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pায়i দখা যায় ধমবাদীরা িবjােনর সে  ধমেক যুk কের দািব কেরন—ধেমর সূt o াকgিল পাঠ করেল 
তার ভতেরi িবjানেক পাoয়া যায়। eখােন ধমবাদী বলেত ধেম িব াসী বাঝােনা হেc না, যারা ধমেক 
পরম সত  বেল দািব কেরন eবং ei দািবর সমথেন িনজs যুিk udাবন কেরন, তােদরেকi বাঝােনা 
হেc। তােদর দািব aনুযায়ী িবjােনর সব আিব ােরর কৃিতt o মৗিলকতা ধেমরi pাপ । ei দািব 
aবশ i াn। কu যিদ কােনা িকছুর মেধ  িবjান দখেত বdপিরকর হন, তেব িতিন তাi দখেবন। 
কােনা eক ব িk ‘ক’ eকশ বছর আেগ কথার ছেল কােনা pসে  বেলo থাকেত পােরন য,―e 
জগেতর সবিকছুi আেপিkক। তাi বেল িক আমরা দািব করেত পাির ‘ক’ আiনsাiেনর আেগi 
আেপিkকতার তtt জানেতন? eর জন  কী তঁােকi (‘ক’- ক) মৗিলকতার কৃিতt দয়া uিচত? মানুেষর বা 
ধমপুsেকর কােনা as , ধঁায়ােট বা d থক বkব  বা াকেক য যার icা মত সুিবধাজনক ব াখ া বা 
aথােরাপ কের িবjােনর কােনা eক সূেtর সে  জার কের মলােতi পােরন। িবেশষ কের সূtটার 
সিত কার জিটল eবং িনখুতঁ বjািনক তাৎপযেক বjািনক ভাষায় ব k না কের যিদ তােক 
aিতসরলীকৃতভােব বলা হয়, তাহেল িমেলর eকটা আভাস বর করা কিঠন কাজ নয়। eটা বলা ভুল হেব 
না য কােনা বjািনক আিব ারi, ধমীয় পুsেকর কােনা বাণী বা সূtেক িভিt কের বা তার dারা 
aনুpািণত হেয় ঘেটিন। তাi ধমেক বjািনক আিব ােরর কৃিতt দয়া বা ধেমর uপর মৗিলকতা আেরাপ 
করা eকটা বড় ভুলi হেব। জগত o pকৃিতর aেনক pে রi utর িবjান খুেঁজ পায়িন eখনo। িকnt তার 
কােনাটার utর আবার ধেমর সূto িদেত পােরিন। িবjান যিদ কােনা pে র utর খুেঁজ পায় তখন সহসা 

