলবা না কেলনা? 
বেমাো ফডজোেুলন্নসা কবর্ম।' 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, েুডম জালনা, বেমাো কবর্ম ফডজোেুলন্নসা'র জন্ম কোন 
সালে?' 
ডনেয় দা ডেছুেণ োবলেন। বেলেন, - 'েুলে কর্ডছ কর! ডবডসএলসর জনয িখন 
ডপ্রপালরশান ডনডেোম, েখন পলড়ডছোম।' 
সাডজদ োর কফান কবর েলর কসখান কথলে উইডেডপডিয়ায় 'লবর্ম ফডজোেুলন্নসা' 
ডেলখ সাচগ ডদলো। উইডেডপডিয়া করজাট কদখালো কবর্ম ফডজোেুলন্নসা'র জন্ম ১৯৩০ 
সালে। সাডজদ কসটা ডনেয় দা'লে কদখালো। 
ডনেয় দা বেলো,- 'হুম, মলন পলড়লছ। ডেন্তু োলে ডে হলয়লছ? হিাৎ এই বযাপালর 
চলে কর্ডে কেলনা?' 
সাডজদ বেলো,- 'দাদা, েুডম জালনা, বেমাো কবর্ম ফডজোেুলন্নসা'র সালথ বেবনু্ধ 
কশখ মুডজলবর েলো সালে ডবলয় হয়?' 
ডনেয় দা 'না' সূচে মাথা নাড়লো। সাডজদ আবার উইডে কথলে কদখালো। বেবনু্ধর 
সালথ কবর্ম ফডজোেুলন্নসা'র ডবলয় হয় ১৯৩৮ সালে। 
সাডজদ বেলো,- ' দাদা, ১৯৩৮ কথলে ১৯৩০ বাদ ডদলে েলো থালে?' 
ডনেয় দা বেলো,- ' ৮ '... 
সাডজদ বেলো,- 'ডজ্ব দাদা, এেদম ডিে বলেলছা। ১৯৩৮ কথলে ১৯৩০ বাদ ডদলে 
থালে ৮। ডিে ৮ বছর বয়লসর কবর্ম ফডজোেুলন্নসা'র সালথ বেবনু্ধর ডবলয় হয়। 
আো দাদা, আডম ডে এটালে বােয ডববাহ বেলে পারলবা? বেলে পারলবা, কশখ 
মুডজব এেজন কিৌন োের পুরুে ডছলেন িার ফলে ডেডন মাত্র ৮ বছর বয়লসর 
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ফডজোেুলন্নসালে ডবলয় েলরলছন? আডম এরেম বেলে আমার ডবরুলদ্ধয ডে মামো 
হওয়া উডচে দাদা? 
বলো কো, এেডবংশ শোব্দীর কশখ মুডজবুর রহমান কিটা কপলরলছন, মাত্র ৮ বছর 
বলয়সী এেজন ডেলশাডরলে ডবলয় েলর এেগুলো সোন জন্ম ডদলে পারলে ১৫০০ 
বছর আলর্র মুহাম্মদ সাাঃ কেলনা পারলব না? কেন োলে ধেগে, কিৌন োের, কিৌন 
ডেপু্স িাো হলব? োুঁলে এবং আলয়শা রাাঃ কে ডনলয় অলীে েথা ডেলখ কেউ আইলনর 
জালে ফাুঁসলে োুঁর জনয কেলনা কোমার মন োুঁদলব কিখালন েুডম কশখ মুডজলবর জনয 
বেডর েলর করলখলছা সাইবার আইন?' 
আোশ কথলে পড়লে িা হয়, ডনেয় দা'র অবস্থাও েখন কেমন। ডনেয় দা এরেম 
এেটা জবাব পালবন ো হয়লো েল্পনাও েলর ডন। 
- 
চা'লয়র ডবে কদওয়ার জনয সাডজদ এডর্লয় কর্লো। র্ম্ভীর, রাজনীডেডপ্রয় রাডেব এলস 
বেলো,- 'লদাি, পরানটা িান্ডা েলর ডদলয়ডছস এেদম। ডবেটা আমায় ডদলে কদ, 
ডিজ?' 
সাডজদ মুচডে হাসলো। 
করফালরোঃ 
1/Jala-Ul Afhaam by Imam Ibnul Qaiyum 
2/Sahih Al bukhari, volume 5, book 58, hadith 234 
3/ 'অসমাি আত্মজীবনী'- কশখ মুডজবুর রহমান 
 4/ Wikipedia 
ডবাঃরাঃ (লশখ মুডজব বা উনার স্ত্রীলে প্রশ্নডবদ্ধ েরা আমার কমাডটে নয়। এেডট িুডক্তর 
খাডেলরই উনালে উদাহরণ ডহলসলব টানা হলয়লছ। কেউ এটালে পডেডটেযাডে বা 
পারলসানাে এযাটাে মলন েলর েুে েরলবন না।) 
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িালদর উদাহরণ ডদলেন, েইলে পারলবন কে ডনলজলর নবী দাবী েরলছ,  
সবগোলের অনুেরণীয় মানুে দাবী েরলছ?  
২৫ বছর কো ডছলো খাডদজার ঘরজামাই!  

কস সমলয় ডবয়া েরলে, খাডদজা ডপলির চামড়া েুলে কফেলো! 
চলেন দুইটা হাদীস পলড় আডস! 

 

আডয়শা কথলে বডণগে: আডম ও রাসুেুল্লাহ্ জানাবাে অবস্থায় এেই পাত্র কথলে পাডন 
ডনলয় কর্াসে েরোম এবং ডেডন আমালে ডনলদগশ ডদলে আডম ইিার পলর ডনোম, 
আর আমার হায়ি (মাডসে রক্তস্রাব) অবস্থায় ডেডন আমার সালথ ডমশাডমডশ (দুই 
উরুলে ঘোঘডে েলর বৃিগপাে) েলর শুইলেন। োছাড়া ডেডন ইডেোফ অবস্থায় মাথা 
কবর েলর ডদলেন, আর আডম হায়ি অবস্থায় মাথা ধুলয় ডদোম। (বুখারী: ১-৬-২৯৮)
   
আলয়শা কথলে বডণগে: ডেডন রাসুেুল্লাহ-এর োলছ পুেুে ডনলয় কখেলেন। আলয়শা 
বলেন: আমার োলছ আমার বান্ধবীরা আসলো। োরা রাসুেুল্লাহ-কে কদলখ সলর 
পড়লো। রাসুেুল্লাহ োলদরলে আমার োলছ পাডিলয় ডদলেন। (মুসডেম: ৩১-৫৯৮১)
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কোরআন ডে মুহাম্মদ (সাাঃ) এর ডনলজর েথা? 
 

সাডজদ এেডট মজার র্ল্প বেলে শুরু েরলো। র্ল্প বোর আলর্ েলয়েবার কঝুঁলড় 
কেলশ ডনলো কস। 
সাডজদ িখন কোন র্ল্প বেলে শুরু েলর, েখন কস র্ল্পডটর এেডট সুন্দর নাম কদয়। 
এখন কস কি র্ল্পডট বেলে শুরু েলরলছ, কসটার নাম 'ডনউটন- আইনষ্টাইন সমলঝাো 
এবং কবাো আইনষ্টাইলনর ডবজ্ঞানী হাবেুর োলছ নডেস্বীোর'। 
এইখালন ডনউটন আর আইনষ্টাইনলে কো ডচডনই, ডেন্তু ডবজ্ঞানী হাবেুটা কি আসলে 
কে, কসটা ডিে বুঝোম না প্রথলম। না বুঝলেও ডেছু েরার কনই। র্ল্প শুরু না হলে 
সাডজদলে এ ডনলয় প্রশ্ন েরাও িালব না। এটা োর র্ল্প ক্লালশর প্রাথডমে শেগ। 
শুধু কি এটা বুডঝডন ো নয়। আলরেডট বযাপারও বুঝোম না। র্লল্পর নালম বো হলো 
'ডনউটন-আইনষ্টাইলনর সমলঝাো।' ডবজ্ঞাডন ডনউটলনর সালথ কো ডবজ্ঞাডন 
আইনষ্টাইলনর কোনডদন সাোেও হলো না। দু'জন সিূণগ দুই প্রজলন্মর। োলদর 
মলধয োহলে সমলঝাোই ডেোলব কহালো? মলনর মলধয প্রশ্ন দুলটা েুটেুটাডন শুরু 
েলর ডদলো। না পারডছ কচলপ রাখলে, না পারডছ উর্লর ডদলে। 
সাডজদ র্ল্প বো শুরু েরলো। সাডজলদর র্ল্প ক্লালশ উপডস্থে আডছ আডম, রাডব্ব, 
করাহান, কমািফা আর সবুজ। আমালদর মলধয করাহান নাডিে টাইলপর। পুলরাপুডর 
নাডিে নয়, এর্লনাডষ্টে বো কিলে পালর। োর ধারনা, মুহাম্মদ সাাঃ ডনলজর 
েথাগুলোলে ইশ্বলরর বাণী বলে চাডেলয় ডদলয়লছ। 
িালহাে, আজলে কোরালনর ডবশুদ্ধো প্রমালনর জনয োরা বলস ডন। র্ল্প শুনলে 
বলসলছ। এই সিালহ সাডজদ র্ল্প বেলব। এর পলরর সিালহ আলরেজন। োরপলরর 
সিালহ আলরেজন, এোলব। 
সাডজদ বেলে শুরু েরলো, - 
'আজলে বেলবা মহাোশ ডনলয় র্ল্প। মহাোশ ডনলয় বোর আলর্ বলে ডনই, 
েখনও Astronomy েথা কজযাডেডবগদযা পদাথগডবদযার আওোেুক্ত হয়ডন। অনে 
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মহাোশ ডনলয় বাঘা বাঘা ডবজ্ঞানীলদর মলধয ডছলো বযাপে রেম মেপাথগেয। 
এই ডজডনসটা পদাথগডবদযার আওোয় আসার আলর্ এটা ডফলোসডপর ডবেয় ডছলো। 
োলরা ধারনা ডছলো মহাোশ অসীম, মালন মহাোলশর কোন কশে কনই। োলরা ধারনা 
ডছলো মহাোশ অসীম নয়, মহাোশ সসীম। এডট এেডট ডনডদগষ্ট জায়র্ার মলধয 
সীমাবদ্ধ। 
এ দুলয়র বাইলর ডর্লয় আলরেদে মলন েরলো, মহাোশ অসীম, েলব ডস্থর। অথগাৎ, 
এর ডনডদগষ্ট সীমা কনই ডিে, ডেন্তু এডট ডস্থর। 
ডবজ্ঞানী ডনউটনও েৃেীয় ধারনাডটর পেপােী ডছলেন। ডেডন োুঁর ডবখযাে 'মহােেগীয় 
েত্ব' আডবষ্কার েলর েখন ডবজ্ঞানী মহলে বযাপে বহগচ কফলে ডদলয়ডছলেন। ডেন্তু, 
এে জনডপ্রয় এেডট েলত্বর মলধয খুবই সুক্ষ্ম এেডট ঘাপো রলয় ডর্লয়ডছলো।' 
ডনউটলনর সূলত্রর মলধয ঘাপো ডছলো শুলন মযালনজলমলটর ছাত্র রাডব্ব োর কচাখলজাড়া 
বড় বড় েলর বেলো,- 'বডেস ডে? প্রডেডষ্ঠে সূলত্রর মলধয ঘাপো? এরেমও হয় 
নাডে?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ।' 
- 'ডে রেম ঘাপো?'- রাডব্বর পাটা প্রশ্ন। 
সাডজদ বেলো,- ' ডনউটলনর সূত্র মলে, মহাডবলশ্বর বস্তুগুলো এলে-অপরলে ডনলজলদর 
ডদলে আেেগণ েলর। ডেন্তু ঘাপো হলে, িডদ এমনডট হয়, োহলে মহাশূলনযর 
বস্তুগুলো ডনডদগষ্ট এেডট পলয়লট এলস ডমডেে হলয় ধ্বংস হলয় িাবার েথা। এমনডট 
হয়না কেলনা?' 
সমাজেলত্বর ছাত্র সবুজ বেলো, - োই কো। ডনউটন এর ডে বযাখযা ডদলয়লছ?' 
সাডজদ বেলো,- 'ডনউটলনর োলছ এর কোন বযাখযা ডছলো না। এই বযাপারটা পলর 
ডক্লয়ার েলরলছ ডবজ্ঞানী আইনষ্টাইন, োর ডবখযাে 'Theory Of Relativity' ডদলয়। 
আইনষ্টাইন ডনউটলনর অমীমাংডসে প্রলশ্নর সমাধালন বলেলছন, এরেম হলো, িডদ 
Time আর Space শাশ্বে বা পরম হলো। ডেন্তু Time আর Space েখলনাই পরম 
নয়।এই ডবখযাে েত্ব ডদলয় ডবজ্ঞাডন আইনষ্টাইন ডবজ্ঞানলে পডরচয় েডরলয় ডদলেন 
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এে নেুন জর্লের সালথ। কসই জর্েডটর নাম 'আলপডেেোর জর্ে।' 
রাডব্ব বেলো,- 'ও আো, এইজলনয র্লল্পর নাম ডদলয়ডছস 'ডনউটন-আইনষ্টাইলনর 
সমলঝাো', োই না?' 
সাডজদ মুচডে হাসলো। আডম এেটা সুলিার্ কপোম প্রশ্ন েরার। ডজলজ্ঞস েরোম,- 
'ডেন্তু ডবজ্ঞাডন হাবেুটা আসলে কে?' 
সাডজদ আমার প্রলশ্নর কোন উত্তর ডদলো না। কস আবার র্ল্প বেলে শুরু েরলো- 
আইনষ্টাইলনর এই আলপডেেোর সূত্র ধলর, রাডশয়ান পদাথগডবদ আলেেজান্ডার 
ডেদমযান দাডব েলরন কি, এই মহাডবশ্ব ডস্থর নয়, এডট এেডট রমবধগমান মহাডবশ্ব। 
সযার আলেেজান্ডার ডেদমযান সাধারন ধারনা েলরডছলেন বলট, ডেন্তু িলথষ্ট বযাখযার 
অোলব োর েথা ডবজ্ঞানী মহে েখন আমলে কনয় ডন। এরপর কবেডজয়ালমর 
ডবজ্ঞাডন Georges Lemaître সবগপ্রথম ডবজ্ঞানী মহেলে এেডট শক্ত শে 
খাওয়ালেন। ডেডন বেলেন, এই মহাডবশ্ব এেডট েুর পরমাণু েণা, িালে Super 
Atom বো হয়, এর ডবলফারলনর মাধযলম সৃডষ্ট হলয়লছ, এবং রাডশয়ান ডবজ্ঞানী সযার 
আলেেজান্ডার ডেদমযালনর সালথ সুর ডমডেলয় বেলেন, মহাডবশ্ব ডস্থর নয়, এডট 
রমার্ে সম্প্রসাডরে হলয় চলেলছ। বো বাহুেয, Georges Lemaître এর এসব 
দাডবরও ডেডত্ত ডছলো আইনষ্টাইলনর আলপডেেোর কসই সূত্রডট।' 
কমািফা ডজলজ্ঞস েরলো,- 'Georges Lemaître এর এডটই ডে আমালদর কসই Big 
Bang Theory?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ। এডটই হলো ডবর্ বযাং ডথওডর। ডেন্তু মজার বযাপার ডে জাডনস, 
ডবজ্ঞানী Georges Lemaître আইনষ্টাইলনর সূত্রলে ডেডত্ত েলর এই দাডব েরলেও 
আইনষ্টাই ডনলজই Georges Lemaître এর এই দাডবলে নােচ েলর কদয়।' 
রাডব্ব বেলো,- 'বডেস ডে? কেলনা?' 
সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ। মহাডবশ্ব সম্প্রসাডরে হলে, এটা আইনষ্টাইন কমলন ডনলে পালর 
ডন। ডেডন বেলেন, Lemaître োর বযাখযালে মযাথলমডটেযাডে প্রচুর েুে েলরলছন। 
আইনষ্টাইন আলরা বেলেন, - মহাডবশ্ব অসীম হলেও এডট সম্প্রসাডরে হলে- এডট 



  

