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আlাহর aিst o আধুিনক িবjান 

আিব ার-udাবন  আিব ারক-udাবক eর aিsেtর সত তা িবষেয় ধারণা দয়, িব াস জnায়।  কােনা 
ঘটনা তার সংঘটেকর-সmাদেকর  aিsেtর pিত িনেদশ কের শতিসdভােব।  সরল pকৃিতিনভর   যিুkবাদ 
বলা যেত পাের uিlিখত ধরেনর pমাণpিkয়ােক। আlাহর aিsেtর pমাণ কী? pাচীন আরেবর  জৈনক 
বdiন e-pে র utর খঁােজেছন e-ধরেনর pকৃিতিনভর যুিkবােদর সারেল । িতিন বলেলন , uেটর বজ  

uেটর aিsেtর pমাণ। গাধার বজ  গাধার aিsেtর দিলল। পদিচh, হঁেট যাoয়ার pমাণ। aতঃপর, 
কkপথসmn  আকাশ, পথঘাটিবিশ  জিমন, তর সবs সাগর pjাময় s ার aিsেtর pমাণ না হoয়ার 
কােনা কারণ নi । (dঃ আস সায়াদাহ আল আবািদয়াহ িফশ শািরয়াহ আল iসলািময়াহ : 42 )  
বাধ যােদর sc, বিুd যােদর un ুk, pকৃিতিনভর e-pমাণিট তােদর  কােছ s  -aকাট । তেব দশেনর 

পঁাক সৃি েত যারা aভ s e- pমাণ তােদর পরীkায় aপযাp।  তােদর বkব  , e-pমাণিট pত k নয়, 
পেরাk। তার মােন িকছু আলামত- iি েতর  িনভরতায় ধের নয়া হেয়েছ ⎯ s ার aিsেtর eকটা 
বাsবতা আেছ।  
e-p িট খুবi জারােলা মেন হেতা আেগকার যুেগ। কননা মহািব , মানুেষর jােনর-uপলিbর বলেয়, 
সরাসির o pত k পরীkা-িনরীkার সীমানায়  আসার মেতা eকিট িবষয় বেল ধারণা করা হেতা। pাচীন 
ধারণা মেত pিতিট িজিনেসর সবেশষ িবি  rেপর eকক হেলা পরমাণু -eটম। eমনিক িনuটেনর কােছo 
—আেলা— ছাট ছাট পরমাণুর সমnেয়র নাম িছল যা আেলািকত বst থেক বর হেয় শূেন  ছিড়েয় 
যেতা। e-তttিটেক carpuscles theory of light বেল ডাকা হেয়েছ।  

যতিদন মানুেষর aধ য়ন o গেবষণার পদচারণা Microcosmic level – e সীিমত িছল ততিদন e-
তtto চেলেছ বীরদেপ । িকnt, যi মানুেষর jান ei ভাসমান sর aিতkম কের aিতkুd মহাজাগিতক 
sের (Macrocosmic level) pেবশ করার aিধকার পল aমিন uলটপালট হেয় গল সবিকছুi। য 
পরমাণুেক  মেন করা হেতা aখn, ভা ন-িবেরাধী সi পরমাণু ভে  খিnত হেয় চমক দখাল সবাiেক। 
তার জায়গা দখল করল eমনসব তর মালা (waves) যা না আেস pত েkর আoতায় না aনগুত হয় কান 
মাপযেntর। মানুেষর jােনর e-পিরবতন িবংশ শতাbীর pথম কায়াটােরi সৃি  হয়। ফেল, sাভািবকভােবi 
যুিk aথবা pমাণ-pিkয়ার মূলনীিতেতo ঘেট পিরবতন । 
মহািবে র কান িকছুরi সবেশষ pকৃিত সরাসির জানা যায় না, e-িবষয়িট eখন সুpিতি ত। কান িজিনেসর 
pভাব বা ফলাফল (effects ) দেখ oi িজিনসিটর aিst িন য়i আেছ বেল িব াস কের নয়া, eতটুকুi 

