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সচনাব বূ  

2. 
িশেরানােম ‘িব ান’ শ িট দবার ব বহার করা হেয়েছু । তদপির আিম eকজনু  িব ােনর ছা । তাi e প ধারণার জ  নoয়া 
aস ব নয় য আজেকর লখািট িব ান িবষয়ক। মােটi তা নয়। আজেকর লখার মেধ  িব ান নাi। আেছ মলত দশনূ , সiসে  
iিতহাস। দশন o iিতহােস কানরকম িনং না থাকা eকজন িব ােনর ছাে র পে  িবষয়টা য কতটা িবপ নক, তা পাঠেকরা 
হয়ত uপলি  করেত পারেবন। বিটশ ৃ i  iি য়া কা ানীর শাসনামেল 2895 সােল স ার uiিলয়াম জানস কালকাতায় 
eতদa েলর iিতহাস গেবষণার ক  িহেসেব ‘eিশয়ািটক সাসাiিট’ িত া কেরন। মলত eিট eকিট iিতহাস গেবষণা কূ । 
সাধারণভােব iিতহাস স েক আমরা যা বিঝু , তা িনেয় কাজ করা খব eকটা ক কর মেন হয়ু  না। িক  ‘iিতহােসর দশন’-eর কথা 
uঠেল থমেক দাড়ােত হয়ঁ । তখন আর িবষয়টা aত সহজ-সরল থােক না। iিতহােসর সে  তখন সমাজ-সংগঠন, aথনীিত, 
সমাজত , দশন, রাজনীিত সব eকাকার হেয় কাজিট কিঠনতর কের তােল। িঠক আজেকর িবষয়িটo তমিন জিটলতর। আমার 
পে  ei িশেরানােমর পে  কতটা সিবচার করা স বু , স সে হ মাথায় রেখi িকছ কথা আজেকর ei পি ত মহেল ু বলার চ া 
করেবা। তাi থেমi eকজন িব ােনর ছা  হেয়o ei aসীম ধৃ তার জন  আপনােদর কােছ মা াথনা করিছ। 

3. 
িবংশ শতা ীর থম ি শ বছের িব ােনর জগেত eক িবরাট িব ব ঘেট গেছ। T.S. Kuhn eর ভাষায় ei ি শ বছের eক নতুন 
‘প ারাডাiেমর’ জ  হেয়েছ।2 িব ােনর aিধিবদ ক পিট ংস হেয় যায় eবং িব ান eকিট চ ল, সদা-পিরবতনশীল eকিট 
কমকাে  পিরণত হেয়েছ। সi িব ব “led to the ideas of science as being in constant flux.”3 eমিন eকিট সদা-
পিরবতনশীল, যা aনবরত প বদলায় সরকম eকিট পে র সং া িনণয় করা খবi কিঠনু । তাi িবশ-শতেকর দু’জন িদকপাল 
িব ােনর iিতহাস রচিয়তা জজ সাটন4 eবং জ. িড. বানাল5 কui িব ােনর সং া িনণেয়র চ া কেরনিন। সাটন বলেছন “It 

(seience) began whenever and whatever men tried to solve the innumerable problems of life.”6 জ  থেকi মানষ ু
হাজারটা সমস ায় জজিরত। তার মেধ  ধান য aি  র ার স ট তা বাধহয় ভল নয়ু । মানষ িনেজi যিদ না বােচ তাহেল আর ু ঁ
িক থােক! তাi মানেষর aি  র ার সং ােমর মধ  থেকi িব ােনর u বু । কােজi স চ া না করাi ভাল। তেব আমার মেন 
হয় মল লখায় ঢাকার আেগ সামাূ ন  iিতহােসর পাতায় চাখ রাখা a ‡য়vজনীয় হেব না। িব ােনর ei সংি  iিতহােসর মেধ  
যমন িব ান স েক eকিট ধারYv পাoয়া যােব তমিন িব ানমন তার বা তার িবেরাধী মেনাভােবর eকিট পেরখাo স 
আেলাচনায় uেঠ আসেব বেলi আমার মেন হয়। 

4. 
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3118 সােলর কান eক সমেয় বাংলােদেশর কান eক পাবিলক িব িবদ ালেয়র দশন িবভাগ আমােক আম ণ জািনেয়িছল 
‘িব ােনর দশন’-eর oপর eকিট ব তা দবার জনৃ । সিদন আমার সে  আর মা  eকজন ব া সখােন uপি ত িছেলন। িতিন 
u  িব িবদ ালেয়র িব ান aণষেদরু  বীণতম aধ াপকেদর eকজন। িতিন সিদন যা বলেলন তা আমােক হতবাক কেরিন। কারণ 
সদীঘ চি শ বছেরর কান eক পাবিলক িব িবদ ালেয়র িব ান aনষেদ িশ কতা করার aিভ তা আমােক বেল দয় আমােদর ু ু
দেশর তথাকিথত িব ান-িশ া o গেবষণার ক িল e ধরেনর পি েতর ারা পিরপণূ। িতিন িব ােনর সে  স িতহীন কারােনর 
আয়ােতর uে খ কেরন eবং ei বেল শষ কেরন য, “আমার মন আেছ বেলi পিথবীেত ব রািশর aি  আেছৃ ।” সামেন দশন 
িবভােগর ছা  িশ করা চপ কের তার ব ব  নিছেলনু ঁ । আমার ব তার eক পযােয় ৃ সিদন াতােদর য  কেরিছলাম আজ 
আিম আপনােদর uে েশ  সi িট u াপন কের ei aংেশর কথা  কির। আিম সিদন িজে স কেরিছলাম “আপনারা িক 
িব াস কেরন য আিম আিছ বেলi আপনারা আেছন? আমার aি -aনি ে র সে  আপনােদর aি -aনি  স িকত? আিম 
না থাকেল আপনােদর কান aি  থাকেব না?” uপি ত সবাi সিদন eকবােক  বেল uেঠিছেলন “না।” aথাৎ আমার aি ে র 
সােথ তােদর aি ে র কান স ক নাi। িব - þvÊ eবং তার aভ ের যাবতীয় ব রািশ ‘আিম’ িনরেপ । aথাৎ ব রািশর 
aি  মানব-িনরেপ । eটাi িব ােনর থম o ধান দশন। স কথায় পের আিস। মানষ যখন থেক িচু া করেত িশেখেছ, তখন 
থেকi ei িটেক িঘের িব জেনরা িচ াভাবনা করেত  কেরেছন। সiসে  আেরা যসব  মানষেক ভািবেয়েছ তাহল ু

‘ব রািশর সে  মানেষর স ক িকু ?’ ‘ ান িক?’ ‘ ােনর uৎস িক?’ ‘ ান o সত  িক eক?’ ‘সব ানi িক সিত ?’ ‘সব 
সিত  িক ান?’ ‘মেনর িক কান আলাদা স া আেছ?’ ‘ব  বা মেনর স কi বা িক?’ ‘ব  মনেক িনয় ণ কের নািক মন 
ব েক?’ eমিন সব ে  িব জেনরা ধানত দi ভােগ িবভ  হেয় পেড়ু ন। eকদল ‘মন’ ক াধান  দন। সi aধ াপেকর মত 
মেন কেরন ‘মন আেছ বেলi ব রািশর aি  আেছ।’ দশেনর জগেত eরা ভাববাদী বেল পিরিচত। aন  দেলর মেত ‘ব ’i 
ধান। বেলন ‘ব i মন বা িব াস িনয় ণ কের।’ দশেন eরা ‘ব বাদী’ বেল পিরিচত। 

 

