ﲪﻦ اﻟ َّﺮﺣﻴﻢ
َ ْ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟ َّﺮ
ْ

আlাh তা’লার aিst
যুkরােজয্র 2009 সােলর বািষর্ক জলসায় pদt
pেফসর সােলh মুহাmদ আলাদীন সােহেবর বkৃতা

 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺄ ﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن.ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪه ور ﺳ ﻮﻟﻪ
ً  وأﺷﻬﺪ أن،أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪه ﻻ ﺷ ﺮﻳﻚ ﻟـﻪ
* ا ﻟ ﺮﺟﻴﻢ

وإﻳﺎك
َ َّ َ ﻧﻌﺒﺪ
َ َّ * اﻟﺪ ﻳﻦ
ِّ اﻟﻌﺎﳌﲔ * ا ﻟ َّﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ َّﺮﺣﻴﻢ * َﻣﺎﻟﻚ ﻳ َ ْﻮم
ُ ُ ْ َ إﻳﺎك
ُ ْ َ ْﺑﺴﻢ اﷲ ا ﻟ ّ َﺮ ْﲪ َﻦ ا ﻟ ّ َﺮﺣﻴﻢ * اﳊ
ّ ِ َ ﻤﺪ ﷲ
ْ
َ َ َ ْ رب
ِ
ِ ّ اﻫﺪﻧﺎ ا
ِ َ ّ ﺴﺘﻘﻴﻢ * ِﺻ َﺮاط
( اﻟﻀﺎﻟﲔ )آﻣﲔ
ُ ْ َ ْ ﻏﲑ ا
َ ْ * ﻧﺴﺘﻌﲔ
َ َ ﻟﺼ
ْ َ ﻋﻠﻴﻬﻢ
َ ْ َ ْ َ اﻟﺬ ﻳ َﻦ
َ ّ َّ ﻋﻠﻴﻬﻢ َوﻻ
ْ ْ َ َ ﳌﻐﻀ ﻮب
ْ ِ ْ َ َ أﻧﻌﻤﺖ
َ َ ْ ُ ﺮاط ْاﳌ
ُ ََْ

aধেমর বkেবয্র িবষয় হেc আlাh তা’লার aিst। বািহয্ক েচাখ িদেয় আlাh তা’লার সttা েদখা যায় না িঠকi
তেব শিkশালী দিলল-pমাণ dারা তঁার aিst pমািণত। চnd-সূযর্ eবং তারকারািজ িনরবিধ আমােদর েসবায়
িনেয়ািজত। আকাশ েথেক পািন বিষর্ত হয় ফেল িবিভn pকার িরyক আমরা লাভ কির। আকাশ eবং পৃিথবীর
pিতিট কণা sীয় aপূবর্ বা িবsয়কর ৈবিশ য্ dারা তঁার aিsেtর সাkয্ pদান কের। পৃিথবীেত িবচরণকারী pিতিট
জীব-জnt sীয় সৃি ৈশলী dারা েখাদার pিত iি ত কের। pেতয্ক মানুষ েয uৎকnার সময় তঁােক ডােক, তা েস েয
ধেমর্র সােথi সmকর্ রাখুক না েকন আlাh তা’লা তার pাথর্না বণ কেরন আর তার ক দূরীভূত কের আপন
aিsেtর pমাণ েদন। পূত-পিবt বাnােদর সােথ িতিন কথাo বেলন আর বাকয্ালাপ dারা আপন সttা সmেকর্
তােদরেক aবিহত কেরন। িতিন নবীেদরেক aদৃেশয্র িবেশষ jান pদান কেরন। তােদর মাধয্েম েসসব িবsয়কর
aেলৗিকক িনদশর্ন pকাশ কেরন eবং চরম িবেরািধতা সেto তােদর সফলতা দান কের জািনেয় েদন েয, আিম
আিছ।
িবjােনর মাধয্েম আমরা aেনক িবষয় সmেকর্ jান লাভ কির আর ei ফলাফেল uপনীত হi েয, aবশয্i ei
িবে র eকজন েখাদা থাকা pেয়াজন। েযভােব আlাh তা’লা পিবt কুরআেন বেলন,
ِ
ِ َ واﻻ
ؕ رض
ٌ ّ َ ِاﻪﻠﻟ
َ ّ ﺷﻚ َﻓﺎ ِﻃ ِﺮ ا
ّٰ ْ ( َ ِاﰱসূরা আl ibাহীম: 11) যারা ধেমর্ িব াস কেরন - jান aজর্েনর জনয্ তােদর
ْ ْ َ ﻟﺴ ﻤ ٰ ٰﻮت
কােছ বড় eকিট মাধয্ম হেc আlাh তা’লার কালাম বা ঐশী gn। েযভােব জামােত আহমদীয়ার পিবt pিত াতা
হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী, pিতrত মসীh o মাহদী (আ.) তঁার eকিট িবখয্াত কিবতায় বেলন:
‘সকল pশংসা আিদ aেnর pভুর!
যঁার কৃতjতা pকােশর ভাষা আমােদর েনi।
যঁােক আমরা িচেনিছ তঁার কালােমর মাধয্েম।
আিদকাল েথেকi আlাh তা’লা pেতয্ক জািতেত sীয় নবী েpরণ কের eেসেছন আর তােদরেক িনজ বাণী dারা
সmািনত কেরেছন। আমােদর েনতা o মিনব খাতামাnবীঈন হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.)-eর uপর পিবt কুরআন
আকাের sীয় মহান gn aবতীণর্ কেরেছন, যা তঁার aিsেtর eকিট aতুলণীয় দলীল বা pমাণ। আlাhmা সািl
আলা মুহাmদীন oয়া আলা আেল মুহাmদীন oয়া বািরক oয়া সািlম inাকা হামীdম মাজীদ।
আমােদর সােবক iমাম হযরত িমযর্া তােহর আহমদ সােহব, খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) আlাh তা’লার
aপার কৃপায় 1998 সেন ‘Revelation, Rationality, Knowledge and Truth’ নােম eকিট
যুগাnকারী gn রচনা কেরন, আলহামdিলlাh। ‘iলহাম-আকল-iলম আoর সাcায়ী’ নােম eর ঊদূর্ aনুবাদo
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(বাংলা নাম: ঐশী jান, iলহাম eবং সতয্ - aনুবাদক) ছাপা হেয়েছ। eছাড়া আরবী eবং ভারেতর মালায়লম
ভাষায়o eর aনুবাদ pকািশত হেয়েছ, আলহামdিলlাh। ei মহান gেn িবjান সmিকর্ত পিবt কুরআেনর
িবিভn আয়াত eবং আগামীর সােথ সmকর্যুk পিবt কুরআেনর িবিভn ভিবষয্dাণীর uেlখ কেরেছন যdারা
আlাh তা’লার aিsেtর িবsয়কর pমাণ পাoয়া যায়। aধম ei বkৃতা pstত করার সময় েসi gেnর সহায়তা
িনেয়িছ। আlাh তা’লা আমােদর িpয় iমাম হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.)-eর পদমযর্াদা জাnােত unীত
কrন, আমীন।
আlাh তা’লা তঁার নবীেদরেক aদৃেশয্র িবিভn সংবাদ pদান কেরন যা তােদর জীবdশায় পূণর্ হেয় েখাদার
aিsেtর শিkশালী দলীল pদান কের। হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) sীয় gেn িলেখন:
‘েখাদার jান sান-কাল eবং সীমানার ঊে র্ িকnt মানুেষর নয়। যিদo েসসব jান যা মানুেষর শিk o
ৈনপুণয্ বিহভূর্ত তা েখাদার icায় oহীর মাধয্েম লাভ করা েযেত পাের। েযভােব পিবt কুরআন বেল:
ِ
ٖ ِ ْ َ ﻳﻈ ﻬِ ُﺮ ﻋ َ ٰ ﻏ
ٍ ْ ار ﺗ َ ٰ ﻣِ ْﻦ ّ َر ُﺳ
ﻮل
ْ ُ ﻓﻼ
َ َ (সূরা আl িজn: 27-28) aথর্: বstত: িতিন তঁার মেনানীত
َ َ ۤ ﺒﻪ
ْ اﺣﺪً ا ۙ ا ّ َﻻ ﻣ َ ِﻦ
নবী ছাড়া aনয্ কােরা কােছ aদৃেশয্র সংবাদ pকাশ কেরন না।
eিট েজেন রাখা আবশয্ক েয, uপেরাk আয়াত, নবী নন eমন েকu সতয্ sp, কাশ্ফ aথবা iলহােমর
মাধয্েম aদৃেশয্র jান aজর্ন করার সmাবনােক uিড়েয় েদয় না। তেব eিট aবশয্i বেলেছ েয, নবীেদর
ছাড়া aনয্ েকu আlাh তা’লার aদৃেশয্র jান সmেকর্ েকান েkেti বুৎপিt aজর্ন করেত পাের না।
eখােন েয নীিতর uপর grtােরাপ করা হেয়েছ তা হেলা, নবীেদর ছাড়া aনয্ যােদরেক ei jান দান
করা হয় তা iলহােমর আেলােকi েহাক না েকন - তা pা লতা, িনভূর্লতা eবং পূণর্তার মাপকািঠেত
েকানভােবi েসi jােনর েমাকািবলা করেত পাের না যা নবীেদরেক pদান করা হয়। ei iলেম লুdিn
(েখাদা pদt jান-aনুবাদক) যা মূলত: নবীেদর েদয়া হয় তা সাধারণত আধয্ািtক জগত eবং
পরকােলর সােথ সmকর্যুk হেয় থােক। ঐশী বাণী পািথর্ব jােনর pেতয্ক বstর aগিণত ে ণীেক
পিরেব ন কের রােখ িকnt eর মূল uেdশয্ হেc eর মাধয্েম সবর্j েখাদার aিst eবং নবীেদর সতয্তা
সmেকর্ মু’িমনেদর ঈমান দৃঢ়তা লাভ করা।’
(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - P.238)

