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– আবdর রহমান বয়াতী 

িবjানচচা বনাম িবjানমনsতা   

pেকৗশল িব িবদ ালেয়র pথম িক িdতীয় বছের আমােদর রসায়েনর eকটা কাস িনেত 
হেয়িছল। কাসটা িযিন পড়ােতন, িতিনi িছেলন পাঠ  বiটার লখক। বiেয়র ভিূমকায় 
শষাংেশ স ার সৃি কতার pশংসা কের িলেখিছেলন, aণু-পরমাণ-ুiেলkন-িনu ন-
pাটেনর জিটল জগত সmেক িতিন যতi জেনেছন, সবশিkমান আlাহতালার 
kমতার eবং বুিdমtার য সীমা-পিরসীমা নi তা uপলিd কের ততi aিভভূত 
হেয়েছন। সৃি র aপার রহস  jানাজেনর মাধ েম যতi তার কােছ uেnািচত হেয়েছ 
ততi িতিন মুg হেয়েছন সৃি কতার িবsয়কর kমতার পিরচয় পেয়। িতিন িবjানী 
িছেলন, রসায়নশােst পিnতo িছেলন।  িকnt ei ধারায় যারা িচnা কেরন, িবjানী 
হেলo িক তােদরেক িবjানমনs বলা যায়? য িবjানgnিট িতিন রচনা কেরেছন, য 
িবjানসmত pমাণ পdিতর বণনা িতিন িনেজi তার লখা বiেত িদেয়েছন, তার 
তায়াkা না কেরi িতিন ধের িনেয়েছন য, ei িব bhাn eবং eর anভুk সবিকছুর 
িনয়ামক আlাহতালা নামক eকজন সৃি কতা। য jান িতিন িবjানচচার মাধ েম aজন 
কেরেছন সi jানেক সৃি কতার aিsেtর ধু নয়, তার aপিরসীম বুিdমtার িনদশন 
িহেসেব ধের িনেয়েছন। তার ei ধারণার িভিtেত আেছ িব াস, কান সাk pমাণ নয়। 
ei sিবেরািধতার ব াখ া িক?   

যিদ রসায়নিবদ না হেয় আমােদর িশkক eকজন aিশিkত কৃষকo র য় যেতন, 
তাহেলo খুব সmবতঃ িতিন সৃি কতায় িব াসী eকজন পরেহজগার বাnা হেয়i 
থাকেতন। pিতিদন িনয়মমািফক সকােল সূেযাদয় eবং সn ায় সূযাs দেখ দেখ rিজ-
রাজগােরর মািলক খাদাতালার দরবাের কিরয়া আদায় করেতন। গােছর ফল, kেতর 
ফসল আর নদীর জল-মাছ পেয় হয়েতা গেয় uঠেতন, ‘ei সুnর ফুল, ei সুnর 
ফল, িমঠা নদীর পািন, খাদা তামার মেহরবানী।‘ সবাi তা আর আরজ আলী 
মাতুbেরর (1900-1985)(1) মেতা p  তােলন না, “আিম ক? খাদা িক 
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মনুষ ভাবাপn? কন তঁাহােক ধমযাজকগণ পািথব মানুেষর o তােদর কাযকলােপর সােথ 
তুলনা কিরয়া জনসাধারণেক বুঝ দয়ার pয়াস পান?”  

দখা যােc, সারাজীবেনর িবjান িশkা eবং চচা আমােদর কিমিs স ারেক তার 
আজnলািলত ধমিব াস থেক মুিkেতা দয়iিন, বরং আেরা বশী কের ধেমর িদেক 
ঠেল িদেয়েছ। যিদo িবjান p  না কের eবং সাk pমােণর িভিtেত সdtর না পেল 
কান িকছুi মেন না িনেত িশkা দয়।   

p  হেc, eকজন িবjানচচাকারীর মেন িবjান আর িব ােসর eেহন সমnয় িকভােব 
সmব। ei pে র utর খুঁেজিছ দীঘ িদন ধের বেট, িকnt িনেজর আtীয়-sজন আর বnু-
বাnবেদর মেধ  িব াস আর িবjােনর সহাবsান দেখ দেখ aেযৗিkক মেন হেলo 
eেকi sাভািবক বেল মেন িনেয়িছ eকসময়। মেন িনেয়িছ য, িবjানী হoয়া আর 
িবjানমনs হoয়া eক কথা নয়। িবjানচচা কের িবjানী হoয়া যায়, িকnt মুkবুিdর 
চচা না করেল িবjানমনs হoয়া যায় না। তাi দিখ, বাংলার aধ াপক হেয়o eকজন 
মুkবুিdর চচা কের পিরণত হন িবjানমনs মানুেষ, আর eকজন িবjানী সারাজীবন 
িবjানচচা কেরo রেয় যান ধমাcn। ধম িটেক থােক িব ােস, িবjান িবকিশত হয় 
সংশেয়; ধেমর িভিt ঈমােন, আর িবjােনর মূল সাk pমােণ।    

আেমিরকায় আসার পের eখােনo দেখিছ আপাতদৃি েত যােদরেক আধুিনক, িচnা-
চতনায় agসর, ucিশিkত, কুসংsার-মুk বেল মেন হেc সi আেমিরকানেদর 
মেধ o aেনেকi রেয়েছ যারা আkিরক aেথi আদম-হাoয়ার গালগেl িব াস কেরন। 
ছয় হাজার বছর আেগ ছয়িদেন ঈ র ei পৃিথবী সৃি  কেরিছেলন, িবনা pে  eধরেণর 
আজgিব কথােক পরম সিত  বেল মােনন। eেদর দৃি েত ঈ র বা িব s া লmা 
দািড়oয়ালা pৗঢ়বয়েসর eকজন পুrষ।   

ei ধরেণর িচnার মূল হtাভাস (ফ ালািস) হেc ei য, সৃি তেtt িব াসী মানুষ 
িনেজর aজােni সৃি কতােক মানুেষর সীমাবdতার িনরীেখ তুলনা কের। ধমিব ােসর 
মূেল রেয়েছ ei ধারণা য, ভগবান বা আlাহ বা ঈ র সব িবjানীর সরা িবjানী, সব 
iি নীয়ােরর সরা iি নীয়ার, সব িশlীর সরা িশlী, সব ভাsেরর সরা ভাsর, সব 
gnকােরর সরা gnকার। মানুেষর  িবকাশ তার সৃি শীলতায় আর মননশীলতায়। 
তাi মাiেকলeে েলা, িলoনােদা দা িভি র সৃি শীলতায় আর আiনsাiন, 
রবীndনােথর মননশীলতায় আমরা হi িবsয়ািভভুত। িবjােন, pেকৗশেল, sাপেত  
pিতভার পিরচয় পেয় আমােদর িচt হয় dায় aবনত।   

eমন িক eকজন ঘিড়র কািরগরo হেয় যান আমােদর pশংসার পাt। সৃি তেtt 
িব াসীরা ঘিড়র সােথ সৃি র তুলনা করেত খুবi পছn কেরন। কারন ঘিড়র িডজাiনার 
ঘিড়র মেধ  sয়ংিkয় ভােব চলার সামথ  ঢুিকেয় দন, বা ‘চািব মাiরা ছাiড়া দন’ যা 
চলেত থােক ‘জনমভর’। যা চলেছ, তা কu না কu চািলেয় িদেয়েছন, ei ধরেণর 
িচnা করেতi আমরা বিশ aভ s।   
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প ািলর ঘিড়তtt  

ঘিড়তেttর জনক হেcন uiিলয়াম প ািল (1743- 1805)(2) নােমর eকজন 
ধমযাজক।  প ািলর Natural Theology – or Evidences of the Existence and 

Attributes of the Deity Collected from the Appearances of Nature pকািশত হয় 
1802 সােল। প ািল িলেখেছন,  

“আমরা যখন eকটা ঘিড়র িভতরটা ভালভােব পরীkা কির, আমােদর মেন ধারণা 
জেn য, eর িবিভn aংশgিলর eকটার সােথ আেরকটােক যুk করা হেয়েছ 
কান uেdশ  বা লk েক মেন রেখ। ei aংশgিলেক বানােনা eবং লাগােনা 
হেয়েছ eমনভােব যােত eর মেধ  গিতর স ার হয়, eবং সi গিতেক eমনভােব 
িনয়িntত করা হেয়েছ যােত ঘিড়টা িদেনর ঘ ানুযায়ী সময় িনেদশ করেত পাের। 
যিদ, eর িবিভn aংশgিল িভn আকােরর হেতা, aথবা যিদ সgেলা aন ভােব 
eকটা আেরকটার সােথ যুk থাকেতা, তাহেল ei যntটার মেধ  কান গিতর 
স ার হেতানা, বা হেলo য সময় িনেদশ করার জন  eটােক বানােনা হেয়েছ 
ঘিড়টা তা করেত পারেতা না ... আমরা aবধািরত ভােবi ধের িনেত পাির, 
ঘিড়টােক িন য়i কu না কu বািনেয়েছ, কানo না কান সমেয়, কাথাo না 
কাথাo, eক বা eকািধক িনমাতা, eর িনমান eবং ব বহার সmেক পূব-
পিরকlনা কেরi eটােক বািনেয়েছ eকটা িবেশষ কাজ করার জন , আর তা হেc 
সময় িনেদশ করা”।     