119 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

েুে বযাখযা। 
কস িালহাে, এই হলো ডবজ্ঞানীলদর মলধয আগুগলমন্ট। ডেন্তু োলদর এই েেগােডেগলে 
না জডড়লয়, আলমডরোন কজযাডেডবগজ্ঞানী এিউইন হাবে ডবজ্ঞানী মহলে এেডট কবাম 
ফাটালেন।' 
আডম বেোম,- 'ও আো, েুই ডবজ্ঞানী হাবেলেই হাবেু বলেডছডে বুডঝ?' 
সাডজদ আবালরা মুচডে হাসলো। বেলো,- 'হযাুঁ। কশান ডে হলো, ১৯২০ সালে ডবজ্ঞানী 
এিউইন হাবে ওরলফ ডবজ্ঞাডন হাবেু এেডট কটডেলকাপ আডবষ্কার েলর কফেলো। 
এই কটডেলকাপডটই রাোরাডে পালট ডদলো েখনোর কজযাডেডবগজ্ঞান জর্েলে। মাউট 
উইেসন অবজারলেটডরলে ডবজ্ঞাডন হাবে োুঁর আডবষৃ্কে কটডেলকাপ ডদলয় প্রমাণ েলর 
কদখালেন কি, আমালদর মহাডবলশ্বর ছায়াপথগুলো রমার্ে এেডট অনযডট কথলে দূলর 
সলর িালে। ডেডন এডট প্রমান েলরন Doppler Effect ডথওডর ডদলয়।Doppler 
Effect হলো এই- মহাডবলশ্বর বস্তুগুলোর েরেগদঘগয িডদ আলোেেরলের উপর কফো 
হয়, োহলে েরে িডদ োে আলোর ডদলে সলর আলস, োহলে বুঝলে হলব 
ছায়াপথগুলো এেডট অনযডট কথলে দূলর সলর িালে, িডদ ো না েলর কসটা নীে 
আলোর ডদলে সলর িায়, োহলে বুঝলে হলব, ছায়াপথগুলো এেডট অনযডট কথলে দূলর 
সলর না ডর্লয়, বরং োছাোডছ চলে আসলছ। বারবার এই পরীোডট েলর প্রমাণ েরা 
হয় কি, ছায়াপথগুলো এেডট অনযডটর োছাোডছ নয়, বরং এেডট অনযডট কথলে দূলর 
সলর িালে। ১৯৫০ সালে মাঊট পােমালর কস সমলয়র সবলচলয় বড় কটডেলকাপ 
বডসলয় এই বযাপারডট আলরা ডনখুুঁেোলব অেজােগ েলর ডবজ্ঞাডনরা। হাবলের এই 
দাডবর সালথ ডবজ্ঞাডন Georges Lemaître এর দাডব সিূণগ ডমলে িায়।এবং কসই 
এক্সলপডরলমন্ট কথলে কবাঝা িায়, কমাটামুডট ১০-১৫ ডবডেয়ন বছর আলর্ এেডট েুর 
েণা কথলেই আজলের মহাডবলশ্বর সৃডষ্ট। মজার বযাপার হলো, কি আইনষ্টাইন ডবশ্বাস 
েরলেন কি, মহাডবশ্ব অসীম হলেও ডস্থর, সম্প্রসাডরে হলেনা, ডবজ্ঞাডন Georges 
Lemaître এর ডথওডরলে েুে বলে উডড়লয় ডদলয়ডছলেন, কসই আইনষ্টাইনই পলর 
ডনলজর েুে স্বীোর েলর ডনলয় বেলেন,- 'ডবজ্ঞাডন হাবে এবং Georges Lemaître 
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এর দাডবই সেয।মহাডবশ্ব সম্প্রসাডরে হলে। 
ডেডন ডবজ্ঞাডন Georges Lemaître এর োলছ অনুেি হন এবং ডনলজর েুেলে 
েযাডরয়ালরর সবলচলয় বড় েুে দাডব েলরন। 
এখন ডবজ্ঞাডন মহলে এডট প্রডেডষ্ঠে সেয কি, মহাডবশ্ব প্রডেডনয়ে সম্প্রসাডরে হলয়ই 
চলেলছ আজ অদযাবডধ।' 
এেটুে বলে সাডজদ থামলো। আমরা এে ডনশ্বাাঃলস ডবজ্ঞালনর এেডট মজার অধযায় 
কথলে ভ্রমণ েলর এোম। এবার সাডজদ আমালদর মলধয কি এর্লনাডষ্টে, কি ডবশ্বাস 
েলর কি, কোরান মুহাম্মদ সাাঃ এর ডনলজর েথা, োর ডদলে ডফরলো। 
বেলো,-, 'লরাহান, ডবজ্ঞালনর ছাত্র ডহলসলব েুর এসব অবশযই জানা থাোর েথা,োই 
না?' 
করাহান বেলো,- 'হযাুঁ। জাডন।' 
- 'মাত্র র্ে শোব্দীলে বলস আইনষ্টাইনও কি মহাডবশ্ব ডনলয় েুে জানলেন, ো কো 
েুই জাডনস, োই না?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'ডবজ্ঞাডন Georges Lemaître আর ডবজ্ঞাডন হাবলের আলর্ এই ডজডনস োবৎ 
দুডনয়ার কেউই জানলো না, ডিে না?' 
- 'হযাুঁ।'- করাহালনর স্বীোলরাডক্ত। 
সাডজদ বেলো,- 'আো করাহান, আডম িডদ বডে, োলদর অলনে অলনে অলনে 
আলর্, োলদর প্রায় সালড় ১৩০০ বছর আলর্ এেজন বযডক্ত এসব েথা বলেলছ, েুই 
ডবডেে েরডব?' 
করাহান ডচৎোর েলর বেলো,- 'Impossible, Quite Impossible... ' 
সাডজদ েখন বেলো,- 'লশান করাহান, কোরালনর সূরা আি-িাডরয়ালের ৪৭ নাম্বার 
আয়ালে আলছ 'আমরা ডনজ হালে আসমানলে সৃডষ্ট েলরডছ এবং এটালে সম্প্রসাডরে 
েলর চলেডছ।' 
এখালন আয়ালের কশলে আসমালনর সম্প্রসারণ বুঝালে কি 'মূডসঊন' শব্দ আলছ, কসডট 
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এেডট সডরয় ডবলশেণ। চেমান ডরয়া ডনলদগশে, িা ডনলদগশ েলর কোন োজ 
অেীেোে কথলে শুরু হলয় বেগমান অবডধ চেলছ এবং েডবেযলেও ো হলয় চেলব। 
অথগাৎ, আল্লাহ বেলছন, ডেডন মহাডবশ্বলে (এখালন আসমান = মহাডবশ্ব) ডনলজর হালে 
সৃডষ্ট েলরলছন, এবং কসটালে প্রডেডনয়ে বৃডদ্ধ েলরই চলেলছন। ডিে এই েথাগুলোই 
ডবজ্ঞাডন Georges Lemaître এবং ডবজ্ঞাডন হাবে আমালদর র্ে শোব্দীলে 
জাডনলয়লছন। বে কো, আজ কথলে ১৪০০ বছর আলর্, মরুেূডমলে উট চড়ালনা এে 
বােে এমন এেডট েথা ডেোলব বেলো, িা আধুডনে ডবজ্ঞান প্রমান েলরলছ মাত্র 
১৯২৯ সালে? এই েথা না বাইলবলে ডছলো না ইডঞ্জলে। না ডছলো কোন ডগ্রে পুরালণ, 
না কোন ডমলথােডজলে। মহাোলশর এমন এেডট এেডট রহসযময় বযাপার মক্কার 
এেজন ডনরের, প্রাডেষ্ঠাডনে ডশোডবহীন কোে মুহাম্মদ সাাঃ কোথায় কপলেন? বে 
কো?' 
অনযানয সময় হলে করাহান বেলো, মুহাম্মদ বাইলবে কথলে চুডর েলরলছ, নয়লো 
বেলো কোন ডগ্রে পুরাণ কথলে কমলর ডদলয়লছ, ডেন্তু সাডজলদর ডবিাডরে র্ল্প কশানার 
পর োর এই দাডব কি কধালপ ডটেলবনা, কস কসটা বুঝলে পারলো। 
সাডজদ বেলো,- ' এটা ডে সম্ভব ডনরের মুহাম্মদ সাাঃ এর দ্বারা িডদ কোন ঐশ্বডরে 
হিলেপ োলে না থালে?' 
করাহান মাথা ডনুঁচু েলর বেলো,- 'নাহ।' 
সাডজদ বেলো,- 'োহলে প্রমাণ হলো, কোরান মুহাম্মদ সাাঃ এর কেখা নয়, এডট 
এেডট ঐশ্বডরে ডেোব, িা নাডজে হলয়লছ মুহাম্মদ সাাঃ এর উপর।' 
করাহান ডেছু বেলো না। োলে ডেছুটা ডচডেে কদখালো। সম্ভবে কস বুঝলে কপলরলছ 
কি, কচালরর দশডদন, কর্রলস্থর এেডদন। 
(এডট 'সাডজদ' ডসডরলজর ১৫ েম পবগ। সাডজদ এেডট োল্পডনে চডরত্র। এই চডরত্রডট 
োল্পডনে নানান ঘটনাপ্রবালহর মাধযলম নাডিে েথা ইসোম ধমগ ডবলদ্বেীলদর 
িুডক্তগুলোলে দশগন, িুডক্ত, ডবজ্ঞান আর বািবোর আলোলে খন্ডন েলর) 
করফালরোঃ 
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১/ সূরা আি-িাডরয়াে, আয়াে ৪৭ 
২/ A word for word meaning of holy Quran by Mohammad Mohar 
Ali 
৩/ Wikipedia 
নাডিেলদর জনয ডরমাইন্ডার। বেগমান ডবজ্ঞান জর্লের 'ফাদার' কি ডজডনস, কসইটা 
হইলো কোয়ান্টাম ডফডজক্স। এই কোয়ান্টাম ডফডজলক্সর অনযেম ডথওডর হলো এই 
'String Theory'। কসই String Theory এর জনলের মুলখর েথা এইগুো। 
প্রডেডদন নেুন নেুন ডবজ্ঞান মনক নাডিেরা আমায় ফলো েরলছ। োই োলদর জনয 
এই ডবজ্ঞান মনক কেখাডট Re-Post েরোম। 
-- আডরফ আজাদ   
পদাথগডবজ্ঞান ডনলয় োজ েলর, অথবা এই ডফল্ড ডনলয় পড়াশুনা েলর এমন কি োলরা 
োলছই 'Michio Kaku' এেডট পডরডচে নাম। 
বেগমান ডবজ্ঞান জর্লে, ডবলশে েলর পদাথগডবজ্ঞালনর জর্লে কি ডথওডরডট ডনলয় এখন 
সবলচ কবডশ বহগচ হয়, োজ হয় কসটার নাম হলো 'ডেং ডথওডর' েথা 'M Theory' 
বা 'Multiverse Theory'.. 
এই ডথওডরলে বো হয় 'Theory Of Everything' েথা 'সবডেছুর ডথওডর'। 
বো হয়, আইনষ্টাইলনর 'Theory Of Relativity' কিসব প্রলশ্নর উত্তর ডদলে 
পালরনা, কিসেে সমসযার সমাধান েরলে পালরনা, 'String Theory' কসটা েরলে 
পালর। এইজনয ডবজ্ঞান মহলে এই ডথওডরর নাম 'Theory Of Everything'.. 
এই String Theory'র কো-ফাউন্ডারলদর এেজন হলেন এই েরলোে Michio 
Kaku. 
জাপানী বংলশাদূ্ভে আলমডরোন এই েরলোে ডবজ্ঞান জর্লে উনার ডবজ্ঞান ডেডত্তে 
োলজর জনয খুব পডরডচে, সম্মাডনে। 
উডন 'ডসডট েলেজ অফ ডনউইয়েগ' এর 'ডথওডরডটেযাে ডফডজলক্সর' এেজন প্রলফসর। 
ডথওডরডটেযাে ডফডজলক্সর উপলর কেখা উনার ৪ ডট বই 'ডনউইয়েগ টাইমস' কবষ্ট 
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কসোর হলয়ডছলো। 
সম্প্রডে েরলোে ডবজ্ঞান জর্েলে আলরেটু নলড়চলড় বসালেন। 
মহাজার্ডেে েণা ডনলয় ডথওডরডটেযাে ডফডজলক্স োজ েরলে ডর্লয় উডন সডবিলয় 
েেয েরলেন কি, আমালদর এই মহাডবশ্ব বেডরলে এেজন স্রষ্টা থাো অডনবািগ। 
ডেডন বলেলছন, 'I have concluded that we are in a world made by 
rules created by an intelligence' 
অথগাৎ, 'আমরা এমন এেটা জর্লে আডছ কিখানোর সেে ডনয়ম এেজন বুডদ্ধমান 
সত্ত্বা েেৃগে সৃষ্ট।' 
ডেডন আলরা বলেন, 'Believe me, everything that we call chance today 
won't make sense anymore' 
অথগাৎ, কিটালে কসেুযোর েথা নাডিে ডবজ্ঞানীরা এেডসলিলন্টর ফলে 'বাই চাে' 
বেডর হলয় কর্লছ বলে থালে, ডবজ্ঞানী Michio Kaku এটালে বােুেো বেলছন। 
ডেডন বেলছন এরেম এেটা Fine-Tuned মহাডবশ্ব েখলনাই বাই চাে বেডর হলে 
পালর না। 
ডেডন বলেন, “To me it is clear that we exist in a plan which is 
governed by rules that were created, shaped by a universal 
intelligence and not by chance.” 
অথগাৎ, 'আমার োলছ এটা পডরষ্কার কি, আমরা এেটা পডরেল্পনার অংশ কিটা ডেছু 
সুডনডদগষ্ট রুেলসর আওোধীন, কি রুেসগুলো বেডর েলরলছন এবং সাডজলয়লছন 
এেজন বুডদ্ধমান সত্ত্বা।' 
আমালদর মহাডবশ্ব এলোই ফাইন ডটউনি, এলোই সুপডরেডল্পেোলব সাজালনা কি, 
পদাথগডবজ্ঞানী Michio Kaku স্রষ্টালে এেজন 'মযাথলমডটডশয়ান' বলে উলল্লখ েরলে 
বাধয হলয়লছন।  
ডেডন বলেলছন, 'The final solution resolution could be that God is a 
mathematician' 
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এই কেখাটা োলদর জনয িারা ডবজ্ঞান আর ডবজ্ঞানীলদর কদাহাই ডদলয় 'স্রষ্টা'লে 
এেহাে কনওয়ার জনয মুডখলয় থালে। ডবজ্ঞানী Michio Kaku ডনশ্চই োলরা এলজন্ডা 
বািবায়ন েরলছন না। োর র্লবেণা, োর উপেডি, োর প্রমান োলে এই েথাগুলো 
বেলে বাধয েলরলছ। 
র্ে কেখায় আলরা এেজন ডবখযাে এক্স-এলথইলষ্টর েথা বলেডছোম। Antony 
Flew িার নাম। ডিডন ডনলজর জীবলনর সমি সময় বযয় েলরলছন নাডিেোর প্রচার 
প্রসালর। পলর ডেডন আডিে হলয় িান।  
আজলে পদাথগডবজ্ঞানী Michio Kaku কে হাডজর েরোম। এরপরও িারা ডবজ্ঞালনর 
কদাহাই ডদলয় 'স্রষ্টা' কে জাদুঘলর পাডিলয় ডদলে চায়, োলদর জনয েলয়ে ডমডনট 
নীরবো। 
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স্রষ্টা িডদ দয়ােুই হলবন োহলে জাহান্নাম কেন? 
 

– ‘আো সাডজদ, সৃডষ্টেেগা ডে দয়ােু নাডে পাোণ?’- কদবডজৎ দা চালয়র োলপ চুমুে 
ডদলে ডদলে সাডজদলে ডজলজ্ঞস েরলো। 
আমার পালশ বসা ডছলো ডমজবাহ। কস বেলো, ‘অদু্ভে কো! সৃডষ্টেেগা পাোণ হলবন 
কেলনা? উডন হলেন রাহমানুর রডহম। পরম দয়ােু।’ 
 

কদবডজৎ দা ডমজবাহর ডদলে োোলেন। এরপলর বেলেন, ‘ডমজবাহ, সৃডষ্টেেগা িডদ 
পরম দয়ােুই হলবন, োহলে ডেডন োর সৃডষ্টলে শাডি কদওয়ার জনয কেলনা নরে, 
আই ডমন জাহান্নালমর মলো ডজডনস বাডনলয় করলখলছন?’ 
 

ডমজবাহর চটপলট উত্তর, ‘এটা কোন প্রশ্ন হলো দাদা? কেউ িডদ সৃডষ্টেেগার েমান্ড 
ফলো না েলর,োহলে োলে িডদ শাডি কদওয়া হয়, কসটা কোনোলবই সৃডষ্টেেগালে 
পাোণ প্রমাণ েলর না।’ 
ডমজবাহর এই উত্তর কদবডজৎ দা’কে সন্তুষ্ট েলরলছ বলে মলন হলে না। ডেডন পাটা 
প্রশ্ন েরলে িালবন, ডিে এই সময় সাডজদ বলে উিলো, ‘দাদা, আজলের পডত্রো 
পলড়লছা?’ 
 

কদবডজৎ দা বেলেন, ‘না। কেলনা?’ 
 

– ‘এেটা ডনউজ আলছ।’ 
 

– ‘ডে ডনউজ?’ 
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সাডজদ কদবডজৎ দা’র ডদলে পডত্রোটা এডর্লয় ডদলো। পডত্রোর এেদম প্রথম পাোয় 
বড় বড় অেলর ডশলরানাম– ‘কসানার্াজীলে ৯ বছলরর বাডেোলে ৫ জন ডমলে র্যাং 
করপ।’ 
 

ডবিাডরে অংলশ িা ডেখা আলছ োর সারমমগ এরেম– 
‘কনায়াখােীর কসানার্াজীলে ৯ বছলরর এে বাডেোলে কুে কথলে কফরার পলথ ৫ জন 
িুবে ডমলে ধেগণ েলরলছ। ধেগলণর পর োরা কমলয়ডটলে আহে অবস্থায় ধান কেলে 
কফলে িায়। কমলয়ডটলে খুব গুরুের অবস্থায় উদ্ধার েরা হলয়লছ। শুধুই ধেগণ নয়, 
কমলয়ডটর শরীলরর ডবডেন্ন অংশ কেি ডদলয় োটাও হলয়লছ। প্রচুর রক্ত েরণ হলয়লছ। 
কমলয়ডট এখন পুলরাটাই কোমার মলধয আলছ। ধেগণোরীলদর গ্রালমর কোেজন আটে 
েলর পুডেলশর হালে কসাপদগ েলরলছ।জানা কর্লছ, কমলয়র বাবা এোোর কমম্বার। 
কমম্বালরর উপর সাডেশ ডবেয়ে কোন এে বযাপালর কোে কথলেই উনার কমলয়র 
উপলর এই ডনিগােন চাোয় ওরা।’ 
ঘটনাটা র্েোলের। পডত্রোয় কছাট্ট কমলয়ডটর এেডট ছডবও কদওয়া আলছ। ডে 
ফুটফুলট কচহারা। 
 

কদবডজৎ দা নরম মলনর মানুে। এরেম এেডট খবর পড়ার পলর উনার মনটা 
মুহূলেগই ডবেণ্ণোয় কছুঁলয় কর্লো। দাুঁলে দাুঁে ডখলচ অলনেেণ অই ৫ জন 
ধেগণোরীলদর র্াোর্াে ডদলেন। 
 

সাডজদ পডত্রোটা বযালর্ রাখলে রাখলে বেলো, ‘দাদা, ধলরা, এই ৫ জনলে কোলটগ 
কোো হলো আর েুডম হলে ডবচারে। এই ৫ জন কি আসে অপরাধী োর সমি 
রেম েথয–প্রমাণ কোমার োলছ কপশ েরা হলয়লছ। এখন এেজন নাবাডেোর উপলর 
এরেম ডনমগমোলব ডনিগােন েরার জনয েুডম ডে োলদর শাডি ডদলব?’ 
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কদবডজৎ দা দাুঁে মুখ ডখলচ বেলেন, ‘শাডি ডদলবা মালন? শুলয়ালরর বাচ্চাগুলোলে 
ফাুঁডসলে ঝুডেলয় কদলবা।’ 
 

সাডজদ মুচডে হাসলো। বেলো, ‘সডেযই োই?’ 
 

