
লেখকবৃন্দলেখকবৃন্দ
আসিফ আদনান, ড. িাইফুর রহমান, ডা. রাফান আহমমদ
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ভূমিকা

পরম করুণাময় ও অিীম দয়ােু আল্াহর নামম। যাবতীয় প্রশংিা আল্াহর। দরুদ ও 
িাোম নসব কসরম ملسو هيلع هللا ىلص-এর ওপর, যামক িত্যিহ লপ্ররণ করা হময়সিে িুিংবাদদাতা 
ও িতক্ককারী সহমিমব।

একজন আসেম বমেসিমেন, ‘একিময় মুশসরকরা idol (মূসত্ক) পূজা করত। 
এখনকার মুশসরকরা ideology (মতাদশ্ক) পূজা কমর।’ এিাড়া ইিোম ও সরিষ্ান ধম্ক 
িাড়া অন্য লকামনা ধমম্ক ‘ধম্কান্তর বা conversion’ এর ধারণাটা লিভামব লনই। আর  
লযমকামনা এোকার নাসতিকরাই িংগসিত হমত পারমে ওই এোকার প্রভাবশােী 
ধম্কটামক বুসধিবৃসতিক আক্রমণ করমত শুরু কমর। আর লযখামন রাষ্ট্রক্ষমতা হামত 
পায়, লিখামন রমতের বন্যায় ধম্ক ও ধাসম্ককমদর ভাসিময় লদয়। অতীমত লিাসভময়ত 
রাসশয়ািহ সবসভন্ন স্ামন তারা এর িাক্ষর লরমখমি। মজার ব্যাপার হমো, তারা 
মুিসেমমদর হীনম্যতায় লফোর জন্য শসতেশােী অর্কনীসত সকংবা কম অপরামধর 
লদশগুমোমক লদসখময় বমে, ‘ঐ লদমখা, “নাসতিক” লদশগুমো কত ভামো! মুিসেম 
লদশগুমো খুব খারাপ…।’ ওসদমক ‘নাসতিক’ লদশগুমো লরমক গণহত্যার উদাহরণ 
লদখামে তারা বমে, ‘এর দায় নাসতিকতার না, এর দায় অমুক মতাদমশ্কর!’ এই হমছে 
তামদর বুসধিবৃসতিক আক্রমণ ও ডাবে স্্যান্ামড্কর এক ঝেক। 

বাংোমদমশ ইিোমমর ওপর বুসধিবৃসতিক আক্রমণটা নাসতিকমদর মাধ্যমম অমনকসদন 
ধমরই হমছে; যসদও এর লবসশরভাগ (কু)বুসধিই সরিষ্ান সমশনাসরমদর লরমক অনুবাদ 
কমর পাওয়া। মুিসেমরাও এগুমোর বুসধিবৃসতিক প্রসতমরাধ কমরমি, তমব লিগুমো 
িুিংগসিত না। ইন্ারমনমটর সবসভন্ন জায়গায় িড়ামনাসিটামনা। তাই লয অসভমযাগ 
করা হয়—‘লমাসমনরা কেমমর সবরুমধি কেম চাোমত জামন না, শুধু ভাময়ামেন্স 
কমর’—তা আিমে ভুে। মুসমনগণ বহু আমগ লরমকই কেম, কীমবাড্ক, কীপ্যাড, 
কণ্ঠ ইত্যাসদ চাোমছেন। আপসন লদখমত না পারমে বা লদখমত না চাইমে লিটা 
আপনার ব্যর্কতা।
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িড়ামনাসিটামনা সজসনি মোটবধি হওয়ার অর্ক হমো আমগর চাইমত সকিুটা হমেও 
লগািামনা, িুিংগসিত ও িুিংরসক্ষত হওয়া। এবং জনগণ এটা খুব কমর চাইসিেও। 
তাই নাসতিকতাসবমরাধী বই লেখার ধারাটা শুরু হওয়ার পরপরই তা আল্াহর ইছোয় 
ব্যাপক িাড়া লফমে। আমামদর ‘িত্যকরন’ লফিবুক লপইমজর যাত্া শুরু হয় ২০১৬ 
িামের নমভম্বমর। নাসতিক-অমঞেয়বাদী-লিকু্যোর কত্্কক িৃষ্ িংশময়র প্রতু্যতির ও 
ব্যবমছেদ সনময় বাংোমদমশর বহু উদীয়মান ইিোসম লেখমকর লেখাগুমো এমক 
এমক প্রকাশ হমত রামক এই লপইমজ। ২০১৭ িামের অম্াবর মামি িত্যকরমনর 
বািাইক্ত লেখা সনময় প্রকাসশত হয় আমামদর প্ররম বই ‘িত্যকরন’। এরই 
ধাবাসহকতায় আমামদর ‘িত্যকরন’ সিসরমজর ২য় বই ‘িত্যকরন ২’।

অমুিসেমরা একটার পর একটা আক্রমণাত্মক প্রশ্ন কমরই যামব, আর মুিসেমরা 
লিগুমোর রক্ষণাত্মক জবাব সদময়ই যামব—এটা দাওয়াহর আদশ্ক পধিসত নয়। যামদর 
অন্তমর লরাগ আমি, তারা  এমকর-পর-এক প্রশ্ন আনমতই রাকমব। এগুমোর 
প্রতু্যতিমর বই সেখমত রাকমে বইময়র োইমরেসর হময় যামব, সকন্তু সবমবেষীমদর প্রশ্ন 
তখনও লশষ হমব না। আর  মানবীয় যুসতেবুসধি সনতান্তই িীমাবধি। আসতিক-নাসতিক 
লয পমক্ষর করাই বেুন-না-লকন, সদনমশমষ উভয়পমক্ষর আগু্কমমন্-ই মানবীয় 
খসডিত ঞোমনর লভতর িীমাবধি।

