ভূিমকা
ধম eবং িবjােনর আদেপi িক কান সমnয় হoয়া সmব, নািক eেদর মেধ সতত িবরাজ করেছ eক
িনরnর সংঘাত? e p aেনক পুেরান। িবগত কেয়ক বছের িবjান eবং ধমেক সমnয় করার িবিভn
pেচ া eবং কৗশল লk করা গেছ িবিভn পt-পিtকা সহ বাংলােদেশর aেনক িমিডয়ায়। ধু সমnেয়র
pেচ াi নয় – সi সােথ খুব কৗশেল িবjােনর নােম aপিবjানo ছড়ােনা হেয়েছ, eমন িক িবিভn
ধমgেnর pাচীন আয়াত আর ােকর সােথ সমিnত করার চ া করা হেয়েছ আধুিনক িবjােনর নতুন নতুন
আিবsারেক – মহািবেsারণ তtt, িড.eন.e, আেপিkকতা, কৃ গhর িকংবা কাল-pসারণ iত ািদ।
কখেনা বা চঁােদ আজান েন নীল আমsং-eর মুসিলম হেয় যাoয়ার কািহনীo িমিডয়ায় জাের সাের pচার
করা হেয়েছ। িকnt, সত i িক pাচীণ ধমgngেলােত আধুিনক িবjােনর aমনতর িনদশন রেয়েছ? সত i
নীল আমsং চঁােদ নেম আজান েনিছেলন? সত i িক s া pকৃিতেত তার aিsেtর িবিবধ আলামত রেখ
িগেয়েছন? সত i িক িবjান ঈ রেক শষ পযn খুেঁ জ পেয়েছ? e বiিটেত িনেমাহ eবং িনরেপkভােব
grtপূণ ei p gেলার utর খঁাজার চ া করা হেয়েছ eবং বjািনক বাsবতােক তুেল ধরার pয়াস
নয়া হেয়েছ।
pিতিট যুেগ খুব ফলাo কের ধম-িবjােনর সমnয় িকংবা সmpীিতর কথা বলা হেলo িবjান eবং ধেমর
dndযুেdর রkাk iিতহাস কােরা aজানা নয়। ী জেnর পঁাচশ বছর আেগ িপথােগারাস, eনাকু িসমেnর
মত aনুসিnৎসু দাশিনেকরা জািনেয়িছেলন পৃিথবী সূেযর eকিট gহমাt, সূযেক িঘের aন সকল gেহর মত
পৃিথবীo ঘুরেছ। ধমিবেরাধী ei মতামত pকােশর জন eেদর aেনকেকi স সময় সiেত হেয়িছল
িনযাতন। ei ‘কুফির’ মতবাদেক di হাজার বছর পের পুsকাকাের তুেল ধেরিছেলন পাল ােnর
িনেকালাস কাপািনকাস। বাiেবল িবেরাধী ei সূযেকিndক তtt pচােরর জন কাপািনকাস, গ ািলিলo
আর brেনােক িকরকমভােব aত াচােরর িsমেরালার চালােনা হেয়িছল স eক iিতহাস। brেনােক তা
পুিড়েয়i মারেলা ঈ েরর সুপুtরা। তারপেরা িক সূেযর চািরিদেক পৃিথবীর ঘারা ঠকােনা গল?
ধু brেনাi নন, তার সমসামিয়ক লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কট, বােথৗেলািমu িলেগট সহ
aেনকেকi ধমাnেদর হােত িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয় িনহত হেত হয়। ীে র জেnর চারশ প াশ
বছর আেগ eনােkােগারাস বেলিছেলন চেndর িনেজর কান আেলা নi। সi সে সিঠক ভােব aনুসnান
কেরিছেলন চেndর hাস বৃিd আর চndgহেণর কারণ। eনােkােগারােসর pিতিট আিবsারi িছল ধমবাদীেদর
চােখ জঘন রকেমর aসত । ঈ র িবেরািধতা, ধম িবেরািধতা আর aসত pচােরর aপরােধ দীঘ আর িন ুর
িনযাতেনর পর তঁােক দশ থেক িনবািসত করা হয়। ষাড়শ শতেক সুiজারল ােnর বেসল িব িবদ ালেয়র
রসায়ন শাst eবং ভষজিবদ ার aধ াপক িফিলpাস প ারােসলসাস ঘাষনা করেলন- মানুেষর aসুsতার
কারণ কান পােপর ফল িকংবা a ভ শিk নয়, রােগর কারণ হল জীবাণু। oষুধ pেয়ােগ জীবাণু নাশ
করেত পারেলi রাগ ভাল হেয় যােব। প ারােসলসােসর ei ‘udট’ তtt েন ধেমর জাধারীরা হা র র
কের uঠেলন। সমােজর পেk kিতকারক ধমিবেরািধ মতবাদ pচােরর জন প ারােসলসাসেক হািজর করা
হেয়িছল ‘িবচার’ নামক eক pহসেনর মুেখামুিখ। ধমাn িবচারেকরা brেনার মতi প ারেসলসাসেক মৃতু দেn
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দিnত কেরিছেলা। প ারােসলসাসেক সিদন জীবন বঁাচােত মাতৃভূিম ছেড় পালােত হেয়িছেলা। aত াচার
আর িনযাতন ধু ী ানেদর eকেচিটয়া ভেব িনেল ভুল হেব - আজেক মুসিলমরা iবেন খািলদ, িযরহাম,
আল িদিমিs, oমর খয়াম, iবেন িসনা, iবেন বাজা, আল িকnী, আল রািজ িকংবা iবেন rশেদর মত
দািশিনকেদর জন গবেবাধ কের – িকnt স সব দাশিনকেদর সবাi তােদর সমেয় বjািনক সত িকংবা
মুkমত pকােশর কারেণ মৗলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, িনযািতত িকংবা িনহত হেয়িছেলন।
আজেকর িদেনর পিরবিতত পিরেবেশ িবjানীেদর uপর eত ঢালাoভােব aত াচার করা িকংবা ডাiনী
পাড়ােনার মত তােদর পুিড়েয় মারা না গেলo ধমাn মৗলবাদীেদর দল সু্েযাগ পেল eখেনা িবjােনর
agগিত ঠকােত মুিখেয় থােক। যখনi িবjােনর কান নতুন আিবsার তােদর িনজ িনজ ধমgেn বিণত
িব ােসর িবপরীেত যায়, খাদ িবjানেক ফেল িদেত চায় আsাকুেঁ ড়। তােত আবশ লাভ হয় না িকছুi।
aযথা গালমাল বািধেয় িনেজরাi বরং সময় সময় হাস াsদ হন। aিধকাংশ ধািমেকরাi eখেনা িববতন
তttেক মন থেক মেন িনেত পােরন িন কারণ ডারuiন pদt বjািনক তেttর aবsান ধমgেn বিণত
সৃি র কlকািহনী gেলার eকশ আিশ িডgী িবপরীেত। eখেনা সুেযাগ পেলi ধমাn মাlার দল pগিতশীল
দাশিনক, িবjানী িকংবা সািহিত কেদরেক ‘মুরতাদ’ আখ া দয়, চাপািত িদেয় কাপায় িকংবা দশ থেক
িনবািসত কের। e তা গল আমােদর মত দশgেলার aবsা। তথাকিথত ‘unত িবে ’ eখেনা aিশিkত
আর aধিশkত পাdী আর মাlারা uপযাজক সেজ িবjানীেদর পরামশ িদেত আেস িবjানীেদর কান
গেবষণা নিতক, আর কানটা aৈনিতক; িকংবা দাবী তূেল িবjােনর পাঠ সূচীেত িববতেনর পাশাপািশ
‘iেnিলেজn িডজাiন’ িকংবা সৃি তেttর গালগpgেলা anভুk করার। িকnt e ধরেণর দাবী কতটুকু
যৗিkক? e বiিটেত স দাবীgেলােক সাmpিতক বjািনক গেবষণার আেলােক িবে ষণ কেরেছন
লখেকরা।
িবjান eবং ধেমর স াত eড়ােত সাmpিতক সমেয় পি মা িকছু িচnািবদেদর পk থেক psাব করা
হেয়েছ ‘sতnt বলয়’ তেttর- iংেরজীেত যােক aিভিহত করা হয় ‘ননoভারল ািপং ম ােজেsিরয়া’
(Nonoverlapping Magisteria) নােম। িবখ াত িববতনবাদী িবjানী িsেফন জ gl 1999 সােল
pকািশত তার ‘রকস aব eেজস’ বiেয় eমিন eকিট মত িদেয়িছেলন ei বেল য, িবjান eবং ধেমর
aবsান সmূণ dিট আলাদা বলেয় – য বলয় dিট eেক aপেরর সােথ থােক aসmৃk। eক বলেয় থােক
িবjান - যার কাজ হেc ভৗত বাsবতার আেলােক pাকৃিতক রহস াবলীর ব াখ া দoয়া, আর aন বলেয়
aবিsত ধেমর কাজ হেc নীিত নিতকতার চচা করা, eবং তার আেলােক সমাজ িনমাণ করা। gl মেন
