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ক োয়োন্টোম কমথড ঈমোন বিধ্বংসী মতিোদ
আল্লোহক পোওয়োর জনয, আল্লোহর নন ট্য হোবসল রোর জনয মুরো োিো িো ধ্যোন ইসলোকম এ বট্ স্বী ৃত বিষয়। অনয ধ্কমের ধ্মেগুরুরোও বনজ
আত্মোর উপর বনয়ন্ত্রণ প্রবতষ্ঠোর জনয ধ্যোন কর থোক । বহন্দুকদর ক োগধ্যোন ও কিৌদ্ধকদর বিপোসনধ্যোন এর অনযতম। তকি ইসলোকমর মুরো োিো
িো ধ্যোন এিং অনয ধ্কমের পবিতকদর ধ্যোকনর মকধ্য আ োশ-পোতোল িযিধ্োন রকয়কে। োরণ ইসলোকমর মুরো োিোর উকেশয হকলো, আল্লোহ
তো‘আলোর নন ট্য লোভ রো, আর বহন্দু ক োগী িো কিৌদ্ধ বভক্ষু কদর ধ্যোকনর উকেশয হকলো, আত্মোর উপর বনয়ন্ত্রণ প্রবতষ্ঠোর মোধ্যকম দুবনয়োিী
ব েু ফোয়দো হোবসল রো।
পবিমো বিজ্ঞোনীরো মুরো োিোর কমৌবল বিষয়গুকলোর উপর পরীক্ষো-বনরীক্ষোর পর কদখকত কপকলন ক , ধ্যোকনর মোধ্যকম অন্তকর ক বিষয় কগেঁকথ
কদওয়ো হয়, স ল অঙ্গ-প্রতযঙ্গ অন্তকরর বিশ্বোস অনু োয়ী কস বিষকয় সোড়ো কদয়। তোরো ৬০/৭০ দশক ধ্যোকনর উপর িযোপ ভোকি গকিষণো
রকত শুরু কর। এ প েোকয় তোরো এই বসদ্ধোকন্ত উপনীত হয় ক , মোনবস ও শোরীবর উভয় করোকগর বনরোমকয় ধ্যোন ো ে র ভূবম ো রোখকত
সক্ষম। এই প্র োকরর ধ্যোনক তোরো ‘কমবডকট্শন’ িকল আখযোবয়ত করন। িতেমোকন বিকশ্বর অকন কদকশই করোগ বনরোমকয়র জনয কমবডকট্শন
রোর িযোপ প্রচলন রকয়কে।
ব ন্তু িোংলোকদকশর ক োয়োন্টোম কমথড িযবতক্রমধ্মেী কমবডকট্শকনর থো িলকে। কমবডকট্শকনর উৎপবি হকয়বেল মোনবস ও শোরীবর করোগ
মুবির লকক্ষ অথচ ক োয়োন্টোম কমথড করোগ বনরোমকয়র গবি কথক কিবরকয় জীিকনর সিেকক্ষকে এ নতুন দৃবিভবঙ্গ গ্রহকণর আহ্বোন জোনোকে।
করোগ বনরোমকয়র বিশ্বোকসর স্থোকন তোরো মুি বিশ্বোস নোকম বিবভন্ন ধ্রকণর ুফরী আ ীদোর প্রচোর শুরু করকে।
ক োয়োন্টোম কমথকডর প্রধ্োন গুরুজী শহীদ আল কিোখোরী মহোজোত প্রথকম কজযোবতষী বেকলন। বতবনই ক োয়োন্টোম কমথকডর িযবতক্রমধ্মেী
কমবডকট্শকনর উদ্ভোি । বতবন মূলত এ জোতীয় কমবডকট্শকনর মূল আবিকারোর ডোব কিনসন িো ডোব ডীন অরশীন এর িোতলোকনো ফমুেলো কথক সূে
গ্রহণ কর বনকজর গকিষণোলব্ধ কজযোবতবিেজ্ঞোকনর বিবভন্ন দশেন ক োগ কর ক োয়োন্টোম এর এই বিকশষ কমবডকট্শন আবিকারোর করন।