5. 
সভ তার সচূনাল  িকংবা তারo আেগ থেক সম  িব  িছল eক ‘ধম য় িব ছিব’র aধীন। তখন মানেষর ব ান িছল িন  ু
পযােয়। কিতেত যা িকছ ঘটত তার িপছেন কান eক aিত াকত শি েক খেঁজৃ ৃু ু  িফরত সিদেনর িব জেনরা। সব াণবাদী ধেম 
কিতর েত কিট ঘটনার িপছেন ৃ eক বা eকািধক দবেদবীর uপি িত ক না করত সিদেনর মানষু। সয িছল ফাূ েয়বােসর রথ। 
সi রেথ চেড় সয পিথবীর চািরিদেক ঘের বড়াতূ ুৃ । দবতা িজuস বা থােরর শি শালী a  িছল মঘগজন o িবদ তু -ঝলকািন। 
ব ন িছল বি র দবতাৃ । eেদর তু  কের মানভ ন করাi িছল সিদেনর ধমেব ােদর ধান কম। ‘aনি ’ দবেদবীর aি  
তােদর কােছ িছল সে েহর aতীত। সiসব aি হীন দবেদবীর aি  তােদর কােছ িছল aিভ তাল  সিত র চেয়o সিত । 
eকা ভােব কিতর oপর িনভৃ রশীল মানবজািতর জন  সটাi িছল যৗি ক িব াস-aিব াস।7 o সi সব কিত িনয় ণকারী ৃ
দবেদবীেদর তু  করার জন  সৃি  হয় নানাধরেণর ম ািজক, জ ািতষশা  eবং ধম য় মতবাদ। তাi িব ান o িব ানমন তার 
আেলাচনায় াভািবকভােবi ম ািজক, জ ািতষশা , ধম o দশেনর কথা eেস যায়। িব ানেক বঝেত ু হেল সমাজ পিরবতেন eসব 
aনষ িলর uৎপি  o িবনােশর আেলাচনা aপিরহাযু । 
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6. 
সাত/আট হাজার বছর আেগ কিষর আিব ার o বন প র গৃহপালন সমােজ eক ণগত পিরবতন ঘটায়ৃ । eক নতুন প ারাডাiম 
মানেষর িচ াভাবনাু , সমাজ-সংগঠন, সবিকছর eক €ব িবক পা র ঘটায়ু । স আিব ার মানবজািতর eক a িত ী আিব ার। 
মানেষর িশকারী ভবঘের জীবেনর aবসান ঘেটু ু । আবাদী জিমেক ক  কের মানষ eক জায়গায় ি ত হয়ু । মানেষর জীবনযা ায় ু
aভতপব পিরবতন আেনূ ূ । যাযাবর জীবেনর ব  দবেদবীিভি ক হামােরর িব ছিব নতুন সমাজ বা বতায় aনকল মেনু ূ  হয় না। 
েয়াজন দখা দয় ক ীভত eক সমাজ বূ ব ার িব ছিব। দু/িতনশ বছর কিষৃ -িভি ক ায়ী সমােজ বসবাস করার ফেল মানেষর ু
মন থেক িশকারী যাযাবর জীবেনর ছিব েমi ীণ থেক ীণতর হেয় আেস। নতুন সমাজ কাঠােমা মানেুষর িচ ার জগেত eক 
নতুন দশেনর জ  দয় যা িকনা িশকারী জীবেনর দশন থেক স ণ আলাদাূ । জিমর পিরচযা, প পালন, ফসলেবানা, ফসলেতালা 
iত ািদ কাজi হেয় oেঠ মানেষর জীবেনর থমু  দািয় । নতুন সমাজ কাঠােমা মানেষর মেন তঃু িস  eক সমাজ কাঠােমা িহেসেব 
ান কের নয়। সiসে  িচ ার জগেতo আেস eক €ব িবক পিরবতন।  

6/7 ি ঃ পবাে  uপিরu  িলর ব াখ া িনেয় পিথবীর িবিভ  ােন আিবভতূ ৃ ূ  হন বশ ক’জন ধম চারক। আ েযর িবষয় 
সiসব আিদ ধম চারকব  কu ঈ েরর িতিনিধ িহেসেব দািব কেরিন িকংবা ঈ েরর বাণী বহন কের eেনেছন eমন দািব ৃ
করেত সাহস পানিন। বরং তােদর বলা যায় পরবত  দাশিনক নামধারী পি তজেনর পবসরীূ ূ । তােদর কােছ যি i িছল মানেষর ঁ ু ু
ভাবগত €বিশ । তাi তারা মানেষর ঁ ু ‘যি েবােধরু ’ কােছ আেবদন জানান। তারা পরেনাু  গা ীব  সমােজর ধমমত িলেক 
আ মণ কেরন।  চীেন লাu- স eবং কনিফuিসয়াস  ি পবােূ  যৗি ক €নিতকতা িশ া দবার জন  – তাoiজম o 
কনিফuিসয়ািনজম ধম চার কেরন। ায় eকi সে  ভারতবেষ গৗতমবু  া ণ ধেমর বণেভদ থার িব ে  িবে াহ ঘাষণা 
কেরন eবং মানব জািতেক তার জ -মৃতু র পবিনধািরত বণেভূ েদর aচলায়তেনর দয়াল ভে  ম  কেরন eবং কােজর oপরi য ু
মানেষর সামািজক aব ান িনণ ত হয় স িু v দন। €নিতক- ণাবলীi িছল তার থম o ধান িশ া। oিদেক iরােনর পরেনা ু
ধম থেক ব -ঈ রবাদ, aসরূ-পজাূ , ম ািজক o আচার পরায়ণতার দূর করার জন  আিবভত হূ ন জরথু । িতিন িশ া দন পরেনাু  
যেগু র গাি -ঈ রগণ িছল a ভ শি । িতিন সাথক ব বসা-বািণেজ র জন  নরবলী দবার থার সমােলাচনা কেরন eবং দািব 
কেরন eকজন ঈ েরর oপর সম  িব - াে র ািয়  িনভরশীল। িতিন গ-নরেকর ধারণার সি  কেরনৃ । ক ীভত eক সমাজ ূ
বা বতায় তারo আেগ aবতীণ হয় eেক রবাদী পেরাু ন বাiেবল। নতুন িহ  পয়গ র আেমাস, হািসয়া, iসা ব -ঈ রবাদ, 
মিতপজা eবং ম ািজক iত ািদেক আ মণ কেরনূ ূ ।8

7.  
eকi শতেক ি েসর আেমািনয়ায় জ  নন ‘ াকিতক দশেনরৃ ’ (িব ান) জনক বেল খ াত থিলস (735-651 ি ঃ পঃূ)। িব ােনর 
iিতহােস থিলস eকিট মাiল ফলক। aেনেক তার আেগর সময়েক ‘ াকৈব ািনক যগু’ বেল িবেবচনা কেরন। যিদo স যেগ ু
মানষ aেনক িকছ আিব ার কেরেছু ু । যমন আ ন, কিষৃ , প পালন, তামা- লাহা-িন াশন প িত eবং  €তিরর কলােকৗশল, 
eলেকাহল, পাকা চামড়া, চাকা, নৗকা, ক ােল ার eমিন আেরা aেনক িকছ।ু িক  তবo থিলসেকi িব ােনর জনক িহেসেব মেন ু
নবার কারণ িক? কারণ িতিন সম  ‘ব রািশ’র মেধ  eকিট ঐেক র স াবনা ল  কেরিছেলন eবং িস াে  eেসিছেলন য 
পিথবীর সম  ৃ ‘ব রািশ’ eকিট মা  ব  থেক €তির eবং স ব িট পািন। eরপর  হেয় যায় খাজাখিঁজর পালাু । কu বেলন 
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পািন, কu বাতাস, কu মািট, কu বা আ ন। কu ei চারিটেক মৗিলক ব  বেল মেন নন। যমন eির টল। ায় 
িতন/চারশ বছর e িনেয় তক-িবতক aব াহত থােক। ei িতনশ বছের aথনীিতর ে  eক নতুন প ারাডাiেমর জ  হয়। আর 
eকিট মৗিলক িব ব। কিষ সভ তারৃ -aবশ াবী-ফল িহেসেব ীতদাস থার uে ষ ঘটেত থােক। স ীতদাস-িনভর সমােজর 
যৗি কতা মােণর জন  দশেনর জ  হয়। যি র েয়ােগর মাধ েম uপিরu  িলর u র খাঁেজ দশু ন। সiসে  ীতদাস 
থার যৗি কতা। িব াস-িনভর ধেমর সে  যি  িনভর দশেনর eক সংঘাতময় পিরি িতর সিু ৃ  হয়। ডেমাি টােসর কিত ৃ
দশেনর িব ে  েটার aব ােনর কথা সবজনিবিদত। e ির টলo মেন করেতন সে িটস-পব কিতূ ৃ -িব ানীরা কবল কিত ৃ
িনেয়i ভাবেতন – তােদর মেধ  কান ঈ র ভাবনা িছলনা। 

6ম-7  ি ঃ পবােূ  কেলােফােন জ হণ কেরন জেনােফন। তার স ে  না বলেল িব ােনর কথা aসমা  থেক যায়ঁ । কারণ 
িতিনi িছেলন “one of the first critics of anthropomorphism and mythology.” সi সময় িতিন য িচ া কেরিছেলন, ভাবেল 
আজ aবাক হেত হয়। িতিন িস াে  eেসিছেলন য মানষi ু  তার িনেজর চহারার মত কের ঈ র সি  কেরৃ । আেরা বেলন য aন  
কান প - াণীর যিদ ঈ র থাকত তাহেল তােদর ঈ েরর চহারা তােদর মতi হত।9 যা হাক সi ধারাবািহকতায় িলuিস াস 

(611–511) o ডেমাি টাস (571–481) eটেমর াব কেরন। কান রকম পরী া-িনরী া ছাড়া তারা কবল যি র সাহােয  ঁ ু
eটেমর aি  ক না কেরিছেলন। ব র সবকিন  aংশ, eখনকার ভাষায় বলা যায় ‘ মৗিলক-কিণকা’ যা ভা া যায়না। তারপর ায় 
আড়াi হাজার বছর aভ র eটমু  িব ানীেদর মি  দখল কেরিছল। 29৯8 সােল J. J. Thomson iেল ন আিব ােরর মাধ েম 
মাণ করেলন eটম aভ র িকংবা ব র সবকিন  aংশ নয়ু । বরং আেরা তু র কিণকার ারা গিঠত eকিট পদাথ। 