ei হেc প ািলর aকাট  যুিk; ধঁায়ার পছেন যমন থােক আgন, তমিন pেত কটা 
ঘিড়র পছেন আেছ কািরগর, আর তমিন ei িব bhােnরo আেছ eক িনমাতা! 
মজার ব াপার, প ািল বiেয়র নােম ‘eিভেডn’ শbটা ব বহার কেরেছন। কান িকছুর 
সত তা দাবী করেত হেল য, pমাণ িহেসেব সাk  বা eিভেডn দরকার (িবjােনর নীিত 
aনুযায়ী) প ািল pকারাnের তাi sীকার করেছন। যিদo সােk র (সৃি , পৃিথবী) সােথ 
pমােণর (s ার aিst) সmক pিত া করেত িগেয় প ািল ল ন কেরেছন বjািনক 
পরীkা-িনরীkার িনয়ম - aনুমােনর িভিtেত কান pমাণ gহনেযাগ  হেত পােরনা, 
যতkন না পযn সi aনুমানেক সত  িহেসেব pিতি ত করা যােc। প ািলর pাথিমক 
aনুমান (hypothesis) হেc, ei পৃিথবী ‘িডজাiন’ করা হেয়েছ। ei aনুমান য াn 
নয়, প ািল তা pমােণর pেয়াজনীয়তাi aনুভব কেরনিন। স ত কারেনi, eখন পযn 
কােরা পেki eটা pমাণ করা সmব হয়িন।   

iদানীংকােলo iেnিলেজn িডজাiন তেttর pবkারা ei ধরেণর যুিki দন। eরা 
বেলন, িব bhাn eতi জিটল য, কান ucতর শিkর িডজাiন ছাড়া eর aিst 
aসmব। তারা বেলন য, জিটলতাiেতা pমাণ কের ucতর kমতার aিধকারী বুিdমান 
কান িডজাiনার eটা বািনেয়েছন। সাধারন িচnায় ei যুিkর aসারতা চ  কের ধরা 
পেড় না। eর সুেযােগi eরা iেnিলেজ  িডজাiনেক িববতনতেttর পাশাপািশ িবকl 
তtt িহেসেব (মািকন যুkরাে র কান কান a রােজ ) sুল-কেলেজ পড়ােনার দাবী 
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জানােc। ‘iেnিলেজn’, ‘িডজাiন’, eবং ‘জিটলতা’ শbgিলর ভুল ব াখা eবং 
pেয়ােগর oপেরi ei তtt দঁািড়েয় আেছ। কান সাদা িজিনষ দেখ যিদ কu বেল, 
“িজিনষটা eতi সাদা, eটা dধ না হেয়i যায় না,“ আমােদর বুঝেত aসুিবধা হয়না ei 
বােক র বkার সাদা িজিনষ eবং dধ সmেক aিভjতা সীিমত। যারা মেন কেরন, 
“জিটলতা মােনi iেnিলেজn িডজাiন” তারাo জিটলতা eবং িডজাiন সmেক তােদর 
সীিমত jােনরi পিরচয় দন।    

িরচাড ডিকn(3) তঁার The Blind Watchmaker–e প ািলর ধারনা সmেক লেখন, 

“pকৃিতেত (বা Nature-e) সব িকছুi পদাথিবjােনর িনয়েম চেল। যিদ ঘিড়র 
কািরগর কাuেক বলেতi হয়, তেব তা পদাথিবjােনর িনয়মাধীন an সূtgিল। 
সিত কােরর ঘিড়-িনমাতার থাকেত হয় সm ুখদৃি ; ঘিড়র িবিভn পাটস, কল-কbা 
eবং তােদর মধ কার সংেযাগিkয়া ঘিড়-িনমাতার িডজাiন eবং পিরকlনার 
ফলrিত। ঘিড়-িনমাতা তার মন kুেত দখেত পান ei ঘিড়র ভিবষ ত 
কাযকািরতা o uেdশ  । ডারuiন আিব তৃ ‘ন াচারাল িসেলকশন’ বা pাকৃিতক 
িনবাচেনর pিkয়া an eবং aেচতন। ei pিkয়া  িনেজ িনেজi চেল। 
আপাতদৃি েত জীবেনর uেdশ  আেছ মেন হেলo জীবেনর aিst ব াখ াকারী 
pাকৃিতক িনবাচন pিkয়ার কান uেdশ  নাi। ei pিkয়ার কান মন নাi, 
মন kু নাi। ভিবষ েতর জন  eর কান পিরকlনা নাi, কান anদিৃ  নাi, নাi 
কান সm ুখদিৃ o। আসেল eর কান দৃি i নাi। pকৃিতেত ‘ন াচারাল 
িসেলকশন’-eর ভুিমকা যিদ ঘিড় িনমাতার মেতাi হেব, তেব বলেত হয়, e হেc 
eক an ঘিড়িনমাতা।“  
  

 

মানুেষর িচnাশিkর সীমাবdতা  
সীমার মােঝ aসীম তুিম বাজাo আপন সুর,  
আমার মেধ  তামার pকাশ তাi eত মধুর   

                                                         - রবীndনাথ ঠাকুর  

জিটল o ‘পারেফk’ িডজাiন  

িডজাiন যত জিটল হয়, iি নীয়ািরং-eর কলােকৗশল যতi সাধারণ মানুেষর 
বাধগম তার আoতার বাiের হয়, ei dা আর pশংসার মাtা ততi বশী হয়। আর 
তাi সৃি কতায় িব াসীেদর মেত, সবেচেয় জিটলতম ঘিড়, ei িব bhাn িযিন 
বািনেয়েছন সব pশংসােতা তারi pাপ  হoয়া uিচৎ। িব bhােnর মেতা বা pােণর 
মেতা ‘জিটল’ ‘িসেsম’ িডজাiন ছাড়া বানােনা হেয়েছ eবং ei িসেsমgিল কান 
‘পিরকlনা’ ছাড়া ‘িনয়মমািফক’ চলেছ eটা মেন নoয়া aেনেকর পেki কিঠন। 
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যুিkটা হেc eরকম - িব bhাn িন য়i বানােনা হেয়েছ, না বানােল আসেলা 
কােtেক? আর বানােনা যখন হেয়েছi, কu না কu বািনেয়েছন, সi কu না কui 
হেcন ভগবান। ei ধারণাi হেc তথাকিথত ‘iেnিলেজn িডজাiন’ তেttর িভিtমূল। 
  

‘জিটল’ ‘িসেsম’ ‘পিরকlনা’ ‘িনয়মমািফক’ ‘iেnিলেজn’ ‘িডজাiন’ ei শbgিল 
আমরা aথাৎ মানুেষরাi udাবন কেরিছ। egেলা sগ থেক কান আসমানী িকতােবর 
মাধ েম আেসিন। আমােদর ধরা- ছঁায়ার মেধ  য জগৎ, তােক আর স জগেতর মেধ  য 
কমকাn আমরা চমচেk pত k করিছ, তােক ব াখ া eবং বণনা করেত িগেয় আমরা 
ei শbgিল udাবন কেরিছ। aথচ আমরা আবার ei শbgিলেকi ব বহার করিছ য 
জগৎ আমােদর কােছ eখেনা aজানা, রহস ময় তােক ব াখ া করেত। ঘিড়েক তুলনা 
িহেসেব ব বহার করিছ, যা আসেল ঘিড়র মেতাi নয় তার সােথ। আর িনেজেদর 
আিব ৃত তুলনার aিভনবেt িনেজরাi হিc মুg িবsেয় aিভভুত। িনেজরাi িনেজেদর 
মেনর মাধুরী িমিশেয় কlনার s া সৃি  কেরিছ।  

ডিকn ফ ালািসটার ব াখ া িদেয়েছন eiভােব, “পদাথিবjােনর িনয়মাধীন ei পৃিথবীেত 
িববতেনর জিটল pিkয়া, eমন িক pােণর aিsto, সিত i িবsয়কর – aথবা বলা 
uিচত আপাতঃ িবsয়কর; কারণ, িবsয় হেc eক ধরেনর আেবেগর বিহpকাশ যা 
মানুেষর মিs pসূত, য মিs  আবার সi খাদ িবsয়কর pিkয়ারi ফলrিত”।(4)   

রবীndনােথর ভাষায়, ‘সীমার মােঝ aসীেমর’ সুর নিছ, আবার িনেজর মেধ  সi 
aসীেমর ‘মধুর pকােশর’ আধ ািtক চতনায় হিc udািসত। রবীndনাথ aত n 
pিতভাবান eকজন কিব িছেলন, তঁার কিবতার ei ছtিটেত িতিন ধু য eক 
আধ ািtক uপলিdর adুত সুnর pকাশ ঘিটেয়েছন তাi নয়; আমােদর aথাৎ, মানুেষর 
িচnার সীমাবdতােকo (বলা িনpেয়াজন, তঁার িনেজর কাব ভাবনা pকােশর 
সীমাবdতােক নয়) ফুিটেয় তুেলেছন তঁার aননুকরণীয় রচনাৈশলী িদেয়। আiনsাiনo 
ei ধরেনর আধ ািtক uপলিdর কথা বেলেছন। বেলেছন য, য কান িচnাশীল মানুষ 
'সৃি 'র িবরাটেt aিভভতূ eবং মুg হেত বাধ । িতিন eেক eক ধরেনর ‘িরিলিজয়াস’ 
aনুভূিতর সােথ তুলনা কেরেছন। ডিকn ei pসে  বলেছন, আiনsাiন ‘িরিলিজয়াস’ 
বলেত ধািমকতা বাঝান িন, খুব সmবত আধ ািtকতা বুিঝেয়েছন।  ডিকেnর মেত 
আiনsাiন ঈ ের িব াসী িছেলন না।(5) 

