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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 াং’ খুেঁজ পান, মহািবে র pসারণ খুঁেজ পান, মানব সৃি র 
kমিবকাশ খুেঁজ পান, aণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নktরািজ, ত বামন, কৃ গhর, rণ-তtt, আেপিkক 

http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/
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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 খুজঁেলo 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 িচnা-
ভাবনার 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 িনয়ম-
কানুন 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 (86:6-
7); 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. Abdul-
Rahman 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 iবন-
আল 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 চতুভুজ 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 চতুভূজাকার  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 িনখুতঁ 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  

http://www.lhup.edu/%7Edsimanek/fe-scidi.htm
http://pw1.netcom.com/%7Erogermw/square_earth.html
http://pw1.netcom.com/%7Erogermw/square_earth.html
http://pw1.netcom.com/%7Erogermw/square_earth.html
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‘মহািবjানময় িকতাব-িবেশষj’ eর দল ei আয়াতিটর মেধ  িবগ-ব াং eর গn খুেঁজ 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  খুিঁটর 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 (িবগ-
ব াং) 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 আিবভতূ 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 িকছিুদন 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  
 

http://www.sachalayatan.com/avijit/14150
http://www.sachalayatan.com/avijit/14150
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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 আb ুস 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 খুেঁজ 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 তুলিস-
পাতা 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)।   
 

http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/PhysicsChrist.htm
http://genesis1.phys.cwru.edu/%7Ekrauss/Tiplerreview.pdf
http://genesis1.phys.cwru.edu/%7Ekrauss/Tiplerreview.pdf
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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 
খুেঁজ পান।  eিট eকিট হাস কর aপেচ া।  oমিনভােব খুঁজেত চাiেল য কান 
িকছুেতi িবjান ক খুেঁজ 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 খুেঁজ 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’ িনবিুdতা ! বাংলােদেশ বশ  ক’বছর ধেরi চলেছ ei িনবিুdতার 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 ছd-
িবjানময় 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) 
শষ আপেডট : মাচ 2010 

 

ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সmাদনা কেরেছন ‘sতnt ভাবনা’ নােমর eকিট স লন। সাmpিতক gn - 'সমকািমতা : eকিট বjািনক 
eবং সমাজ-মনsািttক aনুসnান । '   iেমiল : charbak_bd@yahoo.com   

http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/call_for_article030408.htm
mailto:charbak_bd@yahoo.com
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	এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে  গিয়ে।  বছর সাতেক  আগে আমি তখন  সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে।  কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের  চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম ।  ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার।  খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়।  কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল   উঁচুমানের লেখা।  অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা ।  সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি ‘মুক্তমনা’ (www.mukto-mona.com) নামে একটি  প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন।  কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়।  ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার  ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস।  এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক’টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা।  
	 
	বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে।  এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন।  এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের ‘অবিস্মরণীয়’ অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)।  আজ তাঁরা  ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের  মধ্যে ‘বিগ ব্যাং’ খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত ‘সুপার সায়েন্টিফিক’ বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন।  কাঁহাতক আর পারা যায়!  আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই।  বলি, ‘কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান  করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের  গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?’ এ যেন বারুদে আগুন লাগল।  উনি এর পরদিন বিশাল  মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে ‘প্রমাণ’ করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত ‘বিজ্ঞানময়’ কিতাব ! 
	 
	আমাকে লিখতেই হল।  কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে।  বললাম,  একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই  সীমিত।  এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে।  আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন  সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়।   একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।  কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি।  তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে।  কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে  যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন।  ঠিক সে কথাগুলিই  কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে।  যেমন,  ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা।  এখানে পরিষ্কার বলা আছে- ‘‘আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে’’।  সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়,  রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা’দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা’ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না।  আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল।  সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - ‘কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... ’। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে করেন যে  আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে ‘পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে’,  অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব।  আরবীতে পৃথিবীকে বলে ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হছে ‘ফালাক’। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।  উনি দেখাতে পারলেন না। 
	 
	পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি।  তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহ্নিক আর বাষির্ক গতির কথা।  টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে।  মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি ‘রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ‘গলদ-ঘর্ম’ হয়ে উঠেছিল।  তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে ‘সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান’!  চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুলকারণাইনের উল্লেখ আছে- 
	 
	‘‘অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, ‘হে জুলকারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর’।’’ (১৮:৮৬) 
	 
	যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়?  কোরাণ কি সত্যই ‘মহা বিজ্ঞানময়’ কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস?  অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি ‘রাতে সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ।  এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে,  রাত্রিকালে সূর্য  থাকে খোদার আরশের নীচে।  সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১) । 
	 
	যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।  আর এখানেই আমার আপত্তি।   
	 
	এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই। 
	 
	বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি- 
	 
	‘আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০) 
	‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম  ৯৩/১) 
	‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০) 
	‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।   
	 
	একই ভাবে  বেদেও রয়েছে - 
	 
	‘ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪) 
	অর্থাৎ, ‘আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল’। 
	 
	ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে - 
	 
	‘সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১) 
	অর্থাৎ, ‘সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।’  
	 
	 
	উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ।  তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই।  সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে- 
	 
	‘তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...’              
	 
