
            ধেম িবjানঃ িনম গােছ আেমর সnাননািsেকর ধমকথা
নািsেকর ধমকথা 

 
 
r করিছ eকিট পৗরািনক কািহনী িদেয়, মহাভারেত eিট পাoয়া যােব, ভাগবেতo e কািহনী আেছ। 
দবতাকূল সমুd মnেনর মাধ েম aমৃত আহরণ কের যখন তা পান করেত যােব, স সময় দানবেদর মধ  
থেক eকজন, নাম রাh, দবতা সােজ সখােন uপিsত হেয় দবতােদর সােথ aমৃত পান আরm কের। 
িকnt দবতা সূয eবং চnd হঠাৎi রাhেক িচনেত পারায় তারা দবতােদর জািনেয় দয় eবং দবরাজ ind 
eকেকােপ রাhর মsক িছn কের ফেল। িঠক সi মুhেত রাh কতৃক পানকৃত aমৃত কবল মsক হেত 
গলা পযn eেসিছল িবধায় মsক পযn aংশটুকু aমর হেয় যায় eবং আকােশর eকsােন aবsান করেত 
থােক। সূয eবং চেndর কারেণ ধরা পেড় যাoয়ার কারেণ তােদর pিত r হয় ভীষণ শtrতা eবং যখনi 
তােদর স ারপেথ রাhর নাগােলর মেধ  আেস, তখনi রাh সূয o চndেক িগেল খায়। যেহতু রাhর ধু 
মsকi আেছ, ফেল স সূয-চndেক হজম করেত পাের না বরং িকছুkেণর মেধ i তার কাটা গলা িদেয় বর 
হেয় পেড়। যসময়টুকু তার মুেখর মেধ  থােক স সমেয়i হয় সূযgহণ বা চndgহণ। 
 
িবিভn জায়গার uপকথা, পুরাণ, pাচীণ গঁাথায় eরকম aসংখ  কািহনী আমরা পাi, যখােন আমােদর 
চারপােশর pকৃিতর িবিভn ঘটনার ব াখ া দঁাড় করােনার চ া করা হেয়েছ। egেলা, পড়েল আমরা বুঝেত 
পাির- eককােল মানুষ িককের িবিভn ঘটনার utর কlনা কেরেছ। িকnt সমস া হয় তখনi যখন মানুষ 
eসব নানা কািহনীেক s s ধেমর মাড়েক anভােব িব াস করা আরm কের eবং তার eকটা সাবজনীন rপ 
দয়ার চ া কের। আর ei সাবজনীন rপ িদেত িগেয় আজেকর িবjােনর যুেগ eেস, িবjােনর gহণেযাগ  
ব াখ ার সােথ সiসব পৗরািনক কািহনীর eকটা যাগসূt বর কের ফেল aেনেকi। uপেরর ঘটনািটর 
eকিট বjািনক ব াখ া দেখিছলাম তমিন eকিট আেলাচনায়। সিট eকটু েননঃ 
 
ভাগবেত আেছ, "রাhর মsক aমৃেতর sশ লাভ কিরবার ফেল aমর হiয়ািছল। তাi bhা রাhর মsকেক 
eকিট ছায়া gহrেপ sীকৃিত িদয়ািছেলন। রাh যেহতু চnd eবং সূেযর িচরশtr, তাi aমাবস া o পূিণমা 
িতিথেত চnd o সূেযর pিত ধািবত হয়"। (ভাঃ 8/9/26), িকংবা "রাh সূয eবং চnd uভেয়র pিতi 
বরীভাবাপn eবং তাi স pেত ক aমাবস া o পূিণমােত তাহােদর আcািদত করেত চ া কের"। (ভাঃ 
5/24/2) 
 
ei আেলাচনার পেরi সখােন আনা হেলা চndgহণ o সূযgহণ সmিকত িবjােনর আেলাচনা eবং dিটেত 
adুতভােব িমল দিখেয় দাবী করা হেলা, রাh হেলা ছায়া যা চেndর uপের পেড়, সব পূিণমা িতিথেত 
চndgহণ হয় না- সব aমাবস ায় সূযgহণ হয় না, কবল যখন রাh বা ছায়া পেড় তখনi ei gহণ হয়। 
aতeব িবjােনর সমs ব াখ া ভাগবেতi িবদ মান! 
 
