িবjানময় িকতাব
aিভিজৎ রায়

‘‘ মূখরা সব শান, মানুষ eেনেছ gn, gn আেনিন মানুষ কান।’’ –নজrল

1
ei pবnিটর সূচনা হেয়িছল eকিট িনেদাষ i- মiেলর জবাব িদেত িগেয়। বছর সােতক আেগ আিম
তখন সেব বাংলােদশ থেক পািড় জিমেয়িছ বাiেরর eকিট িব িবদ ালেয় । িবনা পয়সায় inােরেনট
ব বহােরর আেমজ সামলােত সময় লাগেছ। কুেয়ার ব াঙ- ক কুেয়া থেক তুেল সমুেd ছেড় িদেল যমন
দশা হয় তমিন দশা তখন আমার। কিmuটার নােমর চার কানা বােkর মােঝ jােনর aবািরত dয়ার।
আিম নাoয়া খাoয়া বাদ িদেয় পেড় রiলাম সমুd িস েন । eমিন eক সময় সদ পিরিচত eক ভdেলােকর
পাঠােনা eক i- মiেল eক oেয়ব-সাiেটর িঠকানা পলাম । িঠকানাটা আসেল eকটা aন-লাiন
পিtকার। খুব য আgহ িনেয় গলাম তা নয়। িকnt িগেয় aবাকi হলাম । পড়লাম বশ িকছু লখেকর
তথ -বhল uঁচুমােনর লখা। aজানা aেচনা পিtকায় eমন যুিkবাদী iহজাগিতক লখা ? তাo আবার
িলখেছ িকছু সাহসী বাংগালীরা । সিত i aবাক করার মত ব াপার । পরবতীেত eেদর aেনকেক িনেয়
আিম ‘মুkমনা’ (www.mukto-mona.com) নােম eকিট pগিতশীল, ধমিনরেপk, মানবতাবাদী
আnজাল আেলাচনাচk গেড় তুিল। pবাসী বা ালীরা যারা আnজাল আেলাচনাচk gিল সmেn eকটু-আধটু
খঁাজ খবর রােখন, তারা সবাi eকনােম মুkমনােক চেনন। কারণ aেনেকi মেন কেরন য, চলমান
ধারার িবপরীেত সবময়i মুkমনা িভnকথা শানায়। ধমাnতা আর সাmpদািয়কতার িবপরীেত aেনেকর
কােছi মুkমনা আজ eক চলমান বিhিশখা, ঘার aমািনশায় পথ দখােনা eক আেলাকবিতকা। গতবছর
(2007) সােল আnজােল মানিবকতা, মুkবুিd eবং িবjানমনsতা pসােরর sীকৃিত srপ মুkমনােক
শহীদ জননী জাহানারা iমাম sৃিত পদেক ভুিষত কেরেছ। মুkমনার iিতহাস eক aনন iিতহাস। eর
কথা আপাতত: থাকুক। তেব ei pবেn বশ ক’িট জায়গায় মুkমনার pসংগ aিনবাযভােব eেস পড়েব
বেলi e pসংগিটর aবতারণা।
বলিছলাম আসেল সi aনলাiন পিtকািটর কথা। স পিtকািটেত সকেলi য ধেমর িশকল থেক মুk
হেয় pগিতশীল লখা িলখেতন বা িলখেছন তা িকnt নয়। eক ভdেলােকর কথা খুব-i মেন পড়েছ। eক
পি মা িব িবদ ালেয়র িবিশ aধ াপক। uিন সবসময়i eকিট িবেশষ pাচীন ধমgেnর মেধ আধুিনক
িবjােনর তtt খুঁজেতন। ei ফ াশনটা iদািনংকােল বাংলােদশী িশিkত মুসলমানেদর ভতের pকট
আকাের চােখ পড়েছ। িবেশষতঃ di িবjানী মিরস বুকাiলী eবং কiথ মূেরর ‘aিবsরণীয়’ aবদােনর পর
(iদািনং সi তািলকায় যুk হেয়েছ তুরেsর হাrন iয়ািহয়া নােমর আেরক ছd-িবjানী)। আজ তঁারা
1400 বছর আেগর লখা ধমgেnর মেধ ‘িবগ ব াং’ খুেঁ জ পান, মহািবে র pসারণ খুঁেজ পান, মানব সৃি র
kমিবকাশ খুেঁ জ পান, aণু-পরমাণু, ছায়াপথ, নktরািজ, ত বামন, কৃ গhর, rণ-তtt, আেপিkক
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তtt, সুপার িsং তtt, সবi aবলীলায় পেয় যান। তা সi ভdেলাকo বুকাiলী-মূেরর pরণায় ujীিবত
হেয় কারাণ য কত ‘সুপার সােয়িnিফক’ বi, তা pমােণর জেন পাতার পর পাতা িলেখ যেত থাকেলন।
কঁাহাতক আর পারা যায়! আিম aবেশেষ তঁার eকিট লখার pিতবাদ করবার িসdাn নi। বিল, ‘িক
দরকার আেছ ei হাজার বছর আেগকার কতকgিল সূরার মেধ িবগ ব াং eর তtt aনুসnান করার? িবগ
ব াং সmেn জানেত চাiেল a ােsা িফিজেkর uপর গাদা গাদা বi বাজাের আেছ; দখুন না।
িডফােরনিসয়াল iকুেয়শন সমাধােনর জন তা আমােদর গিণেতর বi-i দখেত হেব, কারাণ-হািদস চেষ
ফলেল িক eর সমাধান িমলেব?’ e যন বাrেদ আgন লাগল। uিন eর পরিদন িবশাল মহাভারত
আকােরর মহাকাব িলেখ বুিঝেয় িদেলন iসলাম eবং িবjান িবষেয় আমার jান কত তুc; কত নগণ , কত aj, কত আহাmক আিম। eিদক-oিদক- সিদক থেক দৃ ােnর পর দৃ াn হািজর কের ‘pমাণ’ কের
eেkবাের বুিঝেয় পযn িদেলন -দ াখ ব াটা - কারােণ আধুিনক িবjােনর সবিকছুi আেছ, কারাণ কত
‘িবjানময়’ িকতাব !
আমােক িলখেতi হল। িক করব, আমার িপঠ য তখন দয়ােল ঠেক গেছ। বললাম, eকটু চাখ-কান
খুেল যিদ ধমgn gিলর iিতহােসর িদেক তাকােনা যায়, তাহেল বাঝা না যাoয়ার তা কথা নয় য, সi
gngিল লখা হেয়েছ বh বছর আেগ যখন মানুেষর িবjােনর uপর দখল eবং jান িছল খুব i সীিমত।
eটা আশা করা খুব-i বাকািম য সi সময়কার লখা eকটা বiেয়র মেধ িবগ-ব াং eর কথা থাকেব,
সুপার িsং eর কথা থাকেব, আiনsাiেনর িরেলিটিভিটর কথা থাকেব। আধুিনক িবjান নয়, oi সমs
বigিলেত আসেল pাচীন সমাজ-ব বsার চালিচti ফুেট uেঠেছ, তৎকালীন সমােজর মানুেষর ধ ান ধারণা,
িব াস , আশা আকা ার কথাi ধু pকাশ পেয়েছ; eর eক চুলo বাড়িত িকছু নয়। eকটা uদাহরণ
িদেলi ব াপারটা s হেব। কারাণ যখন িলিখত হেয়িছল, তখেনা গ ািলিলo, brেনা, কাপািনকােসর মত
মনীিষরা ei ধরাধােম আেসন িন। তখনকার মানুষেদর আসেল জানবার কথা নয় য তােদর পিরিচত
বাসভূিম - পৃিথবী নামক ei gহিট য সূয নামক নkেtর চািরিদেক kমাগত পাক খেয় চেলেছ। িক
কেরi বা বুঝেব ? জেnর পর থেকi তারা সাদা চােখ সূযেক পূব িদক থেক পি েম যেত দেখেছ, আর
রাত হেলi দেখেছ চঁাদ ক। eর পছেন পদাথিবjােনর কান িনয়ম তারা কlনা করেত পােরিন, ভাবেতা
egেলা বাধহয় ঈ েরর আiন। িঠক স কথাgিলi কারাণ-হািদস- বদ-বাiেবেল লখা আেছ। যমন,
ধরা যাক সূরা লুকমান (31:29) eর কথা। eখােন পির ার বলা আেছ- ‘‘আlাহ i রাতেক িদেন eবং
িদনেক রােত পিরবতন কেরন, িতিনi সূয eবং চndেক িনয়মাধীন কেরেছন; pেত েকi eক িনিদ পেথ
আবতন কের’’। সূয আর চঁােদর ei মেনর কথা ধু সূরা লুকমােন নয়, রেয়েছ সুরা iয়ািসন
(36:38), সূরা যুমার (39:5), সূরা রা’দ (13:2), সূরা আিmয়া (21:33), সূরা বাkারা (2:258), সূরা
কা’ফ (18:86), সূরা tায়াহায় (20:130)। িকnt সারা কারাণ তn তn কের খুজ
ঁ েলo পৃিথবীর ঘূণেনর
sপেk eকিট আয়াতo িমলেব না। আlাহর দৃি েত পৃিথবী িsর, িন ল। সূরা নামেল (27:61) পিরsার
বলা আেছ - ‘ ক dিনয়ােক বসবােসর sান কেরেছন আর তার মেধ নদীসমূহ সৃি কেরেছন আর eিটেক
(পৃিথবী) িsর রাখবার জন পাহাড়-পবত সৃজন কেরেছন ... ’। eকi ভােব সূরা rম (30:25), ফািtর
(35:41), লূকমান (31:10), বাkারা (2:22), নাহল (16:15) পড়েলo সi eক-i ধারণা পাoয়া যায়
য কারােণর দৃি েত পৃিথবী আসেল িsর। আিম ভdেলাকেক সিবনেয় বেলিছলাম, িতিন যিদ সত i মেন
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কেরন য আধুিনক িবjােনর সকল তtt i কারােন আেছ, তাহেল ধুমাt eকিট আয়াত যিদ কারাণ
থেক দখােত পােরন যখােন লখা আেছ ‘পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘুরেছ’, aথবা িনেদন পেk ‘পৃিথবী
ঘুরেছ’ - আিম তার সকল দাবী মেন নব। আরবীেত পৃিথবীেক বেল ‘আরদ’ আর ঘূণন হেছ ‘ফালাক’।
eকিটমাt আয়াত আিম দখেত চাi যখােন ‘আরদ’ eবং ‘ফালাক’ পাশাপািশ ব বhত হেয়েছ। uিন
দখােত পারেলন না।
পারার কথাo নয়। কারণ কারােণ e ধরেনর কান আয়াত নi। eর কারণটা আিম আেগi বেলিছ।
তখনকার যুেগর মানুেষরা িচnা কের তা বর করেত পােরিন পৃিথবীর আিhক আর বািষক গিতর কথা।
টেলমীর পৃিথবী কিndক মতবাদেক মাথা থেক সিরেয় কাপািনকােসর সূযেকিndক মতবােদ মানুেষর িচnাভাবনার uেtারণ ঘেটেছ আসেল আরo aেনক বছর পের। মুহmেদর যুেগ মানুেষরা eমনিক ‘রািtেবলা সূয
কাথায় থােক’ - ei রহস ভদ করেত িগেয় ‘গলদ-ঘম’ হেয় uেঠিছল। তখনকার সমেয়র মানুেষরা
ভাবেতা aেনক aেনক দূের eমন eকিট দশ আেছ যখােন ‘সূযেদব সত i as যান’! িচnাশীল
পাঠেকরা কারােণর সi িবখ াত সূরািটেত চাখ বুলােলi বুঝেবন যখােন জুলকারণাiেনর uেlখ আেছ‘‘aবেশেষ যখন স সূযােsর দেশ পৗছঁােলা, স সূযেক eক পি ল জলাশেয় ডুবেত
দখল eবং সখােন দখেত পল eক জািত। আিম বললাম, ‘ হ জুলকারণাiন, হয়
eেদর শািs দাo, না হয় eেদর সােথ ভাল ব বহার কর’।’’ (18:86)
যারা কারােণর মেধ aনবরত িবগ-ব াং, eবং সুপার িsং তেttর খঁাজ কেরন, তারা িক eকবােরর জন o
ভােবন না আlাহ কমন কের eত বড় ভুল করেলন ! িকভােব আlাহ ভাবেলন য সূয সত i কাথাo না
কাথাo as যায়? কারাণ িক সত i ‘মহা িবjানময়’ িকতাব নািক ািn-িবলাস? aেনক পাঠেকরi
হয়ত জােনন না য মহানবী মুহmদেক
তম িবjানী, িচnািবদ o দাশিনক বেল aিভিহত করা হয়, িতিন
‘রােত সূয কাথায় থােক’ - ei রহেস র িক হাস কর ব াখ া িদেয়িছেলন । eক সাহাবার (আবু যর) সােথ
মতিবিনময় কােল মহানবী বেলিছেলন য, রািtকােল সূয থােক খাদার আরেশর নীেচ। সারা রাত ধের
সূয নািক খাদার আরেশর নীেচ থেক আlাহর iবাদত বেnগী কের আর তারপর aনুমিত চায় ভারেবলা
uদেয়র (সহীহ বুখারী, হািদস নং 6/60/326-327, 4/54/421) * ।
*

