ধম o িবjান: সংঘাত-সমnয় eর p ঃ সাবেজকিটভ না
aবেজকিটভ?
( ী সুরিজত মুখাজীর pিতিkয়ার জবােব)

মাঃ জােন আলম
‘ধম o িবjানঃ সংঘাত সমnেয়র রণনীিত রণেকৗশল’ শীষক আমার eকিট িনবn মুkমনা oেয়ব সাiেট
pকািশত হেয়েছ। তার pিতিkয়ায় ী সুরিজত মুখাজী ‘ধম o িবjানঃ কাথায় সংঘাত o কন সমnেয়র
p ’ শীষক eকিট িনবn মুkমনায় pকাশ কেরেছন। তারi তাৎkিণক pিতিkয়ায় ী aিভিজৎ রায় তথ
o তtt সমৃd eকিট pিতিkয়া pকাশ কেরেছন। aিভিজৎ রােয়র সুিলিখত pিতিkয়ায় ী সুরিজত মুখাজী
aেনক pে র যথাথ জবাব পেয়েছন বেল আমার মেন হয়। তথািপ য সকল িবষয় ী aিভিজৎ রােয়র
লখায় আেসিন, স সকল িবষেয় মূল িনবেnর লখক িহসােব কান মতামত না িদেল সাধারণ পাঠক
িব ািnর সুেযাগ থেক যায় িবধায় আমার e pয়াস।
pথমত, আিম সুরিজত মুখাজীেক ধন বাদ জানাi, আমার িনবnিট মেনােযাগ িদেয় পাঠ করার জন । তার
pিতিkয়ার rেত আমার লখার gণগত মান িনেয় তার মnেব র জন o তােক ধন বাদ। সুরিজত বাবুর
pিতিkয়ার িশেরানাম থেক বুঝা যােc, িতিন িবjান o ধেমর মেধ সংঘােতর কান কারণ দখেত
পােcন না। তার মেত, সংঘাত যখােন নi, সখােন আবার সমnেয়র p কন? তার pিতিkয়ায়
সুরিজত বাবু আমার িনবেnর িবrেd pথম aিভেযাগ eেনেছন, আিম ধম o িবjােনর তুলনা করেত িগেয়
িবjােনর pিত পkপািতt কেরিছ eবং ধমেক তুলােধানা কেরিছ eবং িবjানেক ধেমর uপের sান
িদেয়িছ। d’িট পরsর িবেরাধী তtt বা দশেনর তুলনামূলক আেলাচনায় dেটােক িক সিঠক বলার সুেযাগ
থােক? যুিkবাদ স কথা িক সমথন কের?
িdতীয়ত, িতিন বেলেছন, িবjােনর সােথ ধেমর তুলনা পেড় তার মেন হেয়েছ, e যন রজনী গnা ফুেলর
সােথ িহমসাগর আেমর তুলনার মত udট। িতিন p তুেলেছন, iিতহােসর সােথ ভুেগােলর কন তুলনা
করা হয়না। িতিন eকিট দাrণ কথা বেলেছন, “pাচীন ধেমর (সৎ) pেণতােদর যিদ জানা থাকত য
ভিবষ েত িবjান নােম jােনর eকিট শাখা তরী হেব, যােত pমাণ o পযেবkণ ব িতেরেক কান িকছুরi
aিst sীকার করা যােবনা eবং ভিবষ েত িবjানমনs যুিkবাদী মানুেষরা ধম সmnীয় যাবতীয় তttেক
ভূয়া িব াস িভিtক আখ া িদেয় uিড়েয় দেব, তাহেল তারা হয়েতা aযথা সৃি , pকৃিত o িব bhাে র
ব াখ া eবং তার eকিট aিতমানিবক সৃি কতার যাগসূt iত ািদ িবষেয় মিতs ব েয় িবরত থাকেতন
aথবা মতবাদ pরেণ aেপkাকৃত সতক থাকেতন। ” তার e uিk থেক িতনিট sীকােরািk বর হেয়
আেস, eক, সব ধমpেণতারা সৎ িছেলন না ; di, তােদর মতবাদ pরেণ আেরা সতক হoয়ার aবকাশ
িছল, িতন, তারা aযথা সৃি , pকৃিত o িব bhাে র ব াখা eবং তার eকিট সৃি কতার যাগসুt iত ািদ
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িবষেয় মিs ব য় কেরেছন। সুরিজত বাবুরেতা না জানার কথা নয় য, ধমীয় দশেনর মূল িবষযেতা জগৎ
o জীব সৃি সmেক তার মতবাদ। তা বাদ িদেল ধমীয় দশেনর আর থােক িক? িতিন িলেখেছন,
‘পkপাতd যুিkবাদ ধমাn o কুসংsারাcn মতবােদর চেয় কােনা aংেশ কম নয়’। িpয় সুরিজত
