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- ei িব bhাn গাছপালা মানুষ প পািখ নদীর sাত গােনর সুর সব সব িকছু সৃি কেরেছন আমােদর সৃি কতা মহান
ঈ র। তাiেতা কিব বেলেছন, সুnর ফুল সুnর ফল িমঠা নদীর পািন, খাদা তামার মেহরবানী।
- ঈ রi যিদ সবিকছু সৃি কের থােকন, তাহেল ঈ রেক সৃি করেলন ক?
- ঈ রi ঈ র সৃি কেরেছন। আেগ িতিন িনেজেক বািনেয়েছন, তারপর aন ান সবিকছু। eকটার পর eকটা ।
- ব াপারটা বুঝলাম না, সৃি না হেয় সৃি কতা হেলন কীভােব? িতিন িক সবসমেয়i িছেলন, মােন সবিকছু সৃি র আেগ
থেকi?
- হঁ া, তাi তা বলিছ।
- িব bhাn সৃি র আেগ িতিন কাথায় থাকেতন? কী করিছেলন?
- িতিন নরক বানািcেলন – তােদর মত নািsকেদর থাকার ব বsা করেত করেত। যtসব। dপাতা িবjান পেড়i মেন
করিছস সবিকছু জেন বেস আিছস! আের ব াটা – িব ােস িমলায় বst তেক বhদূর।

eরকম anঃসার শূন তকিবতেকর সােথ আমরা সবাi পিরিচত। uপাসনা ধম সmেক কান pে aিব ােসর ছায়া
দখেলi uপাসনা ধেম িব াসীরা খুব রেগ যান। িব ােসর মেতা তঁােদর রাগটাo aেযৗিkক। িব ােসর িভিt শk না
হেল রাগ দখােনাi আtরkার সহজ uপায়। রাগ দখােনার পdিতিট aবশ eেকক জেনর কােছ eেকক রকম,
kমতা o সুে্ যাগ ভেদ তা সmকেcদ থেক িশরেcদ পযn হেত পাের।
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ধমিব ােসর সােথ িবjানিব ােসর কান িমল নi। uপাসনা ধেমর পুেরাটাi িব াস িনভর। কান ধরেণর পরীkা
িনরীkা বা কাযকারেণর সােথ তার সmক aিত সামান । ধমিব ােসর বিশর ভাগi আেরািপত eবং জnসূেt
পাoয়া। মানুষ য পিরবাের জnায় – ভােলা লাgক না লাgক – পািরবািরক ধেম িব াস sাপন করার জন তােক বাধ
করা হয়। সেkেt যাচাi বাছাi করার কান সুেযাগi থােক না। পািরবািরক সামািজক o রা ীয় aবকাঠােমার
িভnতার কারেণ ধমিব ােসরo পাথক দখা দয়। স কারেণi দখা যায় িমশেরর মুসলমান আর বাংলােদেশর
মুসলমােনর ধমিব াস hবh eক নয়। সাংsৃিতক o aথৈনিতক বষেম র কারেণo ধমিব ােস িভnতা দখা দয়।
সuিদ আরেবর শখ আর সুদােনর দিরd মুসলমােনর ধম eক হেলo ধমিব াস িভn। ধু তাi নয়, সমs
পিরকাঠােমা eক থাকার পেরo মানুেষ মানুেষ ধমিব ােস িভnতা দখা িদেত পাের।
ধমিব াস পরীkা কের দখার কান uপায় নi। ধমgেn যা লখা আেছ, যভােব লখা আেছ তােকi পরম সত
বেল িব াস করেত বাধ করা হয় ধমপালনকারীেদর। যখন সাধারণ চােখi দখা যায় য ধমgেn যা লখা আেছ
তার সােথ বাsেবর কান িমল নi – তখন নানারকম খঁাড়া যুিk ধার কের ধমgেnর লখাgেলার aন রকম eকটা
ব াখ া দয়ার চ া করা হয়। তাiেতা ধমিব াসীেদর িব াস করেত হয় য যী ি েsর কান বােয়ালিজক াল ফাদার
নi। যী েক ঈ েরর সnান বলা হেয় থােক, িকnt য জব pিkয়ায় pাণীর জn হয় – সরকম কান pিkয়া মাতা
মির o ঈ েরর মেধ ঘেটেছ বেল বাiেবেল পির ার কের িকছু বলা নi। eেkেt নানারকম ব াখ া পাoয়া যায়।
ধমিব াস কথািট যতটা pচিলত – িবjানিব াস স তুলনায় কম। কারণ িবjােন ধুমাt িব াস িদেয় িকছু pিত া
করা সmব নয়। িবjান পরীkামূলক pমাণ o কাযকারেণর oপর িনভরশীল। িবjােন eকটা তেttর সােথ aন
তেttর িমল থাকেত হয়। িবjান ভাষা, সংsৃিত, রাজনীিত, ধমীয় িব াস, ভৗেগািলক aবsান ভেদ িভn হয় না।
যিদ হয় তারo বjািনক ব াখ া আেছ। ভৗেগািলক aবsােনর কারেণ ম াগেনিটক pাপািটজ বদেল যেত পাের। তা
ধনী দিরd সাদা কােলা য কান মানুেষর পেki পরীkা কের দখা সmব। িকnt eকিট iঁdর যমন মাধ াকষণ
eড়ােত পাের না – তমিন ভ ািটকােনর পােপর পেko মাধ াকষণ eড়ােনা সmব নয়। িবjােন যঁারা িব াস কেরন
তঁারা aবশ i জােনন য মাধ াকষণ বল সাধারণ aবsায় সব সমেয়i কাজ করেছ। oটা নানাভােব pমািণত হেয়েছ
বেলi তােত িব াস রাখা যায়। িকnt যিদ কu দাবী কেরন য িতিন কান pকার pতারণার সাহায না িনেয়
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aেলৗিকক uপােয় মাধ াকষণ eিড়েয় শূেন ভেস থাকেত পােরন – তােত িব াস রাখা যায় না। িকnt ধমিব াসীেদর
সকেলi কান না কান kেt aেলৗিককতায় িব াস কেরন। িবjােন aেলৗিকক বেল িকছু নi।
িবjােনর য সব তtt eখেনা pমািণত হয়িন – সখােন িভn িভn মতবাদ কাজ করেত পাের। যমন িsং িথoির –
eখেনা pমািণত হয়িন। সখােন তাi eখেনা মতৈdততা কাজ করেছ। িনuিkয়ার িথoিরেত িবিভn মেডেল
মতিভnতা আেছ। িকnt সসব আেছ মূল সত