Volume 4, Book 54, Number 421:

Narrated Abu Dhar:
The Prophet asked me at sunset, "Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?" I
replied, "Allah and His Apostle know better." He said, "It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself
underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time
will come when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will
ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return
whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of
Allah: "And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree of (Allah) The
Exalted in Might, The All-Knowing." (36.38)
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যারা pাচীন ধমgngিলেক িবjােনর মাড়েক পুরেত চান, তারা িক ei হাস কর আয়াতgিলর কথা জােনন
না ? aবশ i জােনন। eবং জেন েনi তারা মানুষেক িব াn কেরন। আর eখােনi আমার আপিt।
eখােন eকিট কথা বেল নয়া pেয়াজন য, আিম কারােণর আেলাচনায় িsর eবং িন ল পৃিথবীর uেlখ
কেরিছ বেল কu যন না ভেব থােকন য aন ান ধমgngিল ei দাষ থেক মুk। বstত বাiেবল eবং
বেদo আমরা িঠক eক i ধরেনর িন ল পৃিথবীর ছিব দখেত পাi।
বাiেবল থেক পাঠকেদর সামেন পৃিথবীর িsরতার sপেk িকছু pমাণ হািজর করিছ‘আর জগৎo aটল - তা িবচিলত হেব না’ (kিনকলস 16/30)
‘জগৎ o সুিsর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম 93/1)
‘িতিন পৃিথবীেক aনড় eবং aচল কেরেছন’ (সাম 96/10)
‘িতিন পৃিথবীেক eর িভিtমূেলর uপর sাপন কেরেছন, তা কখেনা িবচিলত হেব না’ (সাম 104/5)
iত ািদ ।
eকi ভােব বেদo রেয়েছ -

Volume 6, Book 60, Number 326:
Narrated Abu Dharr:
Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, "O Abu Dharr!
Do you know where the sun sets?" I replied, "Allah and His Apostle know best." He said, "It goes and
prostrates underneath (Allah's) Throne; and that is Allah's Statement:-'And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the
All-Knowing....' (36.38)

Volume 6, Book 60, Number 327:
Narrated Abu Dharr:
I asked the Prophet about the Statement of Allah:-'And the sun runs on fixed course for a term (decreed), ' (36.38) He said, "Its course is underneath
"Allah's Throne." (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur'an and Hadith does not mean like
our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey
for what they have been created for).
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‘rবা দৗrবা পৃিথবী rবাসঃ পবতা iেম।’ (ঋেgদ দশম মnল, 173/4)
aথাৎ, ‘আকাশ িন ল, পৃিথবী িন ল, e সমs পবতo িন ল’।
ঋেgেদর আেরকিট

ােক রেয়েছ -

‘সিবতা যntঃ পৃিথবীমরnা-দgmেন সিবতা দ ামদৃং হত।’ (ঋেgদ দশম মnল, 149/1)
aথাৎ, ‘সিবতা নানা যেntর dারা পৃিথবীেক সুিsর রেখেছন - িতিন িবনা খুঁিটেত আকাশেক দৃঢ়ভােব
ধারণ কেরেছন।’

uপেরর াকিট eকিট িবেশষ কারেণ আেরা বশী তাৎপযপূণ। eিট থেক বাঝা যায়, বিদক যুেগ মানুেষরা
পৃিথবীেক তা িsর ভাবেতন-i, আকাশেক ভাবেতন পৃিথবীর ছাদ। তঁারা ভাবেতন ঈ েরর aপার মিহমায়
ei খুঁিটিবহীন ছাদ আমােদর মাথার uপের ঝুেল রেয়েছ। eকi ধারণা আমরা কারােণo দখেত পাi।
সূরা লুকমােন (31:10) আlাহর মিহমার বণনা আেছ eiভােব‘িতিনi খূঁিট ছাড়া আকাশেক ছাদ srপ ধের রেখেছন ...’

