
োকোয়োন্টোম কোলচোর 
এবং িবজ্ঞোন ও ইসলোম 

আচ্ছো,  আপিন  িক  োকোয়োন্টোম  শবিট  শেনেছন“ ” ?  যদিদি  শেন  থোেকন  তবেব  িনশ্চয়ই  ভোবেছন  োযদ  আিম  এখনই
োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর  কথো বলব“ ” । আসেল বযোপোরিট তবো নয়। িশেরোনোেম োকোয়োন্টোম শবিট থোকেলও আমোর এই

োলখোর িবষয়বস িকন োকোয়োন্টোম োমকোিনক  নয় বরং োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন । যদোরো োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর“ ” “ ”
নোম শেনেছন তবোেদিরেক োতবো আর এটো িনেয় নতুবন কের বলোর িকছু োনই। আর যদোরো এর নোম োশোেননিন বো এই
ফোউেন্ডশন সম্পর্কেকর্কে যদোেদির োকোন ধোরণো োনই- তবোেদির ঘোবড়োেনোর িকছু োনই, এই োলখোিট পড়েতব থোকুন - আশোকির
জোনেতব পোরেবন। মেন প্রশ্ন আসোই স্বোভোিবক োযদ এই ফোউেন্ডশন িনেয় এতব বড় োলখো িলখোর কী দিরকোর িছল।
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর োবশ িকছু বযোপোর আমোর কোেছ গড়বর লোগেছ। এতব োবিশ গড়বর লোগেছ োযদ বযোপোরগুলেলো
আমোর জন্য হজম করো োবশ কষ্টকর হেয় পেড়েছ, এই োলখোিট োসই বদিহজেমরই ফলোফল। 

োলখোর শরুতেতবই িকছু বযোপোর োখোলসো কের বেল োফিল। আিম িবজ্ঞোনিপ্রয় একজন মোনুষ, োকোন িবজ্ঞোনী নই। তবোই
একজন িবজ্ঞোনীর  োচেয়  আমোর  িবজ্ঞোন  িবষয়ক জ্ঞোন  অনেনক  কম হেব  োসটোই  স্বোভোিবক।  আিম  আিস্তিক  এবং
ধমর্কেিবশ্বোেস মেনপ্রোেণ একজন মুসিলম, োচষ্টো কির জীবেনর সব োক্ষেত্রেত্রে কুরআন-সুন্নোহ োমেন চলেতব, তবেব আিম োকোন
মুসিলম পিন্ডতব নই িকংবো ইসলোম িনেয় আমোর অনগোধ জ্ঞোন োনই। আমোর এই োলখোয় িবজ্ঞোন ও ইসলোম িনেয় যদো
িকছু চেল এেসেছ তবোর সবই আমোর ক্ষেত্রুদ্র জ্ঞোেনর মেধযই সীমোবদ্ধ। আর এই সীমোবদ্ধতবোেক পোকেপোক্ত করোর জন্য
িবিভন্ন োরফোেরন্স ও বযবহোর  করো  হেয়েছ,  োযদখোেন  োরফোেরন্সগুলেলো  বযবহোর  করো  হেয়েছ  োসখোেন  নোম্বোর  িদিেয়
োরফোেরন্সগুলেলো  উেল্লেখ  করো  হেয়েছ।  আর  োলখোয়  বযবহৃতব  োকোয়োন্টোম  োমথড  সংক্রোন্ত  সকল  তবথয  োকোয়োন্টোম
ফোউেন্ডশেনর ওেয়বসোইট  [১] এবং তবোেদির প্রকোিশতব িবিভন্ন বই  [২][৩] োথেক গ্রহণ করো হেয়েছ।  এেক্ষেত্রেত্রে সবগুলেলো
বইোয়রই সবর্কেেশষ সংস্করণ বযবহোর করো হেয়েছ  

িবজ্ঞোন
আমোর এই োছোট্ট জীবেন িবজ্ঞোন োবশ বড়সর একটো জোয়গো দিখল কের আেছ। িবজ্ঞোেনর সবিকছুই আমোেক মগু্ধ কের
-  োহোক  োসটো  িডনোিমেক  োদিয়ো  িনউটেনর  মূলসূত্রেগুলেলো  িকংবো  আইনস্টোইেনর  িথউির  অনফ  িরেলিটিভিট  অনথবো
এিডসেনর ৈতবির ইেলিক্ট্রিক বোল। বড় িবজ্ঞোন োছোট িবজ্ঞোন  সবিকছুেতবই মুগ্ধ হেতব সময় লোেগনো। বোতবোসভিতবর্কে–
োবলুনেক ফোটোেল শব হয়  োবলুেনর োভতবর োকোন োবোমো নো থোকোর পরও োকন শব হয় োসই বযোখযো োপেয় আিম মুগ্ধ–
হই। পোিনেতব টইটমু্বুর একটো গ্লোেসর মুেখ কোগজ োচেপ গ্লোস উল্টোেল পোিনও পেড়নো কোগজও পেড়নো - োদিেখ আিম
মুগ্ধ  হই। জগদিীশচন্দ্র বসু প্রমোন  করেলন গোেছরও প্রোণ  আেছ  -  োজেন  আিম  মুগ্ধ  হই। আবদুল্লেোহ  আল মুতবী
শরফুিদ্দিন,  সুব্রতব বড়ুয়ো  আর মুহম্মদি জোফর ইকবোেলর োলখো  িবজ্ঞোনিবষয়ক োছোটেদির বইগুলেলো  পেড় মুগ্ধ হই।
িবজ্ঞোেনর বযোখযো, িবজ্ঞোেনর পরীক্ষেত্রো-িনরীক্ষেত্রো, এমনিক িবজ্ঞোনী োদিেখও মুগ্ধ হই। োমোদ্দিো কথো িবজ্ঞোন আমোেক োযদরকম
মুগ্ধ কের আর োকোন িকছুই োসভোেব আমোেক মুগ্ধ করেতব পোেরনো। যদোরো িবজ্ঞোন োবোেঝেন তবোরো িনশ্চয়ই িবজ্ঞোেনর নোনো

১ োকোয়োন্টোম ফোউন্ডেশনন্ডেশন এর ওয়েশনয়বসোইট - http://quantummethod.org.bd
২ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০।
৩ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। 



কলোেকৌশল োদিেখ আমোর মতবই মগু্ধ হন  োকউ কম মুগ্ধ হন আবোর োকউবো োবিশ মুগ্ধ হন  িকন মুগ্ধ োযদ হন এটো– –
িনিশ্চতব! মুগ্ধ হেয় িবজ্ঞোনেক আেরো মিহমোিন্বিতব করোর োচষ্টোও কেরন অনেনেক, িবজ্ঞোনেক োপঁৌেছ িদিেতব চোন মোনুেষর
কোেছ। 
 
অনবশ্য সবোই  োযদ  িবজ্ঞোনেক িনেয়  এভোেব  ভোেবন তবোও িকন নয়,  এর িবপরীতব অনবস্থোও োদিখেতব পোওয়ো  যদোয়।
আমোেদির োদিেশ িবজ্ঞোন িবষয়িট এখনও োসরকমভোেব জনিপ্রয় হেতব নো পোরেলও ৈবজ্ঞোিনক  শবিট িকন োবশ“ ”
জনিপ্রয়। এই জনিপ্রয়তবোেক পুঁিজ কেরই োকউ ৈবজ্ঞোিনক  পদ্ধিতবেতব মোত্রে সোতব িদিেন ইংিলশ িশিখেয় িদিেচ্ছ“ ” , োকউবো
ৈবজ্ঞোিনক  পদ্ধিতবেতব ভোগযগণনো  কের  ভিবষৎ বেল িদিেচ্ছ আবোর োকউ ৈবজ্ঞোিনক  পদ্ধিতবেতব জীবেন সুখ“ ” “ ”

আনবোর োট্রেনিনং িদিেচ্ছ। চোরপোেশ অনৈবজ্ঞোিনক সব বযোপোরসোপোরেক োযদভোেব ৈবজ্ঞোিনক  শবিটর োমোড়েক োঢেক“ ”
োফেল মোনুষেক িবভ্রোন্ত কের তবো হোেতব গিছেয় োদিয়ো হেচ্ছ - িবজ্ঞোনিপ্রয় মোনুষ হেয় আমোর জন্য োসটো হজম করো োবশ
কষ্টকর। 

িনশ্চয়ই বৃত্তোন্ত শনেতব ইচ্ছো করেছ োযদ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর সোেথ িবজ্ঞোেনর সম্পর্ককর্কেটো িক? বৃত্তোন্ত োদিবোর আেগ
িকছু ৈবজ্ঞোিনক কথোবোতবর্কেো বিল, তবোহেল পেরর কথোগুলেলো বুঝেেতব সুিবধো হেব আপনোর জন্য প্রথেমই আমরো োকোয়োন্টোম
োমকোিনক িদিেয় শরুত কির।

োকোয়োন্টোম োমকোিনক

প্রথেমই  শরুত  কির  োকোয়োন্টোম  োমকোিনক  িদিেয়।  োকোয়োন্টোম  োমকোিনক  োমোেটও  সহজ  বযোপোর  নো,  বোঘো  বোঘো
োলোকজনও এই িথওির  বুঝেেতব  িগেয়  োঘোল  খোয়।  এর এই কিঠিন  িদিক িনেয়  রসেবোেধ  বরপুর  িবজ্ঞোনী  িরচোডর্কে
ফোইনমযোন রিসকতবো কের বেলিছেলন, “I think I can safely say that nobody understands quantum
mechanics.”[৪]  সহজ ভোষোয় োকোয়োন্টোমতবত োলখো  োমোেটও চোিট্টখোিন  কথো নো। এ কোরেণ সহজ ভোষোয়  সবোর
োবোধগময কের োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর সোেথ পিরচয় কিরেয় োদিবোর জন্য প্রয়োতব কথো িশল্পী হুমোয়নু আহেমেদির
োলখো "কোঠিেপিন্সল" বইিটর[৫] উপর িনভর্কের করেতব হেচ্ছ।

এমন একটো সময় িছল যদখন পদিোথর্কে  িবজ্ঞোনই িছল মূল িবজ্ঞোন,  আর পদিোথর্কে  িবজ্ঞোেনর মূল বযোপোর-সোপোরগুলেলো
এেসিছল আইজোক িনউটেনর সূত্রে ধের। োসটোেক বলো হতব ক্লোিসকোল োমকোিনক। সবিকছু োসসব সূত্রে োমেনই চলিছল।
একসময় ধোরণো করো হল োযদ পদিোথর্কেিবদিযোর সবিকছুই আিবষ্কোর হেয় োগেছ, নতুবন আর িকছুই আিবষ্কোর করোর োনই।
পুেরো পদিোথর্কেিবদিযো জগেতব োনেম এল স্থিবরতবো। পদিোথর্কেিবদিযো বোদি িদিেয় োলোকজন জীবিবজ্ঞোন, রসোয়ন - এইসব বযোপোর
িনেয়  োমেতব উঠিল। পদিোথর্কেিবদিযোর  যদখন এই অনবস্থো  তবখন হঠিোৎ  োদিখো  োগল োযদ  পদিোথর্কেিবদিযোর  োবশ িকছু  িজিনস
ক্লোিসকোল োমকোিনক িদিেয় বযোখযো করো যদোেচ্ছনো। োযদমন ইেলক্ট্রিেনর আচরণ। আর োসরকম এক সময়ই মযোকপ্ল্যোংক
োকোয়োন্টোম োমকোিনক নোেম এক িবদিযো ৈতবির কের োফলেলন। এর মেধয হোইেজনবোগর্কে তঁবোর  িবখযোতব অনিনশ্চয়তবোর“
সূত্রে িট িদিেয় িদিেলন। িতবিন বলেলন োযদ োকোন বসর গিতব ও অনবস্থোন কখেনোই একসোেথ োবর করো যদোেবনো” ,  িকছু
অনিনশ্চয়তবো থোকেবই। এই অনিনশ্চয়তবো কতবটুকু তবোও িতবিন োবর কের িদিেলন। আইনস্টোইন োস সময় খুব  িবরক্ত
হেলন। িতবিন বলেলন, সব বস োযদেহতুব প্রকৃিতবর মোেঝে রেয়েছ তবোই প্রকৃিতব সব বসর োবগ ও অনবস্থোন জোেন, প্রকৃিতবেতব
োকোন অনিনশ্চয়তবো োনই। কোেজই আমোেদির উপর োকোন অনিনশ্চয়তবো োনই। এ সময়ই আইনস্টোইন তঁবোর িবখযোতব উিক্তিট
কেরন - “ঈশ্বর পোশো োখেলন নো (God does not play dice)”। িতবিন উেঠি পেড় লোগেলন অনিনশ্চয়তবোর সূত্রে“ ”
ভুল প্রমোণ করোর জন্য। িকন তবো করেতব িগেয় িতবিন িথওিরিটেক আেরো পোকো োপোক্ত কের োফেলন। িনলস োবোর তঁবোেক
োদিিখেয় োদিন োযদ িকভোেব অনিনশ্চয়তবো কোজ করেছ। আইনস্টোইন বোধয হেয় সূত্রেিটর যদথোথর্কেতবো স্বীকোর করেলও, িতবিন
োকোয়োন্টোম িথওির িনেয় কখেনোই পুেরোপুির িনঃসেন্দেহ হেতব পোেরনিন। 

৪    The Character of Physical Law - Richard Feynman, 1965.
৫ আমিম - হমোয়ুন আমহেশনমদ, অন্যপ্রশ্নকোশ, একুশেশনশ বইেশনমলো ২০১১। পৃষ্ঠো - ২১০।। 



আইনস্টোইেনর মতব োকোয়োন্টোম িথওির বোিতবল প্রমোণ করোর জন্য কোজ করিছেলন িবজ্ঞোনী োশ্রোিডঙ্গোর। িতবিন িনেজ
যদিদিও োকোয়োন্টোম িফিজেকর জনকেদির একজন  (এবং তবরঙ্গ সমীকরণ বো  Wave Equation এর আিবষ্কোরক),
তবোরপরও পদিোথর্কেিবদিযোয় সম্ভোবনো (probability) ও অনিনশ্চয়তবোর বযোপোর িতবিন িকছুেতবই োমেন িনেতব পোরিছেলননো।
িতবিন এক কিল্পতব একেপিরেমেন্টর কথো বলেলন। োসই একেপিরেমেন্ট একিট োবড়োল আেছ একিট বোেকর মেধয,
োযদ  বোেক  রেয়েছ  এক  োবোতবল  িবষোক্ত  গযোস,  োবোতবেলর  উপর  একটো  হোতুবির,  হোতুবিড়টো  আবোর  একটো  িগগোর
কোউন্টোেরর  (যদো  িদিেয়  োতবজিষ্ক্রিয়তবো  মোপো  হয়)  সোেথ  যদুক্ত,  কোউন্টোরিটর  পোেশই  রেয়েছ  একটুকেরো  োতবজিষ্ক্রিয়
ইউেরিনয়োম। ধরো যদোক, ৫০% সম্ভোবনো োযদ ইউেরিনয়োম অনযোটম এক োসেকন্ড পর োভেঙ্গ যদোেব। সোেথ সোেথই িগগোর
কোউন্টোরিট সচল হেব, ফেল হোতুবির আছেড় পড়েব োবোতবেল, শরুত হেব িবষিক্রয়ো। এখন এই ঘটনোর ফেল  বোেকর
োভতবর োবড়োলিট োবঁেচ  আেছ িক মোরো  োগেছ  -  এ প্রেশ্নর সোধোরন োকোন উত্তর োনই,  ৈবজ্ঞোিনক দিৃিষ্টেকোণ োথেক
োবড়োলিট োবঁেচও আেছ আবোর মোরোও োগেছ  -  এই দুই অনবস্থোেতবই িবদিযমোন। অনথর্কেোৎ একিট িবড়োেলর দুিট  wave
function থোকেব। বোক নো োখোলো পযদর্কেন্ত আমরো বলেতব পোরিছনো োযদ িবড়োলিট জীিবতব নো মৃতব। বোক খুলেলই োকবল
তবো জোনো সম্ভব,  আর তবখনই িবড়োেলর  wave function collapse করেব। োশ্রোিডঙ্গোেরর কোেছ বযোপোরিট খুবই
হোসকর িছল। িতবিন বলেলন, আমরো যদখন োদিখব তবখনই িবড়োেলর ভোগয িনধর্কেোিরতব হেব, তবোর আেগ নো - এ োকমন
কথো? 

এই বোর োনোেবলিবজয়ী পদিোথর্কেিবদি ইউিজন উইগনোর এিগেয় এেলন োশ্রোিডঙ্গোেরর িবড়োল সমসোর সমোধোেন। িতবিন
বলেলন  োযদ,  “োচতবনোই  বসর  অনবস্থোেনর  িনয়ন্তো  (Consciousness  determines  the  existense)”।  কোর
োচতবনো?  োযদ  ঘটনোিট  োদিখেছ তবোর োচতবনো,  অনথর্কেোৎ Observer এর োচতবনো। বযোপোরটো  অনেনকটো  এরকম  যদিদি–
Observer এর মেধয োচতবনো থোেক থোেক তবেবই ওেয়ভ ফোংশন কলোেপ্সের িবষয়টো চেল আেস। সমসো োদিখো িদিল
যদখন োচতবনোেক সংজ্ঞোিয়তব করেতব যদোওয়ো  হল তবখন। কোরণ পদিোথর্কেিবদিযোয় োচতবনোর োকোন সুিনিদির্কেষ্ট  সংজ্ঞো  োনই।
পদিোথর্কেিবদিযো  োচতবনো  িনেয়  কোজ  কেরনো,  এটো  মেনোিবজ্ঞোেনর  িবষয়।  োবিশরভোগ  োভৌতব  িবজ্ঞোনীরো  আবোর
মেনোিবজ্ঞোনেক পোত্তো োদিননো।[৬] কোরণ তবোেদির মেতব মেনোিবজ্ঞোেন োকোন িকছুরই োসরকম োকোন সুিনিদির্কেষ্ট সংজ্ঞো োনই।
োযদমন ধরুতণ - “সুখ”। আপিন িকভোেব সুখেক সংজ্ঞোিয়তব করেবন? কোরণ এই িজিনসটো িনেয় এেককজেনর অননুভূিতব
এেকক রকম  এর োকোন সুিনিদির্কেষ্ট সংজ্ঞো োনই– । তবোছোড়ো এর োকোন পিরমোপও োনই। এক োকিজ সুখ বো দুই িমটোর
সুখ  এভোেব িক সুখেক মোপো যদোয়– ? সুিনিদির্কেষ্ট সংজ্ঞো ও পিরমোপ ছোড়ো িবজ্ঞোন কোজ কেরনো। যদোর ফেল োদিখো যদোয় োযদ
মেনোিবজ্ঞোন সিতবযকোেরর িবজ্ঞোন কীনো োসটো িনেয় িবজ্ঞোনীেদির মোেঝে প্রোয়ই তবকর্কেিবতবকর্কে চেল  -  োস আেরক মজোর
কোিহনী!

যদোই োহোক, আেগর কথোয় োফরতব আিস। োচতবনোেক যদখন সুিনিদির্কেষ্টভোেব সংজ্ঞোিয়তব করো যদোেচ্ছনো, তবখন িবজ্ঞোনীরো োচষ্টো
করেলন োযদ োচতবনো বযোপোরটো োনই এমন িথওির িদিেতব। এবং তবোরো সমসোর একোিধক সমোধোনও কের োফলেলন।
এই ওেয়ভ ফোংশন কলোেপ্সের িবষয়টো োবশ িকছু োকোয়োন্টোম ইন্টোরেপ্রেটশন োথেক এেসেছ, এর মেধয োকোেপনেহেগন
ইন্টোরেপ্রেটশন খুব িবখযোতব। োকোেপনেহেগন ইন্টোরেপ্রেটশেন ওেয়ভ ফোংশন কলোেপ্সের কথো বলো আেছ িঠিকই িকন
িঠিক কী  বো  োক অনবজোভর্কেোর  িহেসেব িবেবিচতব হেব তবো  সিঠিকভোেব িনধর্কেোরণ করো  োনই। সুতবরোং  িতবিন  শধুমোত্রে“ ”
কনসোস অনবজোরভোর  “ (conscious observer)  ” ইন্টোরেপ্রেটশনিট োবেছ িনেয়েছন। অনন্যিদিেক নীলস োবোরসহ

অনেনেকই ওেয়ভ ফোংশন কলোপ্সেেক শধু প্রতবীকী উপস্থোপনো বেল আখযোিয়তব কেরেছন। [৭] োশষেমষ ইউিজন উইগনোর
িনেজই োচতবনোর বযোপোরসোপোর োথেক সের দিঁোড়োন। [৮]

এিদিেক জোমর্কেোন পদিোথর্কেিবদি িডিটয়োর োবন িবড়োল সমসো সমোধোন করেতব িগেয় বেলন োযদ জীিবতব িবড়োেলর ওেয়ভ
ফোংশন আর মৃতব িবড়োেলর ওেয়ভ ফোংশন আলোদিো থোকেব, একিটর সোেথ অনন্যিটর োকোন োযদোগ থোকেবনো। ফেল োকোন
অনবজোভর্কেোেরর দিরকোর পড়েবনো। িহউ এভোটর্কে িলখেলন োযদ োশ্রোিডঙ্গোেরর িবড়োল একই সোেথ জীিবতব ও মৃতব,  কোরণ

৬ http://articles.latimes.com/2012/jul/13/news/la-ol-blowback-pscyhology-science-20120713
৭ http://plato.stanford.edu/entries/qm-copenhagen/
৮ Michael Esfeld, (1999), Essay Review: Wigner’s View of Physical Reality, Studies in History 

and Philosophy of Modern Physics, 30B, pp. 145-154, Elsevier Science Ltd.



জগৎ দুইভোেগ ভোগ হেয় োগেছ,  এক জগেতব িবড়োল মৃতব অনন্য জগেতব িবড়োল জীিবতব। জগৎ দুিট একই জোয়গোয়
একই সমেয় হেলও তবোরো সম্পর্কূণর্কে আলোদিো। জগৎ যদিদি ভোগই হয় তবেব দুেটো ভোেগ োকন ভোগ হেব?  আেরো োবিশ
ভোেগই ভোগ হেয় যদোক! ৈতবির হল মোিল্টভোসর্কে িথওির, োযদখোেন একইসোেথ একোিধক জগৎ িনেয় আেলোচনো করো হয়।

আিম বরং আর নো এেগোই। োকোয়োন্টোম োমকোিনক িনেয় িনশ্চয়ই মোথোয় এতবক্ষেত্রেণ কিঠিন পযোচ োলেগ োগেছ? োতবো এই
হেচ্ছ অনিতব সংেক্ষেত্রেপ অনিতব সহজ ভোষোয় োকোয়োন্টোম োমকোিনক। োকোয়োন্টোম োমকোিনক িঠিকমতব বুঝেেতব বো বুঝেোেতব হেল
অনংেকর সোহোযদয িনেতবই হেব, এখোেন অনংক প্রেয়োেগর োস সুেযদোগ োনই বেল োকোয়োন্টোম িথওিরেক অনিতব সরল লোগেলও
লোগেতব পোের। 

োকোয়োন্টোম োমথড

প্রথেমই োবিসক প্রশ্ন - োকোয়োন্টোম োমথড িক? তবোেদির ভোষমেতব এককথোয় এিট - “Science of Living . ” আশ্রম
ও খোনকোর োচৌহিদ্দি োথেক োবর কের ধযোনেক গণমোনুেষর আত্মউন্নয়ন ও বযিক্তেত্বের িবকোেশ প্রেয়োগ করোই তবোেদির
উেদ্দিশ্য।[৯] ধযোনচচর্কেোর মোধযেম প্রোেচযর সোধনো আর আধুিনক িবজ্ঞোেনর িনযদর্কেোেস সঞ্জীিবতব োকোয়োন্টোম োমথড োমিডেটশন
প্রিক্রয়ো। সোধকেদির সোধনো ও মেনোিবজ্ঞোেনর প্রিক্রয়োর সমন্বিেয়র ফেল সহেজ োমিডেটিটভ োলেভেল োপৌেছ আত্মিনমগ
হওয়ো যদোয়।[১০] োসোজো কথোয় ধযোন চচর্কেোর মোধযেম জীবনযদোপেনর িবজ্ঞোন এিট।  

োকোয়োন্টোম োমকোিনক ও োকোয়োন্টোম োমথড

োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশেনর  এই  োকোয়োন্টোম  নোমিট  িকন  এেসেছ  োকোয়োন্টোম  োমকোিনক  োথেকই“ ” ।  এ  বযোপোের
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর ভোষ হেচ্ছ - 

োকোয়োন্টোম শবিট োনয়ো হেয়েছ োকোয়োন্টোম োমকোিনক োথেক। োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর আেগ িবজ্ঞোন িনয়িন্ত্রিতব হেতবো
িনউটিনয়োন  োমকোিনক িদিেয়। আমরো জোিন, িবজ্ঞোনী িনউটন এবং মযোকওেয়েলর সূত্রে অননুসরণ কের পদিোথর্কেিবজ্ঞোন
ঊনিবংশ শতবোিবর োশষভোেগ এক সুশৃঙ্খল িবশ্বদৃিিষ্ট উপস্থোপন কের। এই ৈবজ্ঞোিনক প্রিক্রয়োয় সবিকছুই িছেলো এক
িনয়েমর অনধীন, সবিকছুই িহেসব কের বেল োদিয়ো োযদতব। োসখোেন িবজ্ঞোনীর োকোেনো ভূিমকো থোকেলো নো। িবজ্ঞোনী
িছেলন একজন দিশর্কেকমোত্রে। আর পুেরো  প্রিক্রয়ো হেচ্ছ দিশর্কেক-মন িনরেপক্ষেত্র। অনথর্কেোৎ  মেনর োকোেনো  ভূিমকো আর
থোকেলো নো। িবজ্ঞোন োথেক মন িনবর্কেোিসতব হেলো এবং বস্ত্তবোেদির িবকোশ ঘটেলো। [১১] 

পরমোণু পযদর্কেন্ত িনউটিনয়োন োমকোিনক ভোেলোভোেবই সবিকছুর বযোখযো  িদিেতব সক্ষেত্রম হিচ্ছেলো। িকন িবজ্ঞোন যদখন
পরমোণুর গভীের বো সোব-এটিমক োলেভেল ঢুকেলো তবখন োদিখো োগল,  একটো সোব-এটিমক পোিটর্কেেকল-পোিটর্কেেকল
ফেমর্কে আেছ,  নো এনোিজর্কে ফেমর্কে আেছ তবো িহেসব কের বলো যদোেচ্ছ নো,  োদিেখ বলেতব হেচ্ছ। োযদেকোেনো সময় এটো
পোিটর্কেেকল  ফেমর্কে  থোকেতব  পোের,  োযদেকোেনো  সময়  এটো  এনোিজর্কে  ফেমর্কে  থোকেতব  পোের।  এটোই  হেলো  ওয়োনর্কেোর
োহইেজনবোেগর্কের আনসোরেটইিনিট িপ্রিন্সপল। িবজ্ঞোেন তবখন আবোর দিশর্কেেকর আগমন ঘটেলো।[১১] 

োকোয়োন্টোম োমকোিনক িবংশ শতবোিবেতব এেস িবজ্ঞোন োথেক িনবর্কেোিসতব মনেক আবোর িবজ্ঞোেন পুনবর্কেোিসতব কের।
োযদেহতবু োকোয়োন্টোম োমকোিনক িবজ্ঞোন োথেক িনবর্কেোিসতব মনেক িবজ্ঞোেন পুনবর্কেোিসতব কের,  তবোই োচতবনোর শিক্তেক,
মেনর িবশোল ক্ষেত্রমতবোেক িনেজর ও মোনবতবোর কলযোেণ বযবহোেরর সহজ ও পরীিক্ষেত্রতব এই ৈবজ্ঞোিনক পদ্ধিতবিটর
নোমকরণ করো হেয়েছ োকোয়োন্টোম োমথড। [১১]

মন ও োচতবনোর ক্ষেত্রমতবো সম্পর্কেকর্কে  আধুিনক িবজ্ঞোেনর দৃিিষ্টভিঙ্গর সোর-সংেক্ষেত্রপ োনোেবল পুরস্কোর িবজয়ী িবজ্ঞোনী
ইউিজন উইগনোর তবঁোর  'Remarks on the Mind-Body Question' িনবেন্ধে চমৎকোরভোেব বণর্কেনো কেরেছন।
িতবিন িলেখেছন,  অনিধকোংশ পদিোথর্কে  িবজ্ঞোনীই  এই সতবযেক োমেন িনেয়েছন োযদ,  িচন্তো  অনথর্কেোৎ  মনই হেচ্ছ মূল।
োচতবনোর  উেল্লেখ ছোড়ো  োকোয়োন্টোম  োমকোিনক‘ -এর  িনয়মেক পুেরোপুির  সঙ্গিতবপূণর্কেভোেব  গঠিন  করো  সম্ভব নয়।’

৯ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। (উন্ডৎসগর পৃষ্ঠো দ্রষ্টব)
১০ http://quantummethod.org.bd/about-quantum
১১ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ১৫।



িনবেন্ধের উপসংহোের িবজ্ঞোনী উইগনোর বেলেছন, ‘িবেশ্বর ৈবজ্ঞোিনক গেবষণো োশষ পযদর্কেন্ত োচতবনোেক চূড়োন্ত সতবয
িহেসেব প্রিতবিষ্ঠিতব কেরেছ।  ’ [১২]

যদিদিও োকোয়োন্টোম োমকোিনক িক বো এটো িক ধরেণর িথওিরর কথো বেল  -  এসব  বযোপোের োকোন আেলোচনো কেরিন
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন। তবেব োদিখো যদোেচ্ছ োযদ োকোয়োন্টোম োমকোিনেক োযদেহতুব োচতবনোর বো মেনর একটো কনেসপ
ঢুেকিছল োস জন্য োকোয়োন্টোম োমিডেটশনেক োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর সোেথ তুবলনো করো হেচ্ছ। এবং একোরেণই এই
ধযোনচচর্কেোর নোমকরণ করো হেয়েছ  -  োকোয়োন্টোম োমিডেটশন। এটো ছোড়ো োকয়োন্টোম োমকোিনেকর সোেথ এর োকোনই
সম্পর্ককর্কে োনই, অনথর্কেোৎ অনিনশ্চয়তবোর সূত্রে বো মোিল্টভোসর্কে িথওির বো অনন্য োকোন িকছুর সোেথ এর োকোনই োযদোগোেযদোগ োনই! 

আমরো  একটু  আেগই  পেড়িছলোম,  িবজ্ঞোনী  ইউিজন  উইগনোেরর  হোতব  ধেরই  োকোয়োন্টোম  োমকোিনেক  োচতবনো“ ”
িজিনসটোর আগমন ঘেট। িকন সমসো হেচ্ছ এই োচতবনোর বযোপোরিট োথেক ইউিজন উইগনোর িনেজই সের দিঁোড়োন। [৮]

শধু তবোই নয়, োশ্রোিডঙ্গোেরর থট একেপিরেমেন্ট ওেয়ভ ফোংশন কলোেপ্সে কনসোস অনবজোরভোেরর ভূিমকোর প্রেয়োজনই
োনই এমনটো পরীক্ষেত্রেণর মোধযেম প্রমোণ করো হেয়েছ। োদিখোেনো হেয়েছ বোেক রোখো িগগোর কোউন্টোরই যদেথষ্ট ওেয়ভ
ফোংশন কলোপ্সে করোেতব োসখোেন দিশর্কেক বো োচতবনো বো মন দিরকোর পড়েব নো।[১৩] তবোছোড়ো,  োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর
আেরকিট  বহুল  পিরিচতব  ইন্টোরেপ্রেটশন  হেচ্ছ  োমিন-ওয়োল্র্কে  ইন্টোরেপ্রেটশন  বো  মোিল্টভোসর্কে  ইন্টোরেপ্রেটশন।  এই
ইন্টোরেপ্রেটশেন ওেয়ভ ফোংশন আেদিৌও কলোপ্সে হয়নো বলো হেয়েছ। এই ইন্টোরেপ্রেটশেনর পেক্ষেত্র অনেনক িবখযোতব
পদিোথর্কেিবদিেকই োদিখো যদোয়, তবোেদির মেধয আেছন িস্টেফন হিকং, ভোইনবোগর্কে প্রমুখ[১৪]। আরও আেছ অনবেজিক্টিভ কলোপ্সে
িথওির,  এ িথওিরেতব বলো হেয়েছ োচতবনো নয় বরং িবড়োল িনেজই িনেজেক পযদর্কেেবক্ষেত্রণ করেছ। এর অনথর্কে হল িবড়োল
একটো িনশ্বোস িনেলো, অনিতবক্ষেত্রুদ্র হেলও তবোর ভর বোড়ল সুতবরোং ওেয়ভ ফোংশন কলোপ্সে। িনঃশ্বোস ছোড়ল? সোেথ সোেথ
ওেয়ভ ফোংশন কলোপ্সে। তবোপমোত্রেো পিরবতবর্কেন হল? সোেথ সোেথ কলোপ্সে! অনথর্কেোৎ োকোন মন বো োচতবনো সম্পর্কন্ন দিশর্কেেকর
বোক খুেল িবড়োল োদিখোর আেগই ওেয়ভ ফোংশন কলোপ্সে হেয় বেস আেছ! [১৫]

োতবো আমরো োদিখেতব পোিচ্ছ, োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন োযদ দিোবী করেছ োযদ োচতবনোই োকোয়োন্টোম িথওিরর সবিকছু, আসেল
বযোপোর োসটো নো। উপরন এই োচতবনো িজিনসটো োভৌতবিবজ্ঞোেনর িকছু নো হওয়োেতব এবং এেক সুিনিদির্কেষ্টভোেব সংজ্ঞোিয়তব
করো যদোয়নো োদিেখই োকোয়োন্টোম িবেশ্ব োচতবনোেক বোদি োদিবোর জন্য অনেনক িথওির ৈতবির ও প্রমোিনতব হয়। োচতবনো নোেমর
িজিনসটোই ছোড়োই োবশ ভোেলোভোেবই োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর সবিকছু চলেছ।

অনবশ্য োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন শধু  োচতবনোই নো,  মোনুেষর মনেক ইেলক্ট্রিেনর সোেথও তুবলনো কেরেছ। মন িকভোেব
ইেলক্ট্রিেনর সোেথ তুবলনীয় হেতব পোের োসটো অনবশ্য োবোধগময নয়। তবোেদির কথোনুযদোয়ী - 

তবোছোড়ো োকোয়োন্টোম োমকোিনক বেল, পরমোণুর োভতবের িনউিক্লয়োসেক িঘের একিট ইেলকট্রেনন যদখন তবোর কক্ষেত্রপেথ
োঘোের,  তবখন ঘুরেতব ঘুরেতব আেস্তি আেস্তি োকেন্দ্রর িদিেক নোমেতব শরুত কের। এরই একপযদর্কেোেয় োস একটো উচ্চতবর
কক্ষেত্রপেথ লোফ োদিয়। খুব দ্রুতব ঘটো এ উচ্চস্তিের উত্তরণ বো উত্থোনেক বলো হয় োকোয়োন্টোম িলপ বো োকোয়োন্টোম
উল্লেম্ফন।  োতবমিন একজন মোনুষ যদখন ধযোন কের,  আত্মিনমগতবোর গভীের চেল যদোয়,  তবখন তবোর মেধযও একটো
উপলিব্ধির স্ফরূণ ঘেট, যদো তবোেক আেগর োচেয় উন্নতবতবর মোনিসক ও আিত্মক স্তিের িনেয় যদোয়। োকোয়োন্টোম িলেপর
মেতবো তবোর োচতবনোর জগেতবও একটো উল্লেম্ফন হয়। োকোয়োন্টোম োমথড নোমকরেণর এটোও একটো কোরণ।[১৬] 

ভোলকথো  োযদ  ইেলক্ট্রিন  উচ্চতবর শিক্তস্তিের  লোফ  োদিয়,  যদোেক  এখোেন  উত্থোেনর  সোেথ  তুবলনো  করো  হেয়েছ।  পেরর
লোইনগুলেলোেতব যদো বলো হেয়েছ োযদ তবোর সোরসংেক্ষেত্রপ হেচ্ছ োযদ,  ধযোেনও নোিক োলোকজেনর এই রকম আিত্মক উত্থোন

১২ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৩।
১৩ R.H.S. Carpenter, Andrew J. Anderson; The death of Schr dinger’s cat and of ö

consciousness-based quantum wave-function collapse; Annales de la Fondation Louis de 
Broglie, Volume 31, no 1, pp-45, 2006. 