oi utরটা আবার ধমবাদীরা ধমপুsেকর কােনা as  াক বা আয়ােত aনায়ােস খুেঁজ বর করেত 
পারেবন সেnহ নi। দখা যায় য বjািনক আিব ার (যা বjািনক পdিতর dারা pাp) aব বিহত পেরi 
ধমবািদরা িবjােনর সi সূtেক ধমপুsেকর ভতের আবার আিব ার কেরন! eর কােনা ব িতkম ঘেটিন 
কখেনা। ধমবাদীরাi িবjানেক aনুসরণ কেরন, uেlাটা নয়। eটা িক ধুi কাকতালীয় ব াপার? মেন হয় 
না। ধেম িবjান খঁাজা বা িবjােন ধম খঁাজা eকটা মহাভুল। eটা য ভুল তা ধ ুধেম aিব াসী বা 
সংশয়বাদীরাi বেলন না, ধেম িব াসী pখ াত pয়াত বjািনক aধ াপক আb ুস সালামo eটা জার িদেয় 
বেলিছেলন। aেনেকর িবjােনর ‘মহািবেsারণ’ বা িবগ-ব াং-eর তttেক  ধেমর কােনা আয়ােতর মাধ েম 
ব াখ া দয়ার চ ায় aসেnাষ pকাশ কের িতিন বলেতন য ‘মহািবেsারণ’ হল জগত সৃি র eকিট 
বjািনক তtt। সমেয়র সে  জগত সৃি র ব াখ ায় aন  কােনা unততর বjািনক তtto আমরা পেত 
পাির, কারণ বjািনক তtt মাti kমাগত পিরবিতত o সংেশািধত হয়। িতিন p  করেতন তখন সi 
ধমবাদীরা িক ধমীয় াক বা আয়াতিটর ব াখ াo সংেশািধত করেবন নতুন বjািনক তttিটর সে  স িত 
বজায় রাখার জন ? িবjােনর সে  ধমেক যুk করার িবপদ eভােবi তুেল ধেরিছেলন aধ াপক সালাম। 
dঃেখর িবষয় aধ াপক সালােমর চেয় aেনক িনচু সািরর িকছু িবjানী eখনo িবjানেক ধেমর সে  যুk 
করার আpাণ pয়াস চািলেয় যােcন, নানা pবn পুsক o বkতৃার মাধ েম, যার aেনকটাi কুযুিkেত ভরা। 
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কুযুিk বা সুিবধাবাদী যুিkর মাধ েম ধু য as  ধমীয় াক বা আয়াতেকi িবjােনর সে  মলােনা যায় 
তাi নয়, aেনক pখ াত কিবর কিবতায়, পুরাতন pবাদবােক , eকiভােব চ া করেল িবjােনর সnান 
িমলেব। 
      
িবjােনর সে  ধমেক যুk করার চ ায় ধমবাদীরা  dেটা পnা aবলmন কেরন। eকদল ধমবাদীরা eটা 
মেন িনেয়েছন য িবjােনর সাফল , মযাদা, যথাথতা aিবসংবািদত। তঁারা যুিk দন য িবjান ধেমর 
বাণীেকi সমথন কের। aথাৎ ধেমর বাণী িবjােনর সােথ সাম স পূণ। আবার aেনক ধমবাদী আেছন যারা 
িবjানেক খােটা কের দেখ ei যুিk দন য িবjােনর সব িকছুi ধেমর বাণী যা বেল তারi সমথন। aথাৎ 
িবjান ধেমর বাণীর সােথ সাম স পূণ (dেটার সূk তফাৎ লk নীয়)। dেটা যুিkরi trিট আেছ। 
pথেমােkর যুিk aনুযায়ী িবjানেকi মুখ  ধের ধমেক িবjােনর dারা সমথন/যাচাi করার চ া করা হেc। 
s i িবjােনর িনিরেখ ধমেক যাচাi করার pয়াস লk ণীয়। িকnt eটা ধমবাদীেদর জন  sিবেরািধতারi 
সািমল। কারণ তঁােদর সংjা aনুযায়ী ধেমর sান সবার uপের। িdতীেয়ােkর trিট হল য তঁারা ধমেক মুখ  
ধের িবjানেক ধেমর dারা যাচাi করার চ া কেরন, িকnt িবjানেক ধেমর dারা যাচাi বা সত  pমাণ করেত 
হেল িবjােনর ভাষায় o বjািনক শbাবিল ব বহার কেরi করা সমীিচন, যা সূk eবং d থহীন। িকnt 
ধেমর বাণী বা াকgিলর ভাষা খুবi সাধারণ, as  বা d থক, যা কােনা বjািনক ধারণাবাহী শb 
ব বহার কের না, তাi বjািনক মাপকািঠ পূরণ করেত পাের না। জনিpয় বjািনক gngিল কােনা জিটল 
বjািনক তttেক সাধারণ পাঠেকর জন  সহজ ভাষায় ব k করেল তার ভাষােতo eকটা নূ নতম বjািনক 
ধারণা, শbাবিল o s তা দখা যায়, যা ধেমর বাণী বা াকgিলেত aবতমান।  
 