িকnt আজ ei বjািনক agগিতর যুেগ আমরা জািন, আকাশ কখনi পৃিথবীর ছাদ নয়। সামিgকভােব
আসেল আকাশ বেলi তা িকছু নi। আকাশ হেc আমােদর দৃি র pাnসীমা। আমােদর পৃিথবীেত
বায়ুমnল থাকার কারেণ আমােদর চােখ আকাশেক নীল দখায়। চঁােদ বায়ুমnল নi, তাi চঁােদর আকাশ
কােলা। িকnt মুশিকল হেc য, ‘মহািবjানময়’ িকতাবgেলােত e ধরেনর কান িবjানিভিtক সিঠক
দৃি ভি র সnান তা আমরা পাi না। মানুষ কেব বড় হেব? ধমgnগেলা থেক মুখ সিরেয় কেব সিত
সিত i eকিদন বুঝেত িশখেব ‘আকাশ’ শbটার মােন? সুনীেলর কিবতার ‘eকটা গাছ তলায় দঁািড়েয়’
কিবতার কেয়কিট লাiন e pসে খুবi aথবহ –

‘ ... eতgেলা শতাbী গিড়েয় গল, মানুষ তবু ছেলমানুষ রেয় গল
িকছুেতi বড় হেত চায় না
eখেনা বুঝেলা না ‘আকাশ’ শbটার মােন
চ gাম বা বঁাকুড়া জলার আকাশ নয়
মানুষ শbটােত কান কঁাটাতােরর বড়া নi
ঈ র নােম কান বড় বাবু ei িব সংসার চালােcন না
ধমgেলা সব rপকথা
যারা ei rপকথায় িবেভার হেয় থােক
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তারা pিতেবশীর uেঠােনর ধুেলামাখা িশ িটর কাnা নেত পায় না
তারা গজন িবলাসী ... ’

2
আমার িনবnিট সi aনলাiন পিtকািট সহ aন ান জায়গায় pকােশর পর বশ িকছু pিতিkয়া হয়।
আমার eক ধািমক বাnবী i- মiেল জানায়, ‘‘হেত পাের কারােণ কাথাo বলা নাi য ‘পৃিথবী ঘুরেছ’।
কারােণ তা কতিকছুi সাজাসুিজ বলা নাi। যমন, কারােন তা e কথাo বলা নাi য ‘পৃিথবী
গালাকার’। িকnt তার মােন তা ei নয় য কারােণর দৃি েত পৃিথবী সমতল ।’’
utের আিম জানালাম, কারােণর দৃি েত পৃিথবী সত i সমতল ! িনেmাk ei সূরাgিল তার pমাণ ‘ ... পৃিথবীেক িবsৃত কেরিছ (কােপেটর মত) eবং oেত পবত মালা সৃি কেরিছ ... ’
(িহjর 15:19)
‘িযিন তামােদর জন পৃিথবীেক (সমতল) শয া কেরেছন eবং oেত তামােদর জন চলার
পথ িদেয়েছন ...’ (tাহা 20:53, যুখrখ 43:10)
‘ আিম িবsৃত কেরিছ (কােপেটর মত) পৃিথবীেক eবং oেত পবত মালা sাপন কেরিছ ... ’
(kাফ 50:7)
‘আিম ভূিমেক িবিছেয়িছ, আর তা কত সুnর ভােব িবিছেয়িছ ... ’ (tর 52:48)
‘আlাহ তামােদর জন ভূিমেক কেরেছন িবsৃত ... ’ (নূহ 71:19) iত ািদ।
uপেরর আয়াতgিল থেক বাঝা যায়, পদাথিবদরা য ভােব আজ গালাকার পৃিথবীর ধারণা পাষণ কেরন,
কারােণর পৃিথবী তার সােথ মােটo স িতপূণ নয়। আিম ei pসে পূেবাk সূরা কাহাফ (18:86) eর
pিত আবারo পাঠকেদর দৃি আকষন করেত চাi যখােন বলা আেছ আlাহর eক িব s বাnা কাদামািট
পূণ eকিট িনিদ sােন সূযেক ডুবেত দেখিছেলন। eকi সূরার 90 নং আয়ােত eকিট িনিদ sান হেত
সূেযাদেয়রo বণনা আেছ। sভাবতi মেন p জােগ আlাহ কন ভাবেলন য সূেযাদয় আর সূযােsর জন
eকিট িনিদ sান দরকার ? eর মধ থেক eকিট সত i বিরেয় আেস, আর তা হল কারােণর gnাকার
পৃিথবীেক গালাকার ভােবনিন, ভেবেছন সমতল।
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নামাজ পড়ার িনিদ সমেয়র কথা মাথায় রাখেল পিরsার বাঝা যায় pাচীন কােল মানুেষরা সমতল পৃিথবীর
ধারণা থেক eকদমi বrেত পােরন িন। আমােদর বা ালী কৃষক-দাশিনক আরজ আলী মাতুbর তঁার
‘সেত র সnান’ বiেত খুবi পিরsারভােব ব াপারিট ব াখ া কেরেছন। ei সুেযােগ সটা আবার eকটু
ঝািলেয় নoয়া যাক। iসলামী শােst pেত কিদন পঁাচবার নামাজ পরার িবধান আেছ। ei পঁাচবােরর জন
িনিদ সময় বরাd আেছ, আবার কান কান সমেয় নামাজ পড়া আবার িনিষd। যমন, সূেযাদয়, সূযাs
aথবা মধ ােh নামাজ পড়ার কান িনয়ম নi। িকnt পৃিথবীর আিhক গিতর ফেল আমরা জািন য কান
িsর মুহূেত িবিভn dািঘমার uপর িবিভn সময় দখা দয় eবং pিতমুহূেতi পৃিথবীর কান না কান sােন
িনিদ uপাসনা চলেত থােক। eর মােন িক? যমন ধরা যাক, বিরশােল যখন সূেযাদয় হেc, তখনo
কলকাতায় সূয uেঠিন আর চ gােম িকছুkন আেগi সূয uেঠ গেছ। কােজi বিরশােল যখন iসলােমর
দৃি েত নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চ gােম তা হারাম নয়। তা হেল িনিদ সমেয় uপাসনা
িনিষd করার কান মােন আেছ? যুিkবাদী আরজ আলী ‘সেত র সnােন’ বiেত eকিট মজার p কেরেছন।
ধরা যাক eকজন লাক বলা দড়টায় জাহেরর নামাজ পেড় িবমােন চেড় মkায় যাtা করেলন। সখােন
পঁৗেছ িতিন দখেলন য oখােন তখনo dপুর হয়িন। oখােন জাহেরর oয়ােkর সময় হেল িক তার
আেরকবার জাহেরর নামাজ পড়েত হেব? আপাতঃ িনরীহ ei p িটর মেধ i িকnt utরিট লুিকেয় আেছ।
আরজ আলী িনেজi eর utর িদেয়েছন‘eক সময় পৃিথবীেক িsর আর সমতল মেন করা হত। তাi পৃিথবীর সকল দেশ বা সকল
জায়গায় eকi রকম সময় সূিচত হেব, বাধহয় eiরকম ধারণা থেক oi সমs িনয়মকানুন pবিতত হেয়িছল। িকnt eখন pমািনত হেয়েছ য, পৃিথবী গাল o গিতশীল ।’
আসেল আধুিনক জীবন-যাtার সােথ তাল মলােত পুেরান ধমীয় কানুন মানেত িগেয় দখা িদেc নানা
জিটলতা। ভিবষ েত ei জিটলতা আরo বাড়েব। যমন, কান নেভাচারী aথবা কান িবমান চালক
1041.67 মাiল বেগ পি ম িদেক িবমান চালােল সূযেক সবসময়i তার কােছ গিতহীন বেল মেন হেব।
aথাৎ িবমান আেরাহীেদর কােছ সকাল, dপুর আর সn া বেল িকছু থাকেব না- সূয যন িsরভােব eকsােন
দঁািড়েয় থাকেব। ei aবsায় িবমান আেরাহীেদর নামাজ- রাজার uপায় িক? ভিবষ েত মr a েলর
কাছাকািছ যিদ বসিত গড়েত হয়, তেব দখা দেব আরo eক সমস া। সখােন pায় ছয় মাস থােক িদন
আর ছয় মাস থােক রাত। সখােন সূেযাদয় থেক সূযাs পযn রাজা রাখা আর িদেন পঁাচ বার নামাজ পড়া
িক আেদৗ সmব? eিট বাঝা মােটi কিঠন নয় য, pাচীনকােল মানুেষর সমতল পৃিথবী ব াপাের ভুল
ধারণার কারেণi আজেকর িদেন িনয়ম পালেন ei জিটল সমস ার সৃি হেয়েছ।
e ধরেণর তথ গত ভুল িকংবা pাচীণ aৈবjািনক িচnাধারার িনদশন কারােণ আেরা আেছ। াn ‘সমতল’
পৃিথবীর ধারণা িকংবা ‘aনড়’ পৃিথবীর ধারণাi কবল নয়, কারােণ আেছ aদৃশ ‘শয়তান jীন’ eর
uপিsিতর uেlখ (6:100, 6:112, 6:128, 6:130, 7:38, 11:119, 15:27 iত ািদ), যােদর কাজ
হেc eকজেনর uপর uপর আেরকজন দািড়েয় ‘Exalted Assembly’ তির করা (37:08) আর
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কানাকািন কের গাপন কথা েন ফলা (72: 8, 37: 6/10) । ei aদৃশ শয়তান jীনেদর ভয়
দখােনার জন আlাহ আবার ulাপাত ঘটান (72: 9, 37:10) বেল কারােণ uেlখ কেরেছন, সজন i
আমরা আকােশ ulাপাত ঘটেত দিখ। িকভােব জুলকানাiন eক ‘পি ল জলাশেয়’ সূযেক ডুবেত
দেখেছন, তার uেlখ য কারােণ আেছ, তা তা e pবেn আেগi বেলিছ। e ধরেণর ভুল আেরা
আেছ। যমন, বলা আেছ sাম নািক তরী হয় মrদn eবং পঁাজেরর মধ বতী জায়গা থেক (86:67); মাতা মরী ক বণনা করা হেয়েছ a ারেনর (মূসার বড় ভাi) বান িহেসেব (19:28); iত ািদ।
egেলা সবi হাস কর রকেমর াn তথ । আর হািদেসর aৈবjািনক আর হাস কর বানীgেলার আর কথা
বলেত গেল তা মহাভারত হেয় যােব। কেয়কটা মজার uদাহরণ দi। হািদেস বলা হেয়েছ য, যখন কান
পুrেষর kাণু কান মিহলার জরায়ুেত pেবশ কের, তখন আlাহ কতৃক িনযুk ফরশতারা তার dািয়t িনেয়
নয় (সহীহ বুখারী 1.6.315, 4.54.430; সহীহ মুসিলম 33.6392 iত ািদ), মানুেষর a -pত ংগ
gেলা 'iসলামী পাপ বেয় িনেয় যায়' (সুনান নাসাi 1.149), eমনিক কারান-হািদস aনুযায়ী মানব
a gেলা িনেজরা িনেজরাi কথা পযn বলেত পাের ( কারান, 41:20, 41:21, 36:65, 24:24 ) ।
তাo না হয় মানা গল, িকnt হািদেস uেটর মুtেক য রাগনাশকারী মেহৗষধ িহেসেব বণনা কের তা
িনয়িমতভােব পান করার পরামশ য দয়া হেয়েছ, তা িক আমরা জািন? যমন, সহীহ বুখারীর ভিলuম 7,
বi 71, হািদস নং 590 দখা যাক আনাস (রাঃ) হেত বিণত :
িকছু লােকর মদীনার আবহাoয়া pিতকুল মেন হিcল। রাসুল (সাঃ) তােদরেক িনেদশ
িদেলন uেটর রাখােলর সােথ বাস করেত eবং uেটর dধ o মুt খেত (ঔষধ িহেসেব)।
তারা রাখােলর সােথ থাকেত লাগল eবং uেটর dg eবং মুt পান করেত লাগেলা যতিদন
পযn না তারা সুs হেয় uেঠ। eরপর তারা রাখালেক মের তার uট িনেয় পালােত
লাগল। খবর পেয় রাসুল (সাঃ) তােদরেক ধের আনেত বলেলন। তােদরেক রাসুেলর
সামেন uপsাপন করার পর িতিন তােদর হাত পা কেট eবং চােখ লৗহ তp শলাকা
ঢুিকেয় হত া করার আেদশ িদেলন।
uেটর dেধর পাশাপািশ মূtপােনর uপকািরতার কথা বলা আেছ আেরা aেনক হািদেসi, eবং iবেন
iসহােকর িসরােতo †।
†

