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সকত চৗধুরী
সভ তার ঊষালg থেকi মানুষ ধমিব াসেক ধারণ কের আসেছ। তেব pথম িদেক তা িছল aসংগিঠত;
িকছু িবিcn িবষেয় িব াস o তার আরাধনার মেধ i সীমাবd িছল। কালkেম ধম সংগিঠত হেত r কের
eবং জিটল আকার ধারণ কের। আধুিনক যুেগ পৃিথবীেত aসংখ ধম দখা যায়। যমন- iসলাম, িহnু,
বৗd, ি sান, জন, িশখ, ihিদ, বাহাi iত ািদ। আবার বতমান িবে জনসংখ ার eকটা বড় aংশi
ধমহীন।
ধমীয় িব াস বনাম যুিk
ধমgেলার pধান শত o eকমাt aবলmন ‘িব াস’। ধমgেলােক কখেনা যুিk dারা pমাণ করা সmব হয় না,
যিদo pেত ক ধম িনজ িনজ ধেমর aনুকূেল aেনক যুিkর aবতারণা কের; তেব তা কখনo যথাথ যুিk
হেয় oেঠিন। ধমgেলােক যুিk dারা pমাণ করা যায় না বেলi হয়ত তা ধম, নiেল তা পিরণত হত
িবjােন। pিতিট ধেমর িভিt হল িব াস, যুিk নয়। ধমীয় িব ােসর kেt কu কu যুিkর আ য়
িনেয়েছ, িকnt তা ধেমর কান িবেবচ িবষয় নয়। তেব যুিkর সােথ িব ােসর সmক িঠক যন পরsর
িবপরীতমুখী; কননা িব ােসর p তখনi আেস যখন তার সmেক সেnেহর aবকাশ থােক eবং যুিkর
সাহােয pমাণ সmব হয় না। যা যুিkর সাহােয pিতপাদন সmব, তােক িব াস করার জন কu বলেব না।
eেkেt uদাহরণ িহেসেব িবjােনর কথা বলা যায়। িবjান যুিk িনভর, তাi িবjােনর কােনা িবষয় িব াস
করার জন কাuেক আhান জানােনা হয় না, যমনিট ধম কের সব সময়। িব ােসর জন aেপkা করেত
পাের কবল িমথ াi। আর সত সবসময়i সত । িব ােসর জন নi তার aেপkা। ধমgেলার িবষেয়
আেরকিট কথা না বলেলi নয়। কান িনিদ ধেমর সকল মানুষ যিদ িঠক e মুহূেত ঐ ধমেক aিব াস কের
তেব, তাৎkিণক তার িবলুিp ঘটেব। তাহেল ধমgেলা িক ধুমাt মানুেষর িব ােসর uপর িনভরশীল নয়?
eকমাt মানুেষর িব াস ব তীত ধেমর আলাদা িক কােনা aিst আেছ?
s ায় িব াস
s ায় িব াস ধমgেলার pধান িভিt। তেব s া িবষয়িট eেকক ধেম eেকক রকম। তঁার বিশে রেয়েছ
নানা বিচt , eমনিক নােমo। িহnুরা s ােক বেলন ঈ র িকংবা ভগবান, মুসলমানরা আlাহ, ি sানরা
গড, ihিদরা জেহাভা। িব াসীরা s ােক বেলন আিদকারণ (first cause)। তারা বেলন সব ঘটনার পছেন
যেহতু কারণ আেছ তাi e মহািব eবং eর যাবতীয় ঘটনার পছেন eমন eকিট িবেশষ কারণ থাকেত
হেব যার আর িনেজর কান কারণ নi (Uncaused cause)। আর ei িবেশষ কারণেকi তারা aিভিহত
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কেরেছন ঈ র িহেসেব। িবষয়িট িনেয় eকটু িবsািরত আেলাচনা করা যাক। pথেমi মেন কির, আমরা