ইিোমমর সকিু সবধান এমন আমি, লযগুমো অমুিসেম লতা দূমরর করা, মুিসেমমদর 
কুপ্রবৃসতিই মানমত চাইমব না। এমনসক সকিু হুকুমমর ব্যাপামর আল্াহ লতা জাসনময়ই 
সদময়মিন লয, এগুমো আমামদর অপিন্দ হমব। সকন্তু কুপ্রবৃসতির সবরুমধি সগময় লিগুমো 
পােন করমত হমব। ‘আজমক এগুমো অমুিসেমমদরমক পিন্দ কসরময়ই িাড়ব’—
এমন মমনাভাব সনময় যসদ লকউ নাসতিকমদর িামর তক্ক শুরু কমরন, তাহমে প্রবে 
িম্াবনা আমি লয, তাসক্কক িামহব আল্াহর বেীনমকই সবক্ত কমর িাড়মবন। আবার 
সকিু সবধান আমি লযগুমো বাতিমব প্রময়াগ কমর লদখামনা িাড়া কখমনাই লিগুমোর 
িুফে লবাঝা যামব না। লযমন—ইিোসম অর্কনীসত বা সবচারনীসত বাতিমব প্রময়াগ না 
কমর শুধু এর পমক্ষ বইময়র পর বই সেমখ যাওয়াটা পূণ্কাঙ্গ িমাধান না।

তাই আল্াহর হুকুমম রািূেুল্াহ ملسو هيلع هللا ىلص মাক্ী জীবমনর প্রায় পুমরাটা িময় ইিোমমর 
লমৌসেক সজসনিগুমোর দাওয়াহ আমগ সদময়মিন। সশরক-কুফমরর লমৌসেক 
সবষয়গুমোমক ধমর ধমর আক্রমণ কমরমিন। সশরসক-কুফসর ধারণাগুমো লয কত 
অিার, কাসফর-মুশসরকমদর জীবন লয কত অন্ধকার, লিগুমো ধমর ধমর লদসখময়মিন। 
ইিোমসবমরাধী শসতে এমত এমনই টােমাটাে হময় লগমি লয, ‘ইিোমমর এটা এমন 
লকন?’ ‘ওটা অমন না লকন?’-এিব প্রশ্ন লতাোরই িুমযাগ পায়সন; িুমযাগ লপমেও 
হামে পাসন পায়সন।
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িাহাসবমদর কময়ক প্রজন্ম পরই মুিসেমরা গ্ীক দশ্কমনর িামর পসরসচত হয়। উম্াহর 
বড় একটা অংমশর তামত লচাখ ধাঁসধময় যায়। ইিোমমক দুমমড়-মুচমড় দশ্কমনর 
িামর খাপ খাওয়ামনার লচষ্া করমত সগময় লবশ সকিু ভ্ান্ত সফরকার উদ্ভব হয়। সকন্তু 
আহেুি িুন্নাহর আসেমগণ দশ্কমনর সবপরীমত অসবক্ত ইিোমমক আঁকমড় ধমর 
রামখন। আর লকউ লকউ দশ্কনমক এমন আক্রমণ কমর এর অিারতা তুমে ধমরন লয, 
যামদর লচাখ ধাঁসধময় সগময়সিে, তামদর অমনমকরই দৃসষ্শসতে সফমর আমি।

আজমক পসচিমা উদারননসতক বস্তুবাদী দশ্কনগুমো আমামদর লচাখ ধাঁসধময় সদমছে। 
সনমজমক লিরা মমন কমর তারা ইিোমমক আক্রমণ করমি। ইিোম লকন ওমদর 
মনমমতা হমো না—এিব জানমত চাইমি। এটা ওই মক্া আর গ্ীমির মুশসরকমদর 
পুমরামনা কোমকৌশমের-ই নতুন রূপ। ওই একই পধিসতমতই এর লমাকাসবো করমত 
হমব। ‘িত্যকরন’ সিসরমজর প্ররম বইসটর মমতা এই বইমতও প্রমশ্নর উতির সদমত 
রাকার চক্রটা লরমক লবর হময় পােটা প্রশ্ন করার একটা প্রমচষ্া রময়মি।

সশয়া িম্প্রদায় িাহাসবমদরমক (রসদয়াল্াহু আনহুম আজমাইন) গাসেগাোজ কমর, 
কাসদয়াসনরা লগাোম আহমদ (ো’নাতুল্াহ আোইসহ)-লক নসব মামন, কুরআসনস্রা 
হাদীি অস্ীকার কমর। দূর লরমক লদমখ আমামদর কামি মমন হয় তামদর যুসতেগুমো 
আমরা তুসড় লমমর উসড়ময় সদমত পারব। সকন্তু বাতিমব লকামনা সশয়া, কাসদয়াসন বা 
কুরআসনমস্র িামর তক্ক কমর লদমখন, অত  িহজ না। আসেম বা ইিোমমর িাত্ 
না হমে তামদর সকিু কুযুসতে শুমন রীসতমমতা ভড়মক যামবন। লতমসন নাসতিকমদর িব 
কুযুসতেও মজায় মজায় গমপে গমপে খডিন করা িম্ব না। আপসন লিিব কুযুসতেমত 
কান না সদময় সনমজর ইবাদাত-বমন্দসগ সনময় রাকমে লকামনা িমি্যা লনই। সকন্তু 
নাসতিকমদর কসিন কসিন যুসতেগুমো লকউ আগ্হ ভমর শুনমব, তারপর আশা করমব 
শরবমতর মমতা িহজ কমর লিগুমোর উতির তামক সগসেময় লদয়া লহাক—এটা িম্ব 
না। কসিন প্রমশ্নর উতির কসিন হমতই পামর। ‘িত্যকরন ২’-এ সকিু কািমখাট্া লেখা 
রাকমত পামর। এরমচময়ও অমনক কসিন কসিন আক্রমণ নাসতিকমদর আমি। আল্াহর 
লকামনা-না-লকামনা বান্দা লিগুমোরও িমমামনর কািমখাট্া জবাব সদময় সদময়মিন। 
না পড়মত চাইমে লনই। সকন্তু পড়মত সগময় আমরা লযন ‘ধুর কীিব লেখমি, কসিন 
করা বুসঝ না!’ বমে বই িুঁমড় না লফসে।