িকnt জিটলতার aন  ব খ াo আেছ। িবশৃ লা তtt (Chaos Theory) aনুসাের, 
জিটলতা িবশৃ লা থেক udুত হেত পাের; জিটলতার িপছেন কান পিরকlনা নাo 
থাকেত পাের। আসেল, পিরকlনার aনুপিsিতেতi জিটলতা সৃি  হoয়ার সmাবনা বিশ। 
নয় িক? কান pিkয়ার uপর িনয়ntন না থাকেলi pিkয়াটা জিটল হেয় পড়েত দখা 
যায়। মেন রাখা দরকার, জিটল কথাটা eেসেছ জট থেক, জট পাকােত িক িডজাiন 
লােগ? িবশৃংখল eবং পিরকlনাহীন িববতনi ei িবে  জিটলতার কারণ; ei মেতর 
পছেন যুিk আেছ।  
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িবশৃ লা তেttর aন তম udাবক নােবল িবজয়ী পদাথিবদ iিলয়া িpেগািজন, iসােবল 
s ারস-eর সােথ লখা তঁার বi Order Out of Chaos, Man’s New Dialogue with 

Nature – e িনেয় িবsািরত িলেখেছন।(6) মাdা কথা হেলা, িবে ; বিশর ভাগ িসেsমi 
unুk, আবd নয়, (open systems, as opposed to closed systems); আর unুk 
িসেsমgিল তােদর পিরেবেশর সােথ pিতিনয়ত শিk, পদাথ aথবা তথ  আদান-pদান 
করেছ। িনসেnেহ, জিবক eবং সামািজক িসেsমgিল unুk, eবং তাi egেলােক 
যািntকভােব বুঝেত চ া করেল তা ব থ হেত বাধ । uiিলয়াম প ািল িঠক ei ভলুটাi 
কেরিছেলন, িব bhাnেক ঘিড়র সােথ তুলনা করেত িগেয়।  

আবার eটাo মেন রাখার দরকার য জিটল মােনi ‘পারেফk’ নয়। iেnিলেজn িডজাiন 
তেttর pবkারা দাবী কেরন য, সৃি  ধু জিটলi নয়, ‘পারেফk’o। aথচ, ‘পারেফk’ 
বলেত আমরা িক বুিঝ e িনেয় রেয়েছ িব ািn। সিদন inারেনেট দখলাম eকজন p  
রেখেছন, খাদাতালা যিদ আমােদর পারেফk কেরi সৃি  কের থাকেবন, তেব আমরা 
খৎনা (pচিলত কথায় মুসলমািন) করাi কন? p টা হাlা হেত পাের, তেব uিড়েয় 
দবার মেতা িক?   

trিটপূণ  িডজাiেনর আর  eকটা uদাহরণ -  আlাহতালা আমােদর eমন িনঁখুত eবং 
সুিবন s পৃিথবী uপহার িদেয়েছন য, ‘িলপ iয়ার’ িদেয় ‘িঠক’ করার পেরo pচিলত 
 gগিরয়ান  ক ালnাের ‘ভুেলর’ পিরমান pিতিদন pায়   সাতাশ  সেকেnর মেতা, aথাৎ 
pিত িতন হাজার diশত ছিtশ বছের pায় eকিদন কের। খারাপ িডজাiেনর আেরা সব 
িচtাকষক uদাহরণ আেছ aিভিজৎ রােয়র চমৎকার লখা “ব াড িডজাiন” (7)-e, যা e 
বiেয়র িdতীয় aধ ােয় সিnেবিশত হেয়েছ। 

  

িববতনতtt বাঝার সমস া 

িববতন তtt সহেজ মেন নয়া আমােদর aেনেকর পেki মুশিকল। িরচাড ডিকেnর 
মেত eর কারণ হেc,   

“মেন হয়, মানুেষর মিs  যন icাকৃতভােব িডজাiন করা হেয়েছ ডারuiেনর 
িববতনতttেক ভুল বাঝার জন  - যন ei তttটােক মেন িনেত ক  হয়। 
সৃি শীল িডজাiনার িহেসেব আমােদর aথাৎ মানুেষর িবরাট সাফল i আমােদর 
মিsে  মেন হয় ডারuiনতেttর সহজাত িবেরািধতার জn িদেয়েছ। pেকৗশল আর 
িশlকলার চমৎকার সব সৃি  আমরা pিতিনয়তi দখিছ আমােদর চারপােশ। 
জিটল, িবsয়কর eবং adুত সুnর ei সৃি gিল পূবপিরকিlত মধাবী িচnার 
aবধািরত ফলrিত। িডজাiন ছাড়া জিটল কান িজিনেষর সৃি  সmব হেত পাের, 
eমন ধারণােত আমরা aভ s নi। sাভািবক eবং সহজাত বুিd-িবেবচনার 
িবপরীেত িনেজেদর িচnার জগেত eক িবরাট utরণ ঘটােত না পারেল ডারuiন 
(1809-1882) আর oয়ােলেসর(1823-1913) (8) পেk িকছুেতi বলা সmব 

http://www.mukto-mona.com/Special_Event_/Darwin_day/2007/avi_bad_design.pdf
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হেতা না য, pােণর িববতন  pিkয়ােক বাঝার িবকl eক পথ আেছ; eবং 
eকবার ভােলাভােব বুঝেত পারেল ei পথটােকi aিধক যুিkস ত মেন হেত 
বাধ । িচnার ei utরণ eতi ব াপক য, aেনেকi eখন পযn তা ঘটােত 
পােরনিন িনেজেদর মেন”।(9)      

সীমাবd িচnাশিkর ফেলi মানুেষর মেন সৃি কতার aবয়ব তরী হেয়েছ eকজন 
iেnিলেজn িডজাiনােরর iেমেজ। ফ ালািসটা হেc মানুেষর িচnাশিkর সীমাবdতাi 
ei ধরেণর িচnার বা কlনার uৎস। িব bhাn বা pাণ আমােদর aেনেকর কােছ eক 
িবsয়কর মিশন বা iি ন িবেশষ। eজন i কিlত সৃি কতােক আমরা মানুেষর আদেল 
িচnা কির, মানুেষর gনাবলীর চূড়াn rপgিল তঁার uপর আেরাপ কির। ধু িক 
gনাবলীi, আমরা মানুেষর দাষ-trিটর চরম pকাশo ei কিlত সৃি কতার চিরেt 
দখেত চাi।  বেলo থািক, মানুেষর জন  যা পাপ দবতােদর বলায় তাi লীলােখলা। 
আমরা ঈ রেক মানুেষর মেতাi kমতােলাভী িরপুতািড়ত eকজন pভূ িহেসেব কlনা 
কির। তার মেধ  দখেত পাi মানবীয় gনাবলীর চরমতম িবকাশ, আর দানবীয় 
িরপুপরায়নতার চূড়াn pকাশ। ei pভ ূপরম কrনাময়, িকnt আবার িনয়ntন করেত 
পছn কেরন; দাrন িনরাসk, জাগিতক সব চাoয়া-পাoয়ার uে , িকnt আবার stিত-
pশংসা পেল ভীষন খশুী হন; মহাপরাkমশালী aত াচারী রাজা-মহারাজােদর মেতা 
আনুগত  দাবী কেরন eবং না পেল কেঠার শািs দন। ei pভু মানুেষর মেতাi 
তাষামেদ তু  হন, aবাধ তায় হন r ।   

হাজার হাজার বছর ধের মানুষ ধমীয় িচnা- চতনায় আcn হেয় eমিন সব পরsর- 
িবেরাধী ধারণায়, কুসংsাের eবং আজgিব কl-কািহনীেত িব াসী িছল। eখেনা 
aেনেকi আেছন সরকম। মানুেষর িচnার সীমাবdতার জন i eকসমেয় পৃিথবীর 
চািরিদেক সূয বৃtাকাের ঘুরেছ ভাবা হেতা। eবং বলা হেতা eটাi ধেমর কথা। িকnt 
িবjান যখন বলেলা য, না ব াপারটা আসেল uেlা, পৃিথবীi ঘুরেছ সূেযর চারপােশ। 

r হেয় গল সংঘাত। পৃিথবী, সূয, gহ, নkt িনেয় িবjান যখনi নতুন কান ধারণার 
কথা বেলেছ, যখনi নতুন কান ব াখ া িদেয়েছ, ধমবাদীরা তখনi তেড়- মের ছুেট 
eেসেছ। aথচ িবjােনর কাজ সেত র aনুসnান আর তাi িবjােনর চািলকা শিk হেc 
aনুসিnৎসা। ধমেক চ ােল  করা িবjােনর মূল uেdশ  নয়। িকnt িমথ া ধারণার uপর 
pিতি ত বেলi, িবjােনর eক eকিট আিব াের ধম নতুন নতুন চ ােলে র সmুখীন 
হয়। ধমাnেদর মেধ  r হেয় যায় ঘারতর pিতিkয়ার।    

 
aিনবায সংঘাত  

িবjােনর uেnষ ঘেট ধমশািসত সমােজর মধ  থেক। িবjান মাথা তুেল দঁাড়ায় ধেমর 
কােলi। িনেকালাi কাপািনকাস (1473-1543) (10)  িছেলন eকজন ক থিলক 
ধমযাজক। তার লখা On the Revolutions of the Heavenly Bodies-e pথম (1543) 
শানা যায় সূযi িব bhােnর কেnd eবং পৃিথবী তার চারপােশ ঘুরেছ। (যিদo 
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সূযেকিndক ধারণার কথা শানা িগেয়িছল আেরা আেগ, gীক দাশিনক িপথােগারাস, 
eিরsারখাস pমুেখর ধারণায়।) চােচর সমথনপু  টেলমীয় পৃিথবীেকিndক ধারণােক ei 
pথম িবjান সরাসির p িবd কের তুলেলা। কাপািনকােসর ধারণাo পুেরাপুির সিঠক 
িছল না, িতিন ভেবিছেলন ei ঘূণেনর গিতপথ বtৃাকার। মজার ব াপার হেc 
কাপািনকাস তার gn uৎসগ কেরিছেলন পাপেক। সটা কেরo বাধ হয় ছাড় পেতন 
না িতিন। পৃিথবীেক eবং তার ভতের বসবাসকারী সৃি র সরা মানব সmpয়দায়েক 
িবে র কnd থেক িবচু ত করার মহা aপরােধ তােক হয়েতা শািs পেতi হেতা। যিদ 
না বiিট য বছর pকািশত হয় স বছেরi িতিন মারা যেতন। কিথত আেছ, যিদন 
বiটা তঁার হােত আেস সিদনi িতিন মৃতু র কােল ঢেল পেড়ন। স যুেগ রাে র বদেল 
চাচ িছল রাজৈনিতক o সামািজক kমতার uৎসsল। তাi ধমীয় pিত ান িহেসেব চােচর 
মেধ i চলেতা jান-িবjােনর চচা িকংবা িচnাভাবনা। কাপািনকােসর মত eকজন 
ধমযাজেকর aবসের িবjানচচা তাi সi সমেয়র pkাপেট মােটo asাভািবক িকছুi 
িছল না।  