বর কের আনার uেdেশ i। সত udাটেনর জন িভn

মতাবলmীরাo eকসােথ কাজ কের যায় িবjােন। ভুল মতবাদ থেক িশkা িনেয় িনেজেদর ভুল sীকার কের নন।
িsেফন হিকং আর রজার পনেরােজর মেধ aেনক বছর ধের িবতক চেলেছ ব াকgাun রিডেয়শন িনেয়।
শষপযn দখা গেছ হিকং eর eকিট ধারণা ভুল িছেলা। e ভুল sীকার কের িনেত হিকং eর eকটুo aসুিবধা
হয়িন। িকnt ধমিব ােস eরকম হয়না। সখােন aহংেবাধ বড়েবিশ। আর স কারেণi ধেম ধেম িবভাজন eত
বিশ। িবভাজেনর কারেণ হানাহািন aেনক বিশ।
িবjানিব ােসর সােথ ধমিব ােসর আেরকিট pধান পাথক হেলা ধমিব াস eকটা পযােয় বড়েবিশ িহংs।
িভnমতাবলmীেদর হয়েতা কrণা করা হয়, িকnt সmান করা হয় না ধমিব ােসর kেt। পৃিথবীেত ধমীয় হানাহািনর
কারেণ যত মানুষ মারা গেছ – আর কান িকছুেত সরকম হয়িন। আর িবjানিব াসীরা িব ােসর িভnতার কারেণ
কখেনা িহংs হেয় oেঠিন। aেনেক পারমাণিবক বামা আিব ােরর জন িবjানেক দায়ী করেত পছn কেরন। িকnt
য বjািনক তtt কােজ লািগেয় বামা তির করা হেc – স eকi পারমাণিবক তtt কােজ লািগেয় পৃিথবীর মানুেষর
দনিnন jালািনর চািহদা মটােনা হেc, ক াnােরর িচিকৎসা করা হেc। িবjানেক কােজ লািগেয় িবjােনর দাষ
pচার করা হয় রাজৈনিতক sােথ।
রাজনীিত িদেয় িবjানেক িনয়ntণ করার eকিট চ া পৃিথবীর সব দেশi হয়। সটা হয় ধমিব ােসর দাহাi িদেয়
রাজৈনিতক sােথ। যমন sমেসল িরসােচর kেt আেমিরকা বা aেsিলয়ার মেতা দশo aেনক ধরেণর
িবিধিনেষধ আেরাপ কের বেস আেছ। ফেল য গেবষণা থেম আেছ তা নয়। িকnt য গিতেত চলেত পারেতা স
গিতেত তা চলেছ পারেছ না। িবjােনর agগিতেক সবসমেয়i পছেন টেন ধের রেখেছ রাজৈনিতক িসdাn। eবং
e িসdাn নয়ার কারণ িহেসেব সবসমেয়i দখা যায় eক ধরেণর ধমিব াস কাজ কেরেছ। eকটু পছেনর িদেকর
iিতহাস খুেঁ জ দখেলi দখা যােব – িবjানেক কান সমেয়i সহেজ মেন নয়িন ধমিব াসীরা।
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য কান বjািনক আিব ােরর pিত ধমিব াসীেদর দৃি ভংিগেক িতনিট পযােয় ভাগ করা যায়। pাথিমক ভােব কী
আিব ত
ৃ হেলা তা না জেনi বেল দয়া হয় য eটা ধমিবrd, শয়তােনর কারসাজী, eটােত খাদা নারাজ হেবন।
িdতীয় পযােয় যখন বjািনক আিব ারিট pিতি ত হেয় যায় eবং সবাi pযুিkিট ব বহার করেত থােক তখন
ধমিব াসীরা হঠাৎ আিব ার কের ফেল য eসব বjািনক আিব ােরর সবিকছুi ধমgেn লখা আেছ। ধমgেnর
পাতায় পাতায় িবjান। hঁ hঁ বাবা, ঐ িরক gn হেলা সকল িবjােনর uৎস!! আর তৃতীয় পযায় r হয় নাজােয়জ িবjানেক ধম-pচাের কােজ লাগােনা। eকটা uদাহরণ িদi - মাiেkােফান আিব ােরর পর oটা ব বহার
কের আজান দয়ােক না-জােয়জ বলা হেতা। (চ gাম শহেরর eকিট মসিজেদ মাiক ব বহারেক কnd কের ei
সিদনo মুসlীেদর মেধ মারিপট হেয়েছ।) আর eখন? বাংলােদেশর pিতিট শহেরর হাজােরা মসিজেদর মাiক কী
দিনক কী পিরমাণ শb দূষণ কের তা যিদ কu গেবষণা কের pকাশ কের – তার জীবন সংশয় দখা িদেত পাের।
কিmuটাের ভাগ গণনায় আজকাল দাrণ লাভ হয়।
মানব সভ তার iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল দখা যায় eকদম rেত ধম o িবjােন খুব eকটা িবেরাধ িছেলা
না। কারণ িবjান o pযুিkর ব বহার r হেয়েছ মানুেষর বঁেচ থাকার সংgােমর মধ িদেয়। uপাসনা ধম
pািত ািনক rপ পেয়েছ aেনক পের। সৃি কতার ধারণাo তির হেয়েছ আেরা aেনক পের। িবjােনর সােথ ধেমর
িবেরােধর srপটা eক পলক দখার জন আমােদর eকটু পছন িদেক যেত হেব। iিতহােসর িদেক। aবশ
pচিলত iিতহাস আর বjািনক iিতহােসর মেধ িকছু মৗিলক পাথক আেছ। pচিলত iিতহাস মূলত রাজৈনিতক
iিতহাস। রাজা বা শাসনকতার icামেতা e iিতহাস রিচত হয়, িবকৃত হয়, সিত ঘটনা মুেছ ফলা হয় বা
সাজােনা ঘটনার aনুpেবশ ঘটােনা হয়। তেব িমথ ার eকিট বড় dবলতা হেলা eটা সবিকছুর সােথ সমিnত aবsায়
বিশিদন িটেক থাকেত পাের না। সামান সমnয়হীনতার লজ যখন বিরেয় পেড় – স লজ ধের টান িদেলi িমথ ার
আবরণ খেস পেড় eকসময়। সত iিতহাস সভােবi বিরেয় আেস। িকnt বjািনক iিতহাস লখা হয় pকৃিতেত।
eকিট ফিসল কত বছেরর পুরেনা, বা eক খn মািট কী কী সভ তা ছুেঁ য় eেসেছ তা বjািনক uপােয়i িনণীত হয়।
সরকম বjািনক পdিতেতi আজ জানা যায় – পৃিথবী কীভােব সৃি হেয়েছ – কত বছর আেগ।
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4
ptতািttক গেবষণায় পাoয়া নানারকম তথ pমাণ থেক দখা যায় আধুিনক মানুষ বা হােমা সিপয়াnস eর আেগর
pজািত হােমা iেরkটােসর সময় থেকi পৃিথবীেত pযুিkর ব বহার r হেয়েছ। ি sপূব িtশ লk বছর থেক
দশ লk বছর পযn সমেয়র মেধ