ধেমর বjািনক ব াখ াঃ 
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ei য, ধেমর মেধ  িবjানেক খুেঁজ বর করা- ধেমর িবিভn ঘটনা-ব াখ া-আেলাচনার বjািনক ব াখ া দঁাড় 
করােনা, িবjােনর নব নব আিব ারেক ধেমর pাচীণ gেnর মােঝ খুেঁজ পাoয়া eসেবর uেdশ  জানেত বশী 
িচnা করেত হয় না। য সমেয় ধমসমূেহর udব, স সময়িট বা যুগিট মানুষ পার হেয় eেসেছ aেনক 
আেগi। eকসময় কাপািনকাস-brেনা-গ ািলিলo-হাiেপিশয়ােদর মের, লাiেbরী পুিড়েয়, পশী শিk িদেয় 
jানিবjােনর চচা সামিয়ক sb করা গেলo, মানুষেক পুেরাপুির আটেক রাখা সmব হয়িন। eখন ei যুেগ 
যখন মানুেষর jানজগেত িবচরণ হাজার বছর আেগর কুসং ারেক agাহ  করেত চায় বােরবাের। আর 
uেlািদেক pিতিট ধমi য েtর ঘাষণা িদেয় eেসিছল, তা চ ােলে র মুেখ পেড়। eেক িটিকেয় 
রাখেত তাi আজেকর িবjােনর সােথ eকটা bি ং যােক বেল িমেল-িমেশ জগা-িখচুরী বানােনাটা হেয় oেঠ 
aপিরহায। eভােব ধমসমূহ হেয় oেঠ িবjানময়, ধমgn হেয় oেঠ সােয়n eনসাiেkািপিডয়া!! 
 
িকছ ুনমনুা দিখঃ 
 
কারানঃ "aতঃপর আিম িনদশন িদেতিছ। oi সকল তারকার যাহারা িপছেন হিটয়া যায়।" - 81:15 

  
িবjানঃ aন ান  সকল দরবতী গ ালাkী আমােদর ei িমলকীoেয় গ ালািk থেক সবদা dের সের যােc।  
1920 eর দশেক বjািনক eডুiন হাবল দূরবতী গ ালািkসমূেহর তারকার আেলা পযেবkন কের দখেত 
পান- সgিল সবদা প াদপসরণ করেছ।  
 
কারানঃ "আকাশমnলীেক আিমi সৃি  কিরয়ািছ শিkdারা eবং িন i আিম uহােক সmpসািরত 
কিরেতিছ।"-51:47  
 
িবjানঃ সকল িদেকর সব দরূবতী গ ালািki pিতিনয়ত আমােদর িমলকীoেয় গ ালাkী থেক dের সের 
যােc। eর aথ দাড়ায়, মহািব  সবদাi সmসািরত হেc।  
 
কারানঃ "কািফেররা িক দেখ না য, ei আসমান যমীন সবিকছু িমিলত aবsায় িছল, পের আিম 

eigিলেক আলাদা আলাদা কিরয়া িদয়ািছ।"- 21:30 
  
িবjানঃ মহািব  বতমােন সmpসািরত হেc, যার aথ দাড়ায়, আিদেত কান eক সময় মহািবে র সমs 
gহ, নkt তথা সমs পদাথ eকিtত aবsায় িছল, সmবত কান eক আিদ িবেsারণ থেক ei 
সmpসারণশীল মহািবে র সূচনা হেয়েছ। (িবগব াঙ) 
  
 
কারানঃ "ত�পর িতিন আসমােনর pিত মন িদেলন, তখন uহা ধঁায়া িছল, পের িতিন আসমান o যমীনেক 
বিলেলন, 'আস, icায় িক aিনcায়', তাহারা বিলল, 'আমরা eকাn aনুগতভােবi আিসলাম।'" - 41:11 
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িবjানঃ সৃি র pারেm মূলত হাiে ােজন o িহিলয়াম গ ােসর িমি ত ধায়া uৎপn হেয়িছল। কান eক 
কারেণ ei ধায়া িবভk হেয় িবশাল আকৃিতর সব ধায়ার মেঘ rপাnিরত হেয়িছল। পরবিতেত eক 
eকিট ধায়ার মঘ rপাnিরত হেয়েছ eক eকিট গ ালািkেত। ধায়া থেকi সৃি  হেয়েছ e মহািব  সব 
গ ালািk তথা সmূন মহািব ।  
 
 
কারানঃ সূয তার িনজ aেk ঘুিরেতেছ। iহা পরাkমশালী pভুর িনধািরত। আিম চndেক যথাsােন বিসেয় 
িদেয়িছ eমনিক চndিট শীণ খজুর পাতার মেতা হেয় যায়। সূয চndেক ধরেত পাের না o রািto িদনেক 
আিতkম করেত পাের না। তারা িনজ িনজ কk পেথ চলেতেছ। (36: 38, 39, 40) 
 
