ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় গেছ?
খান মুহাmদ (িশkানিবস)
"ক ািলেফািনয়া sট iuিনভািসিট, িচেকা"-র নৃিবjান িবভাগ থেক সmািদত "Magic, Witchcraft and
Religion" বiেয় ধম o aিতpাকৃেতর নৃিবjান িনেয় বশ িকছু pবn sান পেয়েছ। eর মেধ রবাট eiচ
লািভর (Robert H. Lowie) eকিট pবn আেছ যার নাম "Religion in Human Life"। eটা পড়ার
পরi িকছু লখার তাড়া aনুভব করলাম। eমন eকটা সমেয় pবnিট লখা যখন ধেমর নৃিবjান কবল pিত া
পেত r কেরিছল eবং যখন সমােজর সাধারণ মানুেষর uপর িবjােনর pভাব eেতা বিশ িছল না। 1963
সালেক aেনকটা eরকমi ধের নয়া যায়। সমসামিয়ক নৃতািttক িচnাধারা eবং সমেয়র পটভূিমেত লািভর
pবnিট িনেয় আেলাচনা করাi ei pবেnর uেdশ । তেব ব িkগত মতামত pকােশর আেগ লািভর জীবন eবং
pবnিটেত িতিন িঠক িক িক বেলেছন তা পির ার কের িনেত চাi।
রবাট লািভর জn 1883 সােল aিsয়ার রাজধানী িভেয়নােত। জেnর 10 বছর পর সপিরবাের যুkরাে র িনu
iয়ক িসিটেত চেল আেসন। তেব িনu iয়েকর জামান পlীেত থাকার কারেণ লািভেক খুব িভn কান সমােজর
মােঝ পড়েত হয়িন। তার বাল কােলর pিতেবেশ ihিদ িচnাধারার পাশাপািশ মুkিচnারo sান িছল। ei
pবেni লািভ বেলেছন, বাবা-মা ছাটকােল তােক কান ধমীয় িশkা দনিন। তাi কান িনিদ ধেমর pিত
ছাটকাল থেকi তার আgহ গেড় uেঠিন। 16 বছর বয়েস দশন িনেয় পড়ােশানা r কেরন eবং লk কেরন
আনs হেকল সহ সমসামিয়ক দশেনর মূল ধারার দাশিনকেদর মেনাভাব সব ধেমর pিতi িবrপ। বয়স 25
হoয়া পযn দাশিনকেদর ei মেনাভাব কবল দেখi গেছন। eরi মেধ কলািmয়া iuিনভািসিটেত পড়ােশানা
r কেরন eবং নৃিবjােন আgহী হেয় uেঠন। নৃিবjানেকi ক ািরয়ার িহেসেব বেছ নন। িবিভn বণনামূলক
গেবষণার মাধ েম নৃিবjান সমৃdকরেণ িবেশষ aবদান রােখন।
রবাট লািভ িঠক িক কারেণ ধেম আgহী হেয় uঠেলন তা aনুমান করা যায়। ি sান িমশনািরেদর মানিসক
দৃঢ়তা eবং িব d জীবনযাপনi তােক সবেচেয় বিশ pভািবত কেরিছল। eরপর যখন মাঠ পযােয় গেবষণার
জন a ািরেজানা আর মnানায় গেলন eবং সখানকার মানুেষর দনিnন জীবেন ধেমর িবশাল pভাব লk
করেলন তখনi বাধহয় আgহটা পাকােপাk হেয় গল। সমসামিয়ক aেনক নৃিবjানীর মত িতিনo মেন
িনেলন, মানুেষর বাsব জীবেন ধেমর pভাব eেতা বিশ য e িনেয় পিরপূণ নৃতািttক গেবষণা হoয়া pেয়াজন।
লািভ য কবল ধেমর নৃিবjান িনেয়i কাজ কেরেছন তা নয়। িকnt মাঠ পযােয় গেবষণা করেত িগেয় সাধারণ
মানুেষর জীবেন ধেমর pভাব তােক বরাবরi িবিsত করেছ। "Religion in Human Life" pবেn স
িদকgেলাi ফুেট uেঠেছ। pথেমi িতিন গেবষণার ধরণ বেল িদেয়েছন, aবশ i তা নৃতািttক। নৃতেttর মূলকথা
হল, সবাiেক তার িনজs দৃি েকাণ থেক িবচার করেত হেব। aন েদর বুঝেত না পারার মূল কারণ য
পkপািতt তােকi সমূেল uৎপাটন কের নৃিবjান। লািভ ei কাজ আরo সহেজ করেত পেরেছন। কারণ
ছাটেবলা থেক তার মেধ কান ধমীয় সংsার গেড় uেঠিন। e কারেণ তার aসুিবধা না হেয় বরং আরo সুিবধা
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হেয়েছ, িতিন সবিকছু নৃতািttক দৃি েকাণ থেক দখেত সমথ হেয়েছন। লািভর দৃি ভি র আেরকিট বড় িদক
হল, িতিন sয়ং িবjান বা িবjানীেদর পk িনেয়o কথা বেলনিন, িবjানী হেয়o িবjানেক ধেমর সমতেল
নািমেয় eেনেছন।
লািভ লk করেলন, আিদম পৃিথবীেত eমন কান সভ তা বা সংsৃিত খুেঁ জ পাoয়া যায় না যােদর কান ধমীয়
ধারণা বা িব াস িছল না। যেহতু eটা সবব াপী o সুpিতি ত সেহতু eর কান না কান grt aবশ i
থাকেব। ei grেtর কথা বুঝেত পারেলন আি কার আিদবাসী গা ী থেক r কের ি sান চােচর
ধমpচারক সবার মেধ eকিট সাধারণ চতনার িদেক লk কের। চতনািট হল, "aন েক সাহায করার তীb
আকাkা eবং িনেজর চেয় aেনক বড় কান সttার pিত িব াস থেক পাoয়া সাহস"। eভােবi িবিভn ধম
সmেক তথ জাগাড় r করেলন িতিন। সবিকছু বjািনক পdিতেত িবে ষণ করেলন। তার কােছ egেলা