তোর আবিকারৃত এই নতুন ধ্রকণর কমবডকট্শকনর প্রবত সি ধ্কমের মোনুষক আ ৃি রোর জনয বিকশষত বহন্দু ও কিৌদ্ধকদরক আ ৃি রোর জনয
বহন্দু ও কিৌদ্ধ ধ্কমের বিবভন্ন রীবত-নীবত, ও আ ীদো বিশ্বোকসর বমশ্রণ ঘট্োকনো হকয়কে। তোই ক োয়োন্টোম কমথড পবিমো কদকশ প্রচবলত কমবডকট্শন
নয়। িরং এবট্ এ বট্ জীিন িযিস্থো ও মতিোদ, ক খোকন বিজ্ঞোন ও সি ধ্কমের বমশ্রকণ জীিকনর সিেকক্ষকে নতুন বদ বনকদেশনো কদওয়োর কচিো রো
হয়, বি ক মনবট্ করবেল িোদশো আ িোর ভ্রোন্ত দ্বীকন ইলোহী আবিকারোর কর।
শহীদ কিোখোরীর এই প্রকচিো শুরু হয় প্রোয় বতন ুগ আকগ ১৯৭৩ সোকল তদোনীন্তন ‘মোবস ঢো ো ডোইকজস্ট’ পবে োয় অতদ্রীয়ীয় বিষকয়
কলখোকলবখর মোধ্যকম। ১৯৭৫ সোকল ‘সোপ্তোবহ বিবচেোয়’ এ বিষকয় অকন গুকলো কলখো প্র োশ রো হয়। ১৯৮০ সোকল তোরো ঢো োর শোবন্ত নগকর
অবফস কখোকল। ১৯৮৩ সোকল এই কমবডকট্শনক িযোপ ভোকি মোনুকষর মকধ্য েড়োকনোর জনয ‘ক োগয কমবডকট্শন ক দ্রীয়’ স্থোপন রো হয়। ১৯৮৬
সোকল এই ক দ্রীয় ‘ক োগয ফোউকিশন’ নোকম পবরচোবলত হয়।
এবদক মহোজোত মোনুকষর মকধ্য পবরবচবতর জনয এই কমবডকট্শন সম্পক ে বিবভন্ন পে-পবে োয় িযোপ ভোকি বলখকত থোক ন। এভোকি
কলখোকলবখর এ প েোকয় খন বতবন গণমোনুকষর মকধ্য এ িযোপোকর আগ্রহ লক্ষ রকলন তখন কমবডকট্শন ক োসে চোলু রো হয়। ১৯৯৩ এর ৭
জোনুয়োরী কমবডকট্শন এর সিেপ্রথম ক োসে অনুবষ্ঠত হয়। িতেমোকন ক োয়োন্টোম কমথড নোকম এরো কমবডকট্শন ক োসে চোবলকয় োকে। এ প েন্ত তোরো
৩০০ এর অবধ্ ক োসে সমোপ্ত করকে। মোনুষ তোর োকে োয় করোগ বনরোমকয়র আশোয়, ব ন্তু বতবন বনরোমকয়র নোকম তোকদর িোদশোহ আ িকরর
দ্বীকন ইলোহীর মকতো সিেধ্কমের সমন্নকয় গবিত নতুন এ মতিোদ বশক্ষো বদকয় োকেন, আর অিুঝ মুসলমোনকদর ঈমোন হরণ রকেন। (তথযসূে,
মোবস আল-আিরোর কফব্রুয়োরী ২০১২)
আমোকদর কদকশর মুসলমোনরো ধ্মে সম্পক ে তট্ো আকিগী ততট্ো জ্ঞোনী নয়। ধ্মে সম্পক ে সোধ্োরণ জ্ঞোনও রোকখ নো এই ধ্রকণর মুসলমোকনর
সংখযোও ম নয়। মুসলমোনকদর ধ্মেীয় জ্ঞোকনর নদনযতোক পুেঁবজ কর ুকগ ুকগ অকনক ই মুসলমোনকদর ঈমোন-আ ীদো ধ্বংস রোর কচিো