eখন িবjান o ধমেক যুk করার আর eক সমস াপূণ িদক িনেয় আেলাচনায় আিস। ei যুk করার pয়াস 
কম- বিশ সব ধেমi দখা যায়। eমন aেনক বi বা pবেnর udৃিত দয়া যায় যােত িবjােনর dারা 
বাiেবেলর সত তা pমােণর চ া করা হেয়েছ; যমন―''Genesis and the Big Bang: The Discovery 
of Harmony Between Modern Science and the Bible, Gerald L. Schroeder''. কu 
তাoরাতেক িবjােনর আেলােক সত  pমােণর চ া কেরেছন, যমন―'' Thinking About Creation: 
Eternal Torah and Modern Physics, Andrew Goldfinger'' আবার কuবা বদেক পদাথিবjােনর 
আেলােক সত  pমাণ করার চ া কেরেছন, যমন  ‘Vedic Physics―Raja Ram Mohan Roy, 
Subhash Kak’ eখােন uেlখ  য ei রাজা রামেমাহন রায় (uিlিখত বiেয়র লখকdেয়র eকজন) িকnt 
iিতহােসর সi pিসd ব িkt রাজা রামেমাহন নন। যােহাক, ei সব pয়ােসর মেধ  eক আ যজনক 
িমল দখা যায়। সi ধমীয় ােকর as তার সুেযাগ িনেয d থক ভাষায় সুিবধাজনক ব াখ া িদেয় িমল 
খঁাজার চ া। ei চ ায় কােনা ধমi eমন কােনা িবেশষt দখােত পাের না, যার জন  aন  সব pয়াস 
থেক তােক আলাদা কােনা দৃি েকাণ থেক দেখ সবসmতkেম যুিkস ত বেল রায় দয়া যায়। কারo 
কােছ ‘ক’ ধেমর যুিk aিধক gহণেযাগ  িবেবিচত হেত পাের, আবার কােরা কােছ ‘ঘ’ ধেমর। িবjান o 
ধমেক যুk করার ei pয়ােসর মূল কারণ যেহতু eকিট িবেশষ ধেমর সত তা pমাণ করা, সেহতু 
িনরেপk, যুিkিনভর কােনা পযেবkেকর কােছ হয় সব ধমi সত  pমািণত হেত হেব aথবা সবi ভুল 
pমািণত হেব। যেহতু সব ধমi eকi সােথ সত  হেত পাের না (কারণ য কােনা di ধেমর মেধ i eক 
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বা eকািধক পরsর িবেরাধী বাণী আেছ), সেহতু িবjান o ধমেক যুk করার pয়াসেক সিঠক িবচার করেল 
সব ধমi ভুল ei িসdােn আসেত হয়। eকটা uদাহরণ দয়া যাক :― মািল দেশ ডাগান নামক eক 
সmpদায় আেছ, যােদর লাককথা aনুযায়ী আকােশ eকটা তারা আেছ, য তারায় তােদর udারকারী pভু 
বাস কেরন। আধুিনক পযেবkণ জ ািতিবদ ার aেনক আেগi তােদর লাককথায় তারািটর আকােশ 
aবsান, তার আবতনকাল সবi uেlখ করা িছল। পের পযেবkণ জ ািতিবদ ার dারা বাsিবকi আকােশর 
ঐ sােন, সিঠক আবতনকােলর eকটা তারা আিবsৃত হয় যার জ ািতৈবjািনক নাম Sirius–B বা Dog 
Star । ধমবািদেদর িবjােনর সেত র dারা ধমেক িব াসেযাগ  করােক মেন িনেল ডাগানেদর ধমেক 
aবশ i সত  বেল মেন িনেত হেব। িকnt িবচার িবে ষেণর আেলােক কu ভাবেত পােরন য, আসেলi 
ডাগানেদর ধম সত , তােদর pভু সিত i ঐ তারায় বাস কেরন িযিন ঐ তারার সিঠক তথ িট তােদরেক 

pদান কেরেছন? না-িক eটা মেন করা য, যেহতু আমরা জািন য pাচীনকােলo সুেমিরo, িমশরীয়, িgক, 
ভারতীয় জ ািতিবদ া unত িছল, হয়ত ei তথ  তােদর জানা িছল। কােনা pকাের ei তথ  কােলর 
sােত ভেস িগেয় কবলমাt ডাগানেদর কােছi সংরিkত হেয় থােক? বা aন  কােনা সmাবনা?  