িছল কবল মানুেষর িব ােসর pিতফলন যা aবশ i বjািনক গেবষণার দাবী রােখ। eর পাশাপািশ
ধমিবrdতার িদেকo চাখ পড়েলা তার। স সময় ধেমর pিত পি তেদর িতন ধরেণর মেনাভাব িছল। pথমত,
ধম eক ধরেণর কতৃপk যা বুিdবৃিtক sাধীনতা হরণ কের; di, বাধা িনেষেধর pতীক; িতন, জনগেণর
আিফম। ভলেতয়ােরর িবখ াত uিk থেক pথম মেনাভােবর pমাণ পাoয়া যায়, "pথম d ৃিতকারীিট যখন pথম
বাকােক ঠিকেয়িছল তখন থেকi ধেমর সূচনা।" আর শষ মেনাভাব য মাkবাদ থেক eেসেছ তা না
বলেলo চেল। মােkর মেত ধম হল পুিঁ জবােদর হািতয়ার যা িদেয় তারা শাষণ pিkয়া চালু রােখ।
s তi বাঝা গল, ধম বুিdজীবী মহেল কতটা িভিtহীন হেয় uেঠিছল। িকnt eটাo সত য, সাধারণ
মানুেষর কােছ তা কখনi grt হারায়িন। eক সময় চােচর grt মানুেষর কােছ কেম িগেয়িছল, িকnt ধেমর
শিk তখনo পুি ভূত িছল। িdতীয় িব যুেdর সময় aেনেকi ধমেক নতুন কের আিব ার কেরেছন, মুিk o
িনরাপtার আশায়। e থেক বাঝা যায় ধেমর pিত aবjা ভাব মূলত unিত o pিতপিt থেক আেস। মানুষ
pভাবশালী o ধনী হেয় গেল ধেমর pেয়াজনীয়তা তার কােছ ফুিরেয় যায়, anত স তা-i মেন কের। ei
aবjা ভাব aেনক িবsৃত হেয়েছ, যা dিট uদাহরণ িদেয় ব াখ া করা যায়: eক, ধেমর pিত aেনেকi িনেবিদত
িকnt eেদর মেধ aিধকাংশi হতদিরd; di, aন রা aথাৎ যারা scল তারা ক াথিলক ধমেক পেরাkভােব
পালন কের, সnানেক ব াpাiজ করেলo িনয়িমত ধম পালন তােদর dারা হেয় uেঠ না। pােটs াn সুiেডন
বা iভানেজিলক ালেদরo aবsাo eমন। eভােবi আধুিনক সভ জগৎ থেক ধম uধাo হেত বেসেছ, আপাত
দৃি েত anত তা-i মেন হয়। িকnt সাধারণ মানুেষর মােঝ কাজ করেত িগেয় লািভ লk করেলন,
a ােমিরকার আিদবাসী aথাৎ iিnয়ানেদর aেনক গা ীর মেধ ধম eখনo িবশাল pভাব িবsার কের আেছ,
আিদম মানুেষর জীবেন যমন িছল aেনকটা তমনi।
িনuিজল ােnর মাuির গা ীর লােকরা য কান কােজর rেতi ঐশীবাণী পেড় নয়, eমনিক eকিট নৗকা
বানােত গেলo বা বানােনার পর তা pথমবােরর মত পািনেত ভাসােত গেলo। utর bািজেলর আিপনাi
গা ীর লােকরা pিতিদন সূেযর সmােন সমেবত ধমীয় স ীত গায়। ei uদাহরণgেলা লািভ পেরাkভােব
িদেয়েছন। িনেজর গেবষণা kt তথা kা o হািপ জনেগা ীর মেধ ধমীয় eকাgতা তােক pত kভােবi
িবিsত কেরেছ, aবশ ei di গা ীর আচারানু ােনর মাহাt তার কােছ সmূণ িভn ঠেকেছ।
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হািপরা ধমীয় aনু ান পালেনর জন aেনক সময় ব য় কের যা সমেয়র aপচয় বেল মেন হেত পাের। িহসাব
কের দখা গেছ বছেরর pিত িতন িদেন eক িদন তারা ধমীয় aনু ান পালেন ব য় কের। কান আচারানু ান
eক বার r হেল িতন িদেনর আেগ থামেতi চায় না। সpাহ বা মাস ব াপী aনু ানo আেছ। তােদর সবgেলা
aনু ানi বৃি েকিndক। িবষয়টা খুব sাভািবক। চােষর জিমেত সচ দয়ার মত কান pযুিk না থাকায় কবল
বৃি র uপরi তােদর িনভর করেত হয়। eজন i বৃি িনেয় eেতা বnনা। তাi হািপেদর uপাসনােক সmূণ
sাভািবক বেল ধের নয়া যায় না। সাধারণ eকজন ব িk সবশিkমােনর কােছ pাথনা করেছ, িবষয়টা eমন
নয়। eর সােথ জিড়েয় আেছ তােদর pাত িহক জীবন।
kা iিnয়ানরাo ধেমর pিত খুব eকিন । ei di গা ীi ধমীয় আচারানু ান পালেন aেনক সময় o ম ব য়
কের, হািপরা বাধহয় eকটু বিশ। িকnt eেদর মেধ eকটা মৗিলক পাথক আেছ। হািপেদর কােছ
uপাসনার ভাবগত িদক খুব eকটা pাধান পায় না। িকnt kা- দর বসবাস ভােবর জগেত। kােদর
aিতpাকৃেতর সােথ মুেখামুখী যাগােযাগ লািভেক সবািধক িবিsত কেরিছল। তারা হরহােমশাi eমন
যাগােযাগ sাপন কের। তাi kা eবং হািপ- দর মেধ য পাথক তােক eকিট pিতি ত চাচ o সাধারণ
iভানেজিলj মর মেধ পাথেক র সদৃশ বেল চািলেয় দয়া যায়।
আিদবাসীেদর ei ধম পালন আমােদরেক আিদম মানুেষর কথাi মেন কিরেয় দয়। আমরা বুঝেত পাির ধম
তােদর জীবেনর কতটা aংশ জুেড় িছল। eটাi sাভািবক, কারণ যারা ঈ র o পরকােল িব াস কের তােদর