আেগi ‘ভাববাদ’ o ‘ব বােদর’ কথা বেলিছ। ধম হে  ভাববােদর সেবা  প। সখােন যি র কান ান নiু । যি হীন িব াসi ু
হল ধেমর ধান শি । িক  দশন তা নয়। ‘মন’ ‘স া’ আেগ না ‘ব ’ আেগ তা দশেনর aন তম ধান aনস ােনর িবষয়ু । 
যি র সাহােয  দাশিনকগণ তােদর িনেজেদর দাশিনক ত  িনমান কেরনু ঁ । ধেম ‘ভাববাদী’ িকংবা ‘ব বাদী’ eমন কান িবভি  
নাi। ধম িনেভজাল ভাববাদী। তাi থম কেয়কশ বছর দশেনর সে  ধেমর চেলিছল eক িনরবি  লড়াi। স লড়াi-eর থম 
শহীদ সে িটস। হাজার হাজার যি বাদী মানষ ধমু ু -িব ােসর যপুতেল াণ িবসজন িদেয়েছন। ধম o েটাবােদর (যি বাদু ) মেধ  
সরহা করার জন  জ  হয় ু ‘িনo- েটাবাদী’ দশন। স  aগাি ন সi দশেনর থম সাথক পকার। িক  ধেমর সে  যি র ু
সম য় করেত িগেয় িত হল যি বােদরু । 63৯ ি াে  েটার ‘eকােডমী’ ব  কের দoয়া হয় eবং সiসে  ‘ বেনিড াiন’ 
আেদেশর মাধ েম থম ‘মঠ’ িত া হয়। eভােব 63৯ সােল ি ক-দশেনর oপর ি ীয় চােচর ভারী-ঢাকনা চাপা দoয়া হয়। 

 হয় মধ যেগর a কারময় ি ীয় চােচর eকাু িধপত । িশ া- া সহ সমােজর যাবতীয় িকছর oপর মঠ সমেহর eকক কতু ূ ৃ  
ািপত হয়। মধ যগ থেক eভােব িব ান িতেরািহত হয়ু । িক  িব ােনর আেলা িনব িনব লেতi থােকু ু । কারণ মানষেক বেচ ু ঁ
থাকেত হয়। তার জন  ব  িনেয় নাড়াচাড়ার কখনo শষ হয়না। 

 

8. 
িক  িব ান িনেভজাল ব তাি ক। ব হীন িব ান ক নাতীত। িব ােনo ভাববাদী o ব বাদী eমন কান িবভাজন নাi। িব ান 
eকশভাগ ব বাদী। আমরা দেখিছ ি ক সভ তার টা ভালi িছল। থিলস, িলuিস াস, ডেমাি টাস, e ানাে ােগারাস, 
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e ানাি িমনস, জেনােফন ভিত াকিতক দাশিনেকৃ ৃ র হােত িব ােনর আিদ েপর uে ষ ঘটেত থােক। তােদর আ েহর ঁ
ক িব  আিধেভৗিতক কান সবশি মান ঈ র নয়ু , তােদর আ েহর ধান জায়গা কিত aথাৎ বৃ । যি র মাধ েম কিতর ু ৃ

aদৃশ  রহস  uদঘাটেন তারাঁ   য বান হন eবং aভতপব সাফল  aজন কেরনূ ূ । রাদ-বিৃ -জল-ঝড়-ভূিমক -aসখু-িবসখ iত ািদু  
াকিতক ঘটনাবলীরৃ  কারণ তারা কিতর মােঝi খাঁেজনঁ ৃ । িহেপাে িটস (571–488 ি ঃ পঃূ) ি ক িচিকৎসা িব ােনর  o 
পা ত  িচিকৎসা িব ােনর জনক। তাi তারা ঁ  সবাi ‘ কিত দাশিনকৃ ’। তােদর স aনস াু েনর ধান a  িছল যিু  eবং স 
যি র েয়াগ দেখু  আiন াiন িবি ত হেয়িছেলন। 

আেগi বেলিছ  থেকi িব ােসর সে  যি র eক aিবি  সং াম  হয়ু । িক  িব ান যত শি  স য় করেত থােক, িব াস 
o যি র মেধ  িবেরাধ ততi াস পেত থােক eবং eক সময় িব াস o যি  তােদর িবেরাধ িমিটেয় নয় eবং বু ু বাদী িব ােনর 
িব ে  ঐক ব  িবেরািধতা  কের। মধ যেগর েত আমরা স  aগাি েনর কথা জেনিছু । iটািলর রেনসা র সমান  
আেগ সাম বাদী iuেরােপর সমােজ o aথনীিতেত যখন পিজবাদী uৎপাদন স ক েমi  হেয় uঠেছু ঁ , আরিব o ফারিস 
ভাষায় াচীন ি ক িব ান যখন পনরািব ার হেত  হেয়েছু , মধ যেগর a কােরর মধ  থেক েটাু , eির টল o টেলমীর নাম 
যখন আেলায় uেঠ আসেছ, িঠক তখন মধ যেগর সবে  iuেরাপীয় দাশিনক স  টমাস e াকiনাস ু ু (2336-85 ি ) eির টেলর 
িব ােনর সে  ি ীয় ধমতে র সম য় সাধেন তী হন eবং িনo-eির টলবােদর জ  দন। িক  তার আেগ িবখ াত মসিলম ঁ ু
দাশিনক iবেন শদ (2237–22৯9 ি ঃ) eির টেলর দাশিনক মতবাদ সমথন কেরন eবং গাড়া ধম য় পি ত iমাম গা ািলর 
কাপানেল পেড়ন। eির টল িব াস করেতন িব  o ব জগৎ িনত  o শা ত – aনািদকাল থেকi িবদ মান। আ া o দহ eকi 
ব । তাi দেহর মৃতু র সােথ সােথ আ ারo মৃতু  ঘেট। eমত কতািব ধম-িবেরাধী। শদ ব র িনত তা o ব ি গত আ ার 
ন রতার কথা চার কেরন। বেলন ব  িনত  eবং সি বাদ সৈবব িমথ াৃ । সম  িব া  কতক িল সসংব  নীিত o িনয়ু েমর 
ারা পিরচািলত। eেত কবল মসিলম ধমেব ারা ননু , ি ীয় ধমযাজরাo iবেন শেদর oপর দা ন েপ গেলন। 2321 
ি াে  শদ-চচা িনিষ  হয়। 2342 সােল পােপর িনেদেশ শেদর বi পড়া িনিষ  ঘাষণা করা হয়।৯ স  টমাস e াকুiনাস 
িনেজo iবেন শেদর িব ে  দাড়ােলন eবং িভ  পেথ eির টেলর িব ােনর িভি েত তার ঁ ঁ ‘ লাসিটিসজম’ দশেনর িভত াপন 
কেরন। eভােব ধেমর সে  িব ােনর সম য় সাধন শষেমশ িব ােনরi িত কের। ‘ লাসিটিসজম’ িব ান চচার পথ aব  
কের দয়। 

aেনেক মেন কেরন 2654 সােল কপারিনকােসর সযেকি ক িব া  আিব ােরর মধ  িদেয় আধিনক িব ােনর যা া ূ ু । কu 
কu মেন কেরন 2628 সােল চােচর িব ে  িবে াহ ঘাষণাi iuেরােপ আধিনকতার জ  দয়ু । eভােব কান ব ি  িবেশেষর 
আিব ার বা কিতৃ  বড় কের দখার চাiেত সমােজর o aথনীিতর সামি ক পা েরর কথা রণ করা িব ানস ত। eকথা িমথ া 
নয় য িনেজ eকজন যাজক হেয়o কপারিনকাস ধ eির টল o টেলিমর িব ানেকiু  িমথ া মাণ করেলন তা নয়, িতিন 
বাiেবেলর eকিট গ েকo িমথ া বেল িতপ  কেরন। িব ােনর জগেত eটা আর eকিট নতুন প ারাডাiম বা িব ব। িক  সমােজ 
aথনীিতর পিরবতনo ত ঘটিছল। পিজবাদ মশ সাম বাদেক সিরেয় িদি লু ঁ । সi পিজবাদi আধিনক বেজায়া সমাজ িত া ু ঁ ু ু
কের। গিতশীল সi পিজবাদ স সাু ঁ রেণর সে  আধিনক িব ােনর িমলন ঘেটু । তাi রেনসার পর iuেরােপর সমােজঁ , িবেশষ 
কের iংল াে র সমােজ পিরবতেনর জায়ার আেস। eক নতুন প ারাডাiেমর সি  হয়ৃ । রেনসাঁ, ধমসং ার o িশ িব েবর পথ 
পািড় িদেয় পিজবােদর ি ত হেত uিনশ শতেকর মাঝামািঝ সময় লেগ যায়ু ঁ । সাম বাদী িবিভ  িত ােনর সে  নানা ধরেনর 
সংঘেষর মধ  িদেয় পিজবাদেক তার যৗি ক জায়গায় পৗছােত হয়ু ঁ । 
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সiসে  2731 সােল াি স বকেনর ‘ নাভাম aগানাম’ লাসিটিসজেমর oপর বড় রকেমর আঘাত হােন। বকন পরী া-িনরী া 
িনভর আেরাহী প িতর াব কেরন eবং আধিনক িব ােনর পথ স শু ু  কেরন। সi পথ ধের 28 শতেকর শেষ িনuটেনর 
আিবভাব। আর eক নতুন প ারডাiম। ায় দু’শ বছর রাজ  করার পর িনuটেনর বলিবদ ার সীমাব তা মাণ কেরন িবশ শতেকর 
থেমi আলবাট আiন াiন। নতুন eক িব ছিবর জ  দন িতিন। িবশ শতেকর থম ি শ বছের পদাথিব ােন য িব ব ঘেট 
তা eতিদেন ‘normal’ িব ােন পিরণত হেয়েছ। আiন াiেনর িব ছিব মাণ কের য িব ােন শষ বেল িকছ নাiু । যা আেছ 
তাহল আেপি কতা। 

