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নীল আমsং-eর মুসিলম হেয় oঠার iসলামী কlকািহনী 

লাiটহাuজ 
  

গত 29 ফbrয়াির 2008 kবার দিনক যুগাnেরর iসলামী পাতায় eকিট লখা আমার দৃি েগাচর হেয়েছ, 
যার লখক হািববুর রহমান সরকার। লখক মহানবীর চাঁদ িdখিnত করার কািহনী বণনা করেত যেয় eক 
পযােয় দািব কেরেছন 1969 সােল (হািববুর রহমান িলেখেছন 1967 সােল) pথম চেnd aবতরনকারী নীল 
আমsং চঁাদ িদখি ত হoয়ার ফাটল দেখ iসলাম ধম gহণ কেরেছন।  িতিন িলেখেছন – 

মkায় থাকা aবsায় আবু জািহলসহ aন  কািফর মুশিরকরা নবী কিরম (সা.)-eর দরবাের uপিsত হেয় 
বলল, যিদ আপিন আlাহর রাসূল হেয় থােকন তেব নবুoয়ােতর pমাণ িহেসেব চঁাদেক িদখি ত কের 
দখান। রাসূল (সা.) বলেলন, যিদ ei ম’ুিজযা দখাi তেব িক তামরা iসলাম gহণ করেব? তারা 
বলল, হঁ া আমরা iসলাম gহণ করব। রাসূল (সা.) আlাহর কােছ pাথনা কের sীয় পিবt আঙলু dারা 
চঁাদ িদখি ত করেলন। aথা� রাসূেলর শাহাদাত আঙুল dারা iশারা করেতi (পূিণমার রােত) চঁােদর 
eকখ  আিবকুবাiস পাহােড় আর aন  eকিট খ  কাiকাআন পাহােড় পিতত হয়। আসর o মাগিরেবর 
মধ বতী পিরমাণ সময় চঁাদ িdখি ত aবsায় িছল। 

ei দৃশ  মkার কািফর মুশিরকরা sচেk দেখo ঈমান আনার পিরবেত বলল, ‘মুহাmদ তামার জাd 
দিখ আসমােনo চেল।’ (নাuজুিবlাহ) তােদর ধারণা িছল জাd যেহতু জিমেন চেল eবং আকােশর 

gহ-নkt িনেয় কান জাd চেল না, তাi মহানবী (সা.)- ক aেযাগ  pমাণ করার জন  eবং তােদর 
হাস রেসর পাt বানােত আেলাচ  ঘটনার udব ঘটায়। কারআনুল কািরেমর সূরাতলু ‘কামার’ eর মেধ  
eর pমাণ পাoয়া যায়। 

 
eত বড় িবশাল চাঁেদর িদখি ত হoয়ার aেলৗিকক দশৃ  দেখ ত�কালীন কািফর মশুিরকরা ঈমান gহণ না 
করেলo আজ দড় সহs বছর পর হেলo গত 1967 সােল eক মািকন নেভাচারী িনল আমsং 
নেভাযােন িগেয় চাঁদ িদখি ত হoয়ার ফাটল দেখ iসলাম ধম gহণ কেরন।

1967 না হয় 1969 হল িকnt eখন p  হল নীল আমsং িক সিত i iসলাম ধম gহণ কেরিছেলন? eর 
utর aবশ i ‘না’, আমsং-eর মুসিলম হবার কািহনী সmূণ eকিট gজব। মুসিলম ধমব বসায়ীেদর uবর 
মিs  থেক uৎপn তােদর anঃসারশূণ  গেবর িনকৃ তম uদাহরণ eিট।   

ei gজেবর ডালপালা ছড়াল যভােব  

ei কািহনীর d’িট ভাসন পাoয়া যায়।   
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pথম কািহনী: আমsং যখন চঁােদর মািটেত হাটিছেলন তখন eক aেচনা ভাষায় adুত সুের িতিন িকছু 
শbমালা নেত পান। সi শbমালা সi সময় তার বাধগম  হয়িন। পরবতীেত পৃিথবীেত ফরার পর িতিন 
iিজেp যান eবং সখােন আযােনর িন শােনন। িতিন বেলন, “আিম যখন চঁােদ িগেয়িছলাম তখন eরকমi 
িকছু নেত পেয়িছলাম”। তখন তার iিজিpয়ান বnু eিটেক আযােনর িন িনি ত করেল িতিন ত�kনা� 
iসলাম gহণ কেরন।   

িdতীয় কািহনী: আমsং যখন চঁােদর মািটেত তথ ানুসnান করিছেলন তখন িতিন চঁােদর মািটেত eক pাn হেত 
aন  pাn পযn eকিট লmা দীঘ ফাটল দখেত পান। ei ফাটেলর সােথ িতিন িতিন মুহাmেদর চাঁদ িdখিnত 
করার কািহনীর যাগসূt খুেঁজ পান। চঁাদ িdখিnত হoয়ার কথা পিবt কারােণর সূরা আল-kামাের বিণত 
হেয়েছ eভােব1 – 

‘... চnd িবদীণ হেয়েছ। তারা যিদ কান িনদশন দেখ তেব মুখ িফিরেয় নয় eবং বেল, eটা তা 
িচরাগত জাd|তারা িমথ ােরাপ করেছ eবং িনেজেদর খয়াল-খুশীর aনুসরণ করেছ। pেত ক কাজ 
যথাসমেয় িsরীকৃত হয়। ...’ 

