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ভূিমকা 

 

Philosophy’র অনুবাদ িহেসেব ‘দশর্ন’ শ�িট আমার কােছ যুৎসই মেন হয় না। 
শে�র বুৎপি�গত অথর্েক �াধানয্ েদয়ার দৃশয্মান ‘পি�িত ধারার’ আিম িবেরাধী। 
েয েকােনা পিরভাষার েক্ষে� �চিলত অথর্েক আিম �াধানয্ েদয়ার পক্ষপািত। এ 
জনয্ েদখেবন, আিম ‘দশর্েনর’ পিরবেতর্ ‘িফেলাসিফ’ িলেখিছ অিধকাংশ েক্ষে�।  

সংকিলত িনব�গুেলা িবগত বছরগুেলােত নানা �সে� আলাদা আলাদাভােব েলখা। 
িফেলাসিফ �েফশনাল হওয়ার পাশাপািশ আিম বয্ি�গতভােব একজন িফেলাসিফ 
পপুলাইজার। িফেলাসিফ আমার কােছ যতটা �েফশান তারেচেয় েঢর েবিশ পছ� 
ও আ�েহর িবষয়।  

েখয়াল কের েদেখিছ, িফেলাসিফ বলেল েলােকরা সহেজই িকছু একটা বুেঝ েফেল। 
েকােনা কনেস�চুয়য্াল ঝােমলায় পড়েল তারা বেল উেঠ, ‘আের রােখা েতামার ওসব 
িফেলাসিফ ...’। অথবা বেল, ‘েদেখা, আিম ওসব িফেলাসিফ বুিঝ না’। তারমােন, 
তারা িক� িঠকই বুেঝ েনয়, েকােনা িবষেয় গভীরভােব িচ�াভাবনার িবষয়গুেলা হেলা 
িফেলাসিফ।  

�ািত�ািনকভােব িফেলাসিফ চচর্ার িদক েথেক এিট হেলা অে�ালিজ। অথর্াৎ েকােনা 
িকছুর বয্াপাের যখন আমরা ‘বুিঝ না’ বিল, তখন আমরা মূলত বুঝােত চাই, ‘িবষয়িট 
িবষয় িহেসেব িঠকই আেছ। যিদও আিম এিট ততটা ভােলা কের বা িব�ািরতভােব 
বুিঝ না।’ সংি�� বয্ি� এেকবােরই যিদ েস িবষয়িট না বুঝেতা, তাহেল েস বলেত 
পারেতা না, ‘না, এিট েতা েসিট নয়।’ েকননা, েকােনা িকছুেক ‘নয়’ বলার আেগ 
েসিট কীভােব হয় হেয় উেঠ, তা আেগই জানা থাকেত হয়।  

উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, ‘ঈ�র নাই’ এ কথাটা অথর্পূণর্ হওয়ার জনয্ ‘ঈ�র’ 
স�েকর্ ��ািবত দািব(সমূহ) স�েকর্ পির�ার ধারণা থাকেত হেব। আেলাচয্ িবষয় 
িহেসেব সংি�� টামর্িট স�েকর্ যা িকছু দািব করা হয়, েস স�েকর্ িববাদমান 
পক্ষগুেলার মেধয্ বৃহ�র ঐকয্মতয্ েকােনা না েকােনাভােব �িতি�ত হেত হেব। 



েযমন, ভূত আেছ বা নাই, েস স�েকর্ আপিন যা-ই মেন কেরন না েকন, ভূেতর 
ধারণাটা িক� আপনার, আমার ও সবার কােছ সুিনিদর্� হেত হেব।  

এই দৃি�েত েদখেল বুঝা যায়, সবাই িফেলাসিফ বুেঝ।  

এর উে�ািদক েথেক িবষয়িটেক েদখেল আমরা বুঝেত পাির, খুব কম েলাকই 
িফেলাসিফ বুেঝ। এর �মাণ হেলা, অিধকাংশ েলাকই মেন কের, েকােনা িবষেয় 
একটা সবর্স�ত িস�াে� েপৗঁছেত না পারাটা িফেলাসফারেদর েমৗিলক �িট এবং 
িডিসি�ন িহসােব এিট িফেলাসিফর বয্থর্তা। অথচ, philosophy is not meant 
to give any specific answer. But whatever answer you find, that 
must be philosophical। িফেলাসিফই একমা� িডিসি�ন, যা মানুষেক জীবন ও 
জগেতর রহসয্ স�ােনর বয্াপাের জ্ঞানগতভােব সক্ষম বা উপযু� মেন কের। 
িফেলাসিফ তাই েকােনা িবষেয় মানুষেক স�াবয্ পথ বা উপায়গুেলা েদিখেয় েদয়, 
েযন েস িদনেশেষ িনেজই িনেজর পথ েবেছ িনেত পাের।  

দুঃখজনক হেলও সতয্, অেনকেকই েদেখিছ, যারা িবিভ� িফেলাসফােরর 
িফেলাসিফকয্াল ে�ইমগুেলা স�েকর্ অ�-িব�র মুখ� বলেত পােরন; এবং এই অেথর্ 
তারা িকছু মা�ায় িফেলাসিফ জােননও বেট। িক�, ‘িফেলাসিফ’ নামক এই িজিনসটা 
আদেত কী, েসটাই তারা ভােলা কের বুেঝনিন! এ ধরেনর িফেলাসিফ �েফশনালেদর 
তাই বলেত েশানা যায়, ‘িফেলাসিফ পেড়া। িক� িফেলাসফার হওয়ার েচ�া কেরা 
না।’ কী সাংঘািতক কথা …! 

