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ধম o িবjােনর srপ
মূলগতভােব ধম eকিট তািttক িবষয়। জগত o জীবন সৃি সmেক িকছু তািttক ধারণা eবং স তেtt িব াস
sাপেনর মাধ েম িকছু আচার-আচারণ-uপাসনা o তৎসংি pিত ান িনেয়i ধম। ধমীয় তািttকতার িভিt হল
িব াস eবং eকমাt িব াস। িবjানo pথমত eকিট তািttক িবষয়। তেব স তেttর িভিt িব াস নয়।
িবjােনর য তtt, তা গেড় oেঠ পযেবkণ, পরীkণ o pমােণর uপর িভিt কের। ধেম pথেম িব াস, aতঃপর
িব ােসর আেলােক জগত o জীবনেক ব াখ ার চ া eবং তােক pমােণর pয়াস যা eকিট aসmব pকlo বেট।
পkাnের িবjােন আেগ পযেবkণ, ধারণা o পরীkণ eর মাধ েম চুড়াn pমাণ, aতঃপর তেttর িনমাণ।
pেয়ােগর মাধ েম pমাণ করা ব তীত কান তেttর sান িবjােন নi। পkাnের ধমীয় তেttর pেয়াগ o pমােণর
কান সুেযাগ নi। ধমীয় িব ােসর িভিtেত মানুষ িকছু ধমীয় uপাসনা-আচার আচরণ-আনু ািনকতা সmn
কের eবং e িব ােসর uপর িভিt কের গেড় oঠা নীিত- নিতকতা িনয়ntন কের নারী-পুrষ eর সmক, নারীর
aিধকােরর মাtা, নারী sাধীনতা, িববাহ বিহভূত যৗন সmক iত ািদ eকাn ব িkগত o পািরবািরক িবষয়,
কান কান kেt সামািজক জীবনাচরণ ধমীয় নিতকতার িভিtেত পিরচািলত হেয় থােক, য সেবর আবার মূল
লk হল পরকাল eবং পরেলৗিকক মাkলাভ। eর বাiের ধেমর আর কান iহজাগিতক ভূিমকা নi। যিদo
গঁাড়া ধমপnীরা তােদর ধেমর মৗিলক িবিধ-িবধানেক সমাজ o রাে aিবকলভােব pেয়াগ করেত চায়। তারা
রাে র o সমােজর সকল িদগিনেদশনার জন ধেমর আিদম ধারণা বা িবিধ-িবধানেক aনুসরণ কের। মুসিলম
মৗলবাদীরা সমাজ o রাে র তাবৎ সমস া সমাধােনর জন তােদর পিবt ধম-gn কুরআন o সুnােহর uপর
িনভর করেত চায়। কুরআন যেহতু ঐশীgn eবং হযরত মুহাmদ(দঃ) আlােহর pিরত পুrষ, সেহতু কুরআন
o সুnােহর (নবীর জীবনাচরণ) বািহের কান িদগিনেদশনা মুসলমােনরা মানেত নারাজ। ihদী মৗলবাদীরা
তারাh eর আkিরক ব াখ ার বাiের িবnু-িবসগ যেত pstত নয়। খৃ ান মৗলবাদীরা pায় সকল pে
বাiেবেলর িশkা a াn বেল দৃঢ়তার সােথ িব াস কের। e লেk তারা দেশ দেশ সশst সংgাম করেছ,
িনতাn সntাসী কায়দায়। িবjােনর তেttর িভিtেত গেড় oঠা pযু্ি◌k আধুিনক মানুেষর ব িk, পািরবািরক,
সামািজক eমনিক রা ীয় জীবনেক আজ িনযntণ করেছ। আজ িব মানবেগা ীর জীবেনর হন kt নi
যখােন pযুিk pেবশ কেরিন। মজার ব াপার হল, e pযুিk ব বহাের ধম-বণ-িল ভেদ কান বষম নi,
নi কান aনীহা। আধুিনক যুেগ eমন কান গঁাড়া ধমেবtা পাoয়া যােব না, িযিন িবjােনর আিবsার নতুন
নতুন pযুিkর ব বহার থেক িনেজেক িবরত রেখেছন। তাi িবjান সবজনীন eবং ধমিনরেপk। iসলামী
িবjান, খৃ ীয় িবjান, িহnু িবjান, বৗিdক িবjান িকংবা ihদী িবjান বেল কান িবjান হেত পােরনা। িকnt