িবjানঃ সূয তার িনজ aেk ঘুরেছ...িsর ভােব। তারা pেত েকi িনজ িনজ কk পেথ ঘুরেছ... বুধ, k, 
পৃিথবী, ম ল.. সবার কkপথ আলাদা। সূয eেদর মাঝখােন। 
 
 
কারানঃ হ িjন o মানবম লী, যিদ তামরা pেবশ কিরেত পার আসমান o জিমেনর eলাকায়, তাহা 
হiেল uহােত pেবশ কর৷ তামরা uহােত pেবশ কিরেত পািরেব না মহাবমতা ব িতেরেক। (55:33) 
 
িবjানঃ আবার মহাশূন  িবজেয়র কথাo কারআন শরীেফর 55নং সুরার 33নং আয়ােত iি ত দয়া আেছ৷ 
aথা� আlাহ বলেছন, তামরা মহাৰমতা aজন কেরi কবল uহােত pেবশ করেত পারেব৷ বলাবাhল , ei 
মহাৰমতা হেলা িবjান o pযুিkর মাধ েম মহাকেষর বাধা aিতkমকারী dmতগামী pযুিk aজন৷ িবগত 
শতেকর শষ িদেক মানুষ ei pযুিk করায়t কের eবং সফলভােব চঁােদ aবতরণ কের৷ 
 
 
eকটু দখেলi বুঝা যায় eরকম িবjানীিককরেণর kেt dিট কাজ সেচতনভােব করা হয়, dধরেণর 
িবচু িত, িবjােনর কান sীকৃত তথ ক কারানজাত করেত িগেয় pথম িবচু িত ঘটােনা হয় aনুবােদ o িdতীয় 
িবচু িতিট ঘেট ব াখ ায়। যমন,  
 
 
aনবুাদগত িবচু িতঃ uপেরর নমুনা থেক দিখ, 81:15 o 16 eর aনুবাদ করাঝেয়েছ eভােব: "aতঃপর 
আিম িনদশন িদেতিছ। oi সকল তারকার যাহারা িপছেন হিটয়া যায়"। জhrল হেকর aনুবােদ আমরা 
পাi, "আিম sাkী মানিছ gহ-নktেদর। যারা চেল থােক, aদৃশ  হেয় যায়"। আেরা িতনিট aনুবাদ দিখ:  
 
"YUSUFALI: So verily I call to witness the planets - that recede, Go straight, or hide; 
PICKTHAL: Oh, but I call to witness the planets, The stars which rise and set, 
SHAKIR: But nay! I swear by the stars, That run their course (and) hide themselves," 
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eকiভােব, 51:47 eর aনুবাদ করা হেয়েছ, "আকাশমnলীেক আিমi সৃি  কিরয়ািছ শিkdারা eবং 
িন i আিম uহােক সmpসািরত কিরেতিছ"। জhrল হেকর aনুবােদ eিট aেনকটা eমন : "আর 
মহাকাশম ল, আমরা তা িনমাণ কেরিছ হােত, আর আমরাi িবশালতার িনমাতা"। iংেরজী aনুবােদ পাi: 
 
 "YUSUFALI: With power and skill did We construct the Firmament: for it is We Who 
create the vastness of pace.  
PICKTHAL: We have built the heaven with might, and We it is Who make the vast 
extent (thereof).  
SHAKIR: And the heaven, We raised it high with power, and most surely We are the 
makers of things ample. " 
 
eরপের আিস সূয o পৃিথবীর গিতসংkাn আয়ােতর aনুবােদ। 36:38 eর aনুবােদ eখােন বলা হেয়েছ, 
"সূয তার িনজ aেk ঘুিরেতেছ"। জhrল হেকর aনুবাদ: "সূয তার গnব পেথ িবচরণ কের"। eবং 
iংেরজী aনুবােদ পাi: 
 
 "YUSUFALI: And the sun runs his course for a period determined for him: 
PICKTHAL: And the sun runneth on unto a resting-place for him.  
SHAKIR: And the sun runs on to a term appointed for it; " 
 
eরকম আেরা দখােনা যেত পাের, আশা কির আপনার িনেজo কেয়কিট aনুবােদর সােথ িমিলেয় দখেলi 
বুঝেবন। 
 