১৪ http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
১৫ http://en.wikipedia.org/wiki/Objective_collapse_theories
১৬ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ১৬।



ঘেট। িকন সমসো হেচ্ছ োযদ, ইেলক্ট্রিন শধু উচ্চ শিক্তস্তিেরই লোফ োদিয়নো বরং িনম্ন শিক্তস্তিেরও লোফ োদিয়।[১৭] ইেলক্ট্রিেনর
উচ্চস্তিের লোফোেনোেক উত্থোন বলো হেল,  িনম্নস্তিের লোফোেনোেক িনশ্চয়ই পতবন বলো হেব। োতবো োসেক্ষেত্রেত্রে বযোপোরটো িক
দিঁোড়োয়? ধযোেন োলোকজেনর আিত্মক পতবনও ঘেট?

োসোজো কথো, োকোয়োন্টোম োমকোিনেকর সোেথ োকোয়োন্টোম োমথেডর োকোন সম্পর্ককর্কেই োনই। ইনফযোক্টি িবজ্ঞোেনর সোেথই এর
োকোন সম্পর্ককর্কে োনই। শধুমোত্রে চটকদিোর নোম োনবোর জন্য োকোয়োন্টোম  শবিট বযবহোর করো হেচ্ছ বেল আমোর ধোরণো।“ ”
যদিদিও োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন দিোবী কের যদোেচ্ছ োযদ এটো নোিক িবজ্ঞোন- 

তবোই আমরো োকোয়োন্টোমেক বিল জীবনযদোপেনর িবজ্ঞোন, সফল জীবেনর িবজ্ঞোন।[১৬] 

োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশেনর  োলোেগোেতবও োলখো  আেছ  -  “Science  of  Living”।  িকন  এখোেন  িবজ্ঞোেনর  োকোন
বযোপোরটো  আসেলো,  যদোর  কোরেণ  এেক  আমরো  িবজ্ঞোন  বলব,  োসটোই  বুঝেলোম  নো!  োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশেন  োতবো
ৈবজ্ঞোিনক উপোেয় িকছু হেচ্ছনো, োকোন গেবষণো হেচ্ছ নো। োকবল োমিডেটশন হেচ্ছ। তবোহেল িক বলব োযদ ধযোন করোটো
িবজ্ঞোন? িকন োকন? ধযোনেক োতবো মোপেজোখ করো যদোেচ্ছনো। োকোন গোিনিতবক সূত্রে িদিেয় এেক সংজ্ঞোিয়তব করো যদোেচ্ছনো।
তবেব োকন োকোয়োন্টোম োমথড িবজ্ঞোন বো ৈবজ্ঞোিনক িকছু একটো হেব?

োকোয়োন্টোম োমথড ও োটিলপযোিথ

োটিলপযোিথ িক? সংেক্ষেত্রেপ, এ হেলো োকোেনো রকম মোধযম ছোড়ো দিূরবতবর্কেী োকোেনো স্থোন োথেক িচন্তোর ট্রেনোন্সিমশন। অনথর্কেোৎ
আপনোর োভতবর োযদ িচন্তো োখলো করেছ তবো আেরকজেনর কোেছ োকোন মোধযম (কোগজ, বই, িচিঠি, োফোন ইতবযোিদি) ছোড়োই
পোিঠিেয় োদিয়ো,  োযদভোেব োমোবোইল োফোন বযবহোর োক আপিন আপনোর কথোেক অনেন্যর কোেছ োপঁৌেছ  োদিন। িবিভন্ন
সোেয়ন্স িফকশেন এই বযোপোরটোর অনিস্তিত্বে থোকেলও সিতবযকোেরর িবজ্ঞোেন িকন এর োকোন স্বীকৃিতবই োনই। [১৮][১৯][২০][২১]

োটিলপযোিথেক  গুলরুতত্বে  োদিন  মেনোিবজ্ঞোনীেদির  একিট  িবেশষ  দিল  যদোেদিরেক  বলো  হয়  পযোরোসোইেকোলিজষ্ট।
পযোরোসোইেকোলিজ[২২] অননুসোের োটিলপযোিথ হেলো এক প্রকোর অনতবীিন্দ্রয় অননুভূিতব,  একস্ট্রো োসনসির পোরেসপশন বো
সংেক্ষেত্রেপ ইএসিপ[১৮]। 

পযোরোসোইেকোলিজষ্টরো িচন্তোেক তবরঙ্গ (frequency) িহেসেব োদিেখন। তবোরো মেন কেরন োযদ, যদখনই োকউ িচন্তো কের
তবখন োস আসেল তবরঙ্গ ৈতবির কের। আর মোনুষ ঐ তবরেঙ্গর োপ্ররকযদন্ত্রি (ট্রেনোন্সিমটোর) ও গ্রোহকযদন্ত্রি (িরিসভোর) িহেসেব
কোজ করেতব সক্ষেত্রম। কোেজই,  িফ্রিকুেয়িন্স িমলেল একজেনর ভোবনো আর একজেনর কোেছ োপঁৌেছ যদোেব। অনেনকটো
োরিডও, িটিভ বো োমোবোইল োফোেনর মতব। োরিডও োস্টশন োথেক আসেল িবিভন্ন িফ্রিেকোেয়িন্স পোঠিোেনো হয়, আপনোর
হোেতবর োরিডওিট  তবখন োসই িফ্রিেকোেয়িন্স িরিসভ করেল আপিন োসই োস্টশনিটর পোঠিোেনো  োযদেকোন বোতবর্কেো  শনেতব
পোরেবন। যদোই োহোক, এই ধরেনর িচন্তো তবরেঙ্গর োকোেনো অনিস্তিত্বে আজ পযদর্কেন্ত আিবষ্কৃতব হয়িন। হওয়োর কথোও নয়। আর
মোনুেষর মোথো োযদ এরকম োকোন িরিসভোর নয়, তবোর বড় প্রমোণ আপিন িনেজ। কোরণ, প্রিতব মুহূেতবর্কে আপনোর চোরপোেশ
িবস্তির তবথয মোইেক্রোওেয়েভ বো োরিডওওেয়েভ এিদিক ওিদিক যদোেচ্ছ। অনথচ আপনোর মোথোর িরিসভোেরর এেন্টনো এ
সেবর িকছুই ধরেতব পোরেছ নো।

১৭ http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_level
১৮ http://en.wikipedia.org/wiki/Extrasensory_perception
১৯ Gracely, Ph.D., Ed J. (1998). “Why Extraordinary Claims Demand Extraordinary Proof”. 

PhACT. Retrieved 2007-07-31.
২০ a b c d The Conscious Universe: The Scientific Truth of Psychic Phenomena by Dean I. 

Radin Harper Edge, ISBN 0-06-251502-0
২১ Robert Todd Carroll. “ESP (extrasensory perception)”. Skeptic’s Dictionary!. Retrieved 

2007-06-23.
২২ http://en.wikipedia.org/wiki/Parapsychology#Criticism_and_controversy



তবেব োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন দিোবী কের োযদ এরকম োটিলপযোিথক োযদোগোেযদোগ করো সম্ভব[২৩]। শধু তবোইনো তবোেদির মেতব
মোনুেষর োব্রন হেচ্ছ িচন্তোর ট্রেনোন্সিমটোর ও িরিসভোর[২৪]। এর একটো অনদ্ভুতব বযোখযোও োদিয়ো হেয়েছ- 

প্রিতবিট মন হেচ্ছ িবশ্বমন নোমক এক সুপোর সুপোর সুপোর কিম্পর্কউটোররূপী মহোজোগিতবক জ্ঞোনভোন্ডোেরর (Cosmic
information super highway)  এক একিট টোিমর্কেনোল। সুপোর কিম্পর্কউটোেরর যদতবগুলেলো টোিমর্কেনোলই থোকুক নো
োকন,  োযদ  োকোন  টোিমর্কেনোল  োথেক  ইনফরেমশন সুপোর  হোইওেয়  বো  সুপোর  কিম্পর্কউটোেরর  োকেন্দ্রর সোেথ  োযদমন
োযদোগোেযদোগ  করো  যদোয়,  োতবমিন  মন  ধযোেনর  স্তিের  িবেশষ  িফ্রিেকোেয়িন্স  সৃিষ্ট  হেল  িবশ্বমনরূপী  মহোজোগিতবক
জ্ঞোনভোন্ডোেরর সোেথ সংেযদোগ স্থোপেনর মোধযেম কোিঙ্ক্ষিতব তবথয লোভ কের।[২৫] 

Cosmic information super highway  িজিনসটো োকোথোয় আেছ বো িকভোেব আেছ তবোর োকোন বযোখযো  োনই
বইিটেতব। শধু োযদ বইিটেতব বযোখযো োনই তবোই নো, মহোজ্ঞোনী Google ও এর সিঠিক োকোন হিদিস িদিেতব পোেরিন। তবেব
যদিদি ধেরও োনই োযদ এই ধরেণর একটো কিম্পর্কউটোর রেয়েছ, তবোরপরও আমরো োবশ সমসোয় পড়ব। সমসোটো হেব এই
কিম্পর্কউটোেরর সোেথ োযদোগোেযদোেগর োক্ষেত্রেত্রে। আমোেদির িচন্তোর িফ্রিেকোেয়িন্স কতব োসটো িনেয় োকোন বযোখযো োনই বইিটেতব।
তবেব োব্রন ওেয়েভর কথো বলো হেয়েছ[২৪],  যদো আদিেতব োসন্ট্রেনোল নোভর্কেোস িসেস্টেমর িবিভন্ন িনউরোল অনযোিক্টিিভিটর কোজ
করোর ছন্দেেক প্রকোশ কের[২৬],  এর সোেথ িচন্তো তবরেঙ্গর োকোন সম্পর্ককর্কে োনই। তবোছোড়ো োব্রইনওেয়েভর োযদ িফ্রিেকোেয়িন্স
উেল্লেখ করো আেছ (সেবর্কেোচ্চ ২৭ হোজর্কে বো তবোর োবিশ, সবর্কেিনম্ম ০.৫ হোজর্কে) তবো িদিেয় তবোরছোড়ো (wireless) োযদোগোেযদোগ
এেকবোেরই সম্ভব নো। সফলভোেব ওয়যোরেলস োযদোগোেযদোেগর জন্য সবর্কেিনম্ম োযদ িফ্রিেকোেয়িন্স দিরকোর তবো হল ৩০০০
হোজর্কে[২৭]।  এর  োচেয়  কম  হেল  োযদোগোেযদোগ  করো  খুবই  কষ্ট  হেয়  পড়েব।  যদোর  কোরেণ  এর  োচেয়  িনেচ  োকোন
িফ্রিেকোেয়িন্সেতব োযদোগোেযদোগ করোর োকোন োচষ্টো করো হয়নো। তবোছোড়ো আমরো যদখন োযদোগোেযদোেগর জন্য োকোন িসগনোল
পোঠিোই তবখন োসটোেক মডুেলশন নোেম একটো পদ্ধিতবর মোধযেম পোঠিোই। আমোেদির গলোর স্বেরর িফ্রিেকোেয়িন্স োমোটোমুিট
৪০০০ হোজর্কে। এটো খুব দুবর্কেল িফ্রিেকোেয়িন্স িবধোয় এেক একটো শিক্তশোলী িফ্রিেকোেয়িন্সর উপর চোিপেয় পোঠিোেনো হয়।
এই পদ্ধিতবিটর নোমই হেচ্ছ মডুেলশন। োমোবোইল োফোন বো োরিডও - সব িকছুই এই পদ্ধিতবিট োমেন চেল। োযদ কোরেণ
আমোেদির খোিল গলোর আওয়োজ   খুব অনল্প দুরত্বে পযদর্কেন্ত োশোনো োগেলও,  োরিডও বো োফোেন োসটোেক োটকনোফ োথেক
োতঁবতুবিলয়ো বো তবোর োচেয়ও দুরেত্বে োশোনো যদোয়। মডুেলশেনর কেয়কিট বহুলবযবহৃতব ভোেগর নোম অনবশ্য সবোরই জোনো -
অনযোিম্প্ল্িচউড মডুেলশন (এএম)  ও িফ্রিেকোেয়িন্স মডুেলশন (এফএম)। এএম োরিডও বো এফএম োরিডওেতব এসব
মডুেলশন বযবহোর করো হয়। তবোই এর োচেয় কম িফ্রিেকোয়িন্সেতব োকউ োকোন মোধযম ছোড়ো োযদোগোেযদোগ করেছ ,  তবোও
আবোর মডুেলশন পদ্ধিতব ছোড়ো - এই অনেযদৌিক্তক বযোপোরটো িবজ্ঞোন কখেনোই োমেন িনেতব পোেরনো।    

অনবশ্য বইিটেতব োটিলপযোিথর সফল প্রেয়োেগর একটো উদিোহরণ িহেসেব বলো হেয়েছ-

অনযোেপোেলো-১৪-এর নেভোচোরী এডগোর িমেচল চন্দ্র পৃষ্ঠি োথেক ভূ-িনয়ন্ত্রিণ োকন্দ্র িহউস্টেনর সোেথ োটিলপযোিথক
োযদোগোেযদোগ স্থোপন কেরন। এই োযদোগোেযদোগ এতব সফল হেয়িছল োযদ,  নেভোচোরী িমেচল ভূপৃেষ্ঠি িফের এেস গেড়
োতবোেলন এক নতবনু প্রিতবষ্ঠিোন ইন্সিটিটউট অনব িনইিটক সোইেন্সস।[২৫] 

এডগোর িমেচেলর এই কোিহনী োযদ ধোপ্পো োসটো ৈবজ্ঞোিনকভোেব বহু আেগই প্রমোিণতব হেয় োগেছ [২৮]। অনথচ এই ধোপ্পো
কোিহনীিটেকই োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন োটিলপযোিথর প্রমোিণতব উদিোহরণ িহেসেব োদিখোেচ্ছ। সিতবযকোেরর িবজ্ঞোেনর কোেছ
োটিলপযোিথ হেচ্ছ অনপিবজ্ঞোন।  

এবং চুম্বক পোিন

চুম্বক এবং পোিন - দুেটোেকই আলোদিোভোেব িবজ্ঞোন বযোখযো করেতব পোরেলও, চমু্বকোিয়তব পোিনর োকোন ৈবজ্ঞোিনক অনিস্তিত্বে

২৩ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ১৮৯।
২৪ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ৫৭।
২৫ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৪৫।
২৬ http://en.wikipedia.org/wiki/Neural_oscillations
২৭ http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency
২৮ http://www.skepdic.com/edgarmitchell.html



োনই। তবেব োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেন এই অনৈবজ্ঞোিনক িজিনসটোর োবশ কদির আেছ। কদিেরর উদিোহরণ- 

পোনীেয়র রোজো চুম্বক পোিন। িনয়িমতব চুম্বক পোিন পোেন হজম শিক্ত ও কু্ষেত্রধো বোেড়, এিসিডিট হ্রোস পোয়, আলসোর ও
মূত্রেোশেয়র বযোিধ িনরোময় হয়,  গলব্লোডোর ও িকডিনেতব পোথরসহ োদিেহ অনপ্রেয়োজনীয় োকোেনো িকছু জমোট বঁোধেতব
পোের নো।[২৯]

প্রশ্ন আসোই স্বোভোিবক োযদ োকন চুম্বকোিয়তব পোিনর োকোন ৈবজ্ঞোিনক িভিত্ত োনই? তবোর আেগ আমরো োদিিখ োযদ চুম্বক িনেয়
িবজ্ঞোন িক বেল। িবজ্ঞোন বেল োযদ চমু্বেকর চমু্বকেত্বের কোরেণ চমু্বক োক্ষেত্রত্রে ৈতবির কের। এই চুম্বক োক্ষেত্রত্রে অনদিশৃ্য িকন এর
মোধযেমই চুম্বেকর প্রোয় সব ধমর্কে প্রকোশ পোয়; এটো একিট বল যদো তবোর চোরপোেশর োফেরোেচৌম্বক পদিোথর্কেেক আকষর্কেণ কের
এবং অনন্য চমু্বকেক আকষর্কেণ বো িবকষর্কেণ কের। চুম্কবেক আকষর্কেণ করেতব হেল অনন্য পদিোথর্কেেক অনবশ্যই োফেরোেচৌম্বক
(Ferromagnetic)  হেতব  হেব[৩০]।  োলোহো  োফেরোেচৌম্বক  হেলও  পোিনেক  িনেয়  হেচ্ছ  সমসো।  এিট  োমোেটও
োফেরোেচৌম্বক নয়, যদোর কোরেণ চুম্বক োলোহোেক আকষর্কেণ করেতব পোরেলও পোিনেক পোেরনো। োফেরোেচৌম্বক পদিোেথর্কে োছোট
োছোট মযোগেনিটক োডোেমইন থোেক। এসব োডোেমইন িবিভন্নিদিেক মুখ কের থোেক। িবিভন্ন িদিেক মুখ কের রোখোর করোর
কোরেণ  এেতব  োচৌম্বকত  থোেকনো।  িকন  োফেরোেচৌম্বক  পদিোথর্কেিটেক  োকোন  োচৌম্বক  োক্ষেত্রেত্রে  রোখেল  মযোগেনিটক
োডোেমইনগুলেলো উত্তর োমরুত ও দিিক্ষেত্রণ োমরুত বরোবর একইিদিেক মুখ কের থোেক। ফেল তবখন পদিোথর্কেিট তবখন োচৌম্বকত
োদিখোয়[৩১]। িকন পোিন ডোয়োেচৌম্বক  (Diamagnetic) পদিোথর্কে  হবোর কোরেণ োচৌম্বকেত্বের এই ধমর্কে  োদিখোয় নো। শধু
তবোইনো,  পোিনর মযোগেনিটক সোেসিপিবিলিট খুবই নগন্য, প্রোয় োনেগিটভ ০.৯১। যদোর ফেল বলো যদোয় োযদ এর মোেঝে
োকোন োচৌম্বকত্বে োনই। যদতবটুকু আেছ োসটো এেকবোেরই নো থোকোর সমোন।[৩২] 

অনবশ্য োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর ভোষমেতব চমু্বকপোিনর পুেরো প্রেসসিট োবশ োসোজো,  শধু চমু্বকপোিন ভিতবর্কে োবোতবেল
সোধোরণ পোিন িরিফল করেলই নতুবন পোিন চুম্বকপোিন হেয় যদোেব - 

এক োবোতবল চুম্বক পোিন োথেক এক গ্লোস োখেয় স্বোভোিবক এক গ্লোস পোিন পুনরোয় োবোতবেল োঢেল রোখুন। চুম্বক
পোিনর স্পর্শেশর্কে নতবনু পোিনও চুম্বকোিয়তব হেব। এভোেব ৬ মোস অননোয়োেস চোলোেতব পোরেবন।[৩৩]

োযদখোেন োবোতবেল প্রথমবোর রোখো পোিনর িনেজরই োচৌম্বকত্বে োনই,  োসখোেন োস িকভোেব পেররবোর োযদোগ করো পোিনেক
োচৌম্বক কের োফলেব?  আেরো বড় কথো হল োযদ,  িবজ্ঞোন োথেকই োদিখলোম োযদ চমু্বক িদিেয় পোিনর োকোন গুলনোগুলনই
পোল্টোেচ্ছনো,  তবোহেল  চুম্বক পোিন  আর সোধোরণ  পোিনর  মেধয  পোথর্কেকয  িক  থোকল?  আসেলই োকোন  পোথর্কেকয  োনই।
চুম্বকপোিনর নোেম আসেল যদো রেয়েছ তবো একদিম সোধোরণ পোিন। মোনুেষর িবশ্বোস ও অনজ্ঞতবোেক পুঁিজ কের চমু্বকপোিনর
নোেম সোধোরণ পোিন চোিলেয় োদিবোর এইসব বযোপোর োবশ পুরেনো[৩৪]।  

োতবো সোেয়ন্স অনফ িলিভং বো জীবন যদোপেনর িবজ্ঞোন িনেয় োযদ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন কোজ করোর কথো বলেছ,  তবোরো
আসেল িবজ্ঞোেনর োকোন িকছুই  অননুসরণ করেছনো। োকোয়োন্টোম,  কসিমক,  সুপোরহোইওেয়,  োটিলপযোিথ,  চুম্বক-পোিন
ইতবযোিদি িকছু সোেয়ন্স ও সোেয়ন্স-িফকশন টোমর্কে োটেন িনেয় এেস অনৈবজ্ঞোিনক োকোন িকছুেক ৈবজ্ঞোিনক বেল দিোবী করোর
প্রয়োস অনেনক পুরেনো। োসজন্যই বলিছলোম োযদ বোংলোেদিেশ ৈবজ্ঞোিনক  োবশ জনিপ্রয় একিট শব। োলোকজন িবজ্ঞোন“ ”
বুঝুেক আর নো বুঝুেক,  িবজ্ঞোেনর প্রিতব তবোেদির চরম শ্রদ্ধো রেয়েছ। তবোরো মেন কের োকোন িকছুেতব িবজ্ঞোন  শবিট“ ”
থোকেল োসখোেন ভুল োকোন িকছু থোকেতবই পোেরনো। তবোই চরম অনৈবজ্ঞোিনক বযপোেরও ৈবজ্ঞোিনক  বো িবজ্ঞোন  শব“ ” “ ”
বিসেয় িনেল োলোকজন তবোেতব হুমিড় োখেয় পেড়। যদোর কোরেণ িবজ্ঞোেনর ধোেরকোেছ নো োঘেঁষ অনপিবজ্ঞোনেক আশ্রয়
কের গেড় ওঠিো োকোয়োন্টোম োমথডেক োলোকজন িবজ্ঞোন িহেসেব প্রিতবিনয়তব ভুল কের যদোেচ্ছ। 

২৯ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো- মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ- ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো- ৪৬।
৩০ http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
৩১ http://en.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetism
৩২ http://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetic
৩৩ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো- মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ- ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো- ৫৮।
৩৪ http://www.chem1.com/CQ/magscams.html



ইসলোম ধমর্কে
শরুতেতবই বেল োনই,  যদোরো  মেন কেরন োযদ িবজ্ঞোন মোেনই নোিস্তিকতবো,  আিম তবোেদির দিেল নই। আিম িবশ্বোস কির
আমোেদির চোরপোেশর মহোিবেশ্ব যদো যদো ঘটেছ িবজ্ঞোন োসসেবর িনয়মগুলেলো োবর কের চেলেছ। ঘটনোগুলেলো  িবজ্ঞোন
ঘটোেচ্ছনো, োনপেথয অনন্য োকউ রেয়েছ। িবজ্ঞোনী িনউটন বেলর িতবনিট সূত্রে োবর কের অনমর হেয় আেছন, িকন োসই
সূত্রেগুলেলো োক ৈতবির কেরেছ? িবজ্ঞোনী ওহম একটো ইেলিক্ট্রিক সোিকর্কেেটর মেধয কোেরন্ট ও োভোেল্টেজর মধযকোর সম্পর্ককর্কেিট
োবর কেরিছেলন, িকন োসই সম্পর্ককর্কেিট ৈতবির কেরিছলই বো োক? এই মহোিবেশ্বর সবিকছু োযদ িনয়ম োমেন িঠিকঠিোকমতব
চলেছ োসই িনয়মকোনুনগুলেলো োক ৈতবির কেরেছ? এভোেব িচন্তো করেল সবিকছু একজন সৃিষ্টকতবর্কেোেকই স্মরণ কিরেয়।
োযদ কোরেণ িবজ্ঞোনী আইনস্টোইন বেলিছেলন - 

আিম নোিস্তিক নই এবং আিম িনেজেক সেবর্কেশ্বরবোেদিিবশ্বোসীও বিল নো। আমরো আসেল োছোট্ট একটো িশশর জোয়গোয়
আিছ যদোেক িবশোল একটো লোইেব্রিরেতব ঢুিকেয় োদিয়ো হেয়েছ, োযদখোেন িবিভন্ন ভোষোয় রিচতব বহু বই সোিজেয় রোখো
আেছ। িশশিট জোেন োযদ এই বইগুলেলো অনবশ্যই োকউ একজন িলেখেছ। োস জোেননো োযদ িকভোেব োলখো হেয়েছ। োস
বইগুলেলোেতব বযবহৃতব ভোষোগুলেলোও জোেননো। িশশিট অননুমোন করেছ োযদ বইগুলেলোেক সোিজেয় রোখোর বযপোের একটো
রহসময় বযোপোর আেছ িকন জোেননো  োযদ োসটো  িক। এটোই হেচ্ছ আমোর মেতব স্রষ্টোর প্রিতব সবেচেয় বুিদ্ধমোন
মোনুষিটর আচরণ। আমরো একটো অনসোধোরণভোেব সোজোেনো গুলছোেনো মহোিবশ্ব োদিিখ যদো োবশ িকছু িনয়ম োমেন চেল,
িকন োসসব িনয়মকোনুেনর খুব নগন্য অনংশই আমোেদির োবোধগময। আমোেদির সীিমতব জ্ঞোন এই মহোিবেশ্বর োপছেনর
চোিলকোশিক্তেক পুেরোপুির বঝুেেতব পোেরনো। 

োসজন্য আিম িনেজেক আিস্তিক বেলই পিরচয় িদিেতব স্বোচ্ছন্দেযেবোধ কির। ধমর্কেিবশ্বোেস আিম একজন মুসিলম। আিম
িবশ্বোস কির আমোেদির সৃিষ্টকতবর্কেো মহোন আল্লেোহতবো'লো। মহোনবী হযদরতব মুহোম্মোদি  (স)  তঁবোর োপ্রিরতব প্রিতবিনিধ। িবেশ্বর
িসংহভোগ মুসিলেমর মতব আিমও একজন সুিন্ন[৩৫]। সুিন্নেদির মূল ৈবিশষ্টয হল তবোরো জীবেনর সবেক্ষেত্রেত্রে রোসুল (স) এর
জীবনযদোপন পদ্ধিতব অননুসরণ কেরন। সকল সুিন্নেদির মতব তবোই আিমও িবশ্বোস কির আমোেদিরেক িকভোেব চলেতব হেব
বো জীবন যদোপন করেতব হেব তবোর সবিকছুই কুরআন ও হোদিীেস বেল োদিয়ো আেছ। 

এইবোর িনশ্চয়ই ভোবেছন োযদ এতব িকছু থোকেতব োকোয়োন্টোম োমথেডর োভতবর ইসলোম ধমর্কে োকন োটেন আনলোম? আসেল
আিম োটেন আিনিন। োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন িনেজরোই োকোয়োন্টোম োমথেডর মোেঝে ইসলোমেক োটেন এেনেছন[৩৬]।
কোরণ ৈবজ্ঞোিনক  শবিটর মতবই আমোেদির োদিেশর আেরকিট জনিপ্রয় শব হল ইসলোম । মুসিলম ধমর্কেোলম্বীর“ ” “ ”
সংখযোগিরষ্ঠিতবোর এ োদিেশর মোনুষ অনেনক আেগ োথেকই ধমর্কেভীরুত। এই ধমর্কেভীরুততবোর সুেযদোগ িনেয় অনেনেকই োযদেকোন
িকছুর গোেয় ইসলোিমক  বো হোলোল  “ ” “ ” -  এইসব শব চোিপেয় িদিেয় িনেজর কোজ োসের িনেচ্ছ। এজন্য বোজোের
হোলোল সোবোন  িকংবো ইসলোিমক োফোন  োদিখো যদোয়।  মুদিরোবোর সব িনয়ম নো োমেন চলো ইসলোিমক বযোংিকং“ ” “ ” “ ”

োদিখো যদোয়। এসেবর পোশোপোিশ োদিখো যদোয় ইসলোম  োলেবল চোপোেনো িবিভন্ন পীরেদির অনবোধ বযবসোর োদিৌরত্ময।“ ”
িনেজ োজেন-বুেঝে ইসলোম পোলন করোর োচষ্টো এখন িনতবোন্তই ক্ষেত্রুদ্র ও বযিক্তগতব উেদিযোেগর মোেঝে সীমোবদ্ধ। তবোই
োযদেকোন মতববোদি, তবো ইসলোেমর সোেথ যদতবই সোংঘিষর্কেকই োহোক নো োকন ইসলোিমকভোেব  পযোেকট কের ধমর্কেভীরুতেদির“ ”
সোমেন তুবেল ধরো হেল তবো োকোন প্রশ্ন ছোড়োই গ্রহনেযদোগয হেয় পেড়। এভোেব ধমর্কেভীরুত মোনুষেদির ধমর্কে সম্পর্কেকর্কে ভ্রোন্ত
ধোরণো িদিেয় িবভ্রোন্ত করোর োকৌশল অনেনক আেগ োথেকই চেল আসেছ। 

আেগই বেলিছ আমোর জ্ঞোন খুবই সীিমতব। আমোর এই সীিমতব জ্ঞোেন িবদিো'তব, কুফর ও িশরক িনেয় যদো বুিঝে তবোেতব
ইসলোেমর মূলনীিতবর সোেথ সরোসির সোংঘিষর্কেক এমন অনেনক িকছুই োকোয়োন্টোম োমথেড িশক্ষেত্রো োদিয়ো হেচ্ছ। তবেব তবোর
আেগ আমরো ইসলোেমর িকছু  োমৌিলক িবষেয়র পযদর্কেোেলোচনো কির। িবষয়গুলেলো পিরস্কোর নো হেল বক্তবয োবোঝেো কিঠিন
হেয় পড়েব।

৩৫ http://en.wikipedia.org/wiki/Sunni_Islam#Adherents
৩৬  োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৪৮।



ইসলোেমর িকছু োমৌিলক িবষয়

িবদিআতব

িবদিআতব প্রসেঙ্গ আল্লেোমো ইব্রোহীম ইবন মুসো আল-শোিতববী বেলন:

িবদিআতব বলেতব বুঝেোয় দ্বীেনর মেধয শরীয়োেতবর পদ্ধিতবর তবূলয োকোন নব-আিবষ্কৃতব উদ্ভোিবতব তবরীকো বো পদ্ধিতব,
মহোন আল্লেোহর অনিতবিরক্ত ইবোদিোেতবর আশোয় োযদ পদ্ধিতবর অননুসরণ করো হয়। [৩৭]

অনথর্কেোৎ ইবোদিেতবর োক্ষেত্রেত্রে আল্লেোহ ও তঁবোর রোসূল যদো অননুেমোদিন িদিেয়েছন তবো বযতবীতব নতুবন োকোন িকছু োযদোগ করোটোই
হেচ্ছ িবদিআতব। তবোরমোেন এমন োকোন ইবোদিতব নো করো যদো আল্লেোহতবো'লোর রোসুল িনেজও কেরনিন এবং আমোেদির
করেতব বেলনিন।  িবদিআতব অনবশ্যই বজর্কেনীয়।  িবদি আতব মূলতব বজর্কেেনর  সুন্নোেতবর সোেথ  সংিশষ্ট এবং ইবোদিেতবর’
উদ্দিীপনোেতবই এর সৃিষ্ট।

অনেনেকই এেক্ষেত্রেত্রে প্রশ্ন কের থোেকন োযদ আল্লেোহর রোসূল এেরোেপ্ল্েন চেড়নিন,  তবোহেল িক োপ্ল্েন চড়ো িবদিআতব?
আমোেদির োদিখেতব হেব আল্লেোহর রোসূেলর এই বজর্কেন িক ইচ্ছোকৃতব নোিক অনিনচ্ছোকৃতব?  এবং এিট ইবোদিেতবর সোেথ
সংিশষ্ট কীনো?  িবদি আতব সবসময় ইচ্ছোকৃতব বজর্কেন এবং অনবশ্যই ইবোদিোেতবর সোেথ সংিশষ্ট’ । রোসুল  (স)  এর সময়
এেরোেপ্ল্ন িছলনো - তবোই এটো অনিনচ্ছোকৃতব বজর্কেন এবং এেরোেপ্ল্েন চড়ো ইবোদিতব নয়। তবোই এটো িবদিআতব নয়। 

