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আিম সুরিজত মুখাজীর ‘ধম o িবjানঃ কাথায় সংঘাত eবং কন সমnেয়র p ?’ খুব আgহ িনেয় 
পড়লাম। িতিন তার pবেn িকছু grtপূণ মতামত pকাশ কেরেছন, e বiিটর সmাদক িহেসেব আিম 
যার জবাব দoয়া pেয়াজন মেন করিছ।  আিম আমার utর খুব সংিkp পিরসের সীমাবd রাখার চ া 
করব।  
  
সুরিজত  p  কেরেছন, কন িবjানেক ধেমর চাiেত কu কu বড় কের দখােনার চ া কেরেছন? 
কu িক বলেত পাের iিতহাস িকংবা ভুেগােলর মেধ  ক বড়? e কথাgেলা নেত মধুর লােগ, kt 
িবেশেষ ‘ যৗিkক’ বেলo মেন হয়, িকnt e gেলার utর সুরিজত বাবু িনেজo হয়ত জােনন।  িবjােনর 
সােথ ধেমর dেndর কারেণi গ ািলিলoর মত িবjানীেক eকটা সময় সiেত হেয়িছল িনযাতন। সi 
ঘটনািট আেরকিটবার sরণ করা যাক।  পৃিথবী সূেযর চািরিদেক ঘুরেছ – বাiেবল িবেরাধী ei সত  কথা 
বলার aপরােধ চাচ গ ািলিলoেক aিভযুk কেরিছল ‘ধমেdািহতার’ aিভেযােগ। 1633 সােল। 
গ ািলিলo তখন pায় an, বয়েসর ভাের নু b। aসুs o বৃd িবjানীেক জার কের ােরn থেক 
রােম িনেয় যাoয়া হয়, হাটু ভে  সবার সামেন জাড় হােত kমা pাথনা কিরেয় বলেত বাধ  করা হয় 

eতিদন গ ািলিলo যা pচার কেরিছেলন তা ধমিবেরাধী, ভুল o িমথ া। বাiেবেল যা বলা হেয়েছ সিটi 
আসল, সিঠক - পৃিথবী িsর aনড় - সৗর জগেতর কেnd। গ ািলিলo pাণ বঁাচােত তাi করেলন। 
পাপ o ধমসংsার সm ূেখ গ ািলিলo য sীকােরািk o pিতjা-পt sাkর কেরন, তা িবjান সাধনার 

iিতহােস ধমীয় মৗলবাদীেদর িনমমতার eবং jান সাধকেদর কােছ বদনার eক ঐিতহািসক দিলল:  
  