	 
	কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো।  কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, ‘মহাবিজ্ঞানময়’ কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে?  ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার ‘একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে’ কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ – 
	 
	 
	‘ ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল 
	কিছুতেই বড় হতে চায় না 
	এখনো বুঝলো না ‘আকাশ’ শব্দটার মানে 
	চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয় 
	মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই 
	ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না 
	ধর্মগুলো সব রূপকথা 
	যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে 
	তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না 
	তারা গর্জন বিলাসী  ... ’ 
	 
	 
	 
	 
	২ 
	 
	আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ  অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ‘‘হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী গোলাকার’। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।’’ 
	 
	উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল !  নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ - 
	 
	‘ ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... ’ (হিজ্বর ১৫:১৯) 
	 
	‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...’ (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০) 
	 
	‘ আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... ’ (ক্বাফ ৫০:৭) 
	 
	‘আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি  ... ’ (ত্বর ৫২:৪৮) 
	 
	‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ’ (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি। 
	 
	উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।  আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন।  একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে,  আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।     
	 
	নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর ‘সত্যের সন্ধান’ বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ।  যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে।  এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী ‘সত্যের সন্ধানে’ বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে  পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন-  
	 
	‘এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে  ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল ।’ 
	 
	আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার  সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা।  ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে।  যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে,  প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে  ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।  
	 
	এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত ‘সমতল’ পৃথিবীর ধারণা কিংবা  ‘অনড়’ পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি),  যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে ‘Exalted Assembly’ তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) ।   এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি।  কিভাবে জুলকার্নাইন এক ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা  তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি।  এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন,  বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।  আর হাদিসের অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর বানীগুলোর আর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। কয়েকটা মজার উদাহরণ দেই। হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন পুরুষের শুক্রাণু কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরশতারা তার দ্বায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহীহ বুখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহীহ মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যংগ গুলো 'ইসলামী পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরান-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো নিজেরা নিজেরাই কথা পর্যন্ত বলতে পারে  (কোরান, ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪ ) ।   তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মুত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহীহ বুখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক - 
	 
	আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত :  
	কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মুত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগল এবং উটের দুগ্ধ এবং মুত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগল। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন।  
	 
	উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও । 
	 
	পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের।  কোরানের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি),  কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে  সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী  আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে?  পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ ‘হেভেন’ বানিয়েছিলেন আগে, তারপর  বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা  - অর্থাৎ,  আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)।  কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)।  সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না।  কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)।  কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)।  মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য।  আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা  জমাট রক্ত বা ‘ক্লট’ থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা ‘ডাস্ট’ বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি।  একই সাথে তো এত ধরণের পরষ্পর-বিরোধী তথ্য সত্য হতে পারে না।  
	 
	যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক।  এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার।  তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয় । এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন -  
	 
	‘এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না  তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই  তাদের কাম্য।’  
	কার্ল স্যাগানের ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে ।   
	 
	হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ।  নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ‘জাম্বুদ্ভিপা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান  এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 
	 
	১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপেটম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, ‘বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।’ এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার।  আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল।  তারা ‘আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি’ (International Flat Earth Society )  এবং ‘আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার  পৃথিবী সমিতি’ (The International Square Earth Society ) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল! 
	 
	আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে।  সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- ‘সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?’ বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- ‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।’  উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই।  বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির  ‘আধুনিক’ এবং ‘চতুর’ ব্যাখ্যা।  নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক- 
	 
	‘অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০) 
	 
	‘মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ’ এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক।  এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক - 
	 
	‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০) 
	 
	‘এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।’ (আম্বিয়া ২১:৩১) 
	 
	‘এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ’ (আম্বিয়া ২১:৩২) 
	 
	‘আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন’ (রা’দ ১৩:২) 
	 
	 
	এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে  আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে ‘স্তম্ভ বিহীন’ ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় ‘আকাশ ভেংগে পড়ার’ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন?  আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? ‘বিগ-ব্যাং’ শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায়  রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘ব্যাং’ (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত? 
	 
	উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে ‘বিগ ব্যাং’ স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে।  উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে ‘মিশে থাকার’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে  বলছে উভয়কে ‘পৃথক করে’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।     
	 
	কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’  কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে ‘বিগ ব্যাং’কে প্রকাশ করে না ।  কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল ‘একীভূত শক্তি’ (super force)  হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে?  কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি?  উত্তর নেই। 
	 
	জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে,  আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।  
	 
	 
	কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে।  আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই ‘উত্তপ্ত বিগ ব্যাং’ - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়  : 
	 
	’১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।‘ 
	 
	এখন কথা হচ্ছে,  বিগব্যাং –এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে ‘সঙ্গতিপূর্ণ’ আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল’ –এই আপ্তবাক্যের কি হবে?  এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম  জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে  বারণ করতেন।  তিনি বলতেন ,  
	 
	‘বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে?  তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?’  
	 
	খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের  সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগ ব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে? 
	 
	এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন।  ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের ‘কিতাব বিশেষজ্ঞের দল’ এই অভিযোগ থেকে  মুক্ত।  এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।  কিছু হিন্দু ভাববাদী ‘বৈজ্ঞানিক’ আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ  অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত  বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার ‘খুবই পরিস্কারভাবে’  লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়,  রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে  ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন- 
	 
	‘দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা। 
	যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসন্তস মহাত্মনঃ’ 
	 
	বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’ এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময়  ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়।  হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল।  কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে -‘ব্রক্ষ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান’।  কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক ‘পারমাণবিক যুদ্ধ’ (Atomic War)।  প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক ‘জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক’ তার ‘ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান’ বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -‘সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে’ (পৃঃ ৬)।  ‘সবই ব্যাদে আছে’ মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে,  নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ‘বরুন বাণ’ আর ‘অগ্নিবাণ’ বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে  ভারতের ‘দেশ’ এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।  
	 
	খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের ‘হাসজারু’ প্রচেষ্টা বিরল নয় ।  বিজ্ঞানী – ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েণ্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে।  এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে ‘গড’। শুধু তাই নয়,  যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার,  ভিক্টর স্টেংগর,  লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন , কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক ‘বিজ্ঞানময়’ খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না।  ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’ -  প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন  এবং  য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন – মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে।  ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন  এবং  য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে – পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে – পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে ।  আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (ch'i  or qi)-এর সাথে – 
	 