s ার aিst সmেক িকছুi জািন না, আর ei িব জগৎ ছাড়াo আর কান িব জগেতর সােথ পিরিচত
নi। আমােদর যাবতীয় ব াখ া িববৃিত– সব িকছুi আমােদর দখা শানা eবং aিভjতার ফসল। আর
aেনক kেti পূবসংsার যৗিkক িসdাn gহেণ বাধা দয়। eখন সমস ািটর গঁাড়ায় নজর দয়া যাক।
আমরা আমােদর pাত িহক ঘটনার িদেক নজর িদেল দখেত পাi, সব িকছুর পছেন eকটা কারণ আেছ।
কারণ ছাড়া িকছুi হয় না। আবার সi কারেণর পছেনo eকটা কারণ আেছ। eখন, আমরা আমােদর
িচnার uৎস িহেসেব e কথািটেক িনেত পাির, ‘সবিকছুর পছেন eকটা কারণ আেছ’। eবার আমরা,
কারেণর কারণ aনুসnান করেত িগেয় ধের িনেত পাির - ‘সব িকছুর পছেন eকজন ঈ র আেছন, িতিন
সবিকছুর কারণ, তার আর কােনা কারণ নi’। eবার আবার আমােদর িচnার uৎ সর িদেক নজর দয়া
যাক- pথেমi আমরা ধের িনেয়িছ - ‘সব িকছুর পছেন eকিট কারণ আেছ’ িকnt পের আবার িনেজরাi
বলিছ - -‘ঈ েরর পছেন কােনা কারণ নi’ । ei dিট িসdাn সmূণ সাংঘিষক o িবপরীতমুখী। আমরা
যেহতু pথেমi sতঃিসd িহেসেব ধের িনেয়িছ - ‘সবিকছুর পছেন eকিট কারণ আেছ’ তাi ঈ েরর
পছেন কােনা কারণ থাকেব না তা হেত পাের না। e pসে মনীষী বা াn রােসল (1872-1970) বেলন,
“If everything must have cause, then God must have a cause”। আমরা সহজ ভাষায় বলেত পাির,
সবিকছুর পছেন যিদ eকজন s া থাকেতi হয় তেব িতিন আlাহ বা ঈ র যাi হান না কন, তার
পছেনo eকজন s া থাকেতi হেব।
আিদ কারেণর িবষেয় আেরা িকছু কথা বলা যায়। িব াসীরা আসেল ঘুিরেয় পঁিচেয় বলেত চান – ‘ঈ র
ছাড়া সব িকছুর পছেনi কারণ আেছ’। িকভােব বুঝব য eিট sতঃিসd? কথা হেc ঈ রেক আমরা
দিখিন। আমরা চােখর সামেন যা দখিছ তা হল- আমােদর চারপােশর িব জগত। কারণ ছাড়া কান
িকছুর aিst যখন িব াসীরা sীকার কের িনেয়েছনi, তখন ‘ঈ র’ পযn যাoয়া কন, িব জগেত eেসi
বা আমরা থেম যাi না কন? e দাবীিট আমােদর সামেন utাপন কেরিছেলন ডিভড িহuম 1947 সােল
তার Dialogues Concerning Natural Religion রচনায় 1:
‘But if we stop, and go no farther, why go so far? Why not stop at the
material world? ... By supposing it to contain the principle of its order
within itself, we really assert it to be god; and the sooner we arrive at that
Divine Being, so much the better. When you go one step beyond the
mundane system, you only excite an inquisitive humor, which it is
impossible ever to satisfy’.