যমন, 1) Narrated Anas:Some people from the tribe of 'Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The
climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of
charity and to drink, their milk and urine (as a medicine). Sahih Bukhari 8:82:794
2) Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 'Uraina came to Allah's Messenger
(may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncongenial. So Allah's Messenger (may
peace be upon him) said to them: If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk
and urine. They did so and were all right. Sahih Muslim 16:4130
3) "A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. AbdulRahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he
put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-Jamma. Some men of
Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the
apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their urine they would
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পরsরিবেরাধী বাণীo আেছ ঢর। কারােনর কেয়কিট আয়াত থেক পাoয়া যায়, ei মহািব তির
করেত আlাহ সময় িনেয়েছন ছয় িদন (7:54, 10:3, 11:7, 50:38, 57:4 iত ািদ), িকnt 41:9-12
থেক জানা যায়, িতিন পৃিথবী তির করেত 2 িদন সময় িনেয়িছেলন, eর পর eর মেধ পাহাড়-পবত
বসােত আর aন ান আনুষি ক iমারত তরী করেত আেরা চার িদন, সবেশেষ সাত আসমান বানােত সময়
িনেয়েছন আেরা d-িদন। সব িমিলেয় সময় লেগেছ মাট আট িদন। কােজi কারান aনুযায়ী আlাহ
মহািব বািনেয়েছন কয় িদেন - ছয় িদেন নািক আট িদেন? পরsরিবেরািধতার আেরা িকছু নমুনা দিখ।
সুরা 79:27-30 aনুযায়ী আlাহ ‘ হেভন’ বািনেয়িছেলন আেগ, তারপর বািনেয়িছেলন পৃিথবী, িকnt aন
িকছু আয়ােত আlাহ বেলেছন eেকবাের uলেটা কথা - aথাৎ, আেগ পৃিথবী, পের হেভন (2:29 eবং
41: 9-12 dঃ)। কখেনা বলা হেয়েছ আlাহ সব িকছু kমা কের দন (4: 110, 39: 153) িকnt আবার
aন t বলা হেয়েছ, িতিন সব িকছু kমা কেরন না (4:48, 4:116, 4:137, 4:168)। সুরা 3: 85
eবং 5:72 aনুযায়ী iসলাম ধেম যারা িনেজেদর সমপন কেরিন তারা সবাi দাজেখ যােব তা স ী ান,
ihদী, প াগান যi হাক না কন, িকnt আবার 2:62 eবং 5:69 aনুযায়ী, ihদী eবং ী ানেদর সবাi
দাজেখ যােব না। কখেনা বলা হেয়েছ মুহmদেক সাহােয র জন pstত আেছন eকহাজার জন ফেরsা
(8:9-10) কখেনাবা বেলেছন ei সাহায কারী ফেরsােদর সংখ া আসেল িতনহাজার (3: 124, 126)।
কখেনা আlাহ বেলেছন তার eকিট িদন পািথব eক হাজার বছেরর সমান (22:47, 32:5), কখেনাবা
বেলেছন, তার িদন প াশ হাজার বছেরর সমান (70:4)। মানব সৃি িনেয়o আেছ পরsর-িবেরাধী তথ ।
আlাহ কারােণ কখেনা বেলেছন িতিন মানুষ বািনেয়েছন পািন থেক (25: 54, 24:45), কখেনাবা
জমাট রk বা ‘kট’ থেক (96: 1-2), কখেনাবা কাদামািট থেক (15:26, 32:7, 38:71, 55:14)
আবার কখেনাবা ‘ডাs’ বা ধূলা থেক (30:20, 35:11) iত ািদ। eকi সােথ তা eত ধরেণর
পর র-িবেরাধী তথ সত হেত পাের না।
যা হাক, iিতহােসর পাতােত eবাের চাখ রাখা যাক। eগােরা শতেকর িবখ াত আরবীয় িবjানী iবনআল হাiথাম ধারণা কেরিছেলন য পৃিথবী সমতল নয়, বরং গালাকার। তার সমs কাজ স সময়
ধমিবেরাধী বেল বােজয়াp করা হয়, আর তঁার সমs বio পুিড়েয় দoয়া হয় ‡। ei তা সিদন - 1993
সােল, সৗিদ আরেবর সেবাc ধমীয় জাধারী ব িk শখ আবেদল আিজজ iবন বা’জ ei বেল eকিট
ফেতায়া জাির কেরন -

recover, so off they went. From The Sirat Rasul Allah ( The Life of The Prophet of God ), by Ibn Ishaq
pages 677- 678
‡