eছাড়া কান uপায় নi। kা জনেগা ীর লােকরা eটােক ঐ িরক যাগােযােগর পযােয় িনেয় িগেয়িছল।
লািভ বেলন,
kােদর জীবেনর pিতিট কাজ ধম aনুযায়ী সmািদত হয় বলেল হয়েতা aতু িk করা হেব,
িকnt eটা সত য তােদর জীবেনর pিতিট হতাশা o কে র সােথ ব িkগত ঐ িরক
যাগােযাগ rেপ ধেমর uপিsিত থােক।
aথাৎ তােদর জীবেনর যখােনi হতাশা o ব থতা সখােনi ধম। ei হতাশা o ব থতােক িকnt জীবেনর
aেধক বলা যায়। তাহেল ধমেকo িক aেধক বলেত হেব? না, ধম তােদর জীবেন aেধেকরo বিশ। তারা মেন
কের, জীবেনর সকল সফলতাi ঐ িরক হsেkেপর মাধ েম আেস। আর কu ব থ হেল ধের িনেত হেব, তার
কান ঐ িরক দূরদৃি নi। eজন ব থ মানুষ মাti সফল কারo কাছ থেক কান িনদশন নয়। ei
িনদশেনর মাধ েম হয়েতা কান সফলতা আেস তার জীবেন। eভােবi তার ঐ িরক যাগােযােগর সূচনা ঘেট।
kা গা ীর বৃdরা সবিকছু eভােবi বণনা করল লািভর কােছ। লািভর eক ি sান বnু তােক e সmেn
বেলিছল, "বৃdেদর কাছ থেক যখন eরকম কথা শান তখন চাখ বn কের তামােক িব াস কের যেত হেব।"
আসেলi তা, eখােন সবিকছুi িব ােসর। eর বাiের িকছুi নi। িকnt eভােব িব াস করেত বশ ক হয়।
তাi িব ােসর জন িকছু যুিk দয়া ভাল। aিতেলৗিকক ঘটনা ঘটা বা তা বণনার সময় ei লােকরা য সেচতন
িছল তার পছেন anত 4িট যুিk আেছ।
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1। eকজন সাদা মানুেষর কােছ তারা কন িমথ া বলেব? কারণ তারা তা জােনi, তােদর গl যত aিব াস
হেব সাদা মানুেষরা তা ততi কম িব াস করেব।
2। তারা য ধরেণর দৃি aজন কের তা ধুমাt হঁয়ািলর মাধ েম pিতি ত হেত পাের না। তারা eরকম
ঐ িরক যাগােযােগর জন dগম পাহােড়র uপর চেল যায়। সখােন চারিদন aবsান কের, িনেজেক ক দয়।
eটা কান পুরাণ নয়, কারণ লািভ িনেজi eরকম ঘটনা দেখেছন। িনছক হঁয়ািলর uপর eটা pিতি ত হেত
পাের না।
3। যিদ ধেরo নয়া যায় য, সফলতা aজেনর আশায় স িনেজi িনেজর মেধ eকটা sp বা হঁয়ািলর জn
িদেয়েছ; তারপরo কথা থেক যায়। কারণ, সেkেt িফের আসার পর তার সফলতার সmাবনা থাকেতা না,
pশংিসত হoয়ার বদেল স িনেজর সmান হারােতা।
4। aিতpাকৃেতর কাছ থেক কান পুরsার পেয় aেনেকi সফলতা aজন কেরেছ। িকnt eর পাশাপািশ
তােদর uপর নতুন বাধািনেষধ আেরািপত হেয়েছ। যাগােযােগর সময় ঈ র তােদরেক eকিট িনেষধাjা দন।
eটা মেন না চলেল স আবার ব থ হেব। লািভ eক বৃdেক দেখেছন য e কারেণ ঐ িরক যাগােযােগর পর
িদন থেক কখনo ঘাড়ায় চেরিন।
সুতরাং eরকম দৃি aজন হলা করার মত না। ei আচারানু ান ব িkেক িনয়ntণ কের আর সমাজেক pভািবত
কের।

eবার িবে র সাধারণ মানুষেদর pিত দৃি দয়া যাক যােদর পূবপুrষরা eক সময় eমনi িছল। ei সমােজo
ব িkগত িচnাধারা সমাজেক pভািবত কের। আর eখােনo ব িkেক িনয়ntেণর aন তম uপাদান হল ধমীয়
aনুেpরণা। িনরাপtা o িনবােণর আশায় aিধকাংশ মানুষi ধমেক পুেষ রােখ। িকnt তােদর ধমানুভূিতর pকাশ
আিদবাসীেদর মত aেতা s হয় না। স িহেসেব ধম সমােজর aন তম ঐক আনয়নকারী িহেসেব কাজ কের।
aবশ i ধম সমাজ eকা ীকরেণর eকমাt চািলকা শিk না। স ীত, িশl বা িবjানo স ভূিমকা পালন করেত
পাের। িকnt ক পালন করেব তা িনভর কের ঐ সমােজর মানুষ কার সােথ খাপ খাiেয় িনেত পাের তার uপর।
eটা rব সত য, িবjান, িশl বা স ীেতর সােথ িমেশ যেত পাের eমন মানুষ সমােজ বিশ নi। সমােজর
aিধকাংশ মানুষi eখন পযn ধেমর সােথ eকাtতা পাষণ করেত পাের। e ধরেণর সমােজ eকা ীকরেণর
দািয়t ধম ছাড়া আর ক-i বা পালন করেব। লািভ বেলন,
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সাধারণ মানুেষর জন সমাজ eকা ীকরেণর চািলকা শিk িহেসেব eখনo ধেমর িবকl নi।
ei rব সত িট কবল ধেমর aিsti ঘাষণা কের না, eকi সােথ eর সবজনীন
gহণেযাগ তােক ফুিটেয় তােল।

eবার দখা যাক ধমেক ঝেড় ফেল সমাজ কতটা eকীভূত হেয় uঠেত পাের। eমন eকটা সমােজর কlনা