বাবু, যুিkবাদ হল সেত uপনীত হoয়ার eকিট দাশিনক পdিত। কায-কারণ সmেকর uপর িভিt কের
aবেরাহ-আেরাহ পdিতেত কান িবষেয় সিঠক িসdােn পৗছার পdিত হল যুিkবাদ। eর কান পk
থােকনা। যুিkর পk বা িবপk eকমাt aিধকতর যুিk বা পাlাযুিk। সবােপkা মারাtক কথা িতিন
িলেখেছন, “যুিkবাদীেদর মেধ িকছৃ◌ু সংখ ক আেছ যােদর কাজ হল ধমgngিল পাঠ কের ধুমাt
সgিলর মেধ dnমূলক, trিটপূণ eবং িব ািnকর কী কী আেছ তা িনধারণ করা, আর যিদ তােত িকছু
সত তা থেক থােক, তা সযেt eিড়েয় িগেয় ধমেক িনছক eকিট িব াসিভিtক সmূণ াn তািttক
মতবাদ বেল যুি্ ◌k sাপন করা।” সুরিজত বাবু , ধমgেn িকছু িকছু dndমূলক, t“িটপূণ eবং িব ািnকর
িবষয় আেছ নািক? কী কথা িণ আজ মnরার মুেখ! সুরিজত বাবু হয়ত ভুেল গেছন, সব ধমgেn
িব াসীরা দাবী কেরন, তােদর ধমgn ঐশী বাণী। ধমgngেলােতo স কথা বলা আেছ। তা যিদ সত
হয়, তাহেল তােত িকছু িকছু dndমূলক, t“িটপূণ eবং িব ািnকর িবষয় থােক িকভােব ? তাহেল s াo
িক ভুল- ািnর uে নন ? সাবধান সুরিজত বাবু! e কথা মুেখ আনেল মৗলবাদীরা র র কের তেড়
আসেবন। ধেমর পেk বেলo শষ পযn িনেজর পিtক pাণটা িনেয় টানাটািন হেত পাের। eভােব
সুরিজত বাবুর আেরা aেনক বkব udৃত কের আেলাচনার aবকাশ থাকেলo িনবেnর আকােরর কথা
িবেবচনা কের তা করলাম না। তেব তার শষ আশাবাদিট eমন ধেমর িবjােনর সে সংঘাত বা সমnেয়র
কান p i uঠেবনাÑ িনেয় aবশ i আেলাচনা করেত হয়। কারণ ধম o িবjােনর মেধ সংঘাতটা কী
সাবেজকিটভ না aবেজকিটভ, তা বুঝেত পারেল সুরিজত বাবু eমন আশাবাদ ব k করেতন না। জn o
িবকাশগত কারেন ধেমর সােথ িবjােনর য িবেরাধ বা সংঘাত তা aবেজকিটভ। eটা কান ব িk,
বjািনক, ধমেবtা বা ধািমক লােকর icা-aিনcার uপর িনভর কেরনা। হ া, িবjােনর সােথ ধেমর
সমnয় করার pয়াসটা সাবেজকিটভ। eটা মানুেষর সমসামিয়ক কােলর pেয়াজেন, আথ-সামািজক,
সামািজক-সাংsৃিতক িকংবা রাজৈনিতক pেয়াজেন বা uেdেশ মানুষ করেত পাের বা কের থােক। ধেমর
সােথ িবjােনর সমnয় না করেল তােত িবjােনর িকছু যােব আসেবনা, বরং িনেজর aিst িঠিকেয় রাখার
pেয়াজেন ধম eখন িবjােনর আ য় খুঁজেছ, িবjান িদেয় ধেমর খািটt pমােণর pাণাnকর pয়াস চলেছ।
িকnt ধম o িবjােনর মেধ সংঘাতটা মানুেষর icািনরেপk। িবjােনর যত জয়, ধেমর তত kয় e di
দশেনর িবকাশ o agগিতর মাtা ব sানুপািতক। সুরিজত বাবুেদর মত aেনেকর কােছ বদনাদায়ক হেলo
eটাi সত । কিবgrর ভাষায়, সত য কিঠন, স কিঠেনের ভালবািসলাম।
ধম o িবjােনর সােথ সংঘাত কন, কনiবা সমnেয়র p িট সামেন আসেছ, িকংবা ধেমর সােথ
িবjােনর তুলনা কন, e সকল pে র সিঠক জবােবর মেধ i সুরিজত বাবু তার aেনক pে র জবাব
পেয় যােবন। বstত e pে র জবাব িনিহত আেছ ধম o িবjােনর জেnর মেধ i। সুরিজত বাবু িঠকi
বেলেছন, রজনীগnার সােথ িহমসাগর আেমর তুলনা চেলনা, তুলনা করা হয়না ভুেগােলর সােথ
iিতহােসর। পাlা p সুরিজত বাবুেকi, কন তা করা হেব ? d’টােতা eক িবষয় নয়। তুলনা চলেব