করকে। িতেমোন ক োয়োন্টোম কমথড কসই এ ই পথ অিলম্বন কর খুি ক ৌশকল মুসলমোনকদর ঈমোন-আ ীদো ধ্বংস কর োকে। বনকআ আমরো
ক োয়োন্টোম এর এমন ব েু মতিোদ তুকল ধ্রবে, ো বিশ্বোস রকল মুসলমোনকদর ঈমোনই নি হকয় োকি।
১ব ইসলোম ুফকরর মকধ্য পোথে য হকলো ব েু আ ীদো-বিশ্বোস ও আমকলর। তকি ক উ বদ ঈমোন-আ ীদো বি রোকখ আর আমল নোও কর,
তিু কস এ বদন নো এ বদন জোন্নোকত োকি। ব ন্তু ঈমোন-আ ীদোর মকধ্য বদ গলদ থোক , তোহকল সোরো জীিন কন আমল রকলও জোন্নোকত
োওয়ো োকি নো। ক োয়োন্টোম কমথড মুসলমোনকদর অমূলযধ্ন ঈমোন ধ্বংস রোর পোয়তোরো চোলোকে। ক োয়োন্টোম কমথকডর ক োকসে ভবতের পর
সিে প্রথম এ বট্ প্রতযয়ন পোি রো হয়, এই প্রতযয়নই তোকদর মূল চোবল ো শবি। প্রতযয়নবট্ এই, ‘ অসীম শবির অবধ্ োরী আমোর মন, ো
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চোই তোই পোকিো ো খুবশ তোই কনি’ তোকদর এই প্রতযয়নবট্ সম্পূণেরূকপ ুরআন-সুন্নোহ বিকরোধ্ী। ক ননো ুরআকনর অকন আয়োত আর অকন
হোদীস দ্বোরো এ থো সুস্পিভোকি প্রমোবণত ক , এ মোে আল্লোহ তো‘আলোই অসীম শবির অবধ্ োরী। বতবন েোড়ো আসমোন- মীকন ো ব েু আকে
সিব েুর শবিই সসীম। অতএি মোনুকষর মনক অসীম শবির অবধ্ োরী িলো স্পি ুফরী থো। তোেোড়ো ‘ ো চোই তোই পোকিো’ এই বিশ্বোকস
আল্লোহর উপর ভরসোর হু ুম স্পিভোকি লঙ্ঘন রো হকয়কে। ুরআন শরীকফ আল্লোহ তো‘আলো মুবমনকদরক ক ক োকনো োকজ আল্লোহর উপর
ভরসো রকত িকলকেন। ক মনঃ আল্লোহ তো‘আলো িকলন, ‘অতঃপর আপবন খন ক োকনো োকজর বসদ্ধোন্ত গ্রহণ কর কফকলন, তখন আল্লোহর
উপর ভরসো রুন। আল্লোহ ভরসো োরীকদর ভোকলোিোকসন। (সূরো আল ইমরোনঃ১৫৯, আকরো দ্রিিয, সূরো তোওিোঃ৫১, সূরো তোগোিুনঃ১৩, সূরো
ইউসুফঃ৬৭, সূরো আল ফুর োনঃ৫৮ ইতযোবদ) অথচ ক োয়োন্টোকমর এই থো ‘ ো চোই তোই পোকিো’ এর মকধ্য আল্লোহ তো‘আলোর উপর ভরসোক
প্রতযোখযোন রো হকয়কে। হযোেঁ তোরো বদ থোট্ো এভোকি িলকতো, ‘ ো চোই তোই পোকিো বদ আল্লোহ চোন’ তোহকল ক োকনো সমসযো বেল নো।
২ব ‘ ো চোই তোই পোকিো’ এখন প্রশ্ন হকলো বদকি ক ? এই প্রকশ্নর জিোি ক োয়োন্টোম বণ ো ২৩৯ পৃব কদওয়ো হকয়কে, কসখোকন িলো হকয়কে,