ব াখ াগত িবচু িতঃ eখােন আেরা মজা, কননা সবেচেয় বড় জাcুরী ঘেট eখােনi। "gহ-নktরা চেল o 
aদৃশ  হয়" (81:15) ei aনুবােদর বদেল "তারারা িপছু হেট" ei aনুবাদ ধরেলo যখন eর সােথ 
িমিloেয় গ ালািk থেক aন  গ ালািkসমূহ দূের সের যােc িবjানী হাবেলর ei আিব ােরর যাগসূt 
বর করা হয়, তখন হাসেবা না কঁাদেবা বুঝেত পাির  না। আবার যখন "সূয চndেক ধরেত পাের না o রািto 
িদনেক আিতkম করেত পাের না। তারা িনজ িনজ কk পেথ চলেতেছ" (36:40) eর ব াখ ায় বলা হয় 
তারা মােন পৃিথবী, gহ সমূহ িনজ িনজ aেk সূেযর চারিদেক ঘুরেছ, তখন ব করণ নতুন কের িশখেত iেc 
কের। p  eেস খলা কের, িবেশেষ র পের য সবনাম বেস, সi সবনাম কান িবেশেষ র sােন বেস! 
"আসমান যমীন সবিকছু িমিলত aবsায় িছল, পের আিম eigিলেক আলাদা আলাদা কিরয়া িদয়ািছ" 
(21:30) eর ব াখ ায় যখন িবগব াঙ িথoির খুেঁজ পাoয়া যায়, তখন মেন আেস eখন না থাক সৃি র 
আিদেত িন য় আসমান বেল কান িকছুর aিst িন য় িছল। আেরকবার িবগব াঙ িথoির খুেঁজ দিখ 
rেতi পৃিথবীর সৃি  হেয়িছল িক-না। " হ িjন o মানবম লী, যিদ তামরা pেবশ কিরেত পার আসমান 

o জিমেনর eলাকায়, তাহা হiেল uহােত pেবশ কর" (55:33) eর ব াখ ায় যখন বলা হয় মানুেষর চেnd 
aিভযান সmেক ভিবষ dানী কারােনi করা হেয়েছ, তখন আর হািস চেপ রাখেত পাির না, মেন পেড় যায় 
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সi গেlর কথা, যখােন aধিশিkত eক gাম  যুবক বকলম gামবাসীেদর িনেজর মত টিলgাম aনুবাদ 
কের িনেয়িছল!! 
 
 
িবjান বনাম কারানঃ 
 
মজা eখােনi শষ নয়। আেরকিট মজার ব াপার হেলা, e ধরেণর িবjান িনেয় আেলাচনায় আড়ােল 
আবডােল থেক যায় কারান- হাদীেসর আেরা িকছু সুরা, আয়াত, হাদীস। eকiভােব সখােন ঘুণাkেরo 
আনা হয় না িবjােনর aন  িকছু sীকৃত আিব ােরর কথা। আর কানkেমi যিদবা eসব কu িনেয়o 
আেস, সােথ সােথ ফেতায়াo হািজর হেয় যায়ঃ "eসব কারান-হাদীস বঝুার সামথ  আমােদর মত aবাচীেনর 
নi, কান কানিট আবার নািক িবেয়া  িহuম ান iমািজেনশন", িকংবা আkমণ চেল আেস িবjােনর 

uপেরi: "িবjান িক সব িকছ ু কখেনা জানেত পাের?" ei আkমেণর সােথ সােথ aবশ  কারান o 
িবjােনর যাগসূt বর করার হার কমা r কের না। 
 
 
যােহাক, eমন ফেতায়া আসেব ধের িনেয়i আসুন িকছু কারান-হাদীস পযােলাচনা কিরঃ 
 
18: 86: পের যখন িতিন সূয as যাবার sােন পঁৗছেলন, িতিন eিটেক দখেত পেলন কােলা জলাশেয় 
asগমন করেছ, আর তার কােছ পেলন eক aিধবাসী। আমরা বললাম- " হ যুলkারনাiন, তামরা শািs 
িদেত পার aথবা eেদর সদয়ভােব gহণ করেত পার"। 
 