েস জনয্ আমার ই�া আেছ, ‘philosophy for all’– এই ে�াগানেক সামেন েরেখ 
একটা সামািজক আে�ালন গেড় েতালার, িফেলাসিফ িনেয় যত ভুল ধারণা আেছ 
েসগুেলােক িমিটেয় েদয়ার। ই�া আেছ, বাংলােদেশ িফেলাসিফেক একটা ে�িডবল, 
িডমাি�ং এ� পপুলার সাবেজ� িহেসেব �িত�া করার।  

ক’িদন পর ১ম বষর্ িবএ অনাসর্ �ুেড�েদর ভাইভা পরীক্ষা িনেবা। গত পরশুিদন 
তােদর সবর্েশষ িলিখত পরীক্ষায় েয রুেম পিরদশর্েনর দািয়�পালন করিছলাম 
েসখানকার একজন �ুেড�েক মৃদু�ের িজজ্ঞাসা করলাম, ‘িফেলাসিফেত েতা 
একবছর পড়েল। বুেঝেছা িকছু? বলেত পারেব, িফেলাসিফ কী?’ েস বলেলা, 
‘িফেলাসিফ হে� জীবন ও জগত স�েকর্ জ্ঞান অনুস�ােনর �েচ�া।’ আিম বললাম, 
‘এ েকমন আজব কথা। এই িব�িবদয্ালেয় এমন েকােনা িডপাটর্েম� আেছ নািক, 
েযখােন জীবন ও জগেতর সংি�� নানা িবষেয় জ্ঞােনর অনুস�ান ছাড়া আর িকছু 
করা হয়?’ েস আর িকছু বলেলা না। 



তখিন ভাবলাম, পরীক্ষা েশেষ িফেলাসিফ িনেয় তােদরেক িকছু বলেবা। েস 
েমাতােবক পরীক্ষা েশেষ তােদরেক বললাম, ‘িফেলাসিফ িনেয় আমার িকছু েলখা 
আেছ। েসগুেলার িলংক েতামােদর কােছ আিম পাঠােবা। েতামােদর েফইসবুক �েপ 
েশয়ার কেরা। েমৗিখক পরীক্ষার আেগ েসগুেলা পেড় এেসা।’  

বাসায় িফের আমার গেবষণা সহকারী জনাব মাসউদুল আলমেক িফেলাসিফ িনেয় 
আমার েলখাগুেলােক একি�ত কের িদেত বললাম। েস িহেসেব এই সংকলন। এই 
েলখাগুেলা িবিভ� সামািজক েযাগােযাগ মাধয্ম ও আমার ওেয়বসাইটসমূেহ ইেতাপূেবর্ 
�কািশত হেয়েছ।  

আমার অপরাপর �ে�র মেতা এই ��িটরও একটা িপিডএফ ভাশর্ন িবনামূেলয্ 
ডাউনেলাড করা যােব। েফইসবুেক িফেলাসিফ িনেয় আমার েলখা ও ব�বয্গুেলােক 
পােবন ‘দশর্ন, যুি� ও জীবন’ েপইেজ। ইউিটউেব আমার সংি�� িভিডওগুেলা পােবন 
‘যুি� ও জীবন’ চয্ােনেল। �েয়াজেন েয েকউ েয েকােনা সমেয় িফেলাসিফ সং�া� 
েয েকােনা িবষেয় েযাগােযাগ করেত পােরন। 

এরমােন এই নয়, আিম িফেলাসিফর সবিকছু জািন। তেব, িফেলাসিফর েয েকােনা 
িকছু জানার আ�হ আমার আেছ। দীঘর্িদন েথেক িব�িবদয্ালয় পযর্ােয় িশক্ষকতায় 
িনেয়ািজত থাকার কারেণ আপনার আ�েহর িবষেয় উপযু� িরেসাসর্ ও এ�পােটর্র 
স�ান িদেত পারেবা, ইনশাআ�াহ। আর িবষয় যিদ আমার িফে�র হয় তাহেল 
সরাসির আপনার সােথ এনেগইজ হেত পারেবা। আর হয্াঁ, আমার িফ� অব 
ই�াের� হে� জ্ঞানত� ও অিধিবদয্া। 

এই সংকলেন িফেলাসিফর সােথ ধমর্ ও িবজ্ঞােনর স�কর্ িনেয় েবশ িকছু েলখা 
আেছ। িফেলাসিফ বুঝার জনয্ েসগুেলা সহায়ক হেব। জ্ঞােনর এই িতনটা েডােমইন 
�ত� িক� অপিরহাযর্ স�েকর্ স�িকর্ত। এর েকােনািটেক স�ূণর্ বাদ িদেয় অনয্ 
েকােনািট শুরুই হেত পাের না। necessary but not identical বলেত যা বুঝায় 
দশর্ন, িবজ্ঞান ও ধেমর্র মেধয্ স�কর্ হেলা েসই ধরেনর। 

��িটর পা�ুিলিপ পেড় মূলয্বান পরামশর্ েদয়ার জনয্ সমাজ ও সং�ৃিত অধয্য়ন েক� 
(িসএসিসএস)-এর িনবর্াহী পিরচালক জনাব মাসউদুল আলম ও আধুিনক ভাষা 
ইনি�িটউট, চ��াম িব�িবদয্ালয়-এর পিরচালক জনাব ই�ািহম েহােসনেক ধনয্বাদ 
জ্ঞাপন করিছ। আমার অনয্ানয্ বইেয়র মেতা এই বইিটেতও পাঠকেদর গুরু�পূণর্ 
ম�বয্গুেলা সংেযাজন করা হেয়েছ। এেত কের বইেয়র কেলবর িকছুটা েবেড় েগেলও 
সংি�� িবষেয়র ধারণাগত উ�য়েন এিট সহায়ক হেব বেল মেন কির।  



েলখাগুেলা িবিভ� সমেয় িবিভ� ে�ক্ষাপেট িলিখত হওয়ার কারেণ িকছু পুনারাবৃি� 
পিরলিক্ষত হেব। একই কারেণ িবষয়িভি�ক অধয্ায় ও িশেরানাম িবনয্ােসর �চিলত 
প�িত এেত অনুসরণ করা স�ব হয়িন। তবুও েচ�া কেরিছ েলখাগুেলার মেধয্ এক 
ধরেনর ধারাবািহকতা বজায় রাখার।  

িফেলাসিফর পিরচয়মূলক েলখাগুেলােক �থেম, িবজ্ঞােনর সােথ িফেলাসিফর স�কর্ 
িনেয় েলখাগুেলােক এরপের ও ধেমর্র সােথ িফেলাসিফর স�কর্ িনেয় িলিখত িনব� 
ও �ব�গুেলােক সবর্েশেষ সংকলন করা হেয়েছ।  

িফেলাসিফ নামক িডিসি�নটা স�েকর্ �� ধারণা থাকেল েকােনা বয্ি� িফেলাসিফর 
অ�েয়াজনীয়তা স�েকর্ যুি� �দােনর মাধয্েম অবেচতন মেন অথচ �তয্ক্ষভােব 
িফেলাসিফ চচর্া করার েবাকামীেত িল� হেব না। তাই, উপেরই বেলিছ, আিম চাইিছ, 
িফেলাসিফর অেপক্ষাকৃত জিটল েকােনা ত� েবাঝা িকংবা িবেশষ েকােনা িফেলাসফার 
বা িফেলাসিফকয্াল �ুলেক সমথর্ন বা খািরজ করার আেগ েলােকরা ভােলা কের 
বুঝুক, িফেলাসিফ িজিনসটা আসেল কী। 