পিবt কুরআন eবং মহানবী (সা.)-eর ভিবষয্dাণীসমূh
ei uপkমিণকার পর আিম মহানবী (সা.)-eর eকিট মহান ভিবষয্dাণীর uেlখ করিছ যা হযরত মসীh মouদ
(আ.)-eর যুেগর সােথ সmকর্যুk। যা পূণর্ হেয় আlাh তা’লার মহান aিsেtর pমাণ uপsাপন করেছ। মহানবী
(সা.) ভিবষয্dাণী কেরিছেলন:
‘লা iuতরাকুnাল িকলাসু ফালা iuসআ আলাiহা’
(মুসিলম-বাব নুযল
ূ ল
ু ঈসা)

aথর্াৎ, u ী পিরতয্k হেব আর eেত চেড় drত মন করা হেব না। ei ভিবষয্dাণী eত s ভােব পূণর্ হেয়েছ
েয, eেত েকান pকার সেnেহর aবকাশ েনi। আরেব মেনর জনয্ uট eকাn pেয়াজনীয় িছল - eেক মrর
জাহাজ বলা হেতা, িকnt eখন েরলগাড়ী, েমাটর গাড়ী, uেড়াজাহাজ, বা ীয় জাহাজ আিবsৃত হেয়েছ ফেল eখন
uেটর পিরবেতর্ আরব েদেশ েমাটর গাড়ীেত সফর করা হয়। আহমদীয়া মুসিলম জামােতর পিবt pিত াতা হযরত
িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী, মসীh মouদ o মাহদীেয় মা’hদ (আ.) বেলন:
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‘আরেবর aতীত iিতহাস সmেকর্ েয বয্িk িকছুটা aবিহত িতিন খুব ভােলা ভােবi জােনন, uট আরেবর
পুরেনা বnু আর আরবী ভাষায় pায় হাজােরর কাছাকািছ uেটর নাম রেয়েছ। uেটর সােথ আরব বাসীর
eত পুরেনা সmকর্ েদখেত পাoয়া যায় েয, আমার জানা মেত আরবী ভাষায় pায় িবশ হাজােরর মত
কিবতা আেছ যােত uেটর uেlখ রেয়েছ আর আlাh তা’লা ভালভােবi জােনন েয, আরববাসীর hদেয়
pভাব সৃি করার জনয্ আর ভিবষয্dাণীর grt তােদরেক aনুধাবন করােনার লেkয্ uেটর e ধরেনর
মহান িবpেবর uেlখ করার েচেয় utম আর েকান uপায় েনi।’
(েতাহফা েগালড়ভীয়া, rহানী খাযােয়ন, 7ম খn, পৃ: 196-197)