হােমা iেরkটােসর udব ঘেটিছেলা। চীেনর বiিজং eর কােছ eকিট

ptতািttক gহায় পাoয়া িনদশন িবে ষণ কের দখা যায় – আজ থেক pায় পঁাচ লk বছর আেগ হােমা
iেরkটাসরা pাকৃিতক আgন িনয়ntেণ আনার pযুিk aজন কেরিছেলা। আgন য সকল pযুিkর eকিট pধান uৎস
তা পরবতীেত pমািণত হেয়েছ। আgন jালােনা, আgনেক pেয়াজন মত কােজ লাগােনা eবং pেয়াজন শেষ আgন
নভােনার পdিত মানুেষর আয়েtt আসার সােথ সােথ সভ তার িবরাট eকিট ধাপ aিতkাn হেলা। আgেনর শিkেক
আিব ার করেত িগেয় মানুষ দেখেছ আgেনর িব ংসী kমতাo। সসব থেক আgেনর pিত ভয়o তির হেয়েছ।
ভয় থেক মানুষ আgনেক দবতা jান করেত r কেরেছ। সনাতন যুেগর সব ধেমi আgন eর ভূিমকা িবশাল।
pকৃিতেত বাতােসর শিk দেখেছ মানুষ, দেখেছ ঘূিণঝড়। তারপর যখন কৃিষকাজ r কেরেছ মানুষ – আজ থেক
pায় দশ হাজার বছর আেগ – দেখেছ মািট থেক খাদ শস uৎপn হেc, সব িকছু মািটেত িমেশ যােc eক
সময়। পরবতীেত িgক দাশিনকরা যখন পদােথর মূল uপাদান িনধারণ করেত িচnাভাবনা r কেরেছ – তখন
pাথিমক যুগ থেক বেয় আসা e ধারণা কােজ লেগেছ। তােদর মেন হেয়েছ – আgন, পািন, মািট আর বাতাসi
হেলা মূল uপাদান। pাকৃিতক dেযাগ দখেত দখেত মানুষ pকৃিতেক ভয় করেত িশেখেছ – eবং স ভয়েক জয়
করার জন সংgাম করেত িশেখেছ। দেখেছ pেত ক কােজর পছেন কােরা না কােরা হাত রেয়েছ। pকৃিতর aদৃশ
হাতেক ঈ র jান করেত িশেখেছ।
ঈ েরর ধারণা তির হবার পর মানুেষর পযেবkেণ নতুন eকিট ধারা তির হেলা। সমাজবd ভােব বাস করার জন
সামািজক িনয়ম কানুন তির হেলা। r হেলা সামািজক

ণীিবভাগ। িনেজেদর মেধ i িটেক থাকার সংgােম

শারীিরক শিkর সােথ বুিdমtাo যুk হেলা। যঁারা বুেড়া হেয় শারীিরক শিkেত িপিছেয় পড়েলন – তঁারা সমােজ
িনেজেদর আসন িঠক রাখার জন
সামািজক ধমgr বা পুেরািহত

r করেলন ধমব াখ া। পরবতীেত eেদর িনেয়i eকটা

ণী তির হেলা।

ণী। e পশায় িটেক থাকার জন তােদর দরকার হেলা গভীর pকৃিত পযেবkণ।
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সূেযাদয় সূযাs জায়ার ভাটা ঋতু পিরবতন জলবায়ুর পিরবতন পযেবkণ কের eসেবর পূবাভাস দয়া সmব হেলা।
eেদর হাত ধেরi ক ােলnার তির হেলা আজ থেক pায় 2800 বছর আেগ। pিতি ত হেলা সমেয়র িহেসব –
বছর, মাস, িদন, ঘnা, িমিনট, সেকn। সংখ ার ব বহার r হেলা। সংখ া লখার িচho তির হেলা। r হেলা
পৃিথবী কিndক িবে র ধারণা। যেহতু eেদর ব াখ ার ভুল ধরার কu নi- কাথাo কান িবেরাধ ঘটেলা না।
eেদর eবং eেদর utরািধকারীেদর হােতi রেয় গেলা সামািজক kমতা। আেরা পের যখন রা pিতি ত হেলা –
রাজt পিরচালনার ব াপার eেলা – তখেনা ei পুেরািহত

ণীর দাপট িঠকi থাকেলা। কারণ রাজারা দখেলা

পুেরািহতেদর কােজ লাগােত পারেল রাজt করা সহজ হয়। কারণ য মানুষ রাজােক ভয় পায় না সo pকৃিতর
aজানা রহস েক ভয় পায়। তেতািদেন e pকৃিতর নাম হেয় গেছ ঈ র। িকnt রাজােদর মন যুিগেয় চলেত িগেয়
পুেরািহত

ণীর সততায় িকছুটা ভnামীo ঢুেক পেড়েছ। িনেজেদর aজােni তারা ঘটনা পযেবkণ করেত িগেয় o

তার ব াখ া িদেত িগেয় িনেজেদর সীমাবdতা sীকার করেত চাiেলন না। ফেল sাধীন গেবষক o রা kমতার
কাছাকািছ গেবষকেদর মেধ dnd তির হেত r করেলা। আেs আেs আলাদা হেত r করেলা িবjান o
ধমিব াস। পরবতীেত যখন পৃিথবী কিndক িবে র ধারণা ভুল pমািণত হেত r করেলা পুেরািহতরা ভাবেলা eেত
তােদর আসন টেল যােব। তাi তারা সূযেকিndক িবে র ধারণার িবেরাধীতা করেলা। রা পুেরািহতেদর সমথন
করেলা। স কথায় আসিছ আর eকটু পেরর িদেক।