করেতন, eভােব di pবল pতাপশালী যাdােক di বলেয় আটেক রেখ সমূহ যুd থেক িবরত রাখা
যােব। আমরা gেlর ‘sতnt বলয়’ pবnিট e বiেয় anভুk কেরিছ। pবnিট বাংলােদেশর পাঠকেদর
িচnাজগেত pভাব ফলেব িনঃসেnেহ।
িবjান eবং ধেমর সমnেয়র kেt িsেফন জ gেlর psাব খুব আকষনীয় িহেসেব িবেবচ হেলo, সবাi
য e psাবেক িনিdধায় মেন িনেয়েছন তা নয়। যমন, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক িরচাড ডিকn
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তার ‘িবjােনর aংগেন যখন ধেমর pেবশ’ pবেn gেlর psাবিটেক িবিভn িদক থেক সমােলাচনা
কেরেছন। আমরা oi pবnিটেকo e বiেয় anভুk কেরিছ। aধ াপক ডিকn ছাড়াo মাiেকল শারমার,
পল কাজ eবং িভkর s ােরর মত িচnািবদ eবং িবjানীরা মেন কেরন gেlর psাবিটর িভতেরi রেয়
গেছ আসেল ভ েরর ফঁািক। eেদর মেত, সেত র pকৃিত কখেনাi di বলেয় িবভk নয়।
সামিgকভােব সেত র সnান করা যেত পাের ধুমাt eকিট পdিতেতi – সটা হল বjািনক
aণুসিnৎসা। বjািনক aণুসিnৎসােক ‘ধমীয় িব াস’ eর বলেয় pেবশ করেত না দoয়ার aথi হল
জার কের সাধারণ মানুেষর মেধ anিব াস, aপিব াস, কুসংsােরর বাজার িটিকেয় রাখা। বjািনক
aণুসিnৎসার বেলi eকটা সময় সmব হেয়েছ ভূেকিndক সৗর-মেডলেক হিটেয় সূযেকিndক তtt pিত ার –
তা স যতi ধম িবেরাধী হাক না কন; িকংবা হটােনা সmব হেয়েছ মাt ছয় হাজার বছেরর পৃিথবীর বয়েসর
বdমূল ধারণােক। িববতন তtt pিত ার পর থেক আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার সনাতন ধারণাo
পালেট গেছ। pাথনায় কাজ হয় িকনা aথবা ieসিপ, টিলপ ািথ, জnাnর বেল িকছু আেছ িকনা িকংবা
তnt-মেnt কােরা pাণ-হরণ করা সmব িকনা egেলা িবষেয় িনয়িntত পিরেবেশ বjািনক পরীkা কের
িসdােn আসা সmব। শরীরিবjান eবং মেনািবjােনর িনিরেখ বjািনক ব াখ া দoয়া সmব ব িk িবেশেষর
মরণ-pািnক aিভjতার িকংবা আধ ািtক eবং aপািথব aনুভূিতর। eমনিক নীিত- নিতকতার ব াপার
স াপার- যgেলােক ধমবাদীরা সবসময়i িনেজেদর পিtক সmিt বেল ভােবন, সমাজ িববতেনর
ধারাবািহকতায় সgেলার uৎস eবং kমিবকাশo আজ িনধারণ কেরেছ িবjান।
য সমস াgেলােক eক সময় বjািনক গেবষণার বাiের বেল মেন করা হত, মেন করা হত িবjান স সব
pে র utর দােন akম, সgেলার aেনকgেলাi িবjান আজ সমাধান কেরেছ িকংবা করেত চেলেছ। স
সব pািnক সমস াgেলার মেধ আেছ মহািবে র uৎপিt, জীবেনর uৎপিt o িবকাশ, নিতকতার uৎস,
ধেমর uৎপিt, জীবন-মৃতু র ব াখ া, মানব pকৃিতর rপ – e ধরেণর নানা আকষনীয় িবষয়। সব িকছুর
ব াপাের চূড়াn িসdােn eখেনা পঁৗছুেনা না গেলo, িবিভn দেশ িবjানীরা গেবষণা চািলেয় যােcন, eবং
pিতিদনi আমােদরেক নতুন jােনর আেলায় আেলািকত কের চেলেছন িনরলসভােব। তেব ধািমক eবং
ধমেবtােদর aেনেকi আবার dঃিখত eবং শি ত হেয়েছন; তারা e সমs pািnক িবষেয় আজেকর
িবjানীেদর eেহন গেবষণােক িনেয়েছন তােদর বলেয় aযািচত pেবশ িকংবা িব ােসর uপর আgাসন
িহেসেব। তােদর aেনেকi আবার ঢালাoভােব মnব কেরেছন, ‘িবjান কখেনাi সব pে র utর িদেত
পারেব না’। কখেনা িনেষেধর িকংবা নীিত- নিতকতার pাচীর তুেল গেবষণা থেক িনরs করেত চেয়েছন।
িকnt তােত কের বjািনক agগিত থামােনা যায়িন।
িবjান eবং ধেমর মেধ পাথক আেছ, eটা তা asীকার করার জা নi। িবjােনর তথা বjািনক
pিkয়ার মূল িভিt হেc মুkমন (open mind) মুkােnষা (free inquiry), সংশয়ী মেনাবৃিt (critical
thinking), পরীkা-িনরীkা (experiment) eবং পdিতগতভােব লb pাকৃিতক-jান, যটােক iংেরজীেত
বেল – ‘methodical naturalism’। িবjান কান aনুকlেকi িবনা pে মেন নয় না eবং বjািনক
pিkয়ায় pাp ফলাফলgেলা, দশ, কৃি িকংবা সংsৃিতেভেদo পিরবিতত হয় না। বjািনক পযেবkণ
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িকংবা pাp aনুিসdাngেলা য কান দেশর গেবষণাগাের বেস পুনরাবৃিt করা সmব। িবjান স aেথ
সাবজনীন। ধমo eক ধরেণর সাবজনীনতা দাবী কের, তেব তােদর ‘সত তা’ pায় সব kেti িনভর কের
লাককথা, uপকথা, ঐশী বাণী, pত ােদশ, পিবt িকতাব gn, নবী-পয়গmর, সাধু সn, িভkু িকংবা
মাlােদর বচেনর uপর। ‘িব ােস িমলায় বst’ – সকল ধেমরi মূল uপজীব । িকnt e সব আpবাক িকংবা
ঐশী বচেনর চেয় গেবষণারত িবjানীেদর কথাi আজ aেনক kেt বশী gহণীয়। তাi মহািবে র জn
eবং পিরণিত িনেয় eকজন পাপ িকংবা বায়তুল মাকারেমর খিতেবর চেয় িsেফন হিকং িকংবা
oয়াiবােগর মত িবjানীেদর মতামতi e সমেয় সেচতন মানুষেদর কােছ বশী আকষনীয়।
িকnt তারপরo সমােজ ধেমর eকটা বড় ভূিমকা আেছ। iসলাম ধম, ী ধম, িহnু ধম, বৗd ধম pভৃিত
ধমgেলা মানব iিতহােস aেনক বড় ধরেণর pভাব িবsার কেরেছ। e সমs ধেমর pিরত পুrষ, নবী রসুল
আর ধমgrেদর uৎসািরত বাণী, পিবt gngেলার aনুেpরণা, pত ােদশসমূহ eবং তােদর তির
আধ ািtকতা, রীিত-নীিত, কলা, কৃি , pাথণা-গীত, স ীত –শ ামা স ীত, কাoয়ালী, গজল, ভজন; িকংবা
মিnর, মসিজদ, প ােগাডা, ক ােথ াল, নামাজ, রাজা, পূজা-পাবন, বড়িদন, বুd পূিণমা, ঈদ িকংবা মহরম
- egেলা আমােদর সংsৃিতর সােথ oেতাpেতাভােব জিড়ত। সমাজ সভ তার িবন ােস , িকংবা iিতহােসর
পিরkমায় ধম িনঃসেnেহ eকিট শিkশালী িনয়ামক। আর eটাo ভুেল গেল চলেব না য, বাংলােদশ তা
বেটi, পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষi কান না কান ধেম িব াসী। কােজi সমাজ eবং iিতহাস িবে ষেণ
ধমেক আলাদা কের grt িদেতi হেব। সমাজ গঠেন িক িব ােসর eকটা বড় ভূিমকা আেছ? িব াস িক
তেব মানব মেন pািথত িছল pথম থেকi? িকংবা সমাজ িববতেনর ধারায় িটেক থাকার সংgােম ‘িব াস’
ব াপারটা কান বাড়িত uপেযািগতা তির কেরিছল? আেবগ িদেয় নয়, বjািনক ভােবi e p gেলার
utর খঁাজা জrরী। e বiেয় লখেকরা আধুিনক গেবষণা eবং তেথ র আেলােক স সমs pে র utর
খুঁজেত সেচ হেয়েছন।