তবোই োকোন িকছু  িবদিআতব নোিক িবদিআতব নয় তবো জোনেতব হেল আমোেদির অনবশ্যই িনেচর কেয়কিট ধোপ অননুসরণ
করেতব হেব - 

• প্রথেমই োদিখেতব হেব তবো ইবোদিেতবর সোেথ সংিশষ্ট িকনো। হেতব পোের তবো োকোন কথো, কোজ বো িবশ্বোস।
• ইবোদিেতবর সোেথ সংিশষ্ট হেল োদিখেতব হেব আল্লেোহর রোসূল ও তঁবোর সোহোবীরো এই পদ্ধিতবিট সম্পর্কেকর্কে

জোনেতবন িকনো।
• যদিদি নো োজেন থোেকন,  তবেব তঁবোর উৎস ওহী নয়। আর ইসলোেম সকল ইবোদিেতবর উৎস একমোত্রে

ওহী। 
• যদিদি োজেন থোেকন, তবেব তঁবোরো তবোর উপর আমল কেরিছেলন িকনো। 

আল্লেোহর রোসূল ও তঁবোর সোহোবীরো যদিদি এমন িকছুর আমল নো কের থোেকন, তবেব আমোেদিরও উিচতব তঁবোেদির োদিখোেনো
পথ অননুসরণ কের এমন িকছুর উপর আমল নো করো,  কোরণ তঁবোরোই ইসলোেমর োশ্রষ্ঠি প্রজন্ম এবং আমোেদির জন্য
অননুকরণীয় ও অননুসরণীয় আদিশর্কে।

ইসলোম একিট পূণর্কেোংগ এবং ত্রুটিটমুক্ত জীবনবযবস্থো,  এেতব নতুবন িকছু সংেযদোজন বো পুরেনো িকছু িবেয়োজেনর োকোন
অনবকোশ োনই। রোসূল (সো) বেলন -

সতবযতবম বোণী আল্লেোহর িকতবোব,  সেবর্কেোত্তম আদিশর্কে মুহোম্মোেদির আদিশর্কে,  সবেচেয় খোরোপ িবষয় হল নতবনু উদ্ভোিবতব
িবষয় (িবদিআতব) আর প্রিতবিট নতবনু উদ্ভোিবতব িবষয়ই আগুলেন িনিক্ষেত্রপ্ত হেব। [৩৮] 

তবোই োকউ যদিদি দিোিব কেরন োযদ আল্লেোহর সনিষ্ট লোেভর জন্য এমন োকোন কোজ বো পন্থো বো ইবোদিতব রেয়েছ যদো ইসলোেম
উেল্লেখ করো োনই, তবেব িতবিন প্রকোরোন্তের দিোবী করেছন োযদ -

• আল্লেোহর ওহী  অনসম্পর্কূণর্কে,  রোসূল  (সো)  আমোেদিরেক যদো  জোিনেয়েছন,  তবোর  োচেয়  উত্তম িকছু  িতবিন

৩৭  শোিতবী, আমল-ই’িতসোম ১/৫০ 
৩৮ সিহহ মুসিলম - ৮৬৭



আিবষ্কোর কেরেছন।
• রোসূল (সো) তঁবোর উপর অনিপর্কেতব  দিোিয়ত্বে িঠিকমতব পোলন কেরনিন, ফেল আল্লেোহর সনিষ্ট লোেভর আেরো

উত্তম পন্থো িতবিন আমোেদির িদিেয় যদোনিন।

একজন মুসিলম িহেসেব আমরো িনশ্চয়ই বুঝেেতব পোরিছ োযদ,  উপেরোক্ত দুিট িচন্তোর উভয়িট  বো  োযদ োকোন একিট
আমোেদিরেক ইসলোেমর বোইের িনেয় যদোয়। কোরণ কুরআন ও হোদিীস িদিেয় আমোেদির স্পর্শষ্টভোেব িক করেতব হেব বো নো
করেতব হেব তবো বেল োদিয়ো আেছ। এ প্রসেঙ্গ রোসুল (স) বেলন-

যদো িকছু কোউেক জোন্নোেতবর িনকটবতবর্কেী কের অনথবো আগুলন োথেক দূিরবতবর্কেী কের তবোর এমন িকছুই োনই যদো িকনো
োতবোমোেদির জন্য স্পর্শষ্ট কের বণর্কেনো করো হয়িন। [৩৯]

কুফর

কুফরীর আিভধোিনক অনথর্কে আবৃতব করো ও োগোপন করো। আর শরীয়েতবর পিরভোষোয় ঈমোেনর িবপরীতব অনবস্থোনেক
কুফরী বলো হয়। োকননো কুফরী হেচ্ছ আল্লেোহ ও রোসূেলর প্রিতব ঈমোন নো রোখো,  চোই তবোেদিরেক িমথযো প্রিতবপন্ন করো
োহোক িকংবো নো োহোক। কুফর সম্পর্কেকর্কে আল্লেোহতবো'লো বেলন-

িনশ্চয় যদোরো কুফরী কের, তবোেদির নো ধন-সম্পর্কদি এবং নো তবোেদির সন্তোনোিদি আল্লেোহর িবপেক্ষেত্র োকোন কোেজ আসেব।
আর তবোরো আগুলেনর অনিধবোসী। তবোরো োসখোেন স্থোয়ী হেব।[৪০]

ইসলোমই োযদ একমোত্রে জীবনবযবস্থো তবো জোনোবোর জন্য আল্লেোহতবো'লো িবদিোয় হেজ্জ্বের মোেঠি িনেচর দুিট আয়োতব নোিযদল
কেরন-

আর োযদ ইসলোম ছোড়ো অনন্য োকোন দ্বীন চোয় তবেব তবোর কোছ োথেক তবো কখেনো গ্রহণ করো হেব নো এবং োস আিখরোেতব
ক্ষেত্রিতবগ্রস্তিেদির অনন্তভুর্কেক্ত হেব। [৪১]

আজ োতবোমোেদির জন্য োতবোমোেদির দ্বীন পূণর্কেোঙ্গ কের িদিলোম ও োতবোমোেদির প্রিতব আমোর অননুগ্রহ সম্পর্কূণর্কে করলোম এবং
ইসলোমেক োতবোমোেদির দ্বীন মেনোনীতব করলোম। [৪২]

আয়োতব দুিট নোিযদল হবোর পর পৃিথবীেতব োকবল দু'িট দ্বীন রেয়েছ, “দ্বীন আল-ইসলোম  আর দ্বীন আল” “ -কুফর  ” –
সুতবরোং একজন মোনুষ হয় মুসিলম  নয় কোিফর“ ” “ ”!  ইসলোম ছোড়ো আর সকল দ্বীন এবং োসগুলেলোর ধমর্কেগ্রন্থ ও
িনয়মকোনুন  সব বোিতবল হেয় োগেছ– । এই কথোরই প্রিতবফলন নীেচর কথোগুলেলোেতব -

It is the final religion which abrogates all religions and laws that came before it There
is  no religion  on  earth according to  which Allaah is  to  be  worshipped apart  from
Islam. [৪৩]

মুসলমোন ও কোিফরেদির মোেঝে পোথর্কেেকযর োরখো হেচ্ছ ঈমোন। োকউ যদিদি ঈমোন হোরোয় তবেব োস সব িকছুই হোরোেলো।
আল্লেোহতবো'লোর উপর ঈমোন আনো মোেন হেচ্ছ তঁবোর আেদিশ িনেষধ সবিকছু োমেন চলো। তঁবোর কথো অনমোন্য করোর অনথর্কেই
হল মুসিলমেদির কোতবোর োথেক নোম মুেছ কোিফরেদির কোতবোের নোম োলখোেনো।

৩৯ তোবোরোনীর আমল মুজোম আমল কোবীর। আমলবোনীর (র) এর মেশনত সহীহ।
৪০ সূরো আমল ইমরোন, আময়োত ১১৬
৪১ সূরো আমল ইমরোন, আময়োত ৮৫
৪২ সূরো আমল মোিয়দো, আময়োত ৩
৪৩ Islam: Questions And Answers: Alliance And Amity, Disavowal And Enmity - Muhammad 
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িশরক

িশরক শেবর  আিভধোিনক অনথর্কে-  অনংশীদিোিরত্বে,  অনংশীবোদি,  িমলোেনো,  সমকক্ষেত্র করো,  অনংশীিস্থর  করো,  সমোন  করো,
ভোগোভোিগ, সম্পর্কৃক্ত করো। ইংেরজীেতব Polytheism (একোিধক উপোেস িবশ্বোস), Sharer, Partner, Associate।
শরীয়েতবর পিরভোষোয়,  োযদসব গুলনোবলী োকবল আল্লেোহর জন্য িনধর্কেোিরতব োসসব গুলেন অনন্য কোউেক গুলনোিন্বিতব ভোবো বো
এেতব অনন্য কোেরো অনংশ আেছ বেল মেন করোই িশরক।

িশরক হেচ্ছ বোন্দেো আল্লেোহর সোেথ তবঁোর রুতবুিবয়যোতব সংক্রোন্ত কমর্কে িকংবো তবঁোর জোতব ও আসমো ওয়োস িসফোেতব তবথো
নোম ও গুলনোবলী অনথবো উলুিহয়যোেতব (ইবোদিেতব) কোউেক শরীক করো। [৪৪]

অনথর্কেোৎ আল্লেোহর সোেথ এমন িবষেয় সমকক্ষেত্র িস্থর করো োযদটো আল্লেোহর জন্যই প্রেযদোজয। োযদমন-  আল্লেোহ ছোড়ো অনন্য
কোউেক ভয় করো,  অনন্য কোেরো িনকট আশো করো,  আল্লেোহর চোইেতব অনন্য কোউেক োবশী ভোলবোসো,  অনথর্কেোৎ আল্লেোহর
ইবোদিেতবর  োকোন  একিট  অনেন্যর  জন্য করোেক  িশরক  বেল।  িশরেকর  োক্ষেত্রেত্রে  একটো  িবষয়  লক্ষেত্রযনীয়  োযদ,  এেতব
দু শরীেকর অনংশ সমোন হওয়ো আবশ্যক নয়‘ । বরং সহস্রভোেগর একভোেগর অনংশীদিোর হেলও তবোেক অনংশীদিোর বলো
হয়। তবোই আল্লেোহতবো লোর হেকর সোমোন্যতবম অনংশ অনন্যেক িদিেলই তবো িশরেক পিরণতব হেব‘ ,  এেতব আল্লেোহর অনংশটো
যদতবই বড় রোখো োহোক নো োকন।

িশরক অনবশ্যই পিরতবযোজয। এ বযপোের আল্লেোহতবো'লো বেলন -

োতবোমরো আল্লেোহর ইবোদিতব করেব এবং তবঁোর সোেথ োকোন িকছুেক শরীক করেব নো।[৪৫] 

োহ বনী ইসরোইল! োতবোমরো আমোর রব এবং োতবোমোেদির রব আল্লেোহর ইবোদিতব কর। োকউ আল্লেোহর শরীক করেল 
আল্লেোহ তবোর জন্য জোন্নোতব অনবশ্যই হোরোম করেবন এবং তবোর আবোস জোহোন্নোম। [৪৬]

আহেল িকতবোব ও মুশিরক কোেফররো জোহোন্নোেমর আগুলেন স্থোয়ীভোেব থোকেব। তবোরোই সৃিষ্টর অনধম। [৪৭]

যদিদি োতবোমরো তবোেদির (মুশিরকেদির) কথোমতব চল তবেব োতবোমরো অনবশ্যই মুশিরক হেব। [৪৮]

উপেরর আয়োতবগুলেলোেতব আল্লেোহতবো'লো মুসিলমেদিরেক িশরক োথেক সোবধোন কের িদিেয়েছন োযদ, যদিদি তবোরো মুশিরকেদির
আক্বীদিো-িবশ্বোস, কোজ-কেমর্কে আনুগতবয কের তবোহেল তবোরো মুশিরক হেয় যদোেব। িশরক মূলতব এ পৃিথবীেতব মোনুষ সৃিষ্টর
মূল উেদ্দিশ্যেকই অনস্বীকোর কের। কোরণ আল্লেোহ সুবহোনোহু ওয়োতবো য়োলো মোনুষেক সৃিষ্ট কেরেছন একমোত্রে তঁবোর ইবোদিতব‘
করোর জন্য, এ বযোপোের আল্লেোহ বেলন -

আিম মোনব এবং িজ্বিন জোিতবেক একমোত্রে আমোর ইবোদিেতবর জন্য সৃিষ্ট কেরিছ।[৪৯]

িশরেকর মোধযেম আল্লেোহর মযদর্কেোদিো এবং িনরংকুশ সোবর্কেেভৌমত্বে ক্ষেত্রুন্ন করো হয়। আল্লেোহ হেচ্ছন আমোেদির রব এবং ইলোহ,
আর আমরো হিচ্ছ তবোর বোন্দেো বো দিোস। যদো িকছু আেছ সবই আল্লেোহর সৃিষ্ট। প্রধোন কেয়ক ধরেণর িশরকগুলেলো একটু
আমরো োদিেখ োনই[৫০] - 

• রবুিবয়োেতবর োক্ষেত্রেত্রে িশরক - এই িবশ্বোস োপোষণ করো োযদ, আল্লেোহ'র পোশোপোিশ অনন্য রব বো সৃিষ্টকতবর্কেো আেছ। 

৪৪ িমরোিসল আমিম্বিয়ো, পৃষ্ঠো- ৮
৪৫ সূরো িনসো, আময়োত ৩৬
৪৬ সূরো আমল মোিয়দো, আময়োত ৭২
৪৭ সূরো আমল বোিয়যিনোহ, আময়োত ৬
৪৮ সূরো আমল আমনআমম, আময়োত ১২১
৪৯ সূরো যোিরয়োত, আময়োত ৫৬
৫০ Ash-Shirk, Al-Kufr, An-Nifaq by Dr. M. Taqi-ud-Din al-Hilali, Ph.D.Dr. Muhammad Muhsin 

Khan, Islamic University, Al-Madinah Al-Munawwara.



• ইবোদিেতবর োক্ষেত্রেত্রে িশরক  -  এটো হল আল্লেোহ র সোেথ অনেন্যর ইবোদিতব করো’ ,  োযদমন নবীেদির এবং োনককোর
বোন্দেোেদির।  োযদমন  অনেনেকই  িবপেদি  পেড়  োনককোর  বোন্দেোেদির  কোেছ  সোহোযদয  চোয়,  োবিশরভোগ  সময়ই
োলোকজন মোজোের িগেয় মৃতব পীর-আউিলয়োেদির কোেছ সোহোযদয চোয়। এ জোতবীয় কোজ িশরক।

• আল্লেোহতবো'লোর গুলেণর মেধয িশরক -  আল্লেোহর োকোন সৃিষ্টেক আল্লেোহর জন্য িনিদির্কেষ্ট গুলেণ ভূিষতব করো হেলও
িশরক হেব। োযদমন গোেয়ব (ভিবষৎ) এর ইলম জোনো। অনথর্কেোৎ োকউ যদিদি দিোবী কেরন োযদ োস ভিবষৎ জোেন
বো ভিবষেতব িক হেব তবো োদিখেতব পোয় তবেব তবো িশরেকর পযদর্কেোেয় পড়েব।

িবদিোতব ও কুফর

আমরো আেগই োদিেখিছ োযদ, িবদিআতব আমোেদির ভোবেতব োশখোয়- 

• আল্লেোহর ওহী  অনসম্পর্কূণর্কে,  রোসূল  (সো)  আমোেদিরেক যদো  জোিনেয়েছন,  তবোর  োচেয়  উত্তম িকছু  িতবিন
আিবষ্কোর কেরেছন।

• রোসূল (সো) তঁবোর উপর অনিপর্কেতব  দিোিয়ত্বে িঠিকমতব পোলন কেরনিন, ফেল আল্লেোহর সনিষ্ট লোেভর আেরো
পন্থো িতবিন আমোেদির িদিেয় যদোনিন।

অনন্যকথোয় আমরো আসেল আল্লেোহ ও তঁবোর রোসুেলর বোণী ও কোেজ সেন্দেহ প্রকোশ করিছ োযদ তঁবোরো যদো বেলেছন তবোর
োচেয়ও উত্তম বযবস্থো রেয়েছ। এই ভোবনোটো িকন আমোেদির ঈমোনেক িনিশ্চহ্ন কের োদিয়োর মতব একটো পদিেক্ষেত্রপ। িচন্তো
করুতন  আপনোর প্রিতবপোলক তঁবোর রোসুেলর মোধযেম আপনোেক ইবোদিেতবর বযপোের যদো িশিখেয়েছন– ,  আপিন িবশ্বোস
করেছন োযদ তবোর োচেয়ও ভোল োকোন িনয়ম আপনোর কোেছ রেয়েছ। অনথর্কেোৎ ইবোদিেতবর োক্ষেত্রেত্রে রোসুল (স) এর োশখোেনো
পদ্ধিতব আপনোর কোেছ  অনপ্রতুবল মেন হেচ্ছ। অনথর্কেোৎ  সবর্কেকোেলর সবর্কেশ্রষ্ঠি মোনব রোসুল  (স)  িনেজ োযদভোেব  ইবোদিতব
কেরেছন োসটো আপনোর কোেছ পযদর্কেোপ্ত মেন হেচ্ছনো - কী ভয়োনক কথো! আর এই িবশ্বোসই আপোনেক কুফের িনমিজ্জিতব
কের োফলেব।  

িবদিোতব ও িশরক

মূিতবর্কেপূজো োযদ িশরেকর সবেচেয় প্রকোশ্য এবং জঘন্য রূপ এ বযোপোরিট সবর্কেজনস্বীকৃতব। আল্লেোহ পোক আল কুর আেন’
হয়রতব নূহ (আ) এর জোিতবর বক্তবয উদৃ্ধতব কের বেলেছন-

এবং বেলিছল, 'োতবোমরো কখনও পিরতবযোগ কেরো নো োতবোমোেদির োদিব-োদিবীেক; পিরতবযোগ কেরো নো ওয়োদ্দি, সুওয়ো'আ,
ইয়োগূস, ইয়ো'ঊক ও নোসর-োক'। [৫১]

এেতব হয়রতব নূহ  (আ)  এর জোিতবর োযদ উপোসগুলেলোর নোম উেল্লেখ করো হেয়েছ,  তবো িছল তবোেদির পূবর্কেবতবর্কেী  যদুেগর
সৎকমর্কেশীলেদির নোম। িকন তবোেদির পূজো িকভোেব শরুত হল োসটো আমরো জোনেতব পোির িনেচর হোদিীস োথেক -

হযদরতব মুহোম্মোদি ইবেন কোেয়স  (রহ.)  বেলন োযদ,  ঐ োলোকগুলেলো িছেলন আল্লেোহর ইবোদিোতবকোরী,  দ্বীনদিোর,আল্লেোহ
ওয়োলো ও সৎ। তবঁোরো হযদরতব আদিম (আঃ) ও নূহ (আ) এর িছেলন সতবয অননুসোরী,যদোেদির অননুসরণ অনন্য োলোেকরোও
করেতবো। যদখন তবোরো  মোরো  োগেলন। তবখন তবোেদির অননুসোরীরো  পরস্পর্শর বলোবিল করেলোঃ  যদিদি  আমরো এেদির‘
প্রিতবমূিতবর্কে ৈতবরী কের োনই, তবেব ইবোদিোেতব আমোেদির ভোলভোেব মন বসেব এবং এেদির প্রিতবমূিতবর্কে োদিেখ আমোেদির
ইবোদিোেতব আগ্রহ বোড়েব।  সুতবরোং তবোরো তবোই করল। অনতবঃপর যদখন এই োলোকগুলেলোও মোরো োগল এবং তবোেদির’
বংশধরেদির  আগমণ ঘটল,  তবখন শয়তবোন  তবোেদির  কোেছ  এেস  বলেলোঃ  োতবোমোেদির  পূবর্কেপুরুতষরোেতবো  ঐ  বুযদুগর্কে’
বযিক্তেদির পূজো করতব এবং তবোেদির কোেছ বৃিষ্ট ইতবযোিদির জন্য প্রোথর্কেনো করতব। সুতবরোং োতবোমরোও তবোই কেরো।  তবোরো’
তবখন িনয়িমতবভোেব ঐ মহোন বযিক্তেদির পূজো শরুত কের িদিল।[৫২]

৫১ সূরো নূহ, আময়োত ২৩
৫২ বুখোরী (৪৯২০) তোফসীর ইবেশনন কোসীর (১৮/১৪২-১৪৪) 



উপেরর কথোগুলেলো োথেক কেয়কিট িবষয় একটু মেনোেযদোগ িদিেয় োদিখেতব হেব-

• প্রথেম নূেহর জোিতবর জন্য স্মোরক বোনোেনোর পুেরো বযোপোরিটর উেদ্দিশ্যই িছল সৎ-আল্লেোহর ইবোদিোেতব
মেনোেযদোগ বৃিদ্ধ। িকন এই পদ্ধিতবিট ঐশী বোণী দ্বোরো সমিথর্কেতব িছলনো। ইসলোমী পিরভোষোয় এেক
আমরো স্বচ্ছেন্দে িবদি আতব িহেসেব অনিভিহতব করেতব পোির।’

• িবদিআতব রোতবোরোিতব িশরেক পিরণতব হয়নো (সোধোরণতব), কেয়ক প্রজন্ম সময় লোেগ। 
• শয়তবোন আপোতবদিৃিষ্টেতব ভোল পরোমশর্কেই িদিেয় থোেক। ঐশী জ্ঞোেনর সোহোযদয ছোড়ো তবোর কুটেকৌশল

োবোঝেো কিঠিন। 

তবোহেল োদিখো যদোেচ্ছ োযদ িবদিআতব আসেল কুফর ও িশরেকর পেথ আমোেদির চোিলতব কের। যদোর ফেল িবদিআতব সম্পর্কেকর্কে
আমোেদির শরুত োথেকই সতবকর্কে হেতব হেব - নো হেল এই িবদিআতবই আমোেদিরেক কুফর ও িশরেকর মোেঝে িনেয় োফেল
িদিেব।

োকোয়োন্টোম োমথড  শূন্য কথো–

োকোয়োন্টোম  োমথড বলেতব োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন িক  োবোঝেোেচ্ছ োসটো  আমোেদির  জোনো  দিরকোর।  এই োলখোিটরই
িবজ্ঞোন  পেবর্কে আমরো োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন িনেয় হোলকোপোতবলো পিরিচিতবপবর্কে োসের োফেলিছলোম। এই পেবর্কে আমরো“ ”

আেরো িবশদিভোেব পিরিচতব হব এই ফোউেন্ডশেনর সোেথ - এেকবোের শূন্য োলেভল োথেক।

োমিডেটশন বো ধযোনচচর্কেো

সবোর মোেঝে ধযোনচচর্কেো ছিড়েয় োদিবোর উেদ্দিেশ্য নব্বইেয়র দিশেক োযদোগ ফোউেন্ডশেনর যদোত্রেো শরুত হয়। কোলপিরক্রমোয়
োসটোই  োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন  নোম  িনেয়  বতবর্কেমোেন  পথ  চলেছ।  োদিেশ  িবেদিেশ  প্রচুর  শোখো  খুেল  বেসেছ  এই
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন। োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর মূলমন্ত্রিই হল ধযোন বো োমিডেটশন করো, ধযোন বো োমিডেটশন কের
অনতবীিন্দ্রয়  ক্ষেত্রমতবোর  অনিধকোরী  হওয়ো।  আর  োসই  ক্ষেত্রমতবোবেল  আপিন  দিূর  করেবন  আপনোর  সকল  সীমোবদ্ধতবো।
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন বেল-

মোনুেষর অনসীম শিক্ত ও সম্ভোবনোেক সবসময় শঙৃ্খিলতব ও পঙ্গু কের রোেখ সংস্কোর ও ভ্রোন্ত িবশ্বোস। ...  এই ভ্রোন্ত
ধোরণোর িশকল োভেঙে মুক্ত িবশ্বোেস উপনীতব হওয়োটোই হেচ্ছ মোনুেষর আসল স্বোধীনতবো। কোরণ মুক্ত িবশ্বোস হেচ্ছ
সকল সোফলয, সকল অনজর্কেেনর িভিত্ত। িবশ্বোসই োরোগ িনরোময় কের, বযথর্কেতবোেক সোফেলয আর অনশোিন্তেক প্রশোিন্তেতব
রূপোন্তিরতব কের। িবশ্বোসই োমধোেক িবকিশতব কের, োযদোগযতবোেক কোেজ লোগোয়, দিক্ষেত্রতবো সৃিষ্ট কের। িবশ্বোসই অনভোব
দূির কের, প্রোচুযদর্কে সৃিষ্ট কের। ...ভ্রোন্ত ধোরণো ও সংস্কোেরর শঙৃ্খল মুিক্তর পথ হেচ্ছ োমিডেটশন। ... তবখন প্রিতববোেরর
প্রোথর্কেনোেতবই আপিন পুলিকতব হেবন,  প্রিতবিট োসজদিোই পিরণতব হেব োমরোেজ। ...  োমিডেটশেনর মোধযেমই আপিন
সংেযদোগ  সোধন  করেতব  পোেরন  আপনোর  অনন্তেরর  আিম র  ‘ ’ সোেথ,  আপনোর  শিক্তর  মূল  উৎোসর  সোেথ।  …
োমিডেটশেনর পথ ধেরই আপিন লোভ করেবন পোিরপোিশ্বর্কেক দুষ্টচেক্রর শৃঙ্খল ভোঙেোর অনন্তগর্কেতব শিক্ত।  ...  আপিন
অনিতবক্রম করেবন আপনোর ৈজিবক অনিস্তিেত্বের সীমোবদ্ধতবো। [৫৩]

োমিডেটশেনর কথো বলেতব িগেয় োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন বলেছ োযদ হযদরতব ইউসুফ  (আ)  ধযোন করেতবন এবং ধযোন
কেরই িতবিন সকল সোফলয লোভ কেরন  -

বরং কোরোগোের িনেজর অনন্তিনর্কেিহতব শিক্তেক জোগ্রতব করোর সোধনোয় িনেজেক িনেয়োগ কেরন। বন্দেী জীবনেক িতবিন
ধযোেনর মোধযেম আত্মশিক্তেতব িবকিশতব করোর সুেযদোগ িহেসেব গ্রহণ কেরন।[৫৪]

৫৩ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ৫ োথেশনক ৭।
৫৪ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ৫৪।



এই ধযোনচচর্কেো িজিনসটো িক োসটো োবোঝেোেনোর জন্য একটো োব্রন ওেয়ভ পযোটোণর্কে সোরণী োদিয়ো হেয়েছ [৫৫], োযদখোেন িথটো
োলেভল  সম্পর্কেকর্কে  বলো  হেয়েছ  োমিডেটশনকোেল  সোধকরো  এই  স্তিের  প্রেবশ  কেরই  মহোৈচতবেন্যর  (super

consciousness)  সোেথ সংেযদোগ স্থোপন করেতবন। এর পরবতবর্কেী োলেভল োডল্টোেতব বলো হেয়েছ োযদ দিরেবশ ঋষিষরো
এই স্তিেরও সজোগ থোেকন আবোর মহোৈচতবেন্য লীনও হেতব পোেরন। তবেব এই মহোৈচতবেন্য িজিনসিটর সুস্পর্শষ্ট বো
অনস্পর্শষ্ট োকোন ধরেণর সংজ্ঞোই বইিটর োকোথোও োদিয়ো োনই। 

োমিডেটশেনর প্রথম ধোপ হেচ্ছ িশিথলোয়ন  যদোর মোধযেম োব্রন ওেয়ভেক আলফো োলেভেল িনেয় মেনর ধযোনোবস্থো সৃিষ্ট‘ ’
করো হয়। িশিথলোয়েনর মধয িদিেয়ই ধযোনোবস্থোয় োযদেতব হয়। ধযোনোবস্থোয় মোনুষজন যদো খুিশ তবোই ঘিটেয় োফলোর এবং
সবিকছু  িনয়ন্ত্রিণ করোর এক ঐশ্বিরক ক্ষেত্রমতবো  বো  ঈশ্বরসমোন ক্ষেত্রমতবো  লোভ কের। এই ক্ষেত্রমতবো  সম্পর্কেকর্কে  োকোয়োন্টোম
ফোউেন্ডশন বেল -
 

িশিথলোয়ন পুেরোপুির আয়ত্ত হেলই আপিন মেনর শিক্তবলয় িনয়ন্ত্রিেণর চোিবকোিঠি হোেতব পোেবন। ধযোনোবস্থোয় মন হয়
িত্রেকোলদিশর্কেী,  োচতবনো অনিতবক্রম কের সকল বসগতব সীমো। মেনর এই ধযোনোবস্থোর শিক্তেক প্রেয়োগ কেরই প্রোেচযর
সোধক দিরেবশ ঋষিষরো একিদিন আপোতবদৃিিষ্টেতব অনসম্ভবেক সম্ভব কেরেছন। ইচ্ছো কেরেছন  ঘটনো ঘেটেছ। ইচ্ছো–
কেরেছন  মোনুষ োরোগমুক্ত হেয়েছ। আপিনও এ চোিবকোিঠিেক কোেজ লোিগেয় অনজর্কেন করেতব পোেরন অনিতবেচতবনো।–
এই চোিবকোিঠি িদিেয়ই দৃিশ্যমোন সব িকছুর োপছেন োযদ োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়ম কোজ করেছ তবোর সবটোেকই আপিন
িনেজর ও মোনবতবোর কলযোেণ সিক্রয় কের তবলুেতব পোরেবন।[৫৬]

োতবো োমোটোমুিট এই হেচ্ছ োমিডেটশন  যদোর মোধযেম একজন মোনুষ অনিতবমোনবীয় ক্ষেত্রমতবোর অনিধকোরী হেয় সোধু– -ঋষিষিদির
মতব প্রকৃিতবর োনপথয স্পর্শন্দেনেক িনয়ন্ত্রিণ কের িনেজর ও অনপেরর ভোগয গেড় োনয়।

মনছিব

িশিথলোয়ন প্রিক্রয়োয় মোনুেষর মোেঝে এমন এক ক্ষেত্রমতবো ৈতবির হয় যদোর ফেল োস তবোর কল্পনো শিক্ত দ্বোরোই িনেজর চোওয়ো
পোওয়ো পূরণ কের োফলেতব পোের,  িনেজর ভোগয িনয়ন্ত্রিণ করেতব পোের।  এিটই হেচ্ছ মনছিব।  মনছিব বযবহোর কের
ঘিটেয় োফলো কেয়কিট ঘটনোর বণর্কেনো োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর মধযেমই জোনেতব পোরো যদোয় -

এক তবরুতণী। িবশ্বিবদিযোলয় োথেক মোস্টোসর্কে পোস কের ভোবেছ িক করেব। োস মনছিব োদিখল একিট চোকিরর। এমন
চোকির োযদখোেন কোজ কম িকন োবতবন োবিশ। োস িনয়িমতব মনছিব োদিখেতব লোগল আর এ ধরেনর কোজ োযদ সব
প্রিতবষ্ঠিোেন পোওয়ো োযদেতব পোের োসখোেন ডোকেযদোেগ বোেয়োডোটো পোিঠিেয় িদিল। োদিড় মোেসর মেধয একিট িবেদিশী
দূিতবোবোেস চোকির হেয় োগল তবোর।[৫৭]

এক ইিঞ্জিনয়োর। সপিরবোের যদুক্তরোেষ্ট্রে  বসবোস করোর মনছিব োদিখেতব লোগল। িডিভ িভসো োপেয় োগল। িভসো
পোওয়োর পর মনছিব োদিখেতব লোগল সমমোেনর চোকিরর, যদোেতব িনেজর প্রেকৌশল জ্ঞোনেক কোেজ লোগোেতব পোেরন।
োদিেশ িতবিন কোজ করেতবন িবেদিিশ প্রিতবষ্ঠিোেন। যদুক্তরোেষ্ট্রে যদোওয়োর োদিড় মোেসর মেধয একই প্রিতবষ্ঠিোেন আেগর
োচেয়ও দিোিয়ত্বেপূণর্কে পেদি চোকির হেয় োগল তবোর।[৫৭]

অনথর্কেোৎ োকবলমোত্রে মেন মেন কল্পনো কেরই োযদেকোন িজিনস ঘিটেয় োফলো যদোয়। উদিোহরণ িহেসেব বলো আেছ োনলসন
মযোেন্ডলো,  মোওেসতুবং,  মোলয়িশয়োর  প্রধোনমন্ত্রিী  মোহোিথর  োমোহোম্মদি,  উেড়োজোহোেজর  আিবষ্কতবর্কেো  রোইট  ভ্রোতৃবদ্বয়,
উপমহোেদিেশর প্রখযোতব অনিভেনতবো িদিলীপকুমোর, মুিষ্টেযদোদ্ধো জজর্কে োফোরমযোন িকংবো িফিলস্তিীেনর হোজোর হোজোর জনতবো -
যদোরো  (োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর ভোষমেতব)  মনছিব োদিেখ োদিেখ িনেজর ভোগয িনয়ন্ত্রিণ কের আজেকর এই পযদর্কেোেয়

৫৫ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ৫৮।
৫৬ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১০।
৫৭ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১১৫।



এেসেছ।[৫৮] অনবশ্য যদোরো এটোেক ফযোন্টোিস মেন করেছন, োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর মেতব তবোরো মূখর্কে[৫৯]। 