নানািদক েথেক বইিট আপনােদর কােছ বয্িত�মী মেন হেব। এখােন যা বলা হেয়েছ 
তা িকছুমা� নতুন নয়। বা�িবক পেক্ষ, �ীক দশর্েনর পের িফেলাসিফর েকােনা 
ধারণাই এেকবাের নতুন িকছু নয়। এই অেথর্ িফেলাসিফেত েকােনা অিভনব কথা 
বলা অস�ব। পরবতর্ীকােলর বা হালনাগােদর েযসব মত, পথ ও ত�েক নতুন বেল 
মেন করা হয় তা আসেল পুরেনা কথাগুেলার েকােনািটেক নতুন আি�েক নতুন কের 
যুেগাপেযাগী ভাষায় বলা কথা ছাড়া আর িকছু নয়।  

আেলাচয্ িবষেয়র সােথ সাম�সয্ িবেবচনা কের বইিটর েশষ অংেশ দু’িট কিবতা ও 
আটিট েপা�ার সংেযাজন করা হেয়েছ। 
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মাপকািঠর মাপ কী? িফেলাসিফ িনেয় যত সব 
ভুল েবাঝাবুিঝ 

 

িফেলাসিফ েকােনা িবষেয় কনি�ট িকছু একটা েদয়, েদয়ার কথা বা েদয়া উিচত– 
িফেলাসিফ িনেয় আমার দৃি�েত এর েয েকােনািটর েচেয় বড় ধরেনর ভুল েবাঝাবুিঝ 
আর হেত পাের না। 

েদেশর িজিডিপেত িফেলাসিফর েকােনা অবদান নাই। িফেলাসফাররা একটা কলমও 
বানায় নাই। বেস বেস খাওয়া ছাড়া তােদর েজনুইন েকােনা ‘অবদান’ নাই। এ 
ধরেনর অিভেযাগ �ায়ই েশানা যায়। 

মানুেষর েভতর েথেক িফেলাসিফর তাড়না না থাকেল বানেরর একটা �জািত 
আজেকর পযর্ােয় েপৗঁছেতা না, এ কথা িনি�ত। ডারউইিনয়ান িববতর্নত� 
সাভর্াইবােলর কথা বেল। সুে�েমিস করার েটনেডি�র বয্াখয্া েদয় না। ম�ল �েহ 
নাসা কতৃর্ক নেভাযান পাঠােনার মেধয্ িন�য় েতল-গয্ােসর ইজারা পাওয়ার েকােনা 
স�কর্ নাই। 

আপিন হয়েতা বলেবন, এসব আিব�ার ও গেবষণা েতা িবজ্ঞােনর বয্াপার। হয্াঁ, 
তাই। িক� িবজ্ঞানীরা ৈবজ্ঞািনক হয় কীেসর েনশায়? েসিট িন�য় িবজ্ঞান নয়। 
আনসার ইজ ে�ইন এ� িস�ল, জ্ঞান-গেবষণা-আিব�ােরর এই েনশারই অপর নাম 
িফেলাসিফ। িফেলাসিফ মােন জ্ঞােনর �িত অনুরাগ বা love of wisdom। 
(অনুস�ান ও পযর্েবক্ষণমূলক) প�িতর কারেণ জ্ঞানচচর্া িবেশষ িবজ্ঞান হেয় উেঠ। 
ৈবজ্ঞািনক িহেসেব সংি�� বয্ি�মানুষটার েভতরগত ে�রণা বা ‘পাগলািম’টা িপওর 
িফেলাসিফ। 

দশর্েনর সােথ জ্ঞােনর অনয্ানয্ শাখার আেলাচনা অনয্ পেবর্র জনয্ েতালা রইেলা। 
আপাতত দশর্ন বয্াপারিট বুিঝ। 
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িতন কারেণ েকােনা িকছু দশর্ন হেয় উেঠ। এর �থম দুইিট পিরিচিতমূলক ও তৃতীয়িট 
মূল ৈবিশ�য্।  

(১) িফেলাসিফ েকােনা েবিসক ইসুয্ অথবা েকােয়�ন িনেয় িডল কের,  

(২) আেলািচত িবষেয় মু� আেলাচনা তথা �� করার অবাধ �াধীনতা 
থােক,  

(৩) পেক্ষ-িবপেক্ষ যা-ই বলা েহাক না েকন, তােত যুি�র সমথর্ন থােক।  

িফেলাসিফ েকােনা িবষেয় একক েকােনা কথা বেল না। একক েকােনা সমাধানও 
িফেলাসিফ েদয় না। েদয়ার কথাও নয়। িদেল বা েকউ িদেয়েছ বেল দািব করা হেল 
েসিট িফেলাসিফ িহেসেব গণয্ হেব না। িফেলাসিফ েদয় আগুর্েম�। িফেলাসিফেত 
েকােনা �মাণ নাই। �হণেযাগয্ আগুর্েম�েক সাধারণ মানুেষর েবাঝার জনয্ �মাণ 
িহেসেব বলা হয়।  

েকােনা িকছুর অি�� িনেয় চার ধরেনর কথা হেত পাের: আেছ, নাই, জািন না অথবা 
আেলাচনাটাই অথর্হীন। িফেলাসিফ সবগুেলা অপশেনর পেক্ষ-িবপেক্ষ যুি� তুেল 
ধের। িদনেশেষ আপনােকই েকােনা একটা অপশনেক েবেছ িনেত হেব। এ ছাড়া 
গতয্�র নাই। 

তাই, দশর্ন েগাঁড়ািমমু� হেলও দাশর্িনক অব�ান মা�ই েগাঁড়ািমযু� বা ডগেমিটক। 
কারণ, যখনই আপিন একটা িনিদর্� অব�ানেক েবেছ িনেয় অপরাপর সব যুি�, 
স�াবয্তা ও অব�ানেক কাযর্ত বািতল কের েদন, তখন আপিন আর মু� নন। 
আপিন তখন একটা পক্ষ। আপনার িবেবচনায়, সেতয্র পক্ষ। 