– ‘হযাুঁ, এেদম। ফাুঁডসলে ঝুডেলয় এলদর মাংশ কশয়াে–েুেুর ডদলয় খাওয়ালে 
পারলেই আমার র্া জুলড়ালব।’ 
 

কদবডজৎ দা’র কচাখ মুখ োেবণগ ধারণ েলরলছ। উনালে এরেম অবস্থায় আলর্ 
েখলনা কদডখ ডন। 
 

সাডজদ এে গ্লাস পাডন উনার ডদলে বাডড়লয় ডদলো। পাডনটা ঢেঢে েলর পান েলর 
উডন শালটগর হাোলে মুখ মুছলেন। উডন েখনও প্রচন্ড করলর্ আলছন কবাঝা িালে। 
 

সাডজদ বেলো, ‘আডম কি কদবডজৎ দাদালে ডচডন, কস ডেন্তু এলোটা ডহংস্র না। আডম 
োলে জানোম দয়ােু, েমাশীে, মহানুেব ডহলসলব। কস কি োউলে ফাুঁডসলে ঝুডেলয় 
কদবার েথাও োবলে পালর, কসটাই ডবরাট আশ্চিগ োর্লছ।’ 
 

কদবডজৎ দা সাডজলদর ডদলে োোলেন।োোলনালে এেটা োডেেযো আলছ। 
 

বেলেন, ‘কশান সাডজদ, আডম দয়ােু, মহানুেব ডিে আলছ। ডেন্তু োর মালন এই না 
কি আডম কোন অনযায় কদলখ চুপ েলর থােলবা। আমার েযালরক্টালরর রাইলটডরয়ালে 
কিমন দয়ােু, মহান, উদার এসব আলছ, ডিে কেমডন আডম নযায়ডবচারেও। অনযালয়র 
কোন প্রশ্রয় আমার োলছ কনই।’ 
 

– ‘ডবচারে ডহলসলব েুডম চাইলেই অই ৫ জন অপরাধীলে েমা েলর ডদলেই 
পালরা।’– সাডজদ বেলো। 
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– ‘হযাুঁ পাডর। ডেন্তু োহলে কি অই ডনোপ কমলয়টার সালথই অনযায় েরা হলব। 
অডবচার েরা হলব। আডম কসটা পারলবা না।’ 
 

– ‘োহলে ডে ধলর কনলবা কি েুডম পাোণ? েডিন হৃদলয়র? কোমার মালঝ কোন 
োলোবাসা কনই, মমো কনই?’ 
 

কদবডজৎ দা উলত্তডজে হলয় বলে উিলেন, ‘আশ্চিগ! কোর বুডদ্ধসুডদ্ধ ডে সব কোপ 
কপলয়লছ কর সাডজদ? ৫ জন কোে কঘারের অনযায় েলরলছ। োলদর অনযালয়র জনয 
আডম োলদর শাডি ডদলবা এটাই স্বাোডবে। এেজন ডবচারে ডহলসলব এখালন নযালয়র 
পে কনওয়াই আমার ধমগ, আমার কপ্রম, আমার োলোবাসা। এটা ডে প্রমাণ েলর কি 
আডম পাোণ?’ 
সাডজদ আবার মুচডে হাসলো। বেলো, ‘দাদা, কোমালে উলত্তডজে েরার জনয 
দুাঃডখে। না, েুডম আসলেই খুব োলো।  
 

সৃডষ্টেেগা কিমন পরম দয়ােু, েমাশীে,  ডিে কেমডন ডেডন আবার এেজন নযায় 
ডবচারেও। ডেডন োলরা সালথ ডবনু্দ পডরমাণও অনযায় হলে কদন না। সৃডষ্টেেগা 
আমালদর সবাইলে সৃডষ্ট েলরলছন। ডেডন আমালদর জনয ডেছু ডনডদগষ্ট রুেস বেডর 
েলর ডদলয়লছন। এখন ডেছু কোে এই রুেস ফলো েলর িডদ োর কদওয়া ডবধান 
মলো জীবনিাপন েলর, োলদর ডেডন পুরষ্কার ডহলসলব জান্নাে কদওয়ার আশ্বাস 
ডদলয়লছন। এখন এেদে কোে নামাজ–োোম পলড়, ডমলথয েথা বলে না, কোে 
িোয় না, চুডর রাহাজাডন েলরনা, সুদ–ঘুে খায়না, মানুে খুন েলরনা, কমাোেথা, 
সেে প্রোর অনযায় কথলে ডনলজলে গুডটলয় রালখ কেবে স্রষ্টার সাডন্নধয োে এবং 
োুঁর প্রডেশ্রুে জান্নালের জনয। 
 

অপরডদলে আলরেদে কোে এসলবর কথাড়াই কেয়ার েলর িডদ কোর্ ডবোলস কমলে 
উলি, সেে অনযায় োজ েলর, স্রষ্টার অবাধয হয়, োহলে স্রষ্টা িডদ দয়াপরবশ হলয় 
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োলদরলে আলর্র দলের সালথ জান্নালে পাডিলয় কদয়, োহলে এটা ডে নযায় হলো? 
প্রথম দেলে কো িোলনা হলোই, সালথ ডে পলরর দলের সেে অনযায়লে কমলন 
কনওয়া হলো না? প্রশ্রয় কদওয়া হলো না? েুডম কিোলব ডবচারলের আসলন বলস 
েমো থাোর পরও অই ৫ জনলে েমা েলর ডদলে পালরা না কেবে নযায় প্রডেষ্টার 
জনয, স্রষ্টাও ডে কসটা পালরন না?’ 
 

কদবডজৎ দা ডেছু বেলেন না। সাডজদ আবার বেলো, ‘এটা হলো স্রষ্টার রাইলটডরয়া। 
ডেডন কিমন পরম দয়ােু, ডিে কসরেম নযায় ডবচারেও। 
 

আলরেটু ডক্লয়ার েডর। ধলরা, এেজন বাবার দুডট সোন। দুই সোলনর প্রথমজন 
ডদ্বেীয়জনলে ডবনা োরলণই ধাক্কা ডদলয় মাডটলে কফলে ডদলো। িালে ধাক্কা ডদলো কস 
মাডটলে পলড় খুব বযথা কপলো এবং ডচৎোর েলর কেুঁলদ উিলো। 
 

এখন বাবা এলস িডদ প্রথমজনলে োর অনযালয়র জনয কোন শাডি না কদয়, োহলে 
কসটা োর ডদ্বেীয় সোন, কি ডনোপ,োর প্রডে ডে অনযায় েরা হলব না?’ 
 

– ‘হু’– কদবডজৎ দা বেলেন। 
 

– ‘স্রষ্টা এরেম নন। এইজনযই ডেডন জান্নাে আর জাহান্নাম দুলটাই বেডর েলর 
করলখলছন। আমালদর েমগফেই ডনধগারণ েলর কদলব আমালদর র্েবযস্থে। এলে কোন 
দুই নাম্বাডর হলব না।োলরা সালথ চুে পডরমাণও অনযায় হলব না।’ 
কদবডজৎ দা বেলেন, ‘ো বুঝোম। ডেন্তু ডেডন কিলহেু স্রষ্টা, ডেডন আমালদর কচলয় 
হাজারগুণ দয়ােু হলবন এটাই স্বাোডবে। ডেন্তু কসই ডেডনই আবার আমালদর েমগ 
পডরচােনা েরলছন আবার ডেডনই আমালদর ধলর ধলর জাহান্নালম পািালেন। বযাপারটা 
কেমন না সাডজদ?’ 
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সাডজদ বেলো, ‘দাদা, প্রথমে, স্রষ্টা আমালদর েমগ পডরচােনা েলরন না। স্রষ্টা 
আমালদর এেটা স্বাধীন ইোশডক্ত ডদলয় পৃডথবীলে পাডিলয়লছন। সালথ পাডিলয়লছন 
এেটা র্াইিবুে।এখন এই স্বাধীন ইোশডক্ত প্রলয়ার্ েলরই আমরা ডসদ্ধাে ডনই কি 
আমরা ডে োুঁর কদখালনা পলথ চেলবা ডে চেলবা না। িডদ চডে, আমরা জান্নালে 
িালবা। িডদ না চডে, আমরা জাহান্নালম িালবা। কমাোেথা, আমরা কোথায় িালবা ো 
আমরাই ডনধগারণ েডর আমালদর েলমগর মাধযলম।’ 
 

কদবডজৎ দা হাসলেন। বেলেন, ‘ও আো। োর মালন েুই বেলে চাডেস কি ডেছু 
কোে স্বাধীন ইোশডক্ত প্রলয়ার্ েলর জাহান্নাম চুস েলর ডনলে?’ 
 

– ‘হযাুঁ।’ 
 

– ‘উদ্ভট না েথাটা?’ 
 

– ‘এেদম না।’ 
 

– ‘েডজেযাডে বে।’ 
 

– ‘আো। ধলরা, েুডম র্েীর সার্লর জাহাজ কথলে পাডনলে পলড় কর্লে। পাডনলে 
েুডম হাুঁশপাস েরলছা।এেটু পলরই অেে েলে েডেলয় িালব। এখন ধলরা, কোমালে 
উদ্ধার েরার জনয আডম এেডট োইফ জযালেট কোমার ডদলে বাডড়লয় ডদোম।’ 
 

– ‘হু, কো?’ 
 

– ‘কসই মূহুলেগ কোমার োলছ দুডট অপশান। হয় োইফ জযালেটডট ডনলয় ডনলজর প্রাণ 
বাুঁচালব নয়লো, আমালে ডিনাই েরলব আর অেে সার্লর েডেলয় িালব এবং 
মৃেুযবরণ েরলব। 
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কখয়াে েলরা, আডম ডেন্তু বাুঁচার উপেরণ, অথগাৎ োইফ জযালেট কোমার ডদলে 
বাডড়লয় ডদলয়ডছ। এখন েুডম কোমার স্বাধীন ইোশডক্ত প্রলয়ার্ েলর জযালেটডট গ্রহণ 
েলর প্রালণ বাুঁচলব নাডে ডিনাই েলর মৃেুযলে বরণ েরলব  সিূণগ কোমার বযাপার। 
স্রষ্টাও জাহান্নাম কথলে বাুঁচার উপেরণ আমালদর জনয পাডিলয়লছন। সালথ আমালদর 
ডে উইে ডদলয় ডদলয়লছন।এখন, আমরা ো আুঁেলড় ধলর বাুঁচলবা নাডে উলপো েলর 
মরলবা ো আমালদর উপর ডনেগর েরলছ।’ 
কদবডজৎ দা ডেছু বেলেন না। স্রষ্টা দয়ােু হলয়ও কেলনা জাহান্নাম বেডর েলরলছন োর 
উত্তর ডেডন মলন হয় কপলয় কর্লছন। চালয়র ডবে পডরলশাধ েলর এলস কদবডজৎ দা 
বেলেন, ‘স্রষ্টা কিলহেু আমালদর কচলয় অলনে কবডশ দয়ােু, ডেডন ডেন্তু চাইলেই 
পালরন েমা েলর ডদলে।’ 
 

সাডজদ বেলো, ‘স্রষ্টা শুধু কোমার কচলয় অলনে কবডশ দয়ােুই নন, কোমার কচলয় 
অলনে কবডশ নযায়ডবচারেও। সুেরাং……’ 
 

সাডজদলে আর ডেছুই বেলে ডদলেন না কদবডজৎ দা। মনমরা েলর বেলেন, 
‘বুলঝডছ।’? 
 

সাডজদ হাসলো। কদবডজৎ দা’র এই চাহডন কদলখ আমালদরও হাডস কপলো। আমরাও 
হাসোম। আমালদর হাসলে কদলখ ডেডনও আমালদর সালথ হাসা শুরু েরলেন। হা হা 
হা। 
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কোরআন মলে পৃডথবী ডে সমেে না কর্াোোর 
 

খুবই ডসডরয়াস এেডট বযাপার ডনলয় আলোচনা হলে। ডিে আলোচনা নয়, আদলে 
হাসাহাডস হলে। 
িারা হাসাহাডস েরলছ োলদর সবাই খুবই িাটগ। শুধু িাটগ নয়, ওোর িাটগ বো 
িায়। 
 

এরা েথায় েথায় বলে, আমরা ডবজ্ঞান ছাড়া ডেছুই বুডঝ না। এরা উিলে-বসলে, 
হাুঁটলে-চেলে সবডেছুলেই ডবজ্ঞালনর প্রমাণ খুুঁলজ। 
 

কেউ িখন োলদর বলে ডবজ্ঞালনর এইটা এইরেম নয়, ওইরেম, েখন োরা 
কেুঁলড়লমলড় এলস বেলব,- ‘বাপু, েুডম ডে ডবজ্ঞানী? ডবজ্ঞান ডনয়া পড়াশুনা আলছ? ে’ 
ক্লাশ ডবজ্ঞান পলড়লছা কি ডবজ্ঞান ডনলয় েথা বেলে আসলছা? িাও, আলর্ পলড়া, পলর 
কেেচার ডদবা।’ 
আবার এই োরাই অনোইলন ডেছু ছাই-পাশ পড়া মুলক্তামনা েথা নাডিেলদর কেখা 
পলড় কসটালে এলো পডরমাণ ডবশ্বাস েলর কি, ডনলজর বাবা-মালেও এরা অলো 
ডবশ্বাস েলর না। 
এইসব নাডিেগুলোর অডধোংশই এমন, িারা আরডবলে কোরআন পড়লেই জালন 
না।ডেছু ইংলরডজ অনুবাদ এবং বাংো অনুবালদর ডখডি উডড়লয় বলে,- ‘কোরআলনর 
এইটা েুে, অইটা েুে।লোরআলনর এইটা অগবজ্ঞাডনে, অইটা অগবজ্ঞাডনে।’ 
কেখা পলড় মলন হলব, এরা এলেেজন বড় বড় মুফডে ডছলো এেসময়। কোরআলনর 
বযাখযা েরলে ডর্লয় এলোসব েুেোে কদলখ োরা আজলে নাডিে হলয় কর্লছ। 
এরা আরডবলে কোরআন পড়া কো দূলর, অডধোংশই ২৯ ডট আরডব হরফ ডিেিাে 
মলো বেলেও পারলব না। 
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এই মূহুলেগ হাসাহাডস হলে কোরআলনর পৃডথবীর আোর ডনলয়। 
হাসাহাডস েরলছ ডবপুে, কসৌরে আর ডনপুণ দা। 
ডবপুেলে আলর্ জুমার নামালজ কদখোম।এখন কস নাডে ধমগেমগ েরলছ না। ডবিব 
ডনলয় আলছ। েডমউডনজম ডবিব। ডবশ্বডবদযােলয় আসলে কছলেলদর মলধয এমডনলেই 
রক্ত র্রম রক্ত র্রম টাইপ এেটা োব থালে। এই োলবর সালথ িখন দু চারখানা 
মাক্সগ আর কেডেলনর ডেোব িুক্ত হয়, োহলে কো েথাই কনই। স্বলপ্নর মলধযও েখন 
কহোে হাডফলজর পঙডক্ত ‘এখন কিৌবন িার, ডমডছলে িাবার োর কশ্রষ্ঠ সময়’ জপলে 
থালে। 
ডবপুলেরও এেই অবস্থা। ডবশ্বডবদযােলয় এলস ডে না ডে পলড়লছ, এখন ইশ্বরলে 
অেীে েল্পনা মলন েরা শুরু েলরলছ। অবশয, এর কপছলন কমােম েূডমো পােন 
েলরলছ ডনপুণ দা। ইডন েট্টর বাম।আমালেও েলয়েবার আরজ আডে মােুব্বলরর 
বই-টই পড়লে ডদলয়ডছলো। আডম পলড় হাডসমুলখ কফরে ডদলয়ডছোম।আমার োছ 
কথলে বই কনওয়ার সময় ডজলজ্ঞস েরলেন,- ‘ডে? ডে বুঝলে োইয়া?’ 
আডম ডফে েলর কহলস বেোম,- ‘বুঝোম কি, কোেটার কমটযাে ডট্রটলমন্ট দরোর 
ডছলো। ডেন্তু দুাঃলখর ডবেয়, ডেডন ডবনা ডচডেৎসায় র্ে হলয়লছন।’ 
আমার মুখ কথলে এইরেম েথা শুলন ডনপুণ দা খুব চমলে কর্লেন।এখন বুঝলে 
পারডছ ইডনই ডবপুে আর কসৌরলবর কিইন ওয়াশ েলরলছন। 
 

এরা এখন িা পলড় হাসাহাডস েরলছ, ো এেজন ের্ালরর কেখা।ের্ারটা ডহনু্দ 
পডরবালরর।ডহনু্দ পডরবালরর হলেও উডন ডনলজর ধমগেযার্ েলর এেসময় নাডিেো 
চচগা শুরু েলরন। কপশায় এেজন ইডঞ্জডনয়ার। 
এই ের্ার ডেলখলছন, ‘মুহাম্মলদর আল্লা ডে জানলো না কি পৃডথবী কর্াোোর, সমেে 
নয়? োহলে মুহাম্মলদর আল্লা পৃডথবীলে সমেে বেলো কেলনা? আসলে, কোরান 
কোন ইশ্বলরর বাণী-টানী না। এটা কস্রফ মুহাম্মলদর ডনলজর বানালনা। 
 



  

134 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

১৫০০ বছর আলর্ মানুে ডবশ্বাস েরলো কি পৃডথবী হইলো সমেে। মুহাম্মদ েখন িা 
ডবশ্বাস েরলো, োই ডেলখ ডদলছ আর বলে ডদলছ এইটা আসলছ আল্লার োছ কথইো। 
হা হা হা। কবাো মুডমনগুো এইটালর আল্লার বাণী মলন েইরা বােুম বােুম 
েরোলছ।’ (নাউজুডবল্লাহ) 
প্রমান ডহলসলব উলল্লখ েরলো এই আয়ােগুলো- ‘ডেডন (আল্লাহ) কোমালদর জনয 
েূডমলে েলরলছন ডবছানা স্বরূপ।’- সূরা নূহ ১৯ 
[“And Allah has made the earth for you as a carpet (spread out)] ” 
 

”ডেডনই কোমালদর জনয জডমনলে েলরলছন ডবছানা স্বরূপ। আর োলে কোমালদর 
জনয েলরলছন চোর পথ।”- সূরা ত্বাহা ৫৩ 
[ “He Who has made for you the earth like a carpet spread out; 
has enabled you to go about therein by roads (and channels)….” ] 
 

‘অোঃপর, ডেডন োর জডমনলে ডবিৃণগ েলরলছন।’ 
– আন-নাডজরাে ৩০ 
 

আডম আর সাডজদ পাশাপাডশ বলস আডছ।আমার কো র্া জ্বলে িালে এলদর ডবদ্রুপ-
িাট্টা কদলখ।সাডজদ এেদম শােোলব বলস বলস এসব শুনলছ। ডে েলর কি পারলছ 
কে জালন। 
ডনপুণ দা বেলো,- ‘ডে সাডজদ ডময়া, কোমার ডে ডেছু বোর আলছ এই বযাপালর?’ 
সাডজদ হাসলো।সচরাচর কিমন হালস।এরপর বেলো,- ‘দাদা, কোমরা বলে 
িাও।আডম নাহয় আজ শুলনই িাই।’ 
– ‘না না, কোমালেও বেলে হলব। বেলে হলব েুডম ডে ডবশ্বাস েলরা, পৃডথবীটা 
োলপগলটর মলো সমেে? নাডে ডবশ্বাস েলরা পৃডথবীটা কর্াোোর?’- ডনপুণ দা 
বেলো। 
সাডজদ বেলো,- ‘আডম ডবশ্বাস েডর পৃডথবীটা কর্াোোর।’ 
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– ‘হা হা হা। োহলে কো কোরালনর সালথ বীপডরে হলয় কর্লো। কোরান বেলছ 
পৃডথবীলর োলপগলটর মলো সমেে েলর ডবছালনা হলয়লছ। ইউ ডবডেে ইট?’ 
 

