
সূয��হেণ 
মািণত েসৗিদ উ�ুল �ুরা ব�ষপি�কা(ক�ােল�ার)িনভু�ল নয় 
কমর উি$েনর িরেপা%ট, অনুবাদক হািববুল আহাদ 

৩রা নেভ+র, ২০১৩ েরাববার, আি/কায় পূণ� ও মধ�
ােচ� আংিশক সূয��হণ হেয়িছল যখন হাজার হাজার মানুষ, েকানরকম 

েজ�ািতঃশা9 গণনার উপর িনভ�র না কেরই, খািল েচােখ চাঁেদর জ= অবেলাকন কের> এ কথা েজ�ািতিব�A গেনরা ভােলাভােবই 

জােনন েয যখন সূয��হণ হয় েসই সB�ায় চাঁদ দৃিDেগাচর হওয়া সEবপর নয় েযেহতু চাঁদ তখেনা লুFািয়ত ধােপ িবরাজ কের, 

আরিবেত যােক ‘মাহাক’ বলা হয়> িদেনর আেলায় সূয��হণ দৃশ�মান হয় যখন সূয�, চI এবং পৃিথবী একই সমতেল িবরাজ 

কের, িনেচর িচেK েযমন েদখােনা হেয়েছ> 

 

ইসলােমর ইিতহােস এটাও অেনেকর জানা েয নবী মুহা�দ (সঃ আঃ)এর সময় ১০ 

িহজিরেত মিদনায় একবার সূয��হণ হেয়িছল েযিদন নবী-পুK ইMাহীম (আঃ) 

ইেNকাল কেরন> িদনিট িছল েসামবার ২৯েশ শাওয়াল, ১০ িহজির (২৭এ জানুয়াির, 

৬৩২ িRDাS) এবং ১০ িহজিরর দুল �াদাহ মাস TU হয় এর এক িদন পর েথেক, 

সূয��হেণর িদন েথেক নয়>মুসিলম ইিতহাসিবেদরা এসব তািরখVেলা খুবই 

িনভু�লভােব নিথভুW কেরিছেলন যা েথেক েদখা যায় েয িবদায় হেXর িদনিট িছল 

TYবার, ৯ই $ুল িহZাহ, ১০ িহজির, অসংখ� সিহ হািদেস েযমন বিণ�ত আেছ > 

 

অতএব, ৈব\ািনক উপা] এবং ইসলােমর ইিতহাস ^ারাও এটা অবধািরতভােব 


মািণত েয ইসলােমর চাI মাস েকান অব_ােতই সূয��হেণর একই সB�া েথেক 

TU হেত পাের না, েযেহতু সূ�্যােaর পর (একই অbেল) চাঁদ দৃিDেগাচর হওয়া সEব নয় > ৩রা নেভ+র ২০১৩ েত এক েসৗিদ েজ�ািতিব�A, িরয়ােদর 

খােলদ আল-আজািজ সূয��হেণর সময় অaগামী চাঁেদর ছিব ধারণ কেরিছেলন, েযমনিট 
কািশত হেয়েছ ICOP ওেয়বসাইেট (ছিব gDব�)> 

 

এতদসে]ও েসৗিদ উ�ুল �ুরা ক�ােল�ার চাI মাস TU কেরেছ সূয��হেণর একই সB�া 

েথেকই েযেহতু পি�কার িনণ�ায়ক শত� (অথ�াA মFার িদগেN সূ�্যােaর পর চাঁেদর অa 

যাওয়া) পূরণ হেয়েছ, যিদও েকান অব_ােতই খািল েচােখ চাঁদ দৃিDেগাচর হওয়া েমােটই 

সEব িছল না> এ ঘটনা সেiহাতীতভােব 
মাণ কের েয েসৗিদ উ�ুল �ুরা ক�ােল�ার 

চাঁেদর দৃিDেগাচরতার সােথ সাম�স�পূণ� নয়; এসব 
ােয়ািগক িবষয় না েবাঝার কারেণ 

যুWরাজ� এবং িবেদেশ কােরা কােরা ^ারা তা অসত� ভােব ধম�ীয় ক�ােল�ার িহসােব 


চািরত হেয় আসেছ> 

 

অিত আনi (এবং lিaর)সােথ পাঠকেদর জানােত চাই েয িরয়াদ সুি
ম েকাট� (েসৗিদ 

আরব) এবার তাঁেদর উ�ুল �ুরা ক�ােল�াের এই ভুেলর কথা lীকার কেরেছ এবং 

মুহররম ১৪৩৫ িহজিরর (ইসলামী নববষ�) TU ক�ােল�াের 
কািশত তািরখ েথেক 

একিদন িপিছেয় েদয়ার িসpাN িনেয়েছ, ফেল পেরর িদন সB�ায় চাঁেদর 
কৃত 

দৃিDেগাচরতার সােথ চাঁেদর মােসর তািরেখর িমল আনা সEব হেয়েছ, আলহামদুিলrাহ> 

এ কারেণই, আNজ�ািতক প�যেবsনাগার এবং এমনিক েসৗিদ আরেবরও  চাঁদ 

পয�েবsক/েজ�ািতঃশা9 িবেশষ\রা সuূণ� একমত েয বত�মান উ�ুল �ুরা ক�ােল�ােরর 

িনণ�ায়ক (অথ�াA সূ�্যােaর পর চাঁেদর অa যাওয়া) ‘ভিবষ�^াদী চাঁদ দৃিDেগাচরতা (ইমকান- ই- Uয়াত)’ মেডেল পিরবত�ন করা উিচত, আমােদর ওেয়বসাইট 

িপিটশেন www.moonsighting.org.uk েযমনিট 
aাব করা হেয়েছ> 

তািরখঃ ২0 নেভ+র ২০১৩ (১৬ই মুহররম ১৪৩৫ িহজরী) 
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