‘ক োয়োন্টোকমর মকত আল্লোহ/গড/ ভগিোন/ প্র ৃবত ক ক উ দোতো হকত পোকর।’ অথচ ুরআন সুন্নোহর আকলোক প্র ৃত দোতো এ মোে আল্লোহ
তো‘আলো। গড/প্র ৃবত/ভগিোন এসিক দোতো মোনোর অথেই হকলো আল্লোহ তো‘আলোর সোকথ অনযক শরী রো। আর বশর দ্বোরো ঈমোন নি হকয়
োয়। অতএি ক োয়োন্টোকমর এই মতিোদ সম্পূণে ঈমোন বিধ্বংসী মতিোদ।
তোেোড়ো ‘ ো চোই তোই পোকিো’ এ থো সম্পূণে িোস্তিতো বিিবজেত। োরণ চোওয়োর সোকথ পোওয়োর শতভোগ সংক োগ হকি জোন্নোকত। এই পৃবথিীকত
শতভোগ চোওয়ো পোওয়োয় পবরণত হওয়ো সম্ভি নয়। তোইকতো আল্লোহ তো‘আলো ুরআকন িকলকেন ‘মোনুষ ো চোয় তোই ব পোয়?’ (সূরো আন
নোজোম ২৪) বদ পৃবথিীকতই মোনুকষর শতভোগ চোওয়ো পোওয়োয় রূপোন্তবরত হকতো, তোহকল কতো পৃবথিীই জোন্নোত হকয় ক কতো। মোনুকষর শতভোগ
চোওয়ো তথো আশো-আ োঙ্ক্ষো শুধ্ুমোে জোন্নোকতই পুরো রো হকি, এ মকমে আল্লোহ তো‘আলো িকলন, ‘আর কতোমরো কসখোকন ো চোকি তোই পোকি’
(সূরো হোমীম কসজদোঃ৩১)
৩ব ক োয়োন্টোকমর মকত বহন্দু, কিৌদ্ধ, বিিোন, ইসলোম কমোট্ থো সি ধ্কমের কমৌবল বশক্ষোই এ । োকজই ক ক োকনো ধ্মে পোলনই কথি।
ক োয়োন্টোকমর মকত স ল ধ্মেই গ্রহণক োগয। (ক োয়োন্টোম উচ্ছ্বোস পৃব৯)
ইসলোকম পূকিের স ল নিী-রোসূল ও আসমোনী গ্রন্থসমূহক স্বী ৃতী প্রদোন রো হকয়কে। এই স্বী ৃতীর অথে এই নয় ক , ুরআন অিতীণে
হওয়োর পরও বদ ক উ বনজ ধ্মে অনু োয়ী আমল কর, তোহকল কস মুবি কপকয় োকি। িরং এই স্বী ৃতী অথে এই ক , পূকিের নিী-রোসূলগণ
িোস্তকিই সতয নিী-রোসূল বেকলন এিং তোকদর মোনোয় তোকদর ব তোিও সতয বেল। ব ন্তু ুরআন অিতীণে হওয়োয় পূকিের সমস্ত আসমোনী
ব তোি রবহত হকয় কগকে। তোইকতো আল্লোহ তো‘আলো স্পি ভোষোয় ুরআকন িকল বদকয়কেন ‘ক ইসলোম েোড়ো অনয ক োকনো ধ্মে পোলন রকি
বিন োকলও তো তোর কথক গ্রহণ রো হকি নো, আর আবখরোকত কস ক্ষবতগ্রস্তকদর অন্তভুেি হকি। (সূরো আল ইমরোনঃ৮৫)
ক খোকন ুরআকন স্পিভোকি িকল কদওয়ো হকলো, ইসলোম েোড়ো অনয ক োকনো ধ্মে পর োলীন মুবির জনয কথি নয়, কসখোকন ক োয়োন্টোম কমথড
ীভোকি অনয ধ্মেক ও গ্রহণক োগযতোর সনদ বদকত পোকর? ক োয়োন্টোকমর ী অবধ্ োর আকে ক কস অনয ধ্মেক গ্রহণক োগযতোর সনদ বদকি?
