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সূযর্গৰ্হেণ পৰ্মািণত েসৗিদ উম্মুল কব্ুরা বর্ষপিঞ্জকা(কােলন্ডার)িনভুর্ল নয়
কমর উিদ্দেনর িরেপা%ট, অনু বাদক হািববুল আহাদ
৩রা নেভমব্র, ২০১৩ েরাববার, আিফৰ্কায় পূ ণর্ ও মধপৰ্ােচ আংিশক সূ যর্গৰ্হণ হেয়িছল যখন হাজার হাজার মানু ষ, েকানরকম
েজািতঃশাসৰ্ গণনার উপর িনভর্র না কেরই, খািল েচােখ চাঁেদর জন্ম অবেলাকন কের> এ কথা েজািতিবর্ত্ গেনরা ভােলাভােবই
জােনন েয যখন সূ যর্গৰ্হণ হয় েসই সন্ধায় চাঁদ দৃ িষ্টেগাচর হওয়া সম্ভবপর নয় েযেহতু চাঁদ তখেনা লু ক্কািয়ত ধােপ িবরাজ কের,
আরিবেত যােক ‘মাহাক’ বলা হয়> িদেনর আেলায় সূ যর্গৰ্হণ দৃ শমান হয় যখন সূ যর্, চন্দৰ্ এবং পৃ িথবী একই সমতেল িবরাজ
কের, িনেচর িচেতৰ্ েযমন েদখােনা হেয়েছ>
ইসলােমর ইিতহােস এটাও অেনেকর জানা েয নবী মুহাম্মদ (সঃ আঃ)এর সময় ১০
িহজিরেত মিদনায় একবার সূ যর্গৰ্হণ হেয়িছল েযিদন নবী-পুতৰ্ ইবৰ্াহীম (আঃ)
ইেন্তকাল কেরন> িদনিট িছল েসামবার ২৯েশ শাওয়াল, ১০ িহজির (২৭এ জানু য়াির,
৬৩২ িখৰ্ষ্টাS) এবং ১০ িহজিরর দু ল কব্াদাহ মাস শুরু হয় এর এক িদন পর েথেক,
সূ যর্গৰ্হেণর িদন েথেক নয়>মুসিলম ইিতহাসিবেদরা এসব তািরখগুেলা খুবই
িনভুর্লভােব নিথভুক্ত কেরিছেলন যা েথেক েদখা যায় েয িবদায় হেজব্র িদনিট িছল
শুকৰ্বার, ৯ই দ্দু ল িহজ্জাহ, ১০ িহজির, অসংখ সিহ হািদেস েযমন বিণর্ত আেছ >
অতএব, ৈবজ্ঞািনক উপাত্ত এবং ইসলােমর ইিতহাস দব্ারাও এটা অবধািরতভােব
পৰ্মািণত েয ইসলােমর চান্দৰ্ মাস েকান অবস্থােতই সূ যর্গৰ্হেণর একই সন্ধা েথেক
শুরু হেত পাের না, েযেহতু সূ র্্যােস্তর পর (একই অঞ্চেল) চাঁদ দৃ িষ্টেগাচর হওয়া সম্ভব নয় > ৩রা নেভমব্র ২০১৩ েত এক েসৗিদ েজািতিবর্ত্, িরয়ােদর
খােলদ আল-আজািজ সূ যর্গৰ্হেণর সময় অস্তগামী চাঁেদর ছিব ধারণ কেরিছেলন, েযমনিট পৰ্কািশত হেয়েছ ICOP ওেয়বসাইেট (ছিব দৰ্ষ্টব)>
এতদসেত্তও েসৗিদ উম্মু ল কব্ুরা কােলন্ডার চান্দৰ্ মাস শুরু কেরেছ সূ যর্গৰ্হেণর একই সন্ধা
েথেকই েযেহতু পিঞ্জকার িনণর্ায়ক শতর্ (অথর্াত্ মক্কার িদগেন্ত সূ র্্যােস্তর পর চাঁেদর অস্ত
যাওয়া) পূ রণ হেয়েছ, যিদও েকান অবস্থােতই খািল েচােখ চাঁদ দৃ িষ্টেগাচর হওয়া েমােটই
সম্ভব িছল না> এ ঘটনা সেন্দহাতীতভােব পৰ্মাণ কের েয েসৗিদ উম্মু ল কব্ুরা কােলন্ডার
চাঁেদর দৃ িষ্টেগাচরতার সােথ সামঞ্জসপূ ণর্ নয়; এসব পৰ্ােয়ািগক িবষয় না েবাঝার কারেণ
যু ক্তরাজ এবং িবেদেশ কােরা কােরা দব্ারা তা অসত ভােব ধমর্ীয় কােলন্ডার িহসােব
পৰ্চািরত হেয় আসেছ>
অিত আনন্দ (এবং সব্িস্তর)সােথ পাঠকেদর জানােত চাই েয িরয়াদ সু িপৰ্ম েকাটর্ (েসৗিদ
আরব) এবার তাঁেদর উম্মু ল কব্ুরা কােলন্ডাের এই ভুেলর কথা সব্ীকার কেরেছ এবং
মুহররম ১৪৩৫ িহজিরর (ইসলামী নববষর্) শুরু কােলন্ডাের পৰ্কািশত তািরখ েথেক
একিদন িপিছেয় েদয়ার িসদ্ধান্ত িনেয়েছ, ফেল পেরর িদন সন্ধায় চাঁেদর পৰ্কৃত
দৃ িষ্টেগাচরতার সােথ চাঁেদর মােসর তািরেখর িমল আনা সম্ভব হেয়েছ, আলহামদু িলল্লাহ>
এ কারেণই, আন্তজর্ািতক পর্যেবক্ষনাগার এবং এমনিক েসৗিদ আরেবরও চাঁদ
পযর্েবক্ষক/েজািতঃশাসৰ্ িবেশষজ্ঞরা সম্পূ ণর্ একমত েয বতর্মান উম্মু ল কব্ুরা কােলন্ডােরর
িনণর্ায়ক (অথর্াত্ সূ র্্যােস্তর পর চাঁেদর অস্ত যাওয়া) ‘ভিবষদব্াদী চাঁদ দৃ িষ্টেগাচরতা (ইমকান- ই- রুয়াত)’ মেডেল পিরবতর্ন করা উিচত, আমােদর ওেয়বসাইট
িপিটশেন www.moonsighting.org.uk েযমনিট পৰ্স্তাব করা হেয়েছ>
তািরখঃ ২0 নেভমব্র ২০১৩ (১৬ই মুহররম ১৪৩৫ িহজরী)
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