 
আসেল সমস া ‘ তির’ করার মূেল রেয়েছ িবjান o ধমেক যুk করার pয়ােসর anিনিহত আtিনভরতা 
(Subjectivity), িকnt যুিk o িবjােনর ভাষা aবশ i বstিনভর (Objective); কােজi ধেমর dারা 
িবjানেক যথাথায়ন বা বধকরণ (Validation) বা িবjােনর dারা ধমেক যথাথায়ন করার pেচ া ব থ হেত 
বাধ । 
 
eতkণ ধম o িবjানেক যুk করার pয়াস িনেয় আেলাচনা করলাম। eবার আিস িকছু ধমবািদেদর 
িবjানেক ধেমর িবপরীেত eেন তােক খােটা কের দখােনার বা ধম য িবjােনর চেয় কােনা aংেশ কম-
সত  নয়, তা pমাণ করার pয়ােস। তােদর eকটা যুিk হল য িবjােনর সেত র িভিto তা ‘িব াস’। 
িব ােসর uপর িভিt কের পাoয়া িবjােনর সত েক ‘সত ’ বেল যিদ gহণ করা যায়, তেব িব ােসর uপর 
িভিt কের পাoয়া ধমীয় সত েক কন ‘সত ’ বেল gহণ করা যােব না? ei যুিkর eকটা সমস া হল য ধু 
িব ােসর uপর িনভর কের কােনা মতেক সত  বেল দািব করেলi যিদ তােক ‘সত ’ বেল gহণ করেত হয়, 
তাহেল সব ধমেকi ‘সত ’ বেল মানেত হয়। আর ধু ধম কন, পৃিথবীর সকল সmpদায় বা uপজািতর 
িব াস o কুসংsারিভিtক মত o তথ েকo সত  বেল মানেত হয়। তারা eটা বােঝন না য িবjােনর সত  
আর ধম যােক সত  বেল দািব কের, তার িভতর eক িবরাট পাথক  আেছ। িবjােনর সত  যুিk আর 
pমােণর (Logic & Evidence) dারা সবসmিতkেম eবং সবজনীনভােব যাচাiকৃত; eবং যাচাiকরেণর 
pণালীo বstিনভর। িবjােনর সত েক ‘সত ’ বেল gহণ করার কারণ সটাi, িব ােসর জন  নয়। কােনা 
ধেমর দািবকৃত ‘সত ’i বstিনভর যুিk আর pমােণর dারা সবসmিতkেম eবং সবজনীনভােব যাচাiকৃত 
হয়িন। কােনা eক িবেশষ ধেমর সেত র দািবদার কবল সi ধেমর aনুসািররাi; eবং তােদর সেত র যুিk 
আtিনভর। ei দািব সত  বেল gহণ করার নূ নতম মাপকািঠo পূরণ কের না। eটা সত  য aেনক 
বjািনক সেত রi সূtপাত িব াস থেকi। িকnt স িব াস কােনা দবশিk বা মনুষ  কতৃক pদt কােনা 
বাণীর uপর িভিt কের নয়, বরং বুিdমান aনুমান ( যমন akােমর k ুর বা Occam's Razor নামক eক 
পরীিkত দাশিনক সূt), sjা, সাধারণ jান o পযেবkণ eর uপর িনভর কেরi; eবং সi aনুমান 
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কােনা িবেশষ ধম বা সংsৃিতর dারা pভািবত নয়। বjািনক িব াস আর aন  সকল িব ােসর মেধ  আেছ 
আকাশ-পাতাল পাথক । বjািনক িব াসেক ‘pকl’ (Hypothesis) বলা হয়। িকnt pকl িব াসিভিtক 
aনুমান হেলo সi aনুমানেক আেরা পিরশীিলত কের যুিk, pমাণ o পরীkা-িনরীkার মাধ েম যাচাi-
বাছাi কের eকটা তেtt না আসা পযn তােক সত  বেল দািব কেরন না িবjানীরা। িবjােনর সেত র 
দািবেত জবাবিদিহt িনিহত আেছ। িবjােনর ‘সেত ’র দািবেক ‘িমথ াকরণ’ (Falsification) বা 
সংেশাধন/পিরশীলন করা সmব, যা aন  কােনা ‘সেত ’র দািবর বলায় pেযাজ  নয়, কারণ সgিল শতহীন; 
পরমভােব সত  বেল দািব করা হয়, আর যেহতু তা বstিনভর যুিk pমােণর uপর িভিt কের নয়, সেহতু 
তােদর দািবেত ‘িমথ াকরেণ’র সmাবনােকo sান দয়া হয় না। 
 