18: 90: পের যখন িতিন সূয uদয় হoয়ার জায়গায় পঁৗছেলন তখন িতিন eিটেক দখেত পেলন uদয় 
হেc eক aিধবাসীর uপের যােদর জন  আমরা eর থেক কান আবরণ বানাi িন। 
 
 
eখােন কথক আlাহ যুলkারাiন সmেক জানােত িগেয় বলেছন, িতিন সূয uদয় sেল eকবার গেলন eবং 
আেরকবার গেলন সূয aেsর sােন। যখােন িগেয় যুলkারাiন দেখ সূেযর কােলা জলাশেয় as যাoয়াo 
pত k কেরন। eখান থেক মেন p  আেস, তখন িক আরেবর মানুষ জানেতা না য পৃিথবী গালাকৃিতর, 
কননা, সমতল হেলi পৃথবীেত সূেযর uদয় o as যাoয়ার dিদেক dিট sােনর pেয়াজন পেড়। (শােন 
নুযুল d ব ঃ কািফেররা তাoরাত-i ীেল uেlিখত আ য মানুষ সmেক মুহmদ সা ক িজেjস 
কেরিছেলন, য ব িk গাটা িব  মণ কেরিছেলন uভয় িদেক মােন পি েম o পূেব)।  
 
eরপের আেরা কিট সুরায় িকছু আয়াত দখেল eকi p  আবােরা uিকঝুিক মারেত থােক মেন: 
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21: 31: আর পৃিথবীেত আমরা পাহাড় পবত sাপন কেরিছ, পােছ তােদর সে  eিট আেnািলত হয়; আর 
oেত আমরা বািনেয়িছ চoড়া পথঘাট যন তারা স�পথ pাp হয়। 
 
21: 32: আর আমরা আকাশেক কেরিছ eক সুরিkত ছাদ। িকnt তারা eর িনদশনাবলী থেক িবমুখ 
থােক। 
 
15: 19: আর পৃিথবী- আমরা তােক pসািরত কেরিছ, আর তােত sাপন কেরিছ পবতমালা, আর তােত 
u�পn কেরিছ হেরক রকেমর িজিনস সুপিরিমতভােব। 
 
78: 6, 7: আমরা িক পৃিথবীটােক পাতােনা িবছােনা rেপ বানাiিন? আর পাহাড় পবতেক খুঁিট rেপ? 
2: 22: িযিন তামােদর জন  পৃিথবীেক ফরাশ (couch) বািনেয়েছন, আর আকাশেক চঁােদায়া 
(canopy)..... 
 
31: 10: িতিন মহাকাশম লীেক সৃি  কেরেছন কান খুিঁট ছাড়াi,- তামরা তা দখেতi পাc; আর িতিন 
পৃিথবীেত sাপন কেরেছন পবতমালা পােছ eিট তামােদর িনেয় ঢেল পেড়। 
 
 
eসব যখন পিড়, তখন আধুিনক িবjান আকাশ সmেক িক বেল তা মেন আসেলi িবপদ। যখন মহাশূেণ  
িনয়ত গিতশীল জ ািত ম লীর িবচরেণর িদেক তাকাi তখন কারােনর ei আকাশম লী যােক খুিট ছাড়াi 
আlাহ মানুেষর ছাদ বা চঁােদায়া িহসােব সৃি  কেরেছন, যার আবার 7িট sরo িবদ মান, সmেক ধাধায় পেড় 
যাi। আর, জিমন বা পৃিথবীেক পাতােনা িবছােনা িহসােব তরী কের সখােন পাহাড়-পবত িদেয়েছন, যার 
দrন পৃিথবী হেলo পেড় না, নড়াচড়াo করেত পাের না। e আlাহর aসীম দয়া িনসেnেহ, িকnt eখন 
যখন পির ার দখা যােc, eত বড় বড় পবতমালা থাকার পেরo ধু নড়াচড়া নয় pিত 24 ঘnায় eক 
িডগবাজীর সােথ সােথ 365 িদেন সূেযর চারিদেক নেচ বড়ােc ei পৃিথবী, তখন আlাহর jােনর পিরিধ 
িনেয় মন সেnহgs হেয় uঠেত চায়! 
 
 
 
eবাের িনেচর আয়াত দিখঃ 
 
 
36: 40: সূেযর িনেজর সাধ  নi চndেক ধরার, রােতরo নi িদনেক aিতkম করার। আর সবকিটi 
কkপেথ ভাসেছ। 
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eখােন সূয o চেndর সংঘেষর সmাবনা নi বেল যখন ঘাষণা করা হয়, তখন হঠাতi মেন হয় সূয, চnd, 
পৃিথবীর িভn িভn কkপেথর কথা জানেল িক ei সংঘেষর কথা uঠেত পাের? মেন পেড় eক বালেকর 
কথা, য aবাক হেয় তার বাবােক p  কের য, আcা বাবা- eকi আকােশ সূযo পূব থেক পি েম 
যােc, চndo। তাহেল oেদর মেধ  ঠাকাঠুিক হয় না কন? বাবা বলেত পােরন, িভn কkপেথর কথা aথবা 
বলেত পােরন আlাহর কুদরেতর কথা। আlাহ িনেজ তা িনেজর কুদরেতর কথা ঘাষণা করেবনi। 
 