e বiেয়র pথম aধ ােয় মহািবে র uৎপিtর পছেন ঈ েরর কান ভূিমকা আেছ িকনা eর utর খঁাজার
চ া করা হেয়েছ। ঢালাoভােব সবসময়i মেন করা হেয়েছ ঈ রi হেc মহািব ‘সৃি র’ পছেন pথম
কারণ। আিম আমার pথম pবেn ei সjাত ধারণািট িনেয় আেলাচনা কেরিছ। eর পেরর লখািট
আলবাট আiনsাiেনর। িমিডয়ায় খুব ফলাo কের আiনsাiেনর মত িবjানী কত বড় ধািমক িছেলন তা
pচার করা হয়। ধম o িবjান িবষেয় আiনsাiেনর িনেজর লখা থেকi (িদগn সরকার aনুিদত)
পাঠেকরা eর সত তা খুেঁ জ িনেত পারেবন। আiনsাiন খুব পিরsার কেরi বেলেছন – ‘মানুেষর
নিতকতার জন তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর
সামািজকতার। মানুষ যিদ পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ মহtt কাথায়
থােক?’ সmpিত আiনsাiেনর eকিট নতুন িচিঠ িনলােম eকশ সtর হাজার পাuেn িবিk হেয়েছ। স
িচিঠেত আiনsাiন ঈ র িব াসেক ‘বালিখল কুসংsার’ (childish superstition) িহসেব aিভিহত
কেরেছন। িদগn সi িচিঠিটর pেয়াজনীয় aংশটুকু aনুবাদ কের e বiেয় anভুk করার pয়াস
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িনেয়েছন। e ছাড়াo eেত সংকিলত হেয়েছ আiনsাiেনর িবিভn রচনা থেক ধম o িবjান িবষেয় বশ
িকছু িচtাকষক udৃিত। e aধ ােয়র পেরর লখািট akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক িরচাড ডিকেnর।
e লখািটেত ঈ র o ধম সmেn আiনsাiেনর মেনাভাবেক আেরা গভীের িগেয় িবে ষণ কেরেছন
ডিকn। pবnিট aনুবাদ কেরেছন িশkা আেnালন মে র পুেরাধা ঢাকা িব িবদ ালেয়র pাkন aধ াপক ড.
aজয় রায়। সmািনত পাঠেকরা e pবn dিট থেক আiনsাiেনর মেনাজগৎ সmেn িনেজরাi eকিট
িসdােn uপনীত হেত পারেবন। eর পেরর pবnিট মুkমনা সদস পদাথিবদ aপািথেবর। ‘sাধীন icা,
মn o ঈ েরর আিst’ নােমর pবnিটেত aপািথব িবে ষণ কের দিখেয়েছন য মানুেষর sাধীন icা eবং
ঈ েরর সবjতা আসেল পর র-িবেরাধী। মেnর যুিk তথা ‘আgেমn aব iিভল’-eর িনিরেখ ঈ েরর
aিstেক aপািথব p িবd কেরেছন শিkশালী যুিkেত। eর পেরর pবnিট িলেখেছন ড. aজয় রায়। িতিন
eকজন aেjয়বাদী পদাথিবেদর দৃি েকান থেক ঈ র eবং ধমেক িবে ষণ কেরেছন। e aধ ােয়র পরবতী
pবnিট eেসেছ eকজন সংশয়ীর দৃি েকান থেক। আহমাদ মাsফা কামাল e pবnিটেত বলেত
চেয়েছন, লালন, oমর খয়াম, িমজা গািলব, হািফজ, rিম, রবীndনাথ, আiনsাiন eঁরা কui আিsক
িছেলন না; আবার তারা য নািsক িছেলন eমন কােনা pমাণo পাoয়া যায় না। জনাব কামােলর মেত,
eঁরা িছেলন সংশয়ী। e aধ ােয়র শষ pবnিটেত আিম মহািবে র uৎপিt eবং ঈ র িনেয় eকিট দাশিনক
আেলাচনা করার pয়াস িনেয়িছ।