ِ ّ ُ اﻟﻌﺸﺎر
ِ َ ِ (সূরা আt তাকভীর: 5) িচnা কের
পিবt কুরআেন e ভিবষয্dাণীর কথা eভােব uেlখ আেছ:  ﻠﺖ
ْ َ ﻋﻄ
َ
ُ َ ْ واذا
েদখ! কত pা লভােব ei ভিবষয্dাণী পূণর্ হেয়েছ aথচ যা মহানবী (সা.)-eর যুেগ িছল চরম আ েযর্র,
আলহামdিলlাh। হাদীস শরীেফ েযখােন uট পিরতয্k হবার uেlখ রেয়েছ েসখােন eকিট নতুন বাহন আিবsার
হবার কথাo সিবsাের বিণর্ত হেয়েছ, আর তা েরলগাড়ীর মাধয্েম সুs ভােব পূণর্ হেয়েছ। িবষয়িটেক eভােব
হাদীেসর আেলােক বুঝােনা হেয়েছ েয, দাjােলর eকিট িচh হেব erপ aথর্াৎ েস eকিট আেলা ঝলমেল গাধার
uপর আেরাহন করেব। তার মাথার uপর েধঁায়ার পাহাড় থাকেব আর েসi গাধা িদনরাত চলাচল করেব। সকালসnা যাtীেদর আহবান জানােব। কেয়ক মাiল পযর্n তার আoয়াজ ছিড়েয় পড়েব। মােসর সফর সpােহ আর
সpােহর সফর eকিদেন eবং িদেনর সফর ঘnায় আর ঘnার পথ িমিনেট পািড় িদেব। েস মানুষেক তার েপেটর
মেধয্ বসােব। ei গাধায় লাiট eবং জানালা থাকেব। pিত ছয় মাiল anর anর তার পদেkপ পড়েব।
দাjােলর গাধার uপেরাk আলামত েরল গাড়ীর মােঝ েদখেত পাoয়া যায়। েরলগাড়ী িদবারাt চলাচল কের
আর pিত ছয় মাiল পর পর তার পদেkপ aথর্াৎ ে শন হেয় থােক। েরলগাড়ী যাtীেদরেক িনেজর েপেটর মেধয্
ধারণ কের েস আgন o পািনর সাহােযয্ aথর্াৎ বাে র সাহােযয্ চলাচল কের। eকবার িচnা কের েদখ! েচৗdশ’
বছর পূেবর্ মানুষেক েরলগাড়ী েকমন তা কীভােব বুঝােনা সmব হেতা? যা িকছু হাদীেস বিণর্ত হেয়েছ তার েচেয়
utমrেপ বুঝােনার আর েকান ভাষা জানা েনi। েরলগাড়ী আমােদরেক sরণ করায় েয, আমােদর pােণর েচেয়
িpয় মিনব মহানবী (সা.)-eর ভিবয্ষdাণী পূণর্ হেয়েছ। হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) তঁার gেn ei
ভিবষয্dাণীিট সিবsাের uেlখ কেরেছন।
বাহন িহেসেব uট পিরতয্k হবার ভিবষয্dাণী eবং েরলগাড়ী আিবsােরর ভিবষয্dাণীিট েয যুেগi পূণর্ হেতা না
েকন, তা eকাn ঈমান udীপক হেতা। ভিবষয্dাণীর grtিট আেরা েবেড় যায় যখন আমরা েদিখ েয, তা পূণর্
হবার িনধর্ািরত সময়o পূেবর্i বেল েদয়া হেয়িছল, aথর্াৎ কখন ei িবpব সািধত হেব। eকথা বলা হেয়িছল েয,
মসীh মouদ (আ.)-eর যুেগ হেব আর eিট তঁার সতয্তার eকিট aনয্তম িনদশর্ন হেব। aতeব েদখুন! েয
শতাbীেত সবর্pথম েরলগাড়ী আিবsৃত হেয়েছ িঠক েসi শতাbীেতi হযরত িমযর্া েগালাম আহমদ কািদয়ানী মসীh মouদ (আ.) আিবভূর্ত হেয়েছন। িতিন 1835 সেন জn gহণ কেরন আর 1891 সেন আlাh তা’লার কাছ
েথেক iলহাম েপেয় pিতrত মসীh হবার দাবী কেরন। েরলগাড়ী যুkরােজয্ আিবsৃত হয়। 1825 সেন pথম
জনসাধারেণর বয্বহােরর জনয্ েরলগাড়ী চালু হয় eবং যুkরােজয্র ডারিলংটন হেত sকটন যায়। েরলগাড়ী
আিবsার কেরন জজর্ িsেফনসন। 1836 সেন লnেন েরলগাড়ী চলাচল আরm কের। ভারেত সবর্pথম 1853
সেন েবােm েথেক থােন পযর্n েরলগাড়ী চলাচল কের eবং 34 িক:িম: দূরt েসায়া eক ঘnায় aিতkম কের।
eরপর eতটাi unিত কের েয, 1910 সন নাগাদ ভারেত 32 হাজার মাiল পযর্n লাiন বসােনা হেয় যায়।
মহানবী (সা.)-eর পর চতুদর্শ শতাbী পার হেয়েছ িকnt িঠক েসi শতাbীেত েরলগাড়ী আিবsৃত হেয়েছ, েয
শতাbীেত হযরত মসীh মouদ (আ.) আিবভূর্ত হেয়েছন। eক শতাbী আেগ বা পের নয়। নাuযুিবlাh, যিদ েকান
েখাদা না েথেক থােকন তাহেল p দঁাড়ায়, মহানবী (সা.) কীভােব জানেলন েয, েরলগাড়ী eবং মসীh মouদ
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(আ.) eকi যুেগ আসেবন? আlাhmা সািl আলা মুহাmদীন oয়া আলা আেল মুহাmদীন oয়া বািরক oয়া সািlম
inাকা হামীdম মাজীদ।
নবীর eকিট sতnt ৈবিশ য্ হেc আlাh তা’লার পk হেত aদৃশয্ jােন সমৃd হoয়া। েমাটকথা ei ভিবষয্dাণীর
পূণর্তায় আমােদর িpয় নবী (সা.)-eর ে to pমািণত হয়। eছাড়া হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর সতয্তাo
pিতপn হয়। েকননা uনিবংশ শতাbীেত aনয্ েকu মসীh মouদ হবার দাবী কেরন িন আর aনয্ েকui u
পিরতয্k হবার eবং েরলগাড়ী আিবsার হoয়ােক িনেজর সতয্তার sপেk িনদশর্ন িহেসেব uপsাপন কেরন িন।
পিবt কুরআেনর সূরা আt তাকভীের 12বার ‘iযা’ বাকয্ dারা 12িট মহান ভিবষয্dাণীর uেlখ করা হেয়েছ। যা
বতর্মান যুেগ পূণর্ হেয় আlাh তা’লার aিsেtর pমাণ েপশ করেছ। eরমধয্ হেত eকিট ভিবষয্dাণী হেc:

eবং যখন িবিভn জািতর েলাকেদরেক eকিtত করা হেব।

 زوﺟﺖ
ُ ُ ّ واذا ا
ََِ
ْ َ ِ ّ ُ ﻮس
ُ ْ ﻟﻨﻔ
(সূরা আt তাকভীর: 8)