স্বপ্ন চচর্কেো ও আইিচং এর মোধযেম ভিবষৎগণনো

োকোয়োন্টোম োমথেডর আেরকিট উেল্লেখেযদোগয প্রেয়োগ হেচ্ছ স্বপ্নচচর্কেো বো স্বপ্নবযোখযোর মোধযেম ভিবষৎ গণনো বো ভিবষৎ
দিশর্কেন করো। স্বেপ্নর মোধযেম ভিবষৎ োদিেখ োনয়ো োবশ গুলরুতত্বেপূণর্কে একিট বযোপোর, কোরণ মহোমিতব বুেদ্ধর মো মোয়োেদিবী,
শ্রী রোম কৃষ্ণ পরম হংসেদিেবর িপতবো ক্ষেত্রুিদিরোম,  জুিলয়োস িসজোর,  োপ্রিসেডন্ট আব্রোহোম িলংকন,  ইংেরজ কিব োশলী,
কিব োটিনসন প্রমুখ স্বেপ্নর মোধযেম ভিবষৎ োদিেখিছেলন। তবোছোড়ো িবজ্ঞোনী োফ্রিডিরক ভন কোকুল,  োসলোই োমিশন
আিবষ্কোরক ইিলয়োস হোওেয়,  বল িবয়োিরং-এর আিবষ্কতবর্কেো  োজমস ওয়োট  সহ অনেনক িবজ্ঞোনীরো  তবোেদির  সমসোর
সমোধোন স্বেপ্নই োপেয় োগেছন।[৬০]  এ ছোড়োও স্বপ্ন চচর্কেোর ও বযোখযোর অননুশীলন বলেতব িগেয় হয়রতব ইউসুফ (আ) এর
কথো  উেল্লেখ করো হেয়েছ। োসই সোেথ এও বলো  হেয়েছ  োযদ  িহন্দুদেদির স্বপ্ন চচর্কেোর  গুলরুতত্বেপূণর্কে  দিিলল অনথবর্কেেবদি বো
োবৌদ্ধিভক্ষেত্রুেদির  স্বপ্নচচর্কেোকোরী  সমদিোয়  স্বপ্নেযদোগীর  মতব ইসলোম  ধেমর্কেও  আেলমেদির  অনেনেক  োযদ  ইেস্তিখোরো  কের‘ ’
ভোলমন্দে  বেলন,  তবো-ও  স্বপ্নচচর্কেো  ও  স্বেপ্নর  সৃজনশীল  প্রেয়োেগরই  একিট  িবেশষ  মোত্রেো।[৬০]  অনথর্কেোৎ  োকোয়োন্টোম
ফোউেন্ডশেনর মেতব স্বপ্নচচর্কেোর মোধযেম ভিবষৎ জোনোর প্রয়োস োথেকই িবিভন্ন আেলমগণ ইসলোম ধেমর্কে স্বপ্নচচর্কেো কের
থোেকন এবং স্বপ্নচচর্কেোর জন্য তবোরো ইেস্তিখোরো  সোলোতব আদিোয় কেরন‘ ’ ! শধু স্বপ্নচচর্কেো নয় বরং আইিচং  এর মোধযেমও“ ”
ভিবষৎ গণনোর উপর িশক্ষেত্রো োদিয়ো হয় োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেন।[৬১] আইিচং হেচ্ছ ভিবষৎগণনোর জন্য চীনেদিশীয়
একটো পদ্ধিতব, যদোেতব মোিটেতব কোিঠি বো পয়সো োফেল ভোগযগণনো করো হয়।[৬২] 

োকোয়োন্টোম িনরোময়

োরোেগর মূল কোরণেক মোনিসক আখযোিয়তব কের এখোেন োমিডেটশেনর মোধযেম সকল োরোগ বযোিধ উপশেমর পদ্ধিতব
বযোখযো করো হেয়েছ[৬৩]। মনছিব বো ইেমজ োথরোিপ ছোড়োও রেয়েছ োদিেহর িভতবের ভ্রমণ  নোমক পদ্ধিতব োযদখোেন‘ ’
োরোগীেক প্রথেম িশিথলোয়ন করেতব বলো হয়,  তবোরপর শরীেরর নোনো অনেঙ্গর মধয িদিেয় কোল্পিনক ভ্রমণ করেতব বলো
হয়। এেতব োস তবোর সমসোর স্বরূপ সম্পর্কেকর্কে অনন্তদিৃিষ্ট লোভ কের এবং িনেজই কমোন্ড োসন্টোেরর মোধযেম সমোধোন
করেতব পোের। োযদমন-

একজন কযোন্সোেরর োরোগী তবোর কযোন্সোেরর োকোষগুলেলোেক কল্পনো কের সেষর্কের দিোনোরূেপ।আর োদিেখ অনসংখয োছোট
োছোট পোিখ ওই সেষর্কে দিোনোগুলেলো খোেচ্ছ। আর সেষর্কের দিোনোর পিরমোণ ক্রমোন্বিেয় কেম আসেছ। আেস্তি আেস্তি সেষর্কের
দিোনো িনঃেশষ হেয় আসেছ। সেষর্কের দিোনোও োশষ, িনরোময়ও সম্পর্কন্ন। [৬৪]

িশিথলোয়ন প্রিক্রয়োর কোযদর্কেকোিরতবো সম্পর্কেকর্কে এেতব বলো হেয়েছ -

িশিথলোয়েনর মোধযেম বযথো উপশম করোর জন্য আপনোেক সোধু সন্নযোসী বো িভকু্ষেত্র হবোর প্রেয়োজন োনই। এজন্য
িনবর্কেোণ বো ফোনোিফল্লেোহর স্তিেরও আপনোেক োযদেতব হেবনো।[৬৫]

৫৮ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১১৬ োথেশনক ১১৭।
৫৯ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১২১।
৬০ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৭৫ োথেশনক ১৭৬।
৬১ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ২৮১।
৬২ http://en.wikipedia.org/wiki/I_Ching_divination
৬৩ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৮৫।
৬৪ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৯৪।
৬৫ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৯০।



এখোেন োযদ িনবর্কেোণ[৬৬] ও ফোনোিফল্লেোহ[৬৭] এর কথো বলো হেচ্ছ তবো হল যদথোক্রেম োবৌদ্ধধমর্কে ও সুিফবোদি োথেক আগতব
ধযোেনর দুিট অনবস্থো।

মোিটর বযোংক

মোিটর বযোংক হেচ্ছ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেন মোনতব কের টোকো জমো করোর একিট মোধযম। পের  জমোকৃতব টোকোসহ
মোিটর বযোংকিট োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর অনিফেস জমো িদিেতব হয়। এিট শধু টোকো জমো রোখোর পোত্রে িহেসেবই বযবহৃতব
হয়নো বরং এটো দিোতবোর জন্য কলযোনকর অনেনক িকছু বেয়ও আেন। এ বযোপোের োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর বক্তবয
হেচ্ছ- 

দিোতবো এর মোধযেম শধু পোরেলৌিকক পুণয অনজর্কেেনর সুেযদোগই পোন নো, ৈদিনিন্দেন জীবেনও পোেচ্ছন প্রোচুযদর্কে, দুরোেরোগয
বযিধ োথেক মুিক্ত এবং বোলো-মুিসবতব মুিক্ত।[৬৮]

কলযোণকর এরকম িকছু কোিহনী িনেচ উেল্লেখ করো হল-

মযোেনজোেরর  অনসতবতবোর  কোরেণ  দুবোইেতব  আমোর  প্রথম  চোকিরিট  হোরোেতব  হয়।  িকন  হতবোশ  নো  হেয়  িবিভন্ন
োকোম্পর্কোিনেতব িসিভ ও ইন্টোরিভউ িদিেতব থোকলোম। এর সোেথ মোিটর বযোংেক ১০০০ টোকো পোঠিোলোম ও মনছিব
োদিখেতব লোগলোম সবর্কেিনম্ন ৩০০০ োথেক ৩৫০০ িদিরহোম (৬০-৭০ হোজোর টোকো) এর মেধয একিট চোকির পোিচ্ছ।
এর মেধয ৫০ হোজোর টোকোর অনথর্কেোৎ ২৫০০ িদিরহোেমর কেয়কিট অনফোর এেলো। আিম অনফোরগুলেলো িফিরেয় িদিেয়
িনয়িমতব োমিডেটশন ও মনছিব োদিখেতব লোগলোম। অনবেশেষ একিট গ্রুপ অনফ োকোম্পর্কোিনেতব একোউনেটন্ট োজনোেরল
িহেসেব ৩০০০ িদিরহোম োবতবেন ১ মোেসর মেধয চোকির হেয় োগল।[৬৯]

োহঁোচট োখেয় আমোর ডোন পোেয়র হঁোটু ফুেল োগল। বযথোর জোয়গোয় রক্ত জেম কোলেচ রং ধোরণ কেরেছ। ঘুমোেনোর
আেগ বযথোনোশক ওষুধ োখলোম। মোঝেরোেতব প্রচন্ড বযথোয় ঘুম োভেঙে োগল। সবোই তবখন ঘুিমেয় আর আিম িবছোনোয়
বেস হঁোটু ধের কঁোদিিছ। বযথো উপশেমর উপোয় খঁুজেতব খঁুজেতব মোিটর বযোংেকর কথো মেন হেলো। িনয়তব কের টোকো
োফলেবো বেল িবছোনো োথেক নোমিছ, অননুভব করলোম পুেরো ডোন পোেয় বযথো ছিড়েয় োগেছ, পো োফলেতব োবশ কষ্ট
হেচ্ছ। পরিদিন সকোেল ঘুম ভোঙেেল ভেয় ভেয় একটু হঁোটলোম। অনথচ পোেয় আর োকোেনো বযথো বো অনস্বিস্তি অননুভব
করলোম নো। এমনিক রক্ত জমোেটর স্থোেনও কোলেচ দিোগ োনই। োসই োথেক আিম সবোইেক মোিটর বযোংেক দিোেনর
কথো বিল।[৭০]

সদিয োকনো জিমর নোমজোির ও মোিলকোনো সংক্রোন্ত জিটলতবো িনরসেন আেলোচনো করেতব োসখোনকোর ভূিম অনিফেস
োযদেতব হেলো। োমইন োরোড োথেক ১০ িমিনেটর পথ োপিরেয় গ্রোেমর োভতবের িছেলো োস অনিফস। কঁোচো রোস্তিো বেল োহঁেট
রওনো িদিলোম। অনিফেস োপঁৌেছ োখয়োল হেলো হোেতব ফোইল োনই,  ওটোর োভতবেরই দিিলল িছেলো। দিিলল নো োপেল
জিম হোতবছোড়ো  হেয়  োযদেতব পোের।  তবোছোড়ো  এর োকোেনো  ফেটোকিপও আমোর কোেছ  োনই।  সোেথ  সোেথ  খঁুজেতব
োবরুতলোম। রোস্তিোর আশপোেশ তবন্নতবন্ন কের খঁুজিছ,  সোমেন যদোেক পোিচ্ছ তবোেকই িজেজ্ঞস করিছ। িকন োকউ িকছু
বলেতব পোরেলো নো। দিিলেলর আশো োছেড় োদিেবো িক নো ভোবেতব ভোবেতবই মোিটর বযোংেক দিোন করোর িনয়তব করলোম।
১০/১৫ িমিনেটর মেধযই এক িকেশোর আমোেদিরেক বলোবিল করেতব োদিেখ স্থোনীয় এক স্কুলঘের িনেয় োগল।
োসখোেন োদিখলোম দিিললিট োটিবেল রোখো, োকউ একজন তবো কুিড়েয় োপেয় িদিেয় িগেয়িছেলো।[৭১]

২০০৮ সোেলর রমজোন মোস। ওযদু করোর পর মেন হেলো কোেনর িহয়োিরং এইড োতবো খুিল িন। এই যদেন্ত্রির প্রধোন শত্রুট
হেলো পোিন। োযদ কোরেণ এর কোযদর্কেক্ষেত্রমতবো নষ্ট হেয় োগল। িনেজেক খুব অনসহোয় লোগিছেলো। োকননো জন্ম োথেক শ্রবণ
প্রিতববন্ধেী হওয়োয় োশোনোর জেন্য এ যদেন্ত্রির ওপর িনভর্কের করো ছোড়ো আমোর োকোেনো উপোয় িছেলো নো। মন খোরোপ িনেয়
ইফতবোর করলোম। মোগিরেবর নোমোজ োশেষ মোিটর বযোংেক টোকো োফলোর িনয়তব করলোম এবং প্রোথর্কেনো করলোম যদোেতব
িহয়োিরং এইডিট িঠিক হেয় যদোয়। এর িঠিক আধঘণ্টো পর োখয়োল করলোম শনেতব আর োকোেনো সমসো হেচ্ছ নো। সব

৬৬ http://bn.wikipedia.org/wiki/িনবরোণ
৬৭ http://bn.wikipedia.org/wiki/সুফিফবোদ
৬৮ http://quantummethod.org.bd/charity-bank
৬৯ http://quantummethod.org.bd/feelings/charity-bank/13479  
৭০ http://quantummethod.org.bd/feelings/charity-bank/13477 
৭১ http://quantummethod.org.bd/feelings/charity-bank/5682 



শবই আিম স্বোভোিবকভোেব শনেতব পোিচ্ছ।[৭২]

এরকম আেরো োবশ িকছু  উদিোহরণ রেয়েছ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর সোইেট  [৭৩]। উপেরর এসব উদিোহরণ োথেক
আমরো মোিটর বযোংেকর কোযদর্কেকোিরতবো সম্পর্কেকর্কে এই ধোরণো পোিচ্ছ োযদ মোিটর বযোংেক টোকো রোখোর মোধযেম আপিন খুব
সহেজই আপনোর মেনোবোসনো পূরণ বো কলযোন সোধন িকংবো কলযোন ত্বেরোিন্বিতব করেতব পোরেবন।

োকোয়োন্টো সংেকতব

োকোয়োন্টো সংেকতবেক দুেটো ভোেগ ভোগ করো যদোয়  োকোয়োন্টো ধিন আর োকোয়োন্টো ভিঙ্গ– ।[৭৪] োকোয়োন্টো সংেকতব সম্পর্কেকর্কে
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর বক্তবয হেচ্ছ - 

কিথতব আেছ অনেলৌিকক শিক্ত বেল দিরেবশ ও ঋষিষরো সব অনসোধয সোধন করেতবন। ইসম বো মন্ত্রি উচ্চোরণ করেতবন
আর জোদুর মতব সব ঘটনো ঘেট োযদতব। ... দিরেবশেদির এই ইসমগুলেলোর মেধয রেয়েছ আল্লেোহ‘ ’, ‘ইয়ো হু’, ‘ইয়ো
হক  সহ নোনো িজিকর’ । ঋষিষেদির মন্ত্রিগুলেলোর মেধয রেয়েছ ওম  সহ নোনো জপ মন্ত্রি। িখষ্টোন ও ইহুদিীেদির রেয়েছ‘ ’
আেমন । জোপোনী বদু্ধেদির নোেমো আিমদিো বোৎসু  প্রভৃিতব মন্ত্রি। পোশ্চোেতবয ধমর্কেহীন ধযোনীরো অনবশ্য পুেরোপুির ধমর্কে‘ ’ ‘ ’

িনরেপক্ষেত্র ধিন োযদমন শোিন্ত‘ ’,  ‘োপ্রম’,  ‘ওয়োন’,  ‘োপন  বো  োকোন অনথর্কেহীন  ধিনেকও মন্ত্রি িহেসেব  বযবহোর’
করেছন। দিরেবশ-ঋষিষরো সোধনোয় োযদমন লক্ষেত্র লক্ষেত্র বোর তবোেদির মন্ত্রি জপ করেতবন, োতবমিন এই িবেশষ ধমর্কে বিহভূর্কেতব
ধযনীরো িনেজেদির পছন্দেমতব োকোন শব লক্ষেত্র লক্ষেত্র বোর উচ্চোরণ কেরন। তবোেদির িবশ্বোস এইভোেব অনগিণতব বোর
উচ্চোরেণর ফেল এই ধিন এমন একটো মেনোৈদিিহক স্পর্শন্দেন সৃিষ্টেতব সহোয়ক হয় যদো একজন মোনুষেক মুহূেতবর্কে তবোর
মেনোৈদিিহক সোমথর্কেয ও শিক্ত পুেরোপুির একোগ্রভোেব বযবহোর করেতব সক্ষেত্রম কের। মন ও োদিহ চেল যদোয় শিক্তর স্তিের।
বযিক্তমন ও োচতবনো সংযদুক্ত হয় মহোেচতবনো বো কসিমক কনশোসেনেসর সোেথ। তবখন অনিজর্কেতব হয় দৃিশ্যমোন সবিকছুর
োপছেন প্রকৃিতবর োযদ োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়ম িক্রয়োশীল তবোেক প্রভোিবতব করোর ক্ষেত্রমতবো।[৭৪] 

অনথর্কেোৎ এর মোধযেম সবিকছুেক িনয়ন্ত্রিণ করোর ক্ষেত্রমতবো অনিজর্কেতব হয়। োকোয়োন্টো ধিন আর োকোয়োন্টো ভিঙ্গর উপকোিরতবো
সম্পর্কেকর্কে বলো হেয়েছ - 

োকোয়োন্টো  ধিন উচ্চোরণ এবং োকোয়োন্টো  ভিঙ্গ করো  মোত্রেই োমিডেটশন োলেভেল োপঁৌেছ  োযদেতব এবং পিরকিল্পতব
কোজেক সহজতবর করেতব পোেরন। [৭৫]

োকোয়োন্টো ভিঙ্গ সম্পর্কেকর্কে বলো হেয়েছ -

দিরেবশ ও ঋষিষরো োযদমন মন্ত্রি বো ইসম এবং অনভয় মুদ্রো বো জ্ঞোন মুদ্রোেক বযবহোর কেরেছন,  আপিনও বযবহোর
করেতব পোেরন োকোয়োন্টো ধিন এবং োকোয়োন্টো ভিঙ্গ। আপিন মহোমিতব বুদ্ধ সহ প্রোচীন ঋষিষেদির োযদ ভোস্কযদর্কে োদিখেতব
পোন, তবোর োবিশর ভোগই অনভয় মুদ্রো বো জ্ঞোন মুদ্রো কের পদ্মোসন বো িসদ্ধোসেন বসো।[৭৬]

অনথর্কেোৎ আমরো িহন্দুদধেমর্কের িবিভন্ন িসদ্ধপুরুতষ ও োদিবতবোেদির উপোসনোরতব োযদ ছিবগুলেলো োদিিখ বো োগৌতবম বুেদ্ধর ধযোনরতব
োযদ ছিবগুলেলো োদিিখ - োসসব ছিবেতব তবোরো ধযোন বো তবপসো করোর জন্য োযদভোেব বেস থোেকন োসটোেকই োকোয়োন্টোভিঙ্গ
বলো হেচ্ছ। এই োকোয়োন্টোভিঙ্গর োকোন ৈবজ্ঞোিনক বযোখযো পোওয়ো নো োগেলও অনবশ্য এর োজযোিতবষশোস্ত্রীয় বযোখযো পোওয়ো
যদোয় োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন োথেকই -

প্রশ্ন করেতব পোেরন োকোয়োন্টো ভিঙ্গ বৃদ্ধোঙ্গুিল ও তবজর্কেনীর সমন্বিেয় শধুমোত্রে ২ আঙেেুল করেতব হেব োকন, এটো োতবো ৩
আঙেুল িমিশেয় করো োযদেতব পোের। প্রোচীন ঋষিষ দিরেবশরো োকন ২ আঙেুেল কেরেছন। এর পুেরোপুির বযোখযো প্রোয়
িবস্মৃিতবর অনতবেল অনপসৃতব। িকন এর োজযোিতবষ ৈবজ্ঞোিনক বযোখযো  আমোেদির জোনো। আমরো জোিন,  হোেতবর বুেড়ো
আঙেুেলর োক্ষেত্রত্রে হেচ্ছ শক্র বো োভনোেসর োক্ষেত্রত্রে। তবজর্কেনীর োক্ষেত্রত্রে হেচ্ছ বৃহস্পর্শিতবর োক্ষেত্রত্রে। োজযোিতবষ িবজ্ঞোেন শক্র ও

৭২ http://quantummethod.org.bd/feelings/charity-bank/13478 
৭৩ http://quantummethod.org.bd/feelings/charity-bank
৭৪ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৬১।
৭৫ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৬৪।
৭৬ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৬৩।



বৃহস্পর্শিতব এ দুেটো গ্রহই প্রবৃিদ্ধ,  কলযোণ ও সোফেলযর প্রতবীকরূেপ গণয। আর মধযমোর োক্ষেত্রত্রে শিনর োক্ষেত্রত্রে রূেপ
িবেবিচতব। আর শিন িবলম্ব ও বোধোর প্রতবীক। প্রোচীন সোধকরো এ কোরেণই োভনোস ও জুিপটোেরর প্রবৃিদ্ধেকই সংযদুক্ত
কেরেছন।  এর  সোেথ  শিনর  প্রভোবেক  যদুক্ত  করেতব  চোন  িন।  অনতবীেতবর  সোধকরো  োকোয়োন্টো  ভিঙ্গ  ২  আঙেুেলই
কেরেছন। আর অনধনুো সফল বযিক্তরোও সঙ্কট উত্তরেণ এভোেবই োকোয়োন্টো ভিঙ্গ করেছন। [৭৪]

অনবশ্য োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন োজযোিতবষশোেস্ত্র বযবহৃতব এই ভিঙ্গিটর একটো ইসলোমী বযোখযো িদিেয়েছ -

োকোয়োন্টো ভিঙ্গ বো সংেকেতবর আর একিট মজোর িদিক আেছ। আপিন ডোন হোেতব োকোয়োন্টো ভিঙ্গ কের হোতব সোমেন
আনুন। ভোল কের োদিখুন হোেতব িকছু োদিখেছন িক নো। োখয়োল করেল োদিখেবন হোেতব আরবী আিলফ  লোম  ও‘ ’ ‘ ’
োহ  অনথর্কেোৎ  আল্লেোহু  হেয়  আেছ।  অনথর্কেোৎ  োকোয়োন্টো  ভিঙ্গ  করোর  সোেথ  সোেথ  আপিন  প্রকোরোন্তের  স্রষ্টোেক  স্মরণ‘ ‘

করেছন।[৭৪] 

তবেব ইসলোেমর দিৃিষ্টেতব  এই বযোখযোিট োকোেত্থেক এেসেছ িকংবো  কুরআন-হোদিীেসর সোেপেক্ষেত্র  তবো কতবটুকু যদুিক্তসঙ্গতব
োসসব বযোপোের অনবশ্য োকোন োরফোেরন্স োদিয়ো হয়িন।

কমোন্ড োসন্টোর

কমোন্ডেসন্টোর হেচ্ছ শিক্ত োকন্দ্র। ধযোন কের আপনোর মেধয অনিতবেচতবনোর উেন্মষ ঘটেল োসটোেক কোেজ লোিগেয়
অনন্যোন্য কোজ করোর জন্যই কমোন্ড োসন্টোর  বোনোেতব হয়। কমোন্ডেসন্টোর  োথেক আপিন সবিকছু  িনয়ন্ত্রিণ করেতব
পোরেবন। কমোন্ড োসন্টোর সম্পর্কেকর্কে োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর বক্তবয হেচ্ছ -

কমোন্ড োসন্টোরেক এক কথোয় বলো যদোয়, মেনর বোিড়র শিক্ত ও কলযোণ োকন্দ্র। মোনব অনিস্তিেত্বের োযদ অনংশ স্থোন-কোেল
(Time and space)  আবদ্ধ নয়,  োস অনংশ এই কমোন্ড োলেভেল প্রকৃিতবর োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়েমর সোেথ
সহেজই োযদোগোেযদোগ স্থোপন কের। আর আপিন জোেনন, দৃিশ্যমোন সবিকছুর োপছেনই সিক্রয় রেয়েছ প্রকৃিতবর এই
োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়ম। স্থোন-কোেলর সীমোনো অনিতবক্রম কের োযদোগোেযদোগ, তবথযোনুসন্ধেোন এবং িনেজর ও মোনবতবোর
কলযোেণর সকল প্রিক্রয়ো সম্পর্কোদিেনর প্রেয়োজনীয় সব উপোদিোনই রেয়েছ এখোেন। আর সবিকছুই থোেক সদিো প্রস্ত্ততব
অনবস্থোয়। [৭৭]

কমোন্ডেসন্টোর িক রকম হেব োস বযোপোের োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর বণর্কেনো হেচ্ছ - 

এিট একিট িবশোল হল কক্ষেত্র। এখোেন আপনোর জেন্য একিট িবেশষ কমোন্ড োচয়োর, অনন্তগুলর্কেরুতর জেন্য িবেশষ োচয়োর,
িতবনিট মিনটিরং িস্ক্রিন, ডোন িদিেকর োকোনোয় রহম বলয়  বো আশীবর্কেোদি বলয় বো োপ্ল্স অনব িব্লস‘ ’ ‘ ’,  ডোেন একটো

৭৭ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৩৩।



োসোনোর বোথ টোব,  একিট টোইম োমিশন,  োযদোগোেযদোগ,  তবথয সংগ্রহ,  মিনটিরং িনরোময় ও সোিবর্কেক কলযোণ সোধেনর
প্রেয়োজনীয় সব িকছুই আপিন প্রথমবোর িঠিকঠিোক কের োনেবন। [৭৭]

কমোন্ডেসন্টোের িগেয় স্থোন-কোেলর উেধর্কে চেল িগেয় োযদেকোন তবথযোনুসন্ধেোন িকংবো িনেজর ও অনেন্যর কলযোণ করো সম্ভব
হয়। োযদেহতুব আপিন কোেলর অনথর্কেোৎ সমেয়র উেধর্কে তবোই এখোন োথেক সহেজই অনতবীতব বো ভিবষৎ োদিখো সম্ভব হয়।
অনতবীতব-ভিবষৎ োদিখোর জন্য প্রেয়োজনীয় িজিনসপত্রে কমোন্ডেসন্টোেরই স্থোপন করেতব হয় -

োচয়োেরর হোতবেল বো োচয়োেরর সোমেন সব িরেমোট কেন্ট্রেনোল সুইচ। োচয়োেরর সোমেন ৩িট মিনটিরং িস্ক্রিন। বোেমরিট
অনতবীেতবর সবিকছু োদিখোর জন্য। মোেঝেরিট বতবর্কেমোন আর ডোেনির ভিবষৎ োদিখোর জন্য। [৭৮]

কমোন্ডেসন্টোেরর িবিভন্নরকম প্রেয়োগ আেছ। এখোেন বেস আপিন অনেন্যর অনসুখ সোিরেয় তুবলেতব পোরেবন িকংবো
ভিবষৎ োজেন োস অননুযদোয়ী কোজ করেতব পোরেবন। এ ছোড়োও িবিভন্ন ঘটনোবলী িনয়ন্ত্রিণ করেতব পোরেবন। এ িনেয়
অনেনকগুলেলো উদিোহরণ োথেক দুিট িনেচ োদিয়ো হল-

বযবসোিয়ক োটন্ডোর দিোিখেলর জেন্যও কমোন্ড োসন্টোর বযবহোর করো যদোয়। আপিন োটন্ডোেরর সবর্কেিনম্ন দির িক হেব
এটো জোনোর জেন্য মোেঝের মিনটর (২ নম্বর মিনটর) বো িটিভর ওপর বোম িদিেক একিট লোল বোিতব এবং ডোন িদিেক
একিট সবজু বোিতব স্থোপন করুতন। ধরুতন আপিন একিট িজিনেসর দির িদিেতব চোেচ্ছন ৪৮০ টোকো। ৪৮০ টোকোর কথো
িচন্তো কের মিনটেরর িদিেক তবোকোন। লোল বোিতব জ্বিেল উঠিেল বুঝেেবন এই দির সবর্কেিনম্ন নয়। তবোহেল আেস্তি আেস্তি দির
িনেচর িদিেক নোমোেতব থোকুন। ৪৭০ টোকো- আবোর লোল বোিতব জ্বিেল উঠিল। োবোঝেো োগল এেতবও চলেব নো। নোমোেতব
নোমোেতব  ৪৪৫ টোকোয়  যদখন  এেলন  সবুজ  বোিতব  জ্বিেল  উঠিল। অনথর্কেোৎ  ৪৪৫ টোকো  সবর্কেিনম্ন  দির  হেব।  একজন
োকোয়োন্টোম গ্রোজুেয়ট মন্ত্রিী িছেলন। মিন্ত্রিত্বে োছেড় োদিয়োর পর িঠিকোদিোির বযবসোয় মেনোিনেবশ করেলন। একটো বড়
অনেঙ্কর োটন্ডোর দিোিখল করেবন। ইিঞ্জিনয়োররো বলল একিট িনিদির্কেষ্ট অনঙ্ক। এেতব কোজ পোওয়ো যদোেব িকন োকোন লোভ
হেব নো। িতবিন োমিডেটশন করেলন এক ঘণ্টো। এক ঘণ্টো পর োমিডেটশন োথেক উেঠি বলেলন দিরপেত্রের অনঙ্ক আরও
এক োকোিট বোড়োেতব। ইিঞ্জিনয়োররো হো হো কের উঠিল,  তবোহেল আমরো োটন্ডোর পোব নো। িতবিন বলেলন,  আমরোই
পোব। ইিঞ্জিনয়োররো দিরপত্রে পুনিবর্কেন্যোস করল োসভোেব। িতবিনই সবর্কেিনম্ন হেয় োটন্ডোর োপেলন। এক োকোিট টোকোই
লোভ।[৭৯]  

প্রেকৌশল  িবশ্বিবদিযোলেয়র  এক িশিক্ষেত্রকো  একিট  পিশ্চমো  োদিেশর  িভসো  িনেতব  যদোেবন।  রোেতব  কমোন্ড  োসন্টোের
োদিখেলন, লোইেন দঁিোিড়েয়েছন। কোউন্টোের একজন পুরুতষ ও একজন মিহলো। তবোেক োকোন প্রশ্ন ছোড়োই িভসো িদিেয়
িদিেচ্ছ। পরিদিন সকোেল লোইেন দঁিোিড়েয়েছন। কোউন্টোের োদিেখন অনন্য পুরুতষ,  অনন্য মিহলো কোজ করেছন। িতবিন
একটু িবব্রতবেবোধ করেলন। লোইন এগুলেচ্ছ। িশিক্ষেত্রকোর সোমেন এখন মোত্রে একজন। এ সময় পোলো বদিল হেলো।
যদোরো কোজ করিছেলন তবোেদির বদিেল অনন্য ২ জন এেস কোউন্টোের বসেলন। িশিক্ষেত্রকো িবিস্মতব হেয় োদিখেলন কমোন্ড
োসন্টোের যদোেদির োদিেখিছেলন,  এরো তবোরোই। িশিক্ষেত্রকো কোউন্টোের োপঁৌছোর পর এরো শধু পোসেপোটর্কে  োদিখেলন,  মৃদু
হোসেলন। পোসেপোটর্কে োরেখ বলেলন, িবেকেল িভসো িনেয় যদোেবন।[৮০] 

কমোন্ডেসন্টোের  বেস  োকোয়োন্টোেমর  সদিসরো  অনেলৌিকক  ক্ষেত্রমতবোর  অনিধকোরী  হেয়  যদোন।  যদোর  ফেল  মোদিকোসিক্ত
দিূরীকরণ, ইন্টোরিভউ বো প্রেমোশন সহজ করো,  ভোইভো োবোেডর্কের মুেখোমুিখ সফল করো, োদিনোদিোর োথেক টোকো আদিোয়,
পোিরবোিরক মতব িবেরোধ দিূর,  সফল অনেস্ত্রোপচোর,  যদেন্ত্রির যদোিন্ত্রিক ত্রুটিট বো তবথয োবর করোর জেন্য িকংবো ঘের বেস
বহুদিূের কোেরো উপর নজরদিোরী - প্রভৃিতব কোজ কের োফলো সম্ভব! কমোন্ডেসন্টোের বেস তবোরো যদো কখেনো োদিেখনিন তবো
সম্পর্কেকর্কেও িনভুর্কেল তবথয িদিেতব পোেরন- 

যদোেক তবঁোরো জীবেন োদিেখন িন, যদোর কথো তবঁোরো জীবেন োশোেনন িন, শধু তবোর নোম, বয়স ও িঠিকোনো বলোর সোেথ
সোেথ তবোর এমন হুবহু বণর্কেনো িদিেতব থোেকন োযদ, প্রশ্নকতবর্কেো িনেজই হতববোক হেয় যদোন।[৮১]

৭৮ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৩৪।
৭৯ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৩৮।
৮০ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৪১।
৮১ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৪২।



অনন্তগুলর্কেরুত

োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর মেতব -

আধযোিত্মকতবোর পেথ অনগ্রসর হেতব হেল একজন আেলোিকতব গুলরুত, মুিশর্কেদি বো গোইেডর কোেছ বোয়োতব বো দিীক্ষেত্রো গ্রহণ
প্রেয়োজন। বোয়োতব বো দিীক্ষেত্রো গ্রহণ ছোড়ো িনেজ িনেজ আধযোিত্মক সোধনো এক িপিচ্ছল পথ। োযদ োকোন সময়ই পো
িপছেল পোহোড় োথেক এেকবোের িগিরখোেতব পেড় োযদেতব পোেরন। [৮০]

এই অনন্তগুলর্কেরুতর োদিখো োপেতব হেল ধযোেনর িবেশষ স্তিের োযদেতব হয়-

কমোন্ড োসন্টোর িনমর্কেোণ কের সবিকছু িঠিক মতব সোজোেনোর পর ধযোেনর িবেশষ স্তিের অনন্তগুলর্কেরুতর আগমন ঘেট। অনন্তগুলর্কেরুত
প্রথেম সকল অনশভ প্রভোব োথেক মুিক্তর জন্য সোইিকক বমর্কে প্রদিোন কেরন যদো অনতবীেতবর সকল অনশভ প্রভোব িনিষ্ক্রিয়‘
কের োদিয় এবং ভিবষেতবর এ ধরেণর প্রভোব োথেক িনরোপদি রোেখ।[৮২]

োদিখো যদোেচ্ছ োযদ সকল অনশভ প্রভোব োথেক িশষেক বঁোিচেয় রোখোর এক িবেশষ ক্ষেত্রমতবো আেছ অনন্তগুলর্কেরুতর। োযদ কোরেণ
অনন্তগুলর্কেরুত িনবর্কেোচেনর োক্ষেত্রেত্রেও যদেথষ্ট সোবধোনতবো অনবলম্বন করেতব হয়। এ বযোপোের োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন বেল-