আিম ােরnবাসী sগীয় িভেnি o গ ািলিলoর পুt, সtর বৎসর বয়s গ ািলিলo গ ািলিল সশরীের 
িবচারাথ আনীত হেয় eবং aিত pখ াত o সmানাহ ধমযাজকেদর (কািডনাল) o িনিখল ী ীয় 
সধারণতেnt ধমিবrd আচরণজিনত aপরােধর সাধারণ িবচারপিতগেণর সm ূেখ নতজানু হেয় sহেs 
ধমgn sশপূবক শপথ করিছ য, রােমর পিবt ক াথিলক ী ধম সংsার dারা যা িকছু িশkাদান o 
pচার করা হেয়েছ o যা িকছুেতi িব াস sাপন করা হেয়েছ আিম তা সবসময় িব াস কের eেসিছ, 
eখনo কির eবং ঈ েরর সহয়তা পেল ভিবষ েতo করব। সূয কndsেল aবিsত o িন ল erপ 
িমথ া aিভমত য িকrপ শাstিবেরাধী স সব িবষয় আমােক aবিহত করা হেয়িছল; e িমথ া মতবাদ 
সmূণrেপ পিরহার কের eর সমথন o িশkাদান থেক সবpকাের িনবৃt থাকেত আিম ei পিবt 
ধমসংsা কtকৃ আিদ  হেয়ছলাম। িকnt তৎসেtto স eকi িনিnত o পিরত k মতবাদ আেলাচনা 
কের o কান সমাধােনর চ ার পিরবেত সi মতবােদর সমথেন জারােলা যুিkতেকর aবতারণা কের 
আিম eকিট gn রচনা কেরিছ; eজন  গভীর সেnহ ei য আিম ী ধমিবrd মত পাষণ কের থািক। 
.... aতeব স ত কারেণ আমার pিত আেরািপত ei aিতেঘার সেnহ ধমাবতারেদর o ক ােথািলক 
সmpদায়ভুk pেত েকর মন হেত দূর করবার uেdেশ  সরল anকরেণ o aকপট িব ােস শপথ কের 
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বলিছ য পেূবাk াn o ধমিবrd মত আিম ঘৃণাভের পিরত াগ কির। ...আিম শপথ কের বলিছ য, 
আমার oপর eজাতীয় সেnেহর uেdক হেত পাের, erপ কান িবষয় সmেn ভিবষ েত আর কখনo িকছ ু
বলব না বা িলখব না। erপ aিব াসীর কথা জানেত পারেল aথবা কারo oপর ধমিবrd মতবাদ 
পাষেণর সেnহ uপিsত হেল পিবt ধমসংsার িনকট aথবা যখােন aবsান করব সখানকার িবচারেকর 
িনকট আিম তা jাপন করব। শপথ িনেয় আিম আরo pিতjা করিছ য, ei পিবt ধমসংsা আমার 
oপর য সব pায়ি েtর িনেdশ pদান করেব আিম তা hবh পালন করব। eসব pিতjা o শপেথর য 
কান eকিট যিদ ভ  কির তাহেল শপথভ কারীর জন  ধমািধকরেণর পিবt aনুশাসেন eবং সাধারণ 

aথবা িবেশষ আiেন যসব িনযাতন o শািsর ব বsা আেছ তা আিম মাথা পেত gহণ করব। aতeব 
ঈ র o যসব পিবt gn আিম শ কের আিছ eরঁা আমার সহায় হান। আিম uপের কিথত  
গ ািলিলo গ ািলিল শপথ gহণ o pিতjা করলাম eবং িনেজেক uপযkুভােব বnেন আবd রাখেত 
pিত “ত হলাম। eর সাk  িহেসেব sহsিলিখত শপথনামা যার pিতিট akর eiমাt আপনােদর পাঠ 
কের িনেয়িছ তা আপনােদর িনকট সমপন করিছ। 22 শ জুন, 1633 ী াb, রােমর িমনাভা 
কনেভn।” 

  

শানা যায়, eর মেধ o eকবার আকােশর িদেক তািকেয় বৃd গিণতj- জ ািতিবদ sগেতািk 
কেরিছেলন- ’তার পেরo িকnt পৃিথবী িঠকi ঘুরেছ’। ধমেdািহতার aিভেযাগ িনেয়i গ ািলিলoর মৃতু  
হয় 1642 সােল, িনজ গৃেহ, anরীণ aবsায়।  ধু গ ািলিলoেক anরীণ কের িনযযাতন তা নয়, 
brেনােক তা পুিড়েয়i মারেলা ঈ েরর সুপুtরা। তারপেরা িক সূেযর চািরিদেক  পৃিথবীর ঘারা ঠকােনা 
গল?   

 

ধু গ ািলিলo বা brেনা নয়, iিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যােব, হাiেপিশয়া, eনােkােগারাস, 
িফিলpাস প ারােসলসাস, eনাকু িসমn, লুিচিলo ভািনিন, টমাস িকড, ািnস কট, বােথৗেলািমu, 
 িলেগট, iবেন খািলদ, িযরহাম, আল িদিমিs, oমর খয়াম, iবেন িসনা, iবেন বাজা, আল িকnী, আল 
রািজ িকংবা iবেন rশেদর সহ aেনকেকi ধমাnেদর হােত িনগৃহীত eবং িনযািতত হেয় িনহত হেত 
হয়। ei বiেয়র a ম aধ ােয় লখেকরা eধরেণর িনিপড়েনর aেনক পিরসংখ ান হািজর কেরেছন।   
iিতহাস আর ভুেগােলর মেধ  eেহন রkাk dেndর কথা িক সুরিজত বাবু কখেনা েনেছন? কখেনা িক 
েনেছন য, iিতহােসর কান তেttর জন  ভুেগাল-oয়ালারা িনযাতন কেরেছ কান িবjানীর uপর? 