তাi আiন াiেনর বড় ভ  o বড় সমােলাচক কাল পপার িবশ শতেকর মাঝামািঝ আর eক নতুন িব ােনর দশন িনেয় হািজর 
হন। িতিন বকেনর আেরাহী প িতেক তী  ভাষায় আ মণ কেরন eবং িব ােনর সে  aিধিবদ া o aপিব ােনর পাথক  করার 
জন  ‘খ নেযাগ তা’ (Falsibiality) নােম eকিট i ােরি ং িব ােনর দশেনর জ  দন। 

 

9. 
মধ যেগর েত স  aগাি েনর েচ া ব থ না হেলo শষপাু েদ স  টমাস e কiনােসর েচ া ব থ হয়ু । িতিন িব ােনর 
a গিত  করেত পােরনিন িঠকi িক  গিত িকছটা হেলo ু থ করেত সমথ হেয়িছেলন। eকিদেক পিজবাদ o মধ প ী বেজায়া ু ঁ ু
ণীর u ান, aন িদেক eেকর পর eক €ব ািনক আিব ার; সiসে  মািটন লথুােরর ধম সং ার আে ালন। ei িতেনর 

আ মেণ iuেরােপর সমাজ তিব ত। েনােক হত া কের, গ ািলিলoেক সারাজীবন কারাদ  িদেয়o িব ােনর a যা া ঠকােনা 
যায়িন। 

আমরা দেখিছ েত িব ােসর সে  যি র eক aিবি  য   হেয়িছলু ু । িক  িব ান যত শি  স য় করেত থােক, িব াস o 
যি  তােদর িবেরাধ িমিটেয় eকে  িব ােনর িব ে  দাড়ায়ু ঁ । তােদর স িমিলত শি  িব ানীেদর oপর কবল aত াচারi কেরিন, 
তারা নানা তে র aবতারণা কের িব ান স েক মানেষর মেন া  ধারণা €তির করেত সেচ  হয়ু । িব ােনর পথ ক কাকীণ কের 
তালার চ া কের। ফেল িব ােনর a যা া সামিয়ক হেলo কখনo কখনo ম র হেয় গেছ। কখনo মেন হেয়েছ িব ােনর মৃতু  
হেয়েছ। িক  তা স ব হয়িন। কারণ িব ােনর মতুৃ  মােনi মানেষর মৃতুু । বরং ধম o দশেনর স িমিলত শি  মা েয় িব ােনর 
কােছ হার মােন। িব ােনর শি  মশ বিৃ া  হেয়েছ। স দশ শতাি র পর িব ানেক আর িপছন িদেক তাকােত হয়িন। মাণ 
হেয়েছ aিভ তািনভর াযি ক o যি বাদী িব ােনর a যা া a িতেরাধু ু । ধম য় িব াস o ভাববাদী দশেনর সামেন আজ স 
কিঠন চ ােল  ছেড় িদেয়েছু ঁ । পিজবােদর u ানু ঁ , কপারিনকােসর আিব ার, মািটন লথােরর ধমু -সং ার আে ালন o আধিনক ু
িব ােনর ‘ েফট’ াি স বকেনর আেরাহী প িত আধিনক সভ তার ােরাদঘাটন কেরু । মানষ িনেজর শি  স েক সেচতন হেয় ু
oেঠ। দীঘিদেনর ধম য় o ভাববাদী দশেনর দাসে র শ ল িছেড় মানষ মশঃ আ িব সী হেয় oেঠৃ ঁ ু । ম বি র aবদমনু ু , িচ ার 
দাসে র িব ে  আধিনক িব ান হেয় oেঠ eক শি শালী হািতয়ারু । সবজনীন িশ ার পথ শ  হয়, খাদ - া -বাস ান মানেষর ু
মৗিলক aিধকার িহেসেব ীকিত লাভৃ  কের। মানষ তার ব ি াতে  ভা র হেয় oেঠু । ধম o ভাববাদী দশেনর শ লৃ - মাচন কের 
ধীের ধীের বিরেয় আেস আধিনক িব ানু । িব ান আজ eক াধীন, সাবেভৗম স ায় পিরণত হেয়েছ। িব ােনর স জগৎ আজ 
ল - কািট মানেষর কমসং ান করেছু । িব ােনর সামেন আজ আর কান িতপ i বাধা হেয় দাড়ােত পাের নাঁ । 
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oিদেক য লথার ক াথিলক ধেমর িতি য়ার দেগ আঘাত কের আেপি ক গিতশীল েট া  ধম বতন কেরনু ু , িতিনi আবার 
কপারিনকােসর সযেকি কতার িব ে  aব ান ননূ । 2657 সােল মৃতু র আেগ িতিন কপারিনকাসেক হত ার পিরক না 
কেরিছেলন। েট া রা হত া কের সােভটাসেক আর েনােক হত া কের ক াথিলকবৃ । মাণ হয় ক াথিলক o েট া  ধম 
িব ােসর ে  পর র শ  হেলo িব ােনর িব ে  তারা uভেয়i িছল খড়গহ । aতঃপর নানা িনপীড়ন o aত াচার-িনযাতেনর 
িশকার হেয়o আধিনক িব ান কপলারু , ােহ, গ ািলিলo-র হাত ধের িনuটেন eস িশখর শ কের। িব ােনর জগৎ আজ 
মিহমায় u ল। িব ানi আজেকর পিথবীৃ । তাi আজ নানা ধম o নানািবধ ব িব ংসী-ভাববাদী দশন িব ােনর িব ে  ঐক ব  
হেয়েছ। eখন তারা পর েরর শ  নয় – পিরপরকূ । কারণ আজেকর পিজবাদী িবে  তােদর াথ aিভু ঁ । 

‘িব ান o িব ানমন তা’ শীষক আেলাচনার পেব সামান  ঐিতহািসক াপটিটর েয়াজন িছলূ । আিম eখােন িনেজর কথা 
বিলিন। বলার যাগ তাo আমার নাi। eসব িবষেয় যারা গভীর গেবষণা কেরেছনঁ , তােদর বi পেড়, তােদরi কথা বেলিছ। ei 
aংশিট শষ কের eেনিছ। iuেরােপ িব ােনর u ােনর কারণ স েক রবী নাথ ঠাকর বেলেছনু ,  

“ধমশাে র িত সখানকার মনষে র ঐকাি ক য িনভর িছলু , সটা েম েম িশিথল হেয় eল। eকিদন সখােন মানেষর ােনর ু
ে র ায় সম টাi ধমশাে র স ণ a গত না হাকূ , a ত শাসনগত িছল। লড়াi করেত করেত aবেশেষ সi aিধকােরর 

কত ভার তার হাত থেক িলত হেয়েছৃ । িব ােনর সে  যখােন শা বােক র িবেরাধ, সখােন শা  আজ পরাভতূ ; িব ান আজ 
আপন ত  বদীেত eেক র েপ িতি ত। ভেগালূ , iিতহাস ভিত মানেষর aন ান  িশ ণীয় িবষয় €ব ািনক যি প িতর ৃ ু ু
aনগত হেয় ধমশাে র ব ন থেক মি  পেয়েছু ু । িবে র সম  াতব  o ম ব  িবষেয় মানেষর িজ াসার বণতা আজ ু
€ব ািনক। a বােক র মাহ তার কেট গেছ।”21

িবংশ শতা ীর eকজন থম সািরর িশ ার দাশিনক Stella Van Petten Henderson-eর মেখo eকi কথা িনু , 

“While Science was growing in the estimation of man, philosophy and even religion were losing its prestige.”22

আধিনক িবে  ধেমর aব ােনর oপর eক িবশাল গু েবষণা কেরেছন Steve Bruce. স বi eর ততীয় aনে েদর িশেরানাম হল ৃ ু
‘The Erosion of the Supernatural’. িতিন বলেছন, “the modern urban industrial society of Western Europe, North 

America and Australia are considerably less religious than the formations that preceded them.”23