মুহাmেদর চঁাদ িdখিnত করার কািহনীর চাkুস pমাণ পেয় আমsং নািক তিড়ঘিড় কের দেশ িফের eেস দির 
কেরনিন, iসলাম ধম gহণ কেরন।  

ei gজেবর aসারতার পেk িকছু pমাণ  

pথম কািহনীিট pসে  বলা যেত পাের, চঁােদ যিদ কu আজান িদেয়o থােক তা sাভািবকভােব আমsং-eর 
শানার কথা নয়, কারণ চাঁেদ কান বাতাস নi।  বাতাস নi বেলi চঁােদর বুেক eেsানেটরা eেক aেন র 
সােথ যাগােযােগর জন  বতার তরংগ ব বহার কেরন। মাধ মিবহীন জায়গায় য আজােনর ধবিন sাভািবক 
পnায় পৃিথবীর মত নেভাচারীেদর কােন eেস পঁৗছুবার কথা নয়, তা বাধ হয় iসলামী িচnািবেদরা বুেঝ uঠেত 
পােরনিন। তাi তারা ভেবেছন, আজােনর সুমধুর িন যভােব বাতােস ভেস ভেস আমােদর কােন পঁৗছয়, 
িঠক সভােব চঁােদ নামার পর আমsং-eর কােনo পঁৗিছেয়িছেলা।  িবjান না জেন িবকৃত করার ফল আর িক 
বিশ হেব! 

আর িdতীয় কািহনীিট েন মেন হয়, যারা ei গlিট ছিড়েয়িছেলন, তােদর চঁেদর আকার-আয়তন সmেn কান 
বাsব ধারণা নi। pায় চিlশ িমিলয়ন বগ িকেলািমটােরর oi িবশাল জায়গার kুdািতkুd কানায় aবতরণ  
কের আমsং eেkবাের চাঁেদর ফাটেলর মেধ i িগেয় পড়েলন? নজrেলর িলচু চুির কিবতািটর মত – পড়িব তা 
পড় মািলর ঘাের! আমsং সােহব সmবতঃ নজrেলর িলচ ুচুির পেড়নিন, তারপরo নেভাযান িনেয় যাtা কের 

                                                 
1 eছাড়া, িবিভn হািদেস মুহmদ (দঃ) কতৃক চnd িdখিnত হoয়ার বণনা পাoয়া যায় eভােব– 
Narrated Anas bin Malik:  "The people of Mecca asked Allah's Apostle to show them a miracle. So he 
showed them the moon split in two halves between which they saw the Hiram' mountain.  (Translation of 
Sahih Bukhari, Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 208)"  
 
Narrated 'Abdullah:  "The moon was split ( into two pieces ) while we were with the Prophet in Mina. He 
said, "Be witnesses." Then a Piece of the moon went towards the mountain.  (Translation of Sahih Bukhari, 
Merits of the Helpers in Madinah (Ansaar), Volume 5, Book 58, Number 209)" iত ািদ। 
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পড়িব তা পড় – িঠক িঠক িগেয় পড়েলন চঁােদর ফাটায়! e িনেয় িকছ ু বলাটাi বাকামী। চােদর ভিুমর 
ছিবgেলার কাথাoi িকnt চঁাদেক সরকম আগা- গাড়া বাংিগ-ফাটা মেন হয়িন। eবার আমরা aেথিnক িকছ ু
ডকুেমেnর সাহােয  দখােবা চাঁেদ আজান েন িকংবা ফাটল দেখ আমsং-eর মুসিলম হবার কািহনী সmূণ 
িমথ া।  

(1) নীেচর বাতািট 1983 সােলর মাচ মােস iueস sট িডপাটেমn হেত iসলািমক িবে র সকল 
দূতাবাসgেলােত pিরত হেয়িছল। মূল কিপর ফেটাকিপ দখা যােব eখােন।   
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FOLLOWING REPEAT SENT ACTION ALL EAST ASIAN AND PACIFIC 
DIPLOMATIC POSTS DID MAR 02.  

QUOTE:   UNCLAS STATE 056309 

E.O.  12356: N/A 

TAGS:  PREL, PGOV, US, ID 

SUBJECT:     ALLEGED CONVERSION OF ENIL ARMSTRONG TO 
ISLAM 

                                             ---------------------------------------------  

REF: JAKARTA 3081 AND 2374 (NOT ..)  

1.  Former astronaut Neil Armstrong, now in private business, has been the 
subject of press reports in Egypt, Malaysia and Indonesia (and perhaps 
elsewhere) alleging his conversion to Islam during his landing on the moon in 
1969.  As a result of such reports, Armstrong has received communications 
from individuals and religious organizations, and a feeler from at least one 
government, about his possible participation in Islamic activities.  

