aেলৗিকক সংখ াতtt …
নািsেকর ধমকথা

eক
2001 সােলর 11 সেpmর িব িবsেয় হতবাক হেয় দেখ যুkরাে র uপর হামলার eক িবরল, িকnt
মমািnক দৃশ । িব বািণজ সংsার টুiন টাoয়ারিট চােখর িনিমেষ

েস পেড়। গাটা dিনয়া নাড়া খায়,

তারপর থেক িবে র রাজৈনিতক পিরিsিত পােl যেত থােক- সntােসর িবrেd সবাtক যুেdর ঘাষণা দয়া
হয়- আর আমরা দখেত পাi ei ঘাষনার মধ িদেয় dিনয়াজুেড় eক সবgাসী দানেবর সntােসর রাজt
কােয়ম করেত। দানবিট হেলা যুkরা । দানব রা পিত George W. Bush। George W. Bush e
মাট akর সংখ া হেলা 11িট। “11” সংখ ািট হেলা দাrন a ভ সংখ া। সমs িকছুর মূেলi আেছ ei
11।
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eক নজের তাহেল সটাi দিখ:
হামলার তািরখ: সেpmেরর 11
হামলার তািরখ: 9/11 ==>> 9+1+1=11
সেpmর 11 হেলা বছেরর 254 তম িদন ==>> 2+5+4=11
সেpেmর 11 eর পের বছর শষ হেত আর 111 িদন বািক িছল
টুiন টাoয়ার পাশাপািশ দঁাড়ােনা- যা দখেত 11
pথম িবমান যিট আঘাত হােন সিট 11 নং াiট
American Airlines মােন AA। A হেc iংিলশ বণমালার pথম akর: মােন
American Airlines>> AA>> 11
িনuiয়ক sট হেc iuিনয়েন যুk হoয়া 11 নাmার sট।
New York City - 11 িট akর
Afghanistan - 11 িট akর
The Pentagon - 11 িট akর
াiট 11 - 92 aন বাড ->> 9+2=11
াiট 77 - 65 aন বাড ->> 77= 11*7 ->> 6+5=11
Air Force One ==>> 11 akর
Saudi Arabia =>> 11 akর
ww terrorism =>> 11 akর
iu eস sট সেkটাির Colin Powell ==>> 11 akর
নেভmর 11 হেc যুkরাে র Remembrance day, নেভmর হেলা 11 তম মাস।
িব বািণজ সংsায় আঘাত হানা িবমােনর পাiলট Mohamed Atta ==>> 11 akর
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সংখ া।

eবং 11 সpmেরর ঘটনািট eকিট aেলৗিকক ঘটনা।

বাiেবল o িবিভn pাচীণ িমেথ শয়তােনর িচেhর সােথ 11 eর eকটা যাগ পাoয়া যায়। িনu টsােমn e
শয়তােনর িচh 666 যাo 11 dারা িবভাজ ।
সুতরাং বুঝা যােc- eিট aবশ i শয়তােনর কাজ। ei 11 সেpmেরi শয়তান dিনয়ায় নেম eেসেছ
eবং তার রাজt pিত া কেরেছ George W. Bush eর uপর ভর করার মাধ েম।
িতন
eক o di নং aনুেcেদর আেলাচনািট দেখ তা চমেকi uেঠিছলাম। dharmakatha eেতo দিখ 11
িট akর। িনেজর জীবেন তা দিখ আেরা aেনক 11o আেছ। খাiেছ!! আমােরo িক শয়তােন পাiেলা
না-িক?
চার
আেসন eবার মজা বাদ িদেয় eকটু যৗিkক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক…
aেলৗিকক 11 eর তttিট সmূণi বােজ, মিক eবং uেdশ মূলক। 666 ক 11 িদেয় ভাগ করেল পাoয়া
যায় 60.545454.. মােন eটা 11 িদেয় িবভাজ নয়।
টুiন টাoয়ােরর হামলার সােথ সনপিকত aসংখ িবষয় পাoয়া যােব যার সােথ 11 eর কান সmn নi:
হামলার বছর 2001=> 2+0+0+1= 3 (11 নয়)
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িবমান gেলা আঘাত হােন সকাল 9 টার িদেক (11 টার িদেক নয়!!)।
4 িট (11িট নয়) িবমান হামলা কেরেছ।
িবমােন লােকর সংখ া 266=> 2+6+6=14 (11 নয়)
eকিট pন eর নাmার 767 => 7+6+7=20 (11 নয়)
আেরকিট pন eর নাmার 757 => 7+5+7= 19 (11 নয়)
757 নং pন eর ফুেয়ল ক াপািসিট 20,000 গ ালন (11 হাজার গ ালন নয়)
757 নং pন eর ডানার দঘ 124 ফুট =>1+2+4 = 7 (11 নয়)
757 নং pন eর ডানার দঘ 156 ফুট =>1+5+6 = 12 (11 নয়)
eকিট টাoয়ােরর ucতা 1362 ফুট=> 1+3+6+2 = 12 (11 নয়)
aন িটর ucতা 1368; 1+3+6+8 = 18 (11 নয়)
aন

াiট gেলা হেc: UA 93=> 9+3= 12 (11 নয়)