এ ই সমকয় এ োবধ্ ধ্মেক গ্রহণক োগয িলো ুবি বিরুদ্ধ থোও িকট্। ক ননো ধ্মে হকলো মোনুকষর জীিন োপকনর আসমোনী সংবিধ্োন। এ ই
কদকশ এ ই সমকয় এ োবধ্ সংবিধ্োন ক মন ো ে র নয়, কতমবনভোকি আল্লোহর এই পৃবথিীকত এ ই সমকয় এ োবধ্ ধ্মে িো সংবিধ্োন
ো ে র হওয়ো িো গ্রহণক োগয হওয়ো সম্ভি নয়। ইসলোম ক কহতু সিেকশষ আসমোনী সংবিধ্োন তথো আল ুরআন বনকয় একসকে, তোই ুরআন
নোব ল হওয়োর পর অনযসি সংবিধ্োন তথো ধ্মে িো ধ্মেগ্রন্থ রবহত ও অগ্রহণক োগয বিকিবচত হকি। এট্োই হকলো বু ির দোবি।
ক োয়োন্টোম কমথড অনয ধ্মেক গ্রহণক োগয িকল বনকজর ঈমোন ক মন ধ্বংস করকে, কতমবনভোকি অনয মুসলমোনকদরক এই মতিোকদ দীবক্ষত
কর অনযকদর ঈমোনও নি কর োকে।
৪ব ক োয়োন্টোকমর উদ্ভোবিত জীিনদৃবির সংজ্ঞো বদকত বগকয় িলো হকয়কে, ‘ক োয়োন্টোম হকে কসই সোকয়ন্স অি বলবভং ো িকল কদয় জীিনট্োক
ীভোকি সুন্দর রো োয়। ভুল কথক ীভোকি দূকর থো ো োয়। পোপ ত ম রো োয়। ভোল িো লযোণ ত কিবশ রো োয়। ক োয়োন্টোকমর
বশক্ষো এ কক্ষকে নিী-রোসূলকদর ক বশক্ষো, ওলী-িু গু েকদর ক বশক্ষো, মুবন-ঋবষকদর ক বশক্ষো, তো কথক আলোদো ব েু নয়। হোজোর িের ধ্কর
তোরো ক বশক্ষো বদকয় একসকেন, ক োয়োন্টোম কস থোগুকলোই িলকে। শুধ্ু ভোষোট্ো আধ্ুবন । (হোজোকরো প্রকশ্নর জিোি, মহোজোত ১/৩০১)
এখোকন স্পি ভোষোয় স্বী োর রো হকলো ক , ক োয়োন্টোকমর বশক্ষো হকলো, নিী-রোসূলকদর তোওহীদী িোণী ও মুবন-ঋবষকদর ুফরী মতিোকদর
সমবিত এ বট্ রূপ। অতএি সোিধ্োন কহ মুসবলম ভোই! ক োয়োন্টোকম দীক্ষো লোভ কর বনকজর ঈমোন কখোয়োকিন নো।
নিীজী মুহোম্মোদ সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো সোল্লোম এর আবনত জীিন িযিস্থোর উপর সন্তুি হকত নো পোরো ক োয়োন্টোকমর সিকচকয় িড় িযথেতো।
বনকজর িুবদ্ধমকত স ল ধ্কমের বন েোস আর বিজ্ঞোকনর বথউবর বমশ্রকণ সফলতোর সূে আবিকারোর সিকচকয় িড় ভুল। মুবমন-মুসলমোন হকত হকল
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সিেোিস্থোয় ুরআন সুন্নোহর মোকঝ বনকজর স ল সমসযোর সমোধ্োন, স ল প্রকশ্নর উির আর স ল চোবহদো পূরকণর বদ বনকদেশনো খুেঁকজ পোওয়োর