আসেম ও তাসেবুে ইেম িমামজর প্রসত আমার অনুমরাধ রাকমব ‘িত্যকরন’ এর 
উমদ্যামগর জন্য দুআ করার। সবসভন্ন লি্মরর মানুমষর িসম্সেত প্রমচষ্ায়ই লতা 
ইিোমমর লখদমত হমব। ‘িত্যকরন ২’ এর লেখমকরা শারয়ী িম্াদনার জন্য 
আপনামদরই মুখামপক্ষী। আপনারা ইমামসত না করমে এরা িাোতও পড়মত পারমব 
না, এরা মারা লগমে জানাযাটাও আপনারাই পড়ামবন। 
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‘িত্যকরন’ লপইজ এবং এর প্রকাসশত বইময়র উমদ্যশ্য হমো নাসতিক-অমঞেয়বাদী-
লিকু্যোর কত্্কক িৃষ্ িংশময়র প্রতু্যতির ও ব্যবমছেদ। ইিোমমর দাওয়াহমক িবার 
কামি লপৌঁমি লদয়া। ‘িত্যকরন’ লফিবুক লপইমজ সনয়সমতই এ ব্যাপামর লেখা লপাস্ 
হমছে। এই বই প্রকাশ হওয়া (‘িত্যকরন ২’ ১ম িংস্করণ) পয্কন্ত লপইজ লরমক 
প্রায় ৫০০ পমব্কর লেখা লপাস্ হময়মি। প্রসতবার পমব্কর শতক পূণ্ক হমে িকে 
লেখার তাসেকা ও সেংক এবং সপসডএফ িংকেন প্রকাশ কমর লপাস্ লদওয়া হয়। 
লপইমজর সপনমপামস্ লগমে লিসট লপময় যামবন। ‘িত্যকরন’ শুধু বই আকামরই 
না, বরং িব িমময়ই আপনামদর িমঙ্গ আমি এবং কাজ কমর যামব ইন-শা-আল্াহ। 
আপনামদর িবার অংশগ্হণ এবং দুআ কাম্য।

আল্াহ তাআোই তাওসফকদাতা। ওয়ােহামদু সেল্াসহ রসবিে আোমীন।

িত্যকরন সটম
লফিবুক লপইজ : www.facebook.com/shottokothon1
ওময়বিাইট : www.response-to-anti-islam.com

www.rafanofficial.wordpress.com



ক্ামিরা
তানভীর আহমমদ

ক্যানন, সনকন আর িসন এর মমতা িুসবশাে লকাম্াসনগুমো সনমজমদর ক্যামমরার 
অমটামফাকাি লিন্সর িবিময় উন্নত করার লচষ্ায় রত রামক। সনরেি লচষ্া, 
েক্ষ মাপামাসপ, লপ্রাগ্াসমং আর লকাসট লকাসট ট্ায়াে অ্যান্ এরমরর মধ্য সদময় 
ক্যামমরাগুমোর অমটামফাকাি লিন্সর অমনক উন্নত আর দারুণ হময় উমিমি।

আমগকার সকিু ক্যামমরায় লফাকাি করমত ‘Sonar’ এর মমতা প্রযুসতে ব্যবহার 
হমতা। একটা শব্দ লযময় সফমর আিমে লিখান লরমক লফাকাি করা বস্তুসট কতদূমর 
রময়মি তা ধারণা কমর লেমন্সর লফাকাে লেংর বাসড়ময়-কসমময় লফাকাি করা হমতা। 
এরও আমগ লপশাদার ক্যামমরাম্যানমদর একজন িাহায্যকারী দরকার হমতা, লয 
সক না দসড় সদময় ক্যামমরা আর লফাকাি করা বস্তুর দূরত্ব লমমপ ক্যামমরাম্যানমক 
জানাত! আর এরপর ক্যামমরাম্যান সহমিব কমষ লফাকাি করমতন। এখনকার 
আধুসনক ক্যামমরাগুমো কনট্াস্, শাপ্কমনি ইত্যাসদ মাপামাসপ কমর সনখুঁত লপ্রাগ্াম 
করা িফটওয়্যামরর মাধ্যমম লফাকাি কমর রামক।

সকন্তু এখমনা িবমচময় অতাধুসনক ক্যামমরার অমটামফাকাি কীভামব দক্ষতার িামর 
ব্যবহার করমত হমব লি সবষময় সটউমটাসরয়াে সভসডও আমি। লকামনা ক্যামমরার 
টাচস্রিমন লফাকাি এসরয়ামত স্পশ্ক করমেই হয় লতা লকামনা ক্যামময়ায় িসব লতাোর 
আগ মুহুমত্ক বাটন সদময় লফাকাি এসরয়া সনধ্কারণ কমর লদয়া োমগ। িাধারণত িসবর 
লকাণায় রাকা বস্তু এত কিরত কমর লফাকাি করা হয়।

অরচ লচাখ লফাকাসিং কমর আিমি শতিহস্র বির ধমর। অন্যিব প্রাণীর লচাখ বাদ 
সদোম, মানুমষর লচাখও প্রায় ইনস্্যান্ লফাকাি কমর রামক (লিমকমন্র ৩ ভামগর 
১ ভাগ িমময়)। এই মুহূমত্ক স্রিমন তাসকময় রাকা মানুষসট স্রিমনর লপিমন তাকামে 
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িামর িামর লফাকাি হময় যায়। আবার সফমর তাকামে আবারও এখামন লফাকাি। 
এিাড়াও ক্যামমরার লেন্সগুমো হয় ঢাউি আক্সতর আর লিখামন কাঁচ িামমন-
লপিমন কমর লফাকাি করমত হয়। অরচ লচামখর লফাকাসিং সক না হয় লেমন্সর 
আক্সত পসরবত্কন কমর!

শুধু মানুমষর লচামখর মমতা এত জসটে, এত উন্নত লফাকাসিং লয সবসেয়ন 
বিমরর সববত্কমনও িম্ব না, বরং একজন Intelligent Designer বা বুসধিমান 
নকশাকারীরই ততসর করা লিটাই অসধক যুসতেযুতে। এই লতা লগে লকবে মানুমষর 
লচামখর করা; ঈগমের লচাখ লতা মাইে দূর লরমকও লিাট সজসনি স্পষ্ লদখমত 
পায়। একটা তুেনায় লদখা সগময়মি, মানুমষর এমন লচাখ রাকমে দশ তো িমান 
সবস্ডংময়র ওপর লরমক লিাট সপঁপমড় স্পষ্ লদখমত লপত।

লচামখর ব্যাপার সনময় ডারউইনও সেখমত বাধ্য হময়সিে। On the origins of 
Species এর ষষ্ঠ অধ্যাময় লি সেমখমি—

‘To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for 
adjusting the focus to different distances, for admitting different 
amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic 
aberration, could have been formed by natural selection, seems, I 
freely confess, absurd in the highest degree.’