আমােদর MTA (মুসিলম েটিলিভশন আhমদীয়া inারনয্াশনাল) aনবরত ei ভিবষয্dাণীর পূণর্তা sরণ
করায়। আমােদর pিত eিট আlাh তা’লার কত বড় aনুgহ, আমােদর িpয় iমাম েয sােনi বkবয্ pদান কrন
না েকন েগাটা িবে র আহমদীরা তঁার বkবয্ হেত কলয্াণমিnত হেত পাের, আলহামdিলlাh। eছাড়া eমিটe
iসলাম pচােরর eকিট grtপূণর্ মাধয্মo বেট। আর হযরত মসীh মouদ (আ.)-eর ei iলহােমর পূণর্তা sরণ
করায় েয,
‘আিম েতামার pচারেক পৃিথবীর pােn pােn েপঁৗছােবা’।
 ﺟﺖ
َ ِ َ eর ভিবষয্dাণী পূণর্ হবার আেরকিট িদক হেc, e যুেগ jােনর সকল শাখার সােথ সmিকর্ত
ْ َ ِ زو
ّ ُ ﻮس
ُ ْ ُواذا ا ُّﻟﻨﻔ
সমাজ গঠণ করা হেয়েছ, িবিভn েদেশ সেmলন iতয্ািদ হেয় থােক eবং দূরদূরােnর মানুষ eকsােন সমেবত হেয়
ভােবর আদান-pদান কের। বয্াপক হাের েটিলেফান বয্বhত হয়, eর মাধয্েম আমরা দূরদূরােnর েদেশ
বসবাসকারী মানুেষর সােথ sাcেnয্ কথা বিল। ফয্াk eবং i-েমiেলর মাধয্েম আমােদর িচিঠপt
uেড়াজাহােজর েচেয়o drতগিতেত গnেবয্ েপঁৗেছ যায়। uনিবংশ শতাbীর পূেবর্ িচিঠপt েpরেণর জনয্ েরলগাড়ীo
িছল না। আlাhmা সািl আলা মুহাmদীন oয়া আলা আেল মুহাmদীন oয়া বািরক oয়া সািlম inাকা হামীdম
মাজীদ।
aধম eখন কুরআেনর আেরকিট ভিবষয্dাণী uপsাপন করিছ যা বতর্মান যুেগর সােথ সmকর্যুk আর তাo aতয্n
pা লভােব পূণর্ হেয়েছ। পিবt কুরআন তা eভােব বণর্না কেরেছ:  ﻛﺸﻄﺖ
َ ِ َ (সূরা আt তাকভীর: 12)
َ ّ واذا
ْ َ ِ ُ ُاﻟﺴ َﻤﺂء
aথর্াৎ eকিট যুগ আসেব যখন আকােশর আবরণ তুেল েফলা হেব aথর্াৎ েজয্ািতিবর্দয্া যেথ unিত করেব।
ৈসয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীh সানী আl মুসেলhল মouদ (রা.) ei আয়ােতর বয্াখয্া করেত িগেয় তফসীের
কবীের বেলন,
‘আকােশর আবরণ তুেল েফলা হেব aথর্াৎ েজয্ািতিবর্দয্া িবsয়কর unিত করেব। আমােদর ভাষায়o বলা
হয় েয, েতামরা েতা চুলেচরা িবে ষণ কেরা। যার aথর্ হেc, েতামরা সূkািতসূk িবষয় uদঘাটন কেরা।
েমাটকথা e যুেগ েজয্ািতিবর্দয্া কlনাতীত unিত কেরেছ eবং নেভামnেল যাতায়াত, িবে র িবsৃিত,
সৃি জগত eবং gহ-নkt iতয্ািদ সmিকর্ত jান aসাধারণভােব বৃিd েপেয়েছ। যা গত সহs সহs
বছেরo হয়িন।’
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গয্ািলিলo 1609 সেন দূরবীkণ যnt আিবsার কেরিছেলন। আর িতিন তারকারািজর আিধকয্ েদেখ ‘থ’ েমের
িগেয়িছেলন। ei ঐিতহািসক ঘটনার চার’শ বছর aিতবািহত হবার পর e বছর জািতসংেঘর আহবােন েগাটা িব
International Year of Astronomy uদয্াপন করেছ। বতর্মান aবsায় েকবল েয, পৃিথবীর িবিভn sােনi
দূরবীkণ যnt sািপত রেয়েছ তা নয় বরং পৃিথবীর চতুপর্াে র্o দূরবীkণ যnt ঘূণর্ায়মান রেয়েছ।
d’শ বছর পূেবর্ eকিট তারকার দূরt সmেকর্ আমােদর জানা িছল না। 1838 সেন pথম eকিট তারার দূরt
জানা িগেয়িছল আর তা িছল দশ আেলাকবষর্। aথর্াৎ েসখান হেত আমােদর কােছ আেলা েপঁৗছেত সময় লােগ দশ
বছর - যিদo আেলার গিত pিত েসেকেn িতন লk িক:িম:। সূযর্ পেনর েকািট িক:িম: দূরেt aবsান করেছ
েসখান হেত আেলা আসেত সময় লােগ মাt আট িমিনট। যিদo eসব তারকা সূযর্ হেত pায় দশ লk gণ দূরেt
রেয়েছ, ei তারকা Sygni-61 (িসগিন-61) নােম পিরিচত আর ei দূরেtর jান aজর্নকারী িবjািনর নাম
হেc, F.W Bessel । যিদo সূযর্o eকিট নkt িকnt িনকেট aবsােনর কারেণ eত বড় eবং ujjল বেল
pিতভাত হয়। বতর্মান aবsা eমন েয, আমরা দূর-দূরােnর নktরািজ eবং ছায়াপথসমূেহর দূরto জানেত
পাির, েযখান হেত আেলা আমােদর কােছ েপঁৗছেত েকািট-েকািট বছর সময় লােগ, েমাটকথা েকািট-েকািট বছর
পূেবর্ েয িব িছল আমরা তা আজ েদখিছ। আজ যিদ আমরা সংবাদ পাi েয, আেরা aনয্ানয্ গয্ালািk aথর্াৎ
ছায়াপথ আিবsৃত হেয়েছ আর েসখান হেত আেলা আসেত দশ েকািট বছর সময় লাগেব তাহেল আমরা িবিsত
হi না েকননা eমন কথা নেত আজ আমরা aভয্s হেয় েগিছ, যিদo দশ েকািট আেলাকবষর্ aেনক দীঘর্ দূরt।
েমাটকথা পিবt কুরআেনর ভিবষয্dাণী  ﻛﺸﻄﺖ
َ ِ َ eত সুs ভােব পূণর্ হেয়েছ েয, সেnেহর েকান
َ ّ واذا
ْ َ ِ ُ ُاﻟﺴ َﻤﺂء
aবকাশ েনi। সুবহানাlােহ oয়া িবহামিদিহ সুবহানাlািহল আযীম। আlাhmা সােl আলা মুহাmিদন oয়া আেল
মুহাmদ।
eবার আিম রসূেল করীম (সা.)-eর আর eকিট মহান ভিবষয্dাণীর uেlখ করেত চািc, যার সmকর্ রেয়েছ
সূেযর্র সােথ। হাদীস শরীেফ eেসেছ:
‘লা iয়াখrজুল মাহদী হাtা তাতলুআশ্ শামসু আয়াতান’
aথর্াৎ, হযরত iমাম মাহদী তখন আিবভূর্ত হেবন যখন সূেযর্র মাধয্েম eকিট িনদশর্ন pকাশ পােব।
(েবহাrল আেনায়ার)