 মানুেষর iিতহােস ধেমর eবং ধমিভিtক আচার-আচরন o িচnা-ভাবনার udব হেয়েছ 
aেনক আেগ, কমপেk কেয়ক হাজার বছর আেগ। তুলনামুলক িহসােব িবjান মাt 
সিদনকার ঘটনা, িবjােনর বয়স বড়েজার চার থেক পঁাচশ বছর। িবjােনর 

aনুপিsিতেত সব pে র utর, সব সমস ার সমাধান ধেমi খঁাজা হেতা। আেগকার 
িদেন ধমi িছল িবjােনর িবকl। ধু বjািনক নয়, সামািজক, নিতক, আধ ািtক, 
সাংsৃিতক, রাজৈনিতক, সব িকছুর িবিধ-িবধান আiন-কানুেনর uৎস িছল ধম। eখনo, 
ei যুেগo ধমাcn o ধমাn মানুেষরা মেন কেরন তাi হoয়া uিচত। িকnt িবjােনর 
kম-agগিত সমস ায় ফেল িদেয়েছ ধমানুসারীেদর।  িবjান যতi agসর হেয়েছ, ধম 
ততi pিতিkয়াশীল ভুিমকা িনেয়েছ। ei ভুিমকা eক eক যুেগ eক eক রকেমর, 
আেগ িছল মারমুখী সংঘােতর eখন aেনকটা সমnেয়র, সহাবsােনর। িবjােনর সােথ 
যুd ঘাষনা কের আর য পার পাoয়া যােc না eবং যােবo না, ধেমর pবkারা তা 
মাটামুিট বুেঝ িনেয়েছন। তাi সরাসির সংঘােতর কথা আর নয়, বরং আজকাল তােদর 
মুেখi সমnেয়র কথা শানা যায়। লk ণীয় য, সিত কােরর িবjানমনs যারা, তােদর 
ei ধম আর িবjােনর সমnয় িনেয় মাথাব থা নাi। আgহটা সবসময়i দখা যায় 
আসেছ ধমoয়ালােদর িদক থেক।    

 

সংঘাত, সহাবsান, সমnয়–ধমিভিtক িচnাধারার kমপ াদপসরন 

মানষু ঈ র শbটােক aত সহেজ বাদ িদেত পাের না, যত সহেজ ঈ েরর ধারণাটােক 
বািতল কের িদেত পাের।  – বা াn রােসল। (11) 

সমnয় কন?   
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বা াn রােসেলর (1872-1970) ‘ধম o িবjােনর’ (Religion and Science) য 
সংsরনটা আমার হােত আেছ, তােত uপkমিণকা (introduction) িলেখেছন িবjান-
দশেনর pখ াত eবং িবতিকত পিnত গেবষক মাiেকল িরuস।(12) ei uপkমিণকায় 
মাiেকল িরuস িলেখেছন, ধম আর িবjােনর মেধ  সংঘাত-সমnেয়র চারিট rপ দখা 
যায়।  

eক – যুdংেদহী, িবেরাধমুলক। যখন ধমবাদীরা মেন কেরন, িবjােনর আিব ার িমথ া। 
ধমাnেদর ei দেল ফলা যায়।  eরা ছয় হাজার বছর আেগ ছয় িদেন ei িব  সৃি  
হেয়িছল িব াস কেরন, আদম-হাoয়ার গl, নুেহর pাবন eসব গlকািহনী সিত  বেল 
মােনন। eরা িব াস করেত পােরন না য আমsংরা চঁােদ িগেয়িছেলন। আেমিরকায় 
eরাi হেcন ‘িkেয়শন’ তেttর aনুসারী।   

di – পাথক তায় িব াসী, সহাবsানমুলক। eরা মেন কেরন য, ধম আর িবjােনর মেধ  
সংঘােতর কান কারণ নাi। কারণ dেটা সm ূন আলাদা িজিনষ। eেদর কাজ-কারবার 
সm ূন িভn ব াপার-স াপার িনেয়। ধেম যসব pে র utর পাoয়া যায়, িবjােন তা 
পাoয়া যােবনা, আর িবjােনর গেবষণায় ধমীয় pে র মীমাংসা হেবনা। eেদর মেধ  
aেনেকi িশিkত, eমনিক িবjানীরাo আেছন। eরা ‘িব ােস িমেল হির, তেক বhদূর’ 
ei নীিতর pবkা eবং সহেজ িবjানমন েদর সােথ তেক িলp হন না। eরা মেন 
কেরন, িবjােন পাoয়া যায় ‘িকভােব হয়’ (how) pে র utর, আর ধেম ‘ কন হয়’ (why) 
pে র। eরা আদম-হাoয়ার গl সিত  িক িমথ া ei তেক যান না, িকnt ei গেlর 
anিনিহত িশkায়, আমােদর িক করা uিচৎ eবং কন করা uিচৎ তােত িব াস কেরন। 
eরা মেন কেরন আমােদর s ার pিত aনুগত থাকা uিচৎ eবং s ার সৃি র pিত 
দািয়tশীল থাকা uিচৎ। eেদর aেনেকi iেnিলেজn িডজাiন তেtt মেনpােণ িব াস 
কেরন।   

িতন – সংলােপ িব াসী, সমnয়মূলক। eরা মেন কেরন ধম আর িবjােনর িবষয় িভn 
হেলo d’eর মেধ  সংেযাগ আেছ eবং িকছ ু িকছ ু ব াপার ধম আর িবjান dেটারi 
আoতায় পেড়। তাi e d’eর মেধ  সমnয় আবশ ক। eরা ধমেক যুিkর সাহােয  
gহনেযাগ  কের তালার pেয়াজনীয়তা sীকার কেরন। eেদর aেনেকi বাiেবলীয় 
আজgিব গlgিলর সবকিটেক akের akের সিত  বেল মেন কেরন না; িনরnর চ া 
কেরন ei গlgিলর পছেনর rপকাথ আিব ার করেত eবং তা aিব াসীেদর বাঝােত। 
eরা eকিদেক িববতনতtt sীকার কের নন, aন িদেক eকেজাড়া আিদ মানব-মানবীর 
ধারণায়o িব াস কেরন। sভাবতi sিবেরাধী, চেপ ধরেল eরা িdতীয় grেপর ধমাcnেদর 
মতi বেল বেসন, িবjান িক পেরেছ ঈ র নাi তা pমাণ করেত? িকnt ঈ েরর aিst 
বা aনিst pমাণ করার দািয়t য যুিkশােstর িনয়মানুসাের িবjােনর oপর বতায় না, 
eরা তা বােঝন না। eেদর িব াস িবjান যখােন সীমাবd, ধমi পাের সখােন পথ 
দখােত।   
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চার – সিmলেন িব াসী, aিভnতামূলক, সm ৃkতাবাদী। ei ধারায় যারা িচnা কেরন 
তারা মেন কেরন, ধম আর িবjােনর মেধ  আসেল কান dn নাi। িবjােনর পযেবkেণ 
eবং সাk pমােণ ধমীয় মতবােদর সিঠকতাi pমািণত হয়। eেদর ধারনা ধম আর 
িবjােনর মধ কার পাথক  কৃিtম। eরাo িববতনতেttর বjািনক ব াখ া পুেরাপুিরi 
মােনন, িকnt eটাo মেন কেরন য, িববতন pিkয়ার মাধ েম ঈ রi মানুষেক সৃি র 
সরা জীেব পিরনত কেরেছন। িকnt কন কেরেছন ei pে র সdtর িদেত eরা ব থ 
হন।   

বলা দরকার, মাiেকল িরuস eকজন সমnয়পnী, যিদo িনেজেক নািsক বেল দাবী 
কেরন। িববতনতtt পুেরাপুির মেন িনেয়o খৃ ান িহেসেব জীবন যাপন করা যায় বেল 
িতিন মেন কেরন। (13)  তাi িতিন কাথায়o বেলন িন, যারা কান না কান ভােব 
ধমাcn ধুমাt তারাi ei uপেরাk চার grেপর কান eকিটেত পেড়ন। িতিন বা াn 
রােসলেক সংঘাতপnী িহেসেব িচিhত কেরেছন। িকnt eটা বাঝা দরকার য, মাiেকল 
িরuসরা সব িবjানমনs মানুষেকi সংঘাতপnী মেন কেরন। আসল ব াপারটা হেলা ei 
য, সিত কােরর িবjানমনs কান ব িki সমnয়পnী িকংবা সহাবsানপnী হেত পােরন 
না। eবং স কারেণ তারা সংঘাতপnীo নন। িবjান িবষয়ক আেলাচনায় ধম বা ধমীয় 
মতবাদ pাসি ক িকংবা pেয়াজনীয় নয়। e pসে  ফরাসী গিণতj o জািতিবদ িপেয়র-
সাiমন ল াপলােসর (1749-1827) কথা pিণধানেযাগ । জািতিবদ ার oপের 
ল াপলােসর লখা বiটা দেখ নেপািলয়ন নািক বেলিছেলন, “আপনার লখা বiটা খুবi 
ভােলা, িকnt ঈ েরর কান uেlখ দখিছনা কন?’ ল াপলাস িনিবকাের utর 
িদেয়িছেলন, “স ার, আমার oi aনুমানটার (hypothesis) কান pেয়াজন িছল না”।  