অর্কাৎ িহজভাষায়—লচামখর লফাকাসিং, আমোক সনয়ন্ত্রণ এতিবসকিুর কায্ককোপ 
িুচারুরূমপ িম্ন্ন হওয়ার মমতা সবষয়সট, স্ীকার করমতই হয়, ন্যাচারাে 
সিমেকশামনর নামম চাসেময় লদয়া িবমচময় অমযৌসতেক বমে মমন হয়।

ডারউইন িমত্যর লকামনা দসেে নয়। দসেে নয় লকামনা সরউসর বা বতেব্যও। 
ডারউইমনর এই বতেব্যটুকু অমনমকই িৃসষ্তম্বের পমক্ষ দসেে সহমিমব ব্যবহার 
কমর। অরচ এই সবষময় লি অতটুকু বমেই লরমম যায়সন। বরং েম্বা সফসরসতি সদময়মি, 
প্রাক্সতক সনব্কাচমনর অিম্বমক িম্ব করার অনবঞোসনক সফসরসতি।[1]

[1] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the Focus 
to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction 
of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, 
seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the 
sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared 
the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher 
knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from 
a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each 
grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies 
and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations 
should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of 
believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though 
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সকিু সববত্কনবাদী মানুমষর লচাখ সক ‘সনখুঁত’ লিই প্রশ্ন কমর চমে যায় অন্যসদমক। 
ঈগমের লচাখ বা অম্াপামির লচাখ আরও লবসশ কম্কক্ষম, সনখুঁত লিিব বণ্কনা সদময় 
তারা জাসহর কমর লবড়ায় লয, মানুমষর লচাখ লমামটও ‘সনখুঁত’ বা ‘উন্নত’ নয়। ভাষার 
মারপ্যাঁচ ব্যবহার কমর আমোচনা সভন্ন খামত প্রবাসহত করা লযন তামদর রমতে সমমশ 
আমি।

মানুমষর লচাখ সনখুঁত এই দাসব লকউ কমরসন। বরং লচামখ আমো প্রমবশ করা, 
লিগুমো লরসটনায় উেমটা প্রসতসবম্ব ততসর করা, লিই প্রসতসবম্ব আবার সনউরন কত্্কক 
মসতিমকে লপৌঁমি লদয়া, মসতিমকে লপৌঁমি উেমটা প্রসতসবম্ব আবার লিাজা হময় সগময় 
লশষমমশ লদখার অনুভূসত ততসর করা—এত এত ব্যাপার ি্যাপার, এত কারিাসজ 
লয প্রময়াজনানুযায়ী িুচারুভামব িম্ন্ন হমছে লিই প্রসক্রয়ার করা বো হময়মি। বো 
হময়মি এতিব প্রসক্রয়া এত িুন্দর কমর হওয়ার লমকাসনজমমর করা।

‘মানুমষর লচাখ সনখুঁত না, এর লরমকও উন্নত লচাখ প্রাসণকূমে রময়মি। এখমনা পয্কন্ত 
িবমচময় উন্নত আর সনখুঁত লচাখ অম্াপামির লচাখ; িুতরাং এিব লচামখর লকামনা 
িৃসষ্কত্কা লনই, এগুমো একা একাই সববসত্কত হময় সবসভন্ন মামনর হময়মি’—এিব 
করাবাত্কা এই করাগুমোর মমতাই অিার—ক্যানন ৭০সড ক্যামমরা সনখুঁত ক্যামমরা 
নয়, এর লরমকও উন্নত ক্যানন ৮০সড, ১০০সড ইত্যাসদ রময়মি। িুতরাং লকামনা 
ক্যামমরারই লকামনা ততসরকারী, সনম্কাণকারী লনই!

‘মানুষ সনখুঁত িৃসষ্ না’—এই দাসবর লপিমন আমরকটা বাত্কা রামক। আর লিটা হমো, 
অতএব মানুষ আশরাফুে মাখেুকাত না। অরচ মানুষমক ‘আশরাফুে মাখেুকাত’ 
তার সভন্ন সভন্ন প্রমত্যকসট সফচামরর জন্য করা হয়সন; বরং িমতিটা সমমে লয মানুষ, 
লিই মানুষমক িকে িৃসষ্র লিরা বো হময়মি। মানুষ তার লমধা, বুসধি, দশ্কন িবসকিু 
সদময় অন্যিবসকিুর ওপর প্রভাব সবতিার করমত পারমব লি কারমণ বো হময়মি। 
সকন্তু ডসকন্সরা লেকচামর আর জাফর ইকবােরা িাময়ন্স সফকশনগুমোমত যখন 
সববত্কমনর িাফাই লগময় মানুমষর লচাখ সববসত্কত হময়(!) এখমনা পুমরাপুসর সনখুঁত 

insuperable by our imagination, should not be considered as subversive of the theory. 
How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself 
originated; but I may remark that, as some of the lowest organisms, in which nerves 
cannot be detected, are capable of perceiving light, it does not seem impossible that 
certain sensitive elements in their sarcode should become aggregated and developed 
into nerves, endowed with this special sensibility. - On the origins of Species, Chapter 6.
এখামন ডারউইন প্ররমম—লচামখর এমন কুশেী প্রাক্সতক সনব্কাচমন সববত্কমন হওয়া িম্ব না বমে মমন হয়—
বমে স্ীকার কমর। সকন্তু তারপর তা মানুমষর ঞোমনর স্পেতা বমে চাসেময় সদে। বেে, এখন না সক আমরা সচন্তা 
করমত পারসি না। ‘এমসন এমসনই হময় লগমি’ এমন রূপকরায় আমামদরমক সবশ্াি রাখমত বেে। কীভামব 
হময়মি তা সবঞোন একিময় ব্যাখ্যা করমব। সকন্তু লকন হময়মি লিটা? লকন এমনই হমো লিটার উতির সবঞোন 
কখমনা বমে না। ‘লকন’ এর উতির িবিময় ‘এমসনমতই হময়মি আর কী!’
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হময় উমিসন টাইমপর বাত্কা সদময় লদয়,[2] তখন সশশুমনগুমো লভমব বমি—তমব লতা 
সববত্কনই িত্য; তামদর মমন প্রশ্ন উমি—তমব কীভামব মানুষ িৃসষ্র লিরা জীব হয়? 
তখন যুসতের ভ্াসন্তগুমো ধসরময় লদয়ার মমতা লকউ রামক না।