পৃিথবীেত িবদ মান কান ধমi সবজনীন নয়। বরং কান eক ধেমর িব াস aন ধেমর িব াসেক নাকচ কের
দয় aথাৎ িব ােসর িদক থেকo তারা পরsর িবেরাধী। eখােনo মজার ব াপার হল, িব াস যার eকমাt
িভিt, স আবার aেন র িব াসেক নাকচ করার চ া কের যু্ি◌k িদেয়। পৃিথবীেত ধেমর সংখ া সহsািধক।
কান ধমi তার
t eবং খািটেtর দাবী পিরহার কেরিন। বলা বাhল পরsর িবেরাধী সকল ধম সত হেত
পােরনা। ধম o িবjােনর e িবেরাধ বা dnd সহজাত। িবjান o ধেমর uৎপিtর iিতহােস eর বীজ িনিহত।
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সমাজতtt o দশেনর ছাt মােti জােনন, সামািজক সttা, সামািজক চতনার িনধারক। aথাৎ িবদ মান
সামািজক সttার uপর িনভর কের গেড় oেঠ সামািজক চতনা। সমাজ-সভ তার kম িবকােশর ধারা সmেক
যােদর নু নতম jান আেছ, তারা জােনন মধ যুগীয় সমাজ বাsবতায় যখন uৎপাদন-সmক িছল সামnবাদী ভূsামী o ভূিম দাস, তখন মানুষ pকৃিতর uপর িছল িনতাn aসহায়। aিবকিশত uৎপািদকা শিkর ফেল খয়ালী
pকৃিতর কােছ মানুেষর aসহায়েtর কারেণ মানুষ aেলৗিকক শিkর uপর িব াস sাপন কের নানা বালা মুিসবত
থেক মুসিকল আসান হoয়ার uপায় aনুসnান করেত িগেয়i pকৃিতেক িনয়ntণকারী কান পরম শিkর আ য়
pাথণা, aতঃপর পরমাtায় িব াস sাপন কের। e িব াস থেকi ধেমর uৎপিt। eভােব মধ যুগীয় সামnবাদী
যুেগ ধম মূল সামািজক চতনার sান দখল কের নয়। িকnt লাহার আিবsার o ব বহার, িবেশষভােব জm
oয়ােটর বাsীয় iি ন আিবsার u পািদকা শিkর িবকােশ eকিট যুগাnকারী পিরবতেনর সূচনা কের।
uৎপািদকা শিkর িবকােশর সােথ িবদ মান u পাদন সmেকর dেnর ফেল সামnবাদী সমাজ ভা ার ঘnা বঁেজ
oেঠ। সামnবাদী সমােজর গেভ জn নয় পুঁিজবাদী সমাজ। an িনয়িত িব ােসর িবপরীেত কাযr-কারণ সmক
মানুেষর িচnায় আেস। ধমীয় িব ােসর িবপরীেত যুিk িচnা তথা িবjান kমানেয় সামািজক মূল চতনার জায়গা
দখল করেত থােক। eভােব বjািনক চতনার িবকােশর সােথ ধমীয় চতনার িবলয় ঘটেত থােক। ধম o
িবjােনর িবকাশ যন ব াs আনুপািতকথ eকিট বাড়েল aন িট কমেব। িকnt p হল, আজ eকিবংশ শতাbীর
িবjােনর e চরম uৎষতার যুেগo ধম eখেনা িকভােব দাদ pতােপ িবে র িবিভn দেশ িবরাজ করেছ? e
pে র জবাবo আমােদর খুজ
ঁ েত হেব আথ-সামািজক ব বsার কারেণর মেধ ।
মানুেষর চতনার সামািজক িভিt
uপেরাk িবষেয় দাশিনক pত য় হল- সামািজক সtার uপর িভিt কের গেড় oেঠ সামািজক চতনা। সামািজক
সttা হল eকিট সমােজর সামিgক আবহ, যার মেধ pাকৃিতক পিরেবশেকo যাগ করা যায়। মানুেষর ব িk
চতনার সমিnতrপ হল eকিট জনেগাি র সামািজক চতনা, যিদo ব িk চতনা সবসময় সামািজক চতনার
pিতিনিধt কেরনা। ব িk চতনার pাথিমক িভিt হল পািরবািরক আবহ। eকিট িশ জেnর pাkােল যমন
তার আtেজরা িশ র uপেযাগী পিরেধয় বst তরী কের রােখ, িঠক তমিন তার জেnর পূেব তার পিরবাের তার