সূয িনজ aেk ঘুরেছ দাবী করা হেয়েছ য আয়াতিট িদেয় সিট হেলা 36: 38, সিটর PICKTHAL 
কতৃক aনুবাদ হেc: "And the sun runneth on unto a resting-place for him". ei রিsং pেসর 
িবষয়িট আমরা eবার দিখ সহীহ বুখারী হাদীেসঃ 
 
"হযরত আবূ যর িগফারী রা. থেক বিণত, িতিন বেলন, eকিদন নবী কিরম সা. আমােক িজেjস করেলন, 
"আবূ যর, তুিম িক জান য, as যাoয়ার পের সূয কাথায় যায়?" আিম utর করলাম, "আিম জািন না, 
eকমাt আlাহর রাসুল সা. i ভােলা বলেত পােরন"। তখন িতিন বলেলন, "as যাবার পের সূয আlাহর 
আরেশর িনেচ aবsান কের eবং আবার পূবিদেক uদয় হoয়ার জন  আlাহর আেদেশর aেপkায় থােক। 
eমন িদন আসেব যখন সূয uদেয়র aনুমিত পােব না eবং তখন পৃিথবীেত কয়ামত নেম আসেব"। 
(ভিলuম 4, বকু 54, হাদীস 421) 
 
 
eবাের মুহmদ সা. o তঁার সমসামিয়ক আরববাসীেদর িবjােনর দৗড় সmেক ধারণা করা আমােদর জন  
িকছুটা সহজ হেলা িবধায়। মুহmদ সাঃ eর িবjান দৗড়i বা বিল কমেন, oনােক তা িশিখেয়েছন আlাহ 
sয়ং!! 
 
eমনেতা aসংখ i আেছ। ভুির ভুির। কানটা বােদ কানটা িলখেবা? িjন, ফেরশতা eসব আর rপকথার 
দo-দানেবর কান পাথক  নi। তার uপের নদীর dভাগ হoয়া, বারােক কের সp আসমান পির মণ, 
লািঠর সপ হেয় যাoয়া, হােতর iশারায় চাদ িdখি ত হoয়া, হােতর sেশ কু েরাগ ভােলা হেয় যাoয়া 
pভৃিত ঘটনােক িচtাকষক পৗরািণক কািহনী বলা যেত পাের, যখােন িবjান না টানাi হয়েতা সবার জন  
ম লজনক। 
 
 
য লাu স-i কdঃ 

 
eবাের িহnু ধমাবলmীেদর িবিভn ধমgেnর সােথ িবjােনর সংেযাগ দিখ: 
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ভাগবত 2/16/17: হ মাতঃ হ sায়mুব মনুর কন া! আিম পূেবi বণনা কিরয়ািছ য, কাল হiেতেছ 
পরেম র ভগবােনর শিk, pকৃিতর সাম , aব k aবsা িবk ুb হoয়ার ফেল, যঁাহার থেক সৃি র r হয়। 
 
িবjানঃ ei ােক বণনা করা হেয়েছ pকৃিতর সাম , aব k aবsা িবk ুb হoয়ার ফেল bhা  সৃি  r 
হয়। িবk ুb শbিটর aথ িবেsারণ। িবjানীরা বলেছন, eকিট বৃহ� িবেsারেণর ফেল মহািবে র r 
হেয়েছ। eেক িবগব াঙ বেল। 
 
 
ভাগবত 3/20/16: গেভাদকশায়ী িব ুর নাভী থেক eকিট সহs সূেযর মেতা ujjল পd udুত হেয়িছল। 
 সi পdিট সমs বd জীেবর aিধ ান srপ eবং pথম জীব সবশিkমান bhা সi পdিট থেক আিবভতু 
হেয়িছেলন। 
 