ডিভড িহuম যখন e কথাgেলা বেলিছেলন, তখেনা আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার ফলাফলgেলা জানা
যায় িন। আজ যখন আধুিনক কায়াnাম বলিবদ ার ফলাফলgেলা আমােদর চােখর সামেন আসেত r
কেরিছ, তখন দখিছ আধুিনক িবjােনর বh তেtti ন থেক মহািব uৎপিtর কথা বলা হেc।
পাঠেকরা e সংkাn িবষেয় ধারনা লাভ করেত চাiেল aিভিজৎ রােয়র ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর
1

David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, ed. Norman Kemp Smith (Indianapolis: BobbsMerril, 1947), pp. 161-62.
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যাtী’ বiিট 2 পেড় দখেত পােরন। e বiেয়র শষ aধ ােয় aিভিজৎ কায়া াম দাdল মানতা
(quantum fluctuation) pিkয়ায় িকভােব জড় কিণকা তির হয়, তার িবsৃত বণনা িদেয়েছন। pখ াত
িবjানী িsেফন হিকং তঁার ‘bীফ িহিs aব টাiম’ gেn sীিততেttর জনক eেলন gেথর udৃিত িদেয়
মহািব েক ‘আিlেমট ি লা ’ বেল aিভিহত কেরেছন। িহuম য কথাটা aেনক আেগ বেলিছেলন,
আধুিনক কায়াnাম পদাথিবদ া সিটi আমােদর সামন তুেল ধেরেছ – কায়া াম দাdল মানতা pিkয়ার
মাধ েম pাকৃিতক ভােবi ন থেক মহািব সৃি হেত পারেল ঈ র পযn যাoয়ার দরকার িক?
আিদকারেণর িবষেয় আেরা িকছু সমস া আেছ। ধািমকেদর আিদকারণ য eক o aিdতীয় তার যুিk কী?
eমনo িক হেত পাের না, আসেল আিদকারণ eকিট নয় eকািধক। e pসে iসলােমর eকমাt o s
বkব হল, ‘আসমান o জমীেন যিদ আlাহ ব তীত eকািধক iলাহ থাকত, তেব uভয়i ংস হেয় যত।’ (সূরা আিmয়া22)

eবার আমরা যিদ মানুেষর িদেক তাকাi, তেব দখেত পাi eকািধক মানুষ িমেল সাধারনত
eকজন থেক aিধকতর ভাল o সুnর িকছু তির করেত পাের। বতমান যুেগ aেনক িকছুi বh
মািলকানাধীন, যা িনেয় dn খুব কমi হয়। তাহেল s ার ব াপাের তার ব িতkম ঘটেব কন? eকজেনর
বিশ হেলi তারা কন মধ যুগীয় রাজার মত eকজেনর oপর আেরকজন pভুt িবsােরর চ া করেবন
aথবা পরsর পরsেরর সৃি
ংেস মেত uঠেবন, তা বাধগম নয়। eছাড়া তারা eেককজন যিদ
িনেজর মত কের eেককিট মহািব বা মািlভাস সৃি কেরন তােতi বা বাধা ক িদেব? আবার তারা সকেল
িমেল সবার মতানুসাের eকিট মহািব তির করেলi বা সমস া কাথায়? eছাড়া তােদরেক য eকটা িকছু
তির করেতi হেব eমনo তা নয়। ei মহািব তিরর আেগ ঈ র িকছু না কেরi যমন aলস সময়
কাটািcেলন তমিন ভােবi কািটেয় িদেত পারেতন aনn সময়। তাi eকtবােদর যুিk কতটা gহণেযাগ
তাo ভেব দখেত হেব। iবেন oয়ারাক তঁার ‘Why I am Not a Muslim’ gেn হাlা রিসকতা কের
বেলন, পিলিথiজম থেক মেনািথজেম আসেত যমন বh ‘গড’ ক ছঁেট ফলা হেয়েছ, তমিন কােলর
পিরkমায় মেনািথiজম থেক eিথজেম uেtারেণর জন বাকী eকিট ‘গড’ কo ভিবষ েত ছঁেট ফলা
হেব।
uেdশ বাদীরা বেল থােকন, s া eকিট িবেশষ uেdেশ মানুষেক সৃি কেরেছন। s ার মানুষ
তিরর uেdশ eেকক ধেম eেকক রকম। যমন- iসলাম ধমমেত,
‘িজন o মানুষ জািতেক আিম কবলমাt আমার iবাদেতর জন সৃি কেরিছ’ (51: 56)।

eখােন p eেস যায়, s ার তা কান aভাবেবাধ থাকেত পাের না eবং iবাদেতরo তার কােনা pেয়াজন
নi। তাহেল কন মানুষেক iবাদত বা uপাসনা করার জন সৃি করেলন। বতমােন লb jােন আমরা
জািন মহািবে র তুলনায় আমােদর পৃিথবী eকিট িবnুসম। আর ei পৃিথবীেত য মানুষgেলা আেছ তা
2