বিশ্বোস রোখকত হকি। ুরআন-সুন্নোহ প্রদি জীিন িযিস্থোয় তুি থো কত হকি এিং মকন-প্রোকণ তোর পূণেোঙ্গ অনুসরকণ বনকজক সেঁকপ বদকত হকি।
বিধ্োতো বহকসকি এ মোে আল্লোহ তো‘আলোর উপর আস্থোশীল হকত হকি। নিীজী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো সোল্লোম এর আদশেক এ মোে পোলনীয়
বিশ্বোস রকত হকি। ক োয়োন্টোকমর আবিকারৃত জীিন- োপকনর বিজ্ঞোকনর অনুসরণ রো োকি নো। োর বভবি রোখো হকয়কে বিশ্ব স্বোস্থয সংস্থো তৃে
প্রদি জীিকনর সংজ্ঞো আর রুশ দোশেবন বলওট্লস্টয় এর ব েু মন্তকিযর উপর। মুসলমোনকদরক ইয়োহুদী-বিিোন িো তোকদর স্বোস্থয সংস্থোর কদয়ো
সংজ্ঞো অনু োয়ী জীিন োপকনর বিজ্ঞোন পোলন রকত হকি ক ন? মুসলমোনকদর জনয ইসলোকমর বিবধ্-বিধ্োন ও নিীজী সোল্লোল্লোহু আলোইবহ ওয়ো
সোল্লোম এর আদশেই ব পূণেোঙ্গ জীিন িযিস্থোরূকপ কথি নয়। োরো ইসলোমক পূণেোঙ্গ জীিন িযিস্থো মোনকি নো, তোরো ুরআকনর স্পি আয়োত
‘আজ আবম কতোমোকদর জনয কতোমোকদর ধ্মে পবরপূণে কর বদলোম। (সূরো মোবয়দোঃ৩) অস্বী োর রোয় োকফর হকয় োকি।
ক োয়োন্টোম কমথড নতুন জীিনদৃবির থো িকল মূলতঃ ইসলোকমর পূণেোঙ্গতো অস্বী োর রকে। তোই োরো নো িুকঝ ইবতমকধ্য ক োয়োন্টোকম ঢুক
পকড়কেন অথিো োরো এখন ঢু কত চোকেন তোরো এখনই সতে কহোন, তোওিো কর সবি ইসলোকমর পকথ বফকর আসুন এিং পূণেোঙ্গরূকপ ইসলোম
ধ্মে কমকন চলুন। কচৌেশত িের আকগই আল্লোহ তো‘আলো আপনোর সি সমসযোর সমোধ্োন ুরআন ও সুন্নোহর মোকঝ বদকয় করকখকেন। অতএি
অনয ক োকনো বদক নো ক কয় আপনোর ধ্মে ইসলোমক আেঁ কড় ধ্রুন। োরো পূণেোঙ্গরূকপ ইসলোম ধ্মে কমকন চলকি তোকদর জনয আবখরোকত বচর
শোবন্তর জীিন কতো অকপক্ষো রকেই, দুবনয়োকতও আল্লোহ তো‘আলো তোকদর জনয প্রশোবন্তময় জীিকনর ওয়োদো করকেন। তোই আসুন আমরো
ক োয়োন্টোমসহ অনযোনয সি িোবতলক পবরতযোগ বর এিং জীিকনর সিেকক্ষকে ইসলোমক চচেো বর। আল্লোহ তো‘আলো আমোকদর সিোইক
তোওফী দোন রুন। আমীন।
বিব দ্রব ক োয়োন্টোম কমথকডর আকরো অকন মতিোদ ুরআন-হোদীস সোংঘবষে । পোরচোর সংবক্ষপ্ত পবরসকর এর কচকয় কিবশ আকলোচনো সমীচীন
নয়। তোই োরো এ সম্পক ে বিস্তোবরত জোনকত আগ্রহী তোরো ব্রোউজ রুনঃ
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