বiেয়র িdতীয় aধ ােয় পিরকlনা, িডজাiন o ঈ র িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। e ব াপারgেলা পি মা
িমিডয়ায় iদািনং নতুন কের আেলাচনায় uেঠ eেসেছ, িবেশষত, iেnিলেজn িডজাiন বা সৃি র বুিdদীp
aনুকl বাজারজাত হবার পর থেকi। ধমবাদীেদর aেনেক সূk সমnেয়র যুিk (Fine tuning
argument) eবং নরtবাচক যুিk (Anthropic argument) pভৃিত যুিkমালা সািজেয় ঈ রেক খুজ
ঁ বার
চ া করেছন। সi ‘যুিk’gেলার eকিট চমৎকার জবাব িদেয়েছন pখ াত পদাথিবদ aধ াপক িভkর
s র তার ‘িবjান িক ঈ রেক খুেঁ জ পেয়েছ?’ pবেnর মাধ েম। pবnিট আমােদর জন aনুবাদ কেরেছন
ড. pদীপ দব। e aধ ােয়র িdতীয় pবnিট নােবল পুর ার িবজয়ী পদাথিবjানী িsেভন oেয়iনবােগর।
তঁার ‘পিরকিlত মহািব ?’ pবেnর মাধ েম িতিন দিখেয়েছন মহািবে র uৎপিtর পছেন কান aপািথব
সttার পিরকlণা বা িডজাiন জিড়ত িছল না। pবnিট aনুবাদ কেরেছন িদগn সরকার। eর পেরর pবেn
ঈ েরর aিst িনেয় সৃি র যুিkেক খnন কেরেছন aপািথব। s া eবং ধম যখন aস িতর – pবেn ঢাকা
িব িবদ ালেয়র িশkাথী সকত চৗধুরী s া eবং ধম িব ােস যুিkর সংকটgেলার িকছু নমুনা তুেল
ধেরেছন। eর পেরর লখািটেত আিম দিখেয়িছ য, িববতেনর যেহতু কাজ কের ধুমাt িবদ মান
বিশ gেলার oপর িভিt কের দীঘ সময় ধের পিরবিতত eবং পিরবিধত হoয়ার ফলrিতেত, তাi খুব
যুিkস ত কারেণi pাণীেদেহ aেনক trিটপূণ a pত দখা যায়, কান সবj s ার িনখুত
ঁ িডজাiেন
িকংবা পিরকlনায় তির হেল eমনিট ঘটেতা না। ‘বাগােন গাপেন eকজন মালী আেস aথবা আেস না’
pবেn শােহiল মতািহর চৗধুরী জন uiজডেমর ‘ধেমর দশন’ বiিট থেক নoয়া িবখ াত ‘মালী’-র
rপেকর সাহােয দখােত সেচ হেয়েছন য, িববদমান di পk মহািব সmেক িকংবা eর পছেন কান
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িডজাiনার থাকা বা না থাকা সmেn তােদর মেনর ভাবেক pকাশ করেলo সিট য জগৎ সmেক সত হেব
তা হলফ কের বলা যােব না। ei aধ ােয়র শষ লখািটেত বন া আহেমদ আর আিম আেমিরকায়
iেnিলেজn িডজাiেনর নােম িকভােব ধমাnতা, কুসংsার আর aৈবjািনকতা uেs দoয়া হেc, আর
egেলার পছেন কলকািঠ কারা নাড়েছন– তার eকিট িবsৃত বণনা হািজর কেরিছ।