uপেরর আেলাচনায় বjািনক পdিতর (Scientific Method) আভাস uেlখ করা হেয়েছ। ‘ বjািনক 
পdিত’ বলেত িক বাঝায় তার িকছু আেলাচনা করা pেয়াজন। বjািনক পdিতর মূল লk  হল 
পযেবkেণর eক সুসংহত ব াখ া বর করা eবং eর dারা pকৃিতর কােনা সূt-িবিধর udাটন করা। িনেচ 
বjািনক পdিতর বণনা দয়া হল, kিমক aনুযায়ী :―  
 

1। pথেম আেস পযেবkণ বা aেবkণ (Observation) 
2। পযেবkেণর uপর িভিt কের eবং pিতসাম , সরলতা (Symmetry/Simplicity) pভৃিতর ধারণা 
o িবেবচনােক িবধৃত কের িকছু সmাব  pকl (Hypothesis) psাব করা। 
3। যুিk o aদ ািপলb pjা o pমাণেক (Logic & Evidence) কােজ লািগেয় pকlেক eকটা 
তেtt (Theory) unীত করা।   
4। তেttর িভিtেত িকছু ভিবষ ৎবাণী করা (মানুেষর ভাগ  নয়, পযেবkেণর)। 
5। pকৃিত বা পরীkাগাের লb পযেবkেণর dারা ভিবষ ৎবাণীর সত তা/ াnতা যাচাi করা। 
6। যিদ 5 নং ধােপ ভিবষ �বাণী াn বেল pমাণ হয় তাহেল 2 নং ধােপ িফের িগেয় িবকl কােনা 
pকl psাব কের আবার 3নং ধাপ থেক r করা eবং যতkণ না 5 নং ধােপ ভিবষ �বাণীর 
সত তা যাচাi না হয় ei pিkয়ার পুনরাবৃিt করা। 
7। ভিবষ ৎবাণীর সত তা aেনকবার যাচাi হেল তttিটেক বjািনক সূt বা িবিধর (Scientific 
Law) পযােয় unীত করা। 

 
eটা uেlখ  য বjািনক সূেt unীত হoয়ার পেরo যিদ কখেনা কােনা পযেবkণ সূেtর ভিবষ ৎবাণীর 
িবrেd যায় তাহেল সi সূtেক পিরত াগ কের পুনরায় uপেরাk পদেkপgিল নয়া হয়। aেনক সময় 
নতুন কান পযেবkণেক ব াখ া করার জন  সূtিটেক পিরত াগ না কের পিরবধন করার pেয়াজন হেয় পেড়, 
যার ফেল পূেবর o নতুন পযেবkণ uভয়েকi ব াখ া করা সmব। eেkেt সূtিটর পূেবর rপেক ভুল বলা 
িঠক হেব না, বরং তা eক সীিমত পযেবkণ সমি র মেধ  pেযাজ  বেল ধের নয়া হেব। 
যমন―আেপিkকতার িবেশষ o সাধারণ তt্t। ‘আেপিkকতার সাধারণতtt’ আিব ােরর জন  
আেপিkকতার িবেশষতtt ভুল pমািণত হয়িন, বরং তার কাযেkেtর সীমা িনধািরত হয় মাt। eখন আিস 
িবjান সmেক িকছু ািnমূলক uিk o ধারণায় : 
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1। aেনক ধমবাদীরা কান কান বjািনক তেttর ব াপাের িবjানীেদর মেধ i মতাnেরর িদেক a ুিল 
িনেদশ কের ei যুিk দন য, িবjানীেদর মেধ i যখােন eত িভnমত, সখােন িবjােনর সেত র দািবর 
কী িব াসেযাগ তা আেছ? তারা ধমীয় সেত র দািবর ব াপাের ধমানুসাের ‘ঐক মত’-eর কথা uেlখ কের 
ধেমর সেত র যথাথতা pমােণর চ া কেরন।  
 