বস্তুত, ‘িব্কমরেষ্ঠ’ আর ‘িৃসষ্জগমতর মমধ্য িব্কমরেষ্ঠ’ এক সজসনি নয়। আগামী দশ 
বির পমরর ক্যানন ৫৪৩২১সড মমডে লবর করা মামন এই নয় লয, এখনকার 
অমপক্ষাক্ত কম উন্নত ৭০সড মমডমের লকামনা সনম্কাতা লনই। এখনকার এই 
মমডমেই লয-পসরমাণ ঞোনসবঞোন আর রেম প্রময়াগ করা হময়মি, তাই যসদ এর 
লপিমন সনম্কাতা রাকার সনমদ্কশ কমর, তমব লচামখর ওই লিাট্ লকাটমর ক্রমাগত 
লেন্স আসকময়-বাঁসকময় এই মুহুমত্ক আপনার লদখার অনুভূসত িৃসষ্ করা, প্রময়াজমন 
লেন্সক্যাপ (লচামখর পাতা) আর সেকুইড সদময় লচাখমক ক্রমাগত রক্ষা করার মমতা 
কুশেী লতা একজন বুসধিমান নকশাকারীর সদমকই সভড়ায়।

মুসমন অর্কাৎ, সবশ্ািীমদর জন্য সকন্তু িত্য-সমর্যা সনণ্কময় রমবর করাই যমরষ্ হয়। আর 
বাসকরা িত্য লপময়ও করা লপঁচায়, লযমনটা ডারউইন কমরসিে, করমি এখনকার 
ডারউইনবাদীরা।

‘শীঘ্রই আমি তাদেরদে আিার মিেশ্শিাবলী প্রেশ্শি েরাব পৃমিবীর মেগদতে 
এবং তাদের মিদেদের িদ্যে; যাদত তাদের োদে স্পষ্ট হয় যয, এটা সতযে। 
আপিার পালিেত্শ া সব্শমবষদয় সাক্যেোতা, এটা মে যদিষ্ট িয়?’[3]

[2] অম্াপামির লচাখ, ড্র জাফর ইকবাে। এই িাময়ন্স সফকশনসটমত—মানুমষর সবসভন্ন সদক সনখুঁত না, 
আর এটা সববত্কমনর ধারামত আরও সনখুঁত হমত পারত—এমন একটা বাত্কা লদয়া হময়মি। যসদও লশষমমশ 
মানুমষর সনমজর সডজাইন করা ত্রুসটসবহীন মানুমষ িভ্যতার পরাজয় লদখামনা হময়মি, সকন্তু সববত্কনবাদ িত্য ধমর 
সনময় প্রাক্সতক সনব্কাচমন যা অসজ্কত হময়মি লিটাই ভামো এমন বাত্কা লরমকই লগমি। কখমনা বাত্কা এমন হয়সন 
লয, িৃসষ্কত্কার সিধিান্তই ভামো।
[3] িূরা ফুিসিোত, ৪১ : ৫৩।
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১২৪ সহজসরর ঈদুে আযহার সদমন কুফার অসধবািীরা সবসচত্ এক ঘটনার িাক্ষী 
হয়। কুফায় বানু উমাইয়্যার সনময়াগক্ত প্রসতসনসধ, খাসেদ ইবনু আবসদল্াহ আে 
কািরী ঈমদর খুতবায় লঘাষণা কমরন—

‘লহ লোক িকে, আপনারা কুরবাসন করুন। মহান আল্াহ আপনামদর 
কুরবাসন কবুে কমর সনমবন। আসম জা’দ ইবনু সদরহামমক কুরবাসন করসি। 
লি মমন কমর, মহান আল্াহ ইবরাহীম আোইসহি িাোম-লক খেীেরূমপ 
গ্হণ কমরনসন এবং মূিা আোইসহি িাোম-এর িামর করাও বমেনসন। 
অরচ জা’দ যা বেমি মহান আল্াহ তা লরমক অমনক ঊমধ্্ক।’

সতসন জা’দ ইবনু সদরহামমক মৃতু্যদডি লদন।[50]

জা’দ ইবনু সদরহামমর ব্যাপামর ইমাম ইবনু কািীর রসহমাহুল্াহ-এর বতেমব্যর[51] 
িারমম্ক হমো :

জা’দ ইবনু সদরহাম হমো প্ররম ব্যসতে লয দাসব কমরসিে, কুরআন িৃষ্। পরবত্কীমত 
মুতাসযোমদর মাধ্যমম এই কুফসর আকীদা প্রিার পায়। জা’লদর কাি লরমক এই 
আকীদা গ্হণ কমর জাহসময়্যাহ সফরকার িূচনাকারী জাহম সবন িাফওয়ান। জাহম 
সবন িাফওয়ামনর কাি লরমক এই আকীদা গ্হণ কমর সবশর আে মুরাইসি। আর 
সবশর আে মুরাইসির কাি লরমক গ্হণ কমর আহমাদ ইবনু আসব দুআদ।

জা’দ ইবনু সদরহামমর আকীদামক জনসপ্রয় কমর জাহম সবন িাফওয়ান। এবং জাহম 
সবন িাফওয়ামনর প্রচাসরত আকীদার সবসভন্ন সদক সবসভন্নভামব মুতাসযো-িহ ভ্ান্ত 

[50] খােমক আফআসেে ইবাদ, ২৯; মুখতাসিরুে উেু, ৭৫।
[51] আে সবদায়া ওয়ান সনহায়া, ১৩/১৪৮।
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আকীদার নানা সফরকার উত্ামন ভূসমকা রামখ। সবমশষ কমর আল্াহ িুবহানাহু ওয়া 
তাআোর পসবত্ গুণাবেী ও তবসশমষ্্যর ব্যাপামর সবসভন্ন ভ্াসন্তর লশকড় খুঁমজ পাওয়া 
যায় জাহম সবন িাফওয়ামনর কামি।

জাহম সবন িাফওয়ামনর এ সবষাতে আকীদা কীভামব গমড় উমিসিে? লকান সচন্তা 
পধিসতর মাধ্যমম লি হাজার বির ধমর উম্াহমক তাড়া কমর লবড়ামনা এ ভ্ান্ত 
উপিংহারগুমোমত লপৌঁমিসিে?