aিভিজৎ রায়, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ aংকুর pকাশনী, 2005
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িন য়i s ার জন বড় eকটা ব াপার হেত পাের না। আধুিনক যুেগর পূেব সামান িকছু মানুষ ব তীত সকল
মানুষi িছল িনরkর। আধুিনক যুেগo eেস মানুষেক স aবsা থেক পিরtাণ করা যােc না। সi
মানুষgেলােক s া কনi বা eত ucাশার সােথ তির করেলন।
মানুেষর চেয় unততর কােনা pাণী নi িবধায় আমরা আমােদর সীমাবdতা আঁচ করেত না পের
িনেজেদরেক aত n jানী o kমতাবান মেন করেত থািক। তাi হয়ত কlনা কির য, aসীম jানী s া
আমােদর stিতেত সnt হেবন না কন।
eখােন আেরকিট কথা eেস যায়, ধমgnসমূহ মেত য uেdেশ মানুষ সৃি করা হেয়েছ স uেdশ
িক পূরণ হেয়েছ? আমরা iসলােমর iিতহােস দখেত পাi কখেনা মুসলমানেদর সংখ া aমুসিলমেদর চেয়
বিশ হয় নাi। eছাড়া মানুষ সাধারণত ধেমর দৃি েত যতটা না সৎকাজ কের তার তুলনায় পাপাচার হেc
ঢর বিশ। আর dিভk, খরা, বন া, ভূিমকm িকংবা সুনামীেত হাজাের হাজার নারী, পুrষ আর িনরপরাধ
িশ মারা যােc। eবার কu হয়ত বলেত পােরন s া আমােদরেক পৃিথবীেত পরীkা করেছন। তাহেল
বলব, পরীkার ফল িক হল? িতিন কন তুc মানুষেদর িনেয় পরীkা-িনরীkা করেছন। eটা িক তার
পিবtতার বরেখলাপ নয়? যেহতু সকল ধম মেতi s া eকিট িনিদ uেdেশ মানুষ সৃি কেরেছন তাi
আপিtিট িকছুটা পিরবিতত rেপ সকল ধেমর kেti utাপন করা যায়।
aেনেক আবার s ার aিst pমােণর জন মহািবে র শৃঙখলার দাহাi দন। e িবষেয় নােবল
িবজয়ী পদাথিবদ িsেফন oয়াiনবাগ বেলন, ‘ য িব eেকবাের িবশৃ ল, িবিধিবহীন, তমন eকিট িব েক
কােনা মূেখর সৃ বেল ধের নoয়া যেত পাের।’
aেনেক eমনo বেলন, s ােক আপিন বুঝেবন না। s ােক যিদ নাiবা বুিঝ তেব তােক িব াস
করব িকভােব? যখােন eেকক ধেম eেকক ধরেনর s া; eছাড়া তার aিsেtর িবেরািধতা aেনেকi
কেরেছন। আর আমরা s ােক না বুঝেল িতিন য uেdেশ আমােদর সৃি কেরেছন বলা হয়, তা পূণ হেবi
বা িকভােব? aবশ s া িবষয়িট মানুেষর যিদ aেবাধগম হয়, তেব তা িনেয় মাথাব থার কান কারণ নi।
কননা তাহেল িতিন aবশ i মানুষেক তঁার আরাধনা বা stিতর জন নয়, aন কান uেdেশ সৃি
কেরেছন। eিট aিতবতী ঈ রবাদীেদর(Deist) িব াস। যিদo ‘ধেমর সােথ সmকহীন’ ঈ েরর পছেন
জারােলা কােনা যুিk নi, তেব তা আমােদর ব িk o সমাজজীবেন তমন কােনা িবrপ pভাব ফেল না,
িবধায় তা মn হয়ত বলা যায় না। আেরকিট কথা, আমরা সাধারণতঃ বেল থািক s াi আমােদর সৃি
কেরেছন। আমরা বমালুম ভুেল যাi য, আমরা নর o নারীর (িপতা-মাতা) মাধ েম জিবক pিkয়ার মধ