তৃতীয় aধ ায়িটেত বiেয়র কndীয় িচnার uপsাপন ঘেটেছ। e aধ ায়িটেত utর খঁাজার চ া করা

হেয়েছ ধম o িবjােনর স াত িনরnর চলেত থাকেব থাকেব নািক থাকেব সহাবsান। pথম লখািটেত
(িবjানমন ধারা, ধমাcn sাত) ড. iরিতশাদ আহেমদ বিল ভােব দিখেয়েছন ধম o িবjােনর মধ কার
anিনিহত dnd। তার মেত, িবjান যখােন িনত নতুন jােনর সnান কের চেলেছ ধম তখন ভুল ধারণা,
িমথ া গl-কািহনী আর আজgিব কlনার uপর িনভরশীল হেয় রেয়েছ। িতিন মেন কেরন, ধু িবjান নয়সংsৃিতর িবকl িহসােবo ধম প াদপদ কারণ ধম মানুষেক rিচশীল হoয়ার কান pরণা যাগায়না; ধম
মুল েবােধর uৎস িহসােবo apেয়াজনীয়, eবং ধম eমন িক আধ ািtকতার িবকােশo িনতাni apতুল
eবং িনmমােনর। eর পের ‘ধম, িবjান o িবjানমনsতা’ শীষক pবnিটেত aধ াপক শিহdল iসলাম
aত n পিরsার ভােব দিখেয়েছন য, ধম হেc ভাববােদর সেবাc rপ। সখােন যুিkর কান sান নi।
যুিkহীন িব াসi হল ধেমর pধান শিk। িকnt িবjান o দশন তা নয়। িবjান িনেভজাল বstতািntক।
ধমেচতনা o ঈ রিব াস নামক তৃতীয় pবেn ড. oয়ািহদ রজা ধমেচতনা eবং ঈ ের িব ােসর িবিভn
aেযৗিkকতা িনেয় আেলাচনা কেরেছন eবং িবিভn ধেমর iিতহাস পযােলাচনা কের দিখেয়েছন - মানুেষর
ধমেচতনা o ঈ র িব াস আপাতঃ দৃি েত চকমেক সেত র মেতা মেন হেলo আসেল aবাsব o aলীক।
eর পেরর pবn ‘ধমিব াস, িবjানিব াস o eক িচl ত iিতহাস’-e ড. pদীপ দব ধম o িবjােনর
মধ কার রkাk dndযুেdর iিতহাস আমােদর মেন কিরেয় িদেয়েছন। ‘সৃি তেttর aসারতা বনাম
িববতনতেttর সাফল ’ pবnিটেত িদগn সরকার দিখেয়েছন িক ভােব িকভােব িবjান সৃি তেttর
গালগpgেলােক ধীের ধীের হিটেয় িদেc। eকটা সময় মানুষ সমতল পৃিথবীর ধারণায় িনমিjত িছল, তখন
িবjানীরাi মানুষেক তা থেক মুk কেরেছন। eখন আর কu সমতল পৃিথবীর কlনায় িব াn হয় না।
িদগn আশা কেরন aদূর ভিবষ েত kমাগত pমাণ o পরীkার সাহােয িববতনবাদo জনমানেস eকi ভােব
sান কের নেব। বন া আহমেদ aনুিদত ‘ডারuiিনজেমর আত ’ pবnিটেত aধ াপক িভkর s র
দিখেয়েছন বjািনকভােব pমািণত eকিট িবষয় হoয়া সেtto িববতনবাদ কন eখেনা ধমাnেদর মেধ
‘আতংক’ িহেসেব িবরাজ করেছ। ‘িবjান o iসলাম - aিnম সংঘাত’ pবnিটেত টড িপকক দিখেয়েছন
আজেকর iসলািমক dিনয়া সিত কার িবjান চচার aভােব িকভােব ধীের ধীের আেরা পছেনর িদেক চেল
যােc। pবnিট aনুবাদ কেরেছন তানবীরা তালুকদার। eর পেরর pবnিটেত pখ াত মানবতাবাদী aধ াপক
eবং সকু লার িহuম ািনজেমর pিত াতা পল কাজ বণনা কেরেছন কন িতিন ধমীয় দাবী সmেn
সংশয়বাদী। পেরর pবnিট িsেফন জ gেlর বhল িবতিকত ‘aসmৃk sতnt বলয়’, যা আিম e লখার
pথমিদেক আেলাচনা কেরিছ। pবnিট aনুবাদ কেরেছন বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব
টকেনালিজর িশkাথী খান মুহাmদ। gেlর pবnিটর সােথ eকমত পাষণ না কের pবnিটর িবিভn যুিk
খnন কেরেছন aধ াপক িরচাড ডিকn। ডিকেnর pবnিট aনুবাদ কেরেছন তানবীরা তালুকদার। eর
পেরর pবেn শ র রায় মাkীয় দৃি েকাণ থেক িবjান o ধেমর মেধ সmক খঁাজার চ া কেরেছন।
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গণেফারাম কndীয় কিমিটর গেবষণা, পিরকlনা o পিরসংখ ান িবষয়ক সmাদক মাঃ জােন আলম
দিখেয়েছন, আধুিনক ধমেবtারা যতi pানাnকর pয়াস পাক না কন, িবjান িদেয় ধমেক pমাণ করা
িকংবা িবjান o ধেমর মেধ যৗিkক সমnয় সানার পাথরবািটর মত aসmব eকিট pকl। িকnt তারপরo
ধমেক তার aবsান o আমজমগেণর মানেস তার সুদৃঢ় িশকড়েক asীকার করাo aসmব eকিট ধারণা বেল
মেন কেরন িতিন। তাi িতিন তার pবn ‘ধম o িবjান: সংঘাত-সমnেয়র রণনীিত-রণেকৗশল’ –e িতিন
সমূহ স াত eড়ােত িকছু pােয়ািগক রণনীিত o রণেকৗশলগত eকিট pকেlর psাবনা utাপন
কেরেছন। ‘ধেমর srপ eবং িবjান’ pবেn আবুল হােসন খাকন দিখেয়েছন য, ঢালাoভােব য মেন
করা হয় iসলাম ধম আিবভােবর আেগ জােহিলয়া যুেগ পৃিথবীর মানুষ িছল পুেরা aসভ -ববর eবং প তুল ,
আর iসলাম eেস আমােদর স aবsা থেক udার কেরেছ, eিট eেকবােরi িমথ া। িতিন আেরা মেন
কেরন, eখােন ধম-িবjােনর eেক-aপেরর সমnেয়র িকছু নi। বরং আেছ সংঘাত, eবং aিনবাযভােব
আেছ িমথ ার ধবংস বা মৃতু । e aধ ােয়র ‘ধম নয় িবjান’ শীষক শষ pবেn আকাশ মািলকo pায়
eকi aিভমত িদেয়েছন য, ধম নয়, বরং িবjােনর মেধ i লুিকেয় রেয়েছ আমােদর ভিবষ েতর সmাবনা;
তাi ধম eবং িবjােনর সমnেয়র pেচ া aথহীন।