জাহমমর পরভ্ষ্তার শুরুটা হময়সিে নাসতিকমদর িামর তক্ক লরমক। ইমাম আহমাদ 
ইবনু হাম্বে, ইমাম বুখাসর-িহ অন্যান্য আরও অমনমকর বতেব্য অনুযায়ী, 
িুমাসনয়্যাহ নামমর একদে দাশ্কসনকমদর িামর ইিোমমর পক্ষ সনময় সবতক্ক শুরু 
কমর। িুমাসনয়্যাহরা সিে ভারত ও খুরািামনর সদমকর একটা সফরকা, যারা সবশ্ামির 
সদক লরমক naturalist (প্রক্সতবাদী/প্রাক্তদাশ্কসনক) সিে।

িুমাসনয়্যাহমদর িামর জাহমমর তমক্কর সভসতি সিে কাোম।[52] লরমটাসরক, েসজক। 
এ ধরমনর তমক্কর একটা উদাহরণ লদখা যাক। িুমাসনয়্যাহরা জাহমমক প্রশ্ন করে— 

তুসম দাসব কমরা, ইোহ আমি?
- হ্যাঁ।
তুসম সক িরািসর লতামার ইোহমক লদমখি?
- না।
তাঁর করা শুমনি?
- না।
লকামনা ঘ্াণ লপময়ি?
- না।
কখমনা তাঁমক স্পশ্ক কমরি?
- না।
লকামনা ইস্রিময়র মাধ্যমম তাঁর উপসস্সতর প্রমাণ লপময়ি?
- না।
তার মামন তুসম আিমে জামনা না লয, লি ইোহ?
- ...
পঞ্চ ইস্রিময়র মাধ্যমম যামক অনুভব করা যায় না, তার সক আিমেই অসতিত্ব 
আমি?

জাহম লকামনা জবাব সদমত পারে না। এ কমরাপকরমনর পর চসল্শ সদন লি িাোত 
আদায় করা লরমক সবরত রাকে। কারণ, লি বুঝমত পারসিে না লি আিমে লকান 

[52] শারহু সকতাবুে ইবানাহ, ১৮।
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ি্বোর ইবাদাত করমি। তারপর একটা যুতিই উতির খুঁমজ লবর করে। সকন্তু লদখা 
লগে এ উতিরমক যুসতের মাপকাসিমত সটসকময় রাখমত হমে, আল্াহ িুবহানাহু ওয়া 
তাআোর পসবত্ নাম ও গুণাবেীিমূহমক অস্ীকার করমত হমছে। সনমজর যুসতের 
দাশ্কসনক ও লযৌসতেক িামঞ্জি্য বজায় রাখার জন্য লি তাই করে। এভামব লি কুরআন 
িৃষ্ হবার সবশ্ািও গ্হণ করে, সকংবা বো যায় করমত বাধ্য হমো।

পুমরা ব্যাপারটার শুরু লকারা লরমক?

অমনক আসেমমর মমত, জাহম সবন িাফওয়ামনর সফকমহর ব্যাপামর ঞোন সিে, 
এিাড়া ইেমুে কাোমমও তার দক্ষতা সিে। সকন্তু আকীদার মজবুত সভসতি, 
শারীয়াহর দসেে, দসেমের িসিক ব্যাখ্যা এবং িাোফ আি-িাসেহীমনর আিামরর 
ব্যাপামর পয্কাপ্ত ঞোন িাড়া নাসতিকমদর সিক করা কািামমার লভতমর ঢুমক তামদর 
িামর সবতমক্ক যাবার কারমণ লি সনমজ সবভ্ান্ত হময়সিে, এবং পরবত্কী যুগ যুগ ধমর 
তার এিব সবভ্াসন্ত উম্াহর মমধ্য সবসভন্ন ধরমনর সফরকা ও সফতনার জন্ম সদে, যার 
প্রভাব আজও চেমি। যতটুকু লবাঝা যায়, জাহমমর প্রারসমক সনয়তও ভামো সিে। 
তক্ক-সবতমক্কর মাধ্যমম লি ইিোমমক সডমফন্ করত, নাসতিকমদর প্রমশ্নর জবাব 
সদত। আপাতদৃসষ্মত প্রশংিনীয় কাজ। সকন্তু লমৌসেক সকিু ভুমের কারমণ এ কাজটাই 
উম্াহর জন্য মারাত্মক এক সফতনা হময় লদখা সদে।

জাহসময়্যাহ এবং মুতাসযোমদর িমময় কাসফরমদর িামর তমক্কর মূে সবষয় সিে 
আল্াহ িুবহানাহু ওয়া তাআোর অসতিত্ব, তাঁর গুণাবেী ইত্যাসদ সনময়। তাই এ 
সবতক্ক লরমক জন্ম লনয়া সবচু্যসতগুমো সিে মূেত আকীদার এ সবষয়গুমো সনময়। 
আমামদর িমময়ও নাসতিকমদর িামর অমনক তক্ক হয়। লবশ ক’বির যারা ইিোম 
সনময় লেখামেসখ কমরন তামদর কামি এটা কামজর লবশ জনসপ্রয় একটা সদকও। 
আমামদর িমময়র নাসতিকরাও আল্াহর অসতিত্ব সনময় প্রশ্ন লতামে, ‘স্রষ্া এমন না 
হময় অমন না লকন?’– এ ধরমনর প্রশ্নও কমর। সকন্তু গভীরভামব েক্ষ্য করমে 
লদখমবন, আমামদর িমময় কাসফরমদর বেম্বের মূে সবষয় আল্াহর অসতিত্ব না।