আপিন যদোেক মেন কেরন োযদ, িতবিন আপনোেক জীবেনর পেথ সিঠিক িদিক-িনেদির্কেশনো িদিেতব পোরেবন, তবোেকই আপিন
অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব গ্রহণ করেতব পোেরন। তবেব োযদ ধযোন বো োমিডেটশন পদ্ধিতব বো প্রিক্রয়ো আপিন অননুসরণ করেবন,
োস প্রিক্রয়োর উদ্ভোবক বো প্রিশক্ষেত্রকেক অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব গ্রহণ করো সবসময়ই োবিশ কোযদর্কেকরী। [৮২] 

অনথর্কেোৎ এ োক্ষেত্রেত্রে উপেরর পদ্ধিতব অননুযদোয়ী োকোয়োন্টোম োমথেডর প্রবক্তো মহোজোতবক সোেহবেক অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব গ্রহন
করেতব হেব। অনন্তগুলর্কেরুত'র বযোপোরটো োবশ গুলরুতত্বেপূণর্কে, তবেব সবসময় োযদ গুলরুতেক পোওয়ো যদোেব োস বযোপোের আবোর োকোন
িনশ্চয়তবো োনই।  িতবন বছর িনয়িমতব োমিডেটশন করোর পর গুলরুতর দিশর্কেন লোভ হেয়েছ - এমন নিজরও আেছ।[৮২] 

ইসলোেমর দৃিিষ্টেতব িকছু িবষয়

এর আেগ আমরো ইসলোেমর িকছু  মূলিবষয়  িবদিআতব– ,  কুফর ও িশরক িনেয় আেলোচনো কেরিছলোম। িবদিআতব
িকভোেব কুফের ও িশরেকর পেথ িনেয় যদোয় তবোও আেলোচনো কেরিছলোম। এবোর আমরো ইসলোেমর দিৃিষ্টেতব িকছু
িবষেয়র অনবস্থোন সম্পর্কেকর্কে জোনব (োযদমন  ভিবষৎগননো করো িকংবো সুিফবোদি িনেয় ইসলোম িক বেল– )।   

আল্লেোহর অনবস্থোন ও ইসলোম

োলোকমুেখ চোলু আেছ োযদ, আল্লেোহ পোক সবর্কেত্রে িবরোজমোন। তঁবোর জ্ঞোন ও ক্ষেত্রমতবো সবর্কেত্রে পিরবযোপ্ত  এটো সিঠিক। তবেব–
এর অনথর্কে এই নয় োযদ তঁবোর সত্তো তঁবোর সৃিষ্টর সোেথ িমেশ আেছ। বরং সতোগতব ভোেব িতবিন সৃিষ্ট োথেক পৃথক এবং িতবিন
সোতব আসমোেনর ওপের আেছন এবং িতবিন সৃিষ্টর উেদ্ধর্কে অনবস্থোনকোরী। অনতবএব িতবিন তঁবোর সত্তোর দ্বোরো সবর্কেত্রে িবরোজমোন
নন, আর মোনুেষর যদুিক্তও তঁবোর সবর্কেত্রে িবরোজমোন হওয়োেক প্রতবযোখযোন কের, োকননো যদিদি িতবিন সবর্কেত্রে থোেকন, তবেব অনথর্কে
এই দিঁোড়োয় োযদ যদোবতবীয় আবজর্কেনোেতবও তঁবোেক পোওয়ো যদোেব, িকন এটো তঁবোর পিবত্রেতবোর ধোরণোর িবেরোধী, উপরন আল্লেোহ
পোক তঁবোর িকতবোেব িকংবো তঁবোর রোসূল (স) তঁবোর হোদিীেস োকোথোও উেল্লেখ কেরনিন োযদ িতবিন সবর্কেত্রে িবরোজমোন। বরং তঁবোর
অনবস্থোন সম্পর্কেকর্কে বলো হেয়েছ োযদ, িতবিন আসমোেন, অনথর্কেোৎ সোতব আসমোেনর উপের অনবিস্থতব, আর এটোই সিঠিক িবশ্বোস।
আল্লেোহ'তবোলো বেলন -

োতবোমরো িক এটো হেতব িনভর্কেয় হেয়েছো োযদ, িযদিন আকোেশ রেয়েছন িতবিন োতবোমোেদিরেক সহ ভূিমেক ধিসেয় িদিেবন,
অননন্তর তবো আকিস্মকভোেব থর থর কের কঁোপেতব থোকেব?[৮৩] 

৮২ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৪৭।
৮৩ সূরো মুলক, আময়োত ১৬



তবোই প্রকৃিতব বো অনন্যোন্য সৃিষ্টর মোেঝে আল্লেোহতবো'লো রেয়েছন  এই িচন্তো করোটো আল্লেোহর অনবস্থোন সম্পর্কেকর্কে তঁবোর িনেজর–
োদিয়ো আয়োেতবরই পিরপন্থী।  

সুিফবোদি ও ইসলোম

পোিথর্কেব োলোভ লোলসো ও োভোগ িবলোস যদথোসম্ভব পিরতবযোগ করো ইসলোম ধেমর্কের একিট োমৌিলক িশক্ষেত্রোনীিতব হেলও
সন্নযোসবোেদির োকোন স্থোন এখোেন োনই। আজেকর িখষ্টধেমর্কে এর বহুল প্রচোর থোকেলও এটো আসেল োকোন ঐশী িনেদির্কেশ
নয়। ধোিমর্কেক িখষ্টোনগণ যদখন অননুভব করেলন িববোহ ও ঘরসংসোর কের যদেথষ্ট আিখরোতবমুিখতবো অনজর্কেন করো যদোয়নো,
তবখন আল্লেোহর সনিষ্ট লোেভর জন্য মোনবীয় বুিদ্ধ িবেবক খোিটেয় এক নতুবন পদ্ধিতব আিবষ্কোর করেলন, যদোর ফেল তবোরো
হেয় পড়ল সংসোর ৈবরোগী। ইসলোেমর মোেঝেও একদিল মোনুষ অননুরূপ নতুবন পদ্ধিতবর সূচনো কেরন যদোেদির আক্বীদিো,
কোযদযদকলোপ োকোন িকছুই শরীয়োহ সম্মতব নয়। োযদমনঃ সুফীবোেদির অননুসোরী ও অনন্যোন্য কিতবপয় পথভ্রষ্ট দিল সৃিষ্টর
সোেপেক্ষেত্র আল্লেোহ পোেকর সত্তো ও তঁবোর অনবস্থোন সম্পর্কেকর্কে িকছু ভ্রোন্ত ও কদিযদর্কে ধোরণো োপোষণ কের থোেক আর এ সম্পর্কেকর্কে
তবোেদির িকছু বোিতবল পিরভোষো আেছ। োযদমন - 

• হুলুল[৮৪] - সুফী ও অনন্যোন্য পথভ্রষ্ট দিেলর পিরভোষোয় হুলুল হেচ্ছ সৃিষ্টর মোেঝে স্রষ্টোর অনবস্থোন,  হেতব পোের
োসটো োগোটো সৃিষ্টজগেতব িকংবো এর োকোন অনংেশ। োগোটো সৃিষ্টজগেতব স্রষ্টোর অনবস্থোেনর মতববোদি এই োযদ - স্রষ্টো
সৃিষ্ট োথেক িবিচ্ছন্ন হওয়ো সেতও সবর্কেত্রে িবরোজমোন।

• ইিত্তহোদি[৮৪] - দুেটো বস এক হওয়োেক আরবীেতব ইিত্তহোদি বলো হয়। পথভ্রষ্টেদির পিরভোষোয় ইিত্তহোদি হল এই 
ধোরণো োযদ স্রষ্টো ও সৃিষ্ট অনথবো এর োকোন অনংশ প্রকৃতবপেক্ষেত্র একই সত্তো। স্রষ্টো ও োগোটো সৃিষ্ট একই সত্তো হওয়োর
মতববোদিেক ওয়োহদিোতুবল উজুদি‘ ’( الُوُجود   বলো হয়। যদোরো স্রষ্টো ও সৃিষ্টর োকোন অনংশ একই সত্তো [৮৫](َوْحَدة
হওয়োয় িবশ্বোসী তবোরো ধোরণো কের োযদ নবী, সৎকমর্কেশীল, দিোশর্কেিনক প্রকৃিতবর োলোেকরো স্রষ্টোরই অনংশ।

হুলুল ও ইিত্তহোেদির ধোরণো সুস্পর্শষ্ট  কুফর ও ধমর্কেেদ্রোিহতবো,  আর এর মেধয িনকৃষ্টতবোর িদিক োথেক ইিত্তহোদি হুলুেলর
োচেয়ও মোরোত্মক, কোরণ তবো সৃিষ্ট ও স্রষ্টোেক এক সত্তোয় পিরণতব কেরেছ।

োজযোিতবষশোস্ত্র ও ইসলোম

আল-কুরআন এবং হোদিীেস িদিেনর আেলোর মতব স্পর্শষ্ট বক্তেবযর মোধযেম জোিনেয় োদিয়ো হেয়েছ োযদ গোেয়েবর জ্ঞোন বো
অনদিৃেশ্যর জ্ঞোন আল্লেোহ পোেকর একচ্ছত্রে ৈবিশষ্টয,  এেতব কোরও োকোন অনংশীদিোিরত্বে োনই। গোেয়েবর জ্ঞোেনর মেধয
রেয়েছ এমন সবিকছু  যদো  মোনুেষর ইিন্দ্রয়সমূেহর দ্বোরো  জোনো  যদোয় নো।  োসটো  হেতব পোের  অনতবীেতবর ঘটনো,  িকংবো
ভিবষেতবর ঘটনো িকংবো দিূরেত্বের কোরেণ মোনুেষর জ্ঞোন োথেক অনন্তরোেল থোকো িকছু োযদমন জোন্নোতব, জোহোন্নোম ইতবযোিদি।
এর মেধয িকছু িবষেয়র জ্ঞোন আল্লেোহ পোক চোইেল তঁবোর সৃিষ্টর োকোন অনংশেক জোনোেতব পোেরন, োযদমন িতবিন রোসুল (স)
মোরফতব আমোেদিরেক জোন্নোতব জোহোন্নোেমর িববরণ জোিনেয়েছন। োতবমিন আল্লেোহ পোক পৃিথবীেতব মোনুেষর িরিযদেকর
িবিলবন্টন সংক্রোন্ত তবথয োফেরশতবোগেণর িনকট প্রকোশ করেল তঁবোরো তবো জোনেতব পোেরন। িকন এর অনথর্কে এই নয় োযদ
নবী-রোসূল িকংবো োফেরশতবোরো গোেয়ব জোেনন, বরং গোেয়েবর জ্ঞোেনর একোংশ আল্লেোহ পোক তবোেদিরেক জোনোেল তবেবই
োকবল তবোরো  তবো জোনেতব পোের। আর তবোই এিট ইসলোমী আকীদিোর একিট অনন্যতবম মূলনীিতব োযদ গোেয়েবর জ্ঞোন
একমোত্রে আল্লেোহ পোেকর ৈবিশষ্টয,  এই ৈবিশষ্টয কোরও প্রিতব আেরোপ করেল তবোেক আল্লেোহর সমকক্ষেত্র করো হয়। এ
সম্পর্কেকর্কে আল্লেোহ তবো'লো বেলন -

বল, 'আল্লেোহ বযতবীতব আকোশমন্ডলী ও পৃিথবীেতব োকউই অনদৃিশ্য িবষেয়র জ্ঞোন রোেখ নো এবং তবোরো জোেন নো কখন
তবোেদির পুনরুতত্থোন হেব।[৮৬]

৮৪ http://surrenderingislam.com/surrendering-islam/sufism
৮৫ http://ar.wikipedia.org/wiki/ الوجود_ وحدة
৮৬ সূরো নোমল, আময়োত ৬৫



োজযোিতবষশোস্ত্র,  রোিশচক্র এবং অননুরূপ ভ্রোন্ত িবদিযোগুলেলোর মূল িবষয়বস হেচ্ছ গ্রহ-নক্ষেত্রেত্রের অনবস্থো ও অনবস্থোন োদিেখ
োকোন ঘটনো, ভোগয বো ভিবষৎ িনণর্কেয় করো। এই িবদিযোচচর্কেোর দুিট তবোওহীদি িবেরোধী িদিক রেয়েছঃ

প্রথমতবঃ এই ধোরণো করো োযদ গ্রহ-নক্ষেত্রত্রে মহোিবেশ্বর ঘটনোবলীেক সৃিষ্ট,  িনয়ন্ত্রিণ ও পিরচোলনো কের,
এই ধোরণো মূলতব রুতবুিবয়যোেতবর োক্ষেত্রেত্রে আল্লেোহর সোেথ িশরক করোর সমতুবলয।

িদ্বতবীয়তবঃ গ্রহ-নক্ষেত্রেত্রের অনবস্থোন োথেক মোনুেষর ভোগয ও ভিবষতব িনণর্কেেয়র োচষ্টো,  যদো িকনো আল্লেোহ
পোেকর অনদিৃেশ্যর জ্ঞোেনর একচ্ছত্রে ৈবিশেষ্টযর োক্ষেত্রেত্রে অনপরেক শরীক করোর শোিমল।

োজযোিতবষশোস্ত্র ইসলোম ধেমর্কে পুেরোপুির হোরোম। কোরণ এেতব িবশ্বোস করো হেচ্ছ োযদ আল্লেোহতবো'লো নন বরং গ্রহ-নক্ষেত্রেত্রের
অনবস্থোনই  মোনুেষর  ভোগয  িনয়ন্ত্রিণ  কের  থোেক।  অনেনেক  োজযোিতবষশোেস্ত্রর  (Astrology)  সোেথ  োজযোিতবিবর্কেদিযোেক
(Astronomy)  িমিলেয় োফেলন। দুেটো সম্পর্কূণর্কে  িভন্ন িজিনস। োজযোিতবষশোেস্ত্র গ্রহ-নক্ষেত্রেত্রের অনবস্থোন োদিেখ মোনুেষর
ভোগয বেল োদিয়ো হয়। আর োজযোিতবিবর্কেদিযোয় গ্রহ-নক্ষেত্রেত্রের অনবস্থোেনর উপর িনভর্কের কের গোিনিতবকভোেব িহেসব কের
সময়,  ঋষতুবচক্র,  কযোেলন্ডোর ইতবযোিদি িনণর্কেয় করো হয়  (োযদমন প্রোচীনকোেল নোমোেজর সময়সূচী ও ইসলোিমক বষর্কেপঞ্জী
ৈতবির করোর কোেজ োজযোিতবিবর্কেদিযোর অনংকপ্রণোলী বযবহোর করো হতব)। এ প্রসেঙ্গ িফিলিস্তিেনর আলকুদ্স িবশ্বিবদিযোলেয়র
অনধযোপক ডক্টির হুসোম আলদ্বীন ইবেন মুসো আফোনো'র ভোষ - 

First of all, it is worth noting that the Arabs knew astronomy a long time ago. They
would  predict  time  through  observing  the  movements  of  stars.  According  to  the
scholars of Shar`iah, there are two terms confused in many people's minds when it
comes to dealing with the question in hand. These terms are astronomy and astrology.
Astronomy is the science that deals with studying the movements of the celestial bodies
and  reducing  observations  to  mathematical  order.  That  science  is  useful  in
determining time, seasons, the direction of Prayer, etc. Astrology, on the other hand, is
concerned with studying the positions and aspects of celestial bodies in the belief that
they have an influence on the course of natural earthly occurrences and human affairs.
Astrologists believe that the movements of stars have an influence on people's lives.
Both  Muslim  astronomers  and  [religious]  scholars  refuse  the  prophecies  of
astrologists.[৮৭]  

অনথর্কেোৎ ইসলোেম োজযোিতবষশোস্ত্র িকংবো ভিবষৎগণনোর োকোন স্থোনই োনই। 

িজ্বিন জগৎ ও ইসলোম

িজ্বিন জোিতব কুরআেন বিণর্কেতব এক অনিতবপ্রোকৃতব সত্তো। আরিব িজ্বিন শবিটর আক্ষেত্রিরক শবোথর্কে োযদ োকোন িকছু  যদো গুলপ্ত,
অনদিশৃ্য,  অনন্তরোেল বসবোসকোরী বো অনেনক দিূরবতবর্কেী।[৮৮]  পৃিথবীেতব মোনুেষর আগমেনর আেগ োথেকই তবোেদির অনিস্তিত্বে
িছল, এখনও তবোেদির অনিস্তিত্বে রেয়েছ। মোনুষ তবোেদির োদিখেতব পোয়নো, তবেব িজনরো মোনুষেক োদিখেতব পোয়। তবোরো িবেশষ
িকছু শিক্তর অনিধকোরী। মোনুেষর মতব তবোেদির মেধযও ভোেলো ও খোরোপ োভদিোেভদি রেয়েছ।

কুরআেনর ৭২তবম সুরো আল িজ্বিন এ শধু িজ্বিনেদির িনেয় কথো বলো হেয়েছ। এছোড়ো সূরো আন নোস এর োশষ অনংেশ
িজ্বিন জোিতবর উেল্লেখ আেছ। জ্বিীনেদির সৃিষ্ট সম্পর্কেকর্কে আল্লেোহতবো'লো বেলন-

আিম সৃিষ্ট কেরিছ িজন এবং মোনুষেক এজন্য োযদ, তবোরো আমোরই ইবোদিতব করেব।[৮৯]

৮৭ Astronomy and the Beginning of the Lunar Months - lecture given by Dr. Yusuf Marwah
৮৮ http://en.wikipedia.org/wiki/Jinn
৮৯ সূরো যোিরয়োত, আময়োত ৫৬



 হযদরতব সুলোয়মোন (আ) এর োসনোদিেল িজনেদির অনংশগ্রহণ িছল বেল কুরআেন উেল্লেখ আেছ -

সুলোয়মোেনর সমু্মেখ সমেবতব করো হল তবোর বোিহনীেক - িজন, মোনুষ ও পোিখেদিরেক এবং তবোেদিরেক িবন্যস্তি করো
হল িবিভন্ন বুযেহ।[৯০]

কুরআেন আেরো বলো আেছ হযদরতব মুহোম্মদি (স) োক িজন এবং মোনবজোিতবর নবী িহেসেব োপ্ররণ করো হেয়েছ।[৯১][৯২]

অনথর্কেোৎ ইসলোেম োকোনভোেবই জ্বিীনেদির অনিস্তিত্বে অনস্বীকোর করবোর উপোয় োনই। িজ্বিনরো িবেশষ িকছু শিক্তর অনিধকোরী।
িবিশষ্ট ইসলোিমক পিন্ডতব ইবন তবোইিময়োহ'র মেতব যদোদুকরেদির যদোদুর োনপেথয  রেয়েছ িজ্বিনেদির িবেশষ ক্ষেত্রমতবোর
প্রেয়োগ। এর প্রেয়োেগই যদোদুকররো োকোন িজিনসেক শূেন্য ভোিসেয় োফলতব, ভোগযগননোকোরীরো ভিবষৎ োজেন িনতব আর
আধযোিত্মক গুলরুতরো যদখন আত্মোেদির সোেথ োযদোগোেযদোগ করতব তবখন ভোওতবোবোজী করোর জন্য িজ্বিনরো মৃতব মোনুেষর গলোর
স্বর নকল কের কথো বলতব।[৯২] সোধু সন্নযোসী, ভোগযগণক, যদোদুেটোনো চচর্কেোকোরীেদির দ্বোরো সংঘিটতব নোনো অনেলোিকক ঘটনো
োদিেখ বহু মোনুষ তবোেদিরেক আল্লেোহর িপ্রয় পোত্রে ভোবো শরুত কের এবং তবোেদির প্রিতব ভিক্ত শ্রদ্ধোর আিতবশেযদয তবোরো যদো
বেল তবোই করেতব থোেক। পুেরো  বযোপোরিটই ঘেট িজ্বিনজগতব সম্পর্কেকর্কে  আমোেদির অনজ্ঞতবোর কোরেণ। মোনুেষর মোেঝে
একদিল োলোক যদোদুেটোনো, ভোগযগণনো জোতবীয় বোিতবল ও িনিষদ্ধ িবষয় চচর্কেোর জন্য িজ্বিনেদির সোহোযদয োনয়, তবোরো শয়তবোন
িজ্বিনেদিরেক সনষ্ট করোর জন্য নোনোপ্রকোর িশরকী ও কুফরী কোজ কের, িজ্বিনেদির ইবোদিতব কের, ফেল শয়তবোন িজ্বিেনরো
তবোেদির ওপর সনষ্ট হেয় তবোেদিরেক এই সমস্তি িনিষদ্ধ িবষয় চচর্কেোয় সোহোযদয কের। এ প্রসেঙ্গ আল্লেোহতবো'লো বেলন -

আর োযদিদিন আল্লেোহ তবোেদির সবোইেক সমেবতব করেবন। োসিদিন বলেবন, “োহ িজ্বিেনর দিল,  মোনুেষর অনেনকেক
োতবোমরো িবভ্রোন্ত কেরিছেল  এবং মোনুষেদির মধয োথেক তবোেদির সঙ্গীরো বলেব” , “োহ আমোেদির রব,  আমরো এেক
অনপেরর দ্বোরো লোভবোন হেয়িছ এবং আমরো োপঁৌেছ িগেয়িছ োসই সমেয়, যদো আপিন আমোেদির জন্য িনধর্কেোরণ কের
িদিেয়েছন।  িতবিন বলেবন” , “আগুলন োতবোমোেদির িঠিকোনো,  োতবোমরো োসখোেন স্থোয়ী হেব। তবেব আল্লেোহ যদো চোন তবো
বযতবীতব।  িনশ্চয় োতবোমোর রব িবজ্ঞ” , সবর্কেজ্ঞ। [৯৩]

অনথর্কেোৎ  আমোেদির  চোরপোেশ  মোনুেষর  করো  অনিতবপ্রোকৃিতবক  ক্ষেত্রমতবোর  োযদসব  প্রেয়োগ  োদিখো  যদোয়,  যদো  সোধোরণ  োচোেখ
অনেলৌিকক বেল মেন হয় তবো আসেল িজ্বিনেদির ঘটোেনো বযোপোর-সোপোর। আর এসব কোেজ িজ্বিনেদির সোহোযদয োনবোর
বযোপোের আল্লেোহতবো'লো সোহোযদযকোরীেদির জোহোন্নোেমর বোতবর্কেো িদিেয়েছন। 

োকোয়োন্টোম োমথড ও ইসলোম

োমিডেটশন

ইসলোেম োমিডেটশন বো ধযোন করোর বযোপোের োকোন িকছু উেল্লেখ করো োনই। অনেনেক দিোবী কেরন োযদ, রোসূল (স) োহরো
গুলহোয় ধযোন করেতবন। তবোেদির খুব স্পর্শষ্টভোেব োজেন রোখো প্রেয়োজন োযদ –

• রোসূল  (স)  োহরো গুলহোয় িঠিক িক করেতবন,  যদো করেতবন োসটোেক ধযোন বেল আখযোিয়তব করো যদোয় িকনো এ
বযোপোের আমোেদির োকোন িবস্তিোিরতব তবথয জোনো োনই। 

• যদিদি বো তবেকর্কের খোিতবের ধেরও োনই োযদ, রোসূল (স) োহরো গুলহোয় ধযোন করেতবন, তবেব তবো করেতবন নবুযয়েতবর
আেগ। নবুযয়েতবর আেগ তঁবোর করো োকোন কোজ আমোেদির জন্য শরীয়োেতবর উৎস নয়। 

৯০ সূরো নোমল, আময়োত ১৭
৯১ Mu ammad ibn Ayyub al- abari, ḥ Ṭ Tu fat al-ghara'ibḥ , I, p. 68; 
৯২ Abu al-Futu  Razi, ḥ Tafsir-e raw  al-jenan va ru  al-jananḥ ḥ , pp. 193, 341
৯২ Ibn Taymiyyah, al-Furqan bayna awliya’ al-Ra man wa-awliya’ al-Shay anḥ ṭ  ("Essay on the 

Jinn"), translated by Abu Ameenah Bilal Phillips
৯৩ সূরো আমনআমম, আময়োত ১২৮



োকোন সহীহ হোদিীস োনই োযদখোেন বলো হেয়েছ োযদ রোসুল  (স)  ধযোন করেতবন,  িকংবো তঁবোর সোহোবীরো ধযোন করেতবন,
িকংবো রোসুল (স) তঁবোর সোহোবীেদির িনেয় ধযোন করেতবন িকংবো রোসুল (স) তঁবোর উম্মতবেদির ধযোন করেতব বেল োগেছন।
এরকম োকোন নজীরও োনই। রোসুল (স)  এর জীবনযদোপন িছল োখোলো বইেয়র পোতবোর মতব  সবোই জোনেতবন িতবিন–
িকভোেব জীবনযদোপন কেরন। উম্মতবরো যদোেতব সহেজই তঁবোেক  অননুসরণ করেতব পোেরন োসজন্য তঁবোর  সব কথো আর
কোজই হোদিীস গ্রেন্থ আশ্রয় োপেয়েছ। তঁবোর করো সকল ইবোদিতবই কুরআন-হোদিীেসর মোধযেম সবোই জোেনন  তবোহোজ্জিুদি– ,
ইশরোক প্রভৃিতব সকল ইবোদিতব িতবিন কেরেছন,  তঁবোেক োদিেখ তঁবোর  সোহোবীরো কেরেছন এবং এভোেব কোলপিরক্রমোয়
আমরোও তবো করিছ। িকন িতবিন সবোইেক িনেয় জোমোেতব ধযোন করেতবন  এরকম োকোন নজীর োনই।–

োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন  দিোবী  করেছ  োযদ  োমিডেটশন  বযোপোরটো  ইসলোেম  আেছ।  তবোেদির  কথোনুযদোয়ী  রোসুল  (স)
োমিডেটশন করেতবন, িকন আমোেদির উপর তবো চোিপেয় োদিনিন।[৯৪]  যদিদিও োকোন সহীহ হোদিীস এটোেক সমথর্কেন কেরনো।
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন বলেছ োযদ কুরআেন সরোসির বলো আেছ োমিডেটশেনর কথো -

সূরো  আেল ইমরোেনর ১৯০-৯১ আয়োেতব আল্লেোহ  জ্ঞোনীেদির  ৈবিশষ্টয  বণর্কেনো  কের  বেলেছন,  ‘তবোরো  আকোশ ও
পৃিথবীর সৃিষ্ট রহস িনেয় গভীর ধযোেন (তবোফোক্কুর) িনমগ হয়’। [৯৫]

যদথোথর্কেই আল োকোরআন বেল, ‘আিম একিট িবষেয় সতবকর্কে করিছ,  আল্লেোহর সোমেন দঁিোড়োও একক বো োযদৌথভোেব
এবং িচন্তো কর...’। এখোেন একক বো োযদৌথভোেব  অনথর্কে হেচ্ছ সোমোিজক বো বযিক্তগতব সংস্কোেরর প্রভোব বো চোপ‘ ’
োথেক িনেজেক মুক্ত কের িচন্তো বো িবচোর-িবেশষণ করো। িতবিন ইবোদিেতবর একিট মোধযম িহেসেব ধযোেনর গুলরুতত্বে
বযোখযো কেরেছন। [৯৫]

অনথর্কেোৎ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর োচোেখ ধযোন বো োমিডেটশন হেচ্ছ ইবোদিতব। এবোর আমরো োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর
বযবহোর করো সুরো আল ইমরোেনর ১৯০-১৯১ আয়োতব দুেটো ভোেলো কের োদিিখ -

১৯০। িনশ্চয়ই আকোশমন্ডল ও পৃিথবীর সৃিষ্টেতব,  িদিন-রোিত্রের পিরবতবর্কেেন িনদিশর্কেনোবলী রেয়েছ োবোধশিক্ত সম্পর্কন্ন
োলোেকর জন্য
১৯১। যদোরো দঁিোিড়েয়, বেস ও শেয় আল্লেোহেক স্মরণ কের এবং আকোশমন্ডল ও পৃিথবীর সৃিষ্ট সম্বেন্ধে িচন্তো কের ও
বেল, োহ আমোেদির প্রিতবপোলক! তবিুম এটো িনরথর্কেক সৃিষ্ট করিন, তবিুম পিবত্রে, তবিুম আমোেদিরেক োদিোজেখর শোিস্তি হেতব
রক্ষেত্রো কর। [৯৬]

অনথর্কেোৎ আল্লেোহতবো'লো এখোেন োসসব জ্ঞোনসম্পর্কন্ন োলোকেদির কথো বেলেছন যদোরো আল্লেোহর সৃিষ্ট সম্পর্কেকর্কে িচন্তোভোবনো কের
ভীতব হেয় তঁবোর  কোেছ আশ্রয় চোয়। এখোেন ধযোন করোর কথো বলো হয়িন,  বরং আল্লেোহর কোেছ আশ্রয় চোইেতব বলো
হেয়েছ। এখোেন  িচন্তোভোবনো  বলেতব োসই িচন্তোভোবনোেক বলো  হেয়েছ  যদো  সোধোরণ  একজন মোনুষ কের  থোেক“ ” ,
োযদমনিট কেরন িবজ্ঞোনীরো ও গেবষকরো োকোন িকছু োবর করোর জন্য, োযদমনিট কের একজন পরীক্ষেত্রোথর্কেী পরীক্ষেত্রোর হেল
বেস। গেবষকরো িনশ্চয়ই োকোন সমোধোেনর জন্য োকোয়োন্টোভিঙ্গেতব বেস ধযোন কেরননো। প্রচুর বই, জোনর্কেোল পেড় এবং
অনন্যোন্যেদির কোছ োথেক িবিভন্ন রকম সোহোযদয িনেয়ই তবোরো তবোেদির সমসো সমোধোন কেরন। এবোর আমরো োকোয়োন্টোম
ফোউেন্ডশেনর বযবহোর করো পেরর আয়োেতব আিস যদো সুরো সোবো'র ৪৬ নোম্বোর আয়োতব -

বল,  “আিম  োতবোমোেদিরেক  একিট  িবষেয়  উপেদিশ  িদিিচ্ছ:  োতবোমরো  আল্ল্লেোহর  উেদ্দিেশ্য  দুই-দুইজন  অনথবো
এক-একজন কের দঁিোড়োও, অনতবঃপর োতবোমরো িচন্তো কের োদিখ - োতবোমোেদির সঙ্গী আেদিৌ উন্মোদি নয়। োস োতবো আসন্ন
কিঠিন শোিস্তি সম্পর্কেকর্কে োতবোমোেদির সতবকর্কেকোরী মোত্রে।  ” [৯৬]

এখোেনও ধযোন করোর কথো  বলো হয়িন। এমনিক ইবোদিেতবর মোধযম িহেসেবও ধযোেনর কথো বলো হয়িন। এখোেন
আল্লেোহর আযদোব সম্পর্কেকর্কে সতবকর্কেকোরী নবী-রোসুলেদির োযদ োলোকজন উন্মোদি বেল মেন করেতবন, োস সম্পর্কেকর্কে আল্লেোহতবো'লো
সতবকর্কেবোণী  িহেসেব  আয়োতবিট  নোিযদল  কেরন।  ধযোন  বো  োমিডেটশেনর  সোেথ  এর  োকোন  সম্পর্ককর্কে  োনই।  োকোয়োন্টোম

৯৪ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৫২।
৯৫ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৫৪।
৯৬ http://www.quran.gov.bd/



ফোউেন্ডশন বেল োযদ হোদিীেসও ধযোেনর কথো বলো আেছ - 

হযদরতব ইবেন আববোস োথেক বিণর্কেতব, রসুলুল্লেোহ (স) বেলেছন, এক ঘণ্টোর ধযোন সোরো বছেরর নফল ইবোদিেতবর োচেয়
উত্তম। এছোড়ো হযদরতব আবু হুরোইরো োথেক বিণর্কেতব আেছ, নবীজী (স) বেলেছন, সৃিষ্ট সম্পর্কেকর্কে এক ঘণ্টোর ধযোন ৭০
বছেরর নফল ইবোদিেতবর োচেয় উত্তম (োমশকোতব)।[৯৫]

এই হোদিীসিটেক ইবন আল-জোওয়োজীসহ[৯৭] অনন্যোন্য মুহোিদ্দিসগণ জোল হোদিীস বেল িচিহ্নতব কেরেছন।[৯৮][৯৯] অনবশ্য
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন এক জোয়গোয় বলেছ োযদ রোসুল (স)'র আমেল োমিডেটশন িজিনসটো িছলনো - 

এখন বলেবন,  োমিডেটশন নতবনু িজিনস,  নবীজীর  (স)  যদুেগ োতবো এই োমিডেটশন িছেলো নো,  োকোয়োন্টোম োমথড
িছেলো নো, োমিডেটশন করোর প্রেয়োজনটো কী? আসেল নবীজীর সমেয় এতব োটনশন িছেলো নো, এতব যদোিন্ত্রিকতবো, এতব
প্রিতবেযদোিগতবো িছেলো নো। তবখন মোনুষ উেত্তিজতব হেতবো আবোর ঠিোন্ডোও হেতবো। িকন এখন মোনুষ উেত্তিজতব হয়, িকন
ঠিোন্ডো হয় নো। যদোর ফেল োস সতবযেক অননুসরণ করেতব পোের নো। [১০০]

োতবো বযোপোরটো িক দিঁোড়োেলো? উনোরোই একবোর বলেছন োযদ োমিডেটশন রোসুল (স)'র আমেল িছলনো, আবোর উনোরোই
কুরআেনর ভুল বযোখযো ও জোল হোদিীস িনেয় প্রমোন করোর োচষ্টো করেছন োযদ আল্লেোহতবো'লো ও রোসুল  (স)  সবোইেক
োমিডেটশন করেতব বেলেছন। বযোপোরটো একটু োকমন হেয় োগল নো? তবোছোড়ো ইসলোম ধমর্কেেক আল্লেোহতবো'লো পোিঠিেয়েছন
িকয়োমেতবর আগ পযদর্কেন্ত সকল মুসলমোেনর জন্য িদিকিনেদির্কেশনো িহেসেব। রোসুল (স)'র আমেল ইসলোম োযদরকম িছল,
এখেনো তবোই আেছ,  ভিবষেতবও একই থোকেব  -  কখেনোই কোেরো জন্য ইসলোম পোল্টোেবনো। তবোই রোসুল  (স)  এর
আমেল দিরকোর িছলনো োদিেখ ইসলোেম োমিডেটশন িছলনো, িকন এখন দিরকোর তবোই ইসলোেম োমিডেটশন চেল আসেছ
- এই ধোরণোটোই োতবো িবশোল একটো োগোলেমেল বযোপোর!  