eমন কান দৃ াn নi।  িবjােনর সােথ ধেমর dndেক iিতহাস – ভুেগােলর মধ কার dেndর সােথ 
তুলনা করা aিত সরলীকরণ বi িকছু নয়। 

 

আজেকর িদেনর পিরবিতত পিরেবেশ  িবjানীেদর uপর eত ঢালাoভােব aত াচার করা িকংবা ডাiনী 
পাড়ােনার মত তােদর পুিড়েয় মারা না গেলo ধমাn মৗলবাদীেদর দল স্ুেযাগ পেল eখেনা িবjােনর 
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agগিত ঠকােত মুিখেয় থােক।  যখনi িবjােনর কান নব আিবsার তােদর িনজ িনজ ধমgেn বিণত 
িব ােসর িবপরীেত যায়, খাদ িবjানেক ফেল িদেত চায় আsাকুেঁড়।  aিধকাংশ ধািমেকরাi eখেনা 
িববতন তttেক মন থেক মেন িনেত পােরন িন কারণ ডারuiন pদt বjািনক তেttর aবsান  
ধমgেn বিণত সৃি র কlকািহনী gেলার eকশ আিশ িডgী িবপরীেত।  eখেনা সুেযাগ পেলi ধমাn 
মাlার দল pগিতশীল দাশিনক, িবjানী িকংবা সািহিত কেক ‘মুরতাদ’ আখ া দয়, চাপািত িদেয় 
কাপায় িকংবা দশ থেক িনবািসত কের। eব াপার স াপার gেলােতা আর iিতহাস ভুেগােলর সােথ 
তুলনা কের ধামাচাপা দoয়া যােব না।  

eখন কথা হেc কন ei dnd যার বিল হেয়েছ  িবjানীরা pিতিট যুেগ? কারণ, ধম সব সময়i eক 
ধরেণর ‘a াবসুলটেনস’ দাবী কের – ধgেn লখা বািণgেলােকi a াn সত  িহসেব মেন চলেত বাধ  
কের eর aনুসারীেদর।  eর বাiের eক পা িদেলi হা র র কের ঝািপেয় পেড়।  ধম  মহািব   সmেn 
pাচীন, বালিখল  eবং aিধকাংশ kেti িমথ া ধারনা দয়, আর aন  িদেক িবjান pিতিনয়ত নতুন 
jােনর সােপেk আমােদর আধুিনক ধারণায় আমােদর আেলািকত কের তুেল। ধম ধমgেn লখা বানীর 
সােপেk নীিত- নিতকতার eক ধরেণর ‘পরম আকড়’  িহসেব pিতপn করেত চায়। eর aন থা হেলi 
চেল িনযাতন িকংবা ঘৃণা।  ভারেত দীঘিদন  জািতেভেদর য িবষবা  কুেড় কুেড় খেয়েছ, যভােব d 
eবং দিলতেদর uপের চেলেছ িনযাতন িনিপড়ন,  য ভােব সতীদােহর নােম মিহলােদর eকসময় পুিড়েয় 
মারা হেয়েছ - তা aিধকাংশ kেti ধম হেত uৎসািরত।  সৗিদ আরেব মেয়েদর গৃহবnী কের রাখা 
হয় ধেমর দাহাi িদেয়i। আফগািনsােন আর iরােন কাঠেমাlারা kমতা দখেলর পর িকভােব আlাহর 
আiন বলবৎ করেত িগেয় মানবািধকারেক িবসজন দয়া হেয়েছ তা আমরা দেখিছ।  আমরা দেখিছ 
িব ােসর বেল বলীয়ান হেয় িকভােব 19 জন ধািমক eেরােpনেক বামা বািনেয় 9/11 eর মত ঘটনা 
ঘিটেয়েছ। কােজi ব াপারটা eত সরল নয়।  িkেsাফার িহেচn তার ‘God Is Not Great: 
How Religion Poisons Everything.’ gেn বেলন1 -   