ধমবাদীেদর uপেরাk যুিkর dেটা trিট ধরা পেড়। pথমত, ধমীয় সেত র দািবর ব াপাের ধমানুসাের 
eকমেতর কারণ হল ei য, ধমিব ােসর মূল পূবশতi হল ধেমর সেত র দািবেক িবনা pে  gহণ করা 
eবং তার pিত kমাগত an-আনুগত  pদশন কের যাoয়া। বstিনভর িবচার িবে ষেণর কােনা sান নi 
ধমিব ােস। যারা ei পূবশত sাভািবকভােবi নন, ধু তারাi তা ধমানুসারী। কােজi ধেমর ব াপাের 
ধমানুসারীেদর ‘ঐক মত’ িদেয় ধেমর যথাথতা pমােণর চ া িভিtহীন eবং trিটপূণ। িdতীয়ত, কােনা 
িবেশষ তেttর kেt িবjানীমহেল মতাnর থাকেল তােত বjািনক পdিতেত pাp সেত র ভুল বা যথাথতার 
aভাব pমািণত হয় না। কারণ বjািনক মতাnর সi তেttর kেti ঘেট যখােন eখেনা পযn 
পযেবkেণর aভােব বা pযুিkগত সীমাবdতার কারেণ কান বjািনক তttিট সিঠক, সটা সেnহাতীতভােব 
pিতি ত করা সmব হয়িন। বjািনক তtt পযেবkেণর dারা সেnহাতীতভােব pমািণত হবার পেরi কবল 
তা বjািনক সেত র মযাদা পায়। তtt থেক সেত  utীণ হoয়া বjািনক পdিতরi eক a  বা 
রoয়াজ। বjািনক মতাnর বjািনক সত  আহরেণর জন  grtপূণ। কারণ aেনক তtt থাকেলi 
পযেবkেণর বাছাi-িkয়ার মাধ েম সিঠক তttিট, aথাৎ বjািনক সত িট পাoয়ার সmাবনা বিশ। eটা 
িবjােনর শিk, dবলতা নয়। তেব eটা sরণ রাখা pেয়াজন য বjািনক তtt ভুল হেলo তা যুিkহীন, 
িব াসিভিtক নয়, ভুেলর কারণ সাধারণতঃ কােনা াn aনুমান, pকl বা uপাt বা আেরা সিঠক aেথ 
বjািনক পdিতর 2 নং ধােপ মতাnেরর জন  ( য কারেণi হাক); ভুলi হাক বা সত i হাক, কােনা 
তেtt যুিkহীনতা থাকেল বা তা ধু িব ােসর uপর িভিt কেরi psািবত হেল সিট তtt বেল গৃহীত বা 
গণ i হেব না।  
 