জন িব াস- চতনা-মূল েবােধর eকিট aদৃশ aবয়ব তরী হেয় তােক, জেnর পর তরী পাশােকর মত ধীের
ধীের নবজাতকo স aবয়েব pেবশ কের। aতঃপর kেম যখন e িশ আেরা বেড় oঠেত থােক eবং স kেম
পিরবােরর গি পিরেয় সামািজক আি নায় pেবশ কের, তখন মানুেষর স বd আচার-আচরণ তার uপর pভাব
ফেল। পািরবািরক চতনার aদৃশ aবয়েবর মত য সমােজর স বািসnা, স সমাজo তার জন িচnা- চতনামূল েবােধর eকিট aবয়ব আগাম তরী কের রােখ, তােক পিরবতন নয়, তার মেধ i স িনেজেক মািনেয় িনেত
বাধ হয়। ধমীয় িব াস eকাn ব িk িব াস হেলo জn লg থেক pেত ক ধম ধমানুসারীেদর গা ীবd আচারআচরেণর কারেণ eকিট pিত ােন পিরণত হয়। eভােব মানুেষর িচnা চতনা eকিট সামািজক সttার uপর
িভিt কের গেড় oেঠ। eখন আমরা যিদ িব েpিkেত িব মানব সমাজ o সভ তার িবকােশর িদেক তাকাi,
তাহেল আমরা দখব e িবকাশ নানা ঐিতহািসক o ভৗেগািলক কারেণ সমসtt নয়, বরং িনদাrন aসম।
িবে র কান কান দেশ সমাজ ব বsা eখেনা মধ যুেগ aবsান করেছ ধু িচnা চতনাগত ভােব নয়, uৎপাদন
সmেকর kেto। ফলত আথ-সামািজক ব বsা যখােন প াদপদ, সখােন মানুেষর িচnা চতনা o প াদপদ
হেত বাধ । িবjােনর আধুিনক pযুিk যিদo স সকল সমােজ পৗেছ গেছ uপেছ পড়া তttানুসাের, িকnt
িবjােনর দশন সখােন eখেনা জায়গা কের িনেত পােরিন। িনমম ফল “িতেত ঐ সকল প াদপদ সমাজ
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eখেনা মধ যুগীয় িচnা- চতনা-মূল েবাধ eর জn, িবকাশ o লালেনর ঊবর kt হেয় আেছ। eখােন পাlা
p আসেত পা◌াের, য সকল দশ, িবেশষভােব মধ pােচ র তল সmৃd দশgেলা, pযু্ি◌kগতভােব তােদর
দশ o সমাজেক aেনক eিগেয় িনেয় গেছ, তথািপo স সকল দশ eখেনা ধমিভিtক দশ িহসােব িকভােব
িটেক আেছ eবং ধমীয় চতনা o মূল েবাধ িকভােব তােদর সমােজর eখেনা মূল চতনার জায়গা দখল কের
আেছ?
আমরা পূেবi আেলাচনা কেরিছ য, ধম eকিট pিত ােন পিরণত হেয়েছ। মধ pােচ e pিত ােনর pধান
পৃ েপাষক sয়ং রা । রাে র পৃ েপাষকতায় e pিত ান তার তািttক িভিtেক সুরkার জন সবgাসী pয়াস
চািলেয় যােc aনুkণ। কারণ e সকল রা eখেনা জনগেণর রা হেয় oঠেত পােরিন। বরং িবিভn শখ
পিরবার দীঘিদন যাবত তােদর মৗরসী তালুক িহসােব e সকল রাে র জনগণেক শাসন- শাষণ কের যােc eবং
স kেt তােদর aব থ হািতয়ার হল ধম। তাi িবjােনর চরম uৎকষতার e যুেগ, পে াডলােরর বেদৗলেত
িবে র সবাধুিনক pযু্ি◌k স সব দেশ পৗছেলo িবjােনর মূল য দশন, তােক সখােন পৗছেত দoয়া হেc
না। রা যnt সখােন aতnd pহরীর মত পাহারা িদেc ধমীয় pিত ান o মূল েবাধেক। eর িবrেd icায়aিনcায় eকটু রা করেল eেকবাের িশেরােcদ। তাi সমােজর aবকাঠােমা আধুিনক হেলo তার uপিরকাঠােমা,
pশাসন, িবচার, িশkা iত ািদ রেয় গেছ eখেনা মধ যুগীয় eবং যতিদন তা ধের রাখা যােব, ততিদনi িনরাপদ