‘ধেমর িবrেd চারিট পুরেনা aিভেযাগ আেছ। pথমত: মানুষ o মহািবে র সৃি  সmেক ধম সmূণ ভুল 
তথ  দয়। িdতীয়ত: eটা ভুল ভােব মেন কের য আtার শাnর জন  শিk যাগায় কবলমাt ধম। 
তৃতীয়ত: ধম যৗনতােক asাভািবক o িবপদজনকrেপ uপsাপন কের আর নারীেদর হয় িহেসেব 
pিতপn কের। চতুথত: ধম মেন কের নিতকতার ধারক আর বাহক কবল ধম’। 

  
e সমs ভুেলর িনগড় থেক ধম য eখেনা বrেত পেরেছ তা বলা যায় না।  
  
সুরিজত বাবু  anিব াসেক িব াস থেক পৃথক করার psাব কেরেছন।  সাধু psাব, সেnহ নi। 
িকnt  কথা হেc িকভােব anিব াস আর িব াস পৃথক করা যােব? আমার মেত, িবjান আর ধেমর 
pিতিনয়ত সংঘাত আর সংঘেষi ধমবাদীরা বুঝেত পারেছন, তােদর িব াসgেলা ভুল আর পিরত াজ ।  
তারা আজ  বুঝেত পেরেছন, ভূেকিndক সৗরমেডেল আর আsা রাখা যােব না, তা যতi ধমgn dারা 

                                                 
1 a ম aধ ায় িkেsাফার িহেচনেসর (aিg aিধrঢ় aনুিদত) ‘ধম সবিকছুেক িবষাk কের তুলেছ’ pবnিট d ব  
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সমিথত হাক না কন; তারা বুঝেত পেরেছন ছয় হাজার বছেরর  পৃিথবীর বয়েসর ধারণা aৈবjািনক; 
তারা বুঝেত পেরেছন জীবজগত িsিতশীল নয়; তারা বুঝেত পেরেছন আদম হাoয়ার কcাকািহনী 
থেক িববতন তtt aেনক বশী gহনেযাগ । কােজi িবjানেক হয় না কের বরং সুরিজতবাবুর কৃথাথ 
থাকা uিচত য, িতিন যা চাiেছন তা িবjানi কের িদেc।   
  
তেব সিত  বলেত িক, সুরিজত বাবু যতi িব াস eবং anিব াস  বা aপিব ােসর পাথক  করার চ া 
কrন না কন,  ‘িব াস’ ব াপারিটi িকnt দঁািড়েয় আেছ eকিট ‘aপ-িব াসমূলক’ pিkয়ার uপর। ডঃ 
hমায়ুন আজাদ তঁার eকিট সাkাৎকাের বেলিছেলন2, 
  

‘ য িবষেয় আমরা িনি ত নi, যার কান aিst নi যা pমাণ করা যায় না, তােতমানুষেক িব াস 
করেত হয়। মানষু ভুেত িব াস কের, পরীেত িব াস কের বা ভগবােন, ঈ ের বা আlায় িব াস কের। 
ei িব াস সত  নয়, egেলার কান বাsব rপ নi। মানুষ বেল না, আিম gােস িব স কির বা পািনেত 
িব াস কির, মেঘ িব াস কির। যgেলা নi সgেলাi মানুষ িব াস কের। িব াস eকিট 
aপিব াসমূলক িkয়া। যা সত , তােত িব াস করেত হয় না; যা িমেথ  তােত িব াস করেত হয়। তাi 
মানুেষর সব িব াস ভুল বা াn, তা aপিব াস।’  

 

িজম oয়াকার তার The problems with beliefs pবেn3 বেলন – 

Beliefs and faiths represent a type of mental activity that produces an 
unnecessary and dangerous false sense of trust and wrongful information 
(thinking coupled with the feeling of 'truth'). Faith rarely agrees with the 
world around us. History has shown that beliefs and faith, of the most 
intransigent kind, have served as the trigger for tragic violence and 
destruction and sustained the ignorance of people. Replacing beliefs with 
predictive thoughts based on experience and evidence provide a means to 
eliminate intransigence and dangerous superstitious thought.  