5
টkােসর িহusন থেক pকািশত “e িbফ iলােsেটড গাiড টু আnারs ািnং iসলাম”[1] নােম eকিট বi
আমার হােত eেসেছ। সখােন বলার চ া করা হেc য িবjােনর সােথ কারােণর কান িবেরাধ নi। িবjান যা
িকছু আিব ার করেছ – তা কারাণ থেকi ধার করা। মানব rেণর dেটা তুলনা আেছ ei বiেত। eকিট তুলনা
হেলা জঁােকর সােথ, aন িট হেলা দঁােত িচবােনা চুiংগােমর সােথ। egেলা িদেয় pমাণ করার চ া করা হেয়েছ য
কারােণ মানুেষর জn কীভােব হয় তার সিঠক বণনা দয়া হেয়েছ। কারােণ uেlখ আেছ আলা o মুdঘাhর কথা।
আলা মােন হেত পাের জঁাক, ঝুলn বst বা জমাট রk। আর মুdঘাh মােন িচবােনা বst। মানব rেণর ছিবর সােথ
জঁাক o িচবােনা চুiংগােমর ছিবর তুলনা করা হেয়ছ আমােদর বাঝােত য কারাণ সবজাnা!
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স যাi হাক, মানুেষর শরীর সmেক pেত ক ধমi খুব sশকাতর। সকল ধমi শরীরেক খুব grt দয়। eতi
grt দয় য ধেমর e বাড়াবািড়র কারেণ pথম িদেক মানুেষর শরীর িনেয় কান গেবষণা করাi সmব িছেলা না।
মৃত মানুেষর শরীর ব বেcদ কের দখা ধমীয় o রা ীয় ভােব িনেষধ। িকnt তা সেtto মানুেষর দেহর pথম
ব বেcদ করা হেয়িছেলা আজ থেক আড়াi হাজার বছর আেগ। িgক ডাkার আlেমiয়ন গাপেন মানুেষর মৃতেদহ
ব বেcদ কের িশরা o ধমনীর পাথক খুেঁ জ পান। আর শরীেরর িবিভn aংগpত ংেগর মেধ sায়িবক সংেযােগর
ধারণাo আlেমiয়নi দন। িকnt পরবতী ছয় শ বছর ধের মানুেষর eনাটিম িনেয় আর কান গেবষণা করা যায়িন
ধমgrেদর বাধার কারেণ।
ি sান ধেমর utান ঘটার পর e aবsার আেরা aবনিত ঘটেলা। ি sান ধমgrরা pচার করেত লাগেলা য
মানুেষর শরীর ঈ র pদt আtা রাখার eকিট খঁাচা ছাড়া আর িকছু নয়। eবং স খঁাচা খুেল দখার aিধকার
মানুেষর নi। সসময় 129 সােল kিডয়াস গ ােলেনর জn। তুরেsর eকিট ধনী পিরবাের জn নয়ার কারেণ
গ ােলেনর পেk মানুেষর শরীর পযেবkণ করার িকছুটা সুে্ যাগ হেয়িছেলা। িচিকৎসািবদ া শখার জন গ ােলন রােম
িগেয় রামান g ািডেয়টরেদর রkাk দহ পযেবkণ করেলন aেনকিদন ধের। hদিপেnর কাজ, িশরা o ধমনীর কাজ
iত ািদ পযেবkণ করেলন িতিন। িকnt মানুষ তখেনা িব াস কের য আtা থােক শরীেরর ভতর। g ািডেয়টররা
আহত হেয় মারা যাবার সময় গ ােলন দখেলন য তাজা টকটেক ঘনলাল রk বিরেয় আসেছ শরীর থেক। গ ােলন
ভাবেলন eর নাম জীবন। মারা যাবার সময় eভােবi জীবন বিরেয় যায়। আর বঁেচ থাকেল ধমনী o িশরা িদেয়
রেkর সােথ জীবন pবািহত হয়। গ ােলেনর aেনক ধারণা পরবতীেত ভুল pমািণত হেলo তারজন aেপkা করেত