আবার েকােনা পক্ষ না িনেয় িনরেপক্ষ েথেক পার পােবন, এমনটাও হবার নয়। 
িনরেপক্ষতাও একটা পক্ষ। দুিনয়াটা এক অেথর্ দশর্েনর কােছ শুরু েথেকই িব�ীত 
(sold-out)। েকােনা �িমনয্া� িফেলাসিফকয্াল �ুল এডেভােকিস কের নাই, এমন 
মত-পথ খুঁেজ পাওয়া দু�র। েয পেথই যান না েকন, েকােনা না েকােনা িফেলাসিফর 
পেথই আপনােক েযেত হেব।  

দশর্েনর দরকার নাই। দশর্ন মৃত। দশর্ন কখেনা েজনুইন েকােনা িবষয় িছল না 
ইতয্ািদ ইতয্ািদ। আপিন দশর্ন িবষেয় যা-ই বলুন না েকন, তা যিদ এ ধরেনর চরম 
েনেগিটভ ম�বয্ বা দািবও হয়, তােত দশর্েনর ৈবধতার ও অপিরহাযর্তার েকােনা 
েহরেফর হয় না। কারণ, আপিন যা-ই বলুন না েকন, তার িপছেন আপিন যুি� দাঁড় 
করােবন, ‘�মাণ’ িদেবন। যুি�-�মাণ িদেয় কথা বলাই হেলা আিদ, অকৃি�ম ও 
িনেভর্জাল দাশর্িনক �ি�য়া। 
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েদখা যাে�, দশর্নেক েফলেত েফলেত, কাটেত কাটেত দশর্ন আেরা েবেড় যাে�, 
নতুন নতুন দশর্ন ৈতির হেয় পড়েছ। কী িবপদ! ভাবুন েতা, বাগদােদর িনজািময়া 
মা�াসার িশক্ষক আবু হািমদ আল গাযালী দাশর্িনকেদর ওপর িবর� হেয় তােদর 
বাছাই করা ২০টা ভুল কথার ওপর একটা িকতাব িলখেলন। নাম িদেলন ‘দশর্েনর 
খ�ন’ (তাহাফাতুল ফালািসফা)। আর কী মুশিকল, এই বইেয়র জনয্ তাঁেকই িকনা 
জগেতর অনয্তম ে�� দাশর্িনক ও মুসলমানেদর মেধয্ সবর্কােলর সবেচেয় বড় 
দাশর্িনক উপািধ েদয়া হেলা! 

তাহেল দশর্ন েথেক েতা েরহাই নাই েদখিছ! ভারী িবপদ! আসেলই িবপদ বড় ভারী। 
েরহাই নাই। এক ধরেনর দাশর্িনক যুি� িদেয় মানুষ েখাদােক অ�ীকার কের। আবার 
না েদখা সে�ও অনয্ আেরক ধরেনর দাশর্িনক যুি�র মাধয্েম েখাদার �িত মানুষ 
তার িব�াসেক অেমাঘ কের েতােল। 

দশর্ন হেলা একটা প�িত। �য়ং েকােনা পিরণিত নয়। েয পেথ আপিন েযেত চান, 
দশর্ন আপনােক পথ েদখােব। পক্ষ, িবপক্ষ বা িনরেপক্ষ অব�ান �হেণর দায় দশর্েনর 
নয়, আপনার। েসিট কৃিতে�র বয্াপার েহাক বা ভৎর্সনার কারণ েহাক, তােত দশর্েনর 
িকছু আেস যায় না। 

দশর্ন সব সমেয় েকােনা িকছুর দশর্ন। philosophy is always a second-order 
subject. philosophy is always philosophy of something. এমনিক 
িফেলাসিফরও িফেলাসিফ হেত পাের। এ েক্ষে� তােক েমটা-িফেলাসিফ বলা হেব। 
গুগল সাচর্ িদেয় েদেখন। িফেলাসিফ অব িফেলাসিফ ধরেনর িকছু পান িকনা। 

আসেল অথর্পূণর্ েয েকােনা িকছুই িফেলাসিফ যিদ েসিটেক েমা-র িথওিরিটকয্ািল 
েদখা হয়। মাছ েযমন পািনেত ডুেব থাকােক অনুভব কের না, েযমন কের আমরা 
বাতােস ডুেব আিছ বেল মেন কির না; েতমন কের িদন-রাত দশর্ন চচর্া কেরও 
মানুষ, এমনিক উ� িশিক্ষত বয্ি�েদরও অেনেক মেন কের, িফেলাসিফ আর েতমন 
িক! তােদর আেক্ষপ ও অিভেযাগ হেলা, িফেলাসিফ কনি�ট িকছু েদয় না! 

হয্াঁ, িফেলাসিফ কনি�ট িকছু েদয় না। কত আর িদেব!? এত এত সাবেজ�  েতা 
সব িফেলাসিফ হেতই েবর হেলা। নািক, ভুল বললাম? েকােনা িবষয় স�েকর্ ভুল 
কের েহাক, শু� কের েহাক, েযভােবই েহাক না েকন, েকােনা িকছু স�েকর্ ‘সবাই’ 
একমত হেয় েগেল িফেলাসিফ তােক অনিতিবলে� আপন সীমানা হেত েবর কের 
েদয়। েযমন কের বড় হওয়ার পর মুরগী ছানাগুেলােক মা-মুরগী ঠুকিরেয় তািড়েয় 
েদয়। সংি�� ওই িবষেয় মৈতকয্ েপাষণকারীরা জ্ঞােনর একটা নতুন ও �ত� শাখা 
িহেসেব তখন িনেজেদর মেতা কের (জ্ঞানচচর্ার) সংসার শুরু কের। 
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িবজ্ঞান হেলা ঐকয্মেতর িবষয়। দশর্ন হেলা ি�মেতর জায়গা। আপিন েমেপ েমেপ 
েকােনা িকছুর মান স�েকর্ িনঃসে�হ হেত পারেবন। অনয্ েয েকােনা সাবেজে�। 
যিদও এেকক িডিসি�েন মাপামািপ এেকক রকেমর। িফেলাসিফেতও মাপামািপ 
আেছ। েস জনয্ ে�লও আেছ। পাথর্কয্ হেলা, িফেলাসিফই একমা� িডিসি�ন েযখােন 
মাপামািপর সােথ সােথ সংি�� ে�লটােকও চয্ােল� করা যায়, পুেরা বয্াপারটা িনেয়ই 
�� করা যায়। উ�র থাকুক বা না থাকুক, �� েতালা যায়। অ�ত এমন �� করার 
অিধকার থাকা েতা চাই– মাপকািঠর মাপ কী? 