চতুথ aধ ােয় eেসেছ ধমgেn আধুিনক িবjান খুেঁ জ পাoয়ার িবষয়িট। ‘িবjানময় িকতাব’ নােমর pথম

pবnিটেত আিম দিখেয়িছ িকভােব iদািনং শতাbী pাচীন ধমgngেলার িবিভn আয়াত বা াকেক িবিভn
চতুর aপব াখ ার মাধ েম আধুিনক িবjান খুেঁ জ পাoয়ার চ া করা হেc। eর পেরর pবnিটেত জােহদ
আহেমদ বjািনক পdিত বলেত িক বাঝায় তা সিবsাের ব াখ া কেরেছন eবং কাথায় িবjান ধম eবং
aপিবjােনর সীমােরখা টানা যেত পাের e িনেয় আেলাকপাত কেরেছন। pবnিটর িশেরানাম সংগত
কারেনi – ‘িবjান, ধম eবং aপিবjান – কাথায় টানব সীমােরখা?’। eর পেরর pবnিটেত নািsেকর
ধমকথা নােমর লখক দিখেয়েছন ধমgেn আধুিনক িবjােনর সnান করা আসেল িনম গােছ আেমর সnান
পাoয়ার মতi aবাsব eনং হাস কর। ‘িবjান, ধম o িব াস’ pবnিটেত aপািথব ধমবাদীরা য িবjােনর
সােথ ধমেক যুk কের দাবী কেরন য, ধেমর িবিভn আয়াত o াকgেলা পাঠ কেরেল িবjানেক পাoয়া
যায় – ei দাবীর ািn িনেয় মেনাj আেলাচনা কেরেছন। eর পের ‘iসলামী িবjােনর পৗরািণক কািহনী’
শীষক pবেn খান মুহাmদ দিখেয়েছন iসলােমর pচীন পৗরািণক কািহনী gেলােক িকভােব নানা ধরেণর
aপব াখ া কের বjািনকতার লবাস পরােনা হেc। e aধ ােয়র শষ pবn ‘ভগবdীতায় িবjান aেnষণ
eবং aন ান ’ –e aনn িবজয় দিখেয়েছন িকভােব িহnু মৗলবাদীরা ীমdগবdীতার মেধ aথহীন ভােব
আধুিনক িবjােনর সnান কের চেলেছন।

প ম aধ ােয় নিতকতা o মূল েবাধ কতটা ধম থেক uৎসািরত তা িনেয় বstিন আেলাচনা করা হেয়েছ।

নিতকতা ব াপারিটেক কবল sগীয় ব াপার মেন কের ব াপারটার uপর eক ধরেণর ঐ িরক আবরণ
দoয়ার চ া করা হয়। e ধরেণর দাবী কতটা যৗিkক তা িনেয় আিম pথম pবn – ‘ নিতকতা িক ধুi
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বেহেs যাoয়ার পাসেপাট?’ –e আেলাচনা কেরিছ। ধমi নিতকতার uৎস - ei সjাত eবং বhল
pচিলত ধারণািটেক p িবd কেরেছন aপািথব তঁার pবেn। ‘হতবুিd, হতবাক’ pবেn মীজান রহমান
কারান িবে ষণ কের দিখেয়েছন iসলাম ধেমর নিতকতা aেনক kেt aমানিবক ধু নয়, যুিk
বুিdহীনo বেট। আমােদর মূল েবাধ য আসেল ঈ র হেত আগত িকছু নয় – বরং সমাজ িববতেনর ফলrিত
িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিt িহেসেব গেড় uেঠেছ – তা আেলাচনায় eেনেছন aধ াপক িভkর
s র। pবnিটর aনুবাদ কেরেছন মুিn কফােয়তুlাহ। ei ধারনািটেকi পেরর pবn ‘িববতেনর দৃি েত
নিতকতার udব’-e আেরা িবsৃত কেরেছন aপািথব- ব াখ া কেরেছন িববতেনর পটভূিমকায় নিতকতার
udব o িবকাশেক। সmূরক আেরকিট pবেn িদগn সরকার িরচাড ডিকেnর ‘sাথপর িজন’ তেttর
আেলােক পার িরক সহেযািগতা, সহমিমতা eমনিক আtত ােগর pবণতার udবেক ব াখ া কেরেছন। eর
পেরর pবn ‘pসংগ – নিতকতা’ ত পুrিজত সাহা নিতকতার িকছু দাশিনক সমস া িনেয় আেলাচনা
কেরেছন। e aধ ােয়র শষ pবেn নািsকতা িনেয় িকছু ভুল ধারণার aবসান ঘটােত চেয়েছন স াম
হ ািরস। pবnিটর aনুবাদ কেরেছন িদগn সরকার।

ষ aধ ােয় আধুিনক aথ o তেttর আেলায় ধেমর uৎস িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ। pথম pবnিট

িদগn সরকােরর। eর পেরর pবnিট utর পুrেষর। dেটা pবেni িকছু pা ল uদাহরেণর মাধ েম দখােনা
হেয়েছ িকভােব িবিভn িমথ কােলর পিরkমায় ধম িহেসেব বেড় uঠেত পাের। pথম pবnিট জীবিবjান
(দলগত িনবাচন, িমম িবন াস pভৃিত) দৃি েকান থেক, িdতীয়িট সমাজিববতেনর দৃি েকান থেক। ‘ধেমর
uপেযািগতা’ pবেn aধ াপক িরচাড ডিকn ব াখ া কেরেছন ডারuiনীয় িববতেনর ধারায় ধেমর ভূিমকা
eবং aিsেtর কারণ। eর পেরর pবেn আিশক মাহমুদ rপম ‘িব াস’ ব াপারটা pথম থেকi মানব মেন
‘ pািথত’ িছল িকনা তা িনেয় বstিন আেলাচনা কেরেছন। িতিন pবnিটেত িব ােস িববতেনর ভূিমকা
িনেয়o আেলাচনা কেরেছন আধুিনক তেথ র আেলােক। ‘মানুেষর udব িক কান sগীয় sেশর ফসল?’
নােমর pবnিটেত বন া আহেমদ দিখেয়েছন, মানুেষর বিশ pকৃিতর aন pানীেদর তুলনায় আপাত
দৃি েত িভn মেন হেলo কান sগীয় sেশ eর udব ঘেটিন, ঘেটেছ িববতেনরi kমধারায়। eর পেরর
pবnিটেত aপািথব িববতেনর দৃি েত জীবনেক ব াখ া কেরেছন।
পরবতী pবেn খান মুহাmদ
(িশkানিবস) রবাট eiচ লািভর িবে ষণ হািজর কের aিভমত িদেয়েছন য ধেমর pেয়াজনীয়তা pিতিট
যুেগi িছল, eখেনা eর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যায় িন। aধ ােয়র শষ pবnিটেত সামািজক পিরচেয়র
দৃি েত ধমীয় চতনার aিsেtর ব াখ া িদেয়েছন ড. িবpব পাল ।