হেয়েছ আেরা তরশ বছর। গ ােলন eক ঈ ের িব াস করেতন। তঁার e িব ােসর কারেণ তঁার পযেবkণo িছেলা
িকছুটা ঈ র কিndক।
িবjােনর aন ান িকছু শাখা যখন ডানা মলেত r কেরেছ – তখেনা মানুেষর শরীেরর রহস জানার জন কান
গেবষণাi করা যােc না ধমgrেদর িনেষেধর কারেণ। kিসয়াস গ ােলেনর পযেবkণেকi সত িহেসেব ধের িনেয়
চলেলা 1490 সাল পযn। ধমgrেদর pবল আপিtর মুেখo iতািলর পাdয়ােত eনাটিমক াল িথেয়টার তির হেলা।
eখােন eনাটিম িনেয় কাজ করেলন িলoনােদা দা িভনিচ, eিnয়াস ভিসলাস pমুখ। মানুেষর শরীেরর oপর ধেমর
বাধা িনেষধ িকছুটা কেম eেলo eেকবাের থেম নi। eখেনা মানুেষর শরীর িনেয় নতুন গেবষণায় ধম eকিট pধান
বাধা।
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জnিনয়ntণেক aেনক ধেমi ধমিবrd কাজ বেল ধের pচার করা হয়। গঁাড়া ক াথিলক ি sানরা কান ধরেণর
জnিনয়ntণ সামgী ব বহার করােক ধমিবrd মেন কের। 1956 সােল জnিবরিতকরণ িপল udাবেনর পর ধমgrরা
kেপ গেলন। িকnt তােত খুব eকটা কাজ হয়িন। মেয়েদর জীবন aেনকভােবi বদেল গেলা eরপর থেক।
সnানজnসংkাn নানারকম রােগর হাত থেক বঁাচেত আরm করেলন মেয়রা। িকnt িকছু িকছু ধমিব াস eখেনা
িবjােনর e aবদানেক sীকার কের না।
গভপাতেক ধম pবল ভােব বাধা িদেয় আসেছ। খুব দরকার না হেল শেখর বেশ কu গভপাত কের না। িকnt িকছু
িকছু ধমিব াসী মেন কেরন – eটা ঈ েরর icার িবrেd কাজ। তঁারা আবার eটাo িব াস কেরন য ঈ েরর
icার িবrেd কান িকছু করার kমতা কােরা নi। তাহেল গভপাত যেহতু হেc তা ঈ েরর icার িবrেd হয়
কীভােব! িকnt যুিkর কথা তা ধম শােন না। টsিটuব বিবেকo ধমিব াসীরা ধমিবrd কাজ মেন কেরন। স
eকi রকম anকারাcn মানিসকতার কারেণ sমেসল িরসাচ বাধাgs। aথচ স গেবষণা থেক মানুষ মুিk
পেত পাের আl ঝiমােরর মত মারাtক িড-eন-e ঘিটত রাগ থেক।
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িববতনবাদেক িকছু িকছু ধমিব াসী মােটi sীকার কেরন না। 1859 সােল ডারuiেনর ‘িদ aিরিজন aব sিসস’
pকািশত হবার পর পৃিথবীর ধমাকােশ eকিট ঝড় বেয় গেলা। স ঝড় eখেনা থােমিন। ধমিব াসীরা মানেতi
চােcন না য মানুষ সরাসির ঈ েরর হােত কাদামািট থেক তির নয়। আদম বা হাoয়ার কান aিstt পাoয়া
যায়িন বjািনক গেবষণায়। মানুষ eেসেছ aেনক aেনক বছেরর pাকৃিতক পিরবতেনর মধ িদেয়। নানারকম
আgাসী িবতক r হেয় গেলা, যা eখেনা চলেছ িব জুেড়। e pসংেগ িবsািরত জানার জন পড়ুন বন া আহেমেদর
“িববতেনর পথ ধের”
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। eখােন eকটা িজিনস লk ণীয় য িববতেনর িবrেd নানারকম িভn িভn মতবাদ pচার

