uপসংহার
2001 সােলর জুন মােস inারেনেট আিবভােবর পর থেকi বh িচnা জাগােনা লখায় সমৃd হেয়েছ
আমােদর মুkমনা সাiটিট। তার থেক বাছাi করা িকছু pবn িনেয় ‘িবjান o ধম – সংঘাত নািক
সমnয়?’বiিট সংকিলত করা হেয়েছ। eর বাiেরo আলাদা কের বiিটর জন লখকেদর কাছ থেক লখা
আহবান করা হেয়িছল 2008 সােলর eিpল মােস। লখা আহবােনর পর aেনক লখকেদর কাছ থেক
খুব uৎসাহব া ক সারা পাoয়া গেছ। তােদর কাছ থেক পাoয়া বh সুিচিnত লখায় ধন হেয়েছ
আমােদর ei সংকলনিট। আিম ei সংকলেনর সকল লখকেদর ধন বাদ জানাi।
ei সংকলেনর মাধ েম িবjান o ধেমর মধ কার সmক খঁাজা, জানা eবং বাঝার eকিট চ া করা
হেয়েছ। সেnহ নi, িবjান eবং ধম – dেটার pভাব eবং grt আমােদর জীবন eবং সংsৃিতেত
aপিরসীম। িকnt eেদর মেধ সmকিট িঠক কমন? e gেnর লখেকরা তােদর jান, aিভjতা eবং
আধুিনক গেবষণালb সাk -pমােনর সােপেk eিট aনুসnান কেরেছন। িতনভােব eেদর মধ কার
সmকেক দখা যেত পাের। eক – িবjান eবং ধেমর মেধ কানi dnd নi। eক সবj s ার
iেcেত তরী হেয়েছ আমােদর ei িব জগৎ, আর তারi িনেদেশ সব িকছু চলেছ। ei মেতর aনুসারীরা
মেন কেরন, িবjােনর িনত নতুন আিবsারgেলার iি ত s া আেগ থেকi ধমgngেলােত িদেয়
রেখেছন। িবjানীেদর কাজ কবল সgেলা খুেঁ জ বর করা। ei মতাদেশর দাবীদােররা িব bhাnেক
দেখন aেনকটা ঘিড়র মত কের। িবjানীরা কবল চােখর সামেন ei ঘিড়িটেক দখেত পান, eর
anিনিহত কলকbার চাল-চলনেক pত k কেরন আর চালচলেনর সূtgেলা udাটন কেরন, িকnt কখেনাi
কািরগেরর সnান পান না। eেদর িব দৃি ভ ী aেনকটা আbুর রহমান বয়াতীর গােনর মত ... ‘মন আমার
দহ-ঘিড়, সnান কির ... কাn িমsরী বানােয়েছ ...’।
িdতীয় মতাদেশর aনুসারীরা মেন কেরন, িবjান eবং ধেমর মেধ dnd রেয়েছ, eবং তা খুব s । eেদর
মেধ সমnেয়র pেচ ােক ei দেলর সমথেকরা aথহীন eবং িব ািnকর বেল মেন কেরন। ei মেতর
দাবীরােররা মেন কেরন, ধেমর aেনক pাচীন ব াখ া eবং aিভমতেক িবjান যুেগ যুেগ ভুল pমাণ কেরেছ
বhবার। eর মেধ পৃিথবীর বয়েসর াn aনুমান, ভু- কিndক তtt, আtার aনুমান, সৃি তেttর নানা
কcা-কািহনীসহ aেনক িকছুi আেছ। e িবপুল মহািব েক ঘিড়র সােথ তুলনা করােক তঁারা aিত
সরলীকরণ eবং াn মেন কেরন। তঁারা মেন কেরন, আধুিনক িবjােনর aেনক তtti কান কািরগর
ছাড়া মহািবে র aিstেক আজ ব াখ া করেত পাের। মহািবে র কািরগেরর ধারণােক তারা দাশিনকভােবo
াn বেল তারা মেন কেরন, কারণ সব িকছুর পছেন eকজন কািরগর থাকেল, সi কািরগর কােtেক
udুত হল সটাo তা বলেত হেব। তারা আেরা মেন কেরন, ধমgngেলােত কান আধুিনক িবjান নi,
বরং আেছ আধুিনক িবjােনর নােম চতুর ব াখ া eবং গঁাজািমল। সজন i, ধেমর কােছ িবjােনর কখেনা
দারs হেত হয় না, বরং ধমবাদীরাi আজ pিতিট বjািনক আিবsােরর পর িনজ িনজ ধমgেnর সােথ জুেড়
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িদেত মুিখেয় থােক। কারণ ধমবাদীরা জেন গেছ, ধম ছাড়া িবjান িঠকi িটেক থাকেত পারেব, িকnt
আধুিনক িবjান ছাড়া ধমgেলা বঁেচ থাকার আর কান aিkেজন খুেঁ জ পােc না।
তৃতীয় আেরকিট মত আেছ। ei মতাদেশর aনুসারীরা মেন কেরন িবjান eবং ধেমর aবsান আলাদা dিট
বলেয়। eেদর মেত, িবjান eবং ধম dিট িভn িভn িবষয় িনেয় কাজ কের। িবjান বjািনক সূেtর
সাহােয pাকৃিতক জগতেক ব াখ া কের, আর ধম নিতকতা eবং মূল েবােধর চচা কের। সহজ কথায়
িবjােনর কাজ-কম যntপািতর মাধ েম পিরমাপেযাগ যা আমােদর যৗিkক eবং বৗিdক jানেক pিতিনয়ত
tরািnত কের; আর ধেমর কাজ মানুেষর আিtক unিতসাধন। যতkণ িবjান eবং ধম পরsর আলাদা