িব ান যখন িব াে  মানেষর u ব o ভিমকা িবষয়ক আেলাচনায় িনম  হয়ু ূ , তখন ধম o দশন তােদর পেবর  হারায়ূ । 
eকথা যমন সিঠক, তমিন eকথাo সিঠক য ধম o দশন তােদর জিম কখনi িব ােনর কােছ পেরাপির ছেড় দয়িনু ু । তাi 
আজেকর ei €ব ািনক পিথবীেত চরম aৈব ািনক ধম o দশন তার হারােনা সা াজ  িফের পেত চাiেছৃ । আর স চাoয়ার িপছেন 
বড় শি  িহেসেব কাজ করেছ মরেচ ধরা িতি য়াশীল পিজবাদ o বেজায়াু ঁ ু -পিথবীর মাড়ল u ত িবৃ । তাi িব ােনর সে  ধম o 
দশেনর ঐিতহািসক লড়াi আজo তার যৗি ক পিরনিতেত পৗেছিন। পৗছােত পারেছ না। 

e পয  িব ােনর সাবেভৗম সা াজ  িব াের o িত ােন য’কিট নাম রণীয় তারা হেলন uষালে  থিলস o ডেমাি টাসঁ , 
মধ যেগ কপারিনকাসু , আধিনক যেগ গ ািলিলoু ু , িনuটন, বকন, ডারuiন o আiন াiন। থিলস o ডেমাি টাস িব ােনর লা টা ু
ঘিরেয় িদেয়িছেলন ু – ধম য় িব ছিবর মেধ  বাস কের ব বাদী দশেনর জ  দন। ধম য়-ভাববাদী িব ছিবর মেধ  বাস কের যাজক 
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কপারিনকাস ধম য় o ভাববাদী দশেনর কিফেন থম পেরকিট ঠােকন। আর বকন-গ ািলিলo-িনuটন-ডারuiন-আiন াiনেদর 
হাত ধের িব ান আজ সাবেভৗম o ায় শািসত ব বাদী দশেনর eক €ব ািনক িব ছিব uপহার িদেয়েছন। তাi ei সচনা ব ব  ূ
বাধহয় eভােব শষ করা যায় য aিতেত মানেষর aি  র ােথ ধম o দশন eক ধনা ক ভিমকা পালন কেরিছলু ূ , স িবষেয় কান 

 থাকার aবকাশ নাi। স ানিট আজ িব ােনর দখেল। আধিনক িব ােনর জে রু  পর মানেষরু  ব ান মশ eমন eক ের 
পৗেছেছ, যার কান ব াখ া করা ধম o ভাববাদী দশেনর পে  স ব নয়। িব ােনর কান শাখায় u তর ানাজন ছাড়া ধম o 
ভাববাদী দশেনর পে  আজেকর ব ােনর ি সীমানায় পৗছােনা স ব নয়। iিতহােসর ব বাদী ব াখ া আমােদর ei িশ া দয়। 

 

িব ান o িব ানমন তা 

2. 
িব ােনর সে  িব ানমন তার পাথক  আকাশ-পাতাল। িব ান €নব ি ক িক  িব ানমন তা চ ভােব ব ি ক। ব েক িনেয়i 
িব ােনর কারবার। ব র কান ধম নাi, বণ নাi, জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত নাiৃ । তাi িব ােনরo কান ধম নাi, বণ নাi, 
জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত নাiৃ । িব ান ব েক কবল ব  িহেসেবi দেখ। তার aভ রীণ সংগঠন আিব াের য বান হয়। 
কিত o িব াৃ ে র a িনিহত িনয়মাবলী খেঁজ বার করেত চায় ু – তার সে  মানেষর স ক িক তা িনণয় করেত চায়ু । আর 
মানষ হল িব ােনর কারবািরু । মানেষর ধম আেছু , বণ আেছ, জাত-পাত-িল -ভাষা-সং িত আেছৃ । eসব িনেয় মানষ গব aনভব ু ু
কের। মানষ সচরাচর eiসব ণাবলী বা €বিশে র uেধ uঠেত পােরু  না। eiসব ণাবলী বা €বি  িনেয়i মানষ ু িব ানচচায় 
িনেয়ািজত হয়। ব  মানব িনরেপ । eকজন বিহরাগেতর মত মানষ সi ব চচায় িনেয়ািজত হয়ু । সi তৎপরতার নামi িব ান। 
িক  িব ান-চচা বা ব -চচায় িনেয়ািজত হবার সময় মানষ সচরাচু র তার িনজ  ণাবলী বা €বিশে র িত aনগত থােকু । থাকেত 
ভালবােস। িক  eেত €ব ািনক গেবষণার ফলাফেল কান পাথক  সিচত হয়নাূ । যমন ধ ন, eকজন মসিলমু , িহ ু, ি ান, i দী 
িকংবা বৗ  ধেম িব সী মানষ যিদ eকিট মৗিলক কিণকা আিব ার কেরনু , তাহেল ঐ মৗিলক কিণকািট আিব ারেকর ধম হণ 
কের না। িক  আমরা মানষ জ সে  eকিট ধম লাভ কিরু ূ । আমরা বলেত পাির না য ঐ মৗিলক কিণকািট মসলমানু , িহ ু, ি ান, 
i দী বা বৗ । eকজন eকশভাগ মসিলম আ স সালাম o eকজন eকশ ভাগ নাি ক ি েভন oয়াiনবাগ eকে  ু ু 2৯8৯ সােল 
পদাথিব ােন নােবল পর ার পেয়িছেলন eকi আিব ােরর জনু । e স েক সালাম বেলন,  

“it made no basic difference to our work whether I was an ‘avowed believer’ and Weinberg an ‘avowed atheist’. We 
were both ‘geographically and ideologically’ remote from each other. When we conceived the same theory of 
physics of unifying the weak and the electromagnetic forces.”2

তাi িতিন কান ধম য় আদশািয়ত বা সা দািয়ক িব ােন িব াস কেরন না। সা দািয়ক িব ােনর ধারণা ঁিড়েয় িদেয় িতিন  
ভাষায় বেলন, 

“There is only one universal science; its problems and modalities are international and there is no such science as 
Islamic science just as there is no Hindu science, no Jewish science, no Confucian science, no Christian science.”3
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ei কথািটi আেরা জােরর সে  বেলন সবকােলর  িব ানী আলবাট আiন াiন, 

“Scientific results are entirely independent from religion or moral consideration. Those individuals to whom we owe 
the great creative achievements of science were all of them imbued with the truly religious conviction that this 
universe of ours is something perfect and susceptible to the rational striving for knowledge.”4

e সে  রবী নােথর eকিট ব েব র কথা মেন পড়ল। 2437 সােল িতিন িলেখিছেলন, Òযি র িনয়ম সকল দেশi সমানু , য-
সকল পদাথ মােণর িবষয় তাহািদগেক মাণ কিরবার ণালী সব  eক। ভারতবেষর iিতহােসর তথ িবচার eক িনয়েম হiেব আর 
iংলে র aন  িনয়েম হiেব iহা হiেতi পাের না, িব ােনর প িত o তাহার ফল দশেভেদ িবিভ  হiেব iহাo aস ব। aতeব 
বি বি মলক য িশ া য়েরাপ পিথবীেক িদেতেছ তাহা সবু ৃ ূ ু ৃ  eক হiেবi।”5 

িব ােনর বড় বড় আিব ােরর জন  আজ যারা রণীয় o বরণীয় তারা ায় সবাi কান না কান ধেম িব াস করেতনঁ ঁ । তারা িব াস ঁ
করেতন আমােদর ei িব া  িনখতঁ eবং যেকান যি বাদ বা €ব ািনক aনস ান িব া  স েক e সেত  ফাটলু ু ু  ধরােত 
পাের। তাi িব ােনর সচনাল  থেকi ধম o ভাববাদী দশন কিত িনেয় গেবষণােক সনজের দেখিনূ ৃ ু । কারণ কিতর গঢ় রহস  ৃ ূ
আিব ত হেল ধম o ভাববাদী দশেনর aেনক গামড় ফাস হেয় যােবৃ ঁ । তাi েটা-eির টল াক-সে িটক কিতৃ -দাশিনকেদর 
আ মন কেরিছেলন। মানেষর ব ান যত িন  পযােয় থাকেব ধম o ভাববাদী দশেনর ভাব ততi বােড়ু । কথািট য সত , তা িক 
মাণ হয়িন? গ িলিলoর oপর য aিবচার কেরিছল তখনকার পাপ, তার জন  িবংশ শতা ীেত eেস পাপ মা াথনা কেরিন? 
েনার বi েলার oপর পাপ য িনেষধা া জারী কেরিছেলন, তা আজo ত াহার করা হয়িন। 