করা হেc। eকi সােথ aেনক gেলা মতবাদ তা সত হেত পাের না। তা ছাড়া চােখর সামেন য িববতন ঘটেছ –
তা চােখ দখার পেরo ধেমর দাহাi িদেয় তা না মানার গঁা ধের থাকেল তােত কার কী uপকার হেব বাধগম
নয়।

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

ধমিব াস, িবjানিব াস o eক িচl ত iিতহাস

ধমিব াসীরা িববতনবাদেক পুেরাপুির uিড়েয় িদেত না পের – pতারণার আ য় িনেc eখন। iেnিলেজn িডজাiন
নােম eকধরেণর ছd বjািনক তtt গলােনার চ া করা হেc। বলা হেc ঈ র ছাড়া eরকম aপূব বুিdবৃিtক
িনবাচন আর কােরা পেk সmব নয়। যাগ তমেক খুেঁ জ নয়ার দািয়t ঈ র িনেজর হােতi রেখ িদেয়েছন।
iিnিলেজn িডজাiন বা আiিড তtt মাথা তুেল দঁািড়েয়েছ আেমিরকার pিসেডn বুশ kমতায় আসার পর।
সহেজi বাঝা যায় য eটা eকটা সুপিরকিlত রাজৈনিতক চাল। আিম বশ কেয়কজন গঁাড়া ি sান বাiেবল
বাdােক িজেjস কের দেখিছ – বাiেবেল আiিড সmেক কী লখা আেছ বা আেদৗ িকছু আেছ িকনা। ঈ রi সব
িকছু িডজাiন কেরেছন জাতীয় eেলােমেলা িকছু কথাবাতা ছাড়া সুিনিদ িকছু তঁারা জানােত পােরন িন। আসেল
তttটা খুব বjািনক করেত িগেয় সহজপাচ করেত পােরিন। e pসংেগ aিভিজৎ রােয়র eকিট চমৎকার pবn আেছ
মুkমনায়, “আi িড িনেয় কূটকচালী” । আেরা eকিট চমৎকার বi eর নাম eখােন করা যায়। তা হেলা রিবন
uiিলয়াmস eর “আনiেnিলেজn িডজাiন, হায়াi গড iজnট eজ sাট eজ িশ িথ স িশ iজ”