িজম oয়াকার আেরা বেলন – 

Why does religious belief create such monstrous atrocities? Because 
religion expresses everything into terms of belief, faith, and absolutes, 
without need for reason or even understanding. Religion puts reality, 
morality, love, happiness and desire in a supernatural realm inaccessible to 
the mind of man. How can humans ever achieve peace when their 
religious scripts has their god condoning war and violence, while man 

                                                 
2 hমায়ুন আজােদর মুেখামুিখ – বাংলােদশo eখন চাপািতর আঘােত kত-িবkত, মুkমনা, http://www.mukto-
mona.com/Articles/humayun_azad/mukho_mukhi.pdf 
3 Jim Walker, The problems with beliefs, http://www.nobeliefs.com/beliefs.htm 
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must accept the superstitious belief that their unknowable god does this for 
mysterious reasons, forever beyond the comprehension of man? How can 
you understand the physics of the universe if you believe that an 
unfathomable supernatural agent created everything just a few thousand 
years ago? How can you live a full happy life if your religion denies the 
nature of sex, desire, and mind? How can you have workable government 
if you believe laws derive from an incomprehensible super-being? How 
can you have the future of the planet or your grand children if you believe 
that supernatural predestination will end the world? 

আসেল dndটা anিব াস থেক িব াস আলাদা করার িবষেয় নয়, dndটা িব াস বনাম যুিkর। dndটা 
িবjান বনাম aপিবjােনর।  িবjােনর তথা বjািনক pিkয়ার  মূল িভিt হেc মুkমন (open 
mind) মুkােnষা (free inquiry), সংশয়ী মেনাবৃিt (critical thinking), পরীkা-িনরীkা 
(experiment)  eবং পdিতগতভােব লb pাকৃিতক-jান, যটােক iংেরজীেত বেল – ‘methodical 
naturalism’।  ধম যখােন ঐশী বানীর uপর িনভর কের পৃিথবীেত eকিট ‘িব াস িনভর ব বsা’ 
কােয়ম করেত চায়, সখােন  িবjান কান aনুকlেকi িবনা pে  মেন নয় না eবং বjািনক 
pিkয়ায় pাp ফলাফলgেলা, দশ, কৃি  িকংবা সংsৃিতেভেদo পিরবিতত হয় না।  বjািনক পযেবkণ 
িকংবা pাp aনুিসdাngেলা  য কান দেশর গেবষণাগাের বেস পুনরাবৃিt করা সmব।  িবjান স 
aেথ সাবজনীন। ধমo eক ধরেণর সাবজনীনতা দাবী কের, তেব  তােদর ‘সত তা’ pায় সব kেti 
িনভর কের লাককথা, uপকথা, ঐশী বাণী, pত ােদশ, পিবt িকতাব gn, নবী-পয়গmর, সাধু সn, 
িভk ু িকংবা মাlােদর বচেনর uপর।  ‘িব ােস িমলায় বst’ – সকল ধেমরi মূল uপজীব । িকnt e সব 
আpবাক  িকংবা ঐশী বচেনর চেয় গেবষণারত িবjানীেদর কথাi আজ aেনক kেt বশী gহণীয়। 
 তাi মহািবে র জn eবং পিরণিত িনেয় eকজন পাপ িকংবা বায়তুল মাকারেমর খিতেবর চেয় 
িsেফন হিকং িকংবা oয়াiবােগর মত িবjানীেদর মতামতi e সমেয় সেচতন মানুষেদর কােছ কন 
বশী আকষনীয়, তা সহেজi aনুেময়।  pবীর ঘাষ তার  aেলৗিকক নয়, লৗিকক gেn বেলিছেলন- 
সভ তার aিনবায গিত আসেল িব ােসর িবপরীেত, যুিkর aিভমুেখ। ব াপারটা যত িদন যােc আমােদর 
কােছ ততi s  থেক s তর হেয় uঠেছ।   

 
ড. aিভিজৎ রায়, আেমিরকায় বসবাসরত গেবষক eবং িবjান লখক। িতিন মুkমনার pিত াতা 
সmাদক; ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ o ‘মহািবে  pাণ o বুিdমtার খঁােজ' gেnর লখক। 
সাmpিতক সmািদত gn – ‘sতnt ভাবনা’।  iেমiল : charbak_bd@yahoo.com
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