(মাiেকল িরuেসর মেত, ডারuiন নািক প ািল-বিনত িডজাiন খুঁজেত িগেয় িববতনতtt 
আিব ার কের বেসন। মাiেকল িরuস আেরা মেন কেরন য, িডজাiনতtt ছাড়া নািক 
িববতনতেtর আিব ার সmব হেতা না। িববতনবাদীেদর eiজন  নািক প ািলর 
iেnিলেজn িডজাiন তেttর কােছ কৃতj থাকা uিচৎ। adুত যুিk বেট! রাজতেntর হাত 
থেক ভারেতর মুিkর জন  eবং ভারেত গণতnt pিত ার জন  ভারতবাসীেক যন বলা 
হেc বৃিটশ সাmাজ বােদর কােছ কৃতj থাকেত!)   

ধম আর িবjােনর মেধ  সংঘাত-সমnেয়র ei চার aবsােনর বণনা দয়ার পর খুবi 
চতুরতার সােথ িরuস ei uপkমিণকােতi িলেখেছন য, িতিন বলেছন না ei চারিটর 
মেধ  কানিট সিঠক eবং কানgিল বিঠক। িতিন রােসেলর বiেয়র পাঠকেদর আমntণ 
জানােcন ei বেল য ei িসdাn “আপনােদর পাঠকেদর”। আবার eo বলেছন য, 
রােসেলর ei বiিটেত িবjানমনsরা (তঁার মেত, িবjানবাদী সংঘাতপnীরা) পােবন 
তােদর aবsােনর পেk খুবi পির ার eবং জারােলা যুিk। িরuস সমnয়পnীেদরo 
(মােন, ধমাcnেদরo) বলেছন ei বiিট পড়েত, িবপেkর যুিk সmেক জানার জন , 
“িনেজর aবsােনর িবপেk সবেচেয় ধারােলা যুিk যিদ নেত চান, পড়ুন ei বiিট, 
িবjােনর পেk eবং ধেমর িবrেd eমন যুিkপনূ আেলাচনা আর কাথায়o পােবন না; 
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তেব সাবধান, আপনার মত পিরবিতত হেয় যেত পাের”। রােসেলর ‘িরিলিজয়ন en 
সােয়n’-eর য কান পাঠকi মানেবন, িরuেসর আশংকা aমুলক নয়।   

িরuেসর ব িkগত মতামত যাi হাক না কন, eটা িঠক য, পৃিথবীেত ধমাcn মানুেষর 
সংখ াi বশী eবং তারা িরuস-বিণত চার grেপর কান eকিটেত পেড়ন।  

pথম দেলর (ধমাcn সংঘাতবাদী) pভাব pধানত aিশিkত মানুেষর oপর। িকn িdতীয়, 
তৃতীয় o চতুথ দেল aেনক িশিkত লাকজন আেছন। আমরা eঁেদরেকi দিখ pিতিদন 
আমােদর চারপােশ। িবjান সংkাn pে র utেরর জন  eরা ei যুেগ আর ধেমর dারs 
হন না। িকnt নিতকতা আর মূল েবােধর িশkার জন  ধেমর oপর িনভর কেরন।   

ধেমর িপছু হটা  

িবjােনর uেnষকােল ধেমর পরাkম িছল pবল। কাপািনকােসর সূযেকিndক তtt তাi 
িছল িবpবাtক। ধমবাদীেদর মেধ  r হেলা ব াপক pিতিkয়ার। বলা হেলা, সৃি কতা 
পৃিথবীেক eত জিটল কের বানানিন; িব bhােnর সবিকছুi িনখুতঁ eবং সুিবন s; ঈ র 
পৃিথবীেক ei মহািবে র কেnd বিসেয় িদেয়েছন কারণ পৃিথবী হেc মানুেষর বাসভূিম; 
সৃি কতা সবিকছ ুমানুেষর pেয়াজেনi সৃি  কেরেছন। (ধমবাদীেদর sিবেরািধতা eখােন 
লk নীয়; eরা আেগ জিটলতােক asীকার করেত চেয়েছন, পের জিটলতােকi 
‘িডজাiেনর pমাণ’ বেল দাবী কেরেছন।) 

পাপেক uৎসগ করার পেরo কাপািনকােসর বiেয়র pকাশক oিসয়াnেরর sিs িছলনা। 
িতিন (সmবত কাপািনকােসর aমেত) বiেয়র ভুিমকায় িলেখ দন, ei gেn বিণত 
পৃিথবীর গিত-তttিট eকিট aনুমান িবেশষ, eেক pমািণত সত  িহেসেব দাবী করা 
হেcনা। (14) কাপািনকাস o তার pকাশকেক কৗশেলর আ য় িনেত হেয়িছল ধমীয় 
aনুশাসেনর (স া শন) ভেয়। পের রিন ডকােট (1596-1650) কাপািনকােসর 
তেtর pিত মৃd সমথন জািনেয়িছেলন, তাo ভেয় ভেয়। িজoদােনা brেনােক (1548-
1600) ক াথিলক চােচর আেদেশ পুিড়েয় মারা হেয়িছল 1600 সােল। গ ািলিলo 
গ ািলিলেক (1564-1642) শািsেভাগ করেত হেয়িছল আমরণ।  

িকnt িবjােনর জয়যাtা থেম থােকিন।  থেম যানিন িনuটন, ডারuiন, eবং 
আiনsাiন। তঁারা eবং তঁােদর সহযাtীরা িবjানেক pিতি ত কেরেছন সত  
aনুসnােনর eকমাt পnা িহেসেব। ধম kমাগত হেয়েছ কাণঠাসা, ধমবাদীেদর kমশ 
িপছােত হেয়েছ, সংেশাধন (eডজাs) করেত হেয়েছ িনেজেদর aবsান। প দশ- ষাড়শ 
শতাbীেত ধেমর দাপেট িবjােনর aবsান িছল আtরkামুলক, আর আজ ধমবাদীরাi 
িবচিলত, িবjান ধেমর পিরসীমায় নাক গলােc বেল িচিnত। আেগ বলা হেতা, ধেমর 
কান আoতা বা বলয় নাi, ধম সবব াপী। আর আজ সমnয়বাদীেদর মুেখ শানা যায় 

‘sতnt বলেয়’র  কথা।  
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িsেফন জ gেlর “sতnt বলয়” বা Nonoverlapping Magisteria তtt (15) যা NOMA 
নােম খ ািত পেয়েছ, তার মূল কথা হেc িবjান-সংkাn pে র utর ধম িদেত পাের 
না, তাi ধেমর uিচৎ িবjােনর আoতার বাiের থাকা; eকi যুিkেত িবjােনরo uিচৎ 
নয়, ধেমর বলেয় নাক গলােনা।  di িববদমান পkেক সংঘাত থেক িবরত রাখার যন 
eক pাণাnকর চ া! gেlর মেত eটাi হেc সmানজনক পnা; তঁার ভাষায় ধু 
কূটৈনিতক নয়, নিতক eবং বুিdবৃিtক িবেবচনায়o।  

িরচাড ডিকn sতnt বলয় তেttর (Nonoverlapping Magisteria) িবrেd জারােলা যুিk 
িদেয়েছন।(16) ডিকn সব ধমীয় িব াসেক িবjােনর আoতার বাiের রাখার চ ােক aসৎ 
মেনাবৃিtর পিরচায়ক মেন কেরেছন। তঁার ভাষায়, ধেম য সমs aেলৗিকক গl-কািহনী 
িদেয় সাধারণ মানুষেক বাকা বানােনা হয়, সi গlgিলর মেধ  ব বহার করা হয় 
িবjােনর uপকরণ; আর িবjান যখন ei সব গঁাজাখুির গl-কািহনীর সত তা eবং 
সmাব তা িনেয় p  তুেল তখনi বলা হয়, িবjান ধেম নাক গলােc। আপাতদৃি েত 
sতnt বলেয়র pবkােদর মেন হয় শািnকামী, িকnt িমথ ােক মেন িনেয় য শািn, তা 
কাম  হoয়া uিচৎ নয়। দূভােগ র ব াপার, aেনক নািsক িবjানীo ধুমাt সমnেয়র 
খািতের ধমবাদীেদর সােথ আেপাষ করেত pstত। িsেফন gl eবং মাiেকল িরuস 
হেcন ei দেলর িবjানী। sতnt বলয় বা Nonoverlapping Magisteria হেc তঁােদর 
ei ধরেনর মানিসকতারi ফলrিত। eঁরা িবjানী হেলo িব ািnর িশকার eবং 
িবপjনক ভােব ধমাcn। তানবীরা তালুকদার ডিকেnর pবnটার বাংলা aনুবাদ 
কেরেছন ‘মুkমনা’য়(17) । লখািট e বiেয়র ততৃীয় aধ ােয় anভুk হেয়েছ।  uৎসাহী 
পাঠেকরা পেড় দখেত পােরন।  