T.J. de Boer তার History of Philosophy in Islam (1904) বiেয় বেলেছন য, পৃিথবীেক গালাকার িহসেব িবেবচনা কের হাiথাম
aপিবt নািsেকর pতীেক (unhappy symbol of impious Atheism) পিরণত হেয় িগেয়িছেলন, eবং তার কাজকম jলn aিgেত িনেkপ
করা হয়। eছাড়া Bradley Steffens eর Ibn al-Haytham: First Scientist বiেয়o হাiথােমর পাnুিলিপ পাড়ােনার uেlখ পাoয়া
যায়।
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‘ei পৃিথবী সমতল। যারা ei সত টা মােন না তারা সকেলi নািsক, শািsi তােদর
কাম ।’
কাল স াগােনর ‘The Demon-Haunted World’ বiেয় ei িবখ াত ফেতায়ার uেlখ পাoয়া যােব §।
িহnু পূরাণgিলর aবsাo তৈথবচঃ। নরিসংহ পূরােণর 169 পৃ ায় সমতল পৃিথবীর পিরsার বণনা আেছ।
তাi gজরােট বােরাদায় ‘জাmুিdপা’ নােমর eকিট pিত ান eখেনা বিদক সমতল পৃিথবীেক
‘ বjািনকভােব’ pমান করার pাণাnকর চ া চািলেয় যােc।
1999 সােলর 15 i সেপটmর কানসাস িব িবদ ালেয়র aধ াপক িটম িমলার দাবী করেলন য, ‘বাiেবল
aনুযায়ী, পৃিথবীর চারিট pাn আেছ।’ eবং িতিন আরo দাবী করেলন য, িতিন িব াস কেরন পৃিথবী
আসেল হয় চতুভজ
ু আকৃিতর aথবা আয়তাকার। আসেল কারাণ, বাiেবল আর বেদর মত ধমgেn লখা
ভুল ধারণার বশবতী হেয় িকছু মানুষ ei eকিবংশ শতাbীেত দঁািড়েয়o মেন কের পৃিথবী গালাকার নয়,
সমতল। তারা ‘আnজািতক সমতল পৃিথবী সিমিত’ (International Flat Earth Society ** ) eবং
‘আnজািতক চতুভজাকার
ূ
পৃিথবী সিমিত’ (The International Square Earth Society†† ) e ধরেনর
হাস কর সমs নােম িবিভn সংগঠন গেড় তুেলেছ যােদর eকমাt কাজ হেc পৃিথবীবাসীেদর বাঝােনা য,
িবjান যাi বলুক না কন, পৃিথবী িকnt সমতল!
আবারo িফের আিস িবjানময় িকতােবর জগেত। িফের আসেতi হয় বাের বাের- বুকাiলী, হাrন iয়ািহয়া
আর মুর- দর কল ােণ। সাজা হেয় p টার মুেখামুিখ দঁাড়ােতi হয় aবেশেষ- ‘সত i িক কারাণ
aেলৗিকক, aিতpাকৃত আর মহা-িবjানময় eক িনখুত
ঁ ঐশী িকতাব?’ বব িডলােনর বাংলা কের সুমন
যভােব গেয়েছ, সভােবi বিল- ‘p gেলা সহজ, আর utরo তা জানা।’ utর হেc- মােটi কারাণ
aেলৗিকক কান gn নয়। কারােণ আসেল কাথাo িবগ-ব াং eর কথা নাi, িরেলিটিভিটর কথা নাi,
কৃ গhেরর কথা নাi, aণু-পরমাণুর কথাo নাi। িবগ-ব াং আর িরেলিটিভিটর নােম যা দখিছ, তা হল
আিদম সূরাgিলর ‘আধুিনক’ eবং ‘চতুর’ ব াখ া। নীেচর uদাহরণ িট দখা যাক‘aিব াসীরা িক ভেব দেখ না, আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম
uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (আিmয়া 21:30)

যিদo ফেতায়ািট িনেয় িকছুটা িবতক আেছ, কারণ শখ আবেদল আিজজ iবন বা’জ পের ফেতায়া দoয়ার ব াপারিট asীকার কেরন। িকnt eখেনা
anতঃ িতনিট জায়গায় ফেতায়ািটর uেlখ পাoয়া যায়- কাল স ােগেনর ' The Demon-Haunted World' (1996 সংsরণ, পৃ া 325),
aধ াপক পারেভজ hেদাভেয়র Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃ া 49) eবং
New York Times eর 1995 সােল pকািশত Yousef M. Ibrahim eর pবn Muslim Edicts take on New Force (The
New York Times, February 12, 1995)
**
িবsািরত তেথ র জন দখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that
Moses, Columbus, and FDR all fought... http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm
††
িবsািরত তেথ র জন দখুন -The International Square Earth Society,
http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html
§
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‘মহািবjানময় িকতাব-িবেশষj’ eর দল ei আয়াতিটর মেধ িবগ-ব াং eর গn খুেঁ জ পান। িকnt আসেলi
িক eর মেধ িবগ-ব াং eর কান আলামত আেছ? eকটু যৗিkক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক। ei
আয়াত আর তার পরবতী আয়াতgেলর িদেক তাকােনা যাক ‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (আিmয়া
21:30)
‘eবং আিম e জন পৃিথবীেত পবতমালা sাপন কেরিছ, যন তা সহ eিট না নেড়।’
(আিmয়া 21:31)
‘eবং আকাশেক কেরিছ সুরিkত ছাদ’ (আিmয়া 21:32)
‘আlাহi u

দেশ sm ছাড়া আকাশমnলী sাপন কেরেছন’ (রা’দ 13:2)

ei আয়াতgিল আমােদর আকাশ আর পৃিথবীর মধ কার সmেক আসেল খুব pাচীন আর as eকিট
ধারণা দয়। আlাহ আকাশেক ‘sm িবহীন’ ছাদ িহেসেব sাপন করার পর পৃিথবীেত পবত মালা sাপন
করেলন যােত িকনা আমােদর e পৃিথবী না নেড়, িঠক যমনিট আমরা পাতলা কান কাগজ বাতােস uেড়
যাoয়ার হাত থেক রkা করার জন oটােক পপার-oেয়ট িদেয় চাপা দi। আlাহ মানুেষর মাথায় ‘আকাশ
ভংেগ পড়ার’ হাত থেক রkা করার জন িক করেলন? আকাশেক aদৃশ খুিঁ টর uপর বিসেয় িদেলন।
egেলা িক কের িবংশ শতাbীর jান-িবjােনর আলামত হয়? আর সবেচেয় বড় কথা, ‘আকাশ o পৃিথবী
eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের িদলাম’ - ei আয়াতিট যিদ মহা-িবেsারেণর (িবগব াং) eর pমান হয়, তেব কাথায় eখােন িবেsারেণর uেlখ? ‘িবগ-ব াং’ শbিট িনেজi eখােন
তাৎপযবাহী। ei আয়ােতর কাথায় রেয়েছ সi িবখ াত ‘ব াং’ (িবেsারণ)-eর iি ত?
uপরnt, পদাথিবjােন ‘িবগ ব াং’ sান-কাল aিdতীয়েtর (space-time singularity) সােথ জিড়ত,
পদােথর সােথ নয়। িবগ-ব াং eর pিkয়া যখন r হেয়িছল তখন পৃিথবীর aিsti িছল না, পৃিথবীর জn
হেয়েছ িবগ ব াং eর কািট কািট বছর পের। uপেরর আয়াতিট ধু আকাশ o পৃিথবী eকসােথ ‘িমেশ
থাকার’ ( বjািনক দৃি েকান থেক যার কান aথi হয় না) কথাi বলেছ আর পের বলেছ uভয়েক ‘পৃথক
কের’ ( বjািনক দৃি েকান থেক আবারo যার কান aথ নi) দoয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া
আর িকছুi নয়, িবগ ব াং তা aেনক পেরর কথা।
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কােজi কতgিল aথহীন শbমালা -‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল, পের আিম uভয়েক পৃথক কের
িদলাম’ কখনi বjািনকভােব ‘িবগ ব াং’ ক pকাশ কের না ‡‡। কায়াnাম পদাথ-িবjান থেক আমরা
জািন, মহািবেsারণ-মুহূেত pকৃিতর চারিট বল- শিkশালী িনuিkয় বল, dবল িনuিkয় বল, তিড়ৎ-চুmকীয়
বল আর মধ াকষণ বল ‘eকীভূত শিk’ (super force) িহেসেব pকৃিতেত িবদ মান িছল। uপেরর
আয়ািটেত কাথায় তার iি ত? িকভােব eকজন oi আয়াতিট থেক হাবেলর rবক বর করেত পারেব?
িক ভােব মাপেত পারেব ডপলােরর িবচু িত? utর নi।
জ ািতপদাথিবjােনর সাmpিতক গেবষনার িদেক খািনকটা চাখ বুলােনা যাক। a ােলন gথ eবং আঁেd
িলেnর সাmpিতক গেবষণা থেক পাoয়া ফলাফল থেক জানা িগেয়েছ, আমােদর মহািব যিদ কায়াnাম
াকচুেয়শেনর মধ িদেয় sান-কােলর শূন তার িভতর িদেয় আিবভূত হেয় থােক, তেব e পুেরা pিkয়ািট
িকnt eকািধকবার ঘটেত পাের, eবং হয়েতা বাsেব ঘেটেছo। ব াপারিটেক বেল মািlভাস বা aনn
মহািবে র ধারণা। e ধারনায় মেন করা হয়, কoিটক iনে শেনর মাধ েম সmpসািরত বুdুদ (Expanding
Bubbles) থেক আমােদর মহািবে র মতi aসংখ মহািব তরী হেয়েছ, যgেলা eকটা aপরটা থেক
সংsশিবহীন aবsায় দূের সের গেছ। e ধরেনর aসংখ মহািবে র eকিটেতi হয়ত আমরা aবsান
করিছ (পেকট মহািব ) aন gেলার aিst সmেn eেকবােরi jাত না হেয়।
কােজi, িবjােনর চােখ িবগব াংi শষ কথা নয়। িবjােনর সাmpিতক গেবষণাgেলা িবগব াং-eর আেগ িক
িছল তারo eকিট সািবক utর খুঁজেত সেচ হেয়েছ। আসেল iনে শন বা sীিত িনেয় আঁেd িলেn আর
তার দলবেলর সাmpিতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিত হেয় থােক তেব সিত কার aেথi সi ‘utp িবগ
ব াং’ - যার মধ িদেয় e মহািব তরী হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় eেস
িগেয়েছ। কারণ, সাmpিতক গেবষণা বলেছ, িবগ ব াং িদেয় মহািবে র r নয়, বরং মহািবে র r হেয়েছ
iনে শন িদেয়। aথাৎ, িবগব াং eর পের iনে শেনর মাধ েম মহািব তরী (যা িকছুিদন আেগo সিত
বেল ভাবা হত) হয়িন, বরং iনে শেনর ফলrিতেতi িকnt িবগব াং হেয়েছ, তারপর সৃ হেয়েছ আমােদর
মহািব । আঁেd িলেnর কথায় §§ :
’15 বছর আেগo আমরা ভাবতাম iনে শন হেc িবগব াং-eর aংশ। eখন দখা যােc
িবগ ব াং-i বরং iনে শনারী মেডেলর aংশিবেশষ।‘