করেত হেব যখােন ধমেক িবলুp কের দয়ার চ া করা হেয়েছ। িdতীয় িব যুdকালীন নাৎিস জামািনi
eেkেt সেবাtম uদাহরণ। িহটলার ি sান হoয়ার কারেণ ihিদ িবেdষী িছেলন না। কারণ সভ ি sান
কখনo ihিদ িনধনেক sীকৃিত িদেত পাের না। তার ei চতনার মূেল িছল যুবক বয়স থেক িতল িতল কের
গেড় uঠা চতনা যা তােক বেলিছল, ihিদরাi জামানেদর সবশিkমান হেয় uঠার পেথ pধান anরায়। আর
জামানেদর সবশিkমান হেত হেব eবং পুেরা িবে র নতৃt দেব জামানরা e ধরেণর চতনা িহটলার
পেয়িছেলন iuেজিনk থেক। িতিন মেন করেতন জামানেদর চেয় সভ o unত আর কu নi। eভােবi
হেলাকােsর সূচনা। হেলাকাs aবশ i ধমিবেরাধী। ি sান চাচ হেলাকাs বা িহটলােরর কুশাসন মেন িনেত
পােরিন। িহটলার িনেজর িচnাধারার িবেরাধী কান পkেকi িটিকেয় রাখেত চানিন যার মেধ ধমpচারকরাo
পড়েতন। সংগিঠত ধমেক uপেড় ফেল িনেজর iuেজিনk কিndক নাৎিসবাদেক pিত া করাi িছল তার
লk । িতিন "iয়ুথ gপ" pিত া কেরিছেলন যরা uেdশ িছল, eমন যুব সমাজ গেড় তালা যােদর মেধ
pথাগত ধেমর pিত আনুগত থাকেব না। কিমuিনs সািভেয়ত iuিনয়েনo e ধরেণর ধমহীন িশkা pচিলত
িছল। কান gােমর মানুষেক ধম পালন থেক িবরত রাখার eকিট মাkম uপায় হল, সখান থেক eকিট
িশ েক িছিনেয় নয়া eবং তােদরেক বেল দয়া, কu যিদ ধম পালন কের বা কান ধমীয় pিত ান o ব িkেক
সাহায কের তাহেল িশ িটেক মের ফলা হেব। জামািনর মত ি sান রাে িহটলার িকভােব ei নীিত pেয়াগ
কেরিছেলন তা বশ dেবাধ । eভােব সমাজ থেক ধম সিরেয় িনেল িক হেত পাের তা লািভর ভাষায় বলেল
দাড়ায়:
ধম uধাo হoয়ার সােথ সােথ সমাজ থেক নিতক মানদ o uধাo হেয় যায়। সi সমােজ
য কবল ধম থােক না তা নয়, কান সাধারণ বাধা সৃি কারী নীিতo থােক না। কান জািত
ধম বাদ িদেয় নিতকতা ধের রাখেত পারেব িক-না তা িনেয় যেথ সেnহ আেছ।

িহটলার কতটা ধমিবেরাধী িছেলন তা িনেয় িবsািরত িচnা করার aবকাশ আেছ। িকnt eটা pায় িনঃসেnেহ বলা
যায় য, িdতীয় িব যুেdর সময় িনযািতত, িনপীিড়ত eবং যুেd িব s সিনকরা ধেমর দারs হেত বাধ হত।
জামািন-aিsয়া- পাল াn a েলর ি sান চাচo িহটলােরর নীিতেক মেন িনেত পােরিন। "দ সাun aফ
িমuিজক" িসেনমােত চােচর মাদার নাৎিস বািহনীর হাত থেক "মািরয়া ফন াপ" পিরবারেক পালােত যভােব
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সাহায কেরিছেলন বাsবতা তমনi িছল িক-না জািন না, তেব িসেনমা তা বাsবতারi pিতফলন। নাৎিসেদর
ধমনাশ িনেয় লািভ যা বেলেছন তা বাsবতার খুব কাছাকািছ।
রবাট লািভ eরপর ধম o িবjােনর সংঘাত িনেয় আেলাচনা r কেরন। গত 100 বছর ধের ei সংঘাত
kেমi জাড়ােলা হেc। তেব লািভ মেন কেরন, ei সংঘাত মাt কেয়কিট িবষয় িনেয়, িবjােনর সামিgক
িশkার কথা িচnা করেল যা খুবi নগণ । তাi "sতnt বলয়" (e বiেয়র তৃতীয় aধ ায় dঃ) মেন িনেলi
িবষয়টা চুেক যায়। sতnt বলেয় pথেম বলা হেয়েছ ধম o িবjান সmূণ পৃথক পৃথক kেt আেলািচত হেব,
eেক aেন র পিরম েল হsেkপ করেব না। পাশাপািশ ক কান kt িনেয় আেলাচনা করেব তাo বেল
িদেয়িছেলন sতnt বলেয়র pবkা িsেফন জ gl। ei কাজটা না করেল সmবত িতিন আরo কম সমােলািচত
হেতন। কবল sতnt বলেয়র িবষয়িট মেন িনেলi সব সংঘাত চুেক যায়। আর ক কান বলেয় থাকেব তা
সমাধান করাo কিঠন নয়। কারণ বলয় iেতামেধ িঠক হেয়i আেছ। তাi বতমােন িবjােনর সােথ ধেমর সংঘষ
নিতকতার মানদ িনেয়। তাi সব ঝেড় ফেল ei eকিট িবষয় দৃি িনবd করা uিচত। লািভর মেত,
িবjান কখনi নিতকতা িঠক কের িদেত পাের না। িনেজর মত কের িকছু বলার আেগ লািভ িক বেলেছন তাi বেল নয়া যাক।
লািভ pথেমi বjািনক তেttর aিsিতশীলতার কথা বেলেছন। তার মেত িবjােনর সব তttেকi aনুকl
(হাiেপািথিসস) বলা যায়। কারণ সবgেলাi aেপkাকৃত ভাল কান aনুকl িদেয় pিতsািপত হoয়ার জন
aেপkা করেছ। িতিন মানুেষর আেরকিট ভুল ধারণার uেlখ কেরেছন। aেনেকi মেন কের, িবjান সমাজ