o িনর ুশ থাকেব শখ পিরবারgেলার sাথ। তেব বলাবাhল , e aবsা দীঘsায়ী হেলo িচরsায়ী হেব না।
মানবেগা ীেক eিগেয় যেতi হেব
e কথা আজ বলা বাhল য, িব মানবেগা ী, তার সমাজ o সভ তা, জnলেgর aবsায় দঁািড়েয় নi। তার
kম িবকাশ মানব সভ তােক িবকােশর eক aভাবনীয় পযােয় uপনীত কেরেছ। মানুেষর e agযাtা apিতেরাধ
eবং তার গnব িনঃসীম। pকৃিতেক জয় কের মানুেষর জীবনেক আেরা সmাবনাময়, সহজ o সুখpদ করেত হেল
আমােদর eিগেয় যেতi হেব। সেkেt িব পিরম েলর তুলনায় আমােদর মত প াদপদ দশgেলার eিগেয়
যাoয়ার তািগদত aপিরহায। কারণ িব pিkেত আমরা iেতামেধ i aেনক িপিছেয় আিছ। আমােদর
কািkkত ag যাtার য রথ, িনঃসেnেহ তা তা ধম নয়, িবjান। িকnt িনমম বাsবতা হল ধম নামক িবষয়িট
আমােদর মত প াদপদ দেশ তথা সমােজ ধু িনেরট বাsবতা নয়, মানুেষর জীবনাচরেণর aন তম িনয়nাo।
eখােনi p টা আেস, তাহেল আমরা িকভােব egেবা। di রেথ d’পা রেখ egেনা যমন যােব না, তমিন
ধমীয় রেথ oেঠ মাkলােভর পরম িচnায় য িবশাল জনেগা ী আtিনমg হেয় আেছ, তােদর িকভােব িবjােনর
রেথ সoয়ার করা যােব? e পথ িক সংঘেষর না সমnেয়র?
ধম o িবjানঃ সংঘষ না সমnয়?
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। কারণ িবষয়গতভােব d’িটর তািttক
িভিt সmূণ িবপরীত eবং eকিট aপরিটেক নাকচ কের। তথািপo সমােজর সববৃহৎ aংেশর মেধ ধমীয় িচnাচতনা-মূল েবােধর uপিsিতেক asীকার করা যায় না। িবjােনর আিবsার সকল pকার pযু্ি◌k ব বহাের
আধুিনক ধমেবtােদর িবnুমাt আপিt না থাকেলo eবং aবলীলাkেম িক পািরবািরক িক সামািজক জীবেন
তারা e সকল pযু্ি◌kর সুফল ভাগ করেলo িবjােনর দশন যখন তােদর হাজার বছেরর লািলত িব ােস
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আঘাত হােন, তখন তারা র র কের তেড় আেস। িবপn কের তুেল স দশেনর আিবsতােক। তাi িবjােনর
e uৎকষতার বদীমূেল aেনক িবjানীেক আt বিল িদেত হেয়েছ যার ভুির ভুির নিজর iিতহােস িবদ মান।
তাহেল িক ধেমর সােথ সমnয় কের egেনার pয়াস পেত হেব? তা িকভােব সmব? িবjান য সত আিবsার
কেরেছ তােকত asীকার করা যায়না। সমnয় করেলত দয়া- নoয়ার p আসেব। eখােন দoয়া নoয়ার
সুেযাগ কাথায়?
রণনীিত o রণেকৗশলগত eকিট pকেlর psাবনা
ধমেক িবjােনর সােথ সমnয় যমন eকিট aসmব pকl, তমিন তার aবsান o আমজমগেণর মানেস তার
সুদঢ়ৃ িশকড়েক asীকার কের জনগেণর মানস পিরবতেনর pয়াসo pায় aসmব eকিট ধারণা। তাi সমাজ তথা
রা েক eিগেয় িনেত হেল, যারা আদেপi সমাজেক agগিতর পেথ eিগেয় িনেত চান, তােদর িকছু রণেকৗশল
aবলmন করেত হেব। eেkেt লk টা (রণনীিত) িsর করেত হেব d’িট pিkত মাথায় রেখ,
eক) jানগত িদক তথা দাশিনক pিkত,
di) সমাজ o রা unয়নমূলক pিkত.