িবjানঃ িবjানী িsেফন হিকং কােলর সংিkp iিতহাস বiিটর মহািবে র u�পিt eবং পিরণিত aধ ােয় ( 
পৃ -100) আেলাচনা কেরেছন য, মেন করা হয় িবেsারেণর সময় মহািবে র আয়তন িছল ণ , সুতরাং 
utাপ িছল aসীম। মহািব  সmpসািরত হoয়ার সােথ সােথ তাপমাtা নেম eেসিছল pায় eক হাজার 
কািট িডgীেত। e তাপ সূেযর কেndর তােপর চেয় pায় eক হাজার gণ বশী। ভাগবেত বণনা করা 
হেয়েছ িবেsারেণর পর তাপমাtার পিরমাণ 1000 jলn সূেযর তােপর সমান, যিট িবjানীরাo eখন 
আিবsার কেরেছন। 
 
 
sn পরুাণম 38/54: হ ভরত বংশাবতংস মঘ সকল ধুম o সমুেdর বা  হiেত বৃি  হয়। সজন  eরা 
জলপূণ হেল নীল বণ হেয় থােক eবং বষণ করেত পাের। 
 
ঋকেবদ 7/36/1: যেjর সদন হেত stাt pকৃ  rেপ গমন কrক। সূয িকরণসমূহ dারা বৃি  সৃি  
কিরয়ােছন।  
 
িবjানঃ আজেকর িবjানীরা বৃি র কারণ িহসােব য পািনচেkর কথা বলেছন, সখােন ei সূেযর তােপ 
pিতিদন সমুd o জলাশেয়র পািন বা ীভুত হেয় uপের uেঠ ঘনীভূত o শীতলীভূত হেয় মেঘ পিরণত হয়, 
যা ভারী হেয় পরবতীেত বৃি  হেয় মািটেত নেম আেস। eিটi sn পুরাণ o ঋকেবেদর uপেরর ােক বলা 
হেয়েছ। 
 
ভাগবত 2/7/37: কিলযুেগ নািsক aসুর sভাব মহািবjানীরা বিদক jােন aত n দk হেয় মহাশূণ  যােন 
চেড় গগনমােগ aদৃশ ভােব িবচরণ করেব.... 
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িবjানঃ ei ােক কিলযুগ সmেn ভিবষ dানী কের বলা হেয়েছ কিলযুেগ িবjানীরা বিদক jান aজন কের 
িবমান বা মহাশূণ যান তরী করেব। কিলযুগ মােন বতমান যুগ। সুতরাং বলা যায় বতমান যুেগ িবjানীরা য 
িবমান তরী কেরেছন, স সmেক ভাগবেত লk লk বছর পূেব ভিবষ dানী করা হেয়েছ। ভাগবেত বশ 
কেয়ক রকেমর মহাশূণ  যােনর বণনা আেছ। 
 
 
eমন aেনক নমুনা দখােনা যেত পাের, বাiেবেলর িবjািনকীকরণ িনেয়o িকছু নমুনা দয়া যেত পাের। 
মুসিলম পাঠেকর কােছ eখানকার আেলাচনাgেলা হাস কর, aৈবjািনক, aবাnর, aেযৗিkক খুব সহেজi 
মেন হেত পাের; িকnt আদেত কারােনর সােথ িবjােনর যাগসূt বর করার আেলাচনার সােথ ei 
আেলাচনাসমূেহর কান পাথক  নi। য লাu স-i কd, eখােনo হেয়েছ aনুবাদ o ব াখ াগত িবচু িত, 
আজেকর িবjান eসব িকcা-কািহনীেক আর যাi হাক িবjান িহসােব sীকার কের না। আেরকিট 
তুলনামূলক নমুনা দিখেয় e পিরেcেদর আেলাচনা শষ করিছ। 
 
কারান 23:13,14: তারপর আমরা তােক বানাi kকীট eক িনরাপদ aবsান sেল। তারপর kকীটেক 
বানাi eকিট রkিপ , তারপর রkিপ েক বানাi eকতাল মাংেসর তাল, তারপের মাংেসর তােল আমরা সৃি  
কির হাড়েগাড়, তারপর হাড়েগাড়েক ঢেক দi মাংসেপশী িদেয়, তারপের আমরা তােক সৃি  কির aন  eক 
সৃি েত। সiজন  আlাহরi aপার মিহমা, কত  ei s া। 
 
িবjানঃ সi কান আমেল কারােনi মাতৃগেভ rণ সৃি  rণ থেক ধীের মানব িশ র আকৃিত লােভর 
বjািনক ব াখ া আেছ।  
 
বায়পুরুাণম 14/18, 19: গভকােল k eবং শািনত িমিলত হেয় কলল আকার ধারণ কের। পের কলল 
থেক বুদবুদ আকার pাp হয়। চেkর uপর মািটর িপ  যমন চেkর ঘুণন dারা িববিতত হেয় ঘট, শরািদ 
িবিভn নানাকার ধারণ কের, তdrপ আtাo বায়ুdারা পিরচািলত হেয় কালবেশ aিsযুk িবিবধ মনঃসmn 
মানুষrেপ uৎপn কের। 
 