‡‡

আসেল কারােন কন আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ থাকার কথা আেছ তা সহেজi aনুেময়। স সময় প াগানসহ মধ pােচ র aেনক গােtর
uপকথা eবং লাককথােতi আকাশ আর পৃিথবী িমেশ থাকার আর হেরক রকেমর দব-দাবী িদেয় পৃথক করার কথা বলা িছল। যমন িমশেরর
লাককথায় ‘ গব’ নােমর eক দবতা িছেলন িযিন িছেলন মৃিtকার দবতা। ei গবেক তার মা eবং বান (আসমােনর দবী) থেক িবিcn কের
দoয়ার ফেলi আকাশ আর পৃিথবী eেক aপেরর থেক িবিcn হেয় িগেয়িছল। আবার, সুেমরীয় uপকথা িগলগােমেশর কািহনীেতo আসমােনর দবী
‘a ান’ ক মৃিtকার দবতা ‘কী’ eর কাছ থেক িবিcn কের ফলার কথা বলা আেছ। e সমs uপকথা থেক প াগান রফােরngেলা বাদ িদেল যা
রiেব, তা কারােণরi কািহনী।
§§

Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998
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eখন কথা হেc, িবগব াং –eর মেডল কখেনা ভুল pকািণত হেল িকংবা পিরবিতত / পিরেশািধত হেল িক
হেব? সােথ সােথ িক ধািমেকরাo িবগব াং-eর সােথ ‘স িতপূণ’ আয়াতেক বদেল ফলেবন? তাহেল তখন
‘আকাশ o পৃিথবী eকসােথ িমেশ িছল’ –ei আpবােক র িক হেব? ei ধরেণর আশংকা থেকi
কাnjান সmn িব াসী পদাথিবjানী আbুস সালাম জ ািতপদাথিবjােনর িবগ ব াং তttেক কারােনর
আয়ােতর সােথ িমশােত বারণ করেতন। িতিন বলেতন *** ,
‘িবগব াং তেttর সাmpিতক ভাষ িট বতমােন মহািবে র uৎপিtর সেবাৎকৃ ব াখ া pদান
করেছ। িকnt আগামীকাল যিদ eর চাiেতo কান ভাল ব াখ া পাoয়া যায়, তাহেল িক
হেব? তাহেল িক নতুন বjািনক দৃি ভি র সােথ তাল মলােত িগেয় ধমgেnর আয়াত
বদেল ফলা হেব?’
খুবi যৗিkক শ া। িঠক eকi কারেণ 1951 যখন Pope Pius XII বাiেবেলর সৃি তেttর সােথ িবগ
ব াং বা মহািবেsারণ তেttর িমল খুেঁ জ পেলন, তখন জ ািতিবjানী eবং ী ান ধমযাজক জজ হনির
লিমিt (িযিন ‘িবগ ব াং’ pিতভােসর eকজন aন তম pবkা) পাপেক িবনেয়র সে e ধরেনর যুিkেক
‘a াn’ িহেসেব pচার করা থেক িবরত থাকেত পরামশ িদেয়িছেলন। িকnt সi পরামশ মানেছ ক?
eখােন eকিট কথা বলা pেয়াজন। oi aনলাiন পিtকািটেত aধ াপক ভdেলােকর সােথ িবতেকর কারেণ
কারাণ eবং কারাণ-িবেশষjেদর কথা বাের বাের uেঠ eেসেছ বেল eমন ভাবার কান কারণ নi য
aন ান ধেমর ‘িকতাব িবেশষেjর দল’ ei aিভেযাগ থেক মুk। eরা কui আসেল ধায়া তুলিসপাতা নয়; বরং, eকi মূdার e-িপঠ আর o-িপঠ। িকছু িহnু ভাববাদী ‘ বjািনক’ আেছন, যারা মেন
কেরন মহাভারেত কৃ
aজুনেক য িব rপ দিখেয়েছ তা আসেল িবগ-ব াং ছাড়া িকছু নয়। মৃণাল
দাসgp ভারেতর জাতীয় িবjান আকােদমীর িবখ াত িবjানী। uিন দাবী কেরন, আজ আধুিনক িবjান য
সমs নতুন তtt o তথ pিতিদনi আিবsার করেছ, তার সবিকছুi নািক pাচীনকােলর মুিণ ঋিষরা বর
কের গেছন। বেদ নািক স সমs আিবsার ‘খুবi পিরsারভােব’ িলিপবd আেছ। িমঃ দাসgেpর ভাষায়,
রবাট oেপনেহiমােরর মত িবjানীo নািক গীতার িব rপ দশেন eতi aিভভূত হেয় িগেয়িছেলন য
ল াবেরটরীেত আণিবক শিkর তজ দেখ নািক গীতা থেক আবৃিt কেরিছেলন‘িদিব সূয সহsস ভেবদ যুগপdিtতা।
যিদ ভাঃ সদৃশী সা স াদ ভাসnস মহাtনঃ’
িবjান জানা িকছু িশিkত িহnু বুিdজীিব আেছন যারা ভােবন আধুিনক িবjান আজ যা আিবsার করেছ তা
সবi িহnু পূরাণ gেলােত িলিপবd jােনর পুনরাবৃিt। িহnুেদর সাmpদািয়ক pিত ান রামকৃ িমশন তােদর
মুখপt ‘uেdাধন’ e বলা r কেরেছ য, কৃ গhর িকংবা সময় ধারণা নািক মােটi নতুন িকছু নয়।
িহnুধম নািক aেনক আেগi egেলা জানেত পেরিছল। িকভােব ? oi য বhল pচািরত সi আpবােক
***

Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona
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-‘bkার eক মুহূত পৃিথবীর সহs বছেরর সমান’। িকছু ধমবাদীর দৃি েত মহাভারেতর কাlিনক কুrেkেtর
যুd িছল আসেল eক ‘পারমাণিবক যুd’ (Atomic War)। pশাn pামািনক নােম ভারেতর eক ‘জনিpয়
িবjান লখক’ তার ‘ভারতীয় দশেন আধুিনক িবjান’ বiেয় তার কlনার ফানুসেক মেহে াদােড়া পযn
টেন িনেয় বেলেছন -‘সmবত dেযাধেনরi কান িমt শিk পারমাণিবক যুেd ংস হেয় থাকেব
মেহে াদােড়ােত’ (পৃঃ 6)। ‘সবi ব ােদ আেছ’ মাকা ei সব বকcপ ভাববাদীরা aবলীলায় দাবী কের
ফেলন য, নলজাতক িশ (test tube baby) আর িবকl মা (surrogate mother) আধুিনক িবjােনর
দান মেন করা হেলo তা িহnু সভ তার কােছ নািক নতুন িকছু নয়। dাণ- dানী, কৃপ-কৃপীর জেnর
পৗরািণক কািহনীgিল তারi pমাণ। eমনিক িকছুিদন আেগ uপসাগরীয় যুেd ব বhত sাড আর প াি য়ট
িমসাiল নািক িহnু পুরােণ বিণত ‘বrন বাণ’ আর ‘aিgবাণ’ বi িকছু নয়। তারা সব িকছুেতi eমনতর
িমল পেয় যান। যমিন ভােব ভারেতর ‘ দশ’ eর মত pগিতশীল পিtকায় 22 eিpল 1995 সংখ ায়
pকািশত ‘িবjান o ভগবান’ িনবেnর লখক hষীেকশ সন বদােn বিণত uণনাভ বা মাকড়শার মেধ
িব bkােnর মেডেলর িমল পেয় গেছন।
ী ান সমােজo ei ধরেনর ‘হাসজাr’ pেচ া িবরল নয় । িবjানী – া িটপলার - পদাথিবjােন
aবদােনর জন iদািনং যত না িবখ াত, তার চেয় বিশ জনিpয়তা পেয়েছন ী ধমেক 'িবjান' বানােনার
জন । oেমগা পেয় নােম eকিট তtt িদেয়েছন িটপলার যা মহাসংেকাচন (িবগ kা )-eর সময়
িসংgলািরিটর গািনিতক মেডলেক তুেল ধের। e পযn িঠক িছল। িকnt িটপলার মেন কেরন ei oেমগা
পেয়ni হেc ‘গড’। ধু তাi নয়, যী র aেলৗিকক জnেক (ভািজন বাথ) িতিন বjািনক বধতা িদেত
চান যী েক িবরল xx male বািনেয়, যী র পুনুrtানেক ব ারন eিনিহেলশন pিkয়ার সােথ তুলনা কেরেছন,
iনকারেনশন বা aবতারেক বেলেছন িবপরীতমুিখ িডম াটািরিলেজশন পdিত, iত ািদ। e সমs রং- বরং
eর গালগp িনেয়i িনেয়i তার সাmpিতক বi The Physics of Christianity (2007)! বলা বাhল
মাiেকল শারমার, িভkর sংগর, লেরn kাuস সহ aেনক িবjানী eবং দাশিনকi িটপলােরর যুিkেক
খnন কেরেছন †††, িকnt তােত aবশ আধুিনক ‘িবjানময়’ ী -ধেমাnাদনা থেম যায়িন, যােবo না।
া িটপলােরর aেনক আেগ 1975 সােল ি েজাফ কাপরা eকi মানসপেট িলেখিছেলন ‘The Tao of
Physics’ - pােচ র তাoiজেমর সােথ িবjানেক জুেড় িদেয়। চীেনর pাচীন দাশিনেকরা iন eবং য় ান
(yin and yang) নােম পরsরিবেরাধী িকnt eকiভূত সttার কথা বেলিছেলন – মানুেষর মেন ভাল-মn
িমেলিমেশ থাকার pসে । ি েজাফ কাপরা সi iন eবং য় ানেক ঠেল িনেয় িগেয়িছেলন কায়াnাম
পদাথিবদ ার জগেত – পদােথর dত সttার (dual nature of matter) বণনা হািজর কের – পদাথ যখােন
কখেনা কণা িহেসেব িবরাজ কের কখেনা বা তর িহেসেব । আধুিনক পদাথিবদ ার শূন তার ধারনােক
িমিলেয় িদেয়েছন তাoiজেমর ‘চী’ (ch'i or qi)-eর সােথ –