সাডজদ ডেছু বেলো না। এেটু কঝুঁলড় কেলশ ডনলো। এরপর বেলো,- ‘দাদা, 
অলনেেণ ধলরই কখয়াে েরডছ কোমরা বেলছা ‘সমেে সমেে।’ আো, কোরালনর 
ডিে কোন জায়র্ায় বো হলয়লছ পৃডথবীটা সমেে?’ 
ডনপুণ দা বেলো,- ‘আলর, কোরান বলেলছ পৃডথবীলে ডবছানার মলো ডবছালনা 
হলয়লছ।এর মালন ডে এই নয় কি, পৃডথবীটালে সমেে বো হলয়লছ?’ 
সাডজদ বেলো,- ‘দাদা, প্রথলমই বলে রাডখ, অনুবাদ ডদলয় কোরআনলে জাডষ্টফাই 
েরাটা েুে। কদলখা, সমেে শলব্দর আরডব প্রডেশব্দ হলো ‘সাডব’ ‘আে মুিাডব’ 
এসব। কোরআন িডদ সডেযই পৃডথবীলে সমেে বেলো, োহলে কোরআন ডনশ্চই 
এই শব্দগুলো বযবহার েরলো।ডেন্তু কোরআন এখালন এসব শব্দ বযবহার েলর ডন। 
 

কোরআন এখালন বযবহার েলরলছ ‘ফারাশ’ ‘বাস্বাে’ ‘দাহাহা’ এই জােীয় শব্দ িার 
কোনটার অথগই ‘সমেে’ নয়। এগুলোর অথগ ‘োলপগট’ বা ‘ডবছানার মলো েলর 
ডবছালনা’, Spread Out’. এগুলো ডদলয় কোনোলবই বুঝায় না কি পৃডথবী সমেে।’ 
ডনপুণ দা অলনেটাই ডবদ্রুপ েলর বেলো,- ‘োহলে ডে বুঝায় এগুলো ডদলয় সযার 
সাডজদ?’ 
সাডজদ বেলো,- ‘Let me finish…. 
আমরা কোরআলনর কসই আয়ালে চলে িাই, কিটা ডনলয় কোমালদর আপডত্ত। কিটালে 
নাডে বো হলে পৃডথবী সমেে। আয়ােডট হলো- ‘ডেডনই কোমালদর জনয জডমনলে 
েলরলছন ডবছানা স্বরূপ। আর োলে কোমালদর জনয েলরলছন চোর পথ।’ 
 

কদলখা দাদা, আল্লাহ বেলছন, ডেডন আমালদর জনয জডমনলে েলরলছন ডবছানা স্বরূপ, 
োলপগলটর মলো েলর। আো দাদা, ডবছানা বেলে আমরা ডে বুডঝ? আমরা বুডঝ, 
ডবছানা এমন এেডট ডজডনস, িা নরম, আরামদায়ে। িালে ডবশ্রাম কনওয়া িায়।িডদ 
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এটালে রূপে ডহলসলব ধডর, োহলে এটা এমন ডেছু িালে স্বেলন্দ কবুঁলচ থাো িায়, 
চোলফরা েরা িায়।আজলের ডবজ্ঞানও আমালদর কসটা বেলছ। 
 

ডবজ্ঞান আমালদর বেলছ, আমালদর পৃডথবীর েূ-ত্বে কমাট ৭ডট িলর ডবেক্ত। এই 
িরগুলোর মলধয সবলচ উপলরর িলরর নাম হলো Crust। এই িলরর পুরুত্ব েূ-পৃষ্ট 
কথলে মাত্র ৩০ ডেলোডমটার র্েীর পিগে। এডটই কসই ির, কি িলর আমরা বসবাস 
েডর, চোলফরা েডর।এরপলর আলছ Mentle। 
 

এই িলরর পুরুত্ব ২৯০০ ডেলোডমটার পিগে ডবিৃে। এই িলরর সলবগাচ্চ োপমাত্রা 
হলো ৯০০ ডিডগ্র কসেডসয়াস। এই োপমাত্রায় মানুে কো দূলরর েথা, এেডট েুর 
জীবও মূহুলেগ েি হলয় িালব। ডচো েলরা কো, পৃডথবীর কি িলর আমরা বাস েরডছ, 
হাুঁটডছ, চেডছ, ঘুরডছ-ডফরডছ, োর কথলে মাত্র ৩০ ডেলোডমটার র্েীলর এই েয়াে ির 
অবডস্থে। 
 

এটা কো মাত্র ডদ্বেীয় িলরর েথা। এরপলরর িলরর নাম হলো Outer 
Core।উইডেডপডিয়া মলে, এর পুরুত্ব হলো ২৮৯০ ডেলোডমটার এবং এই িলরর 
োপমাত্রা হলো ৩৭০০ ডিডগ্র কসেডসয়াস। ডচো েলরা, পৃডথবীর আেযেরীণ এইসব 
িলর ডিে ডে ঘলট? 
এরপলরর িলরর নাম হলো Inner Core। এটা কো আলরা েয়াবহ। এোলব িলো 
ডনলচ নামা হয়, িরগুলো েলোই েয়ানে। আমরা কি আলগ্নয়ডর্ডরর োো কদডখ, এটা 
এইসব িলরর কছাট্ট এেটা ডবফারণ মাত্র।ডেন্তু আমরা কি িলর থাডে, কসই Crust 
িলরর োপমাত্রা অনয ৬ িলরর োপমাত্রার েুেনায় মাত্র ১%, িা আমালদর বসবালসর 
উপলিার্ী। 
 

এখন, এই ডদেটার ডদলে ইডেে েলর আল্লাহ িডদ বলেন, ‘আডম কোমালদর জনয 
েূডমলে েলরডছ ডবছানা স্বরূপ’ োলে ডে কবাঝায় কি আল্লাহ এটা দ্বারা পৃডথবীর কশইপ 
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বুডঝলয়লছন? এেদম না। এটা ডদলয় কি আল্লাহ েূ-ত্বলের অই িলরর েথাই ডমন 
েলরলছন িা আমালদর বসবালসর উপলিাডর্, ো আয়ালের পলরর অংশ কথলেই কবাঝা 
িায়।আয়ালের পলরর অংলশই আলছ ‘আর, োলে কোমালদর জনয েলরলছন চোর 
পথ।’ 
এটা কো এেদম ডক্লয়ার কি এটা পৃডথবীর আোর নয়, েূডমর বযাপালর বো হলয়লছ। 
এবং, েূডমর কসই অংলশর বযাপালর, কি অংলশ আমরা, মানুলেরা বসবাস েরডছ।লিটা 
আমালদর বসবালসর জনয উপলিার্ী। োহলে এটা ডদলয় পৃডথবীলে সমেে বাডনলয় 
কদওয়া িায় ডে েলর? কস্রফ মনর্ড়া বযাখযা।’ 
ডনপুণ দা চুপ েলর আলছ। ডবপুে বলে উিলো,- ‘আো সাডজদ োই, আপনার েথা 
মানোম কি এখালন পৃডথবীর আোর নয়, েূডমর িলরর েথা বো হলয়লছ আর 
কসটালে ডবছানার সালথ উপমা কদওয়া হলয়লছ।ডেন্তু আপডন ডে কোরালনর এমন 
এেডট আয়াে কদখালে পারলবন কি কিখালন বো হলে পৃডথবী কর্াে? সমেে নয়?’ 
ডবপুলের েথা শুলন সাডজদ কহলস উিলো। বেলো,- ‘ডবপুে, োর আলর্ েুডম বলো 
কো, কোরআন ডে মানুেলে পৃডথবীর কশইপ ডে রেম, পদাথগডবদযায় ডে ডে খালট, 
রসায়লন কোন কিৌলর্র সালথ কোন কিৌলর্র ডবডরয়া ঘলট এসব কশখালনার জনয 
নাডজে হলয়লছ?’ 
– ‘না।’- ডবপুে বেলো। 
– ‘োহলে েুডম ডে েলর এক্সলপক্ট েলরা কি কোরআন পৃডথবীর আোর,আয়েন ডনলয় 
বেলব?’ 
এবার ডবপুেও চুপ। ডেন্তু সাডজদ আর চুপ হলো না। কস বলে কিলে োর্লো,- ‘ডিে 
আলছ ডবপুে। েুডম িখন আশা েলরলছা, েখন আডম প্রমান েলর কদখালে পাডর কি 
কোরআন পৃডথবীর আোর ডনলয় বলেলছ, এবং, কসটা কর্াোোর।’ 
এবার আডম, ডনপুণ দা, ডবপুে আর কসৌরে কচাখ বড় বড় েলর সাডজলদর ডদলে 
োোোম। বলে ডে বযাটা!! কোরআন পৃডথবীলে কর্াোোর িডদ বলেই থালে, োহলে 
এেেণ এলো োডহনী বোর ডে কোন দরোর ডছলো? 
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ডনপুণ দা কহা কহা েলর কহলস উিলো। বেলো,- ‘এবার ডে নেুন েত্ব কশানালনা হলব 
নাডে? হা হা হা।’ 
ডনপুণ দা’র সালথ সালথ ডবপুে আর কসৌরেও কহলস উিলো।োলদর সালথ সাডজদও 
হাসলছ। আমার েখন সাডজলদর উপর খুব রার্ হলে। 
 

সাডজদ বেলো,- ‘ডনপুণ দা, এেটু মলনালিার্ ডদলয় শুনলব ডিজ। কোরআন সরাসডর 
পৃডথবীলে কর্াোোর বলে ডন।বোর দরোরও ডছলো না।োরন, কোরআন ডজওগ্রাডফর 
কোন বই নয় কি এখালন পৃডথবীর আোর,আেৃডে ডনলয় বোই োর্লব। েলব, 
কোরআন ডেছু ইডেে ডদলয়লছ। জ্ঞানীলদর উডচে ো বুলঝ কনওয়া।’ 
 

ডনপুণ দা বেলো,- ‘োই বুডঝ? ো বুঝাই কদন কদডখ মহাজ্ঞানী সাডজদ োই। হা হা 
হা।’ 
সাডজদ বেলো,- 
প্রথমে, 
সূরা আি িুমালরর ৫ নং আয়াে। বো হলে- “ডেডন রাে দ্বারা ডদনলে আোডদে 
েলরন এবং রােলে আোডদে েলরন ডদন দ্বারা।” 
এই আয়ালে রাে ডদন দ্বারা এবং ডদন রাে দ্বারা আোডদে হওয়া বুঝালে কি আরডব 
শব্দ বযবহার হলয়লছ ো হলো “و يُ ي رِّ  ُ ”। এই শব্দডটর এেদম সডিে অথগ হলো 
পযাুঁচালনা / জড়ালনা। 
 

ক্লাডসোে আরডব ডিেশনাডরলে এর অলথগর বযাখযালে বো হলয়লছ এডট ডিে এমন- 
কোন পার্ডড়র মলধয এেডট োপড় অনয এেডট োপলড়র মলধয কিোলব পযাুঁডচলয় 
ঢুোলনা হয়।এেডট অনযডটর মলধয পযাুঁডচলয় ঢুলে িালে।জীবলন েখলনা পার্ডড় কদখলে 
বা পার্ড়ী কবুঁলধ থােলে বযাপারটা োলো বুঝার েথা। 
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আল্লাহ বলেলছন ডেডন রাে দ্বারা ডদনলে, এবং ডদন দ্বারা রােলে ডিে কসোলবই 
আোডদে েলরন। 
 

এখন রােলে ডদন দ্বারা এবং ডদনলে রাে দ্বারা এোলব আোডদে েরা েখনই 
সম্ভব, িখন পৃডথবীর আোর কর্াে হলব। 
আমরা কদডখ ডেোলব ডদন-রাডত্র হয়। প্রথলম কোর, এরপর আলি আলি দুপুর, 
এরপর ডবলেে, এরপর কর্াধূডে, এরপর সন্ধযা, এরপর এেসময় ডদন রালের 
অন্ধোলর ডমডেলয় িায় কিোলব আলি আলি পার্ড়ীর এেটা অংশ অনয অংলশর মলধয 
ঢুলে পলড়। 
 

িডদ পৃডথবী সমেে হলো, এেটা েম্বা োি বা েক্তার মলো,োহলে ডে এোলব 
ডদনরাডত্র হলো? না। েখন এই ডদন, আবার কচালখর পেলে রাে কনলম পড়লো। 
 

োহলে সূরা িুমালরর এই আয়াে কথলে আমরা বুঝলে পাডর কি, আল্লাহ রােলে ডদলন 
এবং ডদনলে রালে আোডদে েরার কি প্রডরয়া বলেলছন কসটা েখনই সম্ভব, িখন 
পৃডথবী কর্াোোর হলব। োহলে কোরআন ইডন্ডলরক্টডে ইডেে েরলছ কি পৃডথবী 
কর্াোোর। 
 

ডদ্বেীয়ে, 
সূরা আর রহমালনর ১৭ নাম্বার আয়ালে আল্লাহ বেলছন,- ‘ডেডনই দুই অিাচে আর 
দুই উদয়াচলের মাডেে।’ 
এখালন অিাচে আর উদয়াচে বেলে সূলিগর উদয়-অলির েথা বো হলে। 
আমরা জাডন, পৃডথবীলে এেডদলন দুইবার সূলিগাদয় আর দুইবার সূিগাি ঘলট থালে। 
আমরা বাংোলদলশ িখন সূিগলে পূবগডদলে উডদে হলে কদডখ, েখন আলমডরোনরা 
কদলখ কি কসখালন সূিগটা পডশ্চলম িুলব িালে। োহলে আমালদর এখালন িখন সোে, 
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োলদর োলছ ো সন্ধযা। আবার, আমরা িখন সূিগলে পডশ্চলম িুলব কিলে কদডখ, োরা 
েখন সূিগলে পূবগ ডদে কথলে উডদে হলে কদলখ। 
োর মালন পৃডথবীলে কমাট দু’বার সোে, দু’বার সন্ধযা পডরেডেে হয়। এখন,দুবার 
সূিগাি আর আর দুবার সূলিগাদয় েখনই সম্ভব িখন পৃডথবীর আোর কর্াে হলব। 
পৃডথবীর আোর িডদ সমেে বা চযাপ্টা োি বা েক্তার মলো হলো, োহলে পৃডথবীলে 
এেবারই সূিগাি – সূলিগাদয় ঘটলো। েক্তা সদৃশ পৃডথবীর এেপালশ সূিগ উলি 
অনযপালশ িুলব কিলো। ডেন্তু কসরেম হয়না, োরন পৃডথবী কর্াোোর। 
 

এইজনয পৃডথবীলে আমরা দুইবার সূিগাি আর সূলিগাদয় কদখলে পাই। 
আল্লাহও কোরআলন এেই েথা বেলছন। ডেডন বেলছন,- ‘ডেডনই মাডেে দুই 
অিাচে আর উদয়াচলের।’ োহলে ডেডন ডনশ্চই জালনন পৃডথবী কর্াোোর।োই ডেডন 
দুই সুিগাি আর দুই সুলিগাদলয়র েথা বলেলছন। ডেডন িডদ পৃডথবীলে ফ্ল্যাট েথা 
সমেেই বেলবন, োহলে অবশযই ডেডন এে অিাচে আর এে উদয়াচে এর েথাই 
বেলেন। ডেন্তু ডেডন ো বলেন ডন।োর মালন, কোরআন ইডেে েরলছ কি, পৃডথবী 
কর্াোোর।’ 
 

এলোটুেু বলে সাডজদ থামলো। ডবপুে চুপ েলর আলছ। ডনপুণ দা’ও চুপ। োলদর 
হয়লো আর ডেছু বোর কনই এই মূহুলেগ। কসৌরে বেলো,- ‘সবই বুঝোম, ডেন্তু 
পৃডথবীর েূডমলে ডবছানা বোর ডে দরোর? এে জডটে েলর।’ 
সাডজদ হাসলো। বেলো,- ‘কসৌরে, আডম িখন কসলেন্ড ইয়ালর পডড়, েখন ডনপুণ দা 
আমালে এেডট োে কেটার ডদলয়ডছলেন ডবপাশা ডদ কে কদবার জনয। ডে ডনপুণ দা, 
দাও ডন?’ 
ডনপুণ দা েজ্জা েজ্জা োব ডনলয় বেলো,- ‘হযাুঁ, ডেন্তু এখালন বেলছা কেলনা এসব?’ 
– ‘জালনা ডনপুণ দা, আডম কসই ডচডিটা ডবপাশা ডদ কে কদবার আলর্ খুলে এেবার 
পলড় ডনলয়ডছোম। হা হা হা হা। ডে করামাডটে কপ্রমপত্র ডছলো কসটা। হা হা হা।’ 
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ডনপুণ দা হাসলছ, েজ্জাও পালে। আমরাও হাসডছ। সাডজদ বেলো,- ‘জালনা কসৌরে, 
কসই ডচডির শুরুলেই ডবপাশা ডদ’র রূলপর বণগনা ডদলে ডর্লয় ডনপুণ দা ডেলখলছ- 
‘কোমার অই চাুঁদমুখ খানা না কদখলে আমার ডদনটাই পানলস োলর্।’ 
আমরা সবাই কহা কহা কহা েলর হাসডছ। সাডজদ আবার বেলো,- ‘আো কসৌরে, 
ডনপুণ দা কি ডবপাশা ডদ’র মুখলে চাুঁদমুখ বলেলছ, এখালন ডনপুণ দা ডে বুডঝলয়লছ কি 
ডবপাশা ডদ’র মুখ কদখলে চাুঁলদর আেৃডের মলো? আই ডমন কর্াোোর?’ 
কসৌরে বেলো,- ‘না, উডন ডবপাশা ডদ’র রূপ বুডঝলয়লছন এটা ডদলয়।’ 
– ‘এক্সাক্টডে। ডনপুণ দা কসডদন ‘চাুঁদমুখ’ ডদলয় আসলে ডবপাশা ডদ’র রূপ বুডঝলয়লছ, 
ডবপাশা ডদ’র মুলখর আেৃডে না। এটালে বলে উপমা। ডিে কসরেম আল্লাহও 
পৃডথবীর েূডমলে ডবছানার উপমা ডদলয় বুডঝলয়লছন ডেডন আমালদর জনয েলো 
উপলিার্ী েলরই না এটা বেডর েলরলছন। এটা ডদলয় ডেডন পৃডথবীর আেৃডে বা 
আমার বা কোমার কবিরুলমর ডবছানা বুঝান ডন, বুলঝলছা?’ 
কসৌরে এেদম চুপ কমলর কর্লো। কস ডনশ্চই বুলঝলছ। ডবপুেও চুপচাপ। সাডজদ 
ডনপুণ দা’র োলছ ডর্লয় বেলো, – ‘সযডর দা োই, অই ডচডিটা কোমার পারডমশান 
ছাড়াই পলড়ডছোম বলে। ডে েরলবা বলো? কোমালদর মলো ডসডনয়ারলদর কথলেই 
কো এক্সলপডরে ডনলে হলব,োই না? হা হা হা।’ 
ডনপুণ দা সাডজদলে ধরলে িাডেলো আর কস অমডন ডদলো এে কদৌঁড়……………. 
 