2.  While stressing his strong desire not to offend anyone or show disrespect for 
any religion, Armstrong has advised department that reports of his conversion 

 

http://ourislamonline.tripod.com/139201e0.png
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to Islam are inaccurate.  

3.  If post receive queries on this matter, Armstrong requests that they politely 
but firmly inform querying party that he has not converted to Islam and has 
no current plans or desire to travel overseas to participate in Islamic 
religious activities.  

 

 

 (2) eিশয়ান িরসাচ সnােরর পিরচালক িফল পাশাল eর কােছ নীল আমsং eর পেk eডিমিনেsিটভ 
eiড eর িভিভয়ান হায়াiট eর পাঠােনা িচিঠ।   

 
NEIL A. ARMSTRONG 

LEBANON, OHIO 45036  

July 14, 1983  

Mr. Phil Parshall 

Director, Asian Research Center 

International Christian 

Fellowship 29524 Bobrich 

Livonia, Michigan 48152  

Dear Mr. Parshall: 

Mr. Armstrong has asked me to reply to your letter and to thank you for the 
courtesy of your inquiry. The reports of his conversion to Islam and of 
hearing the voice of Adzan on the moon and elsewhere are all untrue.  

Several publications in Malaysia, Indonesia and other countries have published 
these reports without verification. We apologize for any inconvenience that this 
incompetent journalism may have caused you.  

Subsequently, Mr. Armstrong agreed to participate in a telephone interview, 
reiterating his reaction to these stories. I am enclosing copies of the United 
States State Department's communications prior to and after that interview.  

 



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? নীল আমsং eর মুসিলম হেয় oঠা 
 

Sincerely 

Vivian White 

Administrative Aide  

 

 (3) জানাল eরািবয়া, দ  iসলািমক oয়াl িরিভu, iসু  জুন 1985/রমজান 1405, পৃ া 5 e সmাদেকর 
কােছ pিরত ei িচিঠিট pকািশত হয় – 

  
A MUSLIM OVER THE MOON?  

"Arabia" is by far the superior newsmagazine regarding what is going on in the 
Muslim world today. Your reporting is extremely thorough and seeks to be as 
objective as possible. Your willingness to criticize political policies as well as 
religious happenings in the Muslim world is refreshing. As an American I 
would feel your slant on the West is basically fair. It would be most helpful if 
you would dispel a misconception prevalent in almost all Muslim countries. 
From Morocco to the Philippines it is commonly believed that Neil Armstrong 
heard the Azan on the moon, converted to Islam and is now engaged in the full-
time propagation of the Muslim faith.  

The US State Department has issued a memo saying that the story about 
Armstrong's conversion was untrue. The memo said "While stressing his strong 
desire not to offend anyone or show disrespect for any religion, Armstrong has 
advised department that reports of his conversion to Islam are inaccurate." The 
memo further says, "if post receives queries on this matter, Armstrong requests 
that they politely but firmly inform querying party that he has not converted to 
Islam and has no current plans or desires to travel overseas to participate in 
Islamic religious activities."  

N.B. The memo was sent to all our diplomatic and consular posts.  

Dr Phil Parshall 

Director, Asian Research Centre Manila, Philippines  
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 (4) 2005 সােলর সেpmর 6 তািরেখ মালেয়িশয়ায় aনুি ত “ gাবাল িলডারিশপ ফারাম” e নীল আম ং 
aংশgহণ কেরন। মালেয়িশয়ার সবািধক pচািরত iংেরজী দিনক “sার মালেয়িশয়া” তখন তার eকিট 
সাkা�কার gহণ কের যা pকািশত হয় 7 i সেpmর তািরেখ। সi সাkাৎকােরর eকিট বাক  িছল িনmrপ:   
  

“Armstrong, 75, also denied he had heard the Muslim call to prayer on the 
moon and had converted to Islam”.  

শষ কথা  

eখন িন য়i মেন p  uঠেব, যিদ নীল আমsং iসলাম ধম gহণ না কের থােকন তেব কারা e gজব ছড়াল? 
তােদর uেdশ  িক? সmবত eকজন আেমিরকান কােফেরর চঁােদর পিবt ভূিমেক aপিবt কের দoয়ার kত 
ঐসব iসলামী ধমব বসায়ীরা ভুলেত পােরিন। তারi kিতপূরণ তারা করেত চাiেছ নীল আম ং ক মুসিলম 
pতীয়মান করার মাধ েম। ধম ব বসা চা া রাখার জন i তােদর ei িনলjj দািব “চােদঁর বেুক pথম পা রেখেছ 
eকজন মুসলমান”।   

  

লাiটহাuজ/ 

__________________ 

তথ সূt :  

(1) http://ourislamonline.tripod.com/neilstatementdeptt.htm  

(2) http://www.wikiislam.com/wiki/Neil_Armstrong  

(3) http://www.answering-islam.org/Hoaxes/neil.html  
(4) 
http://www.thestar.com.my/news/story.asp?file=/2005/9/7/nation/11971532&sec=nation  

 

লাiট হাuজ, inারেনেটর িবিভn বাংলা ফারােম িলেখ থােকন। iেমiল -  
lighthouse12321@yahoo.com 
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