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রজনীগnার সােথ রজনী গnার, বাংলােদশী রজনীগnার সুগn নািক জাপােনর রজনীগnার সুগn বিশ,
িকংবা কানিট বশী
, ডাটা মাটা, পাপিড় বড় iত ািদ iত ািদ। iিতহােসর সােথ তুলনা চেল
iিতহােসর কােদর iিতহাস সমৃd, বাঙািলর না পা াবীর, pােচ র না pতীেচ র। ভূেগাল eর সােথ
ভূেগােলরo e তুলনা চেল, কান দেশর ভূ-pকৃিত কমন, কমন তার pাকৃিতক গড়ন iত ািদ iত ািদ।
eকi ধরেনর বstর সােথ বstর, মানুেষর সােথ মানুেষর eবং pাণীর সােথ pাণীর য তুলনা চেল সকথা
বুঝার জন কাuেক কিmuটার িবjানী হoয়ার pেয়াজন নi । িkেকটার আkাম না ফুটবলার আলফাজ
ভাল খেল, p টাi যমন aবাnর, তমন aবাnর আম মজা না কঁাঠাল মজা p িটo। িকnt ধেমর সােথ
িবjােনর তুলনােক সুরিজত বাবু e রকম aবাnর তুলনা বেল কন মেন করেলন? eখােন িবjান o ধম
সmেক তার uপলিbর িব ািn কাজ কেরেছ িনঃসেnেহ। ধম o িবjান dেটাi য দশন তেব জn o
িবকাশগত কারেণ পরsরিবেরাধী দশন । তােদর মধ কার dndিট রীিতমত বরী dnd। িবপিtটা eখােনi।
যেহতু d’িট দশন পরsর িবেরাধী, সেহতু d’িটi সত হেত পাের না। eখােন eকটােকi সত বেল
মেন িনেত হেব। ধমীয় দশেনর মূল িভিt হল জগৎ o জীব eর জn o িবকাশ, মৃতু o লয় eবং তার
িনয়ntণ সmেক কালkেম মানুেষর মেন গেড় oঠা gc gc িব াস বা ধারণা। স দশেনর uপর িভিt
কের সৃি হেয়েছ িকছু ব িkগত, পািরবািরক o সামািজক আচার-আচরণ িবেশষভােব s ােক সnt করার
জন aহিনশ pাথনা বা uপাসনা। s া বা সৃি কতায় িব াস, তার সntি িবধান কের পরেলৗিকক মুিk বা
মাkলাভ হল ধমীয় আচরণ বা uপসানার মূল কথা। eখােন ব িk বা সমােজর কল াণােথ যা িকছু করেত
বলা হেয়েছ, তারo pেণাদনা িকnt s ার সntি , িবিনমেয় sগ লাভ। ধমীয় দশন িচnা কের ব িk
মানুেষর মুিk তথা পরেলৗিকক মুিk িনেয়, যার মূল কথা মৃতু র পর স sেগ যােব না নরেক যােব।
পkাnের বjািনক দশেনর িভিt হল িকছু তtt-সমি aিভjতা, পযেবkন o পরীkেণর মাধ েম যা সৃি
হেয়েছ। বjািনক তtt বা দশেনর uপর িভিt কের গেড় oেঠেছ pযুিk, যা মানুেষর ব িk জীবন,
পািরবািরক o সামািজক জীবন, eমনিক রা ীয় জীবনেক পযn পােl িদেয়েছ। eখােন মানুেষর
পরেলৗিকক জীবেনর কান sান নi। sেগ যাoয়ার আশায় কান িবjানী তার গেবষণা পিরচালনা কেরন
না। সত েক জানা, jােনর aনুসnান o মানবেগা ীর কল ােণ িনত নতুন আিবsার, e হেলা eকজন
িবjানীর মহানbত। eর জন িবধাতা পুrষ তােক sেগ না নরেক পাঠােব সটা িনেয় তারা মােটo িচিnত
নন। পkাnের eকজন ধািমক বা ধমেবtােদর সকল ধমীয় িkয়া-কেমর লk পরেলৗিকক মুিk । তাi
ধমীয় দশেনর uপর িভিt কের গেড় oঠা িবিধ-িবধান কবল মানুেষর স সকল আচার-আচরণ িনেয় মাথা
ঘামায়, যা মানুেষর eকাn ব িkগত িকংবা পািরবািরক িবষয়। সমাজ o সভ তােক সচল রাখার য িভিt
বstগত uৎপাদন তােত ধেমর কান ভূিমকা নi। আিম পূেবi uেlখ কেরিছ, pাথিমকভােব ধমীয়