	‘যখন কেউ জানবে যে,  মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘ 
	 
	 
	মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন – 
	 
	‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান।  এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা।  ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব।  যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’।  কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।  যেমন,  বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না।  কিন্তু  আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’ 
	 
	আমি অপার্থিবের মন্তব্যের  সাথে সামগ্রিকভাবে একমত।  প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া  তারা টিকে থাকতে পারবে না।  কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে।  একটা সময় বাইবেল–বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল- ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান।  কোরানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জ্বিহাদ শুরু করেছিলেন  কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে ঊঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের ‘সরাসরি’ প্রমাণ।  এ সমস্ত আয়াতে ‘সৃষ্টি’ বোঝাতে ‘খালাকা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ’ – অতএব – ‘ইহা ইভল্যুশন’। আমার অনুমান – আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স,  কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জেনেটিক কোড,  মিউটেশন – এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)।  তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই।  যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু  মহাজাগতিক পটভুমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে  মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।  হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম’-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ,  মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক – সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।  
	 
	ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত ‘অপচেষ্টা’) দেখে প্রবীর ঘোষ তার ‘কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন –  
	 
	‘ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু   ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে  আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।‘ 
	 
	কী আদ্ভুত ‘মহা-বিজ্ঞান ময়’ নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ  ক’বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া।  এখানে  ‘জ্ঞানের কথা’, ‘লজ্জা’  ‘নারী’র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের ‘ধর্মানুভূতি’ তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধান’ আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে ‘জুতোর মালা’ পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের ‘মুরতাদ’ ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।  ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন ‘আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান’, ‘মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ’, ‘বিজ্ঞান না কোরাণ’, ‘বিজ্ঞান ও আল কোরাণ’ জাতীয়  ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব।  এ বছর  মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইটির  ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি, 
	 
	‘জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল,  পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন।  এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ।  এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।’ 
	 
	সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ।  বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন,  তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন।  কিছু মানুষ  রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ।  ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা ‘বিজ্ঞান ময়’  কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি?  ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে - 
	 
	যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো 
	 এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত, 
	যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো  
	 গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত, 
	যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে 
	 নীতিজ্ঞানের চর্চা করত, 
	যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র  
	 হিসাবে গড়ে উঠত, 
	ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের 
	 উন্নতি সাধন করত, 
	ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা 
	 ‘মানবতা’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত, 
	পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত, 
	 পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত, 
	প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে। 
	 
	 
	ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায়  ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন। 
	 
	*** 
	 
	(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর ‘ইসলাম’ বিভাগে রাখা আছে।  ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?’– মুক্তমনার প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত) 
	শেষ আপডেট : মার্চ ২০১০ 
	 
	ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সম্পাদনা করেছেন ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ নামের একটি সঙ্কলন। সাম্প্রতিক গ্রন্থ - 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'।   ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com   


		মুক্তমনা

		বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?

		বিজ্ঞানময় কিতাব









বিজ্ঞানময় কিতাব

অভিজিৎ রায়

‘‘ মূখর্রা সব শোন, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোন।’’ –নজরুল

১

এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে  গিয়ে।  বছর সাতেক  আগে আমি তখন  সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে । বিনা পয়সায় ইন্টারেনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে।  কুয়োর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনি দশা তখন আমার। কম্পিউটার নামের  চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দুয়ার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে । এমনি এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েব-সাইটের ঠিকানা পেলাম ।  ঠিকানাটা আসলে একটা অন-লাইন পত্রিকার।  খুব যে আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়।  কিন্তু গিয়ে অবাকই হলাম । পড়লাম বেশ কিছু লেখকের তথ্য-বহুল   উঁচুমানের লেখা।  অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা ? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাংগালীরা ।  সত্যিই অবাক করার মত ব্যাপার । পরবর্তীতে এদের অনেককে নিয়ে আমি ‘মুক্তমনা’ (www.mukto-mona.com) নামে একটি  প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গড়ে তুলি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা যারা আন্তর্জাল আলোচনাচক্র গুলি সম্বন্ধে একটু-আধটু খোঁজ খবর রাখেন, তারা সবাই একনামে মুক্তমনাকে চেনেন।  কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চলমান ধারার বিপরীতে সবময়ই মুক্তমনা ভিন্নকথা শোনায়।  ধমার্ন্ধতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে অনেকের কাছেই মুক্তমনা আজ এক চলমান বহ্নিশিখা, ঘোর অমানিশায় পথ দেখানো এক আলোকবর্তিকা। গতবছর (২০০৭) সালে আন্তর্জালে মানবিকতা, মুক্তবুদ্ধি এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের স্বীকৃতি স্বরূপ মুক্তমনাকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদকে ভুষিত করেছে। মুক্তমনার  ইতিহাস এক অনন্য ইতিহাস।  এর কথা আপাতত: থাকুক। তবে এই প্রবন্ধে বেশ ক’টি জায়গায় মুক্তমনার প্রসংগ অনিবার্যভাবে এসে পড়বে বলেই এ প্রসংগটির অবতারণা। 

বলছিলাম আসলে সেই অনলাইন পত্রিকাটির কথা। সে পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন তা কিন্তু নয়। এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে।  এক পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট অধ্যাপক। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজতেন।  এই ফ্যাশনটা ইদানিংকালে বাংলাদেশী শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষতঃ দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী এবং কেইথ মূরের ‘অবিস্মরণীয়’ অবদানের পর (ইদানিং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী)।  আজ তাঁরা  ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের  মধ্যে ‘বিগ ব্যাং’ খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু-পরমাণু,  ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ-তত্ত্ব, আপেক্ষিক তত্ত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলী-মূরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরাণ যে কত ‘সুপার সায়েন্টিফিক’ বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিখে যেতে থাকলেন।  কাঁহাতক আর পারা যায়!  আমি অবশেষে তাঁর একটি লেখার প্রতিবাদ করবার সিদ্ধান্ত নেই।  বলি, ‘কি দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলি সূরার মধ্যে বিগ ব্যাং এর তত্ত্ব অনুসন্ধান  করার? বিগ ব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের উপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না। ডিফারেনসিয়াল ইকুয়েশন সমাধানের জন্য তো আমাদের  গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরাণ-হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে?’ এ যেন বারুদে আগুন লাগল।  উনি এর পরদিন বিশাল  মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, - কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক-ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে ‘প্রমাণ’ করে এক্কেবারে বুঝিয়ে পর্যন্ত দিলেন -দ্যাখ ব্যাটা - কোরাণে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরাণ কত ‘বিজ্ঞানময়’ কিতাব !