পদাথর্ আেছ িকনা, এই �� পদাথর্িবদয্ায় করা যােব না। এিট েসখােন অ�াসি�ক। 
অথচ, িফেলাসিফর েলিজেটেমিস িনেয়ও আপিন �� তুলেত পারেবন। েনা �বেলম। 
যথাস�ব যুি� খাড়া কের বলেল েসিটও িদনেশেষ দশর্ন চচর্ায় অবদান রাখেব, িকংবা 
হেব নতুন একটা িফেলাসিফ। 

 

২০ এি�ল, ২০১৬ 
https://dorshon.com/misunderstandings-about-philosophy 
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আ�জর্ািতক দশর্ন িদবেসর ভাবনা 

 

হয্াঁ, দুিনয়ার অিধকাংশ নামকরা ইউিনভািসর্িটেত িফেলাসিফ নামক সাবেজ�টাই নাই। 
ইনেফ�, দুিনয়ার খুব কম সংখয্ক মানুষই িফেলাসিফ নামক সাবেজ� িনেয় 
পেড়েছন। তাই, পা�া পাওয়ার িদক েথেক, উ�য়ন ও জব মােকর্েট িডমাে�র িদক 
েথেক, বলেত পােরন, এিট েটাটািল লাপা�া এক ‘িজিনস’। 

তেব, িফেলাসিফ এক আজীব ‘িজিনস’। যােক খ�ন করেত তােকই লােগ। যােক 
বাদ িদেত েগেলও তােক লােগ। যােক েফেল িদেয় আসেলও, এমনিক কবর িদেয় 
আসার পেরও ঘের এেস েদখেত হয়, আপনােক �াগত জানােনার জনয্ েস 
েসেজগঁুেজ হািসখুিশ িদিবয্ বেস আেছ। েকমন ধরেনর এক আ�যর্ বয্াপার-সয্াপার! 

িফেলাসিফ আসেল কী? 

এক কথায় বলেল, িফেলাসিফ হেলা যুি�র েখলা িকংবা বয্বহার। এর ইনহাের� 
েটনেডি� হেলা, মানুষেক �মা�েয় জীবেনর বৃহ�র লক্ষয্ ও উে�েশয্র সােথ 
ইনভলভ করা। 

িফেলাসিফ কাউেক ি�র থাকেত েদয় না। সব সমেয় ভাবায়। তেব, ওই েয বলেলন, 
দুিনয়ার অিধকাংশ ‘ভােলা-ভােলা’ ইউিনভািসর্িটেত িফেলাসিফ পড়ায় না। আপনার 
কথাটা সিঠক। 

আপনার কথার সােথ আিম আরও েযাগ করিছ, খুব কম সংখয্ক মানুষই এই সাবেজ� 
স�েকর্ সিঠকভােব জােন। বা�বজগেত এ েযন এক অপাংে�য় িজিনস। উদাহরণ 
িহেসেব বলা যায়, আমােদর শরীেরর নানা উপাদান ও অ��তয্� আমােদরেক 
�িতিনয়ত বাঁিচেয় রােখ। েসগুেলা িনেয় আমােদর েতমন ভাবনািচ�া করা লােগ না। 
অথচ এগুেলার খািনকটা রস-কষ বাইের এেস এমনিক আমােদর গােয় লাগেল 
আমরা তাড়াতািড় েসসব ধুেয় েফিল, অ�ি� ও অশুিচ েবাধ কির। 
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িফেলাসিফর �িত আমােদর অ�ি�েবাধও এমন ধরেনর ‘অপিরহাযর্-অ�ৃশয্তা’র 
মেতা। িফেলাসিফ আমােদরেক ভাবেত বাধয্ কের। যিদও এই অ�গর্ত ভাবনা-িচ�া 
স�েকর্ আমরা সাধারণত সেচতন থািক না। এর কারণ হেলা, আমরা িনেজেদর 
�গত ভাবনাগুেলােক �ীকার কের িনেত ভয় পাই। তাই, ‘িফেলাসিফ িনেয় ভািব না’ 
বেল িনেজর এই অপিরশীিলত ভাবনাগুেলােক লুিকেয় রাখেত চাই। 

আমরা েচাখ িদেয় েদিখ। মােঝ মােঝ আয়নােত েদখা ছাড়া েসই েচাখেক আমরা 
সরাসির েদখেত পাই না। এমনিক আয়না িদেয়ও যখন েদিখ তখন েচােখর বািহেরর 
একটা অবয়বেকই েদিখ। েতমিনভােব জ্ঞােনর েচােখ আমরা িব�েক েদিখ, জািন। 
যিদও আমােদর এই অ�গর্ত িচ�াধারার অি�� ও গুরু�েক আমরা �ায়শই �রেণ 
রািখ না। 

হয্াঁ, আপনার কথাই সিঠক, িফেলাসিফ িকছু বানায়িন। েদেশর িজিডিপেত 
িফেলাসিফর অবদান শূনয্। উে�া, দাশর্িনকেদর পালেত িগেয় েদেশর ঘাটিত-
বােজেটর খািনকটা বৃি� ঘেট। তেব, িফেলাসিফ একটা িকছু বািনেয়েছ। িবেশষ 
একটা কাজ েস কেরেছ। শুনেবন? িকংবা অ�ীকার করেবন? 

িফেলাসিফ মনুষয্ সদৃশয্ ি�পদী একটা �াণীেক আজেকর এই মানিবক মযর্াদায় 
উ�ীত কেরেছ। েসাজা কথায়, িফেলাসিফর কারেণ মানুষ মানুষ হেত েপেরেছ। 
িফেলাসিফ িকছু বানায় নাই, িক� সবিকছু বািনেয়েছ েয মানুষ, েস মানুষ িক� মানুষ 
হেত েপেরেছ িফেলাসিফর কলয্ােণ। 

িফেলাসিফর তাড়নায় মানুষ গুহা হেত েবর হেয় এেস সভয্তা গেড় তুেলেছ। এক 
অজ্ঞাত িক� �বল অনুসি�ৎসা তােক আজেকর এ পযর্ােয় িনেয় এেসেছ। 

েহাক �েয়াজেন িকংবা অ�েয়াজেন, জানেত চাওয়া, সীমােক অিত�ম কের যাওয়া, 
অপর �াে� কী আেছ েসটাও জানেত চাওয়ার এক দুিনর্বার আ�েহর কারেণ মানুষ 
জ্ঞান গেবষণায় িনেয়ািজত হেয়েছ। আিব�ােরর েনশায় েমেত উেঠেছ। িনেজর অসীম 
স�াবনােক কীভােব েযন েস বুঝেত েপেরিছল। 