jানগত বা দাশিনক pিkত
eখােন মূল p টা jান o দশেনর। jানগতভােব সেত র সােথ িমথ া, িকংবা ভুেলর সােথ েdর যমন কান
সমnয় বা সমেঝাতা চেলনা eবং e জাতীয় p i বরং aবাnর, িঠক তমিন ধম তথা িব ােসর সােথ িবjােনর
সমnয় বা সমেঝাতার কান সুেযাগ নi। eখােন সাংঘিষক হেলo িবjােনর চচা aব াহত থাকেব। িবjােনর
নতুন নতুন আিবsার বা agগিত যিদ pচিলত ধম িব ােসর ভীেত আঘােতর পর আঘাত হােন, কােরা তথাকিথত
ধমীয় aনুভূিতেত লােগ eবং কােরা আজn লািলত িব ােস ভীত uপেড়o ফেল, তবুo িবjােনর আিবsারেক
asীকার করা িকংবা ধেমর আেলােক তােক জােয়জ কের নoয়ার কান সুেযাগ নi eবং তার pেয়াজনo
নi। বরং তা করেত গেল মানুেষর িচnা সীমাবd o বুিd আড় হেয় পড়েব। িবjােনর য aিভযাtায় তােক
বঁাধাহীনভােব চলেত িদেত হেব jােনর রােজ । তার agগিতর মাধ েম ajনতার আধঁার ধীের ধীের িতেরািহত
হেব।
আথ-সামািজক pিkত
আমরা পুেবo আেলাচনা কেরিছ য, িবjােনর e চরম uৎকষতার যুেগo পৃিথবীর সবাংেশ আথ-সামািজক
িবকাশ সমভােব ঘেটিন। eকi ভােব িবjান o jােনর িবকােশo আেছ মাtাগত তারতম । eখন jানগত িদক
থেক আমরা যমন িবjান o ধেমর সােথ কানrপ সমnয় সমেঝাতা ছাড়া egেত চাi, আথ-সামািজক
pিkেত তা করেত গেল egেনাi যােবনা। সমােজ িবদ মান সামািজক চতনা, তা যত প াৎপদ হuক না
কন, তােক eক ধাkায় gিড়েয় দoয়া যােব না। বরং তা করেত গেল িহেত িবপরীত হেব pিতিkয়ায় নতুন
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কের চা া হেব ধমীয় িব াস। আবার সমােজর pেত ক মানুষেক বjািনক চতনায় udুd বা সেচতন কের
আমরা unয়ন agগিতর পেথ egেবা, স ধারণাo aবাsব। eখােনi আেস ধেমর সােথ িবjােনর সমnেয়র
p িট। তেব e সমnয় aবশ i িবjােনর কান সত েক জলা িল িদেয় নয়, তা pকােশ “সহনীয় সীমােরখা”
মেন চেল। কথািট eকটু খালাসা কির। িবjােন eমন িকছু সত আেছ বা আিবsৃত হেব, যা ধেমর aিsেtর
uপর সরাসির আঘাত হানেব। স সকল সত pকােশ আমােদর য কৗশল িনেত হেব, তাহেলা যুি্ ◌k-তক,
কায-কারণ চচা বা pিশkেণর মাধ েম আমজনতােক kমাnেয় pstত কের ধীের ধীের নব আিবsৃত স সত েক
তার সামেন তুেল ধরা, যােত আজn িব াস আচমকা ভে গল বেল তােদর মাথায় আকাশ ভে না পেড়। e
পdিতটােক আিম ‘‘সত pকােশর সহনীয় মাtা’’ বলেত চািc, যিদo আমার জানা নi e জাতীয় কান pত য়
আেগ কহ ব বহার কেরেছন িকনা। আধুিনক ধম- tারা তার িব াসেক িটিকেয় রাখার শষ চ া িহসােব যতi
িবjােনর আেলােক ধমেক ব াখ া করার pয়াস পাক না কন, িবষয়টােক ধতেব র মেধ না eেন আমােদর কবল
বjািনক সত টােক আমজনগেণর কােছ তুেল ধরেত হেব, যুিk-তক o কায-কারণ ব াখ া কের। ধেমর িবrেd
সরাসির কান মnব করার pেয়াজন নi। তা আপিন-আচির িকেয় যােব। িকn eেkেto আমােদর aিবচল
থাকেত হেব রণনীিতেত, aথাৎ আমােদর লেk । দেশর আথ-সামািজক unয়েনর পাশাপািশ আমজনগনেক
িবjানমন করার eকিট সেচতন pয়াস চালােত হেব িবরামহীনভােব। তােত আথ-সামািজক unয়ন agগিতর
সােথ সােথ বjািনক চতনার িবকােশর পথo হেব সুগম। e পdিতেত aনুশীলেনর ফেল eমন eকিট সময়
আসেব, তখন িবjােনর সােথ ধম, যুিkর সােথ িব ােসর eবং কায-কারেণর সােথ aেলৗিককেtর সমnেয়র
p টা aবাnর হেয় oঠেব। তেব রা ীয় পৃ েপাষকতা বা uেদ াগ ছাড়া e pয়াসেক সহজতর করেব। e eক
সাংsৃিতক লড়াi যােক যুগপৎ aেনক েn যুd কের যেত হেব। eর সহজ o সংিkp aন কান িবকl
নi।
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