আমাকে লিখতেই হল।  কি করব, আমার পিঠ যে তখন দেয়ালে ঠেকে গেছে।  বললাম,  একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থ গুলির ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের উপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুব ই  সীমিত।  এটা আশা করা খুব-ই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে।  আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলিতে আসলে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্রই ফুটে উঠেছে, তৎকালীন  সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস , আশা আকাঙ্খার কথাই শুধু প্রকাশ পেয়েছে; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়।   একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।  কোরাণ যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মত মনীষিরা এই ধরাধামে আসেন নি।  তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি - পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে।  কি করেই বা বুঝবে ? জন্মের পর থেকেই তারা সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে  যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে চাঁদ কে। এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারেনি, ভাবতো এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন।  ঠিক সে কথাগুলিই  কোরাণ-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে।  যেমন,  ধরা যাক সূরা লুকমান (৩১:২৯) এর কথা।  এখানে পরিষ্কার বলা আছে- ‘‘আল্লাহ ই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে’’।  সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমনের কথা শুধু সূরা লুকমানে নয়,  রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬:৩৮), সূরা যুমার (৩৯:৫), সূরা রা’দ (১৩:২), সূরা আম্বিয়া (২১:৩৩), সূরা বাক্বারা (২:২৫৮), সূরা কা’ফ (১৮:৮৬), সূরা ত্বোয়াহায় (২০:১৩০)। কিন্তু সারা কোরাণ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের স্বপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না।  আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল।  সূরা নামলে (২৭:৬১) পরিস্কার বলা আছে - ‘কে দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন ... ’। একই ভাবে সূরা রূম (৩০:২৫), ফাত্বির (৩৫:৪১), লূকমান (৩১:১০), বাক্বারা (২:২২), নাহল (১৬:১৫) পড়লেও সেই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির। আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যই মনে করেন যে  আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্ত্ব ই কোরানে আছে, তাহলে শুধুমাত্র একটি আয়াত যদি কোরাণ থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে ‘পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে’,  অথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ - আমি তার সকল দাবী মেনে নেব।  আরবীতে পৃথিবীকে বলে ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হছে ‘ফালাক’। একটিমাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে।  উনি দেখাতে পারলেন না।

পারার কথাও নয়। কারণ কোরাণে এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছি।  তখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারেনি পৃথিবীর আহ্নিক আর বাষির্ক গতির কথা।  টলেমীর পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা-ভাবনার উত্তোরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে।  মুহম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি ‘রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্য ভেদ করতে গিয়ে ‘গলদ-ঘর্ম’ হয়ে উঠেছিল।  তখনকার সময়ের মানুষেরা ভাবতো অনেক অনেক দূরে এমন একটি দেশ আছে যেখানে ‘সূর্যদেব সত্য ই অস্ত যান’!  চিন্তাশীল পাঠকেরা কোরাণের সেই বিখ্যাত সূরাটিতে চোখ বুলালেই বুঝবেন যেখানে জুলকারণাইনের উল্লেখ আছে-

‘‘অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌছাঁলো, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, ‘হে জুলকারণাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভাল ব্যবহার কর’।’’ (১৮:৮৬)

যারা কোরাণের মধ্যে অনবরত বিগ-ব্যাং, এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন ! কিভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়?  কোরাণ কি সত্যই ‘মহা বিজ্ঞানময়’ কিতাব নাকি ভ্রান্তি-বিলাস?  অনেক পাঠকেরই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহম্মদকে শ্রেষ্টতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি ‘রাতে সূর্য কোথায় থাকে’ - এই রহস্যের কি হাস্যকর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ।  এক সাহাবার (আবু যর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে,  রাত্রিকালে সূর্য  থাকে খোদার আরশের নীচে।  সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নীচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদয়ের (সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)
।

যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলিকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই হাস্যকর আয়াতগুলির কথা জানেন না ? অবশ্যই জানেন। এবং জেনে শুনেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।  আর এখানেই আমার আপত্তি।  

এখানে একটি কথা বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আমি কোরাণের আলোচনায় স্থির এবং নিশ্চল পৃথিবীর উল্লেখ করেছি বলে কেউ যেন না ভেবে থাকেন যে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলি এই দোষ থেকে মুক্ত। বস্তুত বাইবেল এবং বেদেও আমরা ঠিক এক ই ধরনের নিশ্চল পৃথিবীর ছবি দেখতে পাই।

বাইবেল থেকে পাঠকদের সামনে পৃথিবীর স্থিরতার স্বপক্ষে কিছু প্রমাণ হাজির করছি-

‘আর জগৎও অটল - তা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০)

‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম  ৯৩/১)

‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০)

‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের উপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি ।  

একই ভাবে  বেদেও রয়েছে -

‘ধ্রুবা দৌধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৭৩/৪)

অর্থাৎ, ‘আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল’।

ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে -

‘সবিতা যৈন্ত্রঃ পৃথিবীমরন্মা-দগ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।’ (ঋগ্বেদ দশম মন্ডল, ১৪৯/১)

অর্থাৎ, ‘সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন - তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।’ 


উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেন-ই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ।  তাঁরা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটিবিহীন ছাদ আমাদের মাথার উপরে ঝুলে রয়েছে। একই ধারণা আমরা কোরাণেও দেখতে পাই।  সূরা লুকমানে (৩১:১০) আল্লাহর মহিমার বর্ণনা আছে এইভাবে-

‘তিনিই খূঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন ...’             


কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনই পৃথিবীর ছাদ নয়। সামগ্রিকভাবে আসলে আকাশ বলেই তো কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। আমাদের পৃথিবীতে বায়ুমন্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো।  কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, ‘মহাবিজ্ঞানময়’ কিতাবগুলোতে এ ধরনের কোন বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান তো আমরা পাই না। মানুষ কবে বড় হবে?  ধর্মগ্রন্থগলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার ‘একটা গাছ তলায় দাঁড়িয়ে’ কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ –

‘ ... এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ রয়ে গেল

কিছুতেই বড় হতে চায় না

এখনো বুঝলো না ‘আকাশ’ শব্দটার মানে

চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়

মানুষ শব্দটাতে কোন কাঁটাতারের বেড়া নেই

ঈশ্বর নামে কোন বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না

ধর্মগুলো সব রূপকথা

যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে

তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে পায় না

তারা গর্জন বিলাসী  ... ’

২

আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটি সহ  অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ‘‘হতে পারে কোরাণে কোথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। কোরাণে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরানে তো এ কথাও বলা নাই যে ‘পৃথিবী গোলাকার’। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল ।’’

উত্তরে আমি জানালাম, কোরাণের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যই সমতল !  নিম্নোক্ত এই সূরাগুলি তার প্রমাণ -

‘ ... পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) এবং ওতে পর্বত মালা সৃষ্টি করেছি ... ’ (হিজ্বর ১৫:১৯)

‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন ...’ (ত্বাহা ২০:৫৩, যুখরুখ ৪৩:১০)

‘ আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মত) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি ... ’ (ক্বাফ ৫০:৭)

‘আমি ভূমিকে বিছিয়েছি, আর তা কত সুন্দর ভাবে বিছিয়েছি  ... ’ (ত্বর ৫২:৪৮)

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত ... ’ (নূহ ৭১:১৯) ইত্যাদি।

উপরের আয়াতগুলি থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যে ভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরাণের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।  আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সূরা কাহাফ (১৮:৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন।  একই সূরার ৯০ নং আয়াতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার ? এর মধ্য থেকে একটি সত্যই বেরিয়ে আসে,  আর তা হল কোরাণের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেননি, ভেবেছেন সমতল।    

নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিস্কার বোঝা যায় প্রাচীন কালে মানুষেরা সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন নি। আমাদের বাঙ্গালী কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর ‘সত্যের সন্ধান’ বইতে খুবই পরিস্কারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামী শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পরার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোন কোন সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ।  যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যে কোন স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার উপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে।  এর মানে কি? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য উঠেনি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষন আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোন মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী ‘সত্যের সন্ধানে’ বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে  পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয়নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাতঃ নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে। আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন- 

‘এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হত। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে  ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমানিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল ।’

আসলে আধুনিক জীবন-যাত্রার  সাথে তাল মেলাতে পুরোন ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা।  ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে।  যেমন, কোন নভোচারী অথবা কোন বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না- সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কি? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে,  প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে  ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। 

এ ধরণের তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীণ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার নিদর্শন কোরাণে আরো আছে। ভ্রান্ত ‘সমতল’ পৃথিবীর ধারণা কিংবা  ‘অনড়’ পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, কোরাণে আছে অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬:১০০, ৬:১১২, ৬:১২৮, ৬:১৩০, ৭:৩৮, ১১:১১৯, ১৫:২৭ ইত্যাদি),  যাদের কাজ হচ্ছে একজনের উপর উপর আরেকজন দাড়িয়ে ‘Exalted Assembly’ তৈরি করা (৩৭:০৮) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২: ৮, ৩৭: ৬/১০) ।   এই অদৃশ্য শয়তান জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাহ আবার উল্কাপাত ঘটান (৭২: ৯, ৩৭:১০) বলে কোরাণে উল্লেখ করেছেন, সেজন্যই আমরা আকাশে উল্কাপাত ঘটতে দেখি।  কিভাবে জুলকার্নাইন এক ‘পঙ্কিল জলাশয়ে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরাণে আছে, তা  তো এ প্রবন্ধে আগেই বলেছি।  এ ধরণের ভুল আরো আছে। যেমন,  বলা আছে স্পার্ম নাকি তৈরী হয় মেরুদন্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৮৬:৬-৭); মাতা মেরী কে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মূসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯:২৮); ইত্যাদি। এগুলো সবই হাস্যকর রকমের ভ্রান্ত তথ্য।  আর হাদিসের অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর বানীগুলোর আর কথা বলতে গেলে তো মহাভারত হয়ে যাবে। কয়েকটা মজার উদাহরণ দেই। হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোন পুরুষের শুক্রাণু কোন মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরশতারা তার দ্বায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহীহ বুখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সহীহ মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ-প্রত্যংগ গুলো 'ইসলামী পাপ বয়ে নিয়ে যায়' (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরান-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো নিজেরা নিজেরাই কথা পর্যন্ত বলতে পারে  (কোরান, ৪১:২০, ৪১:২১, ৩৬:৬৫, ২৪:২৪ ) ।   তাও না হয় মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মুত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহীহ বুখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক -

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত : 

কিছু লোকের মদীনার আবহাওয়া প্রতিকুল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সাঃ) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মুত্র খেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগল এবং উটের দুগ্ধ এবং মুত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত না তারা সুস্থ হয়ে উঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগল। খবর পেয়ে রাসুল (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন। 

উটের দুধের পাশাপাশি মূত্রপানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরো অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও
।