সpম aধ ােয় আেলৗিকক বেল কিথত িবিভn ঘটনার বjািনক aনুসnান কেরেছন লখেকরা। pথম

pবnিটেত aনn িবজয় দাশ ঈ র দশন, aতীিndয় aনুভূিত, টিলপ ািথ সহ বশ িকছু aেলৗিকক ঘটনার
বjািনক ব াখ া হািজর কেরেছন। eর পেরর pবেn আিম দিখেয়িছ আtা িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া
করার pবণতািট খুবi pাচীন eবং aৈবjািনক। sায়ুিবjান, মেনািবjান, শরীরিবjান, জেনিটk আর
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িববতনিবjােনর নতুন নতুন গেবষণা আtােক আkিরক ভােবi র ম থেক হিটেয় িদেয়েছ। ‘pাথনা িক
কান কােজ আেস?’ pবnিটেত ফিরদ আহেমদ ঐ িরক শিkর কােছ pাথনার anঃসারশূন তা তুেল
ধেরেছন। ‘মহাpাবেনর বাsবতা’ pবnিটেত aনn িবজয় দাশ গািনিতক ভােব িহেসব কেষ eবং aন ান
সাk -pমাণ হািজর কের দিখেয়েছন য, নূেহর আমেলর মহাpাবেনর বণনা কবল uপকথা িকংবা
aিতকথন ছাড়া আর িকছু নয়। পেরর pবnিটেত িয র মৃতু রহস uেnাচন কেরেছন ড. oয়ািহদ রজা।
eর পেরর pবেn মানুেষর পয়গmর হেয় oঠার সুলুক-সnান কেরেছন দীkক dািবড়। ‘পরকােলর
পরাবাsবতা’ pবnিটেত দীপক চাপড়া পরকােলর aিsেtর sপেk য সমs ‘pমাণ’ হািজর কেরেছন
সাmpিতক ‘Life After Death: Burden of Proof’ বiেয় তা যুিkিন ভােব খnন কেরেছন মাiেকল
শারমার । শারমােরর pবnিট aনুবাদ কেরেছন ফিরদ আহেমদ। আমরা ছাটেবলায় বাংলােদেশ েন েন
বড় হেয়িছলাম নীল আমsং নািক চঁােদর মািটেত নেম আজান েন মুসিলম হেয় গেছন। ei বhল
pচিলত ‘িমথ ার বসািত’িটেক খnন কেরেছন লাiট হাuজ তার pবেn। ‘িডেmর সnান eবং রােশদ
খালীফা o তার ম াথিমিটকল িমরাকল aব কারআন তtt’ – pবnিটেত রাশাদ খািলফা িকভােব কারান
টmািরং কের তার িবখ াত ‘19 তtt’ হািজর কের কারােনর আৈলিককতা দািব কেরেছন – তার মুেখাশ
uেnাচন কেরেছন নািsেকর ধম কথা। eর পেরর pবnেত িবpব পাল গেনেশর dধ খাoয়ার aেলৗিককতা
খnন কেরেছন, যা বছর কেয়ক আেগ ভারেত িহnুেদর মেধ গন-িহেsিরয়া তরী কেরিছল। eর পেরর
pবnিট eিরক ফন দািনেকনেক িনেয় – িযিন িবগত শতেকর আিশ eবং নbi-eর দশেক খুবi িবখ াত হেয়
uেঠিছেলন - মহাজাগিতক pানীরা eকসময় পৃিথবীেত eেস আমােদর মানব সভ তার পtন আর িবকাশ
ঘিটেয়িছেলা, আর তার িনদশন আমরা পাi িপরািমড থেক r কের কুতুব িমনার পযn aেনক িকছুেত–
তােক িনেয় eকিট pবn িলেখেছন sপন িব াস। aধ ােয়র শষ pবnিটেত ‘aেলৗিকক সংখ াতtt’ িনেয়
যাবতীয় ভঁাoতাবািজর srপ uদঘাটন কেরেছন নািsেকর ধমকথা।

a ম aধ ােয় ধমিনরেপkতা, ধমীয় aসিহ ুতা eবং মৗলবােদর pস eেসেছ। আমােদর uপমহােদেশ

ধমিনরেপkতা বা সকু লািরজমেক ভুলভােব সংjািয়ত কের ‘সব ধেমর pিত সমান dা’ িহসেব িচিhত
করা হয়। িকnt সকু লািরজেমর মমাথ সিট নয়, বরং ধমেক রাে র কােজর সােথ জড়ােনা যােব না- eটাi
য সকু লািরজেমর মাdা কথা, eবং সিট য কu s কের বেলন না, তা ব াখ া কেরিছ। পেরর
কেয়কিট pবেn ধমীয় aসিহ ুতার ব াপারিট uেঠ eেসেছ। aতীেত (eবং eমনিক বতমােনo) বh pখ াত
িবjানী িকংবা মুkমনা দাশিনক ধমীয় কাপানেল িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয়িছেলন (িকংবা eখেনা
হেcন)। তার িকছু নমুনা ei pবngেলােত পশ করা হেয়েছ। হাiেপিশয়ােক িনেয় pবnিটেত আিম
গিণতj হাiেপিশয়ার বদনাঘন uপাখ ান বণনা কেরিছ – িকভােব eকসময় ীি য় মৗলবািদরা তার দহ
টুকেরা টুকেরা কের হত া কেরিছেলা। ‘brেনার মৃতু eবং িকছু p ’ –pবেn ড. শিহdল iসলাম
কাপািনকােসর সৗরেকিndক তtt সমথেনর জন িকভােব ীি য় চােচর পুেরাধারা জ াn পুিড়েয় মেরিছেলা
তার বণনা হািজর কেরেছন। িতিন আমােদর eo sরণ কিরেয় িদেয়েছন য, 1992 সােল – গ ািলিলoর
মৃতু র চারশ বছর পের চাচ গ ািলিলoর pিত চাচ য aমানিবক আচরণ কেরিছেলা তার জন kমা pাথনা
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কের; িকnt brেনার pিত চাচ aদ াবিধ eমন কান sীকােরািk pদান কেরিন। িবjানী আর দাশিনকেদর
uপর aত াচােরর ব াপারটা য কবল ী ানেদর eকেচিটয়া িছেলা না, বরং ‘iসলােমর িচnার iিতহােস
সেত র শহীদ’ য কম নয়, তার বশ িকছু নমুনা পশ কেরেছন নুrjামান মািনক তার pবেn। িkেsাফার
িহেচনস তঁার pবেn (aিg aিধrঢ় aনূিদত) দিখেয়েছন ধম িজিনসটা সামািজক, রাজৈনিতক, সাংsৃিতক
সব িকছুেক িকভােব ধীের ধীের িবষাk কের তুলেছ। পেরর pবেn নুrjামান মািনক মেন কিরেয় িদেয়েছন
য, brেনা ধু নয়, তার সমসামিয়ক আেরা aগিনত িবjানী আর দাশিনকেদর uপর aত াচােরর
িsমেরালার চািলেয়িছেলা ধেমর জাধারীরা- আমরা যন সgেলা ভুেল না যাi। eর পেরর pবn –
‘ মৗলবাদ : uৎস সnান, iিতবৃt eবং সমকালীন pিkত’ –e রিবuল iসলাম মৗলবােদর iিতহাস
আমােদর সামেন তুেল ধেরেছন eবং e থেক মুিkর িকছু uপায়o বাৎ ল িদেয়েছন। মাঃ জােন আলম
তার pবেn মৗলবােদর জn o িবকাশ িনেয় আেলাচনা কেরেছন, eবং িকভােব eেক rখা যায় তা িনেয়
িবsৃত আেলাচনা কেরেছন। e aধ ােয়র সব শষ pবnিটেত আিম ধমানুভূিত eবং ধেমর aসিহ ুতার
pkাপট বণনা কেরিছ।