সi রণীয় o বরণীয়েদর কান ধেম িব াসী হবার কারেণ তােদর আিব ার ব থ হেয় যায়িনঁ । সবাi তা আiন াiেনর মত 
ত াদড় ছেল নয়। i দী মা-বাবার স ান হেয়o িযিন মা  23 বছর বয়েস ধেমর িত িব াস হারান eবং বেলন য বাiেবেল বিণত 
সব গ i সত  নয়। মধ যেগ বা আধিনক যেগর সচনালে o িতিন যিদ eকথা বলেতনু ুু ূ , তাহেল িনঘাত তােক িবচােরর স খীন হেত ঁ ু
হত। আiন াiন আি ক িছেলন না নাি ক িছেলন পাঠকi তার িবচার করেবন। বাiেবেলর সব গ  য সিত  নয়, িতিন ধ eকথা ু
বেলi া  হনিন। আেরা বেলেছন, “€ব ািনক গেবষণায় কান aিত াকত শি  বা ঈ েরর কান ভিমকা নাiৃ ূ ।” িতিন আ ার 
কান াধীন স ায় িব াস করেতন না। িব াস করেতন না মৃতু -পরবত  জীবেন। পর ার িহেসেব গ eবং শাি প নরেকo ু
িব াস করেতন না। তােক িক িব সী ঁ বলা যায়? যাক বা না-যাক, তােত িকছi যায়ু -আেস না। িতিন আি ক হন িকংবা নাি ক, িতিন 
যা আিব ার কের গেছন তা িবংশ শতা ীেত eক নতুন িব ছিবর জ  িদেয় গেছ, যা আজo তমন কােনা িতপে র স খীন ু
হয়িন। আেপি ক ত  বা E=mc2 আজo সত । িতিন যা আিব ার কের গেছন তা আiন াiন িনরেপ । আiন াiেনর ধম o 
€নিতকতা যাi হাক না কন, তার আিব ার মানেষর িচ ার জগেত eক €ব িবক পিরবতন eেনেছঁ ু । স আিব ার তার িব াস-
aিব াস িনরেপ । তার িব াস যাi হাক না কনঁ , তার আিব ােরর আেগ কান সা দািয়ক িবেশষণ ঁ জেুড় দয়া যােব না। 

 

3. 
eবার আমরা আর eকজেনর কথা বিল, িযিন মধ যগীয় ধম য়ু -eির টলীয়-টেলমীয় িব াে র কাফেন থম পেরক ঠুেকিছেলন। 
সচনাব েবূ  তার কথা eেসেছঁ । িতিন িক  eকজন সা া ক াথিলক-ধম যাজক। কােজi তার ঁ ধম িব াস িনেয় কান  তালা 
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যােবনা। িতিন হেলন কপারিনকাস। ভেয় ভেয় িতিন সত  কাশ কের গেছন, তা িক িমথ া হেয় গেছ? ধম  বলেছ, সরা 
দাশিনক o িব ানী eির টল বলেছন, টেলমী বলেছন, পিথবীi সৗরজগেতর কৃ । সয পিথবীেক দি ণ করেছূ ৃ । তােদর কথা ঁ
aিব াস করার মতা কার আেছ? পৃিথবীর িতিট মানষ হাজার বছর ধের তা িব াস কের eেসেছু । পিথবীর সব মানষ হাজার ৃ ু
হাজার বছর যা িব াস কের আেস, তাi য সত  হেয় যায় না, কপারিনকাস সটাi মাণ করেলন। িব ােনর সত াসত  িনণেয় 
গণত  খােট না। eকিট €ব ািনক আিব ার সত  না িমথ া, সংখ াগির  মানেষর ভােট তা িনণ ত হয় নাু । কপারিনকাস মের 
বেচিছেলনঁ । তার সত িট মেন eবং চার করেত িগেয় িজoদােনা েনােক সবশি মান পােপর সামেন িবচােরর কাঠগড়ায় ঁ
দাড়ােত হেয়িছলঁ । িবচাের তার মৃতু দ  হেয়িছলঁ । 2711 ি াে  তােক খালা আকাঁ েশর িনেচ আ েন পিুড়েয় মারা হেয়িছল। 
কপারিনকােসর আিব ারেক আজo কu া  মাণ করেত পােরিন। বরং িব ােনর জয়যা া e সত েক আেরা জা ল মান কের 
তুেলেছ। eভােব িব ােনর সত  মাণ করেত িগেয় গ ািলিলoেক aত াচািরত হেত হেয়িছল। পিথবীর aপর গালােধ দশ আেছৃ , 
মানষ আেছু , e সত  u ারণ কের পােপর িবচাের াণ িদেয়িছেলন সেকা দাে ািলেক। কারন পিথবী য গাল eবং aপর গালােধ ৃ
য মানষ থাকেত পােরু , eরকম িব াস িছল ধম িবেরাধী। পিথবীর aপর িপেঠ য দশ আেছৃ , সখােন মানষ আেছু , আেছ াকিতক ৃ
স েদর ভা ার, eকথা বাঝােত কল াস দশ বছর পতুগাল, ন, iংল  o াে র রাজ-দরবাের ঘের বিড়েয়েছনু । িবেশষ গণ 
তার াব নাকচ কের দনঁ । শেষ েনর রাজা ফািডন া  o রানী iসােবলা তার যি েত িব াস াপন কেরন eবং সব রকেমর ঁ ু
সাহায  দবার িত িত দন। 2523 সােল কল াস আেমিরকায় িগেয় পৗছান। iuেরােপর মানেষর কােছ তার আেগ আেমিরকাু , 
সেদেশর মানষ o স দ aজানা িছলু । ধমযাজক o ভাববাদী পি তেদর a ানতার জন  দাে ািলেক জীবন িদেত হেয়িছল। 

 

4. 
eটা মাণ হল আশা কির য ব ি গত িব াস-aিব াস িব ান গেবষণার ফলাফেলর oপর কান ভাব ফেল না। িব ান চচার 
ে  তা কান সমস ার সি  কেরৃ  না। আধিনক িব ান আমােদর ei িশ া দয় য ব  মানব িনরেপু । ei িব াস 

িব ানমন তার eকিট ধান । মা  সিদন 2994 ি াে  সসমেয়র খ াত পদাথিবদ আেন  মােখর ‘Mechanics’ 
বiখািন কািশত হয়। াকিতক িব ান বলেত িতিন িক বঝেতন তা  ভাষায় স বiেত িলেখেছনৃ ু , “All natural science can 

only picture and represent complexes of those elements which are ordinarily call sensation.”6 িব ােনর দশেনর জগেত 
মাখ িছেলন eকজন িবখ াত দৃ বাদী-positivist. তেব পদাথিব ানী িহেসেব িতিন য কাজিট কেরিছেলন তাহল িতিন িনuটেনর 
দু’শ বছেরর পরেনা বলিবদ ার িট েলা শনা  কেরিছেলনু । আiন াiনেক তা দা ণভােব আক  কেরিছল eবং িতিন জীবেনর ৃ
53িট বছর মােখর দৃ বাদী দশেনর ারা মাহা  িছেলন। মােখর ব  িব ংসী দৃ বাদ থেক িন িত পেত তােক ৃ 2৯32 সাল পয  
aেপ া করেত হেয়িছল। 

িক  2৯19 সােল িভ. আi. লিনন মােখর সi দৃ বাদী দশন কতটা িব ান িবেরাধী o ভাববাদী তা মাণ কেরন তার িব খ াত 
‘Materialism and Empirio-Criticism’ বiেত।7 িতিন eকিট  u াপন কেরিছেলন, “Did Nature Exist Prior To Man?” 
সচনাূ  ব েব  পাবিলক িব িবদ ালেয়র িব ােনর সi বীণ aধ াপেকর কথা রণ ক ন। লিনন িলেখিছেলন, “Natural Science 

positively asserts that the earth once existed  in such a state that no man or any other creature existed or could have 
existed on it. Organic matter is a later phenomenon, the fruit of long evolution.”8 ক র মা বাদ িবেরাধী িবংশ শতা ীর 
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aন তম ধান িব ােনর দাশিনক কাল পপােরর মেখi eর u রটা শানা যাকু । িতিন 2৯93-94 সােল কািশত ‘Quantum 

Theory and the Schism in Physics’ বi eর ভিমকায়ূ  িলখেছন, “ য ভৗত-িবে  আমরা বাস কির তার বা িবকতা – আমােদর 
aি  ছাড়াo eিট িবে র aি  আেছ eiমেম বা বতা; আমােদর ক তমৃ  aনকু  aনসােরু  আমরা যতদরূ  জািন – জীবেনর 
aি ে র পেবiূ  িবে র aি  িছল, আমােদর সবার িনি  হেয় যাবার পরo, eবং aব াহতভােবi, eর aি  িবদ মান থাকেব – 
eiমেম বা বতা। ”9 2৯88 সােল ি েভন oয়াiনবাগ িবষয়িট আেরা স র ভােব বিঝেয়িছেলনু ু । িতিন বলেছন যখন ‘িবগ-ব াং’ 
িব রণ ঘেট, তার 2/211 সেকে র মেধ  পিথবীর তাপমা া িছল eকশ হাজার িমিলয়ন ৃ (2122) িড ী সি ে ড। সi তাপমা ায় 
আমােদর চনা ব  জগেতর কান িকছরু aি  থাকা স ব িছল না। সi তাপমা ায় কবল iেলক ন, পিজ ন, িনuি েনাস o 
ফাটন aথাৎ আেলার aি  িছল।৯ িতিন আেরা িলখেছন, “Much later, after a few hundred thousand years, it would 

become cool enough for electrons to join with nuclei to form atoms of hydrogen and helium.”21 আধিনক িব ােনর ু
‘পয়গ র’ বকন দৃ বাদী। মাখo দৃি বাদী। মােখর দৃ বাদ যিদ ব িব ংসী eবং ভাববাদী হয়, তাহেল বকেনর দৃ বাদ নয় কন? 
আসেল আধিনক িব ােনর সবেচেয় বড় িবজেয়র িত যিদ আমােদর আ া থােক তাহেল eর ব াখ া পাoয়া যায়ু । জজ সাটন 
বেলেছন, “ ােনর আেপি কতার ধারণার িত মানেষর িব াু স াপনi হল িব ােনর সবেচেয় বড় িবজয়।”22 তাহেল বাঝা যায় 
মােখর দৃ বাদ কন aৈব ািনক আর স দশ শতা ীর বকেনর দৃ বাদ কন িব ােনর ব  দরজা খেল িদলু । বকেনর সময় 
িব ােনর দরজা  করা হেয়িছল। ধম য় o eির লীয় িব ােনর সম েয় গিঠত ‘ লাসিটিসজম’ িব ােনর a সর হoয়ার সব 
পথ ব  কের রেখিছল। বকেনর দৃ বাদ o আেরাহী প িত স দরজা খেল িব ানেক eিগেয় যাবার পথ কের িদেয়িছলু । আপনারা 
পিজবােদর কথাi ধরেত পােরনু ঁ । সচনালে  পিজবাদ িছল eকিট গিতশীল aথৈনিতক কাঠােমাূ ঁু । সাম তে র aমানিবকতা ংস 
কের পিথবীেত eক নতুন িব ছিব াপন কেরিছলৃ । কােলর গিতেত আজ তা িতি য়ার দেগ পিরণত হেয়েছূ । 