তাই েতা েস, �কৃিতেক তার মেতা কের িনয়�ণ ও বয্বহার কেরেছ। যা িছেলা, যা 
েদয়া আেছ তােক েস সাধয্মেতা েভংেগ নতুন কের গেড়েছ। িনেজর সামথর্য্েক েস 
�িতিনয়ত বািড়েয় িনেয়েছ। আপন ��েক েস �িতিনয়ত সািজেয় েরেখ েগেছ 
পরবতর্ী �জে�র জনয্। 

েকন জািন �থম েথেকই েস েকােনা এক অ�গর্ত ে�রণায় িব�েক েনতৃ� েদয়ার, 
আেরা বড় হওয়ার, সীমাহীন অিনি�ত গ�েবয্ এিগেয় যাওয়ার, িনেজর ‘নয্াচারাল 
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েহিবেটটেক’ ছািড়েয় যাওয়ার েচ�া কেরেছ। েকন তার এ তাড়না? িকেসর েথেক 
আেস তার এই অ�হীন ে�রণা? এসব েস িনেজই সিঠক জােন না। শুধু জােন, 
এিগেয় েযেত হেব। এ েযন িদগ� েছাঁয়ার এক ৈকেশািরক পাগলােমা। 

িনছক িববতর্নত� িদেয় আপিন এিট বয্াখয্া করেত পারেবন না। যিদও এর একিট 
িববতর্নবাদী বয্াখয্া আেছ, িকংবা হেত পাের। িববতর্নত�ও ত� িহেসেব অপরাপর 
ত�গুেলার মেতা একটা িফেলাসিফকয্াল িথওির বেট। �ািণিবদয্ার িববতর্ন ত� আর 
িফেলাসিফ িডপাটর্েমে� পড়ােনা িববতর্ন ত� এক িজিনস নয়। েযমন কের 
েমেথাডলিজকয্াল অর সােয়ি�িফক নয্াচারািলজম এবং িফেলাসিফকয্াল নয্াচারািলজম 
এক িজিনস নয়।  

আজ শুধু এটুকুই বলেবা, িনছক ধারণার বেলই, পাওয়ার অব আইিডয়ার ওপর ভর 
কেরই, িনেজর যা িকছু অজর্ন, তার সবিকছু িনেয়ই ‘মানুষ’ আজেকর এই সভয্ 
মানুষ িহেসেব গেড় উেঠেছ। মানুেষর মেধয্ সভয্তাগত তাবৎ িভ�তা সে�ও মানুষই 
শুধু সভয্তা গেড় তুেলেছ। �জািত িহেসেব মানুষই শুধু সভয্ হেত েপেরেছ। অনয্ 
েকােনা �াণী পাের নাই। েকন পাের নাই? কারণ, তােদর জীবন আেছ বেট। েবঁেচ 
থাকার তাড়নাও আেছ। িক� নাই িকংবা গেড় ওেঠ নাই তােদর বৃহ�র জীবনেবাধ। 
িফেলাসিফ হেলা এই মানিবক জীবনেবােধর অপর নাম। 

িফেলাসিফর পা�ায় পেড়, জ্ঞােনর অ�িতেরাধয্ তাড়নায়, যুি�র শ� টােন িকংবা 
�চ� চােপর অিনবাযর্ পিরণিতেত েস েসরা �াণী িহেসেব জেল, �েল ও অ�রীেক্ষ 
যুগপৎভােব িনেজর ে��� কােয়ম কেরেছ। 

মানুেষর এই শু� পিরচয় ও এই অ�গর্ত ে�রণা এেসেছ িফেলাসিফ েথেক। েয 
েকােনা সাবেজে�র শুরুর এবং েশেষর িদেকর েমৗিলক ইসুয্গুেলা িনেয় �াধীন ও 
�ত� প�িতেত এিট কাজ কের। কােরা �ীকৃিত-অ�ীকৃিতর পেরায়া কের না। এ 
এক অিনরু� গিত। এক অন�ীকাযর্ বা�বতা। 

আগুর্েম�ই হেলা িফেলাসিফর একমা� স�ল। যুি�র এই হািতয়ারেক বয্বহার কের 
েস হেত পাের ঈ�েরর �িতিনিধ িকংবা �িত��ী। 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

Faisal Tariq: “হয্াঁ, দুিনয়ার অিধকাংশ নামকরা য়ুিনভািসর্িটেত িফেলাসিফ নামক 
সাবেজ� নাই।” 
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The reality is quite opposite. Philosophy is taught/researched only 
in well-established and reputed universities. 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: A biochemistry teacher with a PhD 
from Japan has said it to me. 

Faisal Tariq: During my PhD, I worked both in the UK and 
in Japan and aware of the ‘PhD culture’ in both places. So, 
I probably do understand why he made such comments. 
But I do not blame him really. We grew up in an 
environment where any domain except Engineering and 
Medicine are brushed aside. 

I had the same feeling towards arts and social sciences 
disciplines until I started my PhD. We were exposed to the 
research aspects of different domains (particularly arts and 
social science) for the first time and we learned to 
appreciate the necessity of all disciplines for the 
advancement of human civilisation. 

Borhan Ahmed: খুব কিঠন একটা সাবেজ� এই িফেলাসিফ। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: নািরেকেলর মেতা। 

Sarwar Kamal: আিমও গতকাল ছা�েদর নািরেকেলর উদাহরণ িদেয় 
দশর্েনর তরল মতবাদ হেত ঘনীভূত হওয়া, কিঠন হওয়া এবং িনরস 
হওয়ার িবষয়িট েবাঝালাম। 

Borhan Ahmed: নারেকেলর সােথ কী িরেলশন দশর্েনর? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: নারেকেলর বািহরটা শ� হেলও িভতরটা নরম 
ও সু�াদু। েতমন কের িফেলাসিফ আপাতদৃি�েত কিঠন মেন হেলও আসেল 
তা েবশ সহজ ও আকষর্ণীয়। 