ধযোন বো োমিডেটশন িজিনসটো ইসলোেম আেছ িক োনই োসটো িনেয় মোথো ঘোমোবোর আেগ োমিডেটশেনর উৎপিত্তটো জোনো
দিরকোর আমোেদির। ইিতবহোস ঘঁোটেল আমরো োদিখেতব পোই োযদ োমিডেটশন বো ধযোন িজিনসটো আসেল িহন্দুদ ও োবৌদ্ধ ধমর্কে
োথেক এেসেছ - 

Some of the earliest written records of  meditation (Dhyana),  come from the Hindu
traditions of Vedantism around 1500 BCE. The Vedas discuss the meditative traditions
of  ancient  India.  Around  the  6th  to  5th  centuries  BCE,  other  forms  of  meditation
developed in Taoist China and Buddhist India. Dhyana in early Buddhism also takes
influence on Vedanta by ca. the 4th century BCE.[১০১]

ইসলোেমর োভতবর ধযোন িজিনসটো আেস অনেনক পের, সুিফবোেদির হোতব ধের -

Sufi view or Islamic mysticism involves meditative practices. Remembrance of God in
Islam,  which  is  known  by  the  concept  Dhikr  is  interpreted  in  different  meditative
techniques in Sufism or Islamic mysticism. This became one of the essential elements of
Sufism as it was systematized in the 11th and 12th centuries. It is juxtaposed with fikr
(thinking)  which  leads  to  knowledge.  By  the  12th  century,  the  practice  of  Sufism
included specific meditative techniques, and its followers practiced breathing controls
and the repetition of holy words.[১০১]

অনথর্কেোৎ সুিফ সোধকরো ইসলোেম ধযোন বো োমিডেটশেনর প্রচলন কেরন, রোসুল (স) এর কোছ োথেক ধযোন বো োমিডেটশন
িনেয় োকোন সুস্পর্শষ্ট িনেদির্কেশনো আেসিন। সুিফেদির মোধযেম িকভোেব িহন্দুদ ধেমর্কের একটো আচোর ধযোন ইসলোেম আেস তবোর
ইিতবহোস োথেক আমরো োদিিখ োযদ - 

The mystic tradition began to find expression among Muslims from about 8th century

৯৭ http://en.wikipedia.org/wiki/Abu'l-Faraj_ibn_al-Jawzi
৯৮ 100 Fabricated Hadith – Sheikh Faisal, page - 49
৯৯ হোদীেশনসর নোেশনম জোিলয়োিত - োপ্রশ্নোেশনফসর োখোন্দকোর আমবদুল্লোহ জোহোঙ্গীর। চতুথর সংস্করণ – োসেশনপ্টেম্বির ২০১০। পৃষ্ঠো ১৬৩।
১০০ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৪৯।
১০১ http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_meditation



CE, a century after the borders of the Islamic state had expanded to include Egypt and
Syria and its major centers of monasticism. A group of Muslims who were not satisfied
with what the Sharee’ah (Islamic Law) had to offer, developed a parallel system which
they named the Tareeqah (the way). Just as the ultimate goal of the Hindu was unity
with the world soul and of the Christian mystic union with God; the ultimate goal of
this movement became Fanaa, the dissolution of the ego, and Wusool the meeting
and unification of the human soul with Allaah in this life. A series of preliminary stages
and  states  which  had  to  be  attained  were  defined.  They  were  called  Maqaamaat
(stations) and Haalaat (states). A system of spiritual exercises was also designed for
the  initiate in  order to bring about this  “meeting.”  These exercises of  “Dhikr” often
involved  head  and body  movements  and  sometimes  even  dance,  as  in  the  case  of
whirling dervishes.[১০২]

এবোর আমরো যদিদি োকোয়োন্টোম োমথেডর ধযোেনর ইিতবহোস িনেয় বিস তবোহেল আমরো োদিখেতব পোই োযদ এটোরও আগমন
িহন্দুদ ধমর্কে োথেক -

The science of Quantum Mechanics now concurs with the ancient wisdom of Hindu
Vedanta philosophy, in the observation that the sense-bound intellect alone is simply
inadequate for experiencing the ultimate condition of reality. [১০৩]

স্রষ্টো ও সৃিষ্টর িমলেনর োযদ দিশর্কেন অনথর্কেোৎ ইিত্তহোেদির কথোই এখোেন চেল এেসেছ। ইসলোেম ধযোন িনেয় োকোন ধোরণোই
িছলনো,  এটোর আগমন হয় মূলতব িহন্দুদ ও োবৌদ্ধ ধমর্কে োথেক। অনথর্কেোৎ ধযোন বো োমিডেটশন এমন একটো ইবোদিতব োযদটো
রোসুল (স) এর আমেল িছলনো এবং যদো হোদিীস কুরআন িদিেয় সমিথর্কেতব নয়। তবোই এটোেক িনঃসংেকোেচ িবদিআতব এর
োশ্রনীেতব োফলো যদোয়। উপরন ধযোন িজিনসটো এেসেছ অনন্য ধমর্কে োথেক। অনন্য ধমর্কেেক অননুসরণ করো ইসলোেম িনিষদ্ধ।
অনন্য ধেমর্কের আচোর অননুসরণ করোর মোেন হেচ্ছ, আল্লেোহতবো'লো ইসলোম িহেসেব আপনোেক যদো িদিেয়েছন তবো আপনোর
কোেছ সিঠিক ও পযদর্কেোপ্ত মেন হেচ্ছনো। আপনোর মেন হেচ্ছ অনন্য ধেমর্কের োকোন একটো (বো একোিধক) বযোপোর বো ধোরণো
আল্লেোহর মেনোনীতব একমোত্রে দ্বীেনর োচেয়ও অনেনক ভোেলো। িচন্তো করুতন কতব বড় ভয়োনক একটো ধোরণো  এিট!  এ
বযোপোের আল্লেোহতবো'লো বেলন - 

আর োযদ ইসলোম ছোড়ো অনন্য োকোন দ্বীন চোয় তবেব তবোর কোছ োথেক তবো কখেনো গ্রহণ করো হেব নো এবং োস আিখরোেতব
ক্ষেত্রিতবগ্রস্তিেদির অনন্তভুর্কেক্ত হেব। [৪১]

তবোই অনন্য ধেমর্কের োকোন িকছু বরণ কের োনয়ো মোেন হল আপিন কুফির করেছন। তবোহেল বযোপোরটো িক দিঁোড়োেলো? ধযোন
একটো িবদিআতব যদো এেসেছ অনন্য ধমর্কে োথেক অনথর্কেোৎ এটো কুফির। তবোই ধযোন একই সোেথ িবদিআতব এবং কুফির। 

োমিডেটশেন িক িক হয়? আসুন োদিিখ -

ধযোনোবস্থোয় মন হয় িত্রেকোলদিশর্কেী, োচতবনো অনিতবক্রম কের সকল বসগতব সীমো। মেনর এই ধযোনোবস্থোর শিক্তেক প্রেয়োগ
কেরই প্রোেচযর সোধক দিরেবশ ঋষিষরো একিদিন আপোতবদৃিিষ্টেতব অনসম্ভবেক সম্ভব কেরেছন। ইচ্ছো কেরেছন-ঘটনো
ঘেটেছ। ইচ্ছো কেরেছন-মোনুষ োরোগমুক্ত হেয়েছ। ... এই চোিবকোিঠি িদিেয়ই দৃিশ্যমোন সব িকছুর োপছেন প্রকৃিতবর োযদ
োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়ম কোজ করেছ তবোর সবটোেকই আপিন িনেজর ও মোনবতবোর কলযোেণ সিক্রয় কের তবুলেতব
পোরেবন। [ ১০৪]

োমিডেটশেনর মোধযেমই আপিন সংেযদোগ সোধন করেতব পোেরন আপনোর অনন্তেরর আিম র ‘ ’ সোেথ, আপনোর শিক্তর
মূল উৎোসর সোেথ। [১০৫]

অনথর্কেোৎ োকোয়োন্টোম োমথেডর মেতব োমিডেটশেন আপিন আপনোর মন োক িনয়ন্ত্রিণ কের চোরপোেশর সবিকছু  িনয়ন্ত্রিণ

১০২ Fundamental of Tawheed by Dr Abu Aminah Bilal Philips: page -182. 
১০৩ Quantum Meditation: A Novel Scientific Method forDeveloping Inner Balance and 

Harmony, Tushar K. Ray, Ph. D. www.centralyoga.org/quantum.htm  
১০৪ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১০।
১০৫সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ৭।



করেতব পোরেবন,  োযদভোেব কেরন সোধু-ঋষিষরো। আপনোর মন হেব িত্রেকোলদিশর্কেী অনথর্কেোৎ ভিবষৎ োজেন িনেতব পোরেবন
আপিন। োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন মেন কের মেনর শিক্ত অনসীম।[১০৬] এই অনসীম ক্ষেত্রমতবোধর মনেক িনয়ন্ত্রিন কের িক িক
করো সম্ভব তবোর একটো উদিোহরণ িনেচ োদিয়ো হল -

ট্রেনোিফক যদখন ডোেন-বোেম োকোেনোিদিেকই নড়োচড়ো করেছ নো আমোেদির অনেনক গ্রোজুেয়ট তবখন উেত্তিজতব নো হেয় এই
ভিঙ্গ  (োকোয়োন্টো  ভিঙ্গ)  কের অনেপক্ষেত্রো কেরন। োদিখো যদোয়,  যদোওয়োর পথ সহজ হেয় োগেছ। অনথবো শীেতবর রোতব,
চোরটোয় হোইওেয়েতব যদোনবোহন পোওয়োর োকোেনো সম্ভোবনো োনই। এই ভিঙ্গ কের অনেপক্ষেত্রো করেছন যদোনবোহন চেল
আসেছ। অনথবো-সব গোিড় উত্তর িদিেক যদোেব,  দিিক্ষেত্রেণ োকোেনো গোিড় যদোেব নো। এই ভিঙ্গ কের অনেপক্ষেত্রো করেছন
দিিক্ষেত্রেণর গোিড় চেল আসেছ। অনিতবিরক্ত ভোড়ো চোেচ্ছ,  এই ভিঙ্গ কের অনেপক্ষেত্রো করেছন,  ন্যোযদয ভোড়োয় যদোনবোহন
পোওয়ো যদোেচ্ছ। [১০৭]

অনন্তেরর ইবোদিতবসমূেহর মেধয অনন্যতবম গুলরুতত্বেপূণর্কে ইবোদিতব হল তবোওয়োক্কুল  “ ” (বো ভরসো করো)  – যদো আল্লেোহ ছোড়ো আর
কোরও ওপর করো যদোেব নো। োকউ যদিদি আল্লেোহ ছোড়ো এমন োকোন সত্তোর ওপর এমন োকোন বযোপোের তবোওয়োক্কুল কের যদো
সংঘটেনর ক্ষেত্রমতবো তবোর োনই,  তবেব তবো বড় িশরক হেব যদো একজন বযিক্তেক ইসলোেমর গণ্ডীর বোইের িনেয় যদোয়।
োমিডেটশন পদ্ধিতবেতব িনেজর ওপর তবোওয়োক্কুল  ও স্বয়ংসম্পর্কূণর্কেতবোর িশক্ষেত্রো োদিয়ো হয়“ ” ,  বলো হয় োযদ আপিন চোইেলই
সব করেতব পোেরন। এমনিক ইচ্ছো করেল প্রকৃিতবেকও িনয়ন্ত্রিণ করেতব পোরেবন - 

বযিক্তমন ও োচতবনো সংযদুক্ত হয় মহোেচতবনো বো কসিমক কনশোসেনেসর সোেথ। তবখন অনিজর্কেতব হয় দৃিশ্যমোন সবিকছুর
োপছেন প্রকৃিতবর োযদ োনপথয স্পর্শন্দেন ও িনয়ম িক্রয়োশীল তবোেক প্রভোিবতব করোর ক্ষেত্রমতবো।[৭৪]

বযোপোরটো িক দিঁোড়োেলো  তবোহেল?  আপিন সবিকছু  িনয়ন্ত্রিণ করেছন। যদো  করো আল্লেোহর এখিতবয়োের,  আপিন িবশ্বোস
করেছন োযদ আপনোর অনসীম শিক্তধর মন োসটো কের োফলেতব পোরেছ। মেনর স্বোধীন শিক্তর এই ধোরণোিট ইসলোেমর
িশক্ষেত্রোর সোেথ রীিতবমতব সোংঘিষর্কেক। মেনর এমন োকোন ক্ষেত্রমতবো োনই, যদো প্রকৃিতবর োনপথয শিক্তেক (আল্লেোহ বযতবীতব আর
োকোন  শিক্তর  অনিস্তিত্বে  কল্পনো  করোই  িশরক)  িনয়ন্ত্রিণ  করেতব  পোের।  ৈজিবক  সীমোবদ্ধতবোেক  অনিতবক্রম  করো  বো
স্থোন-কোেলর ঊেদ্ধর্কে োযদেতব পোরোও সম্ভব নয় মোনব আত্মোর পেক্ষেত্র। 

িকছুক্ষেত্রণ আেগই আমরো োদিখলোম োযদ ধযোন িজিনসটো িবদিআতব এবং কুফেরর আওতবোয় পেড়। এখন োদিখলোম োযদ মেনর
অনসীম ক্ষেত্রমতবোর উপর িবশ্বোস ধযোন বযোপোরটোেক িশরেকর আওতবোয়ও োফেল িদিেচ্ছ!

আেরকিট  বযোপোর  একটু  পিরস্কোর  হওয়ো  দিরকোর।  োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন  বেল  আসেছ  োযদ  নোমোেযদর  সোেথ
োমিডেটশেনর একটো িনগূঢ় সম্পর্ককর্কে রেয়েছ - 

নোমোজ িঠিকভোেব পড়োর জেন্য মেনোেযদোগ প্রেয়োজন। আর োমিডেটশন মোনুেষর মনেক বতবর্কেমোেন িনেয় আেস। যদখন
আপিন মনেক বতবর্কেমোেন িনেয় আসেতব পোরেবন,  মেনোেযদোগেক একোগ্র করেতব পোরেবন,  আল্লেোহেক হোিজর-নোিজর
িহেসেব অননুভব করেতব পোরেবন তবখন োসই নোমোজ আপিন পড়েতব পোরেবন-োযদ নোমোজ মোনুষেক প্রশোন্ত করেতব
পোের। তবখন আপিন বলেতব পোরেবন-নোমোজই যদেথষ্ট। িকন ঐ স্তিের োযদেতব হেল োমিডেটশন প্রেয়োজন।[১০৮]

পঁোচ ওয়োক্ত নোমোজ আদিোয় োতবো প্রেতবযক মুসলমোেনর জেন্য ফরজ, যদো অনবশ্য পোলনীয়। োকোেনো মুসলমোন যদিদি তবো
নো কের তবোহেল ধেমর্কের একিট আবশ্যকীয় লঙ্ঘনেনর োদিোেষ োস োদিোষী হেব। িকন পঁোচবোর নোমোজ আদিোয় করেলই িক
সব হেয় োগল? ... তবোছোড়ো নোমোেজ মেনোেযদোগ বৃিদ্ধর জেন্যও োমিডেটশন করো উিচতব।[১০৯]

অনিধকোংশই খুব দুঃখ কের বেলেছন োযদ,  আমরো োতবো বিল হুদিিরল ক্বোল ছোড়ো নোমোজ হয় নো। শধু রুতকু-োসজদিো
িদিেল, সূরো-োকরোতব পড়েল নোমোজ হয় নো। নোমোেজর জেন্য প্রেয়োজন হুদিিরল ক্বোল বো একোগ্রিচত্ততবো। এই হুদিরীল
ক্বোলব কীভোেব সৃিষ্ট করেতব হয় এখোেন এেস িশেখ োগলোম। তবোই যদোরো ইবোদিতব-বেন্দেিগেতব একোগ্রিচত্ত হেতব চোন

১০৬ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৯।
১০৭ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ১৫৯।
১০৮ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৫২।
১০৯ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৫০।



োমিডেটশন তবোেদিরেক চমৎকোরভোেব সোহোযদয করেব।[১১০]

শধু নোমোজই নয় বরং কুরআন-হোদিীস চচর্কেোয়ও োমিডেটশন িজিনসটো দিরকোর বেল মেন কের োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন -

সিঠিকভোেব আপিন যদোেতব োকোরআন এবং হোদিীস অননুধোবন করেতব পোেরন, অনধযয়ন করেতব পোেরন, হৃদিয়ঙ্গম করেতব
পোেরন-  এজেন্য মোথোটোেক ঠিোন্ডো রোখো প্রেয়োজন। আর এ জেন্যই োমিডেটশন। োব্রনটোেক োবিশ কের বযবহোর
করেতব োমিডেটশেনর িবকল্প োনই।[১১১]

অনথর্কেোৎ আপিন নোমোজ পড়ুন বো কুরআন-হোদিীস পড়ুন, মেনোেযদোগ বো একোগ্রিচেত্তর জন্য আপনোেক োমিডেটশন করেতব
হেব। তবোর মোেন হল ইবোদিেতব একোগ্রিচত্ততবো আনোর অনপিরহোযদর্কে এক অনংশ হেচ্ছ োমিডেটশন। োছোট্ট একটো সমসো রেয়
োগেছ এখোেন - কুরআন বো হোদিীেস োকোথোও োমিডেটশনেক ইবোদিতব িকংবো ইবোদিেতবর অনপিরহোযদর্কে িকছু বেল উেল্লেখই
করো  হয়িন।  নোমোেজ মেনোেযদোগ  বৃিদ্ধর  জন্য রোসুল  (স),  তঁবোর  চোর  খিলফো  িকংবো  তঁবোর  সোহোবীগণ  কোউেকই–
নোমোেজর আেগ িকংবো  কুরআন পোেঠির  আেগ োমিডেটশন করেতব োদিখো  যদোয়িন।  তবোই  নোমোেযদর  পূবর্কেশতবর্কে  িহেসেব
োমিডেটশন দিরকোর  কথোটো োকমন োযদন োগোলেমেল। তবোছোড়ো রোসুেলর সুন্নেতব োযদেহতুব োমিডেটশন করোর োকোন–
উেল্লেখ োনই তবোই বলো  যদোয় োযদ ইসলোেমর সোেথ এর োকোনই সম্পর্কৃক্ততবো োনই। উপরন এিট এেসেছ অনন্য ধেমর্কের
উপোসনো/তবপসো োথেক। তবোই এটো ইসলোম পিরপন্থী। এটো োযদ অনন্য ধমর্কে হেতব আগতব োসটো আেগও োমিডেটশেনর
ইিতবহোস োথেক োদিেখিছ। তবোরপরও আমরো োকোয়োন্টোম োমথেড বযবহৃতব িকছু শব োদিখব, োযদগুলেলো মূলতব অনন্য ধেমর্কের
উপোসনোয় বযবহৃতব হয় এবং এগুলেলোর উৎপিত্তও ঐসব ধমর্কে োথেক। এর একিট হেচ্ছ িনবর্কেোণ  যদোেক িশিথলোয়েনর“ ”
োচেয়  ধযোেনর  একিট  উচ্চস্তির  িহেসেব  বলো  হেয়েছ  [১১২] আর অনন্যিট  হেচ্ছ কুন্ডিলনী“ ”,  যদো  োকোয়োন্টোম  োমথড
িরেয়লোইেজশন োকোসর্কে এ িশক্ষেত্রো োদিয়ো হয় [১১৩]। িনবর্কেোণ সম্পর্কেকর্কে বলেতব হেল বলেতব হয়-

Nirvā aṇ  (Sanskrit: िनवारण; Pali:  िनबबान nibbāna ; Prakrit:   िणववाण) is an ancient Sanskrit
term used in Indian religions to describe the profound peace of mind that is acquired
with  moksha  (liberation).  In  shramanic  thought,  it  is  the  state  of  being  free  from
suffering. In Hindu philosophy, it is union with the Brahman (Supreme Being).  The
word literally means "blown out" (as in a candle) and refers, in the Buddhist context,
to the imperturbable stillness of mind after the fires of desire, aversion, and delusion

have been finally extinguished. [১১৪]

কুন্ডিলনী সম্পর্কেকর্কে -

Kundalini (ku alinīṇḍ ,  Tamil:  கண்டல ினி/வாைல,  Sanskrit: कुणडिलनी,  Thai: กณฺุฑลิน)
literally means coiled. In yoga, a "corporeal energy" - an unconscious, instinctive or
libidinal force or Shakti, lies coiled at the base of the spine. It is envisioned either as a
goddess or else as a sleeping serpent, hence a number of English renderings of the term
such  as  "serpent  power".  It  is  reported  that  kundalini  awakening  results  in  deep
meditation,  enlightenment and bliss.  In practical  terms,  one of  the most commonly
reported Kundalini experiences is the feeling of an electric current running along the

spine. [১১৫]

ঘুেরিফের সবিকছুই োসই িহন্দুদ অনথবো োবৌদ্ধ ধমর্কে োথেকই আসেছ। তবোহেল ইসলোেমর িক থোকল এখোেন? নো োজেন শেন
োকোয়োন্টোম োমিডেটশন কের আসেলই িক আমরো ইসলোমেক জলোঞ্জলী িদিিচ্ছ?

১১০ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৪৮।
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মোিটর বযোংক

আেগর আেলোচনোয় আমরো োদিেখিছলোম োযদ মোিটর বযোংকেক আসেল কলযোন পোবোর শটর্কেকোট একটো মোধযম িহেসেব
বযবহোর করো হেচ্ছ  -  োযদমন,  ফোইল হোিরেয় োগেছ োতবো মোিটর বযোংেক টোকো রোখনু হোরোেনো ফোইল চেল আসেব,
বযবসোয় উন্নিতব দিরকোর োতবো মোিটর বযোংেক টোকো রোখুন দ্রুতব সোফলয আসেব, বোড়ীঘর িবিক্র করেতব চোন োতবো মোিটর
বযোংেক টোকো রোখনু অনিধক দিোেম িবিক্র হেয় যদোেব ইতবযোিদি ইতবযোিদি। অনথর্কেোৎ এখোেন ধের োনয়ো হেচ্ছ মোিটর বযোংেক
টোকো রোখেল মোনুেষর কলযোণ বো অনকলযোণ করেতব পোের, অনথচ ইসলোমী িশক্ষেত্রো হল কলযোণ একমোত্রে আল্লেোহ পোেকর
কোছ োথেকই আেস, আর কোরও জন্য োকোন ক্ষেত্রিতব িনধর্কেোিরতব হেল োসটোও একমোত্রে আল্লেোহ তবো আলোর িনয়ন্ত্রিেণ’ , আল্লেোহর
সোেথ এেতব োকোন অনংশীদিোর োনই। তবোই মোিটর বযোংেক টোকো িদিেল জীবেন কলযোন-উন্নিতব আেস এমনটো ধোরণো করেল
অনথর্কেোৎ মোিটর বযোংকেক আল্লেোহর গুলেণ গুলণোিন্বিতব করেল তবো িশরক হেব। 

আর যদিদি দিোবী করো হয় োযদ মোিটর বযোংেক টোকো রোখোর কোরেণ কলযোণ ত্বেরোিন্বিতব হয়, অনথর্কেোৎ মোিটর বযোংেক টোকো িদিেল
িনিমেষই আল্লেোহ আপনোর মেনোবোসনো পূরণ করেবন তবেব োকোন ঘটনোর উপকরণ বো সোবোব  িহেসেব এমন িকছুেক“ ”
িনধর্কেোরণ করো হল, যদোেক আল্লেোহ পোক োসই ঘটনোর উপকরণ বো সোবোব িহেসেব িনধর্কেোরণ কেরনিন। অনবস্থোেভেদি এটো
বড় বো োছোট িশরক হেতব পোের। এই কোরেণই তবোিবজ এর বযবহোর ইসলোেম িনিষদ্ধ।

এখোেন আেরো িকছু বযোপোর আেছ। োযদমন োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন মোনতব ও দিোনেক একই কোতবোের োফেল িদিেয়েছ। [১১৬]

অনথচ দিোন ও মোনতব সম্পর্কূণর্কে দুিট িভন্ন িজিনস। দিোন হেতব হেব িনঃশতবর্কে এবং তবো আল্লেোহর সনিষ্টর জন্য, িনেজর স্বোেথর্কের
জন্য নয়। অনথর্কেোৎ দিোন করোর সময় আপিন োকোন শতবর্কে আেরোপ কের োদিেবননো  -  যদিদি আমোর অনমুক ইচ্ছো পূরণ হয়
তবেবই আিম দিোন করব  এরকম োকোন িকছু হেল োসটো দিোন হয়নো বরং োসটো মোনতব হেয় যদোয়– । মোনতব এ িনেজর স্বোথর্কে
জিড়তব থোেক এবং তবো হয় শতবর্কেযদুক্ত। োসোজো কথোয়, োকোেনো িবষয় অনিজর্কেতব হওয়োর শেতবর্কে োকোেনো িকছু করোর ওয়োদিোেক
সোধোরণতব আমরো মোনতব বেল থোিক। োযদমন আমরো কখেনো কখেনো বিল,  যদিদি আিম পরীক্ষেত্রোয় পোশ কির তবোহেল
মোদ্রোসোয় একিট ছোগল জবোই করব। এিট একিট মোনতব। 

আসেল মোনতব করো িঠিক নয়। রোসুল  (স)  মোনতব করেতব িনেষধ কেরেছন। িতবিন এ বযোপোের সব সময় উম্মতবেদির
িনরুতৎসোিহতব কেরেছন। িবষয়িট আমরো অনেনেকই জোিন নো। বরং মেন কির মোনতব করো খুব সওয়োেবর কোজ। আসেল
এিট োকোেনো সওয়োেবর কোজ নয়। মোনতব প্রসেঙ্গ হোদিীেস আেছ -

আবুল্লেোহ  ইবেন  উমোর  রো.  োথেক  বিণর্কেতব,  িতবিন  বেলেছন:  রোসূলুল্লেোহ  সোল্লেোল্লেোহু  আলোইিহ  ওয়োসোল্লেোম  একিদিন
আমোেদির মোনতব করেতব িনেষধ কেরেছন। আর বেলেছন: মোনতব োকোেনো িকছুেক োফরোেতব পোের নো। তবেব মোনেতবর
মোধযেম কৃপণ বযিক্তর সম্পর্কদি োবর করো হয়।[১১৭]

সোহিব আবু হুরোইরো রো. োথেক বিণর্কেতব, নবী কোরীম সোল্লেোল্লেোহু আলোইিহ ওয়োসোল্লেোম বেলেছন: োযদই বস মহোন আল্লেোহ
আদিম সন্তোেনর জন্য িনধর্কেোরণ কেরনিন মোনতব োসিট তবোর িনকটবতবর্কেী কের নো। বরং তবোকদিীের যদো আেছ মোনতব োসটোই
িনেয় আেস। এর মোধযেম কৃপণ বযিক্তর সম্পর্কদি োবর করো হয় যদো োস খরচ করেতব চোয়িন।[১১৮]

উপেরর হোদিীস দুেটোর সোরমমর্কে হেচ্ছ োযদ  রোসূল (স) তঁবোর উম্মতবেদির মোনতব করেতব িনেষধ কেরেছন। তবোই আমোেদির
উিচতব হেব োকোেনো অনবস্থোয় মোনতব নো করো। অনবশ্য মোনতব কের োফলেল তবো পোলন করেতবই হেব কোরণ মোনতব করেল
তবো পূণর্কে করো ওয়োিজব হেয় যদোয়। এ বযোপোের আমরো একটু পরই োদিখিছ। মোনতব করোর মোধযেম কৃপণ বযিক্তর সম্পর্কদি
োবর করো হয়  -  এ কথো বেল রোসূল  (স)  বুিঝেেয়েছন,  মোনতব করো একিট অননথর্কেক কোজ। সোধোরণতব কৃপণ স্বভোেবর
োলোেকরো মোনতব কের থোেক। তবোরো সুস্থ ও িনরোপদি থোকো কোেল দিোন-সদিকো কের নো। িকন িবপেদি পড়েল আল্লেোহর
পেথ খরচ বো দিোন সদিকো করোর বড় বড় মোনতব কের। তবোকদিীের যদো োলখো আেছ তবো হেবই। মোনতব করোর মোধযেম

১১৬ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ২ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ – ২৭ জুলোই, ২০১২। পৃষ্ঠো - ২৬৯ 
োথেশনক ২৮৫।

১১৭ সিহহ মুসিলম। হোদীস নং ৪৩২৫।
১১৮ সিহহ মুসিলম। হোদীস নং ৪৩৩১।



তবোকদিীেরর োলখো পিরবতবর্কেন করো যদোয় নো। তবোকদিীেরর প্রিতব যদোেদির যদথোযদথ ঈমোন োনই সোধোরণতব তবোরোই মোনতব কের
থোেক। অনথর্কেোৎ মোনতব করো োহোক বো নো োহোক - ফলোফল একই হেব। 

তবেব হঁযো - মোনতব করেল তবো আদিোয় করেতবই হেব। োকউ যদিদি োকোেনো ভোল কোজ করোর মোনতব কের তবোহেল তবোেক তবো
পোলন করেতবই হেব। যদোেক আমরো বিল মোনতব পুেরো করো। মোনতব পুেরো করো ওয়োিজব, নো করেল গুলনোহ হেব[১১৯]।
মোনতব সম্পর্কেকর্কে আল্লেোহ তবো'লো বেলন - 

তবোরো োযদন তবোেদির মোনতবসমূহ পূরণ কের।[১২০]

োতবোমরো যদো িকছু বযয় কর অনথবো োযদ োকোেনো মোনতব কর তবো অনবশ্যই আল্লেোহ জোেনন।[১২১]

আল্লেোহ তবোআলো সৎকমর্কেশীল ঈমোনদিোরেদির প্রশংসোয় বেলন-

তবোরো মোনতব পূরণ কের।[১২২]

অনথর্কেোৎ মোনতব করেল তবো পূরণ করেতবই হেব। আল্লেোহ তবোআলো মোনতব পূরণ করেতব হুকুম কেরেছন। তবেব কুরআেনর
োকোথোও আল্লেোহ রোব্বুল আলোমীন মোনতব করেতব আেদিশ কেরনিন বো উৎসোহ োদিনিন (োযদমনিট িতবিন িদিেয়েছন দিোেনর
বযোপোের) িকংবো অনন্য োকোেনো আয়োেতবও িদিেয়েছন এমনিট পোওয়ো যদোয়িন। োকউ মোনতব করেল িকংবো োকোেনো খরচ
করেল আল্লেোহ তবো ভোলভোেবই জোেনন। তবোই োকউ যদিদি মোনতব কের তবেব মোনতব পূরণ নো কের োকোেনো উপোয় োনই। 

তবোছোড়ো োকোন িকছু চোইবোর জন্য আল্লেোহতবো'লোর কোেছ মোনতব করোরই বো দিরকোর িক? আল্লেোহতবো'লো আমোেদির একমোত্রে
রব, তঁবোর কোেছ আমরো িনঃসংেকোেচ োযদেকোন িকছু চোইেতব পোির। োকোন িকছু পোবোর জন্য তঁবোেক শতবর্কে আেরোপ করোরই
বো  িক দিরকোর। শতবর্কেোেরোেপর বযোপোরটো  োযদন োকমন হেয় োগলনো?  আিম আল্লেোহতবো'লোেক বললোম োযদ োহ আল্লেোহ
আমোেক চোকির িদিেয় দিোও তবোহেল আিম মোিটর বযোংেক চোকিরর প্রথম মোেসর টোকো িদিেয় োদিব। বযোপোরটো অনেনকটো
বযবসোিয়ক চুিক্তর মতব হেয় োগল, অনথর্কেোৎ আল্লেোহতবো'লো যদিদি তঁবোর কোজ সম্পর্কোদিন কেরন তবেব আিম আমোরটো সম্পর্কোদিন
করব। অনথচ আল্লেোহতবো'লোেক এভোেব শতবর্কে োদিবোর আিম োক? আিম োতবো নগন্য একজন বোন্দেো, তঁবোর উপর শতবর্কেোেরোপ
করোর ক্ষেত্রমতবো আমোর আেছই বো কতবটুকু? 

এ কোরেণই রোসুল  (স)  মোনতব করেতব িনেষধ কেরেছন,  আর িতবিন যদো িনেষধ কেরেছন তবো করো কতবটুকু সমীচীন
একজন মুসিলম িহেসেব  িনশ্চয়ই আপনোেক বেল িদিেতব হেবনো।  অনথচ োদিখো  যদোেচ্ছ োযদ োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন
সবোইেক মোনতব করেতব এবং মোনেতবর টোকো মোিটর বযোংেক রোখেতব নোনোভোেব (একবোের মোনেতবর টোকো োযদোগোড় করেতব
নো পোরেলও সমসো োনই, িকিস্তিেতব তবো োদিয়ো যদোেব) উৎসোিহতব কের যদোেচ্ছ।[১২৩] আমোেদির রোসুল (স) যদো করেতব িনেষধ
কেরেছন তবোই-ই করেতব োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন উৎসোহ োযদোগোেচ্ছ - বযোপোরটো একটু োকমনতবর হেয় োগলনো? 