UA 175=> 1+7+5= 13(11 নয়)
াiট 11 eর প ােস ার িছল 81 জন=> 8+1 = 9 (11 নয়)
Boston =>> 6 িট akর (11 নয়)
Massachusetts => 13 িট akর (11 নয়)
Pennsylvania => 12 িট akড় (11 নয়)
Washington D.C. =>> 12 িট akর (11 নয়)
Los Angeles =>> 10 akর (11 নয়)
হাiজ াকারেদর সংখ া 19 =>> 1+9= 10 (11 নয়)
Tony Balair => 10 akর (11 নয়)

eকi ঘটনােক aন সংখ া িদেয়o ‘pমাণ’ করা যােব য aন আেরকিট সংখ া aেলৗিকক। যমন ধরা যাক
2। iেc করেলi eকi পdিতেত ‘2’ সংখ ািটেক ‘aেলৗিকক’ বােনা যেত পাের। দখুন -
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হামলার তািরখ: 11/9 =>> 11-9= 2
হামলার তািরখ: সেpmর 11 => 1+1=2
হামলার বছর: 2001 => 2+ 0*0*1=2
11 সেpmর হেc বছেরর 254 তম িদন=> 2+5+4= 11=> 1+1=2
িব বািণজ সংsা => 2 িট টাoয়ার
World Trade Center ক আঘাত হেনেছ 2 িট িবমান
pিত িবমােন 2 িট ডানা আেছ।
pথম আঘাতকারী িবমােনর াiট নাmার 11=> 1+1=2
New York => 2 িট শb
The Pentagon => 2 িট শb
……….. iত ািদ।
পঁাচ
aেনক মুসিলম আেছন যারা aেলৗিকক ‘11’ তেttর মতi aেলৗিকক ‘19’ তttেক চাখ বুেজ িব াস
কেরন। কারআেনর ম াথেমিটকল িমরাকল aব 19 তেttর pিত যারা িবিsত o মুg জন দখােনা যেত
পাের য, iসলাম eবং কারআেন aেনক িকছুi আেছ যা 19 eর সােথ খাপ খায় না। যমন :
কারআেন পারা 30 যা 19 িদেয় িবভাজ না
কারআেন rকু 558 িট, যা 19 dারা িবভাজ নয়
িসজদাহ 15 িট যা 19 dারা িবভাজ নয়
মাkী সুরা 86, মাদানী সুরা 26 িট- কানিটi 19 dারা িবভাজ নয়
নাকতা 1,05,684 িট যা 19 dারা িবভাজ নয়
আlাহ শbিট সংখ া 19 dারা িবভাজ ধের িনেলo (আসেল না)- রাসুল, মুহাmদ সা, জীbাiল,
মানুষ pভৃিত aসংখ শb আেছ যার সংখ া 19 dারা িবভাজ নয়।
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িবসিমlায় 19 িট akর থাকেলo কেলমা তাiেয়ব া (লা iলাহা ilাlাহ…), কেলমা শাহাদাত,
আuজুিবlাহ…, eমন aসংখ grtপূণ বােক র akর 19 িট নয়।
সুরা 96 eর akর সংখ া 304িট যা 19 dারা িবভাজ হেলo সুরা 1, 2, …. eমনিক 110 বা
aন সুরাgেলা akর সংখ া 19 dারা িবভাজ না।
110 নং সুরায় শেbর সংখ া 19 িট। বািক সুরাgেলার শbসংখ া 19 নয়।
….. iত ািদ।
aন যেকান আেরকিট সংখ া িদেয়o তািলকা বর কের aেলৗিকক তt দয়া যেত পাের:
আlাহ শbিটেত akর 4 িট
4 নং সুরায় আয়াত 176 => 4*44=176
সুরা eখলােসর আয়াত সংখ া 4
সুরা eখলােসর pথম আয়াত যখােন আlাহর eকt সmেn ঘাষণা দয়া হেয়েছ (কুলh আlাh
আহাদ)- pথম আয়াতিটেত শb সংখ া 4 িট।
সুরা eখলাস 112 নং সুরা, যা 4 dারা িবভাজ => 112/4=28=> 2+8=10=> 1+0=1
aথা আlাহ eক
কারআেন আয়াত সংখ া 6236, যা 4 dারা িবভাজ
আসমানী িকতােবর সংখ া 4 িট
আসমািন িকতাব নািযলকৃত রাসুল 4 জন
pধান ফেরশতা 4 জন
….. iত ািদ।
aতeব ‘pমািণত’ হেলা য কারআন aেলৗিকক eবং ei 4 সংখ ািট eকিট aেলৗিকক সংখ া। ei
aেলৗিকক 4 eর তtt আিব ার কেরেছন নািsেকর ধমকথা (যিদo িতিন রাশাদ খলীফার ন ায় িনেজেক নবী
দািব কেরনিন…)। eখেনা তttিট খসড়া পযােয় আেছ। আরবী টkট oয়ােড নয়ার কাজ চলেছ- সটা
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হেয় গেলi সুদীঘ তািলকা িনেয় িতিন aিচেরi জনসmুেখ হািজর হেবন। ভdেলাক তার সমs িহসাবািদ
কিmuটােরর ক ালকুেলটর টুলিট ব বহার কের কেরেছন- আগািমেত কিmuটােরর আেরা নানা বাহাির
ব বহাের 4 eর aেলৗিককতার তািলকািটেক সmূণ কের তালা হেব। সুতরাং িনসেnেহ বলা যায় ei 4
eর তt সmূণ (100%) কিmuটারাiজড পdিতেত পাoয়া।
eছাড়াo িতিন জািনেয়েছন- pকৃিতেতo aেলৗিকক সংখ া 4 eর uদাহরণ গ ায় গ ায় আেছ। পরবতীেত
eেহন তািলকাo িতিন হািজর করেবন, তেব ekেণ eকিট uদাহরণ িদেয় বতমান িনবnিট শষ করা যাক:
নুরানী প ছাগেলর ঠ াং 4িট।

সহেযাগী িলংক:
1। http://skepdic.com/lawofnumbers.html
2। http://www.snopes.com/rumors/elevens.asp

নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন
আnজােল িলেখ থােকন। nastikerdharmakatha.blogspot.com নােম িনজs bগ আেছ তার।
iেমiল - nastikerdharmakatha@gmail.com