ভাগবত 3/31/2: সi রতকণা গেভ পিতত হেল, eকরােt শািনেতর সােথ িমি ত হয়, প  রািtেত 
বুdুেদর আকার pাp হয় eবং ধীের ধীের তা মাংসিপে  বা aে  পিরণত হয়। 
 
িবjানঃ বিদক সািহেত  kাণুেক রতকণা বা k, িডmাণুেক শািনত eবং জাiেগাটেক কলল নােম 
aিভিহত করা হয়। আধুিনক িবjান আজ aনুrপ কথাi বেল। 
 
uভয় আেলাচনাi আধুিনক িবjানেক টেন িনেজর t তুেল ধরার চ া করেলo, আধুিনক rণতtt 
aনুসাের aবশ  কারান বা ভাগবত o বায়ুপুরােণর eসব ব খ া সmূণ ভুল pমািনত!! 
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1400 বছর আেগর eক িনরkেরর গlঃ 
 
ei ধরেণর িবjান আেলাচনার পের সকেলর uেdেশ  pায়শi eকিট grtপূণ p  ছুেড় দয়া হয়ঃ "আজ 
হেত 1400 বছর আেগ য আরেব eকজন িনরkর মানুষ ei কথাgেলা িকভােব ভাবেত পেরিছেলন তা 
িক কখেনা িচnা কেরেছন? আজ িবjান যা আিব ার করেছ আজ হেত 1400 বছর আেগi eকজন মানুষ 
তা বলেল তা িকভােব তার মিs  pসূত হয়?" eভােবi pমাণ হেয় গল কারান মনুষ  সৃ  নয়, eটা ঐশী। 
eখােনi গেlর পিরসমািp ঘটেল ভােলা হেতা, িকnt যখন আমরা মানব iিতহােসর িকছু দাrণ িকছু কেমর 
সnান পাi তখন িবsয়াভূত হেয় যাi। সi 1400 বছেররo আেরা pায় 2 শতািধক বছর পূেবi 
( কাপারিনকােসরo সহs বছর পূেব) আযভ  (476 খৃsাb) বেলেছন, পৃিথবী গালাকার, eিট িনজ 
aেkর চারিদেক ঘুের eবং সােথ সােথ eিট সূযেকo pদিkণ কের। 2 সহsািধক বছর আেগ (খৃে র 
জেnরo 300/ 350 বছর পূেব) eিরেsাটল বেলেছন, বায়ুশূণ  aবsায় বst eকi aবsােন থাকেব নতুবা 
সমগিতেত িচরকাল চলেত থাকেব। (eিরেsাটল aবশ  তার িসdােnর পছেন কান pমাণ তা হািজর 
করেত পােরনi িন, বরং পরkেণi তার সi আিবsারেক asীকার কেরেছন ei ধারণা থেক য, বায়ুশূণ  
sান থাকেত পাের না, ফেল eিট  aসmব)। ভাsরাচায (2), িনuটেনর মহাকষ সূt pদােনরo 5 শতািধক 
বছর পূেব বেলেছন, পৃথবীেত বstসমূহ পিতত হয় পৃিথবীর টােনi, eবং পৃিথবী, gহসমূহ, জ ািতsসমূহ, 
চঁাদ o সূয িনজ িনজ কেk ei আকষেণর কারেণi aবsান কের। মুহmেদর বh আেগ gীক দাশিনক 
eিপিকuরাস aনু, পরমানূ, জড়তার সূt, জলচk, ভুিমকm, চুmকt সহ আধুিনক িবjােনর aেনক িকছুi 
সিঠক ভােব aনুধাবণ eবং ভিবষ dানী কেরিছেলন।  
    
 
eসব যখন দিখ তখন ভািব, আlাহর পূেব মানুষi তা সিঠক jান তা আমােদর িদেত পারেলা। আর, 
আlাহ eমনভােব পিচেয় পুিচেয় য jান িদেলন, তাo দখা যােc aেনক জায়গায় ভুেল ভরা!! আফেসাস 
তরী হয়, িনজ হােত লখার পেরo কন আlাহ গাটা কারােন eকবােরা সরাসির uেlখ করেত পারেলন না 
য, পৃিথবী গালাকার, পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘাের। 
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নািsেকর ধমকথা, বাংলােদশ থেক লখন। ধম, দশন, িবjান eবং ধম o িবjােনর iিতহাস িনেয় িতিন 
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