হযরত মসীh মouদ (আ.) বারাহীেন আহমদীয়ার প ম খেnর 181 পৃ ায় ei ভিবষয্dাণীর uেlখ কের বেলন:
‘eবং েলখা আেছ েয, তখন সূেযর্র মাধয্েম eকিট িনদশর্ন pকািশত হেব সুতরাং eিট eখন জানা কথা
eবং দূরবীkেণর মাধয্েম েদখাo সmব।’
িন:সেnেহ নেভামnেল সবেচেয় ujjল বst হেc সূযর্। aতীতকাল েথেক মানুষ সূযর্ েদেখ আসেছ আর িবjানী
eবং িবjজনরাo pতয্k কেরেছন। eতদসেto uনিবংশ শতাbীর পূেবর্ আমরা eিট জানতাম না েয, সূযর্ েকান
েকান uপাদােন গিঠত আর eর তাপমাtা কত। 1814 সেন eকজন িবখয্াত জামর্ান িবjানী যার নাম িছল
াuনহফার, িতিন সূেযর্র আেলা িবে ষণ কের েদখেত পান েয, সূেযর্র আেলােত িবিভn রঙ ছাড়াo কতক
কৃ েরখা রেয়েছ। eিট িবjােনর aেনক বড় eক গেবষণা। আর সূেযর্র ei Spectrum aথর্াৎ বণর্ালীেক
Fraunhofer Spectrum বলা হয়। aধেমর দৃি েত হযরত মসীh মouদ (আ.) সূেযর্র েভতর eকিট
িনদশর্েনর েয uেlখ কেরেছন তা ei Fraunhofer Spectrum -i, যা দূরবীkণ যnt eবং েsকেটাসেকাপ
aথর্াৎ বনর্ালীিবkণ যেnt ধরা পেড়। Fraunhofer eিট বুঝেত পােরিন েয, সূেযর্র আেলােত কৃ েরখা েকন
রেয়েছ? দীঘর্ সময় aিতবািহত হবার পর 1859 সেন aনয্ আেরকজন জামর্ান িবjানী কাশর্ফ ei রহসয্ uদঘাটন
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কেরেছন। রহসয্িট হেc, সূেযর্র চতু:পাে র্ eকিট আবহমnল আেছ েযখােন সূেযর্র েচেয় তাপমাtা কম আর তা
েসi আেলা হেত ei তর ৈদঘর্য্েক আকষর্ণ কের আর eর ফেল ei তর ৈদেঘর্য্র sেল কৃ েরখা দৃশয্মান হয়।
পরবতর্ীেত সূেযর্র ei আবহমnেলর নাম েদয়া হেয়েছ Chromosphere (েkােমাসেফয়ার) । সূেযর্র েয
uপিরভাগ আমরা েদখেত পাi তােক Photosphere (ফেটাসেফয়ার) বলা হয়। আিদ যুগ েথেক মানুষ সূেযর্র
eকিট আবহমnল সmেকর্ aবিহত িছল যােক Corona (কেরানা) বলা হয় আর তা িছল সাদা রেঙর eবং পূণর্
সূযর্ gহেণর সময় যা সূেযর্র চতু:পাে র্ েদখা যায়। িতন হাজার বছেরর aিধক কাল েথেক আমরা Corona
(কেরানা)-র সােথ পিরিচত।
সূেযর্র Photosphere (ফেটাসেফয়ার) eবং Corona (কেরানা)-র মধয্sেল েয Chromosphere
(েkােমাসেফয়ার) রেয়েছ তা uনিবংশ শতাbীর গেবষণার আিবsার। েমাটকথা Fraunhofer Spectrum uনিবংশ শতাbীর িবsয়কর েমৗিলক আিবsার যdারা সূেযর্র আবহমnল সmেকর্ jান লােভ aসাধারণ সহায়তা
পাoয়া যায়। সূেযর্র Spectrum বা বণর্ালী সmেকর্ গেবষণার ফেল eিট জানা যায় েয, সূযর্ েকান েকান uপাদােন
গিঠত। eখােন িচtাকষর্ক িবষয় হেc, িহিলয়াম (eক pকার গয্াস) পৃিথবীেত নয় বরং সূেযর্ pথম আিবsৃত
হেয়েছ eর বণর্ালীর মাধয্েম। gীক ভাষায় সূযর্েক িহিলoস বলা হয় তাi eর নাম িহিলয়াম রাখা হেয়েছ।
1868 সেন সূেযর্র বণর্ালী িনেয় গেবষণার মাধয্েম িহিলয়াম আিবsার করা হেয়েছ আর eর aেনক বছর পর
1895 সেন তা পৃিথবীেত আিবsৃত হেয়েছ, আলহামdিলlাh। বতর্মােন সূযর্ িনেয় বড় বড় গেবষণা হেc, িকnt
Solar Physics বা ‘েসৗর পদাথর্িবদয্া’ িবষেয়র সূচনা হেয়েছ uনিবংশ শতাbীেত হেয়েছ আর eেkেt
Fraunhofer Spectrum-eর েমৗিলক grt aনsীকাযর্। সুবহানাlােহ oয়া িবহামিদিহ সুবহানাlািহল
আযীম। আlাhmা সােl আলা মুহাmিদন oয়া আেল মুহাmদ।

পিবt কুরআেনর সতয্তা সmেকর্ বতর্মান িবjােনর সতয্ায়ন
eখন ei aধম পিবt কুরআেনর eমন eকিট মহান সতয্তা সmেকর্ uেlখ করেত চায় যা uনিবংশ শতাbীেত
েজয্ািতিবর্jােনর বড় গেবষণাgেলার aনয্তম eকিট গেবষণা। aধম uেlখ কেরিছলাম েয, নktরািজর দূরt
জানার সূচনা হেয়িছল uনিবংশ শতাbীেত। eরপর drততার সােথ unিত ঘেটেছ িবংশ শতাbীেত, আমরা eিটo
জানেত সkম হেয়িছ েয, নktরািজ যা আকােশ িবিkpভােব িবচরণ করেত েদখা যায় তা eক িবশাল
বয্বsাপনার aংশ যােক গয্ালািk বা ছায়াপথ বলা হয়। আমােদর ছায়াপেথ কমেবিশ দশ হাজার েকািট নkt
আেছ। eরমেধয্ eকিট হেc আমােদর সূযর্। সূযর্ ছায়াপেথর েকnd হেত দশ হাজার আেলাকবষর্ দূরেt রেয়েছ।
আর ছায়াপেথর েকndিবnুর চতু:পাে র্ eক পাক েখেত সূেযর্র সময় লােগ িবশ েকািট বছর, যিদo সূেযর্র গিত
pিত েসেকেn 200 িকেলা িমটােরর aিধক। ei ছায়াপথ eতটাi বড় েয, eর eক pাn েথেক aনয্ pােn আেলা
েপঁৗছেত eক লk বছর সময় লােগ। 1920 সেনর পর েজয্ািতিবর্jােনর মূল সমসয্া িছল, ei মহািবে আমােদর
ছায়াপথi িক eকমাt ছায়াপথ না-িক আেরা েকান ছায়াপথ আেছ। িবখয্াত েজয্ািতিবর্দ eডuiন হাবল ei
সমসয্ার সমাধান করেত িগেয় বেলন, আেরা aেনক ছায়াপথ আেছ। eছাড়া মহািবে সাধারণত গয্ালািkgc
aথর্াৎ Cluster of Galaxies েদখেত পাoয়া যায়। 1929 সনিট ঐিতহািসক বছর যখন হাবল eর মাধয্েম
ei aপূবর্ আিবsার হেয়েছ েয, ei গয্ালাkীসমূেহর িবপুল সমাগম eেক aপর েথেক দূের সের যােc আর
আমােদর েথেক েয গয্ালাkীর দূরt েবিশ তার dের সরার গিতo ততটাi েবিশ। ei আিবsারেক হাবেলর সূt
বলা হয়। বতর্মান যুেগ মহািব সmেকর্ নতুন কের েযসব তথয্ জানা েগেছ তার মেধয্ eিট েমৗিলক grt রােখ।
eেtেক জানা েগেছ েয, আমােদর মহািব িsর নয় বরং pসািরত হেc। পিবt কুরআেন বলা হেয়েছ:
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ِ َّ ِ َ ﻨﻬﺎ ِﺑﺎ َﻳ ْ ٍﺪ
ﻮن
َ ّ َو
َ ٰ ْ َ اﻟﺴ َﻤﺂء َ َﺑﻨ
ّ
َ ْ ُواﻧﺎ َﳌ ُﻮْ ﺳﻌ
aথর্াৎ, eবং আমরা আকাশেক eকিট িবেশষ কুদরত dারা সৃি
সmpসারণকারী।