ধু মানুেষর পেk সmব।  আর eভােবi pত k pমাণ  বা সরাসির-যুিk-pিkয়ার য ধারণা   iেতাপূেব 
বdমূল িছল , িচড় ধরল তার শk দয়ােল।  িবjােনর sীকৃত বলেয়o মেন নয়া হেলা, পেরাk pমাণo 
eকিট আiনিসd- বধ- বjািনক pমাণ।  
িতনশ বছর পূেব মেন করা হেতা- pত k aথবা পেরাk e-d’pকার pমােণর যেকান eকিটেক  বেছ নয়া 
ব তীত aন েকােনা সুেযাগ নi আমােদর হােত ।  pত k pমাণেকi, তাi , কবল িবjানসmত pমাণ বেল 
sীকৃিত দয়া হেয়েছ বh কাল। পের জানা গল ব াপারটা আসেল স রকম নয়। pত k pমাণ aথবা apমাণ 
e-dেয়র মােঝ eকিটেক বেছ নয়া ছাড়া aন েকান সুেযাগi নi, e-ধারণা িবjােনর জগেত eখন আর 
pবািহত নয়। আধুিনক িবjােনর যুিkpিkয়ার ধারাবািহকতার বলেয়, পেরাk pমাণ যুিkিসd- বধ, e- 
কথায় িব াস করাi হেলা, বতমােন, িবjানমনsতার আলামত।   
আধুিনকযুেগ বjািনক তtt বলেত যা বুঝায়-যার oপর তািttক িবjােনর গাটা সৗধ দঁািড়েয় -তার পুেরাটাi 
pিতি ত পেরাk pমােণর িভেত।  
ei নতুন বjািনক িবpেবর আেলােক uিlিখত আরব- বdiেনর pদt যুিk পরীkা কের  দখেল িবjােনর 
দঁািড়পাlায় শতভাগ যুিkিসd pমাণ বেল মেন হেব। িবjান pেকৗশল o যুিkর kেt য পিরবতন eেসেছ 
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তা uিlিখত ধরেনর সরল-সহজ pমাণেক বjািনক pমােণ rপাnিরত কের িদেয়েছ। বতমােন e-dেয়র 
মােঝ আর পাথক  থােকিন।  
পুরাতন বjািনক ধ ান-ধারণার বলেয় aসরাসির হoয়াটাi পেরাk pমােণর trিট িহেসেব মেন করা হেতা। 
িকnt বতমােন খাদ িবjােনর কােছ বjািনক ধারণা পশ করার eটাi হেলা যৗিkক বুিনয়াদ। মলূনীিতর 
দৃি েত আধুিনক িবjােনর সকল যুিk, -e-যাবৎ যােক ধমীয় যুিk বেল ডাকা হেয়েছ - তারi aনুrপ।  
ধমীয় যুিkর বিুনয়াদ মহাৈব িয়ক pকৃিতর  সারেল  aবিsত। aথাৎ মানষু তার aিধকাের থাকা  যাগ তা-
শিk- মধা -র সেবাc pেয়াগ ঘিটেয় যতদূর পঁৗছুেত পাের aথবা বতমান মহা-িব  যুিkর সীমানা যতটুকু 
টেন িনেত aনুমিত দয়, ধম eর সবটাi aবলmন কের আেছ pথম িদন থেকi। তেব িবগত 

শতাbীgেলােত িবjানী o িচnািবদ িহেসেব যােদর utান ঘেটেছ  e-বাsবতািট না বুেঝ তারা eমন 
জিমেনর oপর দঁাড়ােত চেয়েছন যার aিst বলেত িকছ ু নi। ফেল ধম তার িবশালতা িঠকi বজায় রাখেলা, 
পkাnের মানুেষর দািব ঘুমুেত গল  iিতহােসর আকাiেভ।  আধুিনক iিতহােসর e-ঘটনা মনুষ  jান-
িবjােনর তুলনায় ধমীয় বা oহী িনভর  jান-িবjােনর aিবনাশী aবsােক িনেদশ করেছ। ধমীয় jােনর 
সত তােক সেবাc মানদে র আেলােক কের িদেc pমািণত, pিতি ত। 
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