[েলেগর খাডেলর িডদ ধলরই কনওয়া হয় কি, আল্লাহ সডেয সডেযই পৃডথবীলে োলপগলটর 
মলো েলর বেডর েলরলছন, োহলেও কোন েুে হলব না। োরন, োলপগট কি শুধু 
সমেে ডজডনলস েরা হয় ো নয়। কর্াোোর ডজডনলসও োলপগট েরা িায়। 
উদাহরণস্বরূপ, এেডট ফুটবলের েথা ডচো েরুন। ফুটবে এেডট কর্াোোর 
ডজডনস। এর উপডরোর্ ডে রেম? োলপগলটর মলো েলর আোডদে। কসা, আল্লাহ 
িডদ বলেন ডেডন েূডমলে োলপগলটর মলো েলর ডবডছলয়লছন, োহলে ধরা িায় কি, 
ফুটবলের মলো কর্াোোর েূডমলে ডেডন োলপগলটর মলো ডবডছলয়লছন।] 
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োছাড়া, সূরা আে ইনডশক্বালের ৩ নাম্বার আয়ালে আলছ- ‘কিডদন পৃডথবীলে সমেে 
েরা হলব…..।’ 
এখালন বো হলে ডেয়ামে ডদবলসর েথা। কসডদন পৃডথবীলে আল্লাহ সমেে 
েরলবন। োহলে, ডেডন িডদ এখনই পৃডথবীলে সমেে েলর বেডর েরলেন, আবার 
ডেয়ামে ডদবলস এটালে সমেে েরার েথা আলস ডেোলব? 

 
আমালদর জবাব পলর শুইলনন.. 

আপােে আপনালদর োই-িাদারলদর েথা শুলন আলসন 
 

ডেংে- https://www.facebook.com/bdflatearth/ 
ডেংে- https://www.youtube.com/watch?v=GVhsVjXJzKM 
ডেংে- https://www.youtube.com/watch?v=SyCvTOWNtQU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/bdflatearth/
https://www.youtube.com/watch?v=GVhsVjXJzKM
https://www.youtube.com/watch?v=SyCvTOWNtQU
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কোরআলন ডবজ্ঞান- োেোেীয় না বািবো 
 

কদবাশীে বেলো, – ‘ধমগগ্রন্থগুলোর মলধয ডবজ্ঞান কখাুঁজা আর আমাজন জেলের করি 
ইডন্ডয়ানলদর মলধয সেযো কখাুঁজা এেই বযাপার। দুইটাই হাসযের। হা হা হা হা।’ 
 

ওর েথায় অনযরা খুব ডেি হলয় উিলো। সাডেব বেলো, – ‘কদখ কদবাশীে, অনয 
ধমগগ্রন্থগুলোর বযাপালর জাডন না, েলব আে কোরালন এমন অলনে ববজ্ঞাডনে ফযাক্ট 
ডনলয় বো আলছ িা ডবজ্ঞান অডে সম্প্রডেই জানলে কপলরলছ।’ 
 

কদবাশীে ডবদ্রুলপর সুলর বেলো, – ‘হযাুঁ। এইজনযই কো মুসেমানলদর কেউই কনালবে 
পায়না ডবজ্ঞালন। সব অই ইহুডদ-ডিষ্ঠানরাই কমলর কদয়। এখন আবার বডেস না কিন 
অইসব ইহুডদ-ডিষ্ঠানগুো কোরান পলড়ই এসব কবর েরলছ। হা হা হা। পাডরসও োই 
কোরা। হা হা হা।’ 
 

রাডেব বেলো,- ‘কনালবে োে েরার উলেলশয কো কোরান নাডজে হয়ডন, কোরান 
এলসলছ এেডট র্াইিবুে ডহলসলব।মানুেলে মুত্তােী বানালে।’ 
– ‘হুম, কো?’- কদবাশীলের প্রশ্ন। 
 

রাডেব ডেছু এেটা বেলে িাডেলো। ডিে কসসময় সাডজদ বলে উিলো,- ‘আডম 
কদবাশীলের সালথ এেমে। আমালদর উডচে না ধমগগ্রন্থগুলোর মলধয ডবজ্ঞান কখাুঁজা।’ 
সাডজলদর েথা শুলন আমরা সবাই ‘থ’ হলয় কর্োম। কোথায় কস কদবাশীেলে িুডক্ত 
আর প্রমান ডদলয় এেহাে কনলব ো না, উলটা কস কদবাশীলের পলেই সাফাই 
েরলছ। 
 

সাডজদ আবার বেলে োর্লো,- ‘আলরা ডক্লয়ারডে, ডবজ্ঞান ডদলয় ধমগগ্রন্থগুলোলে িাচাই 
েরা ডিে না। োরণ, ধমগগ্রন্থগুলো ইউডনে।পাটালনার সুলিার্ কনই।ডেন্তু ডবজ্ঞান 
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প্রডেডনয়েই পাটায়। ডবজ্ঞান এলোই ছেনাময়ী কি, পৃডথবীর ইডেহালসর সবলচ কসরা 
ডবজ্ঞাডন, সযার আেবাটগ আইনষ্টাইনলেও োর কদওয়া মে েুলে ডনলয় েুে স্বীোর 
েরলে হলয়লছ।’ 
 

কদবাশীে বেলো,- ‘মালন? েুই ডে বেলে চাস?’ 
 

সাডজদ মুচডে হাসলো। বেলো,- ‘কদাি, আডম কো কোলেই ডিলফন্ড েরডছ। বেডছ 
কি, ধমগগ্রলন্থ ডবজ্ঞান কখাুঁজা আর ো ডদলয় ধমগগ্রন্থলে জাজ েরা েরাটা কবাোডম। 
আো বাদ কদ। কদবাশীে, কশক্সডপয়ালরর রচনা কোর োলছ কেমন োলর্ কর?’ 
 

আডম এেটু অবাে হোম। এই আলোচনায় আবার কশক্সডপয়ার কোলিলে এলস 
পড়লো? িালহাে, োডহনী কোনডদলে কমাড় কনয় কদখার জনয অলপো েরা ছাড়া 
উপায় কনই। 
 

কদবাশীে বেলো,- ‘োলো োলর্। কেলনা?’ 
– ‘হযামলেট পলড়ডছস?’ 
– ‘হযাুঁ।’ 
– ‘পলড় ডনশ্চয় োন্না কপলয়লছ?’ 
 

কদবাশীে বাুঁো কচালখ সাডজলদর ডদলে োোলো।সাডজদ বেলো,- ‘আলর বাবা, এটা 
কো কোন করামাডন্টে রচনা না কি এটা পলড় মজা কপলয়ডছস ডেনা ডজলজ্ঞস েরলবা। 
এটা এেটা েরুণ রসডেডত্তে রচনা। এটা পলড় মন খারাপ হলব, োন্না পালব এটাই 
স্বাোডবে, োই না?’ 
কদবাশীে ডেেু বেলো না। 
 

সাডজদ আবার বেলো,- ‘কশক্সডপয়ালরর A Mid Summer Night’s Dream 
পলড়ডছস? ডেংবা, Comedy Of Errors?’ 
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– ‘হযাুঁ। 
– ‘Comedy Of Errors পলড় ডনশ্চই কহলস েুডটেুডট হলয়ডছস, োই না? ‘হাহাহাহা।’ 
 

কদবাশীে বেলো,- ‘হযাুঁ। মজার রচনা।’ 
সাডজদ বেলো,- ‘কোলে কশক্সডপয়ালরর আলরেডট নাটলের নাম বডে। হয়লো পলড় 
থােডব। নাটলের নাম হলে ‘Henry The Fourth’. ধারনা েরা হয়, কশক্সডপয়ার 
এই নাটেডট ডেলখডছলেন ১৫৯৭ সালের ডদলে এবং কসডট ডপ্রন্ট হয় ১৬০৫ সালের 
ডদলে।’ 
– ‘কো?’ 
– ‘আলর বাবা, বেলে কদ। কসই নাটলের এেপিগালয় কমৌমাডছলদর ডনলয় দারুন ডেছু 
েথা আলছ। কশক্সডপয়ার কদডখলয়লছন, পুরুে কমৌমাডছলদর এেজন রাজা থালে। 
রাজাটা ডনধগাডরে হয় পুরুে কমৌমাডছলদর কেের কথলেই। রাজা বযেীে, অনযানয 
কমৌমাডছরা হলো বসডনে কমৌমাডছ। এই বসডনে কমৌমাডছলদর োজ হলো কমৌছাে 
ডনমগান, মধু সংগ্রহ কথলে শুরু েলর সব। রাজার ডনলদগশমলো, বসডনে কমৌমাডছরা 
োলদর প্রােযডহে োজ কশে েলর ডদলনর এেডট ডনডদগষ্ট সমলয় রাজা কমৌমাডছর োলছ 
জবাবডদডহ েলর। অলনেটা প্রাচীন িুলর্র রাজা বাদশাহলদর শাসলনর মলো আর ডে।’ 
 

আমরা সবাই কশক্সডপয়ালরর র্ল্প শুনডছ। োলরা মুলখ কোন েথা কনই। 
 

সাডজদ আবার শুরু েরলো- 
‘ডচো ের, কশক্সডপয়ালরর আমলেও মানুেজলনর ডবশ্বাস ডছলো কি, কমৌমাডছ দু প্রোর। 
স্ত্রী কমৌমাডছ আর পুরুে কমৌমাডছ। স্ত্রী কমৌমাডছ খাডে সোন উৎপাদন েলর, আর 
বাদবাডে োজেমগ েলর পুরুে কমৌমাডছরা।’ 
 

সাডেব বেলো,- ‘কেমনটা কো আমরাও ডবশ্বাস েডর। এবং, এটাই কো স্বাোডবে,োই 
না?’ 



  

146 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

– ‘হা হা হা। এরেমটাই হওয়া স্বাোডবে ডছলো, ডেন্তু কমৌমাডছর জীবনচর অনযানয 
েীট পেলের েুেনায় এেদম আোদা।’ 
– ‘ডে রেম?’- রাডেলবর প্রশ্ন। 
 

সাডজদ বেলো,- ‘১৯৭৩ সালে অডেয়ান ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch ‘Physiology 
of Medicine’ ডবেলয় সফে র্লবেণার জনয ডচডেৎডবজ্ঞালন কনালবে পুরষ্কার 
কপলয়লছন।োর র্লবেণার ডবেয় ডছে ‘কমৌমাডছর জীবনচর’।অথগাৎ, কমৌমাডছরা ডেোলব 
োলদর জীবন ডনবগাহ েলর। 
 

এই র্লবেণা চাোলে ডর্লয় ডেডন এমন সব আশ্চজগজনে ডজডনস সামলন ডনলয় এলেন, 
িা কশক্সডপয়ালরর সময়োর পুলরা ডবশ্বাসলে পালট ডদলো। ডেডন ফলটাগ্রাডফ এবং 
অনযানয ববজ্ঞাডনে পদ্ধডে অবেম্বন েলর েলর কদডখলয়লছন কি, কমৌমাডছ দুই প্রোর 
নয়, কমৌমাডছ আসলে ডেন প্রোর। 
প্রথমটা হলো, পুরুে কমৌমাডছ। 
ডদ্বেীয়ডট হলো স্ত্রী কমৌমাডছ। এই কমৌমাডছলদর বো হয় Queen Bee. এরা শুধু সোন 
উৎপাদন েরা ছাড়া আর কোন োজ েলর না। এই দুই প্রোর ছাড়াও আলরা 
এেপ্রোর কমৌমাডছ আলছ। ডেেলেলদ এরাও স্ত্রী কমৌমাডছ েলব এেটু ডেন্ন।’ 
 

– ‘ডে রেম?’- কদবাশীে প্রশ্ন েরলো। 
‘আমরা জাডন, পুরুে কমৌমাডছরাই কমৌচাে ডনমগান কথলে শুরু েলর মধু সংগ্রহ সব 
েলর থালে ডেন্তু এই ধারনা েুে। পুরুে কমৌমাডছ শুধু এেডটই োজ েলর, আর ো 
হলো কেবে রানী কমৌমাডছলদর প্রজনন প্রডরয়ায় সহায়ো েরা। মালন, সোন 
উৎপাদলন সহায়ো েরা। এই োজ ছাড়া পুরুে কমৌমাডছর আর কোন োজ কনই।’ 
– ‘োহলে কমৌচাে ডনমগান কথলে শুরু েলর বাডে োজ োরা েলর?’- রাডেব ডজলজ্ঞস 
েরলো। 
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– ‘হযাুঁ। েৃেীয় প্রোলরর কমৌমাডছরাই বাদ বাডে সব োজ েলর থালে। ডেেলেলদ 
এরাও স্ত্রী কমৌমাডছ, ডেন্তু প্রােৃডেেোলব এরা সোন জন্মদালন অেম।লসাজা েথায়, 
এলদর বন্ধযা বো িায়।’ 
 

আডম বেোম,- ‘ও আো।’ 
 

সাডজদ আবার বেলে োর্লো,- ‘ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch এই ডবলশে কশ্রণীর স্ত্রী 
কমৌমাডছলদর নাম ডদলয়লছন Worker Bee বা েমগী কমৌমাডছ। এরা Queen Bee েথা 
রানী কমৌমাডছর কথলে আোদা এেডট ডদলেই।লসটা হলো রানী কমৌমাডছর োজ হলো 
সোন উৎপাদন, আর েমগী কমৌমাডছর োজ সোন জন্ম কদওয়া ছাড়া অনযসব।’ 
সাডেব বেলো,- ‘বাহ, দারুন কো। এরা ডে প্রােৃডেেোলবই সোন জন্মদালন অেম 
হলয় থালে?’ 
 

– ‘হযাুঁ।’ 
– ‘আলরা, মজার বযাপার আলছ। ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch আলরা প্রমান েলরলছন 
কি, এইসব েমগী কমৌমাডছরা িখন ফুে কথলে রস সংগ্রলহ কবর হয়, েখন োরা খুব 
অদু্ভে এেডট োজ েলর।লসটা হলো, ধর, কোন েমগী কমৌমাডছ কোন এে জায়র্ায় 
ফুলের উদযালনর সন্ধান কপলো কিখান কথলে রস সংগ্রহ েরা িালব। েখন অই 
কমৌমাডছডট োর অনযানয সেীলদর এই ফুলের উদযান সিলেগ খবর কদয়। 
 

কমৌমাডছডট ডিে কসোলবই বলে, কিোলব কি পথ ডদলয় কস অই উদযালন 
ডর্লয়ডছলো।মালন, এক্সাক্ট কি পলথ কস এই উদযালনর সন্ধান পায়, কস পলথর েথাই 
অনযলদর বলে।আর, অনযানয কমৌমাডছরাও ডিে োর বােলে কদওয়া পথ অনুসরণ 
েলরই কস উদযালন কপৌঁলছ। এেটুও কহরলফর েলরনা।ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch 
এই োডর অদু্ভে ডজডনসটার নাম করলখলছ ‘Waggle Dance’.. 
 



  

148 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

আডম বেোম,- ‘কেডর ইন্টালরডষ্টং……’ 
সাডজদ বেলো,- ‘কমাোেথা, Karl Von-Frisch প্রমান েলরলছন কি, স্ত্রী কমৌমাডছ দু 
প্রোলরর। রানী কমৌমাডছ আর েমগী কমৌমাডছ। দুই প্রোলরর োজ সিূণগ 
আোদা।আর, পুরুে কমৌমাডছ কমৌচাে ডনমগান, মধু সংগ্রহ এসব েলর না। এসব েলর 
েমগী স্ত্রী কমৌমাডছরাই।’ 
এই পুলরা ডজডনসটার উপর Karl Von-Frisch এেডট বইও ডেলখলছন। বইডটর 
নাম- ‘The Dancing Bees’. এই ডজডনসগুো প্রমান েলর ডেডন ১৯৭৩ সালে 
ডচডেৎসাডবজ্ঞালন কনালবে পুরষ্কার পান। 
 

এলোটুেু বলে সাডজদ থামলো। কদবাশীে বেলো,- ‘এলোডেছু বোর উলেশয ডে?’ 
 

সাডজদ োর ডদলে োোলো। এরপর বেলো,- ‘কি ডজডনসটা ১৯৭৩ সালে ডবজ্ঞান 
প্রমান েলরলছ, কসই ডজডনসটা ১৫০০ বছর আলর্ কোরান বলে করলখলছ।’ 
কদবাশীে সাডজলদর ডদলে কচাখ বড় বড় েলর োোলো। 
 

সাডজদ বেলো,- ‘কোরান কিলহেু আরডব োোয় নাডজে হলয়লছ, আমালদর আরডব 
বযােরণ অনুসালর োর অথগ বুঝলে হলব। বাংো ডেংবা ইংলরডজ কোনটালেই পুংডেে 
এবং স্ত্রীডেলের জনয আোদা আোদা ডরয়া (Verb) বযবহৃে হয় না। 
 

কিমন ইংডেলশ পুংডেলের জনয আমরা বডে, He does the work, আবার স্ত্রী ডেলের 
জনযও বডে, She does the work.. 
 