[3]

।

িববতন pে i ধমিব াসীেদর সােথ aেনকিদন থেকi িবjােনর dnd চলেছ পৃিথবীর সৃি o বয়স িনেয়। বাiেবেলর
পk িনেয় eকপk বলেছ পৃিথবীর বয়স মাt ছয় হাজার বছর। aন িদেক িবjানীরা দীঘ aনুসnান, গেবষণা o
ptতািttক িনদশেনর িভিtেত িহেসব কের দিখেয়েছন য পৃিথবী সৃি হেয়েছ কমপেk সােড় চার শ কািট বছর
আেগ। বাiেবেল বলা আেছ িব bhাn সৃি হেয়েছ মাt ছয়িদেন। 1642 সােল িbিটশ মntী o িবিশ ভাষাতttিবদ
ডঃ জন লাiটফুট “aবজারেভশnস aন জেনিসস” নােম 20 পৃ ার eকিট বi লেখন। সখােন িতিন লেখন য
পৃিথবী সৃি হেয়েছ ি sপূব 3928 সােলর 12 সেpmর। আর মানুষ সৃি করা হেয়েছ eর পঁাচিদন পর, 17
সেpmর kবার সকাল নয়টায়। ডkর লাiটফুট uচচিশিkত মানুষ, িকছুিদন পর ক ামিbজ iuিনভািসিটর ভাiস
চ ােnলর িনযুk হেয়িছেলন।
eর পর 1650 সােল eংিলকান িবশপ জmস uশার olড টsােমেn বিণত িবিভn ঘটনা a দবতােদর বয়স
িহেসব কের ঘাষণা করেলন, পৃিথবী সৃি করা হেয়েছ যী ি েsর জেnর 4004 বছর আেগ, aেkাবর মােসর 26
তািরখ রিববার সকাল নয়টায়। সময়িট কাn দেশর sানীয় সময় তা জানা যায় িন। eঁেদর eসমs দাবীর সােথ
বjািনক তথ pমােণর কান িমল নi। বjািনক িহেসেব দখা যােc পৃিথবী সৃি হেয়েছ pায় সােড় চার শ
কািট বছর আেগ। যেহতু ধমgngেলা eসব বjািনক তথ eখেনা gেn anভুk কেরিন, ধমিব াসীরা eখেনা
িব াস কের পৃিথবীর বয়স মাt চার হাজার বছর। আর বjািনক pমাণ gেলা ঈ রi oভােব রেখ িদেয়েছন মানুেষর
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jােনর সীমানা দখার জন । কারণ িতিন মানুেষর jান পরীkা কের দখেত খুব পছn কেরন। e িনেয় তক িবতক
চলেছ eখেনা, হয়েতা চলেব aেনকিদন। তেব eকসময় দখা যােব নতুন কের লখা হেc বাiেবেলর জেনিসস –
সখােন বjািনক তtt pেবশ করােনা হেব, eবং আবােরা pচার করা হেব যা সব লখা আেছ বাiেবেল!!
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পৃিথবী সূেযর চারপােশ ঘুরেছ – e সত কখেনাi মেন িনেত চায়িন ধমিব াসীরা। কারণ মানুষেক kমতার কেnd
দখেত ভােলাবােস সবাi। আর মানুেষর পৃিথবীেক কnd কের ঘুরেব আর সবিকছু – পৃিথবী িsর থাকেব – eরকমi
িব াস িছেলা তখন। ি sপূব 150 সােল িgক দাশিনক িহপাrকাস ধারণা দন য িব bhােnর কেnd আেছ
পৃিথবী। eর pায় আড়াiশ বছর পর টেলিম িহপাrকােসর তtt সমথন কের নানারকম যুিk দন। তঁার eকিট যুিk
িছেলা, যেহতু পৃিথবীেত মানুষ বাস কের – সেহতু সবিকছু পৃিথবীেক কnd কেরi ঘুরেব। চােচর খুব ভােলা লাগেলা
টেলিমর কথা। ভােলা লাগাi কাল হেলা – মহাকাশ গেবষণা ভুল পেথ eেগােত থাকেলা পরবতী pায় সােড় তর শ
বছর ধের।
1507 সােল পালােnর জ ািতিবjানী িনেকালাস কাপািনকাস দখেলন টেলিমর গািণিতক যুিkgেলা pচুর ভুেল
ভরা। কাপািনকাস িহেসব কের দখােলন য পৃিথবী সূযেক কnd কের ঘুরেছ। চােচর রাষানেল পড়ার ভেয় িতিন
aেনক বছর eসব গেবষণা pকাশ কেরনিন। শেষ 1543 সােল িতিন e তথ pকাশ কেরন “aন িদ িরিভিলuশান
aব িদ হেভনিল বিডজ” বiেত। িতিন জানেতন য বiিট pকািশত হেল চােচর নতারা kেপ যােবন। বুিd কের
িকছুটা ঘুষ দয়ার মেতাi িতিন বiিট uৎসগ করেলন পাপ তৃতীয় জন পl ক। িকnt তােতo শষ রkা হেলা না।