‘আল্াহ আমিন’—অ্যামমসরকা বমেন, ইসন্য়া বমেন, চায়না বমেন, ইউএন 
বমেন—তবসশ্ক কুফর-ব্যবস্া এ সবশ্াি লমমন সনমত রাসজ আমি। সকন্তু আল্াহ 
লযভামব বমেমিন লিভামব জীবন চাোমত হমব, িমাজ চাোমত হমব, শািন চাোমত 
হমব—এটা লমমন সনমত তারা রাসজ না। ব্যসতেগত জীবমনর লক্ষমত্ ইিোসম শারীয়াহ 
লযিব সবসধসবধান সিক কমর লদয়, বুমঝ-না-বুমঝ লভাগবামদর অনুিরমণ ব্যতি 
আজমকর পৃসরবী লিটা মানমত রাসজ না। িামাসজক আচার-আচরণ ইিোসম শারীয়াহ 
অনুযায়ী সনয়সন্ত্রত হমব, িংস্ক্সত সকংবা ট্্যাসডশামনর সভসতিমত না—আজমকর িমাজ 
এটা মানমত নারাজ। মুিসেমমদর িমাজ-ই এটা মানমত চায় না। আল্াহর জসমমন 
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আল্াহর আইন সদময়ই শািন করমত হমব—এ করাটা কারও পমক্ষ আজ লমমন 
লনয়া িম্ব না।

তাই আজ বে্বেটা ‘আল্াহ আমিন সক না?’ লিই প্রশ্ন সনময় না। বে্বে হমো ‘আল্াহর 
শািমনর িীমানা কতদূর?’ তা সনময়।

আপসন লদখমবন, ইিোমমর ঐ সবষয়গুমো সনময় কাসফররা িবমচময় লবসশ আক্রমণ 
কমর, লযগুমো বত্কমান লভাগবাদী, সেবামরে সবশ্দশ্কমনর িামর িাংঘসষ্কক। লিটা হমত 
পামর সনকামবর আমদশ, স্ামীর আনুগত্য, মসহোমদর ঘমর রাকা, মুরতাদ হত্যার 
সবধান, কাসফরমদর বন্ধু সহমিমব গ্হণ না করা, কুফর ও সশরমকর অনুিারীমদর প্রসত 
শত্রুতা ও সবমবেষ লপাষণ করা, সজহাদ, আল্াহর আইন সদময় শািন, রািূেুল্াহ 
এর অবমাননাকারীর শাসতি ইত্যাসদ।-ملسو هيلع هللا ىلص

িবমচময় ভয়ঙ্কর সবষয়টা হমো, প্রসতসনয়ত একটা লিকু্যোর ও পুঁসজবাদী কািামমার 
লভতমর রাকার কারমণ, আমরা লমাটামুসট িবাই কাসফরমদর এ দৃসষ্ভসঙ্গগুমোমক মূে 
অবস্ান সহমিমব লমমন সনময়সি। লমমন সনময়সি কাসফরমদর সিক করা মানবতা, শাসন্ত, 
অসধকার ইত্যাসদর িংঞো ও কািামমাগুমো। তারপর লচষ্া করসি এ কািামমাগুমোর 
লভতমর ইিোমমর সবসভন্ন সবধানমক খাপ খাওয়ামত। স্াভাসবকভামবই যখন পারসি 
না, তখন আমরা এ সবধানগুমোর ভুে ব্যাখ্যা করসি।

পুমরা ব্যাপারটার িামর জাহম সবন িাফওয়ানমদর অবস্ার অদ্ভভুত সমে আমি। 
জাহমমদর প্ররম ভুে সিে, অ্যাসরস্টেীয় যুসতেসবদ্যার প্রারসমক মূেনীসতগুমোমক 
লমমন সনময় তমক্ক লঢাকা। সবেতীয় ভুে সিে, আকীদা, নুিুি ও আিার (text) এর 
শতে ঞোন িাড়াই সবতক্ক করা। তামদর ত্তীয় ভুে সিে, তমক্ক আটমক যাবার পর 
লিই তক্ক লিমড় না সদময় তমক্ক লজতার জন্য সনমজমদর বানামনা নতুন নতুন যুসতে 
সনময় আিা। চতুর্ক ভুে সিে, িাোফ আি-িাসেহীমনর অবস্ামনর িামর এিব 
যুসতের অিামঞ্জি্য তামদর কামি তুমে ধরার পর তাওবা না কমর সনমজমদর ভুমের 
উপর অটে রাকা। সনমজর অহম, আত্মময্কাদার ভ্াসন্তকর ধারণা, ‘মানুষ কী বেমব?’ 
ইত্যাসদর কারমণ ভুে স্ীকার না করা। আজ হুবহু এ ব্যাপারটাই হমছে।

ইিোমমর িসিক বুঝ িাড়াই আমরা ইিোমমক ব্যাখ্যা করমত চাসছে। লিটা করমত 
যাসছে কাসফরমদর মানবতা, অসধকার, স্াধীনতা ইত্যাসদমক িসিক ধমর সনময়। তারপর 
ইিোমমক মানসবক, আধুসনক, িহজ, শাসন্তসপ্রয় প্রমামণর জন্য, কাসফরমদর কামি 
সনমজমদর ‘িভ্য’ আর ‘অ-িন্ত্রািী’ প্রমামণর জন্য এমনভামব কুরআন ও হাদীিমক 
ব্যাখ্যা করসি, লযিব ব্যাখ্যা পুমরাপুসর বাসতে। আর যখন ভুেগুমো ধসরময় লদয়া 
হমছে, তখন আমরা ভুে স্ীকার করসি না। বরং সনমজরা আমবাে-তামবাে ব্যাখ্যা 
সদসছে।
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দুমটা পর—প্রায় হুবহু এক। যসদও মাত্ার সভন্নতা আমি। লদখুন, জাহসময়্যাহ ও 
মুতাসযোমদর অমনমকর প্রারসমক সনয়ত ভামো সিে; সকংবা বো যায়, আন্তসরক 
সিে। এটা আহেুি িুন্নাহর অমনমকই স্ীকার কমরমিন। সকন্তু আন্তসরক হওয়া এবং 
ভামো সনয়ত রাকা যমরষ্ না। সবমশষ কমর, আল্াহর বেীমনর ব্যাপামর করা বোর 
লক্ষমত্। শারীয়াহর সবধান, হাদীমির বতেব্য সকংবা কুরআমনর আয়াত ব্যাখ্যা করা 
লকামনা “লযমন খুসশ কমরা” প্রমজ্ না, লযটা আমরা িবাই ইমছেমমতা করমত 
পারব। প্রায় প্রমত্যকটা বাসতে সফরকা লকামনা-না-লকামনা আন্তসরক লোমকর 
মাধ্যমমই শুরু হময়সিে। এ সবষয়গুমোর মমধ্য এমন অমনক অর্ক ও তাৎপময্কর এমন 
অমনক পয্কায় আমি, যার িবসকিু হয়মতা আমামদর কামি পসরকোর না। আল্াহর 
িব হুকুমমর লপিমনর সহকমাহ আমরা জানব বা আমামদর জানামত হমব—এমন 
লকামনাসকিু ইিোম বমে না। এবং এিব সবষময় িূক্ষ্ম লকামনা ভুেও এক িময় 
ভয়ঙ্কর সবচু্যসতমত পসরণত হমত পামর। কারণ, ইবসেি অসভঞেতা ও ঞোমনর সদক 
সদময় আপনার-আমার লচময় অমনক আগামনা। আমামদর দুব্কেতা লকারায়, আমামদর 
মমনর অিুখগুমো কীভামব কামজ োগামত হয়, লিটা লি খুব ভামোভামবই জামন।