2। ধমবাদীেদর িdতীয় eক ািnপূণ uিk হল—িবjােনর সীমা আেছ, সব িকছুর utর িবjান িদেত পাের 
না। কােনা কােনা pে র utর ধেমi খুঁজেত হেব। ei uিkর trিট হল িব াসেক jান বা জানার 
(ঈড়মহরঃরড়হ) সে  gিলেয় ফলা হেয়েছ। ‘িব াস’ eক ব িkিনভর aনুভূিত, সটােক ব িkগতভােব 
কu তার মেনর কােনা pে র utর বা সত েক জানা বলেতi পােরন। িকnt সi aনুভূিতিভিtক ব িkগত 
সেত র uপলিbেক কu যিদ সত  বেল বািহের pচার o যািহর করেত চ া কেরন, তখন aন েক তা সত  
বেল মেন িনেত হেল সত  যাচাiেয়র সব মাপকািঠেক pেয়াগ করেত হেব; eবং সটা যিদ বjািনক সেত র 
মেতা সত  যাচাiেয়র মাপকািঠর ধােপ না ঠেক তাহেল সটােক সবার জন  সত  বেল মেন নয়ার কােনা 
যুিkকতা থােক না, uপরnt যেহতু দািবদার ঐ সত িটেক িনেজর ব িkগত গি র বাiের eেন তােক ‘সত ’ 
বেল সবার সামেন পশ কেরেছন, সেহতু দািবেক যুিk-pমােণর আoতায় আনা eবং তা মাপকািঠেত না 
িটকেল সi দািবেক যুিkহীন বেল দািব করাটা মােটi aেযৗিkক হেব না। eটা বলাi বাhল  য আজ 
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পযn ধম eমন কােনা সত  িদেত পােরিন, যা িকনা যিুk pমােণর মাপকািঠেত িটকেত পাের eবং যা 
িবjােনর dারা আেগi জানা যায় িন। 
 
3। আেরক াn uিk হল:―“িবjান দািmকতাপূণ, িবjানীরা সবজাnার ভান কেরন...” iত ািদ। আসেল 
সত  িকnt uেlাটাi। বjািনেকরাi সবদা ভুেলর সmাবনার জন  সদাজাgত থােকন। বjািনক পdিতর 
মেধ i িবনয় িনিহত। বjািনক পdিতেত সংেশাধন বা পিরবধেনর sান সবদাi রাখা হয়। বড় বড় aেনক 
বjািনকi aেনক ভুল কেরেছন eবং pফুl িচেt তা sীকারo কেরেছন। যমন, আiনsাiন তঁার িবখ াত 
সাধারণ মহাকষ সমীকরেণ eকিট পদ anভুk কেরিছেলন যা পরবতীেত িতিন তঁার জীবেনর সবেচেয় বড় 
ভুল বেল uেlখ কেরিছেলন। নােবল িবজয়ী রসায়নিবদ িলনাস পিল o িড.eন.e aণুর গঠেন ভুল তথ  
িদেয়িছেলন, যা নােবল িবজয়ী oয়াটসন eবং িkক সিঠকভােব িদেয়িছেলন pায় eকi সমেয়। িবjানীরা 
িনেজেক a াn মেন কেরন না eবং বjািনক সত েকo িবjান বা িবjানীরা কখেনাi পরম সেত র মযাদা 
দয় না। িকnt তার মােন ei নয় য বjািনক সেত র চেয় aন  কােনা সেত র দািব সমান বা বিশ 
িব াসেযাগ । eকমাt বjািনক পdিতর মাধ েমi ধােপ ধােপ pকৃত সেত র িদেক eিগেয় যাoয়া সmব। 
সত েক জানার জন  eরেচেয় aিধকতর িনভরেযাগ  কােনা পথ বা সাধনী মানুষ pজািতর জানা নi।   
 

 

aপািথব : মুkমনার ফারােমর pিত ালg থেকi aপািথব eর সােথ িনিবড়ভােব সংি  uপেদ া িহেসেব 
o লখক িহেসেব। পুেরা নাম aপািথব জামান, তেব aপািথব নােমi িলেখ থােকন। িবjান, িশl সািহত , 
যুিkবাদ aিধিবদ া তঁার িpয় িবষয়। পদাথিবদ ার ei sাতক বতমােন যুkরাে  কমরত। iেমiল : 
aparthib@yahoo.com     

 