িবjানমনs মানুেষরা িবjানেক কখেনাi ধম বানােত চাননা, িকnt সমnয়পnী ধমাcnরা 
ধমেক সবসমেয়i িবjানসmত pমাণ করেত ব িতব s হেয় পেড়ন। তাi ধম আর 
িবjােনর dn িনেয় িবjানমন রা খুব eকটা িবচিলত নন, বরং ধমাcnেদরi e িনেয় 
বশী হiচi করেত দখা যায়। ei d’eর মেধ  সমnেয়র pেয়াজনo ধেমর pবkারাi 

aনুভব কেরন বশী। ধমবাদীরাi ধমেক িবjােনর pিতপk িহেসেব দঁাড় কিরেয় িদেয়েছ, 
িবjানমনsরা নয়। রােসেলর ভাষায়, “িবjানমন  মানুেষরা মােন না, grtপূণ িকংবা 
কতৃtসmn কu বেলেছ বেলi কান িকছু মেন িনেত হেব – বরং িঠক uেlাটা, 
সাk pমাণ o পযেবkেণর িভিtেত যা জানা যায় ধুমাt তােকi তারা সত  বেল মেন 
নয়। ei ‘নতুন’ পdিতর aভুতপূব সাফল  – তািttক eবং ব বহািরক uভয়িবধ – 
ধমবাদীেদর বাধ  কের ধীের ধীের িবjােনর সােথ িনেজেদর খাপ খাiেয় িনেত”।(18)  

স যুেগ ধম িবjােনর agগিতর পেথ বাধা িছল, আজকাল তা আর সরকম ভােব নাi। 
eখন ধমবাদীরা ভীত িবjান ধেমর িবকােশ না বাধা হেয় দঁাড়ায়। িবjানেক তাi ধেমর 
বলয় থেক দূের রাখার চ া পিরলিkত হয়। eটা িনসেnেহ িবjােনর apিতহত 
agযাtার, আর ধেমর kমপ াদপসরেনর িনদশন। সংঘাত ধমবাদীরাi সৃি  কেরেছ, 
িবjান নয়। সমnয়o ধমবাদীেদরi মিs pসুত, িবjােনর pেয়াজন নাi সমnেয়র। 

http://www.mukto-mona.com/Articles/talukder/dhormo_pobeshDawkins.htm
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ধম যখােন pিতিনয়তi aবsান পিরবতন করেছ িবjানেক জায়গা কের িদেত, িবjােনর 
agযাtা সখােন apিতেরাধ , apিতহত। িবjােনর কাজi হেc সেত র সnােন eিগেয় 
যাoয়া, িনত i নতুন jােনর পছেন ছাটা।  

িবjােনর সীমাবdতা, ধেমর apেয়াজনীয়তা  
ধm সাধারণ লােকর কালচার, আর কালচার িশিkত, মািjত লােকর ধm  

                                                       - মাতাহার হােসন চৗধুরী(19)  

ধেমর pভাব  

ন ায়-aন ােয়র সংjা আর ধম-িনেদিশত পাপ-পূেণ র ধারণার মেধ  ধমাcnরা কান 
পাথক  খুেঁজ পান না। িবেবক-বুিdর চেয় ধেমর aনুশাসেনর oপেরi eেদর আsা বশী। 
eেদর aেনেকi মেন কেরন, িবjােনর পযেবkণ eবং আিব ার সিত  হেলo ধেমর 
pেয়াজন আেছ। আেছ িক? eকটু পের ei p টা িনেয় আবার আেলাচনায় আসেবা। 
eখন ধ ুবেল রািখ, ধম ধু িবjােনর pিতপk িহেসেবi ব থ নয়, মানুেষর নিতক, 
সাংsৃিতক, সামািজক, eবং আধ ািtক pেয়াজন মটােতo শাচনীয়ভােব ব থ।  

ধমীয় আচার-আচরণ o ধ ান-ধারণার aসারতা িনেয় যত কথাi বলা হাকনা কন, 
pকৃত aবsা হেc ধম আেছ আমােদর চারপােশ, eবং আেছ ব াপকভােবi। সমােজ 
ধেমর সবব াপী pভাবেক asীকার করার কান uপায় নাi। ধমাcn মানুেষর সংখ া 
িবjানমনs মানুেষর চেয় ঢর বশী। eেদর aেনেকর কােছi ধেমর eবং সৃি কতায় 
িব ােসর pেয়াজন aনsীকায। কথায় কথায় ‘iনশাlা,’ ‘গড uiিলং,’ ‘সবi হিরর 
icা’ নেত আমরা aভ s। পৃিথবীর আপামর মানুেষর খাদ সমস ার সমাধান না হেলo 
িনত -নতুন মসিজদ-মিnর-গীজা-িসনাগগ- টmল তরীর কমিত নাi। চ ািরিটর 
টাকাপয়সার িসংহভাগ ব িয়ত হয় eসেবর পছেনi। sুল-কেলজ-হাসপাতােল নয়, 
মসিজদ-মাdাসা-দরগােতi মানুষ দান-খয়রাত করেত পছn কের বশী। সাpািহক 
‘টাiম’ ম াগািজেনর eকটা pিতেবদেন জানা যায় আেমিরকায় পরেলােক eবং ঈ ের  
িব াসীেদর সংখ া মােটo কেমিন, যিদo aেনেকi জােননা তারা আসেল িকেস িব াস 
কের।(20)   

eখেনা শানা যায় দািয়tশীল মানুেষর মুখ থেক, ‘আlা আমােদর পরীkা করেছন,’ 
‘আlার মাল আlায় িনেয়েছন’ ধরেণর কথাবাতা। মহাtা গাnীo eলাহাবাদ ভুিমকেmর 
(1934) পের বেলিছেলন ঈ র আমােদর শািs িদেcন। (21)  

ধেমর নােম 1947-e সাmpদািয়ক দা ার ফেল লk লk মানুেষর জীবনহািনর মধ  িদেয় 
ভারত িবভk হয়। eরi ধারাবািহকতায় আবারo 1971-e আেরা কেয়ক লk মানুেষর 
জীবনদােনর মধ  িদেয় বাংলােদশ রাে র pিত া হয়। ধেমর নােমi আেজা মধ pােচ  
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(প ােলsাiেন, iরােক) চলেছ aন ায় জবরদখল, সntােসর তাnব, মানুষ হত ার uৎসব। 
পৃিথবীর iিতহােস ধমীয় ভাবধারার udব থেক আজ পযn aশািn, হানাহািন, 
খুেনাখুিনর মূল কারণ aিধকাংশ kেti ধম।  ঠাnা মাথায় িচnা করেল eেক স বd 
পাগলামী (collective madness) ছাড়া আর িক বলা যায়?  

আহমদ শরীফ, আরজ আলী মাতুbরেদর সংখ া হােত গানা যায়; ধমাcn মানুেষর 
ভীেড় িবjানমনs মানুেষরা jােনর আেলায় udািসত হেয় anকার আকােশ ujjল 
নkেtর মেতা দদীপ মান, িকnt তােদর সংখ া eখনo তমন বশী নয়।  

িবjােনর আoতা  

eখেনা aেনক িকছুi রেয় গেছ আমােদর aজানা, সৃি -রহেস র aেনক িকছুi eখেনা 
রেয় গেছ আমােদর ধরা- ছঁায়ার বাiের। িকnt যতটুকুi জেনিছ, তার সবi িবjােনর 
মাধ েম, বjািনক পরীkা-িনরীkা আর পযেবkেণর ফেল। রােসল বেলেছন, “jান 
যতটুকুi aজন করা যায়, aজন করেত হেব বjািনক পdিতর মাধ েম; আর িবjান যা 
আিব ার করেত পাের না, মানুেষর পেk তা জানা সmব নয়”।(22)  

ধমবাদীেদর মুেখ eকটা কথা pায়i শানা যায়, ‘ নিতকতা, মুল েবাধ, ন ায়-aন ায় 
jান (eিথk) িবjান িদেত পােরনা। তাi ধেমর pেয়াজন আেছ’। যন ধমi 
আমােদরেক চুির-চামাির, খুন-খারািব, aত াচার-ব ািভচার eবং যাবতীয় aন ায় কাজ 
করা থেক িনবৃt রাখেত পাের। িকnt আমােদর aিভjতা তা বেল aন  কথা। য 
বাংলােদেশর aিধকাংশ মানুষ ধমভীr, স দেশ dনীিতর ব পকতা; আর য মািকন 
যুkরাে র বিশর ভাগ মানুষ সৃ কতার aিsেt িব াসী, স দেশ ধমিবেরাধী aবাধ 
যৗন-aনাচার, ধমীয় aনুশাসন য খুব eকটা কাযকর নয় তাi pমাণ কের। 
আেমিরকায় iদানীংকােল খাদ ক াথিলক ধমযাজকেদর মেধ  যৗন-aনাচােরর pাদূভাব 
e pসে  uেlখেযাগ ।  

ধেমর মেতা িবjােন সব pে র utর খুঁজেত যাoয়াটাi বাকািম। আসেল িবjানমনsরা 
তা কেরo না। কারণ, িবjান ধেমর মেতা dিনয়ার সব pে র udট, মনগড়া utর দয় 
না। ধমবাদীরাi িবjানেক ধেমর pিতপk িহেসেব দাড় কিরেয় িদেয় বেল, িবjান 
মূল েবাধ, নিতকতা, ‘eিথk’, ন ায়-aন ায় সংkাn pে র utর িদেত পােরনা। ‘তাi 
িবjানেক মেন িনেলo ধমেক বাদ দয়া যায় না; ধম মানুষেক নীিতেবাধ, মূল েবাধ 
িশkা দয়, িবjান িক িদেত পাের?’, ধমাcnরা বলেব। িকnt eকথা না বুেঝ য 
িবjােনর কাজ মানুষেক নীিতেবাধ, মূল েবাধ, ন ায়-aন ায় jান দয়া নয়, ধু eবং 
ধুমাt সেত র aনুসnান করা।   