িদেয় জngহণ কেরিছ। আমােদর জn সmূণi তােদর (িপতা-মাতা) icা িকংবা সmেকর uপর িনভরশীল
িছল।
িবিভn ধমমেত s ার িবিভn gণ রেয়েছ। যমন- িতিন খুিশ হন, রাগ কেরন, দেখন, শােনন,
বুেঝন। বলা হয় িতিন িনরাকার। আবার তঁার নূর বা জ ািত রেয়েছ! eছাড়া s ার dিট gণ aসীম দয়ালু o
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ন ায়িবচারক পরsরিবেরাধী। িযিন ন ায়িবচারক, িতিন দয়ালু হন িকভােব আর িযিন দয়ালু, িতিন
ন ায়িবচারক হন িকভােব? eছাড়া তার বসবার জন রেয়েছ িসংহাসন (আরশ); s ােক বলা হয় aসীম
আবার তােক কndীভূত করা হয় িনিদ eকিট জায়গায়। s ােক বলা হয় িতিন aসীম kমতাবান। তাহেল
িতিন িক eমন িকছু তির করেত পারেবন যা িতিন িনয়ntেণ akম। p িটর utর হ া বা না যিটi হাক
তা তার akমতা pকাশ করেব। aথাৎ aসীম kমতাবান বা সবময় kমতার aিধকারী বলেত িকছু নi।
eছাড়া s া িবষেয় আেরকিট p grtপূণ, s ার িক eমন কান gণ রেয়েছ যা সীিমতভােব মানুেষর মেধ
নi? তা তা থাকার কথা িছল, িকnt নi। eেত িবষয়িট পিরsার য, মানুেষর পেk s ার o তার
gণাবিলর কlনা সmব eবং মানুষ তা-i কেরেছ।
িবিভn ধেমর সৃি তtt o aন ান িকছু pস
বাiেবেলর পুরাতন িনয়ম মেত, ঈ েরর icায় sগ, পৃিথবী, জীবজগৎ o িবে র সবিকছু সৃি হেয়েছ eবং
তারপর িতিন আদম (a াডাম) o হাoয়া (iভ) নামক pথম মানব-মানবীেক মািট থেক তির কের pাণ
দন। সৃি মূhেত পৃিথবী িছল আকারহীন o শূণ eবং মহা anকাের িনমিjত। িব মহাpলেয়র মাধ েম
ংস হেব আর ঐ িদনi ঈ র সকেলর কৃতকেমর িবচার করেবন।
বাiেবল gnিট sিবেরািধতায় পূণ। েdয় ডাঃ oয়ািহদ রজা তঁার ‘ধমেচতনা o ঈ রিব াস’ (e
বiেয়র তৃতীয় aধ ােয় সংকিলত) pবেn মানুষ সmিকত বাiেবেলর 6িট sিবেরাধী uিk uেlখ কেরেছন :
1। মানুষ সৃি হoয়ার আেগ গাছ eেলা ( জেনিসস 1: 11-12) মানুষ তির হoয়ার পর গাছ সৃি হেলা
( জেনিসস 1: 7-9)।
2। জnt জােনায়ারেদর পের মানুষ সৃি হেলা ( জেনিসস 1: 25-26) জnt জােনায়ারেদর আেগ মানুষ সৃি হেলা
( জেনিসস 2: 18-20)
3। আদম jানবৃেkর ফল খাoয়ার িদনi মরেব ( জেনিসস 2: 17) আদম 930 বছর বঁেচিছল ( জেনিসস 5:
5)
4। ঈ র মানুষেক লাভ দখান না ( জমস 1: 13) ঈ র মানুষেক লাভ দখান ( জেনিসস 22 : 1/2 স ামুেয়ল
24 :1)
5। কান মানুষ ঈ রেক দেখিন বা দখেত পাের না (জন 1 : 18/1 িটম 6 : 16) aেনেকর কােছi িতিন দখা
িদেয়েছন ( জেনিসস 26 : 2/ eেkাডাস 24 : 9-10, 33 : 22-23)
6। কui ঈ েরর মুখদশন করার পর বঁেচ থাকেত পাের না (eেkাডাস 33 : 20) জকব o মুসা dজেনi
ঈ রেক মুেখামুিখ দেখেছন িকnt মেরন িন ( জেনিসস 32: 30, eেkাডাস 33 : 11)