ভিবষৎ জোনো ও োজযোিতবষশোস্ত্র

দিোন ও মোনেতবর মেতবোই িবভ্রোিন্তকর দুেটো শব হেচ্ছ োজযোিতবিবর্কেজ্ঞোন ও োজযোিতবষশোস্ত্র  একিট িবজ্ঞোন আেরকিট শোস্ত্র–
যদোেতব োকোন িবজ্ঞোন োনই। োজযোিতবিবর্কেজ্ঞোন  (Astronomy)  ও োজযোিতবষশোস্ত্র  (Astrology)  িবষয় দুিট িনেয় আেগই
আেলোচনো কেরিছ আমরো এবং োসখোেন োদিেখিছলোম োযদ ইসলোেম োজযোিতবষশোেস্ত্রর োকোন স্থোন োনই। কোরণ একজন
মুসিলম িবশ্বোস কের ভিবষৎ বো গোেয়ব োকবলমোত্রে আল্লেোহ তবো'লো জোেনন, আর োকউ তবো জোেননো। এ প্রসেঙ্গ আল্লেোহ
তবো'লো বেলন -

আপিন বলুনঃ আিম োতবোমোেদিরেক বিল নো োযদ, আমোর কোেছ আল্লেোহর ভোন্ডোর রেয়েছ। তবোছোড়ো আিম অনদৃিশ্য িবষয়

১১৯ মোনত সম্পর্কেশনকর  আমমরো িক জোিন? - আমব্দুল্লোহ শহীদ আমব্দুর রোহমোন, ইসলোম হোউন্ডজ ডট কম, ২০১০।
১২০ সূরো আমলহজ, আময়োত ২৯
১২১ সূরো আমল বোকোরোহ, আময়োত ২৭০
১২২ সূরো আমল ইনসোন, আময়োত ৭
১২৩ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ২ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ – ২৭ জুলোই, ২০১২। পৃষ্ঠো - ২৭৮।



অনবগতবও নই। আিম এমন বিল নো োযদ, আিম োফেরশতবো। আিম োতবো শধু ঐ ওহীর অননুসরণ কির, যদো আমোর কোেছ
আেস। আপিন বেল িদিনঃ অনন্ধে ও চকু্ষেত্রমোন িক সমোন হেতব পোের? োতবোমরো িক িচন্তো কর নো ?[১২৪] 

তবঁোর কোেছই অনদৃিশ্য জগেতবর চোিব রেয়েছ। এ গুলেলো িতবিন বযতবীতব োকউ জোেন নো। স্থেল ও জেল যদো আেছ, িতবিনই
জোেনন। োকোন পোতবো ঝেের নো; িকন িতবিন তবো জোেনন। োকোন শস কণো মৃিত্তকোর অনন্ধেকোর অনংেশ পিতবতব হয় নো এবং
োকোন আদ্রর্কে ও শস্ক দ্রবয পিতবতব হয় নো; িকন তবো সব প্রকোশ্য গ্রেন্থ রেয়েছ।[১২৫]

অনথচ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন দিোবী  করেছ োযদ ইচ্ছো করেল োযদ োকউ ভিবষৎ বো গোেয়ব জোনেতব পোের এবং োস
অননুযদোয়ী  িনেজর ভোগয  পিরবতবর্কেন করেতব পোের। এ প্রসেঙ্গ তবোরো  কুরআেনর একিট আয়োেতবর িনেচর মতব বযোখযো
িদিেয়েছ - 

পিবত্রে োকোরআেনর সূরো জ্বিীেনর ২৬-২৭ নম্বর আয়োেতব আল্লেোহ তবোয়োলো বেলেছন, ‘গোেয়ব বো ভিবষৎ শধুমোত্রে
িতবিনই জোেনন,  যদিদি নো িতবিন কোউেক জোনোন,  োযদমন িতবিন রসুলেদির জোিনেয়েছন।  অনথর্কেোৎ জোনোর পথ োখোলো’
আেছ। িতবিন োযদ কোউেক ইচ্ছো ভিবষৎ জোনোেতব পোেরন,  োযদ কোউেক ইচ্ছো গোেয়ব জোনোেতব পোেরন,  এটো ওনোর
এখিতবয়োের। আর এটো আল্লেোহর একিট আশ্বোসই োযদ,  োযদ যদো জোনেতব চোয়,  আল্লেোহ োসই িবষেয় তবোেক জ্ঞোন দিোন
কেরন।[১২৬] 

অনথচ সূরো িজ্বিেনর ২৬, ২৭ এবং ২৮ নম্বর আয়োতব িতবনিট হেচ্ছ -

২৬। িতবিন অনদৃিেশ্যর পিরজ্ঞোতবো, িতবিন তবঁোর অনদৃিেশ্যর জ্ঞোন কোেরো িনকট প্রকোশ কেরন নো,
২৭। তবঁোর মেনোনীতব রোসূল বযতবীতব। োস োক্ষেত্রেত্রে িতবিন রোসূেলর সোমেন এবং োপছেন প্রহরী িনেয়োিজতব কেরন
২৮। রোসূলগণ তবোেদির প্রিতবপোলেকর বোণী োপঁৌেছ িদিেয়েছন িক নো জোনবোর জন্য। রোসূলগেণর িনকট যদো আেছ তবো
তবঁোর জোনো রেয়েছ এবং িতবিন সমস্তি িকছুর িবস্তিোিরতব িহসোব রোেখন। [১২৭]

অনথর্কেোৎ রোসুল বযতবীতব আল্লেোহতবো'লো কোউেক তঁবোর  গোেয়েবর জ্ঞোন োদিননো। এবং তঁবোেদির গোেয়েবর জ্ঞোন োদিবোর পর
োফেরশতবো দ্বোরো তঁবোেদির পিরেবিষ্টতব কের োদিন। তবোই জোনোর পথ োখোলো আেছ, োযদ োকউ আল্লেোহতবো'লোর গোেয়বী জ্ঞোন
োজেন িনেতব পোরেবন  বযোপোরোটো োমোেটও সিতবয নয়– । আল্লেোহপো'ক বেলন -

আপিন বেল িদিন, আিম আমোর িনেজর কলযোণ সোধেনর এবং অনকলযোণ সোধেনর মোিলক নই, িকন যদো আল্লেোহ চোন।
আর আিম যদিদি গোয়েবর কথো োজেন িনেতব পোরতবোম, তবোহেল বহু মঙ্গল অনজর্কেন কের িনেতব পোরতবোম, ফেল আমোর
োকোন অনমঙ্গল কখনও হেতব পোরতব নো। আিম োতবো শধুমোত্রে একজন ভীিতব প্রদিশর্কেক ও সুসংবোদিদিোতবো ঈমোনদিোরেদির
জন্য।[১২৮]  

অনথর্কেোৎ নবী রোসুলগণও গোেয়ব জোেনননো, শধুমোত্রে আল্লেোহ তবোেদিরেক যদতবটুকু জোনোন তঁবোরো তবতবটুকুই জোেনন। োযদখোেন
আল্লেোহতবো'লো িনেজই োঘোষনো কেরেছন োযদ মেনোনীতব রোসুল বযোতবীতব আর কোউেক িতবিন অনদিৃেশ্যর জ্ঞোন জোনোন নো
োসখোেন আমোর আপনোর মতব নগন্য মোনুষেক োসই জ্ঞোন িদিেয় োদিেবন  এমন িচন্তো  করোটোইেতবো  গুলনোহ– । অনথচ
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন সূরো িজেনর এই আয়োতবিটর ভুল বযোখযো কের মোনুষেক িবভ্রোন্ত করেছ। 

সমসো  আেরো  আেছ,  ইসলোেমর  দিৃিষ্টেতব  োজযোিতবষশোস্ত্র  হোরোম  িকনো  -  এমন  প্রেশ্নর[১২৯] জবোেব  ইসলোেম  োযদ
োজযোিতবষশোস্ত্র হোলোল তবো োবোঝেোেনোর জন্য োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর পক্ষেত্র োথেক োজযোিতবিবর্কেজ্ঞোন আর োজযোিতবষশোস্ত্রেক
এক কের একিট জগোিখচুড়ী ধরেণর জবোব োদিয়ো হেয়েছ। শধু তবোই নয়, োসই জবোেব বলো হেয়েছ োযদ পিবত্রে কুরআেন
োজযোিতবষশোস্ত্র তবথো রোিশচক্রেক অননুেমোদিন োদিয়ো হেয়েছ -

পিবত্রে োকোরআেনর ৮৫ নং সূরোিটর নোম বুরুতজ‘ ’, যদোর মোেন রোিশচক্র। আরিব ভোষোয় রোিশেক বুরুতজ বলো হয়।[১২৬]

১২৪ সূরো আমনআমম, আময়োত ৫৯
১২৫ সূরো আমনআমম, আময়োত ৫০
১২৬ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৪২৫।
১২৭ http://www.quran.gov.bd
১২৮ সূরো আম'রোফ, আময়োত ১৮৮
১২৯ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৪২৪।



যদোরো তবোফসীেরর মূলনীিতবগুলেলো জোেনন, তবোেদির একথো জোনো োযদ এিট একিট ভুল অননুবোদি। আসেল বুরুতজ শেবর অনথর্কে
বড়  প্রোসোদি ও দিূগর্কে। অনিধকোংশ তবোফসীরিবদিেদির মেতব বুরুতজ অনথর্কে বড় বড় নক্ষেত্রত্রে। কেয়কজন তবোফসীরিবদি এ স্থেল
অনথর্কে িনেয়েছন প্রোসোদি; অনথর্কেোৎ োসইসব গৃহ যদো আকোেশ প্রহরী ও োফেরশতবোেদির জন্য িনধর্কেোিরতব। পরবতবর্কেীকোেল োকোন
োকোন তবোফসীরিবদি দিোশর্কেিনকেদির পিরভোষোয় বেলেছন োযদ সমগ্র আকোশমন্ডলীেক বোর ভোেগ িবভক্ত করো হেয়েছ। এর
প্রেতবযক ভোগেক বুরুতজ বেল। তবোেদির ধোরণো,  িস্থিতবশীল গ্রহ-নক্ষেত্রত্রেসমূহ এসব বুরুতেজর মোেঝেই অনবস্থোন কের। িকন
এটো সম্পর্কূনর্কে  ভুল। কুরআন বেল নো োযদ গ্রহগুলেলো আকোেশ িস্থর বরং কুরআেনর মেতব প্রেতবযক গ্রহ িনজস্ব গিতবেতব
গিতবশীল।[১৩০]  তবোই সূরো বুরুতজ মোেন রোিশচক্র  কথোিট সম্পর্কূণর্কে ভুল– । 

তবোছোড়ো বলো আেছ োযদ - 

ইসলোেমর স্বণর্কেযদুেগ যদতব বড় বড় আরব পিণ্ডতব িছেলন  আল োবরুতনী োথেক শরুত কের আল বোত্তোনী– , আল িকিন্দে,
আল জোরকোিন,  ইবেন বোজ্জিো,  ইবেন োতবোফোেয়ল,  ইবেন আরোবী,  ইব্রোহীম আল ফোযদোির,  আল ফোরগোিন,  আল
খোেরজিম, আল তবোরোিব, ওমর ৈখয়োম, ইবেন ইউনুস, নোিসরুতিদ্দিন আল তবুসী প্রমুখ ইসলোিম মনীষীগণ এস্ট্রলিজ
চচর্কেো কেরেছন। কোরণ তবোেদির অননুেপ্ররণো িছেলো পিবত্রে োকোরআেনর বোণী, “িনশ্চয়ই আকোশ ও পৃিথবীর সৃিষ্টেতব,
িদিন-রোিত্রের আবতবর্কেেন জ্ঞোনীেদির জেন্য িনদিশর্কেন রেয়েছ। তবোরো দঁিোিড়েয়,  বেস বো শোিয়তব অনবস্থোয় আল্লেোহেক স্মরণ
কের। তবোরো আকোশ ও পৃিথবীর সৃিষ্টরহস িনেয় ধযোেন িনমগ হয় এবং বেল, োহ আমোেদির প্রিতবপোলক! তবুিম এসব
অননথর্কেক সৃিষ্ট কর িন।”[১২৬] 

সুরো আল ইমরোেনর ১৯০-১৯১ আয়োতব দুেটোর অনথর্কে আমরো এর আেগও িবস্তিোিরতবভোেব োদিেখিছলোম। আয়োতব দুেটোর
সম্পর্কূণর্কেরূপ হেচ্ছ -

১৯০। িনশ্চয়ই আকোশমন্ডল ও পৃিথবীর সৃিষ্টেতব,  িদিন-রোিত্রের পিরবতবর্কেেন িনদিশর্কেনোবলী রেয়েছ োবোধশিক্ত সম্পর্কন্ন
োলোেকর জন্য
১৯১। যদোরো দঁিোিড়েয়, বেস ও শেয় আল্লেোহেক স্মরণ কের এবং আকোশমন্ডল ও পৃিথবীর সৃিষ্ট সম্বেন্ধে িচন্তো কের ও
বেল, োহ আমোেদির প্রিতবপোলক! তবিুম এটো িনরথর্কেক সৃিষ্ট করিন, তবিুম পিবত্রে, তবিুম আমোেদিরেক োদিোজেখর শোিস্তি হেতব
রক্ষেত্রো কর।

অনথর্কেযোৎ আল্লেোহর সৃিষ্টর প্রিতব িনিবড় পেবর্কেক্ষেত্রণ তবোেক উদু্বদ্ধ কের আল্লেোহর কোেছ জোহোন্নোেমর শোিস্তি োথেক মোফ চোইেতব যদো
মুসিলেমর অনন্যতবম অনন্যতবম িবশ্বোস মতুৃবযর  পর পুনরুতত্থোন ও িবচোরিদিেনর িবষয়িটেকই প্রিতবফিলতব কের। এখোেন
োজযোিতবষশোস্ত্র িনেয় িকছুই বলো হয়িন। এ বযোপোেরও োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন পিবত্রে কুরআেনর আয়োেতবর ভুল বযোখযো
কেরেছ।

তবোছোড়ো  োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন  োযদ  ইিস্তিখোরোহ  সোলোতবেক স্বপ্নচচর্কেো  বো  স্বেপ্ন  ভিবষৎ োদিখোর  একিট  মোধযম  বেল
আসেছ[৬০] োসটোও সম্পর্কূণর্কে  ভুল। ইিস্তিখোরোহ সোলোেতবর মোধযেম ভিবষৎ োদিখো যদোয়নো। ইিস্তিখোরোহ  এর অনথর্কে হল“ ”
আল্লেোহতবো'লো'র কোছ োথেক কলযোণ োচেয় োনওয়ো। এর উেদ্দিশ্য হল দুিট বস োথেক ভোলিট কোমনো করো। োযদমন ধরুতণ
আপিন দুেটো ভোেলো োকোম্পর্কোিনেতব চোকিরর অনফোর োপেয়েছন, আপিন বুঝেেতব পোরেছননো োযদ োকোনিট আপনোর জন্য ভোল
হেব। আপিন ইিস্তিখোরোর সোলোতব আদিোয় কের আল্লেোহতবো'লো'র কোেছ োদিোয়ো চোইেবন োযদ োযদটো আপনোর জন্য ভোল হেব
আল্লেোহতবো'লো যদোেতব আপনোেক োসটোর পেথই পিরচোিলতব কেরন। সবসময় োযদ স্বপ্ন মোধযেমই সব োজেন যদোেবন এমন
োকোন কথো োনই, আেরো অনেনকভোেবই আল্লেোহতবো'লো আপনোেক সোহোযদয করেবন, োযদমন  োযদ চোকিরটো আপনোর জন্য–
ভোেলো হেব োসটোেতব জেয়ন করো আপনোর জন্য সুগম হেয় যদোেব আর অনন্যটো হেয় যদোেব খুব কিঠিন। িকংবো আেরো
অনেনকভোেবই আল্লেোহতবো'লো আপনোেক সোহোযদয করেতব পোেরন। 

It is not necessary that you get a dream or even a "feeling." Rather, the istikhara is a
prayer that Allah guide you towards that which is best (khayr) for you. If you do the
prayer of guidance (istikhara) with the proper manners, the most important of which
is to truly consign the matter to Allah and suspend your own inclinations, then Allah

১৩০ আমল কুশরআমন, মুদ্রণস্বত্ব খোেশনদমুল হোরোমোইন শরীফোইন বোদশোহ ফোহদ োকোরআমন মুদ্রণ প্রশ্নকল্প কতর ক সংরিক্ষিত, োপরোঃ বক্স 
নং-৩৫৬১ মদীনো োমোনোওয়য়োর।



will  make  events  unfold  in  the  direction  that  is  the  best  for  your  worldly  and
next-worldly affairs.[১৩১]

অনথর্কেোৎ োকোন কোেজ আল্লেোহতবো'লোর িনেদির্কেশনো চোইবোর জন্য ইিস্তিখোরো সোলোতব আদিোয় করো হয়,  ভিবষৎ োদিখোর জন্য
নয়। তবোহেল বুঝেেতবই পোরেছন োযদ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন োযদ অনযোস্ট্রলিজ বো োজযোিতবষশোস্ত্র ও ভিবষৎ জোনোর পেক্ষেত্র
সোফোই গোইেছ োসটো আসেল কতব বড় গুলনোহ'র কোজ। োজযোিতবষী বো ভিবষৎ দ্রষ্টোেদির িনেয় রোসুল (স) বেলেছন -

যদিদি োকউ োকোন গোেয়বী িবষেয়র সংবোদিদিোতবো বো ভিবষদ্বক্তো'র কোেছ যদোয় এবং তবোেক িকছু  িজেজ্ঞস কের, তবেব
৪০ িদিন পযদর্কেন্ত তবোর োকোন নোমোযদ কবুল হেব নো। [১৩২]   

কমোন্ড োসন্টোর

আেগর অনংেশই আমরো গোেয়ব বো ভিবষৎ জ্ঞোন িনেয় আেলোচনো কেরিছ এবং কুরআন ও হোদিীেসর কথোনুযদোয়ী
োদিেখিছ  োযদ   োযদ  এেতব আল্লেোহ  ছোড়ো  আর কোেরো  অনংশীদিোর  োনই। আমরো  এও োদিেখিছ  োযদ,  কীভোেব  কুরআেনর
আয়োেতবর মনগড়ো বযোখযো িদিেয় এই জঘন্য িবষয়িটেক ইসলোেম অননুেমোিদিতব িহেসেব োদিখোেনোর োচষ্টো করো হেয়েছ।
োসই সোেথ আমরো এও আেলোচনো কেরিছ োযদ আমোেদির সবিকছুর িনয়ন্ত্রিণকোরী মহোন আল্লেোহতবো'লো, তঁবোর আেদিশ ছোড়ো
গোেছর  পোতবোও  পেড়নো।  তবোই  ভিবষৎ োজেন  আেগ  োথেকই ভিবষৎ ভোগয  িনয়ন্ত্রিণ  োকবলমোত্রে  আল্লেোহ  তবো'লোর
এখিতবয়োের রেয়েছ। িকন োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেন কমোণ্ডেসন্টোেরর প্রেয়োেগর োযদ নমুনো (োটন্ডোেরর ভিবষৎ সবর্কেিনম্ন
মূলয োজেন যদোওয়ো বো িভসো োবোেডর্কে কী রকম পিরিস্থিতব হেব তবো আেগ ভোেগই িনয়ন্ত্রিণ করো) আমরো োদিেখিছলোম, তবোেতব
মোনুষেক এমন পযদর্কেোেয় িনেয় যদোওয়োর দিোবী করেছ যদখন োস গোেয়েবর জ্ঞোেনর অনিধকোরী হয় এবং িনেজর ও অনেন্যর
ভোগয িনয়ন্ত্রিণ করেতব পোের।[১৩৩] আর এ রকম ধোরণো োপোষণ করো োযদ কোউেকই সরোসির িশরেকর মেধয িনমিজ্জিতব কের
োফেল।

অনন্তগুলর্কেরুত

ইসলোেমর োকোন পুেরোিহতবতবন্ত্রি (Priesthood[১৩৪]) োনই  যদো এর একিট অননন্য ৈবিশষ্টয– । পীেরর মুিরদি হওয়োর োকোন
সুেযদোগ ইসলোেম োনই বরং তবো োযদ িকভোেব মোনুষেক িশরেকর িদিেক ডোেক আমোেদির োদিেশর োপ্রিক্ষেত্রেতব তবো োবোঝেো
োমোেটও কিঠিন নয়। োকোয়োন্টোম োমথেডর োক্ষেত্রেত্রে এই িবষয়িট আরও ভয়ংকর এই কোরেণ োযদ এখোেন অনন্তগুলর্কেরুত কলযোণ
বো অনকলযোণ করোর ক্ষেত্রমতবো রোেখন যদো িশরক হওয়োর বযোপোের োকোন সেন্দেেহর অনবকোশ রোেখিন। এ বযোপোের োকোয়োন্টম
োমথড বেল-

কমোন্ড োসন্টোর িনমর্কেোণ কের সবিকছু িঠিকমতব সোজোেনোর পর ধযোেনর িবেশষ স্তিের অনন্তগুলর্কেরুতর আগমন ঘেট। অনন্তগুলর্কেরুত
প্রথেম সকল অনদৃিশ্য অনশভ প্রভোব োথেক মুিক্তর জেন্য সোইিকক বমর্কে  প্রদিোন কেরন। এই সোইিকক বমর্কে অনতবীেতবর‘ ’
সকল অনশভ প্রভোবেক িনিষ্ক্রিয় কের োদিয় এবং ভিবষেতবর এ ধরেনর প্রভোব োথেক তবোেক পুেরোপুির িনরোপদি
রোেখ।[১৩৫] 

অনথর্কেোৎ অনন্তগুলর্কেরুত আপনোেক অনকলযোন োথেক মুক্ত রোখেবন। অনথচ আমরো জোিন আমোেদির অনকলযোন ও অনশভ শিক্ত োথেক
মুক্ত রোখোর একমোত্রে মোিলক হেচ্ছন আল্লেোহতবো'লো। োযদ োকোন সমসোয় আমরো তঁবোর কোেছই মুিক্ত চোই। আল্লেোহতবো'লো
বেলন - 

১। আপিন বলনু, আিম ঊষোর প্রভুর িনকট আশ্রয় চোই। 
২। িতবিন যদো সৃিষ্ট কেরেছন তবোর অনিনষ্ট হেতব।  

১৩১ Istikhara: The Guidance Prayer - Shaykh Faraz Rabbani,     
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp?ID=1056 

১৩২ সহীহ মুসিলম, হোদীস নং - ৫৫৪০
১৩৩ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৩৭।
১৩৪ https://en.wikipedia.org/wiki/Priesthood
১৩৫ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ২৪৭।



৩। এবং (রোিত্রের) অনন্ধেকোেরর অনিনষ্ট হেতব যদখন তবো (সবিকছু) োঢেক োফেল।  
৪। এবং গ্রিন্থসমূেহ োযদ সকল নোরীগণ (যদোদু কের) ফৎূকোর োদিয় তবোেদির অনিনষ্ট হেতব।  
৫। আর িহংসুক যদখন িহংসো কের তবোর অনিনষ্ট হইেতব।[১৩৬]

সূরো আননোস এর মূল কথোও একই। অনথচ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন আল্লেোহ তবো'লোেক বোদি িদিেয় একজন অনন্তগুলর্কেরুতর
উপর িনেজেক অনশভ শিক্ত হেতব মুক্ত রোখোর জন্য িনভর্কের করেছ। কতব বড় মোেপর িশরক এিট িচন্তো করুতন? 
এবোর চলুন আমরো োদিিখ োযদ োক হেতব পোরেব অনন্তগুলর্কেরুত? কোেক আপিন অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব োমেন োনেবন? এ বযোপোেরও
োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর িদিকিনেদির্কেশনো রেয়েছ -

অনন্তগুলর্কেরুত  বো  মুিশর্কেদি  োক  হেতব  পোেরন?  আপিন  যদোেক  মেন  কেরন  োযদ,  িতবিন  আপনোেক  জীবেনর  পেথ  সিঠিক
িদিক-িনেদির্কেশনো িদিেতব পোরেবন, তবোেকই আপিন অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব গ্রহণ করেতব পোেরন। তবেব োযদ ধযোন বো োমিডেটশন
পদ্ধিতব বো প্রিক্রয়ো আপিন অননুসরণ করেবন,  োস প্রিক্রয়োর উদ্ভোবক বো প্রিশক্ষেত্রকেক অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব গ্রহণ করো
সবসময়ই োবিশ কোযদর্কেকরী। বোস্তিব জীবেন আপনোর িবষয় সম্পর্কেকর্কে গুলরুতর োকোেনো জ্ঞোন নো-ও থোকেতব পোের িকন ওই
স্তিের িতবিন োস িবষেয় আপনোর োচেয় গভীর জ্ঞোেনর অনিধকোরী। [১৩৫]

এ িনেদির্কেশনো  অননুযদোয়ী  োকোয়োন্টোম োমথেডর প্রচলনকোরী  মহোজোতবক সোেহবই হেবন অনন্তগুলর্কেরুত। তবোই যদিদি হয় তবেব
অনন্তগুলর্কেরুতর ৈবিশষ্টযোনুযদোয়ী মহোজোতবক সোেহেবর এমন ক্ষেত্রমতবো রেয়েছ যদোেতব কের িতবিন তবোর িশষেদির সকল অনশভ শিক্ত
োথেক  মুক্ত  রোখেতব  পোেরন!  োযদ  গুলণ  আল্লেোহর  থোকোর  কথো,  োসই  গুলণ  োকোয়োন্টোেমর  সদিসরো  তবোেদির  গুলরুতজী
মহোজোতবেকর হোেতব অনপর্কেণ করেছন - কী িনমর্কেম ধরেণর িশরক এিট!

োকোয়োন্টোভিঙ্গ

োকোয়োন্টোভিঙ্গ িনেয় আমরো আেগই আেলোচনো কেরিছলোম োযদ, এিটর উৎপিত্তস্হল োমোেটই ইসলোম নয়। িহন্দুদ োবৌদ্ধ
ধমর্কে োথেক আগতব এই উপোসনোর ভিঙ্গর সোেথ ইসলোেমর োকোনই সম্পর্ককর্কে োনই। োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন অনবশ্য এর
োজযোিতবষশোস্ত্রীয় বযখযো িদিেতব সমথর্কে হেলও কুরআন-সুন্নোহ'র আেলোেক ইসলোমী োকোন বযোখযো িদিেতব পোেরিন। যদিদিও
একটো মনগড়ো বযোখযো তবোরো িদিেয়েছ োযদ, এই ভিঙ্গ করেল হোেতবর মোেঝে আরবীেতব আল্লেোহু  োলখো হেয় যদোয়“ ” । িকন
কুরআন বো  হোদিীসোনুযদোয়ী  এর  োকোন  সতবযতবো  োনই,  আল্লেোহতবো'লো  আমোেদির  এই  ভিঙ্গেতব  োকোন  ইবোদিতব  করেতব
আেদিশ/উৎসোহ োদিনিন, রোসুল (স) ও এই ভিঙ্গেতব োকোন ইবোদিতব কেরনিন িকংবো তঁবোর সোহোবীেদির করেতব বেলনিন।
এটো পুেরোপুির কুফর ধমর্কে োথেক আসো একটো উপোসনো/তবপসো পদ্ধিতব। মুসলমোনেদির জন্য ইবোদিতব করোর ভিঙ্গ িক
হেব তবো িনেয় প্রচুর হোদিীস রেয়েছ। এরকম একিট হোদিীস হেচ্ছ -

আবু  হুরোইরো  রো.  হেতব  বিণর্কেতব,  িতবিন  বেলন,  একদিো  রোসূল  সোল্লেোল্লেোহু  আলোইিহ  ওয়োসোল্লেোম  মসিজেদি  প্রেবশ
করেলন। তবখন এক বযিক্ত মসিজেদি প্রেবশ কের সোলোতব আদিোয় করল। অনতবঃপর রোসূেলর িনকেট এেস তবোেক
সোলোম করেল রোসূল তবোর সোলোেমর উত্তর িদিেলন এবং বলেলন  তবুিম িফের যদোও— , এবং পুনরোয় সোলোতব আদিোয়
কর, কোরণ, োতবোমোর সোলোতব হয়িন। অনতবঃপর োলোকিট সোলোতব আদিোয় করল। সোলোতব োশেষ রোসূেলর কোেছ এেস
তবোেক সোলোম জোনোল। রোসূল সো.  এবোরও বলেলন,  তবুিম আবোর িফের যদোও,  এবং সোলোতব আদিোয় কর,  কোরণ,
োতবোমোর সোলোতব হয়িন। এভোেব িতবিন িতবনবোর বলেলন। োলোকিট বলল,  োযদ সত্তো আপনোেক সতবয িদিেয় োপ্ররণ
কেরেছন,  তবোর শপথ  !  আিম এর োচেয় উত্তমরূেপ আদিোয় করেতব সক্ষেত্রম নই। সুতবরোং আপিন আমোেক িশিখেয়
িদিন। িতবিন এরশোদি করেলন, যদখন তবিুম সোলোেতব দিণ্ডোয়মোন হেব, প্রথেম তবোকবীর োদিেব। অনতবঃপর োকোরআন োথেক
োতবোমোর জন্য সহজ এমন িকছু পোঠি করেব। এরপর ধীরিস্থরভোেব রুতকু করেব— , এবং োসোজো হেয় দিণ্ডোয়মোন হেব।
তবোরপর  োসজদিোরতব  হেব  মগ  হেয়,  এবং  োসোজো  হেয়  বসেব।  পুনরোয়  োসজদিোয়  গমন  করেব,  পূেবর্কের  মতব
ধীরিস্থরভোেব। এভোেব তবুিম োতবোমোর সোলোতব সমোপ্ত করেব।[১৩৭] 

ইসলোেমর োকোথোও এই োকোয়োন্টোভিঙ্গ বো োকোয়োন্টোসংেকতব বো োকোয়োন্টোধিন িনেয় িকছু বলো োনই, এমনিক এগুলেলোেক
সমথর্কেন কের এরকম িকছুও কুরআন-হোদিীেস উেল্লেখ োনই। তবেব অনন্যোন্য ধেমর্কে (িবেশষ কের িহন্দুদধমর্কে ও োবৌদ্ধধমর্কে) এই

১৩৬ সূরো ফোলোক
১৩৭ সহীহ মুসিলম, হোদীস নং - ৩৯৭। সহীহ বুখোরী, হোদীস নং - ৭৫৭।



মুদ্রোর বযোপক প্রচলন োদিখো যদোয়,  মূলতব োসসব ধেমর্কের ধযোন,  উপোসনো,  তবপসো ইতবযোিদি কোেজই এই মুদ্রো বযবহৃতব
হয়।[১৩৮]

 
যদোকোতব ফোন্ড

োকোয়োন্টোম  ফোউেন্ডশন  যদোকোতব  ফোেন্ডর  মোধযেম  যদোকোেতবর  অনথর্কে  সংগ্রহ  কের  তবো  িবতবরণ  কের।  এেক্ষেত্রেত্রে  তবোরো
অনমুসিলমেদির মোেঝেও যদোকোতব িবতবরণ কের। এটো  কতবটুকু যদুিক্তসঙ্গতব?  ইসলোেম যদোকোেতবর আটিট খোতব সম্পর্কেকর্কে
আল্লেোহতবো'লো সুরো আতবতবোওবো'র ৬০তবম আয়োেতব বেলন-

সোদিকো (এখোেন যদোকোতব) োতবো োকবল িনঃস্ব, অনভোবগ্রস্তি ও তবৎসংিশষ্ট (যদোকোতব আদিোয় ও িবতবরেণর সোেথ
যদুক্ত)  কমর্কেচোরীেদির জেন্য,  যদোেদির অনন্তর (ইসলোেমর জন্য) আকষর্কেণ করো হয় তবোেদির জেন্য,  দিোসমুিক্তর
জেন্য,  ঋষণ ভোরোক্রোন্তেদির জন্য,  আল্লেোহর পেথ ও মুসোিফরেদির জেন্য। এটো আল্লেোহর িবধোন। আল্লেোহ
সবর্কেজ্ঞ ও প্রজ্ঞোমোয়।

এ সম্পর্কেকর্কে োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর ওেয়বসোইেট বলো আেছ -

>> িভন্নধমর্কেী, পোহোিড়, ধমর্কেহীন কোউেক যদোকোতব োদিয়ো যদোেব িক-নো?
>>  মহোন আল্লেোহ যদোকোতব বযেয়র োযদ ৮িট খোতব িনিদির্কেষ্ট  কেরেছন তবোেতব ফিকর-িমসিকন বলো আেছ।
ঈমোনদিোর ফিকর-িমসিকন বলো হয় িন। [১৩৯]

অনথর্কেোৎ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন বলেছ োযদ োযদেহতুব োকোথোও ঈমোনদিোর ফিকর িমসিকেনর কথো বলো হয়িন তবোই িভন্নধমর্কেী
বো  ধমর্কেহীনেদির  যদোকোতব  োদিয়ো  যদোয়।  কুরআেনর  িবিভন্ন  আয়োতব  ও  িবিভন্ন  হোদিীস  পযদর্কেোেলোচনো  কের  ইসলোিমক
পিন্ডতবগেণর োদিয়ো মতবোমতব অনবশ্য োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর সোেথ এেকবোেরই িমেলনো। তঁবোেদির মেতব  -  যদোকোতব
একিট ফরজ ইবোদিতব এবং  একজন মুসিলম আেরকজন মুসিলমেক যদোকোতব িদিেব।  যদিদি আপনোর আশপোেশ বো
পিরিচতব োকোন মুসিলমেদির মোেঝে যদোকোতব গ্রহেনর মতব োকউ নো থোেক তবেব োসেক্ষেত্রেত্রে অনমুসিলমেদির যদোকোতব োদিয়ো
োযদেতব  পোের।  অনথর্কেোৎ  একজন  মুসিলেমর  যদোকোতব  পোবোর  হক  সবেচেয়  োবিশ  এবং  োস-ই  যদোকোতব  পোবোর  োক্ষেত্রেত্রে
অনগ্রোিধকোর  পোেব।[১৪০][১৪১][১৪২] এবং  এরকম যদোকোতব  পোবোর  মতব মুসলমোন  আমোেদির চোরপোেশই প্রচুর  পিরমোেন
রেয়েছ। তবোর মোেন এই নয় োযদ অনমুসিলমেদির দিোন করো  যদোেবনো। ইসলোম শোিন্তর ধমর্কে  এবং সবোইেক সুন্দের ও
শোিন্তপূণর্কেভোেব থোকোর জন্য ইসলোেম িবিভন্নভোেব দিোন করোেক উৎসোহ োদিয়ো হেয়েছ। এরকমই একটো বযবস্থো হেচ্ছ
সোদিকো। যদোকোতব হেচ্ছ সবেচেয় কম পিরমোেনর একটো দিোন োযদটো করো আল্লেোহতবো'লো বোধযতবোমূলক কের িদিেয়েছন এবং
এটো োকবল মুসিলমেদির জন্যই। আর সোদিকো হেচ্ছ ঐিচ্ছক দিোন যদো সবোইেকই োদিয়ো যদোয়। অনমুসিলমেদির সোদিকো
োদিয়ো োযদেতব পোের।[১৪৩][১৪৪] 