eবং aথনীিতর ঊে । িকnt লািভ বেলন, িবjানীরা কান আiভির টাoয়াের বাস কেরন না, তারা ei
সমােজরi মানুষ, ei সমােজর aথনীিতi তােদর জীবনযাtার মান িনধারণ কের। তাi সমাজ o িবjােনর
মেধ িনিবঢ় সmক আেছ। িবjানীেদরo eকটা সমাজ আেছ যা aেনক সময় aেপkাকৃত ভাল তেttর sীকৃিত
দয় না। যমন uiিলয়াম হােভ যখন রk স ালন pিkয়া ব াখ া কেরিছেলন তখন, িবjানী মহল তােক
হাতুেড় ডাkার আখ া িদেয়িছল। eর পাশাপািশ বjািনক তেtt aেনক সময়i ভুল ধারণা িবকিশত হেয় uেঠ,
তেব aবশ i ভুল শাধরােনর kেt িবjানi সবেচেয় ekপাট। লািভর ei কথাgেলােক িবjােনর জন খুব
ক র বেল ধের না িনেলo চেল। কারণ িতিন egেলা বেলেছন িবjানেক ধেমর সমতেল নািমেয় আনার জন i।
মূল কথা বেলেছন eর িঠক পেরi।
িবjান o ধম uভেয়i বাধহয় িঠক কথা বলেছ, িকnt তারা য ব িkেদর িনেয় বলেছ বা য সমস ার সমাধান
করেছ স ব িk o সমস াgেলাi আসেল িভn। eকটা uদাহরণ িদেল পির ার হেয় যােব। কারo যিদ
ডায়ােবিটস থােক তাহেল ধেমর দারs হেয় কান লাভ নi। িকnt কu সাiেকােসামািটক হেল আবার িবjােনর
কােছ িগেয়o লাভ নi। সাiেকােসামািটক বলেত হতাশা থেক udূত eকিট সমস ােক বাঝায়। লািভ তার
eক ভাiেয়র uদাহরণ টেন বুিঝেয় দন, িকভােব ধমীয় িব াস তােক সুs কের তুেলিছল। e িবষেয় তার শষ
কথা িছল:
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সাধারণ মানুষ কবল eমন eকিট সমাধান চায় যা সিত কার aেথi কােজ দেব। সi
সমাধান তরী করেত িগেয় গণনায় িক পিরমাণ ভুল হেয়েছ বা তা আেদৗ কাযকরী িক-না e
িনেয় তারা িবnুমাto মাথা ঘামায় না।
aেনক kেti ধম eমন eকিট কাযকরী সমাধান িদেত পাের।

eসব কারেণi লািভ s কের বেল দন, eকজন সাধারণ মানুষ কখনi ধেমর বদেল িবjান িনেয় সnt
থাকেত পাের না। নােবল িবজয়ী সািহিত ক ডািরস লিসং সত মুখী দশেনর জয়গান গেয়েছন। তার মেত,
সত েক aজন না কের আজীবন তার জন সংgাম কের যাoয়াi সেবাtম।
িকnt লািভ মেন কেরন, সাধারণ মানুেষর কােছ লিসংেয়র ei দশেনর কান grt নi। তাi সাধারণ মানুষ
সত েক আঁকেড় ধের রাখেত চায়, তার জন সংgাম করেত চায় না। স e ধরেণর সেত র কাছ থেক শািn,
িনরাপtা o আেয়শ চায় যা িবjােনর মধ িদেয় কখনi আসেত পাের না। কারণ িবjান িনেজi pচ গিতশীল,
pগিতশীল o িব সৃি কারী। আনs মাখ িবjােনর ei বিশ েক eভােব তুেল ধেরেছন:
িবjােনর সেবাc দশন হল িবে র eকিট aসmূণ দৃি ভি বহন কের চলা eবং ei বেয়
চলােক আপাত সmূণ িকnt aপযাp িব দৃি র (ধম) চেয় utম বেল আখ ািয়ত করা।
িবjােনর pকৃত দশন eটাi। িকnt পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষi িবjানী নন। তাi তােদর পেk ei দশন মেন
চলা সmব না। তােদর পেk িক সmব তার eকিট সুnর িনদশন পাoয়া যায় গ ােটর কিবতােত:

Wer Wissenschaft und kunst besitzt
Hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
Der habe Religion.

য বুিdবৃিtক o নসিগক uেd শ েক তাড়া করার কােজ সmূণ িনমিjত হেয়েছ
তার uৎসাহi তার ধম হেয় uঠেত পাের।
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িকnt ei তাড়া করার কােজ জড়ােত না চাiেল
pথাগত ধেমর uপর িনভর কের চলাi utম।

eভােব pবেnর শষ pােn চেল আেসন লািভ। e পযােয় eেস িতিন িনিdধায় বেলন, িবjান মানুষেক িনরাপtা
িদেত পাের না। ধেমর পেki কবল চূড়াn িনরাপtা দয়া সmব। সবেশেষ বেলন:

যতিদন pকৃিতর uপর যুিkযুk িনয়ntণ o মানুেষর জব-মেনাৈবjািনক চািলকাশিkর মেধ ব বধান থাকেব
ততিদন িব ােসরo sান থাকেব। ei িব াস ধু আেয়শi দয় না সােথ িনরাপtা জাগায়; সmাব তার বদেল
িন য়তা pদান কের। তাi বলা যায়, ধম o িবjান মানুেষর জীবেন সmূণ িভn ধরেণর dিট কাজ কের eবং
ei dেয়র মেধ িমথিskয়া ঘটেতi হেব eমন কান কথা নi।

eতটুকু জানার পর ধম িনেয় চূড়াn কান মnব করার চ া করা যেত পাের। ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয়
গেছ?