কখয়াে েলরা, দুলটা বালেয কজন্ডার পালট কর্লেও ডরয়া পালটডন। পুংডেলের জনয 
কিমন does, স্ত্রীডেলের জনযও does. ডেন্তু আরডবলে কসরেম নয়। আরডবলে 
কজন্ডারলেলদ ডরয়ার রূপ পালট িায়।’ 
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আমরা মলনালিার্ী কশ্রাোর মলো শুনডছ। 
 

কস বলে িালে- 
‘কোরালন কমৌমাডছর নালমই এেডট সূরা আলছ। নাম সূরা আন-নাহে। এই সূরার ৬৮ 
নাম্বার আয়ালে আলছ- ‘(কহ মুহাম্মদ) আপনার রব কমৌমাডছলে আলদশ ডদলয়লছন কি, 
কমৌচাে বাডনলয় নাও পাহালড়,বৃলে এবং মানুে কি রৃ্হ ডনমগান েলর, োলে।’ 
 

কখয়াে ের, এখালন সোন জন্মদালনর েথা বো হলে না ডেন্তু। কমৌচাে ডনমগালনর 
েথা বো হলে। 
Karl Von-Frisch আমালদর জাডনলয়লছন, কমৌচাে ডনমগালনর োজ েলর থালে স্ত্রী 
েমগী কমৌমাডছ।এখন আমালদর কদখলে হলব কোরান কোন কমৌমাডছলে এই ডনলদগশ 
ডদলে। স্ত্রী কমৌমাডছলে? নাডে, পুরুে কমৌমাডছলে। 
 

িডদ পুরুে কমৌমাডছলে এইই ডনলদগশ কদয়, োহলে ধলর ডনলে হলব, আধুডনে ডবজ্ঞান 
অনুসালর কোরান েুে। আরডব বযােরলণ, পুরুে কমৌমাডছলে কমৌচাে ডনমগান োলজর 
ডনলদগশ ডদলে কি ডরয়া বযবহৃে হয় ো হলো ‘ইত্তাডখজ’ আর স্ত্রী কমৌমাডছর কেলত্র 
বযবহৃে হয় ‘ইত্তাডখডজ’। 
অেযে আশ্চজগনে বযাপার হলে, কোরান এই আয়ালে ‘কমৌমাডছলে ডনলদগশ ডদলে 
‘ইত্তাডখজ’ বযবহার না েলর, ‘ইত্তাডখডজ’ বযবহার েলরলছ।মালন, এই ডনলদগশটা কোরান 
ডনাঃসলন্দলহ স্ত্রী কমৌমাডছলেই ডদলে, পুরুে কমৌমাডছলে নয়। 
বেলো কদবাশীে, এই সুক্ষ্ম ববজ্ঞাডনে বযাপারডট মুহাম্মদ সাাঃ ১৫০০ বছর আলর্ 
কোন মাইলরালকাপ ডদলয় পিগলবেণ েলরলছন? এমনডে, কশক্সডপয়ালরর সময়োলেও 
কিখালন এটা ডনলয় েুে ধারনা প্রচডেে ডছলো?’ 
কদবাশীে চুপ েলর আলছ। সাডজদ আবার বেলে োর্লো,- ‘শুধু এই আয়াে নয়, এর 
পলরর আয়ালে আলছ ‘অে:পর, কচােন েলর নাও প্রলেযে ফুে কথলে,এবং চে স্বীয় 
রলবর সহজ-সরে পলথ’। 



  

150 

ইডিয়ট আজাদ-এর  “c¨vivWw·K¨vj mvwR`Ó 

কচােণ বা পান েরার কেলত্র আরডবলে পুংডেলের জনয বযবহৃে হয় ‘কু্বে’ শব্দ, এবং 
স্ত্রীডেলের জনয বযবহৃে হয় ‘কু্বডে’। কোরান এখালন ‘কু্বে’ বযবহার না েলর ‘কু্বডে’ 
বযবহার েলরলছ। ‘সহজ সরে পলথ’ চোর ডনলদগলশর কেলত্র পুংডেলের জনয বযবহৃে 
শব্দ ‘ঊসেুে’, এবং স্ত্রীডেলের জনয বযবহৃে হয় ‘ঊসেুডে’। মজার বযাপার, কোরান 
‘ঊসেুে’ বযবহার না েলর, ‘ঊসেুডে’ ডরয়া বযবহার েলরলছ।মালন, ডনলদগশটা পুরুে 
কমৌমাডছর জনয নয়, স্ত্রী কমৌমাডছর জনয। 
আলরা মজার বযাপার, এই আয়ালে কোরান কমৌমাডছলে এেডট ‘সহজ সরে’ পলথ 
চোর ডনলদগশ ডদলে।আো, কমৌমাডছর ডে পরোলে জবাবডদডহোর কোন দায় আলছ? 
পাপ পূলণযর? কনই। োহলে োলদর কেলনা সহজ সরে পলথ চোর ডনলদগশ কদওয়া 
হলো? 
কখয়াে ের, ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch কমৌমাডছলদর বযাপালর কি আশ্চিগজনে 
বযাপারডট েেয েলরলছন, ো হলো- োরা ডিে কি পলথ কোন ফুলের উদযালনর সন্ধান 
পায়, ডিে এেই পলথর, এেই রািা অনযলদর বােলে কদয়।লোন কহরলফর েলর না। 
অনযরাও ডিে কস পথ অনুসরণ েলর উদযালন কপৌঁলছ।এটাই োলদর জনয সহজ-সরে 
পথ।ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch এটার নাম ডদলয়লছন ‘Waggle Dance’. কোরানও 
ডে ডিে এেই েথা বেলছ না? 
কদবাশীে, এখন কোলে িডদ প্রশ্ন েডর, কোরান ডে এই ডজডনসগুলো ডবজ্ঞাডন Karl 
Von-Frisch এর কথলে নেে েলরলছ? 
কোর উত্তর হলব ‘না।’ োরন, ডেডন এসব প্রমান েলরলছন মাত্র কসডদন। ১৯৭৩ 
সালে। কোরান নাডজে হলয়লছ আজ কথলে ১৫০০ বছর আলর্। প্রাডেষ্ঠাডনে 
ডশোডবহীন ডনরের মুহাম্মদ সাাঃ এই ববজ্ঞাডনে বযাপারগুলো ডিে কোথায় কপলেন? 
কোরান কেলনা এই ডনলদগশগুলো পুরুে কমৌমাডছলে ডদলো না? কেলনা স্ত্রী কমৌমাডছলে 
ডদলো? 
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িডদ এই কোরান সুপার নযাচারাে কোন শডক্ত, ডিডনই এই কমৌমাডছর সৃডষ্টেেগা, ডিডনই 
কমৌমাডছলদর এই জীবনচলরর জনয উপিুক্ত েলর সৃডষ্ট েলরলছন োর ডনেট কথলে না 
আলস, োহলে ১৫০০ বছর আলর্ আরলবর মরুেূডমলে বলস কে এটা বেলে পালর? 
কি ডজডনস ১৯৭৩ সালে আডবষ্কার েলর ডবজ্ঞাডন Karl Von-Frisch কনালবে কপলেন, 
ো কোরালন বহু শোব্দী আলর্ই বো আলছ।েই, মুসডেমরা ডে দাডব েলরলছ Karl 
Von-Frisch কোরান কথলে নেে েলরলছ? েলর ডন। মুসডেমরা ডে োর কনালবে 
পুরষ্কালর োর্ বসালে কর্লছ? না, িায় ডন।োরন এর কোনটাই কোরালনর উলেশয 
নয়। 
আমরা ডবজ্ঞান ডদলয় কোরানলে ডবচার েডর না, বরং, ডদনলশলে, ডবজ্ঞানই কোরালনর 
সালথ এলস োুঁলধ োুঁধ ডমোয়। 
 

এলোটুেু বলে সাডজদ কথলম কর্লো। কদবাশীে ডেছুই বেলছ না। সাডেব আর 
রাডেলবর কচহারাটা েখন কদখার মলো। োরা খুবই উৎফুল্ল এবং কখাশলমজাডজ এেটা 
কচহারায় কদবাশীলের ডদলে োডেলয় আলছ। কিন োরা বেলে চাইলছ- ‘কদ কদ বযাটা। 
পারলে এবার কোন উত্তর কদ…………’ 
 

আবারও ঘুলর আসুন, আর এেটা েথা কমৌমাডছ ফে খায় েলব কথলে? 

https://www.youtube.com/watch?v=OvG-606KqwU 
          https://www.youtube.com/watch?v=k_Cv8rBPFqI 

 

আপনার পােনেেগা মধু মডেোলে আলদশ ডদলেনাঃ পবগের্ালে, বৃে এবং উুঁচু চালে 
রৃ্হ বেরী ের, এরপর সবগপ্রোর ফে কথলে েেণ ের এবং আপন পােনেেগার 
উমু্মক্ত পথ সমূলহ চেমান হও। োর কপট কথলে ডবডেন্ন রলঙ পানীয় ডনর্গে হয়। 
োলে মানুলের জলনয রলয়লছ করালর্র প্রডেোর। ডনশ্চয় এলে ডচোশীে সম্প্রদালয়র 
জলনয ডনদশগন রলয়লছ। (সূরা ১৬: ৬৮-৬৯ আয়াে) (অনুবাদ: মুডহউেীন খান)  

https://www.youtube.com/watch?v=OvG-606KqwU
https://www.youtube.com/watch?v=k_Cv8rBPFqI
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স্রষ্টা ডে এমনডেছু বানালে পারলব 
কিটা স্রষ্টা ডনলজ েুেলে পারলব না? 

 