পরস্পরবিরোধী বাণীও আছে ঢের।  কোরানের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ৫০:৩৮, ৫৭:৪ ইত্যাদি),  কিন্তু ৪১:৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এর পর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরী করতে আরো চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরো দু-দিন। সব মিলিয়ে  সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরান অনুযায়ী  আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে - ছয় দিনে নাকি আট দিনে?  পরস্পরবিরোধিতার আরো কিছু নমুনা দেখি। সুরা ৭৯:২৭-৩০ অনুযায়ী আল্লাহ ‘হেভেন’ বানিয়েছিলেন আগে, তারপর  বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন একেবারে উলটো কথা  - অর্থাৎ,  আগে পৃথিবী, পরে হেভেন (২:২৯ এবং ৪১: ৯-১২ দ্রঃ)।  কখনো বলা হয়েছে আল্লাহ সব কিছু ক্ষমা করে দেন (৪: ১১০, ৩৯: ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সব কিছু ক্ষমা করেন না (৪:৪৮, ৪:১১৬, ৪:১৩৭, ৪:১৬৮)।  সুরা ৩: ৮৫ এবং ৫:৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পন করেনি তারা সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রীষ্টান, ইহুদী, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২:৬২ এবং ৫:৬৯ অনুযায়ী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের সবাই দোজখে যাবে না।  কখনো বলা হয়েছে মুহম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন একহাজার জন ফেরেস্তা (৮:৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেস্তাদের সংখ্যা আসলে তিনহাজার (৩: ১২৪, ১২৬)।  কখনো আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২:৪৭, ৩২:৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০:৪)।  মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য।  আল্লাহ কোরাণে কখনো বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫: ৫৪, ২৪:৪৫), কখনোবা  জমাট রক্ত বা ‘ক্লট’ থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫:২৬, ৩২:৭, ৩৮:৭১, ৫৫:১৪) আবার কখনোবা ‘ডাস্ট’ বা ধূলা থেকে (৩০:২০, ৩৫:১১) ইত্যাদি।  একই সাথে তো এত ধরণের পরষ্পর-বিরোধী তথ্য সত্য হতে পারে না। 

যা হোক, ইতিহাসের পাতাতে এবারে চোখ রাখা যাক।  এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইথাম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার।  তার সমস্ত কাজ সে সময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তাঁর সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়
। এই তো সেদিন - ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ধ্বজাধারী ব্যক্তি শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন - 

‘এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না  তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই  তাদের কাম্য।’ 

কার্ল স্যাগানের ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে
।  

হিন্দু পূরাণগুলির অবস্থাও তথৈবচঃ।  নরসিংহ পূরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিস্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ‘জাম্বুদ্ভিপা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান  এখনো বৈদিক সমতল পৃথিবীকে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে’ প্রমান করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯৯৯ সালের ১৫ ই সেপেটম্বর কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবী করলেন যে, ‘বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।’ এবং তিনি আরও দাবী করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার।  আসলে কোরাণ, বাইবেল আর বেদের মত ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল।  তারা ‘আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি’ (International Flat Earth Society
)  এবং ‘আন্তর্জাতিক চতুর্ভূজাকার  পৃথিবী সমিতি’ (The International Square Earth Society
) এ ধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীদের বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!

আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে- বুকাইলী, হারুন ইয়াহিয়া আর মুর-দের কল্যাণে।  সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে- ‘সত্যই কি কোরাণ অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?’ বব ডিলানের বাংলা করে সুমন যেভাবে গেয়েছে, সেভাবেই বলি- ‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা।’  উত্তর হচ্ছে- মোটেই কোরাণ অলৌকিক কোন গ্রন্থ নয়। কোরাণে আসলে কোথাও বিগ-ব্যাং এর কথা নাই, রিলেটিভিটির কথা নাই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নাই, অণু-পরমাণুর কথাও নাই।  বিগ-ব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখছি, তা হল আদিম সূরাগুলির  ‘আধুনিক’ এবং ‘চতুর’ ব্যাখ্যা।  নীচের উদাহরণ টি দেখা যাক-

‘অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০)

‘মহাবিজ্ঞানময় কিতাব-বিশেষজ্ঞ’ এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগ-ব্যাং এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগ-ব্যাং এর কোন আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক।  এই আয়াত আর তার পরবর্তী আয়াতগুলের দিকে তাকানো যাক -

‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০)

‘এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে।’ (আম্বিয়া ২১:৩১)

‘এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ’ (আম্বিয়া ২১:৩২)

‘আল্লাহই উর্ধ্ব দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন’ (রা’দ ১৩:২)

এই আয়াতগুলি আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্কে  আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে ‘স্তম্ভ বিহীন’ ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বত মালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোন কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার-ওয়েট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় ‘আকাশ ভেংগে পড়ার’ হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি করলেন?  আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির উপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কি করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ - এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগ-ব্যাং) এর প্রমান হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? ‘বিগ-ব্যাং’ শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায়  রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘ব্যাং’ (বিস্ফোরণ)-এর ইঙ্গিত?


উপরন্তু, পদার্থবিজ্ঞানে ‘বিগ ব্যাং’ স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগ-ব্যাং এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগ ব্যাং এর কোটি কোটি বছর পরে।  উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে ‘মিশে থাকার’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে যার কোন অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে  বলছে উভয়কে ‘পৃথক করে’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে আবারও যার কোন অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা মূলতঃ ‘হযবরল’ ছাড়া আর কিছুই নয়, বিগ ব্যাং তো অনেক পরের কথা।    

কাজেই কতগুলি অর্থহীন শব্দমালা -‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’  কখনই বৈজ্ঞানিকভাবে ‘বিগ ব্যাং’কে প্রকাশ করে না
।  কোয়ান্টাম পদার্থ-বিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল- শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মধ্যাকর্ষণ বল ‘একীভূত শক্তি’ (super force)  হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কিভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে?  কি ভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি?  উত্তর নেই।

জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষনার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে,  আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়তো বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা। এ ধারনায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এ ধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্য গুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে। 

কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কি ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে।  আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই ‘উত্তপ্ত বিগ ব্যাং’ - যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগ ব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরী (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হত) হয়নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব । আঁদ্রে লিন্ডের কথায়
 :

’১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগ ব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারী মডেলের অংশবিশেষ।‘

এখন কথা হচ্ছে,  বিগব্যাং –এর মডেল কখনো ভুল প্রকাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত / পরিশোধিত হলে কি হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে ‘সঙ্গতিপূর্ণ’ আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল’ –এই আপ্তবাক্যের কি হবে?  এই ধরণের আশংকা থেকেই কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম  জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগ ব্যাং তত্ত্বকে কোরানের আয়াতের সাথে মিশাতে  বারণ করতেন।  তিনি বলতেন
, 

‘বিগব্যাং তত্ত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোন ভাল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে?  তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?’ 

খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের  সাথে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রীষ্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগ ব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এ ধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন।  ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরাণ এবং কোরাণ-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোন কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের ‘কিতাব বিশেষজ্ঞের দল’ এই অভিযোগ থেকে  মুক্ত।  এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসি-পাতা নয়; বরং, একই মূদ্রার এ-পিঠ আর ও-পিঠ।  কিছু হিন্দু ভাববাদী ‘বৈজ্ঞানিক’ আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ  অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগ-ব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর বিখ্যাত  বিজ্ঞানী। উনি দাবী করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিস্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুণি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সে সমস্ত আবিস্কার ‘খুবই পরিস্কারভাবে’  লিপিবদ্ধ আছে। মিঃ দাসগুপ্তের ভাষায়,  রবার্ট ওপেনহেইমারের মত বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে  ল্যাবরেটরীতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন-

‘দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুত্থিতা।

যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ ভাসন্তস মহাত্মনঃ’

বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবি আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিস্কার করছে তা সবই হিন্দু পূরাণ গুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’ এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণ গহ্বর কিংবা সময়  ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়।  হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল।  কিভাবে ? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে -‘ব্রক্ষ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান’।  কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক ‘পারমাণবিক যুদ্ধ’ (Atomic War)।  প্রশান্ত প্রামানিক নামে ভারতের এক ‘জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক’ তার ‘ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান’ বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদাড়ো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন -‘সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোন মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদাড়োতে’ (পৃঃ ৬)।  ‘সবই ব্যাদে আছে’ মার্কা এই সব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবী করে ফেলেন যে,  নলজাতক শিশু (test tube baby) আর বিকল্প মা (surrogate mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোনী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ‘বরুন বাণ’ আর ‘অগ্নিবাণ’ বই কিছু নয়। তারা সব কিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনি ভাবে  ভারতের ‘দেশ’ এর মত প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রক্ষ্মান্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন। 

খ্রীষ্টান সমাজেও এই ধরনের ‘হাসজারু’ প্রচেষ্টা বিরল নয় ।  বিজ্ঞানী – ফ্রাঙ্ক টিপলার - পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানিং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রীষ্টধর্মকে 'বিজ্ঞান' বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েণ্ট নামে একটি তত্ত্ব দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)-এর সময় সিংগুলারিটির গানিতিক মডেলকে তুলে ধরে।  এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে ‘গড’। শুধু তাই নয়,  যীশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যীশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যীশুর পুনুরুত্থানকে ব্যারন এনিহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখি ডিম্যাটারিলিজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রং-বেরং এর গালগপ্প নিয়েই নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার,  ভিক্টর স্টেংগর,  লরেন্স ক্রাউস সহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খন্ডন করেছেন
, কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক ‘বিজ্ঞানময়’ খ্রীষ্ট-ধর্মোন্মাদনা থেমে যায়নি, যাবেও না।  ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’ -  প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন  এবং  য়্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একইভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন – মানুষের মনে ভাল-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে।  ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন  এবং  য়্যানকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে – পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে – পদার্থ যেখানে কখনো কণা হিসেবে বিরাজ করে কখনো বা তরঙ্গ হিসেবে ।  আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (ch'i  or qi)-এর সাথে –

‘যখন কেউ জানবে যে,  মহাশুন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবণ করবে, শুন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।‘

মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য অপার্থিব জামান ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিজ্ঞান খোঁজার’ এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন –

‘প্রায়শঃই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান কে খুঁজে পান।  এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা।  ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যে কোন কিছুতেই বিজ্ঞান কে খুঁজে নেওয়া সম্ভব।  যে কোন রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের অনেক আগে কোন কারণে বলে থাকতে পারে -‘সব কিছুই আসলে আপেক্ষিক’।  কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর সেই সমস্ত রাম-শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবী করে বসে এই বলে -‘হু ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকর ই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিস্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনই কোন ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়নি, বরং আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিস্কারের পর পর ই তা ধর্ম বাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায় ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব।  যেমন,  বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যতবাণী করে কোন ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না।  কিন্তু  আমি নিশ্চত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কখনও যদি এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলি অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃততা দাবী করবেন। মূলতঃ প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা)মিলগুলি পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?’