 

5. 
eবাের আমরা িব ানমন তার িদেক দৃি  দব। িব ানমন তার সং া িনণয় খবi জিটল িবষয়ু । আিম িনেজ িবষয়িট যভােব বিঝু , 
িঠক সভােব ভাষায় কাশ আমার কােছ aস ব মেন হয়। eটা ভাষার সীমাব তা, নািক আমার সীমাব তা, আিম িঠক বঝেত ু পাির 
না। িব ানমন তা মেনর িবষয় – মানেষর ু িব াস aিব ােসর ব াপার। তাi িব ানমন তা বলেত eক eকজন eক eকরকম 
বঝেবু , eটাi াভািবক। মেনর সে  ােনর স ক িনেয়i যত ঝ াট। ানতে র  থেক পি ত, দাশিনকগণ e িনেয় 
ভাবেছন। িবিভ  ত  িনমাণ করেছন। িব ানমন তার িট তাi ানতে র সে  a াি ভেব যু । ােনর uৎস িক? eিট 
দশেনর মৗিলক । মানষ িক ান িনেয় জ হণ কেরু ? েটা (539/538-458 ি ঃ পঃূ) তাi মেন করেতন। নািক জে র পর 
aিভ তার মাধ েম ানাজন কের? aিভ তাবােদর ধান ব া জন লক (2743-2815 ি ঃ) তাi মেন করেতন। আবারo বিল ei 
ে র u র খজঁেত দাশিনকরা দিট পর র িবেরাধী িশিবের িবভ  হেয় পেড়নু ু । ভাববাদী o ব বাদী। িব ান যেহতু ব বাদী তাi 
আমরা aনায়ােস ভাববাদী ানত েক আমােদর িহেসেবর বাiের রাখেত পাির। ব বােদর মেধ i আমােদর দৃি  সীমাব  রাখেবা। 

 

6.  

 



kমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? ধম, িবjান o িবjানমনsতা 

 

 

পিথবীর সমাজৃ -সভ তা- ান-িব ান-ধম-দশন সবi মিবকােশর aধীন-আেপি ক। িবংশ শতা ীর আেগ eকথা আমরা u ারণ 
করেত পারতাম না। আমার e ব ব  িবংশ শতা ীর নতুন প ারডাiেমর ফসল। িবংশ শতা ীেত পদাথিব ােন মহািব েবর ফেল 
আমােদর দৃি  আজ পরমাণর aভ েরর জিটল গঠন ণালী uে াচন কেরেছু । uি দ o াণী জগেতর RNA-DNA ত িগেয় 
ঠেকেছ। িব াে র বহৎ পিরসের আমােদর দৃি  িগেয় পেড়েছৃ । ি পব প ম শতা ীেতূ  িলuিস াস o ডেমাি টাস eটেমর 
াব করেলo 2৯16 সােলর আেগ তা আিব ার হয়িন। তাi আজেকর িব ানমন তা পরমাণ িঘেরi আবিতত হয়ু । তমিন 296৯ 

সােল ডারuiেনর ‘Origin of Species’ বiিট কােশর পর িব ানমন তার জগেত eক িবরাট িব ব সািধত হয়, যমন হেয়িছল 
কপারিনকােসর পর। 

তমিন 2৯68 সােল মহাকাশ িবজেয়র লে  uৎে িপত থম টুিনক আমােদর িচ ার জগেত আর eক িব ব সাধন কের। তাi 
মানেষর িব াসু -িনরেপ  িব ানচচার ফলাফল িব ানমন তার ে  বড় ধরেনর ভাব রােখ। িব ান চচা িব ানীর িব াস-
aিব াস িনরেপ  হেলo, তার আিব ার িল িব ানমন তার সীমানা িনধারক। সাধারণত যসব িব ােস িব াস াপন করেল িকংবা 
যসব িব ােস aিব াস াপন করেল eকজনেক িব ানমন  বলা যায়, সসব িব াস-aিব াস িল িক  পিরবতনশীল। ei 
পিরবতেন িব াস াপন করা িব ানমন তার eকিট ধান ল ণ। 

িবগত আড়াi হাজার বছেরর িব ােনর ঐিতহ  o aিভ তা িপছেন রেখ আজ যসব িব াস-aিব স আমােদর কােছ শা ত মেন 
হয়, াচীন o মধ যেগ eকজন িব ানমন  মানেষর কােছ তা আশা করা ু ু iিতহাস স ত নয়। তবo সi াচীন o মধ যেগ যারা ু ু
কিতবাদী বা ব বাদীৃ  বেল িতপ  সমাজপিতেদর হােত িনগৃহীত হেয়িছেলন, তারাi িছেলন স সমেয়র িব ানমন  ব িঁ । 
সযেগ তারাi িছেলন গিতবাদীু ঁ । e ানাে ােগারােসর (611-539 ি ঃ পঃূ) িব ে  ধমে াহীতার aিভেযাগ আনা হেয়িছল eবং 
তােক মৃতু দ  দয়া হেয়িছল। eেথ  থেক িতিন পািলেয় বােচনঁ ।23 তােদর িব ানম তা িনেয়  তালা গেলo eকথা তা ঁ
িমথ া নয় য িব ান o ব বাদী দশেনর মিবকােশর মহাসড়েক তারাঁ  িচর ায়ী জায়গা কের িনেয়েছন। থিলস, e ানাি েম ার, 
e ানাি িমনস, e ানাে েগারাস, জেনােফন মখ যােদর হােত ি ক দু ঁ শন o কিত িব ােনর যা া  হেয়িছলৃ , তারা সবাi 
িছেলন ব বাদী। তখনকার ধম য় িব ছিবর মেধ  বাস কেরo তারা iহজাগিতক ঘটনাবলীর মেধ i iহজাগিতকঁ / াকিতক িনয়মৃ -
কানন aনস ােন িনেজেদর িনেয়ািজত কেরিছেলনু ু , eটা কম বড় কথা নয়। পরবত  ি ক দাশিনকেদর aেনেকi eঁেদর িব ে  
দািড়েয়িছেলনঁ । তােদর মেধ  মহা ানী েটা eির টল দঁ ু’জনi আেছন। েটা কিতবাদী িবেশষ কের ডেমাি টােসর সম  ৃ
লখা পিড়েয় ফলেত চেয়িছেলনু । 

 

7. 
সমাজ পিরবতেনর সi যগসি েণ যখন পািরবািরক ু ‘ ীতদাস থা’ eকিট সিনিদু  মল aথূ ৈনিতক কাঠােমায় পা িরত হে , 
সi সময় ধেমর সােথ কিতৃ -িব ােনর সংঘষ তুে  oেঠ। জয় হয় ীতদাস থার পে র দাশিনকগেণর, েটা, eির টল 
মেখু র। িক  স সংঘষ থেম যায়িন। পের eিপিকuরাস, লে িশয়াস মখ কিত িব ানী ধম য় দশেনর িবু ু ৃ ে  সং াম চািলেয় 
যান। আবার ীতদাস aথনীিতর ংেসর মধ  িদেয় যখন সাম বাদী aথৈনিতক কাঠােমার জ  হে  তখনo সম  পিথবী সংঘৃ ষময় 
হেয় uেঠিছল। িক  স সংঘষ মলত ধেমর সােথ ধেমর ূ eবং যি র সােথ িব ােসরু । সাম বাদী aথনীিতর aন তম €বিশ  হল ei 
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য, তা aেনকটা ব া। তখন ানিব ান চচার তমন eকটা েয়াজন হয়িন। িক  তর/ চা  শতেক পিজবােদর আগমন বাতা ু ঁ
আর eকিট নতুন প ারাডাiেমর জ  দয়; eক নতুন সংঘেষর পব ল ণূ । গিতশীল o a সরমান পিজবাদ সাম বাদেক ংস ু ঁ
করার সােথ সােথ িব ােনর  দরজা uে াচন কের। eবাের সংঘষ বােধ ধম o ভাববাদী দশেনর সে  ব বাদী দশন o তার 
সেবা  প িব ােনর। স সংঘেষ aেশষ aত াচার-িনযাতেনর শেষ িব ােনরi জয় হয়। িক  তার আেগর দীঘ ায় eক হাজার 
বছেরর সাম বাদী সং িতেত aিভিস  ৃ মেন িব ান-সং িত সহেজ েবশ করেত চায় নাৃ । িক  িব ােনর aভতপব িবজয়রথ ূ ূ
eিগেয় চেল। নতুন নতুন আিব াের পরেনা পিথবীর আদল পাে  যায়ু ৃ । মানেষর মেন তা নানা ধেরেনর ি য়াু - িতি য়ার ঝড় 
তােল eকথা িঠক িক  মানেষর ু মনিট িব ানমন তার জারক রেস িভজেত aেনক সময় লেগেছ। eমন িক আজo eকশ ভাগ 
িব ানমন  সমাজ িতি ত হয়িন। 