†††

িবsািরত তেথ র জন পাঠেকরা পড়ুন aধ াপক িভkর sংগেরর ‘In The Name Of The Omega Point Singularity’ (Free
Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; eবং ডঃ লেরn kাuেসর ‘More dangerous
than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007)।
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‘যখন কu জানেব য, মহা ন ‘চী’ িদেয় পিরপূণ, তখনi কবল স aনুধাবণ করেব,
ন তা বেল আসেল িকছু নi।‘
মুkমনার িবিশ সদস aপািথব জামান ধমgেnর মেধ ‘িবjান খঁাজার’ ei aপেচ ার িবrেd eকিট
িনবেn িলেখিছেলন –
‘pায়শঃi ধমবাদীরা ধমgেnর eকিট িনিদ আয়াত বা ােকর মেধ আধুিনক িবjান ক
খুেঁ জ পান। eিট eকিট হাস কর aপেচ া। oমিনভােব খুঁজেত চাiেল য কান
িকছুেতi িবjান ক খুেঁ জ নoয়া সmব। য কান রাম-শ াম-যd-মধু আiনsাiেনর
আেপিkক তtt আিবsােরর aেনক আেগ কান কারেণ বেল থাকেত পাের -‘সব িকছুi
আসেল আেপিkক’। িকnt আiনsাiেনর আেপিkক তtt আিবsােরর পর সi সমs
রাম-শ াম-যd-মধুরা যিদ দাবী কের বেস ei বেল -‘h ! আিম তা আiনsাiেনর
আেগi জানতাম আেপিkক তেttর কথা’ তেব তা ধু হাস কর i নয়, য সমs
িনেবিদতpাণ িবjানীরা তােদর মলb গেবষণার মাধ েম িনত -নতুন আিবsাের
পৃিথবীবাসীেক uপকৃত কের চেলেছন, তােদর pিত চরম aবমাননাকরo বেট। সবাi জােন,
আেপিkক তtt আিবsােরর জন আiনsাiনেক কখনi কান ধমgেnর সাহায িনেত
হয়িন, বরং আেপিkক তtt আিবsােরর পর পর i তা ধম বাদীরা িনজ িনজ ধমgেn জুেড়
দoয়ার জন নানা জায়গায় িমল খুেঁ জ পেত r করেলন। বলা বাhল , আধুিনক িবjান
য সমs pে র utর দােন eখনo akম, সi সমs জায়গায় ধমবাদীরাo িকnt
আ যজনকভােব নীরব। যমন, িবjান eখনo িনি তভােব জােন না য আমােদর ei
মহািব বd, খালা নািক াট। তাi ধমবাদীেদরo কu তােদর ঐশী িকতাব থেক
আমােদর জন ভিবষ তবাণী কের কান ধরেনর আেলাকপাত করেত পারেছন না। িকnt
আিম িন ত য, িবjােনর কল ােণ কখনo যিদ eর utর বিরেয় আেস, তেব সােথ সােথ
ধমবাদীরা িবিভn pাচীন ধমgেnর কতকgিল as আয়াত aথবা াক হািজর কের eর
aিতpাকৃততা দাবী করেবন। মূলতঃ pিতিট kেti ( গঁাজা)িমলgিল পাoয়া যায়
বjািনক আিবsারgিল pকাশ পাoয়ার পর, তার আেগ নয়। e িক sফ ঘটনার
কাকতালীয় সমাপতন?’
আিম aপািথেবর মnেব র সােথ সামিgকভােব eকমত। pিতিট kেti ধমgেn ‘আধুিনক িবjােনর’
সnান পাoয়া যায়, বjািনক আিবsারgেলা pকাশ পাoয়ার পর, তার আেগ নয়। কারণ িবjােনর দায় পেড়
িন ধমgn থেক সবক িনেয় আেলার সnান লাভ করেত, বরং ধমgেলাi জেন গেছ, িবjান ছাড়া তারা
িটেক থাকেত পারেব না। কােজi, িনত -নতুন বjািনক আিবsারgেলােক ধমgেnর সােথ জুের দবার
জন ধমবাদীরা eখন মুিখেয় থােক। eকটা সময় বাiেবল–িবেরাধী সূযেকিndক তtt pকােশর জন
কাপািনকাস, গ ািলিলo, brেনার uপর aত াচােরর িsমেরালার চািলেয়িছল বাiেবল- oয়ালারা, সi
তারাi eখন বাiেবেলর নানা জায়গায় সৗরেকিndক তেttর ‘আলামত’ পেয় যান। কারােনর kেto
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eকi ব াপার খােট। িকছুিদন আেগo দখতাম aেনেকi ডারuiেনর িববতনবােদর িবrেd রীিতমত িjহাদ
r কেরিছেলন কারােনর আয়াতেক udৃত কের, আজেক যখন িববতনতেttর sপেkর pমাণgেলা eতi
জারােলা হেয় ঊেঠেছ য, সgেলােক আর asীকার করা যােc না। তাi r হেয়েছ িববতনবােদর sপেk
আয়াত খঁাজা। পেয়o গেছন িকছু িকছু। eকটা oেয়ব সাiেট দখলাম, ফলাo কের pচার করা হেc
য, কারােণর 4:1, 7:11, 15:28-29, 76:1-2 pভৃিত আয়াতgেলা নািক িববতন তেttর ‘সরাসির’
pমাণ। e সমs আয়ােত ‘সৃি ’ বাঝােত ‘খালাকা’ শbিট ব বhত হেয়েছ, যার আিভধািনক aথ হেc
‘g াজুয়াল চ ’ – aতeব – ‘iহা iভলু শন’। আমার aনুমান – আর কেয়ক বছেরর মেধ ধু iভ লুশন
নয়, aচীেরi তারা মািlভাস, কায়াnাম াকচুেয়শন, িsং তtt, প াnপারিময়া, জেনিটক কাড,
িমuেটশন – e ধরেণর aেনক িকছুi তারা ধমgেn পেয় যােবন (িকছু িকছু হয়ত eর মেধ i পেয়o
গেছন)। তেব e ধরেণর সমnেয়র জbর খলা দিখেয়েছ িহnু ধমবাদীরাi। যখন িবগত শতেকর
প ােশর দশেক ডিরখ হেয়ল, হারমান বিn আর জয়n নারিলকার িমেল িsিতশীল মহািব তেttর
(Steady state theory) aবতারনা কেরিছেলন, তখন তা ভারেতর িহnুtবাদীেদর মেধ তুমুল জনিpয়তা
পেয়িছল, কারণ eিট বেদ বিণত ‘িচর শা ত’ মহািবে র ধারণার সােথ িমেল যায়। িকnt মহাজাগিতক
পটভুিম িবিকরেণর (Cosmic background radiation) খঁাজ যখন িবjানীরা পেলন, তখন তা িsিতশীল
মহািব েক হিটেয় মহািবেsারণ তtt বা িবগ ব াং- ক বjািনক সমােজ pিতি ত কের িদল।
িহnুtবাদীরাo সােথ সােথ ভাল পালেট ‘িচর শা ত’ মহািব বাদ িদেয় ‘aৈdত bh’-eর খঁাজ পেয়
গেলন। aথাৎ, মহািবে র সৃি থাকুক, না থাকুক, িচর া ত হাক আর না হাক, িsতশীল হাক আর
aিsিতশীলi হাক – সবi িকnt তােদর ধমgেn আেছ।
ধমবাদীেদর গঁাজািমল দoয়ার ei pাণাnকর pেচ া (সিঠক ভােব বলেল বলা uিচত ‘aপেচ া’) দেখ
pবীর ঘাষ তার ‘ কন আিম ঈ ের িব াস কির না’ বiেত খুবi মজার eকিট pসে র aবতারণা কেরেছন –
‘ধরা যাক, রাsার eকিট মাতালেক ei িব -bkােnর মেডল সmেক িজjাসা করা হল।
মাতালিট হয়ত রk- চােখ p কারীর িদেক তািকেয় থেক রাsা থেক পেড় থাকা মেদর
বাতলিট তুেল িনেয় ঢক ঢক কের গলায় মদ ঢালেত r করল। তারপর aবেশেষ ন
বাতলিট রাsায় ফেল িদেয় হঁেট চেল গল। পুেরা ব াপারিটেক িকnt iেc করেলi
িব -bkােnর সােথ গঁাজািমল িদেয় জুেড় দoয়া যায়। মেদর বাতলিট যখন পূণ িছল,
সi aবsািটেক আমােদর eখনকার pসারণশীল মহািবে র সােথ তুলনা করা যায়।
মাতালিট গলায় মদ ঢেল বাতল খািল করেত r করল ei বাঝােত য, eক সময়
িবে র ei pসারণ থেম যােব আর r হেব সংেকাচন। শষ পযn মাতালিট ন বাতল
রাsায় ছুেড় ফেল িদেয় eটাi বাঝােত চাiেছ য মহািব সংকুিচত হেত হেত পূেবর
সমs সৃি েক ংস কের িসংgলািরিট িবnুেত চেল আসেব।‘
কী আdুত ‘মহা-িবjান ময়’ িনবুিdতা ! বাংলােদেশ বশ ক’বছর ধেরi চলেছ ei িনবুিdতার খলা,
মাতাল সাজার আর মাতাল বানােনার িনরnর pিkয়া। eখােন ‘jােনর কথা’, ‘লjা’ ‘নারী’র মত
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pগিতশীল বi aবলীলায় িনিষd করা হয় মানুেষর ‘ধমানুভূিত’ ত আঘাত লাগবার aজুহােত, আরজ আলী
মাতুbেরর ‘সেত র সnান’ আর দবী pসাদ চৗধুরীর ‘ য গেlর শষ নi’ পড়ার aপরােধ মুিkেযাdা
oহাবেক ‘জুেতার মালা’ পিরেয় সারা gাম ঘারােনা হয়, তসিলমােক দশ থেক িনবািসত করা হয়, মুk
বুিdর চচা করার জন আহেমদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৗধুরী দর ‘মুরতাদ’ ঘাষনা করা হয়, চাপািতর
আঘােত kত-িবkত হেত হয় মুkমনা aধ াপক hমায়ূন আজাদেক, আর aপরপেk সরকারী পৃ েপাষকতায়
iসলািমক ফাunশন থেক বর করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ eর মত ছdিবjানময় gn। ভিk-রেসর বান ডেক aদৃ বাদ আর aেলৗিককেtর রমরমা বাজার তরী করেত চলেছ
বুকাiলী-মুর-দািনেকনেদর বiেয়র ব াপক pচার আর pসার। বাংলােদেশর সারা বাজার eখন ‘আল- কারাণ
eক মহা িবjান’, ‘মহাকাশ o কারােণর চ ােল ’, ‘িবjান না কারাণ’, ‘িবjান o আল কারাণ’ জাতীয়
ছd- বjািনক বi e সয়লাব। e বছর মুkমনা eবং িশkা আেnালন মে র যৗথpয়ােস pকািশত
‘sতnt ভাবনা’ (চারিদক, 2008) বiিটর ভুিমকায় udৃত হেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালেয়র aধ াপক ড. aজয়
রােয়র eকিট pাসি ক uিk,
‘jােনর eকমাt uৎস যিদ পিবt ধমgngিল হয়, তাহেল সi সমােজ নেম আসেব
বn াt, সমাজ হেব জড় চতনা-িচnায় আcn, সৃি শীলতার sান দখল করেব কুসংsার,
মূখতা, কুপমnুকতা আর ajানতা। আমােদর সমােজ দখা যােc কুসংsার আর
pযুিkিবদ ার ফসলেক আts করার পারsিরক সহাবsান। িবjােনর যুিk চাi না, চাi
তার ফসল, পােশ থাক anিব াস আর ভােগ র কােছ আtসমপন। ei সমােজi সmব
- িয়ং rেম রি ন টিলিভশন সট sাপন, eবং িহিsিরয়া-আkাn কন ােক পীেরর
িচিকৎসা কেnd pরণ। ei সমােজi সmব- aনুরসায়নিবদেদর রসায়ন চচার পাশাপািশ
তথাকিথত পীেরর পদচুmন।’
সত i তাi। adুত uেটর িপেঠ সিত i বুিঝ চেলেছ sেদশ। িবjােনর ei agগামীতার যুেগ pাত িহক
জীবেন ধেমর বঁাধন kমশঃ যখন িশিথল হেয় পড়েছ, মানুেষর মেন দখা িদেc নানা ধরেনর সংশয় আর
p , তখনi ধম কিndক িনবতন মূলক শাষণ ব বsা বজায় রাখার মতলেব r হেয়েছ eক নতুন ধরেনর
িনরnর মগজ ধালাi। আর তা হেc আধুিনক িবjােনর মাড়েক মুেড় ধমেক পিরেবশন। িকছু মানুষ
রসাল চাটিনর মত তা খােc o বশ। ধেমর নশায় বুদঁ হেয় মানুষ ভাবেত িশখেছ 1400 বছর আেগ
লখা ‘িবjান ময়’ িকতােব সিত i বুিঝ মহা-িবেsারেণর কথা আেছ, aথবা pাচীন কান ােক আেছ
কাল pসারেণর iি ত। ক দেব ei মাহাn জািতেক মুিk? oমর খয়ােমর eকিট কিবতার কথা খুব মেন
পড়েছ যিদ মাতােলর িশkােকnd মাdাসাgেলা
eিপিকuরাস, pেটা, a ািরsটেলর দশন-িশkালয় হত,
যিদ পীর দরেবেশর আsানা o মাজারgেলা
গেবষণা pিত ান হত,
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যিদ মানুষ ধমাnতার পিরবেত
নীিতjােনর চচা করত,
যিদ uপাসনালয়gেলা সবিবদ াচচা- কnd
িহসােব গেড় uঠত,
ধমতেttর চচার পিরবেত যিদ গিণত বীজ-গিণেতর
unিত সাধন করত,
ধম যা মানবজািতেক িবভk কের তা
‘মানবতা’র dারা pিতsািপত হত,
পৃিথবী তাহেল বেহেs পিরণত হত,
পরপােরর বেহs িবদায় িনত,
pম-pীিত মুিk-আনেn জগৎ পিরপূণ হত িনঃসেnেহ।

oমর খয়াম বh বছর আেগ য কথা বেলিছেলন, বাংলােদেশর জন সকথা gেলা আজo িক িনদাrন সত !
sতnt ভাবনায় ড. aজয় রায় য ভােব িলেখিছেলন, তার সােথ সুর িমিলেয় আমােদরo বলেত iেc কের oমর তুিম আর eকবার আস ei দেশ, কুসংসাের আcn ei দেশ, ফেতায়াবাজেদর ei দেশ আজ
তামার বড় pেয়াজন।
***

(pবnিট 9 i িডেসmর 2002 সােল মুkমনা সহ বশ কেয়কিট oেয়ব সাiেট pকািশত হয়। eর iংেরজী
সংsরণিট infidels.org eর ‘iসলাম’ িবভােগ রাখা আেছ। ‘িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?’–
মুkমনার pকািশতব সংকলন-gেnর জন ম 20, 2008 e সামান পিরবিতত o পিরবিধত)
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