িবjােনর সীমাবdতা িবjােনর সংjার মেধ i িনিহত। িবjান সাk -pমান ছাড়া 
কানিকছুেকi সত  বেল মেন িনেত পােরনা। িবjান কান আদশ, মতবাদ, িকংবা 
িব াসব বsা (belief-system বা creed) নয়। ন ায়-aন ােয়র সংjা, পাপ-পূেণ র 
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পাথক  িবjােন পাoয়ার কথা নয়। p  uঠেত পাের, তাহেল িক মানুেষর ন ায়-aন ায়, 
নীিতেবাধ, মূল েবাধ িনেয় িচnা করার কান দরকারi নাi? aবশ i আেছ, তেব তা 
িবjােনর আoতায় আেসনা।   

িবjােনর কাজ নয় মানুষেক বলা, “সদা সত  কথা বিলেব”। িকnt সত  বলাটা য, 
মানুেষর জন  sাভািবক, িমথ াটা য সহজাত নয়, িবjােনর পযেবkেণ তা pমািণত 
হেত পাের। aপরাধpবনতা কান জািতেগা ীর মেধ  বংশানুkেম পাoয়া জnগত sভাব 
িক না,  িকংবা সমকািমতা পিরেবশ-pিতেবশ udুত আচরণজিনত কুaভ ােসর ফল িক 
না, বjািনক গেবষণায় তার িনsিt হেত পাের। (23) 

পেk-িবপেk িবjানীরা (সিত কােরর সত ােnষী eবং ধাnাবাজ, di ধরেনরi) e িনেয় 
তেক মেত uঠেত পােরন। িকnt িবjান বেল না, বলেত পােরনা, “সমকািমতা 
িবjানসmত আচরণ নয়, তাi aনুিচত” িকংবা “চুির-ডাকািত করাটা িবjােনর 
নীিতিবrd”।   

ধমাcn গা ীgিল িবjােনর পযেবkণেক ( ktিবেশেষ পযেবkেণর aপব াখ ােক) 
িনেজেদর sােথ ব বহার করার জন  সবসময়i সেচ ।  যখনi িবjােনর রায় তােদর 
aবsােনর পেk যায়, তখন তারা িবjােনর সi পযেবkেণর পেk জার pচারণা 
চালান। যখন যায়না, তখন বেলন িবjান aসm ূণ, aপযাp। uদাহরণ িহসােব বলা 
যেত পাের, সমকামীেদর মেধ  ‘eiডস’ রােগ আkাnেদর সংখ া বিশ ei 
পিরসংখ ানেক ব বহার কের ধমবাদীরা দাবী কের থােক য, ধমীয় aনুশাসন না মেন 
চলেল ঈ র eiভােবi পাপীেদর শািs দন। ‘eiডস’ রাগী ছাড়া aন  পাপীরা কন 
তােদর জীবdশায় শািs পােব না eবং কন মৃতু র পের তােদর aনnকাল ধের নরেকর 
আgেন পুড়েত হেব, ei pে র কান gহণেযাগ  utর ei ধমবাদীেদর কাছ থেক 
পাoয়া যায় না। আবার যখন, িবjানসmত গেবষণার ফলাফেল pমািণত হয় য, pাথনা 
কান কােজi আেস না, তখন eরা বেলন pাথনা িবjােনর আoতাধীন িবষয় নয়, িকংবা 
িবjান সবসময় িনভলু নয় ।(24)  ফিরদ আহেমেদর মুkমনায় pকািশত “pাথনা িক কান 
কােজ আেস?” (ei বiেয়র সpম aধ ায় d ব ) pবেn pাথনার aকাযকািরতা সmেক 
eকটা তথ িনভর আেলাচনা আেছ।(25)  

িবjান আদেশর িভিt হেত পােরনা। মুল েবাধ, ন ায়-aন ায়, সুnর-aসুnেরর তুলনা 
িবjােনর আoতার বাiের। ধেমর pবkারা, সৃি কতায় িব াসীরা, ধমেক িবjােনর 
pিতপk িহেসেব দঁাড় কিরেয় দন, িবকl িহেসেব দেখন। য সব pে র utর িবjােনর 
দয়ার কথা, স সবo িদেয় দয়ার pয়াস পান, eমনিক আজgিব হেলo। আর য সব 

pে র utর িবjােন পাoয়ার কথা নয়, যমন মূল েবাধ, আদশ, ন ায়-aন ায়-সংkাn 
তা িবjান িদেত পােরনা বেল aযথা িবjানেক aকাযকর বেল দাবী কের বেসন। e 
pসে  বলা দরকার, e ধরেণর তেক sাথােnষীরা িবjানেক, বলা uিচৎ িকছু aসৎ 
িবjানীেক, িনেজেদর sােথ ব বহার করার চ া করেত পােরন eবং কেরেছনo। যমন, 
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eকবার েনিছলাম, eক িমশরীয় কিmuটার pাgামার কিmuটারেক িদেয় ‘pমাণ’ 
কিরেয়েছন য, কারান কান মানুেষর dারা িলিখত হেত পাের না। বলা বাhল  pাgামটা 
িতিন িনেজi িলেখিছেলন। eেত কের কারান য আসমািন িকতাব তা pমািণত হয় িন, 
বরং কিmuটার িবjােনর জগেত pচিলত ‘গারেবজ iন, গারেবজ আuট’ কথাটার 
আেরকটা ভাল uদাহরণ পাoয়া িগেয়িছল।   

িবjােনর aজনেক ধেমর পেk কােজ লাগােনার ei ধরেনর বালিখল  uদাহরণ pচুর 
দখা যায়, e িনেয় িবচিলত হoয়ার তমন কান কারণ দিখ না। তেব eর চেয়o 
িবjােনর aেনক বিশ িবপjনক ব বহার সmব। বা াn রােসল িবjানেক ধ ুমারণাst 
আর যুdাst তিরর জন i দায়ী কেরন িন, িতিন পৃিথবীেত সi সমেয়র (1935) 
aথৈনিতক aবsার নরােজ র জন o িবjানেক pকারাnের দায়ী মেন কেরেছন। িdতীয় 
িব যুdপূব সমেয় রািশয়ায় কমু িনজম আর জামািনেত নাৎসীবােদর aভু দেয় রােসল 
খুবi িবচিলত হেয়িছেলন eবং িবjােনর agযাtা পেরাkভােব হেলo e aবsার সৃি  
কেরেছ বেল মেন করেতন।  তঁার লখা “িরিলিজয়ন en সােয়n”-e ei আশংকা ব k 
কেরেছন য, ei যুেগ িবjােনর চ ােল  আর ধম বা চাচ থেক আসেবনা, আসেব 
আিধপত বাদী সরকারgেলা থেক। eবং eরা ধমেক নয়, বরং িবjানেকi ব বহার 
করেত চাiেব তােদর আিধপত  বজায় রাখার জন । সুেযাগ বেুঝ eরা িনেজেদর 
সকু লার বেলo দাবী করেব, eবং িবjােনর দাহাi িদেয় িনপীড়ন-িনযাতন চািলেয় 
যাoয়ার সুেযাগ খুজঁেব। pথেমi বিল হেব বুিdবৃিtক sাধীনতা (intellectual 
freedom)। বুিdবৃিtক sাধীনতার oপেরi িনভর কের িবjােনর agগিত, আর eখােনi 
রােসেলর আশংকা।(26) ei আশংকা মােটo aবাsব নয় eবং তখনকার (1935) 
তুলনায় ei যুেগ মেন হয় তা আেরা বিশ, যিদo িভn মাtার eবং িভn চিরেtর। 
pস টা ei রচনার মূল িবষয়বstর বাiের বেল িবsািরত আেলাচনার সুেযাগ নাi তেব 
রােসেলর মেতা আিমo মত pকােশর sাধীনতা akুn রাখার জন  সাcার হoয়ার 
pেয়াজন আেছ বেল মেন কির । িবেশষ কের, িবjানমনs মানুষেদর e ব পাের সেচতন 
থাকা uিচৎ।  

ধম িক pেয়াজনীয়?  

pথেম দখা যাক বা াn রােসল e সmেক িক বেলেছন। 1935 e যখন রােসেলর 
িবখ াত “িরিলিজয়ন en সােয়n” pকািশত হয় তখন সমােজ ধেমর দাপট িছল 
িনসেnেহ আজেকর তুলনায় aেনক বিশ।  (1950e রােসেলর সািহেত  নােবল 
পুরsার পাoয়ার aন তম কারন ei বiটা।) যিদo ডারuiেনর িববতনতtt iেতামেধ  
ধেমর িভিtমূেল জােরেশাের নাড়া লািগেয়েছ।  

রােসেলর মেত, িkড (Creed, যােক আিম বলিছ ‘িব াসব বsা’) হেc ধম আর 
িবjােনর মধ কার সংঘােতর বুিdবৃিtক uৎস। aেনক ধমাcn মানুষ িনেজেদর ব িkগত 
নীিতেবাধ আর মূল েবাধ আহরণ কেরন ei িব াসব বsা থেক। আর ei জন i তারা 
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ধমেক মেন কেরন aপিরহায।  ব াপারটা রােসল সুnর কের বুিঝেয়েছন ‘খুন করা কন 
খারাপ কাজ’ ei pে র aবতারণা কের; নীেচর aংশটা রােসেলর ei সmিকত লখার 
ভাবানুবাদ।(27)  