কেরিছ আর িন য়i আমরা
(সূরা আয যািরয়াত: 48)

হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) তঁার gেn বেলন,
‘sরণ রাখা আবশয্ক eমন মহািবে র ধারণা যা pিতিনয়ত িবsৃত হেc তা েকবল পিবt কুরআেনi
বিণর্ত হেয়েছ aনয্ আর েকান ঐশী gেn eর pিত দূরতম iি তo পাoয়া যায় না। মহািব kমশঃ
িবsৃিত লাভ করেছ িবjানীেদর দৃি েত ei আিবsার aতয্n grt রােখ েকননা, eর ফেল িব সৃি র
রহসয্ বুঝা তােদর জনয্ সহায়ক হেc। আিবsােরর দৃি ভ ী, িব সৃি র িবিভn ধাপসমূহ eমনভােব
সুs কের যা িবগ বয্াং (Big Bang) eর দৃি ভ ীর সােথ পুেরা সাম সয্ রােখ।’
(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - p.261)

নাuযুিবlাh, পিবt কুরআন যিদ েখাদার পk েথেক নািযলকৃত না হেতা তাহেল p uঠেতা েয, মহানবী (সা.) িক
কের জানেলন েয, আমােদর িব সংবd eবং েকান িsর বst নয় বরং pসািরত হেc, আর eিট িবংশ শতাbীর
গেবষণা dারা pমািণত। আর শিkশালী দূরিবkণ যেntর সাহােযয্ eবং ছায়াপেথর আেলা িবে ষণ কের তার
Spectrum aথর্াৎ বণর্ালী সmেকর্ গভীর গেবষণার মাধয্েম aিজর্ত হেয়েছ।
আলবাটর্ আiনsাiনেক িবংশ শতাbীর সবেচেয় বড় িবjানী বেল গণয্ করা হয়। তার Relativity Theory বা
আেপিkকতার তtt েথেক িতিন সুs iি ত েপেয়িছেলন েয, বতর্মান িব িবsৃত হেc িকnt িতিন মেন
কেরিছেলন েয eমনিট হেত পাের না তাi িতিন sীয় সূেt পিরবতর্ন eেন তােত Cosmological Constant
নামক eকিট rবক যুk কেরেছন যােত মহািব সmpসািরত না হয়। হাবল যখন eিট pমাণ কেরন, সিতয্i িব
িবsৃত হেc। তখন িতিন ei কমর্েক “The biggest blunder of my life” বেলেছন, aথর্াৎ eিট আমার
জীবেনর সবেচেয় বড় ভুল িছল। eবার েদখুন! পিবt কুরআেন eত েবিশ ৈবjািনক তথয্-pমাণ পাoয়া যা মূলত:
িবংশ শতাbীর সবেচেয় বড় িবjানীর দৃি েতo iেতাপূেবর্ িছল িবsয়কর। eিট িক pমাণ কের না েয, আlাh
আেছন? আর িতিন তঁার পিবt রসূল হযরত মুহাmদ মুsফা (সা.)-েক পিবt কুরআেনর মাধয্েম aদৃেশয্র jান
দান কেরেছন?
গয্ালাkী সমূেহর পরsর হেত দূের সের যাবার ঘটনা dারা pমাণ করা যায় েয, aেনক কাল পূেবর্ সকল গয্ালাkী
পরsেরর খুবi িনকেট িছল। িব সৃি সmেকর্ বতর্মােন েয দৃি ভ ী sীকৃত তা হেc সূচনালেg িবে র সকল
uপকরণ kুd eকিট sােন সংবd িছল আর তা pচn গরম eবং eর ঘনt িছল খুব েবিশ। eরপর eকিট িবগবয্াং
aথর্াৎ মহা িবে ারণ ঘেট ফেল েসসব uপকরণ িবিভn aংেশ িবভk হেয় পেড়। তারপর েসসব aংশ ধীের ধীের
পরsর হেত দূের সের েযেত থােক। eর মধয্ হেত িবিভn েসৗর জগত eবং নktরািজ জn িনেয়েছ। 1965 সেন
Radio Astronomy’র (েবতার েজয্ািতিবর্jান) মাধয্েম eকিট িব 3 িডিg েকলিভন eর েতজিkয়তা সmেকর্
মানুষ জানেত েপেরেছ, যdারা ei দৃি ভ ী sীকৃিত েপেয়েছ। িবংশ শতাbীর ei মহান গেবষণা সmেকর্o পিবt
কুরআেন uেlখ রেয়েছ। পিবt কুরআন বেল:
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ِ ْ
ِ ﻟﺴ ﻤ
ِ َّ اوﻟﻢ ﻳ َ َﺮ
َ ّ ُ ِاﳌﺂء
اﻓﻼ
َ َ َ ؕ ٍّ َ ٍ ﮐﻞ َ ْ ء
ۤ ْ ُ َاﻟﺬ ﻳ ْ َﻦ ﻛ َﻔ
َ ّ َ ﺮوا
ً ْ َ ﮐﺎﻧﺘﺎ
َ ْ َ ْ َ ﻮت
َ َ َ واﻻرض
َ َ َ َ ؕ ﻓﻔﺘﻘﻨﻬﻤﺎ
َ ْ وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣ َﻦ
َ ُ ٰ ْ َ َ َ رﺗﻘﺎ
َََْ
ٰ ٰ َّ ان ا
ِ
ﻮن
َ ْ ُ ﻳ ُ ْﺆ ﻣﻨ
aথর্: যারা asীকার কেরেছ তারা িক eিট েদেখ নাi েয, আকাশসমূh eবং পৃিথবী uভয়i সংবd
(িপnাকাের) িছল। aত:পর আমরা uভয়েক িছেড়-েফেড় পৃথক কের িদলাম eবং পািন হেত আমরা
pেতয্ক জীিবত বstর udব করলাম। তবুo িক তারা ঈমান আনেব না?
(সূরা আl আিmয়া: 31)