অনতবএব আপিন যদিদি আপনোর মুসিলম োকোন ভোইেক বিঞ্চিতব কের িভন্নধমর্কেী বো ধমর্কেহীন কোউেক যদোকোতব িদিেয় োফেলন,
ইসলোিমক িবদ্বোনেদির  মতবোনুযদোয়ী  োসেক্ষেত্রেত্রে  আপনোর  যদোকোতব  আেদিৌ  আদিোয়  হেবনো।  তবোই  যদোকোতব  োদিবোর  োক্ষেত্রেত্রে
আমোেদির আেগ আমোেদির মুসিলম ভোই-োবোনেদির িবেবচনো করেতব হেব,  এবং আমোেদির মতব গরীব োদিেশ এরকম
মুসিলম ভোই-োবোন এতবেবিশ পোওয়ো যদোয় োযদ যদোকোতব িদিেয় কূল পোবোর কথো নো। একটু োচোখ োমেল তবোকোন, আপনোর
আশপোেশই এরকম প্রচুর দিিরদ্র মুসিলম যদোকোতব গ্রহীতবো োপেয় যদোেবন। 

১৩৮ http://en.wikipedia.org/wiki/Mudra
১৩৯ http://quantummethod.org.bd/zakat
১৪০ http://islamqa.info/en/ref/3238
১৪১  http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=87316
১৪২ http://spa.qibla.com/issue_view.asp?HD=3&ID=7761&CATE=435
১৪৩ http://islamqa.info/en/ref/3854
১৪৪ http://www.islamweb.net/emainpage/index.php?

page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=E&Id=82875



সকল ধমর্কেই এক

োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন ইসলোম িনেয় খুব কথো বলেলও তবোরো মেন কের োযদ সকল ধমর্কেই এক। োযদ কোরেণ োকোয়োন্টোম
ফোউেন্ডশন আল্লেোহ'র কোেছ শিক্রয়ো আদিোয় করো আর িহন্দুদেদির হির ওম বলোর মোেঝে োকোন পোথর্কেকয োদিেখনো -

সকোেল ঘুম ভোঙেেতবই বলুন, ‘োশোকর আলহোমদুিলল্লেোহ/ হির ওম!/ থযোংকস গড বো প্রভু আিম কতৃবজ্ঞ নতবনু একিট
িদিেনর জেন্য’। [১৪৫] 

তবোেদির কোেছ োযদ সকল ধমর্কেই সমোন এটো অনবশ্য তবোেদির িবিভন্ন কোজ কেমর্কেও োবোঝেো যদোয়। োযদমন তবোরো  অনন্যোন্য
ধমর্কেগ্রেন্থর  বোণীও  প্রচোর  কের  থোেক।  তবোরো  কুরআন ও হোদিীেসর  পোশোপোিশ  োবদি [১৪৬],  গীতবো[১৪৭],  ধম্মপদি[১৪৮] ও
বোইেবেলর[১৪৯] বোণীও প্রচোর কের। অনথর্কেোৎ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশন িবশ্বোস কের োযদ শধু কুরআন-হোদিীসই একজেনর
জন্য যদেথষ্ট নয়, অনন্যোন্য ধমর্কে োথেকও আমোেদির অনেনক িকছু োশখোর আেছ। এইখোেনই মূল সমসো, কোরণ ইসলোম
আসোর পর বোকী সব ধমর্কে বোিতবল হেয় োগেছ।  ইসলোমই োযদ একমোত্রে জীবনবযবস্থো তবো জোনোবোর জন্য আল্লেোহতবো'লো
িবদিোয় হেজ্জ্বের মোেঠি িনেচর দুিট আয়োতব নোিযদল কেরন-

আজ োতবোমোেদির জন্য োতবোমোেদির দ্বীন পূণর্কেোঙ্গ কের িদিলোম ও োতবোমোেদির প্রিতব আমোর অননুগ্রহ সম্পর্কূণর্কে করলোম এবং
ইসলোমেক োতবোমোেদির দ্বীন মেনোনীতব করলোম। [১৫০]

আর োযদ ইসলোম ছোড়ো অনন্য োকোন দ্বীন চোয় তবেব তবোর কোছ োথেক তবো কখেনো গ্রহণ করো হেব নো এবং োস আিখরোেতব
ক্ষেত্রিতবগ্রস্তিেদির অনন্তভুর্কেক্ত হেব। [১৫১]

অনথর্কেোৎ ইসলোম ছোড়ো অনন্য ধেমর্কের োকোন িকছু োনয়ো যদোেবনো বো অননুসরণ করো যদোেবনো, যদিদি এরকম োকউ কেরও থোেক
তবেব তবোেতব ক্ষেত্রিতবগ্রস্থ হেতব হেব। এই িচন্তোটো আপোতবঃ দিৃিষ্টেতব  খুব সোমদিোিয়ক এবং অনসিহষ্ণু মেন হেলও করোর“ ”
িকছু োনই। কোরণ ইসলোেমর এই ‘Salvific Exclusivity  (’ পরেলৌিকক মুিক্ত শধুই ইসলোেমর প্রকৃতব অননুসোরীেদির
জন্য) োতব িবশ্বোস করো আমোেদির ঈমোেনর একিট অনংশ।

“আসেল সকল ধেমর্কের মমর্কেকথো একই  পোথর্কেকয শধু অনিভবযিক্তেতব বো বোিহক প্রকোেশ বো – rituals-এ   এই কথো” –
যদিদি সিতবয হতব, তবেব মুহোম্মদি (স)-এঁর িমশেনর োকোন প্রেয়োজনই িছল নো । মক্কোর োপৌত্তিলকরো সবোই আল্লেোহ মোনেতবো

 আবু জোেহল– , আবু লোহোব সবোই আল্লেোহয় িবশ্বোস করেতবো  কথোয় কথোয় আল্লেোহেক িনেয় শপথ করেতবো ৷ িকন তববু–
আমরো তবোেদির কোিফর ও মুশিরক বেল থোিক এবং কোিফর ও মুশিরেকর সোেথ িকছুেতবই মুসিলমেদির োপ্রম-প্রীিতব,
সহ-অনবস্থোন, সোমোিজকতবো বো িনিবর্কেচোর োমলোেমশো োযদ সম্ভব নয়, োস কথো পিবত্রে কুর আেনর বহু আয়োেতব সুস্পর্শষ্টভোেব’
বিণর্কেতব রেয়েছ। রোসূল (স)- এরঁ বহু হোদিীেসও মুসিলমেদির সোবধোন কের োদিওয়ো হেয়েছ। োকোন মতববোদি যদিদি তবোেক
এই দিৃিষ্টভঙ্গী গ্রহণ করেতব বেল োযদ,  সকল ধমর্কেই এক বো োকোন কোজ করেতব বেল যদো অনন্য োকোন ধেমর্কের ইবোদিোেতবর
অনংশ িহেসেব প্রমোিণতব বো োকোন কোজ োযদ অননুেমোিদিতব তবো োবোঝেোেনোর জন্য অনন্য োকোন ধমর্কেগ্রন্থ োথেক োরফোেরন্স োদিয়ো
হয়  বো  অনন্য োকোন  ধেমর্কের  প্রবোদিপুরুতষ কোউেক উদিোহরণ  িহেসেব  োদিখোেনো  হয়,  তবেব  তবো  িনঃসেন্দেেহ  আপনোেক
পথভ্রষ্টতবোর িদিেক ডোকেছ। হযদরতব উমর  (রো)  একবোর তবোওরোতব িকতবোেবর িকছু পৃষ্ঠিো সেঙ্গ িনেয় ঘুরিছেলন,  োসটো
োদিেখ রোসুল (স) তঁবোেক িতবরস্কোর কেরন আর বেলন োযদ, মূসো (আ) োবঁেচ থোকেল, তঁবোরও মুহোম্মদি (স) োক অননুসরণ
করো ছোড়ো োকোন উপোয় থোকেতবো নো - 

It was reported that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) became
angry when he saw that ‘Umar had a page with something from the Tawraat written

১৪৫ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ১৫৬।
১৪৬ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো - মহোজোতক; পরিরবিধ রত সংস্করণ – ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো - ২৯৩।
১৪৭ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো - মহোজোতক; পরিরবিধ রত সংস্করণ – ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো - ৩০১।
১৪৮ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো - মহোজোতক; পরিরবিধ রত সংস্করণ – ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো - ৩০৯।
১৪৯ আমেশনলোিকত জীবেশননর হোজোর সূত্র োকোয়োন্টোম কিণকো - মহোজোতক; পরিরবিধ রত সংস্করণ – ১৯ জোনুয়োির ২০১১। পৃষ্ঠো - ৩১৬।
১৫০ সূরো আমল মোিয়দো, আময়োত ৩
১৫১ সূরো আমল ইমরোন, আময়োত ৮৫



on it, and he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Are you in doubt, O
son  of  al-Khattaab?  Have  I  not  brought  you  something  shining  and  pure?  If  my
brother Moosa were alive, he would have no choice but to follow me.” (Narrated by
Ahmad and al-Daarimi, and others).[১৫২]

তবোই অনন্য োকোন ধেমর্কের রীিতব-নীিতব িকংবো ধমর্কেগ্রেন্থর বোণী আমোেদির কোেছ যদতব সুন্দেরই লোগুলক নো োকন, োসগুলেলো গ্রহণ
করোর োকোন উপোয় োনই। োযদখোেন হযদরতব উমর  (রো)  এর মতব োশ্রষ্ঠি মুসিলমেদির একজেনরও আহেল িকতবোবেদির
তবোওরোেতব িকছু োখঁোজ করোর অনিধকোর োনই  োসখোেন ভগবতব গীতবো  বো োবদি– “ ” “ ”-এর োতবো প্রশ্নই ওেঠি নো! কোিফর
ধেমর্কে  আমোেদির জন্য িকছুই োনই। আর োযদ কোিফরেদির কোিফর মেন কেরনো োস িনেজই কোিফরেদির দিলগতব হেয়
যদোয়।[১৫৩] কোরণ রোসূল (সো) বেল োগেছন োযদ, োকোন োগোষ্ঠিীর অননুকরণ করেব, োস তবোেদিরই একজন বেল গণয হেব -

It was narrated that ‘Abd-Allaah ibn ‘Umar said: The Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) said: “Whoever imitates a people is one of them.” [১৫৪]

তবোহেলই বলুন োকোন নূযনতবম মুসিলমও িক িহন্দুদ/োবৌদ্ধ ঋষিষ বো সোধুেদির অননুকরণ করেতব পোের? িচন্তো কের োদিখনু োতবো
আন্তঃধমর্কে োমলবন্ধেন িকংবো সকল ধমর্কে একই  এই বযোপোরটো আপোতবঃদিৃিষ্টেতব িনরীহ মেন হেলও তবো কুরআন– -হোদিীেস
বিণর্কেতব সোবধোনবোণী অননুযদোয়ী আপনোেক োকোথোয় িনেয় িগেয় োফলেতব পোের? িনশ্চয়ই কুফেরর অনন্ধেকোের।

োকোয়োন্টোম োমথেডর কমর্কেকোন্ডগুলেলো িকভোেব ঘেট?

কমোন্ড োসন্টোর, অনন্তগুলর্কেরুত, ভিবষৎদিৃিষ্ট  এই োযদ িবষয়গুলেলো োকোয়োন্টোম োমথেডর সোেথ জিড়তব– , তবোর বোস্তিব সংঘটেনর
কথো োতবো অনস্বীকোর করো যদোয় নো। কোরন অনেনেকর সোমেনই এগুলেলো ঘেটেছ। িকন আসেল িকভোেব এগুলেলো ঘেট? এর
বযোখযোও রেয়েছ।  এ বযোপোের ইসলোেমর দিৃিষ্টভিঙ্গ যদিদি আমরো পযদর্কেোেলোচনো  কির,  তবোহেল আমোেদির জোনেতব হেব
িজ্বিনেদির সম্পর্কেকর্কে।

Many  shaykhs  appear  to  levitate,  travel  huge  distances  in  split  instants  of  time,
produce food or money from nowhere etc. Their ignorant followers believe these feats
of magic to be divine miracles. But behind all of these phenomena lie the hidden and
sinister world of the jinn. They are able to travel over vast distances instantaneously
and enter human bodies prepared for entry. In many Christian and pagan sects people
work  themselves  into  a  physical  and  spiritual  frenzy,  fall  into  a  state  of
unconsciousness.  In that weakened state the jinn may easily enter their bodies and
cackle  on  their  lips.  This  phenomenon has  also been recorded by some sufi  orders
during their dhikr. Information about the past of an unknown person can easily be put
into the subconscious mind by the jinn. [১৫৫]

এ োথেক এটো পিরস্কোর োযদ োমিডেটশেনর ধোপগুলেলো আসেল িজ্বিনেদির সোহোযদয অনজর্কেেনর প্রিক্রয়ো মোত্রে। এই িবষেয়
কুরআন সুন্নোহ িভিত্তক পড়োেশোনো থোকেলই আমরো কমোন্ড োসন্টোের অনপিরিচতব মোনুষেদির বযোপোের নো োদিেখই কীভোেব
পুংখোনুপুঙ্খ িববরণ োদিয়ো হয় তবো বুঝেেতব পোরব। যদোেক অনন্তগুলর্কেরুত িহেসেব চোওয়ো হেচ্ছ তবোেক িকভোেব োদিখো যদোেব তবোও
োবোঝেো যদোেব। িবজ্ঞোনমনস্ক অনেনেকই হয়েতবো এই বযোপোরটোেক আমেল িনেবননো,  অনেনেকই হয়েতবো িজ্বিনেদির অনিস্তিত্বে
িনেয় িবশ্বোসই স্থোপন করেবননো,  িকন োযদখোেন কুরআেন স্বয়ং আল্লেোহতবো'লো িজ্বিনেদির কথো বেলেছন োসখোেন োকোন
অনিবশ্বোেসর সুেযদোগই োনই। 

১৫২ http://www.islamqa.com/en/ref/10213/
১৫৩ http://www.islam-qa.com/en/ref/6688/nullifiers
১৫৪ Narrated by Abu Dawood, 3512; classed as saheeh by al-Albaani in Irwa’ al-Ghaleel, 2691.
১৫৫ Fundamental of Tawheed by Dr. Abu Aminah Bilal Philips। page 121-125। 



ইসলোম োথেক পথভ্রষ্টতবোর পেথ

একজন মুসিলমেক ইসলোেমর পথ োথেক সিরেয় কোিফরেদির পথভ্রষ্টতবোর িদিেক িনেয় যদোবোর জন্য অনেনক ধরেণর কোজ
রেয়েছ। শোেয়খ মুহোম্মোদি ইবন আব আল ওয়োহোব[১৫৬] সহ িবিভন্ন ইসলোিম িবদ্বোনরো এেদির মধয োথেক ঈমোন ও
ইসলোম িবনষ্টকোরী দিশিট সবেচেয় সূক্ষ্ম িকন মোরোত্মক কোজেক[১৫৭] আলোদিোভোেব িচিহ্নতব কেরেছন, োসগুলেলো হল -

১। আল্লেোহর সোেথ িশরক করো 
২। আল্লেোহ ও বোন্দেোর মোেঝে কোউেক মোধযম িহেসেব মোন্য করো এবং এটো িবশ্বোস করো োযদ তবোর দ্বোরো
সহেজই আল্লেোহর কোেছ ফিরয়োদি জোনোেনো যদোয়
৩। কোিফরেক কোিফর মেন নো করো
৪। অনন্য োকোন বযিক্তর িশক্ষেত্রোেক রোসুল (স) এর িশক্ষেত্রোর োচেয়ও োবিশ ফলপ্রসু বো ভোেলো মেন করো
৫। রোসুল  (স)  মোনব জোিতবর জন্য োযদ িনেদির্কেশনো এেনেছন োসটো বো তবোর োকোন অনংশেক ঘৃণো বো
অনপছন্দে করো
৬। রোসুল (স) এর উপর অনবতবীণর্কে ধমর্কে িনেয় োকোন ধরেণর োকৌতুবক বো মজো করো
৭। জোদু-োটোনো করো বো জোদু-োটোনো করো সমথর্কেন করো
৮। মুশিরকেদির সমথর্কেন োদিয়ো এবং মুসিলমেদির িবরুতেদ্ধ তবোেদির সোহোযদয করো
৯। িকছু োলোক রোসুল (স) এর ধেমর্কের উেধর্কে ফেল তবোরো রোসুল (স) এর িনয়ম বিহভূর্কেতব োযদ োকোন িকছু
করোর অনিধকোর রোেখন - এমনটো িবশ্বোস করো
১০। আল্লেোহতবো'লোর ধমর্কে ইসলোম োথেক সের আসো িকংবো ইসলোম সম্পর্কেকর্কে োকোন িকছু জোনেতব বো 
িশখেতব নো চোওয়ো

উপেরর োকবল এই দিশিট কোেজর তবোিলকো োথেক োকোয়োন্টোম োমথড এর মোধযেম আমরো িকভোেব ঈমোন ও ইসলোম
িবনষ্টকোরী িবষয়গুলেলোেতব জিড়েয় পড়েতব পোির তবো োদিখো যদোক। 

োকোয়োন্টোম োমথড আমোেদির োশখোয় - আমরো সব পোির, সকল ক্ষেত্রমতবোর উৎস আমোর মন, ধযোেনর মোধযম সব িনয়ন্ত্রিণ
করেতব পোির,  প্রকৃিতবর োনপথয শিক্তেক িনয়ন্ত্রিণ করেতব পোির,  অনন্যেক অনসুখ হেতব সোিরেয় তুবলেতব পোির,  ভিবষেতবর
োটন্ডোেরর দিোম োদিখেতব পোির (অনথর্কেোৎ গোেয়ব জোনেতব পোির) ইতবযোিদি ইতবযোিদি। আল্লেোহর গুলনোগুলণ মোনুেষর উপর আেরোপ
করোর নোমই িশরক, িশরক োকবল মূিতবর্কে বোিনেয় পূজো করোর নোম নয়, িশরক হেচ্ছ োতবৌহীেদির সম্পর্কূণর্কে িবপরীতব অনবস্থো!
োসেক্ষেত্রেত্রে উপেরর ১ নম্বর ঈমোন িবনষ্টকোরী পেয়ন্ট অননুযদোয়ী আমোেদির ঈমোন নষ্ট হেয় োযদেতব পোের।

োকউ যদিদি প্রোথর্কেনোর জন্য বো আল্লেোহর ৈনকটয লোেভর জন্য অনন্য কোউেক এেজিন্স মেন কের, তবেব উপেরর তবোিলকোর ২
নম্বর পেয়ন্ট অননুযদোয়ী তবোর ঈমোন নষ্ট হেয় োযদেতব পোের। োকোয়োন্টোম োমথড-এর অনিতবিরক্ত গুলরুতভিক্ত বো ধযোনোবস্থোয়
অনন্তগুলর্কেরুতর হোেতব সব সমপর্কেন করো এই ২ নম্বর পেয়েন্টর মেধয পেড় যদোয় যদোেতব আমোেদির ঈমোন নষ্ট হেয় োযদেতব পোের।

োকোয়োন্টোম োমথড কোিফরেক কোিফর মেন কেরনো। তবোই তবোরো কোিফর ধেমর্কের উপোসনো পদ্ধিতব (ধযোন)  ইসলোম ধেমর্কে
িনেয় আেস িকংবো তবোেদির ধেমর্কের সোেথ ইসলোমেক একই অনবস্থোেন  (কুরআেনর পোশোপোিশ োবদি,  গীতবো,  বোইেবল
ইতবযোিদি ধমর্কেগ্রেন্থর বোণী প্রচোর ও অননুসরণ) িনেয় আেস। এর ফেল উপেরর তবোিলকোর ৩ নম্বর পেয়ন্ট অননুযদোয়ী ঈমোন
নষ্ট হেয় োযদেতব পোের।
 
োকোয়োন্টোম োমথড ধযোন করোেক উৎসোহ িদিেচ্ছ,  অনন্য ধেমর্কের মতবোদিশর্কে প্রচোর করেছ। অনন্য ধেমর্কের প্রচোরকরো  (োযদমন
োগৌতবম বুদ্ধ) যদো কেরেছন (অনথর্কেোৎ ধযোন, অনভয়মুদ্রো ইতবযোিদি) তবো অননুসরণ ও অননুকরণ করো োশখোেনো হেচ্ছ, যদো কীনো

১৫৬ https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Abd_al-Wahhab
১৫৭ http://islamqa.info/en/ref/31807



প্রকোরোন্তের রোসূল (স) আমোেদির োযদ জীবন িবধোন িদিেয় োগেছন, তবোেক অনসম্পর্কূণর্কে মেন করো বো অনন্য িকছুেক তবোর োচেয়
োশ্রয় মেন করোর শোিমল। ফেল উপেরর তবোিলকোর ৪ নম্বর পেয়ন্ট  অননুযদোয়ী  োকোয়োন্টোম  োমথড আমোেদির ঈমোন
হোরোেনোর আশঙ্কোয় োফেল।

উপেরর ৭ নম্বর পেয়েন্টর আওতবোয় তবন্ত্রি-মন্ত্রি  (োকোয়োন্টো  ধিন),  তবোিবজ-কবজ  (অনষ্টধোতুবর ৈতবির োকোয়োন্টোম বোলো,
োকোয়োন্টোম  োমথেডর মেতব যদো  কোেরো  কোেরো  োদিেহর  োমটোিলক বো  ধোতুবগতব ভোরসোময  রক্ষেত্রোর োক্ষেত্রেত্রে সহোয়ক [১৫৮]),
রোিশেতব  িবশ্বোস[১৫৯],  ভিবষৎ জোনোর  োচষ্টো  অনথর্কেোৎ  আইিচং[১৫৯],  োজযোিতবষ-শোস্ত্র  বো  ধযোেনর  আসেন  বৃহষ্পতিতব শিন
ইতবযোিদির আিবভর্কেোব -  সবই এেস যদোেব। এখোেনও আমরো োকোয়োন্টোম োমথড এর মোধযেম ঈমোন হোরোেনোর আশঙ্কোয়
থোকেবো।

উপেরর ৯ নম্বর পেয়ন্ট অননুযদোয়ী োকউ যদিদি মেন কের োযদ, িবেশষ কোেরো জন্য শরীয়োহ প্রেযদোজয নয় (িশশ, পোগল,
ঘুমন্ত বযিক্ত - এরকম িকছু বযিতবক্রম ছোড়ো) বো িবেশষ োকউ শরীয়েতবর ঊেধর্কে  তবোহেল িযদিন এমন মেন করেবন তবোর–
ঈমোন নষ্ট হেয় যদোেব। োযদমন ধরুতন,  োকোয়োন্টোম োমথেডর প্রচলনকোরী  মহোজোতবক সোেহব মিহলোেদির মোথোয় হোতব
রোেখন  (ইউিটউেব োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর োযদেকোন পুনিমর্কেলনী ধরেণর অননুষ্ঠিোন োদিখেলই বযোপোরটো োবোঝেো যদোয়)
িকংবো  োকোয়োন্টোেমর িবিভন্ন অননুষ্ঠিোেন তবোর সোমেনই অনেনক মিহলো যদথোযদথভোেব পদির্কেো নো কের থোেক বো োকোয়োন্টোম
লোমো োসন্টোেরর িবিভন্ন প্রোণীর মুিতবর্কে-ভোস্কযদর্কে স্থোপন করো[১৬০] ইতবযোিদি বযোপোরগুলেলো ইসলোমী শরীয়েতব িনিষদ্ধ। িকন োকউ
যদিদি  মেন  কেরন  োযদ,  মহোজোতবক সোেহব  এসব শরীয়েতবর ঊেধর্কে,  তবোর  োবলোয়  শরীয়েতবর িচরোচিরতব িনয়মগুলেলো
খোটেবনো,  িতবিন  এসব করেতবই পোেরন  -  তবেব  োযদ এরকম ভোবেব  তবোর ঈমোন নষ্ট হেয়  োযদেতব পোের। এখোেনও
োকোয়োন্টোম োমথড এর মন্ত্রিণোয় আমোেদির ঈমোন হোরোেতব পোের।

উপেরর ১০ নম্বর পেয়ন্ট অননুযদোয়ী যদোরো দ্বীন িশেখ নো বো দ্বীেনর প্রযোিক্টিস োথেক মুখ িফিরেয় োনয়, তবোরো কোিফর বেল
গণয হেতব পোের। োকোয়োন্টোম োমথড োতবো আমোেদির শটর্কেকোট িশিখেয় িদিেচ্ছ  এমনও বলেছ োযদ োকোন আল্লেোহতবো– 'লোেক
িবশ্বোস নো করেলও আমরো চূড়োন্তভোেব সফল হেতব পোির [১৬১][১৬২]। এখোেনও আমরো ঈমোন হোরোেনোর আশঙ্কোয় রেয়িছ।
আমরো যদোরো োকোয়োন্টোম োমথড এর শরণোপন্ন হেয়িছ, তবোরো িক িনেজর দ্বীন োশখোর জন্য পযদর্কেোপ্ত সময় িদিেয়িছ? িনেজর
দ্বীন নো িশেখ আমরো িক িনেজেদির পথভ্রষ্টতবোর রোস্তিোয় িনেয় যদোইিন? আমরো িক ইসলোমী শরীয়োহ োথেক মুখ িফিরেয়
িনই িন? 

আপিন যদিদি োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর োদিখোেনো পেথ চেলন তবেব উপেরর ঈমোন হোরোবোর কোেজর তবোিলকোর ১০ িট
কোেজর মেধয ৭িট কোজই আপিন সংঘিটতব কেরেছন। োযদখোেন একিট কোজ করেলই আপনোর ঈমোন হুমিকর সমু্মখীন
োসখোেন সোতব-সোতবিট কোজ আপিন কেরেছন বো করেছন। িচন্তো কের োদিখুন োতবো বযোপোরটো কতবটুকু গুলরুততবর! 

উপসংহোর

তবোহেল উপেরর আেলোচনো হেতব আমরো োদিখলোম োযদ োকোয়োন্টোম োমথড এর সোেথ িবজ্ঞোেনর োকোন সম্পর্ককর্কে োনই। ওরো
িবজ্ঞোেনর নোেম অনপিবজ্ঞোন বযবহোর কের আসেছ আর পুেরো বযোপোরটো সবোর কোেছ োপঁৌেছ োদিবোর জন্য সোেয়ন্স অনফ“
িলিভং  টোমর্কেটো বযবহোর করেছ। তবোছোড়ো ইসলোেমর দিৃিষ্টেকোণ োথেক আমরো োদিখলোম োযদ োকোয়োন্টোম োমথড প্রকৃতবপেক্ষেত্র”
একইসোেথ িবদিআতব, কুফর ও িশরেকর চচর্কেো কের আসেছ। োযদখোেন িবদিআতব, িশরক ও কুফর  এ িতবনিটর োযদেকোন–
একিট সংঘিটতব হেলই ইসলোম োথেক নোম খোিরজ হেয় যদোয়, োসখোেন একই সোেথ িতবনিট গুলনোহ হেচ্ছ - কী ভয়োবহ

১৫৮ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ২ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ – ২৭ জুলোই, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৩৯৭।
১৫৯ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ২৮১।
১৬০ http://quantummethod.org.bd/node/4592
১৬১ সোফেশনল্যের চোিবকোি োকোয়োন্টোম োমথড - মহোজোতক; পরিরবিধ রত নতুন সংস্করণ - জোনুয়োরী, ২০০০। পৃষ্ঠো - ১৬১।
১৬২ োকোয়োন্টোম হোজোেশনরো প্রশ্নেশনশ্নের জবোব - পরবর ১ ।। োমিডেশনটশন - মহোজোতক; প্রশ্নথম প্রশ্নকোশ - ১৫ জুন, ২০১২। পৃষ্ঠো - ৩১।



কথো! 

আমরো আসেল ইসলোমিবহীন মুসিলম, যদোরো িনেজর দ্বীন জোিননো বেল ঈমোন  এবং কুফেরর  সীমো োরখো িচিহ্নতব“ ” “ ”
করেতব জোিন  নো   তবোই  সমোেন  দুই  ভুবেন  যদোতবোয়তব করেতব পোির   মেন  কির  িহন্দুদেদির বো  োবৌদ্ধেদির ধমর্কেীয়– –
উপসনো/তবপসো কেরও আমরো তবথোিপ মুসিলমই থোকেতব পোির (নোউযদুিবল্লেোহ)। আচ্ছো, একটু োভেব বলুন োতবো, একজন
মোনুষ িক একই সমেয় অনযদু  এবং অনযদু িবহীন  অনবস্থোয় থোকেতব পোের“ ” “ ” ? পোের নো, তবোই নো! অনযদু ভেঙ্গর োযদ োকোন
একিট কোরণ ঘেট োগেল তবোেক পুনরোয় অনযদু করেতব হেব! ধরুতন োকউ জোেন োস িকভোেব অনযদু করেব, িকন োস জোেন নো
িকেস অনযদু ভঙ্গ হয়  তবোহেল িক এমন সম্ভোবনো থোকেব নো োযদ– ,  তবোর আসেল কখেনো হয়েতবো অনযদু োভেঙ্গই িগেয়েছ,
িকন োস ভোবেছ, “তবোর অনযদু োতবো আেছই  এবং োস সোলোতব আদিোয় কের চেলেছ  অনথচ” – , তবোর সোলোতব অনথর্কেহীন হেয়
যদোেচ্ছ! একই ভোেব একজন মোনুষ একই সোেথ ঈমোন  এবং কুফের  থোকেতব পোের নো“ ” “ ” । ঈমোন রক্ষেত্রো করেতব হেল
তবোেক জোনেতবই হেব োযদ িকেস িকেস ঈমোন ভঙ্গ হয়। আর ঈমোন ভঙ্গ হেলই োস কোিফরেদির কোতবোের িগেয় পড়েব।
সোরো জীবন নোমোযদ-োরোযদো কেরও িক্বয়োমেতবর িদিন কোিফর  বো মুশিরেকর  কোতবোের দিঁোড়োেতব হেতব পোের এবং“ ” “ ”
িচর-জোহোন্নোমী িহেসেব জোহোন্নোেম োযদেতব হেতব পোের!

তবোহেল আমোেদির করণীয় িক? এক কথোয় যদিদি আমোেদির করণীয় বলেতব হয়, তবেব তবো হল দ্বীন িশক্ষেত্রো করো। এেক্ষেত্রেত্রে
আমোেদির মেন রোখেতব হেব োযদ দ্বীন িশক্ষেত্রোর রোস্তিো  োকোন কোেলই মসৃণ িছলনো। তবোেব-তবোেবঈেদির মতব আমোেদির
হোদিীেসর িবশদ্ধতবো যদোচোই করেতব িদিেনর পর িদিন োলোকজেনর দিরজোয় িগেয় িগেয় কড়ো নোড়েতব হেবনো বো উেটর িপেঠি
চেড় মোেসর পর মোস ভ্রমণ করেতব হেবনো। আজেকর অনবোধ তবথয প্রবোেহর যদুেগ মোউস িক্লক কের ইসলোমী জ্ঞোন
অনজর্কেন করো োযদমন সম্ভব োতবমিন তবো সহীহ িকনো োসটোও যদোচোই করো সম্ভব। আর োসই সোেথ অনবশ্যই কৃতব কোেজর জন্য
আমোেদির আল্লেোহতবো'লোর কোেছ মোফ চোওয়ো উিচৎ, আসেল উিচৎ  বলেল কম বলো হেয় যদোয়“ ” , বলো দিরকোর অনবশ্য“
কতবর্কেবয”। কোরণ োকোয়োন্টোম ফোউেন্ডশেনর পেথ চলেতব িগেয় আমরো োযদভোেব পথভ্রষ্ট হেয় িগেয়িছ বো যদোিচ্ছ, তবোেতব
আল্লেোহতবো'লো  ছোড়ো  আর োকউ োনই োযদ আমোেদির পরকোেলর আযদোব োথেক রক্ষেত্রো  করেব। আল্লেোহতবো'লো  আমোেদির
সবোইেক োহফোজতব করুতন। আমোর এই োলখোিট পের যদিদি আপনোর সোমোন্যতবম উপকোরও আিম করেতব পোির তবেবই
আমোর সকল শ্রম সোথর্কেক হেব।

কৃতজ্ঞতো স্বীকোরঃ এ  োলখোি  িলখেশনত  ব্লগোর  োলোনোর  রিচত  “োকোয়োন্টোম  োমথডঃ
আমমোেশনদর োকোন পরেশনথ ডোকেশনছে” োলখোির আমেশনদ্যোপরোন্ত সোহোয্য োনয়ো
হেশনয়েশনছে।  “োকোয়োন্টোম  োমথডঃ  আমমোেশনদর  োকোন  পরেশনথ  ডোকেশনছে”
োলখোি ইন্টোরেশননেশনট িবিভিন্ন সোইেশনট পরোওয়য়ো  যোেশনচ,  তোই এখোেশনন
িনিদরষ্ট োকোন সোইেশনটর নোম োদয়ো হল নো। গুগল করেশনলই োলখোি
পরোওয়য়ো যোেশনব।

অনুেশনরোধঃ দয়ো কেশনর োলখোি সবোর মোেশনঝে ছেিড়িয়েশনয় িদন,  যোেশনত কেশনর সবোই
িনজ িনজ ঈমোন রক্ষিো কেশনর িবদআমত,  কুশফর ওয় িশরেশনকর পরথ
হেশনত সেশনর আমসেশনত পরোেশনরন।