কময়কসট সবষয় মমন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ক :কময়কসট সবষয় মমন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ্ক :

১. আকীদা ও শারীয়াহর সবসধসবধামনর ব্যাপামর বুঝ ও দৃসষ্ভসঙ্গ শুধুমাত্ িাোফ 
আি-িাসেহীন ও আহেুি িুন্নাহ ওয়াে জামাআহর ইমামগমণর কাি লরমক 
লনওয়া।

২. তমক্ক লজতার লচময় আকীদা ও বেীন সহফাযত করা েক্ষ লকাসট গুণ লবসশ 
গুরুত্বপূণ্ক। নাসতিকমদর প্রমশ্নর জবাব লদয়া যতটুকু গুরুত্বপূণ্ক, তার লচময় অমনক 
লবসশ গুরুত্বপূণ্ক হমো ভুে ব্যাখ্যার হাত লরমক ইিোমমক রক্ষা করা।

৩. ইিোমমক বুঝমত হমব দসেমের সভসতিমত। যুসতে, সবঞোন, ইস্রিয়ানুভূসত—
িবসকিু ওসহর অনুগামী হমব, উেমটাটা না। আল্াহ ও রািূে ملسو هيلع هللا ىلص যা বমেমিন, 
তা-ই িসিক। লকামনা যুসতে িাড়া, লকামনা প্রমাণ িাড়া। যসদ আমার লচাখ, কান 
বা আকে (বুসধি/যুসতে) এক করার িাক্ষ্য লদয়, আর আল্াহ ও তাঁর রািূে 
 উেমটাটা বমেন, তাহমে আমার লচাখ, আমার কান, আমার আকে সমর্যা ملسو هيلع هللا ىلص
বেমি, আল্াহ ও তাঁর রািূে ملسو هيلع هللا ىلص িত্য বেমিন—এটা সবশ্াি করমত হমব। 
আিমেই সবশ্াি করমত হমব।

৪. ইিোমমক ‘দুসনয়ািম্ত’/দুসনয়া-কমপ্াময়ন্ করা আমামদর কাজ না। আমামদর 
কাজ দুসনয়ামক ইিোম অনুযায়ী বদোমনার লচষ্া করা।
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৫. আল্াহর ব্যাপামর, তাঁর বেীমনর ব্যাপামর ঞোন িাড়া করা না বো। এটা অমনক 
মারাত্মক একটা গুনাহ। এবং এটা চরম সবপয্কময়র পর খুমে লদয়।

ইবনুে কাইসয়্যম রসহমাহুল্াহ বমেমিন, 
‘আল্াহ তাঁর ব্যাপামর ধারণাপ্রিূত, অঞেতাপ্রিূত করা বেমত সনমষধ 
কমরমিন। আর এসট িবমচময় গুরুতর সনমষধাঞোগুমোর অন্যতম।’

ইবনুে কাইসয়্যম রসহমাহুল্াহ এমক িব্কসনক্ষ্ গুনামহর একসট সহমিমব গণ্য করমতন।

‘আপমি বদল মেি, আিার পালিেত্শ া যেবল অশ্ীল মবষয়সিূহ হারাি 
েদরদেি, যা প্রোশযে ও অপ্রোশযে, এবং হারাি েদরদেি গুিাহ, অিযোয়-
অতযোচার আল্াহর সাদি এিি বস্তুদে অংশীোর েরা, মতমি যার যোদিা সিে 
অবতীর্শ েদরিমি এবং আল্াহর প্রমত এিি েিা আদরাপ েরা, যা যতািরা 
োদিা িা।’[53]

ইবনুে কাইসয়্যম রসহমাহুল্াহ বমেমিন,
‘আল্াহ আযযা ওয়া জাে গুনাহমক সবসভন্ন লরেসণমত লফমেমিন। এই আয়ামত 
সতসন চার লরেসণর গুনামহর করা বমেমিন। প্ররমম বমেমিন ফাওয়াসহমশর 
(কবীরা গুনাহ, লযমন- সযনা ও ব্যসভচার) করা, তারপর যুেুম, তারপর 
সশরক আর তারপর বমেমিন িব্কসনক্ষ্ মাত্ার গুনাহর করা—না লজমন 
আল্াহর ব্যাপামর করা বো, না লজমন তাঁর ব্যাপামর সকিু আমরাপ করা। 
আল্াহ শুরু কমরমিন িবমচময় কম মাত্ার গুনাহ সদময় আর লশষ কমরমিন 
িবমচময় সনক্ষ্মাত্ার গুনামহর করা বমে।’

আল্াহর বেীমনর জন্য কাজ করা অবশ্যই প্রশংিনীয়, সকন্তু লিটা সনমজমদর বুঝ, 
লখয়ােখুসশ, আমবগ সকংবা পিন্দ অনুযায়ী করমে হমব না। িুসনসদ্কষ্ সনয়মমর লভতমর 
লরমকই করমত হমব। আল্াহ িুবহানাহু ওয়া তাআো আমামদর িবাইমক লবাঝার ও 
মানার তাওসফক দান করুন। আমীন।

[53] িূরা আরাফ, ৭ : ৩৩।