হযরত খলীফাতুল মসীh রােব (রােহ.) তঁার aনুিদত কুরআন মজীেদর ঊদূর্ aনুবােদ ei আয়াত সmেকর্ েনাট
িদেয়েছন:
‘eিট eমন আয়াত যা িবে র রহসয্েক eমনভােব uেmাচন কের যা েস যুেগর মানুেষর দৃি েত িছল
কlনাতীত।’ িতিন বেলন, ‘েগাটা িব দৃঢ়সংবd eমন বেলর মত িছল যা েথেক েকান বst বাiের
েবেরােত পারেতা না তারপর আমরা eেক িবে ারণ ঘটাi ফেল িনেমেষ পুেরা িবে র eেtেক udব
ঘেট, তারপর পািনর মাধয্েম pেতয্র জীিবত বst সৃি কের।’
বতর্মান িবjােনর সূt মেত েচৗdশ েকািট বষর্ পূেবর্ িবগ বয্াং eর ঘটনা ঘেটিছল। 1400 বছর পূেবর্ পিবt
কুরআেনর eিট বণর্না করা েকান সাধারণ বয্াপার নয়। পিবt কুরআন বেল, তবুo িক মানুষ ঈমান আনেব না?
আেমিরকার eকজন িবjানী িম: হয্াির eল িশপময্ান তার gn Black Holes, Quasars and the
Universe eর েশষিদেক িলেখন:
‘িবগ বয্াং (Big Bang) eর দৃি ভ ী eকিট pে র utর িদেত aসমথর্। েক ei uপকরণ সৃি
কেরিছেলন যা pচnrেপ িব ািরত হেয়েছ। েজয্ািতিবর্দেদর কােছ eর েকান utর েনi। আমােদর দৃি
েস পযর্n েপঁৗেছ যায় যখন িব সৃি হেয়েছ কেয়ক েসেকn পূেবর্ মাt িকnt েসখােন িগেয় আমােদর
দৃি শিk েথেম যায়। ei সৃি সমসয্ােক দাশর্িনক eবং ধমর্ীয় jােন jানীেদর কঁােধ তুেল িদেয় ei
পুsক eখােনi েশষ হেc।’
(Haughton Moffin Company, Boston University-USA, 1976 P-288)

হযরত মসীh মouদ (আ.) তঁার aসাধারণ gn iসলামী নীিত দশর্েন ei pে র utর eভােব িদেয়েছন, িতিন
বেলন:
‘িdতীয় pমাণ, েখাদা তা’লার aিst সmেকর্ পিবt কুরআন েখাদা তা’লােক সব কারেণর আিদ কারণ
িনিদর্ কেরেছ। েযমন েখাদা বেলন, ۙ ٰ َ ﻚ ا ْﳌ ُ ْﺘ
ٰ ِ وان
َ ّ َ َ (সূরা আn নাজম: 43) aথর্াৎ: কাযর্ o কারেণর
َ ِ ّ اﱃ َرﺑ
সকল শৃ ল েতামার s া o pিতপালেকর িনকট িগেয় েশষ হয়। ei যুিkর িবsৃত বয্াখয্া জানেত হেল
গভীর িচnার pেয়াজন। যত িকছু আেছ সবi কাযর্ o কারেণর শৃ েল আবd। ei জনয্ পৃিথবীেত
নানাrপ jান-িবjােনর জn হেয়েছ। েকননা সৃি র েকান aংশi ei শৃ ল বিহভূর্ত নয়। েকানিট aনয্
েকানিটর জনয্ সূt আবার েকানিট শাখা বা pশাখা। eিট সুs েয, েকান eকিট কারণ হয় sীয় সttায়
pিতি ত নয়েতা তার aিst aনয্ েকান কারণ হেত udূত হেব। তারপর িdতীয় কারণ aনয্ কারেণর
uপর িনভর্রশীল eবং ei pকােরi সমg শৃ ল িনিমর্ত। eিট হেত পাের না েয, ei সসীম জগেত কাযর্
o কারেণর শৃ ল েকাথাo িগেয় েশষ হেব না। আর aসীম হেলo pেয়াজেনর খািতের মানেত হয় েয,
ei শৃ ল িন য় েকান না েকান কারেণ েপঁৗেছ েশষ হেয়েছ। aতeব ei সব শৃ ল যঁার কােছ িগেয়
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েশষ হেয়েছ িতিনi েখাদা। চkু েমেল েদখ! ۙ ٰ َ ﻚ ا ْﳌ ُ ْﺘ
ٰ ِ وان
َ ّ َ َ ei আয়াত সংিkp কথায় িক
َ ِ ّ اﱃ َرﺑ
সুnরভােব uপেরািlিখত যুিk pদান করেছ। eর aথর্ হেc, সব শৃ ল েতামার s া পালনকতর্ায় েপঁৗেছ
েশষ হেয়েছ’।
(iসলামী নীিত দশর্ন, পৃ: 64)

পিবt কুরআেন ei সতয্ িববরণo বিণর্ত হেয়েছ েয, সবিকছুi ন র। সূরা আr রাহমােন বলা হেয়েছ:

ِ َ ْواﻻ ِﻛ
ُّ ُ
ِ ٰ َ ْ ْرﺑﻚ ُذو
ٍ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ۚ ﺮام
ْ َ اﳉﻠﻞ
َ ِ ّ َ وﺟﻪ
َ ْ َ َ ﮐﻞ ﻣَ ْﻦ
ُ ْ َ ٰ ْ ﻓﺎن ّوَ َﻳﺒ

aথর্াৎ: ভূপৃে যা িকছু আেছ সবi ন র, eবং aিবন র হেয় থাকেব েকবল েতামার pিতপালেকর সtা
িযিন pতাপ eবং সmােনর aিধপিত।
(সূরা আr রাহমান: 27-28)