ধরা যাক eক বয়াড়া সংশয়বাদী eক পুেরািহতেক p  কের বসেলা, “আcা 
বলেতা, খুন করেল িক হেব? আিম কন খুন করেবা না?” বলা যেত পারেতা, 
“তাহেল তামার ফঁািস হেব”। িকnt ফঁািস কন হেব তার পছেন তমন জারােলা 
নিতক বা তািttক ব াখ া নাi, আর ফঁািস য হেবi (ধরা যাক, পুিলেশর 
দূনীিতপরায়নতা বা aেযাগ তার কারেণ) তারo কান িন য়তা নাi। তাi 
পুেরািহেতর পেk খুব সহজ utর হেব, “ধেম িনেষধ, মানুষ হত া মহাপাপ, 
পরকােল শািs aবধািরত”। তেকর খািতের মেন নয়া যায় eেত কাজ হেতo 
পাের eবং সi বয়াড়া মানুষটা খুন করা থেক িনেজেক িনবৃt রাখেব পরকােল 
শািsর ভেয় । িকnt মুশিকল হেc, ধম মানেল সূয পৃিথবীর চারিদেক ঘুরেছ তাo, 
eবং ei ধরেনর আরo aেনক িমথ া o আজgিব কথা, মেন িনেত হয়, আর না 
মানেল oi বয়াড়া মানুষটােক খুন করা থেক িনবৃt রাখা যােব না ei ধরেনর 
eকটা আশংকার সৃি  হয়।  

রােসেলর মেত ধম য আেজা িটেক আেছ তার eকটা বড় কারণ ei ধরেনর আশংকা। 
িকnt খুন করা য aন ায়, aৈনিতক কাজ, ei মূল েবাধ িক ধমীয় িশkার oপর 
িনভরশীল? হাভােডর aধ াপক মাক হuজােরর (Marc Hauser) মেত নীিতেবাধ 
িব জনীন বা ‘iuিনভাসাল’। মানব সভ তায় ভাষার udেবর মেতা নীিতেবােধরo udব 
ঘেটেছ।  সব ভাষার ব াকরেণর মেধ  (সংsৃিতেভেদ তারতম  থাকেলo সব ভাষার 
anিনিহত কাঠােমার গভীের) আেছ িব জনীনতা, িঠক তমিন নীিতেবােধর মেধ o 
eকi ধরেনর িব জনীনতা দখা যায়। eর মেধ  ধেমর কান pভাব আেছ বেল pমাণ 
পাoয়া যায় না, কান িবেশষ ধেমর তা নয়i।(28) জীবজগেতর িববতেনর মেতা মানুেষর 
মেনাজগেতo িববতেনর pিkয়া কাজ কের। aপািথব জামান তঁার "ধমi িক নিতকতার 
uৎস?" (e বiেয়র প ম aধ ায় দখুন) pবেn eর oপের তথ পূণ আেলাচনা 
কেরেছন।(29) uপসংহাের বেলেছন, নিতক আচরণ হেc ব িk বা জনেগা ীর 
kমিববতমান বিশ ।  

দখা যােc িবেবকেবাধ, নীিতেবাধ, মূল েবাধ, িবচারেবাধ, ন ায়-aন ােয়র ধারণা, 
eসেবর uৎস ধম নয়। ধমপরায়ন না হেয়o িবেবকবান মানুষ হoয়া যায়। নরেকর ভেয় 
পাপকায  থেক িবরত থাকার, আর sেগর লােভ পূণ কাজ করার মেধ  য সিত কােরর 
মূল েবােধর eবং নীিতেবােধর পিরচয় পাoয়া যায় না, তা িক বুিঝেয় বলার দরকার 
আেছ? তাহেল ধেমর pেয়াজন কাথায়?  

িকnt ধেমর aনুপিsিতেত, ডিকেnর sভাবজাত ভাষায়, মানুেষর মগেজ ঈ র-সাiেজর 
য গতিটর (গ াপ) সৃি  হেব তােক ভরাট করা হেব িক িদেয়? ডিকn eর utর িদেয়েছন 
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- বেলেছন িবjান িদেয়, pিতিনয়ত সত ানুসnান যার কাজ। ডিকেnর আশা eর মধ  
িদেয়i গেড় uঠেব নতুন eক পৃিথবী - িমথ া নয়, সেত র িভিtেত।(30)  

আিম বলেবা, ধু িবjান িদেয় নয়, িবjানমনs মানুষেদর িদেয় গেড় uঠেব য কালচার 
বা সংsৃিত তাi িদেয়। aধ াপক িসরাজুল iসলাম চৗধুরীর ভাষায়, “চুড়াn িবচাের 
সংsৃিত হেc rিচ। oi rিচেত ভােলা-মেnর বাধ আেছ, আেছ আকাkা, সৃি র sৃহা। 
rিচেক সূk বলা হয়, িকnt rিচেতi সংsৃিত ধরা পেড়; aিভব k হয় িনজsতা o 
মৗিলকt। ei rিচটা সমি গত, ব িk যার aংশীদার”।(31) 

য সংsৃিতর কথা eখােন বলা হেc তার িভিt ধম, জাতীয়তা, রা  বা a ল নয়, তার 
িভিt হেc িবjানমনsতা। মাতাহার হােসন চৗধুরী ei সংsৃিতর কথাi ভেবেছন 
ধেমর িবকl িহেসেব। নােবল িবজয়ী aথনীিতিবদ aমত  সনo ei িব জনীন 
কালচােরর pেয়াজনীয়তার কথা িলেখেছন তঁার ‘আiেডিnিট en ভােয়ােলn' (Identity 

and Violence) বiেয়।(32) aমত  সন সাংsৃিতক sাধীনতার oপেরo grt িদেয়েছন, 
aেনকটা বা াn রােসেলর ‘বুিdবৃিtক sাধীনতা’র মেতা কের। মত pকােশর sাধীনতা, 
সাংsৃিতক sাধীনতা, আর বুিdবৃিtক sাধীনতা নতুন সত  আিবsােরর জন  জrরী। আর 
নতুন সত  আিবsার করাiেতা িবjােনর কাজ। রােসেলর কথা, “নতুন সত  pায়শi 
asিsকর, িবেশষত kমতাধরেদর কােছ; িকnt িন ুরতা eবং ববরতার কদয iিতহাস 
সেto, আমােদর বুিdসmn, যিদo দূিবনীত, মানবpজািতর eটাi সবেচেয় grtপূণ 
aজন”।(33)  

শেষর কথা   

ধম িবjান িহসােব ব থ কারণ ধম ভুল ধারণা, িমথ া গl-কািহনী আর আজgিব কlনার 
uপর িনভরশীল, সংsৃিতর িবকl িহসােব প াদপদ কারণ ধম মানুষেক rিচশীল হoয়ার 
pরণা যাগায়না; ধম মুল েবােধর uৎস িহসােব apেয়াজনীয়, কারণ মূল েবাধ ধেমর 
চােখ পুরsার-িতরsােরর aথহীন eবং aৈনিতক মাপকািঠেত িবচায; eবং ধম eমন 
িক আধ ািtকতার িবকােশo িনতাni apতুল eবং িনmমােনর।   

ধমেক বাদ িদেয়i গেড় তুলেত হেব জীবনমুখী সংsৃিত, যার মূেল থাকেব সুrিচ - 
সমি গত eবং ব িkগত। সংsৃিতi হেব ব িkক eবং সামািজক দািয়tেবাধ, মূল েবাধ 
আর নীিতেবােধর ধারক o বাহক। সিmিলত সেচতনতা (collective consciousness)-র 
uৎস হেব কালচার, ধম নয়। rিচশীল সংsৃিতেত আধ ািtকতা হেব সিত কােরর 
uপেভােগর িবষয়, িবকতৃ aিতpাকিৃতক (Supernatural) িচnা- চতনার uৎস না হেয়। 
মানুষ আধ ািtকতার িবকাশ o pকাশ uপেভাগ করেব, সংগীেতর মূছনায়, কিবতার 
কাব ময়তায়, ধেমর an চারাগিলেত নয় । সৗnেযর aিভব িk খুঁজেব সািহেত , 
িশlকলায়। rিচর uৎকষতা দেব unত সংsৃিত, আর unত সংsৃিত গড়েব unত 
সমাজ।   
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িমথ া আর আজgিব গl-কািহনীর oপর িভিt কের unত ন ায়িভিtক সমাজ য গেড় 
তালা যায় না, তা তা আর চােখ আ ুল িদেয় দিখেয় িদেত হেব না। ধমিভিtক সমাজ 
বা রা  মানুষেক aন ায়-aনাচার থেক মুিk িদেয়েছ, মানবসভ তার iিতহােস তা দখা 
যায় না। বর  যুেগ যুেগ ধমেকi দখা গেছ, aন ায়-aনাচার, িনপীড়ন-িনযাতেনর 
কােজ খুবi কাযকরী হািতয়ার িহেসেব ব বhত হেত।    

তাi, ধমাcn anকাের unত সংsৃিত গেড় তালার জন  িবjানমনs আেলািকত মানুষ 
চাi আেরা, আেরা aেনক। ধেমর নােম স বd পাগলামী (collective madness) নয়, 
চাi কালচােরর চচার ফেল ঋd সিmিলত সেচতনতা (collective consciousness)।   

ধমাcn sােত িবjানমনs ধারািট kীণ হেলo ujjলতায় ভাsর। eকিদন 
ধমাcnতােক ছািপেয় ei িবrd ধারািটi পিরণত হেব pবল sােত, িবjােনর iিতহাস 
তাi বেল।  
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