Sarwar Kamal: স�ােতস পযর্� দশর্ন িছেলা তরল আকােরর, যার ি�র 
রূপ িছেলা না। �ােতা-আিরে�াতেলর পযর্ােয় এেস �ীক দশর্েনর একিট 
সুিনিদর্� ি�র রূপ দাঁড়ায়। য়ুেরাপীয় দশর্েনর মেধয্ এখেনা সবেচেয় 
উপােদয় দশর্ন হেলা �ােতা-আিরে�াতেলর দশর্ন। তারপর আধুিনক কােল 
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কা� আর েহেগল হেলন েসই নারেকেলর মালা, অিত শ�। মা�র্ েথেক 
শুরু কের পেরর দশর্ন হেলা নািরেকেলর পুেরা েখাসা, যার পিরমাণ েবিশ, 
িনরস, অতৃি�কর। এখন দশর্েনর মূল মজা েপেত েগেল নািরেকল আর 
পািন েখেত হেব, িবমূতর্ স�া িবষয়ক িচ�ার �ের েপৗঁছেত হেব। আর তা 
করেত েগেল সমসামিয়ক দশর্ন পেড় নািরেকেলর েখাসা ছাড়ােত হেব, 
এরপর কা� ও েহেগেলর দশর্ন পেড় নারেকলদশর্েনর শ� মালাটা ফাটেত 
হেব। তারপর দশর্েনর �াদ পাওয়া যােব। 

Khondoker Zakaria Ahmed: ধনয্বাদ, সু�র েলখার জনয্। িফেলাসিফ বয্তীত 
মানুষ অচল। িফেলাসিফই মানুষেক উ�য়েনর পথ েদখায়। িফেলাসিফ মানুষেক মানুষ 
হেত সাহাযয্ কের। মানুেষর ভিবষয্ৎ িনভর্র কের তার িচ�া, গেবষণা, যুি� ও 
দৃি�ভি�র উপর, যা করেত িফেলাসিফ সাহাযয্ কের। এিট কিঠন িবষয় িকনা জািন 
না। তেব এখন যিদ আমােক নতুন কের িব�িবদয্ালেয় পড়ার সুেযাগ েদয়া হেতা, 
তাহেল আিম িফেলাসিফ পড়তাম। 

Gazi Nazrul Islam: �েতয্ক মানুেষর জীবেন বা�ব িফেলাসিফ বা দশর্ন রেয়েছ। 
মানব জীবেনর ভিবষয্ৎ লক্ষয্মা�া এবং েস লক্ষয্মা�া অজর্েনর জনয্ তার িব�াস, 
িচ�া-েচতনা, গেবষণা, যুি� ও দৃি�ভংিগর উপর গেড় উেঠ বা�ব জীবন দশর্ন। 
যােদর িব�াস ও টােগর্ট অন� জীবেনর কলয্াণ, তােদর কােছ বা�ব িফেলাসিফ এক 
ধরেণর। আর যােদর িব�াস ও টােগর্ট দুিনয়ার জীবেনর েভাগ িবলাস, তােদর কােছ 
�ব জীবন দশর্ন অনয্ ধরেনর। বা�ব জীবনেক উেপক্ষা কের তাি�ক িফেলাসিফর 
মােঝ েকােনা কলয্াণ নাই। 

Masuk Pathan: এবং িফেলাসিফর যুি�ই তােক ঈ�েরর �িত��ী হেত েদয়িন। 
কারণ, যুি� েতা ঈ�েরর আেরক সৃি� সময়েক অিত�ম করেত পাের না। কােজই 
িফেলাসিফ জীবেনর অিমত স�াবনা জাগরুক দুঃসাহসী হািতয়ার হেয় জ্ঞােনর রােজয্ 
দাপেট চলুক এবং আপন সীমানাটা বুেঝ ঈ�েরর �িতিনিধ েহাক। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: �িত��ী হেলও তা িফেলাসিফ হেব। 
নাি�কতার মেতা আি�কতাও িফেলাসিফরই অনয্তম ত�। িব�াসী এই 
ত�েক সতয্ িহেসেব �হণ কের। 

Mahmudur Rahman: I don’t know how it sounds as doctor of 
philosophy in philosophy. But all doctorates, except medicine, 
exercise philosophy to some extent. But those are mostly based 
on facts (at least from the perspective of science background). 
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েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: েকােনা িডিসি�েনর শুরুর আেগ আর েশেষর 
পের েযসব িজিনস থােক, িফেলাসিফ েসসব িনেয় এনেগজ হয়। তখন 
তােক ওই সাবেজে�র দশর্ন বলা হেব। philosophy is always 
philosophy of something. It’s a second-order discipline. 
That means, it starts by taking the concerned disciplines 
whatever findings as granted. But proceeds to inquire the 
potential inconsistencies there. Philosophy not only finds 
the flaws; it also proposes the alternatives. 

 

১৮ নেভ�র ২০১৬ 
https://dorshon.com/some-thoughts-on-international-philosophy-day 
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দশর্ন বনাম দাশর্িনক অব�ান 

 

েফইসবুেক একজেনর �য্াটাস: “দশর্েন ‘আ�াহ’ েখাঁজেল ‘নাই’ পাইেবন। তখন 
আপেনর নাি�ক হেতই হেব। না হইেল আপেনর মেধয্ সততা নাই।” 

আমার ম�বয্: “এমন অ�ুত অবা�ব কথা গত িতিরশ বছেরর দশর্ন চচর্ায় পাই 
নাই।” 

িতিন এর উ�র িদেলন: “না পাইেল েসই দািয়� িন�ই আিম েনব না।” 

আমার �িতম�বয্: “দশর্ন স�েকর্ আপনার �াথিমক জ্ঞান-ই নাই। েদখিছ।” 

*** 

১. 

হয্াঁ, দশর্ন বা িফেলাসিফ স�েকর্ একটা সাধারণ ভুল ধারণা হেলা, অনয্ানয্ 
জ্ঞানশাখার মেতা এিট েকােনা িবষেয় ‘একটা িকছু’ বা ‘�ধান একটা িকছু’ বেল। 

না, িফেলাসিফ েকােনা িকছু স�েকর্ েতমন িকছু বেল না। বরং, েকােনা িবষেয় 
অপশন বা স�াবয্ িবক�গুেলার পক্ষ-িবপেক্ষর যুি�গুেলা তুেল ধের। িদনেশেষ বয্ি� 
িনজ িস�া� িনেজই �হণ কের। এই অেথর্, philosophy is not prescriptive, 
but descriptive. 