নবম aধ ােয় ধম o নারীর pস eেসেছ। pথম pবেn নিnনী হােসন বণনা কেরেছন িকভােব পুrষেদর

রিচত ‘ধম’ নারীেদর সামািজকভােব িবকলাংগ কের রােখ। িবিভn iসলামী িকতাব ঘঁেট নিnনী দিখেয়েছন,
ধেমর মেধ থেক পুrেষর সমান aিধকার দািব করাটা aেনকটা ‘ সানার পাথরবািট’র মতন। িহnু ধেমo
য মেয়েদর aবsা খুব eকটা ভাল িকছু নয় তা িহnুেদর ধমgn আর পুরাণ ঘেট দিখেয়েছন aনn িবজয়
দাশ তার ‘'সনাতন ধেম'র দৃি েত নারী’ pবেn। aধ েয়র পরবতী pবn- ‘িচরকালীন মাlাতnt বনাম নারীর
সমানািধকার’ ত রিবuল iসলাম দিখেয়েছন িকভােব মাlারা ধমেক ব াবহার কের নারীেদর aবrd কের
রােখ িচরকাল। aধ ােয়র শষ pবেn দীkক dািবড় মত pকাশ কেরেছন য, eকটা সময় নারী পুrেষর
সােথ কঁােধ কঁাধ িমিলেয় মানব সভ তার পtন ঘিটেয়িছেলা, সi নারীেক পরবতীেত kমতাহীন কেরেছ
আসেল মেনািথiজম বা eকক ঈ েরর pবkারা।

দশম aধ ােয় aন ান pসংগ। ‘সৃি তেttর গালগp বনাম িববতেনর িশkা’ pবেn

মhল কামদার
(aনুবাদ- তানবীরা তালুকদার) বণনা কেরেছন িক ভােব ধেমর িবিভn গালগpgেলা eমন ভােব মানুেষর
মেধ জঁািকেয় বেসেছ য সgেলা রীিতমত যুd কের আমােদর তাড়ােত হেc। sjা িনেয় eকিট সুnর
লখা িলেখেছন ড. দীেপন ভ াচায, িতিন দিখেয়েছন eর aেনক িকছু সমাধােনর জন ভিবষ ৎ িবjান
গেবষণার িদেক তািকেয় থাকেত হেব; তঁার মেত e eখেনা সংঘাত- সমnেয়র uে । মানব pকৃিত িক
জnগত নািক পিরেবশগত – e িনেয় সুgিnত আেলাচনা কেরেছন aপািথব। সমকািমতা (সমেpম)
pকৃিতিবrd কান ব াপার িকনা তা িনেয় জীবিবjােনর দৃি েকান থেক আেলাচনা কেরিছ আিম। eকi
িবষয় িনেয় সামািজক দৃি েকান থেক eকিট সmূরক লখা িলেখেছন িsgা আলী। িরচাড ডিকেnর মেয়

মুkমনা
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ভূিমকা

জুিলেয়েটর দশম জnিদন uপলেk তার মেয়েক লখা ডিকেnর লখা িচিঠর aনুবাদ কেরেছন aিg
aিধrঢ়। ‘আtঘাতী কুসংsার’ pবেn ড. pদীপ দব দিখেয়েছন িকভােব সমােজ জেম থাকা িবিভn
কুসংsারgেলা রীিতমত আtঘাতী হেয় oেঠ। ‘মহাশূেন িশবিলংগ’ pবnিটেত ড. নৃেপnd নাথ সরকার তার
ছাটেবলাকার িবিভn ঘটনা সািজেয় মানুেষর মেধ জেম থাকা কুসংsােরর চমৎকার বণনা িদেয়েছন।
‘সবgাসী aপ-‘বাদ’ বনাম eকজন আরজ আলী মাতুbর’ pবেn রণদীপম বসু কৃষক-দাশিনক আরজ আলী
মাতুbর-eর জীবন দশন সহজ ভাষায় পাঠকেদর জন তুেল ধেরেছন। বiিটর সবেশষ pবn ‘আমার sগ
eখােন’ ত ড. মীজান রহমান uেlখ কেরেছন িতিন ধমgেn বিণত কান পিততালয় সদৃশ কান sগ চান
না, বরং িতিন মেন কেরন, আমােদর মত aধািমক মানবতাবাদীেদর sগ eখােনi, ei মহামানেবর
সাগরকূেল - যখােন মনুষ t আেছ, নারীর pিত সmান আেছ, কুমারী িকেশারীর pিত আেছ sেহর দৃি ,
সখােনi আমােদর sগ। inারেনেটর মুkমনা সাiেটর জন িলিখত e pবngেলা ছাড়াo বাংলােদশ থেক
আেরা িকছু আকষনীয় লখা মূল বiেয় anভুk হেব।

বiিট সংকলেনর শষ মুহূেত সুরিজত মুখাজী িবjান eবং ধেমর সংঘাত িকংবা সমnেয়র pেচ া aথহীন
uেlখ কের মাঃ জােন আলেমর eকিট pবn (e বiেয়র তৃতীয় aধ ায় dঃ) খnন করেত সেচ হন। ei
pবnিট মুkমনায় িকছু িবতেকর জn দয়। pিতিkয়া িহেসেব আিম িনেজ eকিট তাৎkিণক pিতিkয়া ব k
কির। মাঃ জােন আলমo সুরিজত বাবুেক eকিট utর দন। আমরা সgেলা ei বiেয়র পিরিশে
anভুk কেরিছ। বছর খােনক আেগ eক সময় জনাব মসবাহuিdন জoেহর-eর সােথ আমার
আিsকতা-নািsকতা শীষক eকিট মেনাj িবতক হেয়িছল। pাসি ক মেন করায় সi িবতকিটেকo আমরা
বiেয়র পিরিশে anভুk কেরিছ।

পিরেশেষ আিম ধন বাদ জানািc e বiেয়র সকল লখক আর ভানুধ ায়ীেদর যারা শত ব sতার মেধ o
বiিটর জন লখা িদেয়েছন eবং মূল বান uপেদশ িদেয় আমােক ধন কেরেছন। আমরা আশা করব e
বiেয়র pবngেলা পাঠেকর চতনা জগেত সাড়া জাগােব।
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