আমি অপার্থিবের মন্তব্যের  সাথে সামগ্রিকভাবে একমত।  প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের’ সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে সবক নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া  তারা টিকে থাকতে পারবে না।  কাজেই, নিত্য-নতুন বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুরে দেবার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে।  একটা সময় বাইবেল–বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল- ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান।  কোরানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমত জ্বিহাদ শুরু করেছিলেন  কোরানের আয়াতকে উদ্ধৃত করে, আজকে যখন বিবর্তনতত্ত্বের স্বপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে ঊঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের স্বপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু। একটা ওয়েব সাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরাণের ৪:১, ৭:১১, ১৫:২৮-২৯, ৭৬:১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের ‘সরাসরি’ প্রমাণ।  এ সমস্ত আয়াতে ‘সৃষ্টি’ বোঝাতে ‘খালাকা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ’ – অতএব – ‘ইহা ইভল্যুশন’। আমার অনুমান – আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু ইভ্যলুশন নয়, অচীরেই তারা মাল্টিভার্স,  কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জেনেটিক কোড,  মিউটেশন – এ ধরণের অনেক কিছুই তারা ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)।  তবে এ ধরণের সমন্বয়ের জব্বর খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই।  যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিখ হয়েল, হারমান বন্দি আর জয়ন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারনা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, কারণ এটি বেদে বর্ণিত ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু  মহাজাগতিক পটভুমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিয়ে  মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগ ব্যাং-কে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল।  হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম’-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ,  মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশ্বাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক – সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। 

ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিক ভাবে বললে বলা উচিত ‘অপচেষ্টা’) দেখে প্রবীর ঘোষ তার ‘কেন আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না’ বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন – 

‘ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শুন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু   ইচ্ছে করলেই বিশ্ব-ব্রক্ষ্মান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে  আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শুন্য বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।‘


কী আদ্ভুত ‘মহা-বিজ্ঞান ময়’ নির্বুদ্ধিতা ! বাংলাদেশে বেশ  ক’বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া।  এখানে  ‘জ্ঞানের কথা’, ‘লজ্জা’  ‘নারী’র মত প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের ‘ধর্মানুভূতি’ তে আঘাত লাগবার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধান’ আর দেবী প্রসাদ চৌধুরীর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে ‘জুতোর মালা’ পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরী দের ‘মুরতাদ’ ঘোষনা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ূন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডশন থেকে বের করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’ এর মত ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।  ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরী করতে চলছে বুকাইলী-মুর-দানিকেনদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন ‘আল-কোরাণ এক মহা বিজ্ঞান’, ‘মহাকাশ ও কোরাণের চ্যালেঞ্জ’, ‘বিজ্ঞান না কোরাণ’, ‘বিজ্ঞান ও আল কোরাণ’ জাতীয়  ছদ্ম-বৈজ্ঞানিক বই এ সয়লাব।  এ বছর  মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথপ্রয়াসে প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইটির  ভুমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজয় রায়ের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি,

‘জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলি হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কুপমন্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল,  পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পন।  এই সমাজেই সম্ভব - ড্রয়িং রুমে রঙ্গিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ।  এই সমাজেই সম্ভব- অনুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।’

সত্যই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যি ই বুঝি চলেছে স্বদেশ।  বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশঃ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন,  তখনই ধর্ম কেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই। আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়ে ধর্মকে পরিবেশন।  কিছু মানুষ  রসাল চাটনির মত তা খাচ্ছে ও বেশ।  ধর্মের নেশায় বুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা ‘বিজ্ঞান ময়’  কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা-বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোন শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি?  ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে -

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো


এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,


যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো 


গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,


যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে


নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,


যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র 


হিসাবে গড়ে উঠত,


ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ-গণিতের


উন্নতি সাধন করত,


ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা


‘মানবতা’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,


পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হত,



পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,


প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথা গুলো আজও কি নিদারুন সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায়  ড. অজয় রায় যে ভাবে লিখেছিলেন, তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে - ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংসারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

***

(প্রবন্ধটি ৯ ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মুক্তমনা সহ বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজী সংস্করণটি infidels.org এর ‘ইসলাম’ বিভাগে রাখা আছে।  ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম – সংঘাত নাকি সমন্বয়?’– মুক্তমনার প্রকাশিতব্য সংকলন-গ্রন্থের জন্য মে ২০, ২০০৮ এ সামান্য পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত)

শেষ আপডেট : মার্চ ২০১০


ড. অভিজিৎ রায়, আমেরিকায় বসবাসরত গবেষক এবং বিজ্ঞান লেখক। তিনি মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক; ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ ও ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে' গ্রন্থের লেখক। সম্পাদনা করেছেন ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ নামের একটি সঙ্কলন। সাম্প্রতিক গ্রন্থ - 'সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান'।   ইমেইল : charbak_bd@yahoo.com  

� 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)


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).








� যেমন, ১)  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


২) 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


৩) "A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman 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 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)  বইয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার হিসবে বিবেচনা করে হাইথাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতীকে (unhappy symbol of impious Atheism) পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া  Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham: First Scientist বইয়েও হাইথামের পান্ডুলিপি পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। 


� যদিও ফতোয়াটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, কারণ শেখ আবদেল আজিজ ইবন বা’জ পরে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো অন্ততঃ তিনটি জায়গায় ফতোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়- কার্ল স্যাগেনের ' The Demon-Haunted World' (১৯৯৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৫), অধ্যাপক পারভেজ হুদোভয়ের Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃষ্ঠা ৪৯) এবং New York Times এর 1995 সালে প্রকাশিত Yousef M. Ibrahim এর প্রবন্ধ  Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February 12, 1995)


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন - The Flat-out Truth: The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought... � HYPERLINK "http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm" ��http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm� 


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন -The International Square Earth Society, � HYPERLINK "http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html" ��http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html� 


� আসলে কোরানে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়।  সে সময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দাবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় ‘গেব’ নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা।  এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।  আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনীতেও  আসমানের দেবী  ‘অ্যান’কে মৃত্তিকার দেবতা ‘কী’ এর কাছ  থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা রইবে, তা কোরাণেরই কাহিনী। 


� Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998 





� Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona


� বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিক্টর স্টেংগরের ‘� HYPERLINK "http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/RelSci/PhysicsChrist.htm" ��In The Name Of The Omega Point Singularity�’ (Free Inquiry 27. No. 5 August/September 2007) ; এবং  ডঃ লরেন্স ক্রাউসের ‘� HYPERLINK "http://genesis1.phys.cwru.edu/~krauss/Tiplerreview.pdf" ��More dangerous


than nonsense�’ (New Scientist, 12 May 2007)।  
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