ei utর দয়ার আেগ জানেত হেব কার বা িকেসর pেয়াজনীয়তার কথা বলা হেc। যিদ কান মানুেষর
pেয়াজনীয়তার কথা বলা হয় তাহেল আিম pথমত গ ােটর কিবতার সােথ eকমত। aথাৎ যারা pথাগত ধেমর
বাiের aন িকছুেক (িবjান বা িশl-সািহত ) সমােজ বসবােসর জন তার চািলকাশিk িহেসেব খুেঁ জ পেয়েছ
তার জন সটাi সেবাtম ধম। িকnt য সটা খুেঁ জ পায়িন তার জন pথাগত ধম মেন চলাi utম। িকnt,
ei pথাগত ধেমর কথা বলেল তার মেধ গঁাড়ািমo eেস যায় যা aন ধেমর সােথ িবেরােধর সৃি কের। ei
গঁাড়ািম eড়ােনার জন ডািরস লিসংেয়র মত আিমo বলব, সত বেল কান িকছুেক icাকৃতভােব মেন
নয়ার চেয় বরং সেত র aনুসnান চািলেয় যাoয়া ভাল। কারণ সত ানুসnানী কান ব িkর পেk গঁাড়া হoয়া
সmব নয়। স, সমােজ sান কের নয়া eবং শািn o িনরাপtার জন i কবল ধম পালন করেব।
eবার সমােজর pেয়াজনীয়তার কথা বলা যায়। রবাট লািভ তা বেলi িদেয়েছন, মানুেষর জীবেন যেহতু
eখনo ধেমর sান আেছ সেহতু সমােজo eর pেয়াজনীয়তা আেছ। িকnt সটা 1963 সােলর কথা। তখনo
িবjান eেতা pভাব িবsার করেত পােরিন। আর তখন িবjান থেক udূত pযুিkর ব বহারo িছল সীিমত। গত
40 বছের সমােজ িবjােনর pভাব ব াপক হাের বৃিd পেয়েছ আর ধেমর pভাব hাস পেয়েছ। ধেমর pভাব
hােসর আেরকিট কারণ িশl o সািহেত র pভাব বৃিd। pযুিkর unয়েনর কারেণi িশেlর ei pসার ঘেটেছ যার
সেবাৎকৃ pমাণ চলিct। ei পিরিsিতেত কu িক বলেত পাের, সমাজ জীবেন ধেমর কান pেয়াজন নi।
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eর utর িবিভn সমােজর জন িবিভn রকম। কান সমাজ ধমহীনতার িদেক eেগােc আর কানিট eেগােc
না তাo গেবষণার িবষয়। ei গেবষণার জন নৃিবjােনর িবকl নi।
পিরেশেষ রাে র pেয়াজনীয়তার কথা আেস। সকু লািরjম তথা ধমিনরেপkতা বা iহজাগিতকতা িবকিশত
হoয়ার পর আমরা ধেরi িনেত পাির, রাে ধেমর কান pেয়াজনীয়তা নi। সকু লািরjম aথi হল, রা
ধমহীন থাকেব eবং ব িk বা সমাজ ধািমক না ধমহীন তা িনেয় মাথা ঘামােব না। তাi বলা যায়, ei যুেগ রা
চালনার eকমাt সমাধান সকু লািরjম।
সকু লািরjম মেন িনেয় তা ব িk, সমাজ o রাে র মেধ িবরাজমান pায় সব সমস ার সমাধানi করা গল।
িকnt িবjােনর সােথ ধেমর সংঘােতর িক হেব? আেগi বেলিছ, ধম o িবjােনর সংঘাত সমাধােনর pাথিমক
uপায় "sতnt বলয়"। িকnt ei pাথিমক সমাধান বতমান যুেগর সংশয়বাদী o নািsকেদর মেতর িবrেd যায়।
তােদর মেত, ধম নিতকতার মানদ হেত পাের না। সেkেt িবjােনর সােথ ধেমর eকমাt সংঘাত হল,
িবjান ধমেক নিতকতার মানদ হেত দেব িক-না। eরo সমাধান আেছ। তা হল নিতকতার aন কান
মানদ তরী করা eবং তার িভিtেত সমাজেক গেড় তালা। সi pিkয়া eখন পযn ভালভােব r হয়িন।
হেল তা দশন িদেয়i হেব। িsেনাজার নীিতশাst হয়েতা আবার িফের আসেব। িকংবা সi নীিতশােstরi কান
আধুিনক rপ ধেমর sান কের নেব। তখন িক ধেমর pেয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােব? eটা আিম বলেত পারব না।
বরং পাlা p করেত পারব, ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় যাবার মত? আমরা eক সিnkেণ দািড়েয় আিছ।
কারণ আমােদরেক eমন eকিট pে র জবাব খুেঁ জ বর করেত হেব। আিম eখন পযn eর জবাব খঁাজার চ া
কিরিন। তাi সরাসির কান utর িদেত চাi না। aিভিজৎ রােয়র মত বলেত চাi, "Let the data decide"।
* সূtঃ Religion in Human Life - Robert H. Lowie; from "Magic Witchcraft and
Religion", California State University, Chico.