বাiেবল o কারােনর মেত পৃিথবী িsর। বাiেবেলর ei ধারণার কারেণ সৗরেকিndক মতবােদর জন
brেনােক পুিড়েয় মেরিছল ি sান ধমপুrষরা, গ ািলিলoেক কেরিছেলা গৃহবিn। eবার কারােন আসা
যাক। কারােনর ভাষায় 33

ব ানুবাদ কারান শরীফ মাo. ফজলুর রহমান মুিn।
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‘িন য় আlাহ আসমান o জিমনেক িsর রােখন, যােত টেল না যায়।’ (35:41, তফসীর মাআেরফুল kারআন)
‘iহা তার িনদশনসমূহ-আসমান জিমন তারi hকুেম িsরভােব দঁািড়েয় আেছ।’ (30:25)

সৃি সmেক কারােনর aন t বলা হেয়েছ,
‘আর িতিন eমন য, সমs আসমান o জিমন সৃি কেরেছন ছয় িদেন, তখন আরশ 4 িছল পািনর uপের।’
(11:7)
‘আlাহ pেত ক pাণীেক পািন হেত সৃি কেরেছন’ (24:45) আবার িকয়ামত সmেক বলা হেয়েছ, ‘ সিদন
আটজন ফেরশতা রেবর আরশ বহন করেবন’ (69:17)

সূরা িনসার 11 o 12 নং আয়াত মেত, মৃত ব িkর মা, বাবা, di মেয় o eক stী থাকেল তার
সmিtর মা পােব 1/6, বাবা 1/6, di মেয় 2/3 o stী 1/8 aংশ। তাহেল মাট aংশ দঁাড়ায়
(1/6+1/6+2/3+1/8) = 27/24 aংশ, যা মূল পিরমােণর চেয় বিশ। পের হজরত আলী তা সংেশাধন
কেরন, যা ফরােয়েজ আiেন ‘আuল’ নােম পিরিচত।
সূরা ফােতহা (িবেশষত আয়াত চার থেক সাত) আlাহর বাণী হয় িকভােব? পুেরা সূরািট পড়েল
সুরািটেক আlাহর কােছ pাথনা বেলi মেন হয়। সখােন আlাহর কােছ সিঠক পথ দখােনার আহবান
জানােনা হেয়েছ। iবেন oয়ারাক তার ‘Why I am Not a Muslim’ gেn e িনেয় িবsৃতভােব িলেখেছন।
আিম সুরা ফােতহা সmেক iবেন oয়ারােকর বi থেক eকিট pাসি ক udৃিত িদিc 5 –
‘These words are clearly addressed to God, in the form of prayer. They are
Muhammad’s words of praise to God, asking God’s help and guidance’

eছাড়া সূরা তoবা sতnt সূরা নািক aন কান সূরার বা সূরা আনফােলর aংশ তা িনেয় িবেভদ আেছ। সূরা
ফীল o কারাiশ eক সূরা নািক পৃথক dিট সূরা তা িনেয় aেনক িবতক িছল। তাছাড়া কারােনর আয়াত,
শb, বণ, সংখ া িনেয় িবেভদ রেয়েছ, তা aেনেকi খয়াল কেরন না।
eবার আিস হািদেস। আবু যর গফাির (রা.) eকিদন রাসুলুlাহ (সাঃ) eর সােথ সূযােsর সময়
মসিজেদ uপিsত িছেলন। রাসুলুlাহ (সাঃ) বলেলন আবু যর, সূয কাথায় as যায় জােনা? আবু যর
বলেলন, আlাহ eবং তঁার রাসুলi ভাল জােনন। তখন রাসুলুlাহ (সাঃ) বলেলন, সূয চলেত চলেত আরেশর
িনেচ পঁৗেছ সজদা কের। হযরত আbুlাহ iবেন oমর থেকo ei সmেn হাদীস বিণত হেয়েছ য, pত হ
সূয আরেশর িনেচ পঁৗেছ সজদা eবং নতুন পির মেণর aনুমিত pাথনা কের। aনুমিত লাভ কের নতুন
পির মণ r কের 6।
4