ছুডটর ডদলন সারাডদন রুলম বলস থাো ছাড়া আমার আর কোন োজ থালেনা।সিালহর 
এই ডদনডট অনয সবার োলছ ঈলদর মলো মলন হলেও, আমার োলছ এই ডদনডট খুবই 
ডবরডক্তের। ক্লাশ, েযািাস, আড্ডা এসব ডিডমে হলয় িায়। 
এই ডদনডট আডম রুলম শুলয়-বলস-ঘুডমলয় োডটলয় ডদলেও, সাডজদ এই ডদলনর পুলরাটা 
সময় োইলিডরলে োডটলয় কদয়। োইলিডরলে ঘুলর ঘুলর নানান ডবেলয়র উপর বই 
ডনলয় আলস। 
আজ সোলেও কস কবডরলয়লছ োইলিডরর উলেলশয। ডফরলব জুমা'র আলর্। হালে 
থােলব এের্াদা কমাটা কমাটা বই। 
বাসায় আডম এো। োবোম এেটু ঘুলমালবা। োে অলনে রাে পিগে বলস বলস 
এযাসাইনলমট করডি েলরডছ। কচাখদুলটা জবা ফুলের মলো টেটলে োে হলয় আলছ। 
আডম হাুঁই েুেলে েুেলে কিই ঘুলমালে িালবা, অমডন দরজার ডদে কথলে কেউ 
এেজলনর োুঁডশর শব্দ োলন এলো। 
ঘাুঁড় ঘুডরলয় কসডদলে োোলেই কদখোম, এেলজাড়া বড় বড় কচাখ চশমার ডেের 
ডদলয় আমার ডদলে োডেলয় আলছ। আর্ালর্াড়া কচাখ বুডেলয় ডনোম। পরলন শাটগ-
পযাট। কচালখ কমাটা োলো কেলমর চশমা।লোেটার কচহারায় সেযডজৎ রালয়র ডবখযাে 
'লফেুদা' চডরলত্রর ডেছুটা োব আলছ।লোেটা আমার কচাখালচাডখ হলেই ডপে েলর 
কহলস ডদলো। এরপর বেলো,- 'এটা ডে সাডজলদর বাসা?' 
প্রশ্নটা আমার র্ালয় োর্লো। সাডজদ ডে বাইলর সবাইলে এটালে ডনলজর এোর বাসা 
বলে কবড়ায় নাডে? এই বাসার িা োড়া, ো সাডজদ আর আডম সমান োর্ েলর 
পডরলশাধ েডর। োহলে, িুডক্তমলে বাসাটা কো আমারও। 
কোেটা িলোটা উৎসাহ ডনলয় প্রশ্নটা েলরলছ, োর ডদ্বগুণ উৎসাহ ডনলয় আডম 
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বেোম,- 'এটা সাডজদ আর আমার দুজলনরই বাসা।' 
কোেটা আমার উত্তর শুলন আবালরা ডপে েলর কহলস ডদলো। 
েেেলন কোেটা কেেলর চলে এলসলছ। 
সাডজদলে খুুঁজলে এরেম প্রায়ই অলনলেই আলস।সাডজদ রাজনীডে না েরলেও, 
নানারেম কস্বোলসবী মূেে সংর্িলনর সালথ িুক্ত আলছ। 
কোেটা আমার ডদলে োডেলয় বেলো,- 'সাডজদ মলন হয় ঘলর কনই, না?' 
আডম হাুঁই েুেলে েুেলে বেোম,- 'ডজ্ব না। বই আনলে কর্লছ। অলপো েরুন, চলে 
আসলব।' 
কোেটালে সাডজলদর কচয়ারটা কটলন বসলে ডদোম।ডেডন বেলেন,- 'লোমার নাম?' 
- 'আডরফ।' 
- 'লোথায় পলড়া?' 
- 'ঢাডব কে।' 
- 'লোন ডিপাটগলমট?' 
- 'লজলনডটে ইডঞ্জডনয়াডরং' 
কোেটা খুব েলর আমার প্রশংসা েরলো। এরপর বেলো,- 'আডম প্রথলম কেলবডছোম 
েুডমই সাডজদ।' 
কোেটার েথা শুলন আমার ছ নাম্বার হাুঁইটা মূহুলেগই মুখ কথলে র্ালয়ব হলয় কর্লো। 
বযাপার ডে? এই কোে ডে সাডজদ কে ডচলন না? 
আডম বেোম,- 'আপডন সাডজলদর পডরডচে নন?' 
- 'না।' 
- 'োহলে?' 
কোেটা এেটু ইেিে কবাধ েরলো মলন হলে। এরপর বেলো,- 'আসলে আডম 
এেডট প্রশ্ন ডনলয় এলসডছ সাডজলদর োলছ। প্রশ্নডট আমালে েলরডছলো এেজন 
নাডিে। আডম আসলে োলরা োলছ এটার কোন সলোেজনে উত্তর পাইডন, োই।' 
আডম মলন মলন বেোম,- 'বাবা সাডজদ, েুডম কো কদডখ এখন সলরডটস বলন কর্লছা। 
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পাবডেে প্রলশ্নর উত্তর খুুঁজলে কোমার দ্বারস্থ হয়।' 
কোেটার কচহারায় এেডট র্ম্ভীর োব আলছ।লদখলেই মলন হয় এই কোে অলনে 
ডেছু জালন,লবালঝ।ডেন্তু ডে এমন প্রশ্ন, কিটার কোন কফয়ার এোর উডন পালেন না? 
কেৌেুহে বাড়লো। 
আডম মুলখ এমন এেডট োব আনোম, কিন আডমও সাডজলদর কচলয় কোন অংলশ েম 
নই। বরং, োরলচলয় েলয়ে োডি সলরশ। এরপর বেোম,- 'আো, ডে কসই প্রশ্ন?' 
কোেটা আমার অডেনলয় ডবভ্রাে হলো। হয়লো োবলো, আডম সডেযই োলো কোন 
উত্তর ডদলে পারলবা। 
বেলো,- 'খুবই ডরডটেযাে প্রশ্ন। স্রষ্টা সিডেগে।' 
আডম মলন মলন েখন প্রায়ই কেলজলর্াবলর অবস্থা। ডেন্তু মুলখ বেোম,- 'প্রশ্ন কি 
খুবই ডরডটেযাে, কসটা কো বুলঝডছ। নইলে ঢাো শহলরর এই জযাম-টযাম মাডড়লয় 
কেউ এে েষ্ট েলর এখালন আলস?' 
আমার েথায় কোেটা আবালরা ডবভ্রাে হলো এবং আমালে েরসা েরলো। এরপর 
বেলো,- 'আলর্ই বলে ডনই, প্রলশ্নর উত্তর 'হযাুঁ/না হলে হলব। 
- 'আপডন আলর্ প্রশ্ন েরুন, োরপর উত্তর ডে হলব কদখা িালব।'- আডম বেোম। 
- 'প্রশ্নটা হলে- স্রষ্টা ডে এমন কোনডেছু বানালে পারলব, কিটা স্রষ্টা উিালে পারলব 
না?' 
আডম বেোম,- 'আলর, এলো খুবই সহজ প্রশ্ন। হযাুঁ বলে ডদলেই কো হয়। েযাটা চুলে 
িায়।' 
কোেটা হাসলো। মলন হলো, আমার সিলেগ উনার ধারনা পালট কর্লছ। এই মূহুলেগ 
উডন আমালে র্লবট, মাথালমাটা টাইপ ডেছু োবলছন হয়লো। 
আডম বেোম,- 'হাসলেন কেন? েুে বলেডছ?' 
কোেটা ডেছু না বলে আবার হাসলো। এবার কোেটার হাডস কদলখ আডম ডনলজই 
ডবভ্রাে হলয় কর্োম। প্রশ্নটা আবার মলন েরলে োর্োম। 
স্রষ্টা ডে এমন কোনডেছু বানালে পারলব, কিটা স্রষ্টা উিালে পারলব না???? 
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উত্তর িডদ হযাুঁ হয়, োহলে ধলর ডনডে কি, স্রষ্টা ডজডনসটা বানালে পারলেও,লসটা 
েুেলে পারলব না। আলর, এটা ডেোলব সম্ভব? স্রষ্টা পালর না এমন কোন োজ আলছ 
নাডে আবার? আর, এেটা ডজডনস উিালনা ডে এমন েডিন োজ কি স্রষ্টা কসটা 
পারলব না? 
আবার ডচো েরলে োর্োম। উত্তর িডদ 'না' হয়, োহলে ধলর ডনডে কি- স্রষ্টা 
ডজডনসটা উিালে পারলেও বানালে পারলব না। 
ও আল্লাহ! ডে ডবপদ! স্রষ্টা বানালে পারলব না? এটা ডেোলব সম্ভব? হযাুঁ বেলেও 
আটলে িাডে, না বেলেও আটলে িাডে। 
কোেটা আমার কচহারার অডস্থরো ধলর কফলেলছ। মুচডে মুচডে হাসলে শুরু েরলো। 
আডম োবডছ কো, োবডছই। 
এর এেটু পলর সাডজদ এলো। কস আসার পলর কোেটার সালথ োর প্রাথডমে 
আোপ কশে হলো। এর মালঝ কোেটা সাডজদলে বলে ডদলয়লছ কি, আডম প্রশ্নটার 
পযাুঁলচ ডে রেম নাোডনচুবাডন কখোম, কসটা। সাডজদও আমার ডদলে োডেলয় ডেছুেণ 
কহলস ডনলো। 
এরপর সাডজদ োর খালট বসলো। হালে এেডট োর্লজর কটাঙার মলধয বুট োজা। 
বাইলর কথলে ডেলন এলনলছ। কস বুলটর কটাঙাটা কোেটার ডদলে ধলর বেলো,- 'ডনন, 
এখলনা র্রম আলছ।' 
কোেটা প্রেযাখযান েরলে কচলয়ও েরলো না। কেন েরলো না কে জালন। 
কোেটা এবার সাডজদলে োর প্রশ্নডট সিলেগ বেলো। প্রশ্নডট হলো- 
'স্রষ্টা ডে এমন ডেছু বানালে পারলব, কিটা স্রষ্টা ডনলজ েুেলে পারলব না?' 
এইটুেু বলে কোেটা এবার প্রশ্নডটলে কেলঙ বুডঝলয় ডদলো। বেলো,- 'লদলখা, এই 
প্রলশ্নর উত্তলর িডদ 'হযাুঁ' বলো, োহলে েুডম ধলর ডনে কি, স্রষ্টা ডজডনসডট বানালে 
পারলেও, েুেলে পারলব না। ডেন্তু আমরা জাডন স্রষ্টা সবগশডক্তমান। ডেন্তু িডদ স্রষ্টা 
ডজডনসটা েুেলে না পালর, ডেডন ডে আর সবগশডক্তমান থালেন? থালেন না। 
িডদ এই প্রলশ্নর উত্তলর েুডম 'না' বলো, োহলে েুডম স্বীোর েরলছা কি, কসরেম 
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কোন ডজডনস স্রষ্টা বানালে পারলব না কিটা ডেডন েুেলে পারলবন।এখালনও স্রষ্টার 
'সবগশডক্তমান' গুণডট প্রশ্নডবদ্ধ। এই অবস্থায় কোমার উত্তর ডে হলব?' 
সাডজদ কোেডটর প্রশ্নডট মন ডদলয় শুনলো।প্রশ্ন শুলন োর মলধয কেমন কোন োব 
েেয েডরডন। নরমাে। 
কস বেলো,- 'লদখুন সডজব োই, আমরা েথা বেলবা েডজে ডদলয়, বুঝলে 
কপলরলছন?।' 
এরমলধয সাডজদ কোেডটর নামও কজলন কর্লছ। ডেন্তু এই বলয়াবৃদ্ধ কোেডটলে কস 
'আলঙ্কে' ডেংবা ঢাো শহলরর নেুন রীডে অনুিায়ী 'মামা' না কিলে 'োই' কেন 
িােলো বুঝোম না। 
কোেডট মাথা নাড়লো। সাডজদ বেলো,- 'লি মূহুলেগ আমরা িুডক্তর শেগ োঙলবা, ডিে 
কসই মূহুলেগ িুডক্ত আর িুডক্ত থােলব না।লিটা েখন হলব েু-িুডক্ত। ইংলরডজলে বলে- 
logical fallacy. কসটা েখন আত্মডবলরালধর জন্ম কদলব, বুলঝলছন?' 
- 'হযাুঁ।'- কোেটা বেলো। 
- 'আপডন প্রশ্ন েলরলছন স্রষ্টার শডক্ত ডনলয়। োর মালন, প্রাথডমেোলব আপডন ধলর 
ডনলেন কি, এেজন স্রষ্টা আলছন, রাইট?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'এখন স্রষ্টার এেডট অনযেম গুণ হলো- ডেডন অসীম, ডিে না?' 
- 'হযাুঁ, ডিে।' 
- 'এখন আপডন বলেলছন, স্রষ্টা এমনডেছু বানালে পারলব ডেনা, কিটা স্রষ্টা েুেলে 
পারলব না। কদখুন, আপডন ডনলজই বলেলছন, এমনডেছু, আই ডমন something, 
রাইট?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'আপডন 'এমনডেছু' বলে আসলে ডজডনসটার এেটা আেৃডে, কশইপ, আোর 
বুডঝলয়লছন, োই না? িখনই something বযবহার েলরলছন, েখন মলন মলন কসটার 
এেটা কশইপ আমরা ডচো েডর, েডর না?' 
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- 'হযাুঁ, েডর।' 
- 'আমরা কো এমন ডেছুলেই কশইপ বা আোর ডদলে পাডর, কিটা আসলে সসীম, 
ডিে?' 
- 'হযাুঁ, ডিে।' 
- 'োহলে এবার আপনার প্রলশ্ন ডফলর িান। আপডন ধলর ডনলেন কি স্রষ্টা আলছ।স্রষ্টা 
থােলে ডেডন অবশযই অসীম। এরপর আপডন োলে এমন ডেছু বানালে বেলছন কিটা 
সসীম। কিটার ডনডদগষ্ট এেটা মাত্রা আলছ, আোর আলছ, আয়েন আলছ। ডিে না?' 
- 'হযাুঁ।' 
- 'পলর শেগ ডদলেন, ডেডন কসটা েুেলে পারলব না। কদখুন, আপনার প্রলশ্ন েডজেটাই 
ডিে কনই। এেজন অসীম সত্বা এেডট সসীম ডজডনস েুেলে পারলব না, এটা কো 
পুলরাটাই েডজলের বাইলরর প্রশ্ন। খুবই হাসযের না? আডম িডদ বডে, উসাইন কবাট 
কোনডদনও কদৌঁলড় ৩ ডমটার অডেরম েরলে পারলব না, এটা ডে হাসযের ধরলনর 
িুডক্ত নয়?' 
সডজব নালমর কোেটা এবার ডেছু বেলেন না। চুপ েলর আলছন। 
সাডজদ উলি দাুঁড়ালো। এরমলধযই বুট োজা কশে হলয় কর্লছ।লস বইলয়র োলে ডেছু 
বই করলখ আবার এলস ডনলজর জায়র্ায় বসলো। এরপর আবার বেলে শুরু েরলো- 
'এই প্রশ্নডট েলর মূেে আপডন স্রষ্টার 'সবগশডক্তমান' গুণটালে প্রশ্নডবদ্ধ েলর প্রমান 
েরলে চাইলছন কি, আসলে স্রষ্টা কনই। 
আপডন 'সবগশডক্তমান' টামগডট ডদলয় বুঝালেন কি, স্রষ্টা মালনই এমন এে সত্বা, ডিডন 
িা ইচ্চা োই েরলে পালরন, রাইট?' 
কোেডট বেলেন,- 'হযাুঁ। স্রষ্টা মালনই কো এমন কেউ, ডিডন িখন িা ইো, োই 
েরলে পালরন।' 
সাডজদ মুচডে হাসলো। বেলো,- 'আসলে সবগশডক্তমান মালন এই না কি, ডেডন িখন 
িা ইো োই েরলে পালরন। সবগশডক্তমান মালন হলো- ডেডন ডনয়লমর মলধয কথলেই 
সবডেছু েরলে পালরন। ডনয়লমর বাইলর ডর্লয় ডেডন ডেছু েরলে পালরন না।েরলে 
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পালরন না বোটা ডিে নয়, বো উডচে ডেডন েলরন না। এর মালন এই না কি- ডেডন 
সবগশডক্তমান নন বা ডেডন স্রষ্টা নন। এর মালন হলো এই- ডেছু ডজডনস ডেডন েলরন 
না, এটাও ডেন্তু োর স্রষ্টা হবার গুণাবডে। স্রষ্টা হলেন সেে ডনয়লমর ডনয়ন্ত্রে।এখন 
ডেডন ডনলজই িডদ ডনয়লমর বাইলরর হন- বযাপারডট েখন িাবেষ্টযান্ড হলয় িায়।স্রষ্টা 
এরেম নন। োর ডেছু ববডশষ্টয আলছ। ডেডন কসই ববডশষ্টগুলো অডেরম েলরন না। 
কসগুলো হলো োর কমারাডেডট। এগুলো আলছ বলেই ডেডন স্রষ্টা, নাহলে ডেডন স্রষ্টা 
থােলেন না।' 
সাডজলদর েথায় এবার আডম ডেছুটা অবাে হোম। আডম ডজলজ্ঞস েরোম- 'স্রষ্টা 
পালরনা এমন ডে োজ থােলে পালর?' 
সাডজদ আমার ডদলে ডফরলো। ডফলর বেলো,- 'স্রষ্টা ডে ডমথযা েথা বেলে পালর? 
ওয়াদা েে েরলে পালর? ঘুমালে পালর? কখলে পালর?' 
আডম বেোম,- 'আসলেই কো।' 
সাডজদ বেলো,- 'এগুলো স্রষ্টা পালরন না বা েলরন না। োরন, এগুো স্রষ্টার গুলণর 
সালথ েন্ট্রাডিক্টডর। ডেন্তু এগুলো েলরন না বলে ডে ডেডন সবগশডক্তমান নন? না। ডেডন 
এগুলো েলরন না, োরন, এগুো োর কমারাডেডটর সালথ িায় না।' 
এবার কোেডট প্রশ্ন েরলো,- 'ডেন্তু এমন ডজডনস ডেডন বানালে পারলবন না কেন, 
কিটা ডেডন েুেলে পারলবন না?' 
সাডজদ বেলো,- 'োরন, স্রষ্টা িডদ এমন ডজডনস বানান, কিটা ডেডন েুেলে পারলবন 
না- োহলে ডজডনসটালে অবশযই স্রষ্টার কচলয়ও কবডশ শডক্তশােী হলে হলব।স্রষ্টা কি 
মূহুলেগ এরেম ডজডনস বানালবন, কসই মূহুলেগই ডেডন স্রষ্টা হবার অডধোর 
হারালবন।েখন স্রষ্টা হলয় িালব োরলচলয় কবডশ শডক্তশােী ওই ডজডনসডট।ডেন্তু এটা 
কো স্রষ্টার নীডে ডবরুদ্ধ। ডেডন এটা ডেোলব েরলবন?' 
কোেটা বেলো,- 'োহলে এমন ডজডনস ডে থাো উডচে নয় কিটা স্রষ্টা বানালে 
পারলেও েুেলে পারলব না?' 
- 'এমন ডজডনস অবশযই থােলে পালর, েলব কিটা থাো উডচে নয়, ো হলো- এমন 
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প্রশ্ন।' 
- 'লেলনা?' 
এবার সাডজদ বেলো,- 'িডদ আডম আপনালে ডজলজ্ঞস েডর, নীে রলঙর স্বাদ কেমন? 
ডে বেলবন? বা, ৯ সংখযাডটর ওজন েলো ডমডেগ্রাম, ডে বেলবন?' 
কোেটা েযাবাচযাো কখলো মলন হলো। বেলো,- 'নীে রলঙর আবার স্বাদ ডে? ৯ 
সংখযাডটর ওজনই হলব ডে েলর?' 
সাডজদ হাসলো। বেলো,- 'নীে রলঙর স্বাদ ডেংবা ৯ সংখযাডটর ওজন আলছ ডে কনই 
ো পলরর বযাপার। থােলেও পালর, নাও থােলে পালর। েলব, কিটা থাো উডচে নয় 
কসটা হলো নীে রঙ এবং ৯ সংখযা ডনলয় এই ধরলনর প্রশ্ন।' 
সাডজদ বেলো,- 'ফাইনাডে আপনালে এেডট প্রশ্ন েডর। আপনার োলছ দুডট 
অপশান। হয় 'হযাুঁ' বেলবন, নয়লো- 'না'। আডম আবালরা বেডছ, হয় হযাুঁ বেলবন, 
নয়লো- না।' 
কোেটা বেলো,- 'আো।' 
- 'আপডন ডে আপনার বউলে কপটালনা বন্ধ েলরলছন?' 
কোেডট ডেছুেন চুপ কমলর ডছলো। এরপর বেলো,- 'হযাুঁ।' 
এরপর সাডজদ বেলো,- 'োর মালন আপডন এেসময় বউ কপটালেন?' 
কোেটা কচাখ বড় বড় েলর বেলো,- আলর, না না।' 
এবার সাডজদ বেলো,- 'হযাুঁ' নাহলে ডে? না?' 
কোেটা এবার 'না' বেলো।' 
সাডজদ হাসলে োর্লো। বেলো- 'োর মালন আপডন এখলনা বউ কপটান?' 
কোেটা এবার করলর্ কর্লো। বেলো,- 'আপডন ফাউে প্রশ্ন েরলছন। আডম কোনডদন 
বউ কপটায়ডন। এটা আমার নীডে ডবরুদ্ধ। 
সাডজদ বেলো,- 'আপডনও স্রষ্টালে ডনলয় এেডট ফাউে প্রশ্ন েলরলছন। এটা স্রষ্টার 
নীডে ডবরুদ্ধ। 
আমার প্রলশ্নর উত্তলর আপডন িডদ হযাুঁ বলেন, োহলে স্বীোর েলর ডনলেন কি- 
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আপডন এেসময় বউ কপটালেন। িডদ 'না' বলেন, োহলে স্বীোর েলর ডনলেন - 
আপডন এখলনা বউ কপটান। আপডন না 'হযাুঁ' বেলে পারলছন, না পারলছন 'না' 
বেলে। ডেন্তু, আদলে আপডন বউ কপটান না। এটা আপনার নীডে ডবরুদ্ধ। সুেরাং, 
এমোবস্থায় আপনালে এরেম প্রশ্ন েরাই উডচে না। এটা েডজেযাে ফযাোডসর মলধয 
পলড় িায়। ডিে কসরেম স্রষ্টালে ডঘলরও এরেম প্রশ্ন থাো উডচে নয়। োরন, এই 
প্রশ্নডট ডনলজই ডনলজর আত্মডবলরাধ। 
নীে রলঙর স্বাদ কেমন, বা ৯ সংখযাডটর ওজন েলো ডমডেগ্রাম- এরেম প্রশ্ন কিমন 
েডজেযাে ফযাোডস এবং এই ধরলনর প্রশ্ন কিমন থাো উডচে নয়, কেমডন, 'স্রষ্টা 
এমনডেছু বানালে পারলব ডেনা কিটা স্রষ্টা উিালে পারলব না'- এটাও এেটা 
েডজেযাে ফযাোডস। েু-িুডক্ত। এরেম প্রশ্নও থাো উডচে নয়। 
কসডদন কোেডট খুব শেি হলেন। কেলবডছলেন হয়লো সাডজদ এই প্রশ্নডট শুলনই 
ডির্বাডজ খালব। ডেন্তু কবচারালে এরেম কধাোই েরলব বুঝলে পালরডন। কসডদন 
উনার কচহারাটা হলয়ডছলো কদখার মলো।বউ কপটাডনর েডজেটা মলন হয় উনার খুব 
র্ালয় কেলর্লছ। 
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কেডিবাডজর সােোহন 
 

আমালদর আড্ডাডটর েথালো আলর্ই বলেডছ। সািাডহে আড্ডা। ডশোমূেে বলট। 
এলেে সিালহ এলেে টডপলের উপর আলোচনা চলে। 
আডম আর সাডজদ মার্ডরলবর নামাজ পলড় এগুডেোম। উলেশয- আড্ডাস্থে। আজ 
আড্ডা হলে কসন্ট্রাে মসডজলদর কপছলন। অই ডদেটায় এেটা মাঝাডর সাইলজর বট 
র্াছ আলছ। বটেোলেই আজ আসর বসার েথা। 
. 
খাডনেটা দূর কথলে কদখোম আড্ডাস্থলে কবশ অলনেজলনর উপডস্থডে। কেউ এেজন 
কিন দাুঁডড়লয় হাে কনুঁলড় কনুঁলড় েথা বেলছ। 
োলে কদলখ শামসুর রাহমালনর েডবোর দুডট োইন মলন পলড় কর্লো- 
. 
'স্বাধীনো েুডম- 
বলটর ছায়ায় েরুণ কমধাবী ডশোথগীর 
শাডনে েথার ঝেসাডন োর্া সলেজ োেণ।' 
. 
আড্ডাস্থলে কপৌঁলছ কদডখ হুেসু্থে োন্ড। আলোচনা েখন আর আলোচনায় কনই, 
বাড়াবাডড়লে রূপ োে েলরলছ। 
. 
দাুঁডড়লয় হাে কনুঁলড় কি েথা বেডছলো, কস হলো রূপম। ঢাডবর ডফলোসডপর ষু্টলিন্ট। 
এলথইজলম ডবশ্বাসী। োর মলে, ধমগ ডেছু রূপেথার র্ল্প বব ডেছু নয়। কস েেগ 
েরডছলো হাসনালের সালথ। হাসনাে জাহােীরনর্র ডবশ্বডবদযােলয় এলপালপােডজলে 
পলড়। 
. 
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রূপলমর দাডব- এেমাত্র নাডিেোই স্বচ্চ, সৎ আর ডবজ্ঞানডেডত্তে েথা বলে। কোন 
পযাুঁচলর্াচ কনই, কোন দুই নাম্বাডর কনই, কোন েিডর্ডর কনই। িা বািব, িা ডবজ্ঞান 
সমথগন েলর - োই নাডিেো। 
. 
কমাোেথা, নাডিেো মালন প্রমাডণে সেয আর স্বচ্চোর ডদশা। 
হাসনালের দাডব- ধমগ হলো ডবশ্বালসর বযাপার। আর ডবশ্বালসর বযাপার বলেই কি এলে 
এলেবালর 'রূপেথা' বলে চাডেলয় ডদলে হলব, ো কেলনা? 
 
ধমগ ধলমগর জায়র্ায়, ডবজ্ঞান ডবজ্ঞালনর জায়র্ায়। ধলমগর সালথ ডবজ্ঞালনর সামঞ্জসযো 
কদখালে ডর্লয় কস আেবাটগ আইনষ্টাইন সহ বড় বড় ডেছু ডবজ্ঞানী আর দাশগডনেলদর 
মেবয কোট েরলে োর্লো। 
. 
আডম ডর্লয় সাডেলবর পালশ বসোম। োর হালে বাদাম ডছলো। এেডট বাদাম ডছলে 
মুলখ ডদোম। 
. 
সাডজদ বসলো না। 
কস রূপলমর পালশ ডর্লয় োর োুঁলধ হাে রাখলো। বেলো, 'এলো উলত্তজনার ডে 
আলছ কর?' 
. 
-'উলত্তজনা হলব কেলনা?'- রূপম বেলো। 
- 'লোলে কদলখই মলন হলে অলনে করলর্ আডছস। এযাডনডথং রং?' 
হাসনাে বলে উিলো, 'উডন নাডিেোলে ডিলফন্ড েরলে এসলছন। উনার নাডিেো 
েলো সাুঁধু কেলেলের, ো প্রমান েরার জনযই োেণ কদওয়া শুরু েলরলছন।' 
. 
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সাডজদ হাসনােলে ধমে কদওয়ার সুলর বেলো, 'েুই চুপ ের বযাটা। কোর োলছ 
জানলে কচলয়ডছ আডম?' 
. 
হাসনােলে সাডজলদর এইোলব ঝাুঁডড় ডদলে কদলখ আডম পুলরা হাুঁ েলর রইোম। 
হাসনাে সাডজলদর সবলচ ডপ্রয় বনু্ধলদর এেজন।আর এই রূপলমর সালথ সাডজলদর 
পডরচয় ে'ডদলনর? মলন হয় এেবছর হলব। রূপলমর জনয োর এলো দরদ ডেলসর? 
মালঝ মালঝ সাডজলদর এসব বযাপার আমার এলো ডবদঘুলট োলর্ কি, ইলে েলর োর 
োলনর ডনলচ দু চারটা োডর্লয় ডদই। 
. 
সাডজলদর ধমে কখলয় কবচারা হাসনালের মনটা খারাপ হলয় কর্লো। হবারই কো 
েথা। 
. 
সাডজদ আবার রূপমলে বেলো, 'বে ডে হলয়লছ?' 
- 'আডম বেলে চাইডছ ধমগ হলো কর্াুঁজাডমেপূণগ এেটা ডজডনস। কসই েুেনায় 
নাডিেোই স্বচ্চ, সেয আর বািবোপূণগ। কোন দুই নাম্বাডর োলে কনই।' 
সাডজদ বেলো, 'োই?' 
 