সmাদেকর নাট: বiিটর সmাদক িহেসেব িকছু ব িkগত মতামত যাগ করা যাক। লখািট তথ সমৃd। আমরা আজেক য
িবjােনর যুেগ pেবশ কেরিছ সখােন, ধম-eর িটেক থাকার পছেন ' শাষক নীর হািতয়ার' বা e ধরেণর রাজৈনিতক
াগান না আuের বরং eতিদন ধের িটেক থাকার পছেন কান নৃতািttক িকংবা জীবৈবjািনক কারণ আেছ িকনা তা খূেজ
দখা দরকার। নৃিবjােনর আেলায় uপেরর pবেn তা আেলাচনা করা হেয়েছi, সi সােথ সামািজক জীবিবjােনর
িসdাngেলা জানাo e মুহেূ ত জrরী। িববতনবােদর দৃি েত দখেল সটাi ei মুহূেত সেবাtম বjািনক পnা। eমন হেতi
পাের 'িব াস' ব াপারটা মানব জািতর বঁেচ থাকার পছেন হয়েতা কান বাড়িত uপাদান যাগ কেরিছল eকটা সময়। মানুষ
তা আিদমকাল থেক বh সংঘাত, মারামাির eবং রkkয়ী যুেdর মেধ িদেয় িগেয় আজ ei পযােয় eেস পৗেছেছ। eকটা
সময় সাহিসকতার সােথ যুd করাটা িছল মানব জািতর িটেক থাকার kেt aেনক বড় ফ াkর। য গােt িব াস ঢুিকেয় িদেত
পারা িগেয়িছল য যাdারা সাহেসর সােথ যুd কের মারা গেল পরেলােক িগেয় পােব aফুরn সুখ, সাcn , hর পরী
uিdnেযৗবনা িচরকুমারী apরা, (আর বঁেচ থাকেল তা আেছi সাহসী যাdার িবশাল সmান আর পুরsার) - তারা হয়ত
aেনক সাহিসকতার সােথ যুd কেরেছ eবং িনেজেদর ei যুdাংেদহী জীন পরবতী pজেn িবsৃত করেত সহায়তা কেরেছ।
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িনেয় িরচাড ডিকেnর eকিট ভাল লখা e বiেয় সিnেবিশত হেয়েছ - 'ধেমর uপেযািগতা' িশেরানােম। িদগn সরকারo তার
eকিট লখায় e pসে আেলাকপাত কেরেছন - ধেমর uৎস সnােন। ‘ধেমর pেয়াজনীয়তা িক ফুিরেয় গেছ?’ – লখািটর
পাশাপািশ e dেটা লখাo পেড় দখা যেত পাের।
মানব সভ তােক aেনেক িশ েদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরন। িশ েদর বঁেচ থাকার pেয়াজেনi eকটা সময় পযn
aিভভাবকেদর সমs কথা িনিdধায় মেন চলেত হয়। ধরা যাক eকটা িশ চুলায় হাত িদেত গল, oমিন তার মা বেল uঠল চুলায় হাত দয় না - oটা গরম! িশ টা সটা েন আর হাত িদল না, বরং সােথ সােথ হাত সিরেয় িনেলা। মার কথা নেত
হেব - ei িব াস পরmরায় আমরা বহন কির - নiেল য আমরা িটেক থাকেত পারেবা না, পারতাম না। eখন কথা হেc সi ভাল মাi যখন aসংখ ভাল uপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছু মn বা কুসংsারাcn uপেদশo দয় - শিনবার ছাগল
বিল না িদেল aম ল হেব, িকংবা রসেগাlা খেয় aংক পরীkা িদেত যo না – গেল গাlা পােব জাতীয় - তখন িশ র
পেk সmব হয় না সi মn িব াসেক aন দশটা িব াস িকংবা uপেদশ থেক আলাদা করার। সi মnিব াসo
বংশপরmরায় স বহন করেত থােক aবলীলায়। সব িব াস খারাপ নয়, িকnt aসংখ মn িব াস হয়ত aেনক সময় জn
দয় 'িব ােসর ভাiরােসর'। egেলা eকটা সময় pগিতেক থামােত চায়, সভ তােক ংস কের। যমন, ডাiনী পাড়ােনা,
সতীদাহ, মুরতাদেদর হত া egেলার কথা বলা যায়। িরচাড ডিকn, ডিনেয়ল ডেনট pমুেখরা পি েম e িনেয় aেনক
গেবষণামূলক pবn eবং gn িলখেছন। aন ান গেবষকেদর মেধ আেমিরকান িববতনবাদী িবjানী জ ােরড ডায়মn আিদম
সমােজ ধমেক eকধরেনর িডিলিনেয়টর িহেসেব ব াখ া কেরেছন। তার মেত, ধম আিদম সমােজ সmবত eক ধরেণর কৗশল
যা যাগােযাগ রkা িকংবা পিরচেয়র সূt খঁাজার জন eকিট মাধ ম িহেসেব ব বhত হেতা। kেম eর সােথ যুk হেয়েছ
পৗরিহত , পরেলৗিককতা eবং আরাধ দবতার সntি কামনার uেdেশ নানা আেয়াজন, যা eখনo িব জুেড় pচিলত
ধমgেলার মেধ িটেক আেছ।
িহটলারেক যভােব e pবেn দখােনা হেয়েছ তার সােথ হয়ত aেনক পাঠকi eকমত হেবন না। যিদ ধেরo নoয়া যায়
লখেকর aনুমান সিঠক, তাহেলo eিট িনঃসেnহ য, যুবক বেয়স থেক িহটলােরর মেধ গেড় oঠা ihদী-িবেdষ কান
aলীক কlনাজাত বা িনজ-মিs pসূত িকছু নয়। িহটলােরর মেধ গেড় uঠা ihদী-িবেdষ নািsক বােদর চেয় তদানীnন
'সভ ' ী ান সমােজরi aবদান। িহটলার িনেজi তার বi ‘Mein Kampf’ য় বেলেছন তার ihিদ িনধেনর িকংবা e
ধরেনর যাবতীয় কাজকেমর পছেন aনুেpবণা িছল সয়ং ঈ র "Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the
Almighty Creator: by defending myself against the Jew, I am fighting for
the work of the Lord."
e ধরেণর িব ােসর pচার িহটলার তার িবিভn বkৃতায়o কেরেছন। িহটলােরর eকিট বkৃতা থেক udৃত করা যাক pাসি ক
িকছু লাiন –
"My feelings as a Christian points me to my Lord and Savior as a fighter.