দশেনর সৃি হয় জীব o জগৎ সৃি সmিকত মতবােদর uপর িভিt কের- যিদo e মতবাদ kমাnেয়
িববিতত হেয়েছ। মজার ব াপার হল, e িবষেয়o সকল ধেমর মত িকnt eক নয়; বরং পরsরিবেরাধী।
িকnt জীব o জগৎ সৃি সmেক বjািনক মতবােদ কান পরsর িবেরাধীতা বা sিবেরাধীতা নi যিদo
স মতবােদর িববতন o িবকাশ আেছ। মানব সভ তার আিদ যুেগ িবশাল pকৃিত, আকাশ-বাতাস, চndসূয-gহতারা, নদী-পাহাড়-পবত, বন-জ ল iত াকার িজিনষgেলা িছল মানুেষর কােছ aপার িবsয়।
কারণ মানুষ সিদন ধু হািতয়ােরর িদক থেক নয়, মনেনর িদক থেকo িছল িনতাn aপিরপk o

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

সংঘাত-সমnয় eর p

aসহায়। ক সৃি করল বিচtময় e জগত o জীবন জn থেকi eসব ভাবনা মানুেষর মেন uদয়
হেয়েছ। তার যুিkস ত জবাব তারা খুেঁ জ পল eকজন সৃি কতােক আিবsার কের। তাi বলা চেল,
আিদম মানুষ ধু ধম সৃি কেরন িন, তার সােথ eকজন সৃি কতাo সৃি কেরেছন। তাহেল দঁাড়াল কী ?
সৃি কতা মানুষ সৃি কেরন িন বরং মানুষi তার pেয়াজেন সৃি কেরেছন সৃি কতােক। বstত সিদেনর
pkাপেট তাi িছল যুিkস ত। রীিতমত aকাট যু্ি◌k সৃি কতা না থাকেল সৃি কােtেক আেস।
তাহেল সৃি কতা আসল কােtেক তখেনা স p করার বুিd মানুেষর হয়িন। কালkেম পাথের পাথের
ঘষণ কের আgন আিবsার, পাথর ঘঁেষ হািতয়ার তরী iত ািদ uপােয় uৎপািদকা শিkর িবকােশর ফেল
মানুেষর চতনারo িবকাশ ঘটেত থােক। মানুেষর বুিdর িবকাশ, মানুেষর মেধ যুিkেবাধ o কায-কারণ
সmক িবষেয় ভাবনার uেdক, জীব o জগৎ সৃি সmেক মানুেষর সনাতন িব ােস িচড় ধরােত লাগল।
িব মানবেগা ীর সমাজ সভ তা যখন সামnবাদী uৎপাদন সmেকর িনগেড় আবd িছল, তখন পযn
ধমীয় চতনাi সমােজর মূলেচতনা িহসােব িবদ মান িছল। িকnt সামnবাদী সমােজর জঠর িছঁেড় পুঁিজবাদী
uৎপাদন সmেকর udব o িবকাশ kেম ধমীয় চতনােক aপসািরত কের িবjানেক সমােজর মূল
চতনায় aিভিসk করল । সৃি কতা না থাকেল কান িকছু সৃি হয় িকভােব, স যুিkর িপেঠ আসল
পাlা p , তাহেল সৃি কতােক সৃি করল ক। ‘ঘিড়- মকার’ তেttর জনেকরা eখােন হতভm হেলo
ধমেবtারা তােত হেতাদ ম না হেয় তােদর তাৎkিণক জবাব িতিন sয়mু। নােছাড়বাnা িবjান তখন p
ছুেড় দয়, সৃি কতা sয়mূ হেল pকৃিত sয়mূ হেত বঁাধা কাথায়? িpয় ী সুরিজত মুখাজী, eতkেণ
আপিন িন য় বুঝেত পারেছন, ধম o িবjােনর সংঘাতটা কাথায়? আর সমnেয়র pেয়াজন িবjােনর
sােথ নয়, মানুেষর sােথ আজn লািলত ধমীয় িব াস o মূল েবােধর িনকষকােলা আঁধাের ঢাকা
aচলায়তন থেক মানুষেক ধীের ধীের jােনর আেলােত udািসত মুk জগেত িনেয় আসার রণেকৗশল
িহসােব। তােত ধম হয়ত িকছু িদেনর জন পার পেয় যােব, aথাৎ দীঘজীিব হেব, তেব িচরজীিব হেব না
কখেনা। aনাগত ভিবষ েত িবjােনর আেরা িপেল চমকােনা o aভািবত িবকােশ আপিন আচির মের যােব
ধম, ঠঁাi কের িনেব মানব সভ তার িমuিজয়ােম পিরণত হেব গেবষণার বstেত আগামী pজেnর কােছ।
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