আরশ শেbর aথ রাজিসংহাসন; আlাহর আসন।
Ibn Warraq, Why I Am Not a Muslim, Prometheus Books, 1995
6
সহীহ বুখারী, হািদস নং 4/54/421 dঃ; তফসীর মাআেরফুল কারআন, পৃ া-1133
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eখন p হল পৃিথবীর eক জায়গায় সূযাs হেল aন জায়গায় থাকেব dপুর, আেরক জায়গায় থাকেব
সূেযাদয়। তাহেল যা বলা হল, তার ব াখ া কী?
িব সৃি র আিদেত য aবsা িবরাজ করিছল, িহnুধেমর মনুসংিহতার ঋিষ তা বণনা কেরেছন
eভােব, ‘ei য িব সংসার চােখর সামেন pত k তা িছল গাঢ় anকাের িনমিjত। ei anকার জগ
িছল আমােদর jােনর aতীত, কােনা লkেণর সাহােয e সmেক aনুমােনর কােনা uপায় িছল না। ei
জগ িছল aেjয়, যন সবেতাভােব গাঢ় িনdায় আcn। ei pলয়াবsার পর sয়mূ সূkrপী ভগবান
প মহাভূত pভৃিতেত ব k করেলন- িতিন aিমতেতজা, pলয়াবsার িবনাশক rেপi যন আিবভূত হেলন।’
(মনুসংিহতা 1: 6-7)
সৃি র আিদেত কী িছল তা ঐিতেরয় uপিনষেদ’ িববৃত হেয়েছ- ‘সৃি র পূেব ei জগৎ aিdতীয়
আtsrেপi বতমান িছল; িনেমষািদ িkয়াশীল aন িকছুi িছল না। সi আtা ei rপ ঈkন কিরেলন“আিম লাকসমূহ সৃজন কিরব”।’ (1:1:1)
বৃহদারণ ক uপিনষেদর মেত, ‘পূেব িকছুi িছল না, ei জগ ভাজেনcাrপ মৃতু dারা আবৃত
িছল, কারণ বুভুkাi মৃতু । ‘আিম সমনs হiব’- eirপ uেdশ যুk হiয়া ঐ মৃতু কাযপযােলাচনkম
মেনর সৃি করেলন। িতিন আপনােক পূজা কিরয়া িবচরণ কিরেত লািগেলন। িতিন যখন aচনারত িছেলন,
তখন uদক (জল) uৎপn হiল।’ (1:2:1) ‘জলi aক। uk sেল জেলর uপের সেরর ন ায় যাহা
হiয়ািছল, uহা গাঢ় হiল; eবং uহা পৃিথবীেত পিরণত হiল। পৃিথবী সৃি হiেল াn kাn সi মৃতু
থেক তেজারস িনগত হiল; (iিনi) aিg aথাৎ িবরাট।’ (1:2:2)
e বণনা থেক eটাi uপলিb হয় য, িহnুধেমর সৃি তেttর সােথ িবjােনর কানo সmক নi
eবং তা আিদম কlনা ব িকছু নয়।
uপেরর আেলাচনা থেক s দখা যায়, যুিkর সােথ িব ােসর dnd pকট eবং িবরাট। যুিkর oপর ভর
কের িবjান দঁািড়েয়। আর িব ােসর oপর ভর কের ধমgngেলা। eখন আপিন কানিট gহণ করেবন?
আমরা e কথা s ভােব মেন কির- ধারণ কির, আমােদরেক aবশ i ধমgngেলা পড়েত হেব, যার যার
িনেজর ভাষায়, যুিk pেয়াগ কের বুঝেত হেব ধমgেn বাণীসমূেহর মমাথ। ধু পুণ লােভর আশায় পিবt
ভাষায় না বুেঝ, পাঠ করা থেক িবরত থাকেত হেব। না বুেঝ পাঠ করেল ধুi ajতাi বৃিd পায়, jান
বােড় না। আর ei ajতা নামক dবলতার সুিবধা নয় আমােদর চারপােশর িকছু ভ মাlা- মৗলিভ,
িপর-ফিকর, ঠাকুর pমুেখরা। তাi আমােদর সমাজেক িবjানমন , যুিkবাদী, pগিতশীল কের তুলেত হেল,
আসুন আমরা যুিkর আ য় নi। ঝেড় ফিল সকল ajতা, কুসংsার আর পিবt িব ােসর নােম
aপিব াসgেলা। eর কােনা িবকl নi।

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

s া eবং ধম pস যখন aস িতর

সকত চৗধুরী ঢাকা িব িবদ ালেয়র িশkাথী। িবjান o যুিkবাদী কাuিnল-eর সদস । যুিk পিtকািটেত
িনয়িমতভােব তার লখা pকািশত হয়।