থেক িভn িভn বলেয় aবsান কের, ততkণ িবjান eবং ধেমর মেধ কান dnd থােক না। ঝােমলা লােগ
তখনi যখন ei di িভn বলেয়র aিধবাসীরা eেক aপরেক aিতkম করেত চায়। যমন, িবjানীরা
যখন পরীkা-িনরীkার মাধ েম ‘আtার oজন’ পিরমাপ করেত যান, িকংবা ধমবাদীরা যখন ‘সৃি তtt’ ক
িকংবা ‘বুিdদীp aনুকl’ ক িবjােনর পাঠসূচীর anভুk করেত চান iত ািদ। ei দেলর সদস রা মেন
কেরন, িবjান eবং ধমেক আলাদা বলেয় আটেক রাখেত পারেলi তােদর মেধ সংঘাত eড়ােনা সmব।
ei িতনিট দৃি ভ ীর পেk-িবপেk বh pবn ei বতমান সংকলেন anভুk হেয়েছ। e ছাড়াo eেসেছ
নানা ধরেনর বিচtময় িবষয়ানুগ রচনা। িবjান িক ঈ রেক পেয় গেছ? িকংবা মহািবেsারণ, সূk-সমnয়
িকংবা নৃতািttক যুkgেলা িক s া থাকার আেদৗ কান যৗিkক pমাণ? e সংকলেনর সংশয়বাদী লখকেদর
aিধকাংশi ei ধরেনর িসdােnর িবপরীেত রায় িদেয়েছন। pায়শঃi বলা হয়, eক মহারহস ময় ‘aৈdত
িবnু’ থেক মহািবেsারেণর মাধ েম ei িব bhাে র সৃি হেয়েছ; িকnt ei িবেsারণ কন হেয়েছ বা ei
িবেsারেণর আেগ িক িছল – িবjান নািক egেলা pে র কান সেnাষজনক utর িদেত akম - e কথা
বেলi িবেsারেণর পছেন eক s া থাকার pিত a ুিল-িনেদশ করা হয়। বলা হয়, সব িকছুর পছেন s া
আেছ, কােজi মহািবে র পছেনo eকজন s া আেছন। সবিকছুর পছেন s া থাকেল ঈ েরর পছেন
কন কান s া থাকেব না ব াপারিট aেনেকর কােছi dেবাধ । aবশ িব াসীেদর মেত, ei ধরেণর p
াn। ei p যিদ াni হয়, তেব মহািবে র পছেন eকিট মাt কারেণর সnান করা eবং কারণিটেক
‘aপািথব লেবল’ eঁেট িদেয় eেক ঈ র বানােনা কতটা a াn? িকভােব বাঝা গল, মহািবে র aিsেtর
পছেন কান কারণ থেক থাকেল সটা কখেনাi pাকৃিতক কারণ হেত পারেব না, ঈ র নামক eক
পরাkমশালী ‘সttাi’ হেত হেব? আর eধরেনর সttা থেক থাকেল িতিন িক আমােদর pাথনায় সাড়া দন?
pাথনায় সাড়া দoয়ার কান পরীkালb pমাণ িক কাথাo আেছ? আর মহান সৃি কতার icা ছাড়া যিদ
িকছুi ঘটবার uপায় না থােক তাহেল পাপপুেণ র সকল দায়ভার কন মানুষেকi বহন করেত হেব কন,
eিটo সমান যৗিkক p – যা pিতিট যুেগর িচnাশীল দাশিনেকরা কের eেসেছন। সবj s ার iেcেতi
যিদ জগৎ তির হেয় থােক, তা হেল dিভk, খরা, মহামারী, সুনামী, বন া িকংবা dিভেk লk লk
pাণহািনর দায়-দািয়t ঈ র নেবন না কন? িনেজর সৃি িনেয় eধরেনর ‘ ছেল খলা’ - ei য লk
কািট মানুেষর মৃতু িকংবা iিতহােসর পিরkমায় কািট কািট (কােরা কােরা মেত pায় শতকরা 99 ভাগ)
pজািতর িবলুিp কতটা তঁার সৃি র ‘সূk সমnয়’ (Fine Tuning) িকংবা ‘বুিdদীp পিরকlনার’
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(Intelligent Design) িদেক িনেদশ কের? e িবষয়gেলা িনেয় pাণবn আেলাচনা করা ছাড়াo e gেn
eেসেছ মহািব , পিরকlনা বা িডজাiন িনেয় আেলাচনা, ধমিনরেপkতা, ধমীয় aসিহ ুতা eবং মৗলবাদ
pস , ধেমর uৎস eবং aেলৗিককতার বjািনক aনুসnান, ধম নারী eবং সমকািমতা pস , aেjয়বাদ,
সংশয়বাদ, যুিkবাদ, আিsকতা o নািsকতা িনেয় নানা ধরেনর তক-িবতক iত ািদ। পদাথিবjান eবং
জীবিবjােনর আধুিনকতম তtt eবং তেথ র আেলােক মহািব eবং জীবেনর aিsেtর aনুসnান করা
হেয়েছ, িনেদশ করা হেয়েছ আধুিনকতম দাশিনক িচnাভাবনা eবং সমস াgেলার pিতo। নিতকতা
িজিনসটা পরম নািক আেপিkক, িকংবা ধমi িক নিতকতার eকমাt uৎস, িকংবা সমােজ গেড় oঠা
মূল েবাধgেলা সব ঈ র pদt িকনা – e ব াপারgেলাo আেলািচত হেয়েছ সুিবsৃত পিরমnেল। আমােদর
জানা মেত বাংলা ভাষায় e ধরেণর িচnার uেdগকারী gn ei pথম। বাংলাভাষী পাঠক-পািঠকােদর
মুkমেন gnিট পাঠ করার aনুেরাধ রiেলা।