আবারo রবী নােথর শরণাপ  হi। 2439 সােল লখা তার ঁ ‘িশ ার মলা’ বে  িতিন িলখেছন, “পবেদেশূ  আমরা য সমেয় 
রাগ হেল ভেতর oঝা ডাকিছূ , €দন  হেল হশাি র জন  €দবে র াের দৗড়ি , বস মারীেক ঠিকেয় রাখবার ভার িদি  
শীতলােদবীর ‘পের, আর শ েক মারবার জেন  মরণ uচাটন ম  আoরােত বেসিছ, িঠক সi সময় পি ম মহােদেশ ভলেটয়ারেক 
eকজন মেয় িজ াসা কেরিছেলন, ‘ েনিছ নািক ম েণ পালেক পাল ভড়া মের দয়া যায়, স িক সিত ?’ ভলেটয়ার জবাব 
িদেয়িছেলন, ‘িন য়i মের ফলা যায়, িক  তার সে  যেথািচত পিরমােণ সেকা িবষ থাকা চাiঁ ।’ য়েরােপর কােনা কাু েণ-কানােচ 
জাদমে র পের িব াস ু িকছমুv  নi eমন কথা বলা যায় না, িক  e স ে  সেকা িবষটার িত িব াস সখােন ায় ঁ
সববািদস ত।”24 আiন াiেনর কথায় ‘scientific results’ যিদ সিত i ‘entirely independent’ হয় ‘from religious or 

moral consideration’, তাহেল আমােদর দেশর eকজন সফল ডা ার eকিট aপােরশন করার আেগ য দi রাকাত নফল নামাজ ু
পেড়ন, তার কান ভাব িক aপােরশেনর oপর পেড়? aপােরশেনর সাফল  িকংবা ব থতা কানমেতi িক নামাজ পড়ার oপর 
চাপােনা যােব? 

াি স বকন ‘ নাভাম aগানম’-eর 49 িস াে  বলেছন “iিতমেধ  য সব িব াস o িমথ া ধারণা মানেষর uপলি র জায়গা িল ু
দখল কেরেছ eবং মেনর মেধ  দৃঢ় আসন গেড়েছ, মানেষর মেন সত  েবেশর পেথু  স েলা কবল মহা a রায় হেয় রেয়েছ তাi 
নয়, সত  েবশ করেলo িব ােনর সােথ তা িমেশ যেত পাের না।”25 বকন eরকম চারিট ‘Idol’ বা িব াস িচি ত কেরিছেলন।  
57 িস াে  িতিন eকিট গ  বেলন।  সi গে র মেধ  িব ানমন তার eকিট সং া দাড়ঁ  করােনা যায়।  গ িট eরকম।  ‘জাহাজ 
ডিবরু  পর িকছ ুযা ী িনি ত মৃতু র হাত থেক র া পেয়িছল eবং ঈ েরর কােছ শপেথর তােদর eকিট aি ত িচ  মি েরর 
দয়ােল টা ােনা িছল।  সi ছিবিটেক দিখেয় জৈনক ব ি েক িজে স করা হল য eরপরo িক ঈ েরর মতা স েক তার কান 
সে হ আেছ? লাকিট u ের চমৎকার জবাব িদেয়িছেলন! বেলিছেলন, “ঈ েরর কােছ াথনা করার পরo যারা মৃতু বরণ কেরেছ, 
তােদর ছিব কi?”26

 

8. 
রবী নাথ u  বে  যসব কসং ার o িব ানু - চতনা-িবেরাধী ঘটনাবলীর িব ে  িলেখিছেলন, 99 বৎসর পর তা আমােদর মাঝ 
থেক আজo িবল  হয়িনু । বরং ধমা তা, কসং ার o িব ানু -িবেরািধতা, সামািজক o রা ীয় চােপ আজ তা শাখা, শাখায় িব ত ৃ
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হেয়েছ। পীর-আoিলয়ােদর করামিতর িত eেদেশর u িশি েতর য িব াস, তা মধ যেগর iuেরােপর কথা মেন কিরেয়ু  দয়। 
তাi লi পা র িনেজ aতু  ধমভী  হoয়া সে o িতিন ধেমর সে  িব ােনর িমলেনর চ ার িবেরািধতা কের িলেখিছেলন, “ কবল 
িবপথগামী মনi িব ােনর জগেত ধেমর aন েবশ ঘটােত চ া কেরনু । তারা আেরা বশী িবপথগামী যারা uে ািট কেরন aথাৎ ঁ ঁ
ধেমর জগেত িব ােনর aন েবশ ঘটােনার চ া কেরনু । কারণ তারা িব ােনর প িতেক বিশ া কেরন।”27

eকজন ব ি , eকজন িব ানী যিদ িব ানমন  না হয় তাহেল সমােজর o রাে র তমন কান িত হয় না। িক  eকিট সমাজ, 
eকিট রা  িকংবা eকিট ধম-স দােয়র মানষ যিদ িব ানমন  না হয়ু ; না হয় যি বাদীু , তাহেল সi সমাজ, রা  বা ধম 
স দােয়র সমহ িবপদ aিনবাযূ । e িবষেয় দিট কথা বেল শষ করেবাু । 9ম, ৯ম o 21ম শতেক মসলমানেদর িব ানু -তৎপরতার 
কথা আমরা আজo গবভের u ারণ কির। তারপর কন আমরা হািরেয় গলাম, সকথা মসিলম আেলম স দায় খব কমi ু ু
আেলাচনা কেরন। তারা কবল aিতেতর িতনশ ঁ বছেরর  দেখন। েফসর আবদস সালামু , িবশ শতেকর eকমা  মসিলম ু
নােবল-িবজয়ী িব ানী e িনেয় চর ভেবেছন eবং িলেখেছনু । তমিন eকটা লখা ‘Islam and Science’ 2৯95 সােল 
িলেখিছেলন, 

“Of the major civilizations on this planet, science is the weakest in the Islamic Commonwealth. Unfortunately, some 
of us Muslims believe that while technology is basically neutral, and that its excess can be tempered through the 
adherence to the moral precepts of Islam, science - on the contrary – is value-loaded. It is believed that modern 
science must lead to ‘rationalism’, and eventually apostasy; that scientifically trained men among us will ‘deny’ the 
metaphysical presumptions of our culture.”28

মসলমানেদর ভয় িব ান পড়েল তােদর মেধ  যি বােদর সার ঘটেবু ু , eকসময় তারা ধম ত াগ করেত পাের, আমােদর ধেমর 
আিধেভৗিতক িস া িল a ীকার করেত পাের। সালাম সিদন যা বেলিছেলন তা িমথ া নয়। তার মাণ পাoয়া যায় 2৯94 সােল 
কেয়েত aনি ত iসলািম িব ান সে লেনু ু । আরব ভিমর ূ 28িট িব িবদ ালেয়র aধ াপকরা সখােন iসলািম িবে  িব ান o যি র ু
পেথ বাধা িল শনা  o তা দর করার জন  িমিলত হেয়িছেলনূ । িক  আেলাচনা সীমাব  হেয় পেড় eকিট েক িঘের, ‘Is 

Science Islamic?’ The Saudis held that pure science tend to produce ‘Mu’tazilite tendencies’ potentially subversive 
of belief. Science is profane because it is secular; as such – it goes against Islamic beliefs.”29 মতািজলা স দােয়র ু
িত সা া মসলমানেদর াভ eখনo িনরসন হয়িনু । িব ােন যা িকছ aবদান ঐ িতনশ বছের তার সবটাi মতািজলা স দােয়র ু ু
মানেষরু । iবেন িসনা, iবেন শদ সবাi মতািজলা ু িছেলন - যিু বাদী। সিদন যি বাদেক টিট চেপ হ া করার পিরণিত ু ু
মসলমানরা আজo ভাগ করেছু । সালােমর কথা িদেয়i লখািট শষ কির। িতিন বেলেছন, 

“religious orthodoxy and the spirit of intolerance are two of the major factors responsible for killing the once 
flourishing enterprise of science in Islam.”2৯

 

তথ িনেদশনা 
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