- 'হুম, Any doubt?' 
. 
সাডজদ হাসলো। হাসলে হাসলে কস এলস ডমজবাহ'র পালশ বসলো। রূপম বসলো 
আমার পালশ। বটর্ালছর ডনলচর এই জায়র্াটা কর্াোোর েলর বানালনা হলয়লছ। 
সাডজদ আর রূপম এখন মুলখামুডখ বসা। 
. 
সাডজদ বেলো, 'বনু্ধ, েুই িলোটা স্বচ্চ, সেয আর সেোর সাডটগডফলেট কোর 
ডবশ্বাসলে ডদডেস, কসটা এলোটা স্বচ্চ, সেয আর সৎ কমালটও নয়।' 
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রূপম বেলো, 'মালন? ডে বেলে চাস েুই? নাডিেরা েূয়া বযাপালর ডবশ্বাস েলর? দুই 
নাম্বাডর েলর?' 
- 'হুম। েলর কো বলটই। এটালে কজার েলর ডবশ্বাসও েরায়।' 
- 'মালন?' 
সাডজদ নলড়চলড় বসলো। বেলো, ' খুলে বেডছ।' 
. 
এরপলর সাডজদ বেলে শুরু েরলো- 
. 
'ডবজ্ঞানীরা িখন DNA আডবষ্কার েরলো, েখন কদখা কর্লো আমালদর শরীলরর প্রায় 
96-98% DNA হলো নন-কোডিং, অথগাৎ, এরা কপ্রাডটলন কোনপ্রোর েথয সরবরাহ 
েলর না। 2-4% DNA ছাড়া বাডে সব DNA-ই নন-কোডিং। এগুলোর েখন নাম 
কদওয়া হলো- Junk DNA । Junk শলব্দর মালন কো জাডনস,োইনা? Junk শলব্দর 
অথগ হলো আবজগনা। অথগাৎ, এই 98% DNA'র কোন োজ কনই বলে এগুলোলে 
'বােুে DNA' বা 'Junk DNA' বো হলো। 
. 
বযস, এটা আডবষ্কালরর পলর ডববেগনবাদী নাডিেরা কো খুশীলে েম্ফঝি শুরু েলর 
ডদলো। োরা ফোও েলর প্রচার েরলে োর্লো কি, আমালদর শরীলর কি 98% DNA 
আলছ, কসগুলো হলো Junk, অথগাৎ, এলদর কোন োজ কনই। এই 98% DNA 
িারউইলনর ডববেগনবালদর পলে অলনে বড় প্রমান। োরা বেলে োর্লো- 
'ডমউলটশলনর মাধযলম এে প্রজাডে কথলে আলরে প্রজাডেলে রূপােডরে হবার সময় 
এই ডবশাে সংখযে DNA আমালদর শরীলর রলয় কর্লছ। 
. 
িডদ কোন বুডদ্ধমান স্রষ্টা আমালদর সৃডষ্ট েরলো, োহলে এই ডবশাে পডরমাণ 
অলেলজা, অপ্রলয়াজনীয় DNA ডেডন আমালদর শরীলর রাখলেন না। ডেন্তু কোন 
বুডদ্ধমান সত্ত্বার হাে ছাড়া, প্রেৃডের অন্ধ প্রডরয়ায় আমরা অনয এেডট প্রাণী কথলে 
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ডববডেগে হলয়ডছ বলেই এই ডবশাে অপ্রলয়াজনীয়, অলেলজা DNA আমালদর শরীলর 
এখলনা ডবদযমান।' 
. 
ডববেগনবাদীলদর গুরু, ডবখযাে ডববেগনবাদী জীব ডবজ্ঞানী ডরচািগ িডেে কো এই Junk 
DNA কে ডববেগনবালদর পলে বড়সড় প্রমাণ দাডব েলর েলর এেডট ডবশাে সাইলজর 
বইও ডেলখ কফলেন। বইডটর নাম 'The Selfish Gene' । 
. 
ডেন্তু ডবজ্ঞান অই Junk DNA কে আর বলস কনই। 
. 
বেগমালন এডপলজলনডটলক্সর র্লবেণা কথলে প্রমাণ পাওয়া িালে কি, এলোডদন কি 
DNA কে Junk বলে ডববেগলনর পলে প্রমাণ বলে চাডেলয় কদওয়া হলয়ডছলো, োর 
কোনডেছুই Junk নয়। আমালদর শরীলর এগুলোর রলয়লছ নানারেম বালয়ালেডমেযাে 
ফাংশান। কিগুলোলে নাডিে ডববেগনবাদীরা এলোডদন অলেলজা, বাডেে,অপ্রলয়াজনীয় 
বলে ডববেগলনর পলে বড়সড় প্রমাণ বলে োডফলয়লছ, সাম্প্রডেে র্লবেণায় কবডরলয় 
এলসলছ- এসব DNA কমালটও অপ্রলয়াজনীয়, অলেলজা নয়। মানবলদলহ এলদর রলয়লছ 
নানান ফাংশান। োরা বেলো, প্রেৃডের অন্ধ প্রডরয়ায় মানুে অনয এেডট প্রাণী কথলে 
ডববডেগে হলয়লছ বলেই এরেম অলেলজা,নন ফাংশনাে DNA শরীলর রলয় কর্লছ। 
িডদ কোন সৃডষ্টেেগা ডবলশেোলব মানুেলে সৃডষ্ট েরলো, োহলে এরেম অপ্রলয়াজনীয় 
ডজডনস আমালদর শরীলর থােলো না। 
. 
ডেন্তু এখন কদখা িালে এসব DNA কমালটও নন-ফাংশনাে নয়। আমালদর শরীলর 
এলদর অলনে োজ রলয়লছ। োহলে ডববেগনবাদীরা এখন ডে বেলব? োরা কো 
বলেডছলো 'অপ্রলয়াজনীয়' বলেই এগুলো ডববেগলনর পলে প্রমাণ। ডেন্তু এগুলোর 
প্রলয়াজন িখন জানা কর্লো, েখনও ডে োরা এেই েথা বেলব? িডেে ডে োর 
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'The Selfish Gene' বইটা সংলশাধন েরলব? ডববেগনবাদীরা ডে োলদর েুে শুধলর 
ডনলয় েুলের জনয েমা চাইলব? বে কদাি, এইটা ডে দুই নাম্বাডর না?' 
. 
সাডজদ থামলো। রূপম বেলো, 'ডবজ্ঞালনর অগ্রডর্লে এরেম দু এেডট ধারণা 
পাটালেই পালর। এটা ডে ডচডটং েরা হয়?' 
. 
সাডজদ বেলো, 'না। ডেন্তু ডবজ্ঞান কোন বযাপালর ফাইনাে ডেছু জানালনার আলর্ই 
োলে কোন ডনডদগষ্ট ডেছু এেটার পলে প্রমাণ বলে চাডেলয় কদওয়া, প্রডেপেলে এটা 
ডদলয় এেহাে কনওয়া এবং এটার পলে ডেোবাডদ ডেলখ কফোটা ডচডটং এবং 
নাডিেরা োই েলর।' 
. 
সাডজদ বেলো, শুধু Junk DNA নয়। আমালদর শরীলর কি এলপডন্ডক্স আলছ, কসটা 
ডনলয়ও েলো োডহনী োরা েলরলছ। োরা বলেলছ, এলপডন্ডক্স হলো আমালদর শরীলর 
অপ্রলয়াজনীয় অে। আমালদর শরীলর এটার কোন োজ কনই। িডদ কোন বুডদ্ধমান 
সত্ত্বা আমালদর সৃডষ্ট েরলো, োহলে এলপডন্ডলক্সর মলো অপ্রলয়াজনীয় অে আমালদর 
শরীলর রাখলো না। আমরা ডশিাঞ্জী জােীয় এেপ্রোর এপ কথলে প্রেৃডের অন্ধ 
প্রডরয়ায় ডববডেগে বলেই এরেম অপ্রলয়াজনীয় অে আমালদর শরীলর রলয় 
কর্লছ।এটার কোন োজ কনই। 
. 
এটালে োরা ডববেগলনর পলে প্রমাণ বলে চাডেলয় ডদলো। 
. 
ডেন্তু সাম্প্রডেে র্লবেণা কথলে জানা কর্লছ কি, এলপডন্ডক্স কমালটও কোন 
অপ্রলয়াজনীয় অে নয়। আমালদর শরীলর িালে করার্ জীবাণু, োইরাস ইেযাডদ প্রলবশ 
েরলে না পালর, োর জনয কি ডটসুযটা অেযে গুরুত্বপূণগ েূডমো রালখ, কসটার নাম 
ডেম্ফ ডটসুয। এই ডটসুয আমালদর শরীলর অলনেটা বসডনে েথা প্রহরীর মলো োজ 
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েলর। আর, আমালদর বৃহদলন্ত্রর মুলখ প্রচুর ডেম্ফ ডটসুয ধারণোরী কি অেডট আলছ, 
োর নাম এলপডন্ডক্স। 
কি এলপডন্ডক্সলে এেসময় 'অলেলজা' োবা হলো, ডবজ্ঞান এখন োর অলনে 
ফাংশালনর েথা আমালদর জানালে।ডববেগনবাদীরা ডে আমালদর এ বযাপালর কোনডেছু 
নসীহে েরলে পালর? এখলনা ডে বেলব এলপডন্ডক্স অলেলজা? ডববেগলনর পলে 
প্রমাণ?' 
. 
রূপম চুপ েলর আলছ। সাডজদ বেলো, এলো কর্লো মাত্র দুডট ঘটনা। েুই ডে ডমডসং 
ডেলঙ্কর বযাপালর জাডনস রূপম?' 
. 
আমার পাশ কথলে রাডেব বলে উিলো, 'ডমডসং ডেঙ্ক আবার ডে ডজডনস?' 
সাডজদ রাডেলবর ডদলে োোলো। বেলো, 'ডববেগনবাদীরা বলে থালে এেটা প্রাণী 
কথলে ধীলর ধীলর অনয এেটা প্রাণী ডববডেগে হয়।োরা বলে থালে- ডশিাডঞ্জ কথলে 
আমরা, মালন মানুে এলসলছ ডববেগন প্রডরয়ায়। িডদ এরেম হয়, োহলে ডশিাডঞ্জ 
কথলে ডেন্তু এে োলফ মানুে চলে আলসডন। 
. 
অলনে অলনে ধালপ ডশিাডঞ্জ কথলে মানুে এলসলছ। ধর, ১ সংখযাটা ডববডেগে হলয় 
১০ এ িালব। এখন ১ সংখযাটা ডেন্তু এে োলফ ১০ হলয় িালব না। োলে 
অলনেগুলো মধযবেগী পিগায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অডেরম েলর ১০ হলে 
হলব। এই কি ১০ এ আসলে কস অলনেগুলো ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অডেরম 
েরলো, এই ধাপগুলোই হলো ১ এবং ১০ এর ডমডসং ডেঙ্ক।' 
. 
রাডেব বেলো, 'ও আো, বুঝোম। ডশিাডঞ্জ িখন মানুলে ডববডেগে হলব, প্রাথডমে 
পিগালয় োর মলধয ডেছু মানুলের ডেছু ডশিাঞ্জীর ববডশষ্টয আসলব। এই ববডশষ্টয 
সম্বডেে পিগায়টাই ডমডসং ডেঙ্ক, োই না?' 
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. 
- 'হুম। কিমন ধর, মৎসয েনযা। োর অলধগে শরীর মাছ, অলধগে শরীর মানুে। 
োহলে োলে মাছ এবং মানুলের এেডট মধযবেগী পিগায় ডহলসলব ধরা িায়। এখন 
কেউ িডদ দাডব েলর কি মাছ কথলে মানুে এলসলছ, োহলে োলে ডিে মৎসয েনযার 
মলো ডেছু এেটা এলন প্রমাণ েরলে হলব। এইটাই হলো ডমডসং ডেঙ্ক।' 
. 
রূপম বেলো, 'লো এইটা ডনলয় ডে সমসযা?' 
সাডজদ আবার বেলে োর্লো, 'ডববেগনবাদ েখনই সডেয হলব িখন এরেম 
সডেযোর ডমডসং ডেঙ্ক পাওয়া িালব।পৃডথবীলে কোডট কোডট প্রাণী রলয়লছ। কসই 
ডহসালব ডববেগনবাদ সেয হলে কোডট কোডট প্রাণীর ডবডেয়ন ডবডেয়ন এরেম ডমডসং 
ডেঙ্ক পাওয়া িাওয়ার েথা। ডেন্তু মজার বযাপার, এরেম কোন ডমডসং ডেঙ্ক আজ 
অবডধ পাওয়া িায়ডন। র্ে কদড়লশা বছর ধলর অলনে অলনে ফডসে পাওয়া কর্লছ 
ডেন্তু কসগুলোর কোনডটই ডমডসং ডেঙ্ক নয়। ডববেগনবাদীরা েলেগর সময় এই ডমডসং 
ডেলঙ্কর বযাপারটা খুব কেৌশলে এডড়লয় িায়। কেউ কেউ বলে, 'আলরা সময় োর্লব। 
ডবজ্ঞান এেডদন ডিে কপলয় িালব, ইেযাডদ।' 
. 
ডেন্তু, ২০০৯ সালে ডববেগনবাদীরা এেটা ডমডসং ডেঙ্ক কপলয় কর্লো িা প্রমাণ েলর কি 
মানুে ডশিাঞ্জী কর্ালত্রর োছাোডছ কোন এে প্রাণী কথলেই ডববডেগে। এটার নাম 
কদওয়া হলো- Ida. 
. 
ডববেগনবাদ দুডনয়ায় রাোরাডে কো ঈলদর আলমজ কনলম আসলো। োরা এটালে 
বেলো 'The eighth wonder of the world' । 
. 
কেউ কেউ কো বলেডছলো, 'আজ কথলে কেউ িডদ বলে ডববেগনবালদর পলে কোন 
প্রমাণ কনই, োরা কিন Ida কে প্রমাণ ডহলসলব হাডজর েলর। ডববেগনবাদীলদর 
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অলনলেই এইটালে 'Our Monalisa' বলেও আখযাডয়ে েলরডছলো। ডহডে, নযাশনাে 
ডজওগ্রাফী, ডিসেোডর চযালনলে এটালে ফোও েলর প্রচার েরা হলো। সারা 
ডববেগনবাদ দুডনয়ায় েখন সাজ সাজ রব। 
. 
ডেন্তু, ডববেগনবাদীলদর োন্নায় োডসলয় ২০১০ সালের মালচগ কটক্সাস ইউডনোডসগডট, 
ডিউে ইউডনোডসগডট আর ইউডনোডসগডট অফ ডশোলর্া'র র্লবেে ডবজ্ঞানীরা প্রমাণ 
েলর কদখালেন কি, এই Ida কোন ডমডসং ডেঙ্ক নয়। এটা Lamour নামে এেডট 
প্রাণীর ফডসে।োলদর এই ডরসাচগ কপপার িখন ডবডেন্ন নামীদামী সাইে জানগালে 
প্রোশ হলো, রাোরাডে ডববেগনবাদ জর্লে কশাে কনলম আলস। বে রূপম, এইটা ডে 
জাডেয়াডে নয়? এেটা আোদা প্রাণীর ফডসেলে ডমডসং ডেঙ্ক বলে সাধারণ মানুেলে 
কধাুঁো কদওয়া ডে ডচডটং নয়?' 
. 
এরলচলয়ও জঘনয োডহনী আলছ এই ডববেগনবাদীলদর। ১৯১২ সালে Piltdown Man 
নালম ইংেযালন্ডর সালসলক্স এেডট জীবাি পাওয়া িায় মাডট খুুঁলড়। এডটলেও রাোরাডে 
'বানর এবং মানুলের' ডমডসং ডেঙ্ক বলে চাডেলয় কদওয়া হয়। এটালে কো ইংেযালন্ডর 
নযাশনাে জাদুঘলর প্রদশগনীর জনয করলখ কদওয়া হয়। বানর এবং মানুলের এই ডমডসং 
ডেঙ্ক কদখলে হাজার হাজার দশগনাথগী আসলো। 
. 
ডেন্তু ১৯৫৩ সালে োবগণ কটষ্ট েলর প্রমাণ েরা হয় কি, এডট কমালটও কোন ডমডসং 
ডেঙ্ক নয়। এটালে েলয়েলশা ডবডেয়ন বছর আলর্র বলে চাডেলয় কদওয়া 
হলয়ডছলো।র্লবেণায় কদখা িায়, এই খুডেডট মাত্র ৬০০ বছর আলর্র আর এর মাডড়র 
দাুঁেগুলো ওরাং ওটাং নালমর অনয প্রাণীর। রাোরাডে ডববেগন মহলে কশাে কনলম 
আলস। 
. 
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বুঝলে পারডছস রূপম, ডববেগনবাদলে কজার েলর প্রমাণ েরার জনয েলোরেম 
জাডেয়াডের আশ্রয় কনওয়া হলয়লছ এবং হলে? 
এেটা েূয়া ডজডনসলে ডেোলব বছলরর পর বছর ধলর প্রমাণ ডহলসলব ডর্োলনা 
হলয়লছ? 
. 
কনট ঘাুঁটলে এরেম কজাুঁড়াোডে কদওয়া অলনে ডমডসং ডেলঙ্কর খবর েুই এখলনা 
পাডব। কমাোেথা, এই নাডিেো, এই ডববেগনবাদ ডটলে আলছ কেবে পডশ্চমা 
বস্তুবাদীলদর েমো আর টাোর কজালর। 
. 
এই ডববেগনবাদই োলদর সবগলশে সম্বে ধমগলে বাডেে েলর কদওয়ার। োই এটালে 
প্রডেডষ্ঠে েরার জনয, দাুঁড় েরালনার জনয, মানুেলে ডর্োলনার জনয োলদর িা িা 
েরলে হয় োরা েরলব। িলো জাডেয়াডের আশ্রয় ডনলে হয় োরা ডনলব। 
. 
এরপরও ডে বেডব কোর নাডিেো সাুঁধু? সৎ? প্রোরণাডবহীন ডনলেগজাে ডজডনস? 
. 
রূপম ডেছু না বলে চুপ েলর আলছ। হাসনাে বলে উিলো, 'ইশ! এেেণ কো 
নাডিেোলে ডনলেগজাে, সৎ, সাুঁধু, কোন দুই নাম্বাডর কনই, কোন েিবাডজ কনই বলে 
কেেচার ডদডেডে। এখন ডেছু বে?' 
. 
এশা'র আজান পড়লো। আমরা নামালজ িাওয়ার জনয উলি দাুঁড়াোম।আমালদর সালথ 
রাডেব আর হাসনােও আলছ। অল্প এেটু পথ হাুঁটার পলর আডম হিাৎ কথলম কর্োম। 
সাডজদ বেলো, 'লোর আবার ডে হলো কর?' 
আডম রাডর্ রাডর্ কচহারায়, বড় বড় কচাখ েলর বেোম, 'েুই বযাটা হাসনােলে েখন 
ওইোলব ঝাুঁডড় ডদলয়ডছডে কেলনা?' 
. 
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সাডজদ হাসনালের ডদলে োোলো। মুচডে কহলস বেলো, 'লশক্সপীয়র বলেলছন - 
'Sometimes I have to be cruel just to be kind'..... 
আমরা সবাই হা হা হা েলর কহলস কফেোম। 
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