It points me to the man who once in loneliness, surrounded by a few
followers, recognized these Jews for what they were and summoned men
to fight against them and who, God's truth! was greatest not as a sufferer
but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read
through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might
and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and
adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison.
To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more
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profoundly than ever before the fact that it was for this that He had to shed
His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to
be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice... And if
there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is
the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my
own people.
-Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (Norman H. Baynes, ed. The
Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-20,
Oxford University Press, 1942)
pােটেsn ী ান নতা মািটন লুথােরর ihিদেদর pিত িবেdষমূলক gn ‘On the Jews and their Lies,’o য
িহটলারেক দাrনভােব udীp কেরিছল, তাo ঐিতহািসকভােব pমািণত। www.nobeliefs.com/hitler.htm - ei
সাiেট িহটলােরর ীিsয় িব াস eবং aনুেpরণা িনেয় বশ িকছু ভাল আেলাচনা আেছ।

খান মুহাmেদর pবেn ‘সাধারণ মানুেষর জন সমাজ eকা ীকরেণর চািলকা শিk িহেসেব eখনo ধেমর িবকl নi’ বেল
লখক য uপসংহার টানার চ া কেরেছন তার সােথo হয়ত aেনেকi eকমত হেবন না না। eকা ীকরেণর ব াপারটা
eকi ধেমর মানুেষর জন হয়ত িকছুটা সিত , িকnt আলাদা ধেমর মানুেষর জন ততটাi িমথ া। পৃিথবীেত ধম সব সময়i
ব বhত হেয়েছ িবেভেদর হািতয়ার িহেসেব। eক ধেমর aনুসারীেদর সােথ aন ধেমর রkাk যুেdর iিতহাস সবজনিবিদত।
eমনিক eকi ধেমর িভতেরo bাhণ-শূd আর জাত-পােতর সমস া, আশরাফ-আতরাফ, ক াথিলক- pােটsাn িকংবা িশয়াসুnী-কািদয়ানী িবেরাধ লেগi আেছ িদনভর। যতিদন ধম থাকেব ততিদনi িকnt মানবতা িজিনসটা আলাদা আলাদা িবিভn
গাি েত িবভk আকােরi থাকেব eটা aেনেকi মেন কেরন।

‘সাiেকােসামািটক হেল আবার িবjােনর কােছ িগেয়o লাভ নi’ বেল pবেn য মnব করা হেয়েছ তাo সিঠক নয়।
সাiেকােসামািটক রাগীেদর িনেয় িবিভn বjািনক গেবষণার aিst িবদ মান। িবjান বরং বjািনকভােবi
সাiেকােসামািটিকসেমর uৎস িনণয় করেত সkম। িবjােনর কােছ eটা মন বা মিsে র eকটা aবsা - তাi হতাশা কািটেয়
oঠার জন মিs বা মেনাৈবjািনেকর পরামশ নoয়া aন ায় নয়।

ধম uধাo হoয়ার সােথ সােথ সমাজ থেক নিতকতার মানদ o uধাo হেয় যােব বেল য ঢালাo মnব করা হেয়েছ তাo
p সােপk। iuেরােপর িবিভn দশ eবং চীন সহ পৃিথবীেত aেনক জায়গায় ধম eখন kমিবলুিpর পেথ, সi সােথ িকnt
মূল েবাধ বা নিতকতা uধাo হেয় যায় িন। নিতকতা eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মুলতঃ িনভর কের আথসামািজক
pkাপট eবং সমাজ সাংsৃিতক পিরেবেশর uপর। e বiেয়র প ম aধ ােয় বশ িকছু pবn সিnেবিশত হেয়েছ যgেলােত
পিরsার করা হেয়েছ য, নিতকতা eবং মূল েবােধর ব াপারgেলা মােটi ঈ রpদt নয়, িকংবা ধম থেক udুত নয়, বরং
সমাজ িববতেনর ফলrিত িহেসেবi eিট মানব সমােজর িভিtমূল িহেসেব গেড় uেঠেছ। নিতকতার মাড়েক পাড়া ধম তা
মানব সভ তার পুেরা সময়টা ধেরi িছল, িকnt iিতহােসর পাতাgেলা aৈনিতক যুd, aত াচার, িবভৎষতায় ভরা - ধম
সgেলােক কখনi ঠকােত পােরিন, aেনক kেti বরং uসেক িদেয়েছ।
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e pবেn আেলািচত কারণgেলার বাiের ধেমর িটেক থাকার পছেন aন ান কারণo আেছ। রাজৈনিতক eবং আথসামািজক aবsার পিরেpিkেত ধমেক িবচার না করেল কান ধেমর িব ষণi বাধ হয় পূণ হেত পাের না। e ধরেণর িবে ষণ
ছাড়া ধমেক ব খ া করেত গেল সরলীকরেণর সmাবনা থেক যায় aেনকাংেশi। গত দশ হাজার বছেরর মানব iিতহাস eবং
িবিভn ধেমর uৎপিtর iিতহাস পড়েল eটা খুব সহেজi পিরsার হয়। মানব সভ তার িবিভn ধােপ ধু য নতুন নতুন ধেমর
সৃি হেয়েছ তাii নয়, kমাগতভােব তােদর rপo বদেলেছ িবিভn কারেণ। e aসmূণতার ব াপারটা মেন িনেয়o বলেত
হয় খান মুহাmেদর pবnিট সমেয়াপেযাগী eবং আমােদর জন িচnাভাবনার যথাথ খারাক।

খান মুহাmদ, বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব টকেনালিজ’র িশkাথী। ‘িশkানিবস’ নােম
inারেনেট bগ িলেখ থােকন। iেমiল - hermitage17@yahoo.com