চােচর নতারা কাপািনকােসর বigেলা পুিড়েয় ফলার আেদশ িদেলন। তবুo ভােলা য কাপারিনকাs কi পুিড়েয়
মারার আেদশ দয়া হয়িন। পের গ ািলিলo যখন e িনেয় গেবষণা r করেলন – ক াথিলক চাচ আেদশ িদেলা কাজ
বn করেত। গ ািলিলoেক hমিক দয়া হেলা যন িতিন পৃিথবীর ঘূণন সmেক আর eকিট কথাo না বেলন। িকnt
সহেজ থেম থাকার পাt গ ািলিলo নন। িতিন eকিট বi িলখেলন eবং তােত পােপর িবrেdo িলখেলন aেনক
িকছু। kেপ গেলন পাপ। গ ািলিলoর সামািজক pিত ার কারেণ তঁােক হত া করেল জনমত চােচর িবrেd যেত
পাের ভেব গ ািলিলoেক গৃহবnী করা হেলা। দীঘিদন বnী aবsার মানিসক যntণা সহ করেত না পের গ ািলিলo
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eকসময় বাধ হেয় ঘাষণা কেরন য, িতিন ভুল বেলেছন। িকnt সংেগ সংেগ eটাo বেলন য, পৃিথবীর ঘূণন িকnt
পােপর কথামেতা থেম যােব না। থেম যায়িন। eতবছর পের ভ ািটকােনর পাপ sীকার করেত বাধ হেয়েছন য
গ ািলিলoর pিত aিবচার করা হেয়িছেলা সিদন। 1600 সােল নুh’র pাবন কখেনাi হয়িন বলার aপরােধ brেনােক
রােমর রাsায় pকােশ পুিড়েয় মেরেছ iuনাiেটড চােচর যাজেকরা। নতুন নতুন বjািনক আিব ার a মতামেতর
কােছ kমশ dবল হেয় যািcেলা চাচ। তখন চােচর শিk সংহত করার uেd েশ i brেনার মেতা মানুষেক খুন করা
হেলা। িভn মেতর িবrেd ধমিব াসীেদর e হেলা sাভািবক pিতিkয়া।
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ধুমাt ধমিব ােস আঘাত করেলi য চাচ kেপ যেতা তা নয়। মেয়েদর pিত বষম মুলক আচরণ কান ধরেণর
কারণ ছাড়াi ঘেটেছ তখন। িমশেরর হাiপািশয়া িছেলন 370 ি sাb থেক 415 সাল পযn eকমাt মেয় িযিন
সমতল জ ািমিতেত বু ৎপিt aজন কেরিছেলন। িতিন টেলিমর পৃিথবী কিndক িবে র ধারণােকo sীকার করেতন।
িকnt তারপরo তঁােক pকােশ হত া কেরেছ। রাsা থেক টেন চােচর ভতর িনেয় িগেয় িহংsভােব কুিপেয় কুিপেয়
হত া কেরেছ তােক। তারপর রাsার uপর পুিড়েয় মেরেছ তথাকিথত pেমর aবতার যী ি েsর মতাদেশ
িব াসীরা। পরবতী eক হাজার বছের আর eকজন মিহলাo িবjান চচায় eিগেয় আসেত পােরন িন।
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িবjান o ধেমর iিতহাস aেনক dেnd ভরা। aেনক সময় িনেজেদর ব িkগত ঘৃণার বিহঃpকাশo ঘটায় aেনেক।
যমন pথম জীবেন আiনsাiনেকo ihিদ পিরবাের জn নয়ার কারেণ aেনক সংgাম করেত হেয়েছ। তঁার
গেবষণােক জামািনেত ihিদেদর িবjান নােম pচার করা হেয়েছ। eখেনা aেনক দেশ ধুমাt ধমীয় সংখ ালঘু
ণীর pিতিনিধ হবার কারেণ বষেম র িশকার হেত হয় িবjানীেদর। িবjােনর কথা বলেল তা যিদ ধেমর িবrেd
যায় – তা ব িkগত মত বেল pচার করা হয়। িকnt সুেখর কথা হেলা – িবjানেক asীকার করেলi তা িমথ া হেয়
যায় না।

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

ধমিব াস, িবjানিব াস o eক িচl ত iিতহাস

বতমােন সব ধমিব াসীরাi pমাণ করেত চােc তােদর ধম িবjান সmত – তােত িবjােনর শিkেকi sীকার কের
নয়া হেc। কারণ িবjান চলেব বjািনক ধেমর িভিtেত, িকnt িবjান ছাড়া ধম aিচেরi aচল হেয় যােব।
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