ٌ ّ ُ (সূরা আr রা’দ: 3) aথর্াৎ: ঘুণর্ায়মান gহ-নkt সবi eক
ٍ َ َ ﺮى ِﻻ
eরপর সূরা আr রা’েদ বেলন: ؕ ً ّ ﺟﻞ ﻣّ ُ َﺴ
ْ ِ ْ ﮐﻞ ّ َﳚ
িনিদর্ সময় পযর্n গিতশীল থাকেব। egেলা সবর্দা চলমান থাকেব না। বতর্মান যুেগর িবjান পিবt কুরআেনর
ei সতয্েকo সতয্ায়ন কেরেছ। আমরা যুগ যুগ ধের eিট েদেখ আসিছ েয, মানুষ জn েনয়, বড় হয় তারপর
eকসময় আবার dবর্লতার যুগ আেস পিরেশেষ েস মারা যায়, aনুrপভােব জীবজnt eবং uিdেদর uপর মৃতুয্
েনেম আেস িকnt পৃিথবী eবং নেভামnেলরo েয ংসযj েনেম আসেব, eিট বতর্মান যুেগর গেবষণা েথেক
pমািণত। মrভূিমর িবে ষেণর মাধয্েম পৃিথবীর বয়স িনrপন করা েযেত পাের। বতর্মােন পৃিথবীর বয়স সােড়
চার’শ েকািট বছর বেল ধারণা করা হয়। সূযর্ eবং েসৗরজগেতর বয়স পঁাচ’শ েকািট বছর বেল aনুমান করা হয়।
eবং ধারণা করা হেc েয, সূেযর্র েভতর েয হাiে ােজন jলেছ eবং িনuিkয়ার িবিkয়ার মাধয্েম িহিলয়ােম
পিরবিতর্ত হেc, তা আগামী pায় পঁাচ’শ েকািট বছেরর মেধয্ েশষ হেয় যােব। eরপর সূেযর্র আকৃিত aেনক বড়
হেয় যােব। বুধ gহ পযর্n সূযর্ িবsৃত হেয় পড়েব। pচn গরেম েস সময় আমােদর পৃিথবীর সমুেdর পািন বাি ভূত
হেয় uেড় যােব eবং e ধরা পৃ হেত pােণর aিst িনঃেশষ হেয় যােব। eরপর সূেযর্র আেরক পযর্ায় আসেব
যখন তা সংকুিচত হেত থাকেব, eমনিক eর আকৃিত eকিট gেহর সমান হেয় যােব। তখন সূেযর্র আেলা hাস
পােব। eধরেনর নktেক White Dwarf বলা হয়। ei যুগ েযন সূেযর্র বাধর্েকয্র যুগ হেব। (িবsািরত জানার
জনয্ েদখুন: Exploration of the Universe by Abell)
সূযর্ হলুদাভ েদখা যায়। তারকারািজর িবিভn রঙ হেয় থােক আর বয়সo িভn িভn। েমাটকথা aগিণত তারকারািজ
ٌّ ُ
ٍ َ َ ﺮى ِﻻ
যা eখন ঘুণর্ায়মান তােদর সবার বয়সi সীিমত। েযভােব পিবt কুরআন বেলেছ. ؕ ً ّ ﺟﻞ ﻣّ ُ َﺴ
ْ ِ ْ ﮐﻞ ّ َﳚ
(সূরা আr রা’দ: 3) aথর্াৎ: সবi eক িনিদর্ সময় পযর্n গিতশীল থাকেব। বতর্মান িবjানo eেক সমথর্ন কের।
‘aধুনা গেবষণা e বয্াপাের eকমত েয, Proton (পরমাণু েকেndর a ীভূত ধণাtক আধানযুk
কিণকা-aনুবাদক)-eর eকিট িনধর্ািরত বয়স আেছ, যা aিতkম করার kমতা তার েনi; যিদo পদাথর্
িবjােনর গেবষকগণ iেতাপূেবর্ Proton eর আয়ু াল aসীম বেল মেন করেতা’।
(Revelation, Rationality, Knowledge and Truth - p.273)

পদাথর্ িবjােনর eকিট sীকৃত সূt হেc enিপ (Entropy) সবর্দা বৃিd েপেত থােক। aথর্াৎ, মহািবে
(Disorder) িবশৃ লা বৃিd েপেত থােক। eর ফলাফল হেc, ‘মহািবে েযসব uপাদান আেছ তার খুব সামানয্
aংশ শিkর আকাের ন হেত থােক eবং eেক কখনi পুনরায় েকানভােব aজর্ন করা যায় না।’
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eছাড়া hযূর আকদাস (রােহ.) তঁার gেn িলেখন:
‘kয়ী ু eবং aনািদ-aনn eকসােথ চলেত পাের না। বst aনবরত kয় হoয়া সেtto aবিশ থাকেব তা
aসmব। pেতয্ক kয়শীল বst aবশয্i েশষ হেয় যােব।’
েমাটকথা েযভােব িবে র সূচনা েখাদা তা’লার pিত iি ত কের aনুrপভােব িবে র ংসo েখাদা তা’লার pিত
iি ত করেছ। ৈসয়দনা হযরত মসীh মouদ (আ.) -eর eকিট দূর দৃি সmn udৃিত পাঠ কের বkৃতা েশষ
করিছ। িতিন sীয় gn iসলামী নীিত দশর্ন পুsেক বেলন:
ُّ ُ
ٍ َ ﻋﻠﻴﻬﺎ
‘aত:পর িতিন তঁার aিst সmেn eকিট সূk যুিk িদেয়েছন আর তা হেলা: وﺟﻪ
َ ْ َ َ ﮐﻞ ﻣ َ ْﻦ
ُ ْ َ ٰ ْ ﻓﺎن ّو َ َﻳﺒ
ِ َ واﻻ ِﻛ
ِ ٰ َ ْﻚ ُذوْ اﳉ
ۚ ْﺮام
ْ َ ﻠﻞ
َ ِ ّ ( َرﺑসূরা আr রাহমান: 27-28) aথর্াৎ pেতয্ক িজিনষ লয়শীল eবং িযিন aিবন র,
িতিন হেলন েখাদা! মহাpতাপািnত o মহামযর্াদাবান। eখন েদখ, যিদ আমরা ধের েনi েয, পৃিথবী েরণু
েরণু হেয় যােব eবং নktিনচয় েভে টুকেরা টুকেরা হেয় যােব eবং তার লেয়র িনিমt eমন eক বায়ুর
pবাহ সৃি হেব েয, eসব িকছু িনি h হেয় যােব, তবু বুিd o যুিk eকথা মানেব o sীকার করেব, বরং
সুs িবেবক eিটi আবশয্ক jান করেব েয, ei সময্ক লেয়র পেরo eকটা িকছু aবিশ থাকেব, যা লয়
হেব না। eবং পিরবতর্ন sীকার করেব না বরং sীয় pথম aবsায় aনঢ় থাকেব। aতeব িতিনi েসi
েখাদা, িযিন সকল লয়শীল aিst pকাশ কেরেছন eবং sয়ং লেয়র হs হেত িনরাপদ রেয়েছন।’
(iসলামী নীিত দশর্ন, পৃ: 66)

আlাh তা’লা সবাiেক sীয় তttjান লােভর েতৗিফক িদন, আমীন।
oয়া আিখrd দাoয়ানা আিনল হামd িলlািহ রািbল আলামীন।
(aনুবাদ: আহমদ তােরক মুবাে র)
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