িফেলাসিফ আর িফেলাসিফকয্াল– এই দুইটা েনাশনেক �ত�ভােব বুঝেত হেব। 

দশর্ন, বাই েডিফেনশান মু�, অবািরত। দাশর্িনক বলেত যা বুঝায়, তা এর িবপরীত। 

েকােনা বয্ি�-দাশর্িনক বা িনিদর্� েকােনা দাশর্িনক অব�ান েকাথাও না েকাথাও ি�ত। 
এর অনয্থা অস�ব। 
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উদাহরণ িহেসেব ঈ�েরর অি�� �সে� বলা যায়। এিট আি�কতা, নাি�কতা, 
সংশয়বাদ বা অেজ্ঞয়তাবাদ িকংবা িনিবর্কারবােদর (irreleventism) েয েকােনািটই 
হেত পাের। �ত�ভােব এর �িতটাই ইকুয়ািল িফেলাসিফকয্াল। 

আ�াহ আেছন বেল িযিন মেন কেরন িতিন আি�ক। নাই মেন করেল িতিন নাি�ক। 
আেছ বা নাই– েকােনাটােতই িনি�ত নন িযিন, িতিন সে�হবাদী। বয্াপার এতই 
জিটল েয তা মানবীয় েবাধজ্ঞােনর বাইের– েকউ এমন মেন করেল িতিন 
অেজ্ঞয়তাবাদী। েকউ যিদ ইসুয্টােকই অ�াসি�ক মেন কেরন, তাহেল িতিন মু�মনা 
(free thinker) বা িনিবর্কারবাদী। 

িবপক্ষ যুি�েক ‘কু-যুি�’ িহেসেব আপিন যত গািলই িদন না েকন, এই পক্ষগুেলার 
�েতয্কিটর পেক্ষই যুি� আেছ। 

�চিলত ধারণা মেত, যাচাই করার বয্াপারটা হেলা যুি� থাকা না থাকার সােথ 
স�িকর্ত। এিট ভুল। বরং সিঠক কথা হেলা, যুি� দুবর্ল বা শি�শালী িকংবা 
‘�হণেযাগয্’ মেন হওয়া। দশর্েনর কােছ তাই সব যুি�-পক্ষই সমান। �েতয্ক মত-
পথই �ত� দাশর্িনক অব�ান। 

বয্ি� মানুষ িহেসেব আমরা �ীয় জীবনেবােধর (paradigm অেথর্) আেলােক inference 
to the best explanation (IBE)-এর িভি�েত যার যার মেতা কের ‘সতয্’েক খুঁেজ 
পাই। িনেজর িব�দৃি�র আেলােক মতাদশর্ িবেশষেক আমরা সিঠক িহেসেব �হণ কির। 

মেন রাখেত হেব, �েতয্ক সতয্ই ‘গৃহীত সতয্’। েসিট ভুল িকবা সিঠক, তা িভ� 
িবেবচনা। এবং িবেবচনারও েকােনা একক মানদ� নাই। 

তারমােন, সাবর্জনীন েকােনা সতয্তা বা মানদ� নাই, এমন নয়। সাবর্জনীনেক 
বয্ি�িবেশষ �হণ করার মাধয্েম তা (বয্ি�র কােছ) সাবর্জনীন হেয় উেঠ। 

বয্ি� মানুষ িহেসেব ইউিনভাসর্াল বা সােটর্ইন �ুথেক �হণ করার মাধয্েম আমরা 
ইউিনভােসর্িলিট বা সােটর্ইিনিটর সােথ যু� হই। েহেগল এেক objective idealism 
বা ব�গত ভাববাদ িহেসেব বেলেছন। 

এর িবপরীেত েপা�-মডািনর্জেমর কথা হেলা, আসেল িব�জনীন বা িচর�ন সতয্ 
বেল িকছু নাই। সব িকছুই আেপিক্ষক। ইসলােমর দৃি�েত, বুঝেতই পারেছন, 
দাশর্িনক উ�রাধুিনকতা অ�হণেযাগয্। ভুল। 

এটুকু েকউ বুঝেত না পারেল তার পেক্ষ িফেলাসিফ িনেয় অিধকতর এনেগজ 
হওয়াটা িনছক িরেসােসর্র অপচয়। এবং ক্ষিতকরও বেট। 
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দশর্েন েকােনা ‘�মাণ’-এর কারবার নাই। এিভেড�েক এখােন আগুর্েম� িহেসেব 
হািজর করা হয়। যার যার মেতা কের ‘যুি�সংগত’ মতেক বয্ি� িহেসেব আমরা 
‘�মাণ’ িবেবচনা কের িব�াস বা �হণ কির। 

এর বাইের অথর্াৎ এই কথাগুেলার িবপেক্ষ িফেলাসিফ স�েকর্ েকউ িকছু জানেল, 
দয়া কের বলুন। আশা কির, যা িকছু বলেবন, বুেঝ-শুেন বলেবন। 

২. 

ইসলািমক �লাররা িফেলাসিফর িবেরািধতা কেরেছন, বয্াপক সংখয্ায়। এিট 
তখনকার সমেয়র বয্াপার। এখন যা চলেছ তা কি�িনউিট মা�। সুতরাং, ইসলাম 
বনাম ফালসাফার মধয্যুগীয় িবেরাধটা ঐিতহািসক, contextualized। 

দশর্েনর িবেরািধতা কের যা বলা হেয়েছ বা করা হেয়েছ তাও আদেত দশর্নই বেট। 
তৎকালীন দাশর্িনকেদর িবরুে� েলখা আবু হািমদ আল গাযািলর “তাহাফাতুল 
ফালািসফা” বলুন আর হাল নাগােদর ি�েফন হিকংেয়র “দয্া �া� িডজাইন”-এর 
কথাই বলুন, চরম আি�ক আর চরম নাি�ক উভয় পক্ষসহ সব পেক্ষর জনয্ দশর্েনর 
এই অপিরহাযর্তা ও অিনবাযর্তা অলংঘনীয়। 

দশর্নেক খ�ন করার জনয্ দশর্নই লাগেব। দশর্েন আপিন সবই পােবন। দশর্েনর 
েমিশেনর েভতর িদেয় আপিন যা ই�া তাই বানােত পারেবন। শতর্ হেলা, যাই কেরন 
না েকন, যুি� লাগেব। মুখ� কথায় কাজ হেব না। 

এখােন অ� িব�ােসর জায়গা নাই। যিদও, জ্ঞানতে�র দৃি�েত, সব জ্ঞানই সতয্তা 
ও যাচাইেযাগয্তার সমথর্ন�া� িনিদর্� ধরেনর িব�াস। হেত পাের েসিট empirical 
belief, rational belief অথবা intuitive belief। 

নাি�করা, েদেখিছ, এই ধরেনর কথাবাতর্া শুেন চমেক উেঠন। দশর্েনর অনয্তম 
েমৗিলক শাখা িহেসেব জ্ঞানতে� িব�ােসর এত ছড়াছিড় ও খবরদারী েদেখ তারা 
চরম অ�ি�েত েভােগন। 

আবার, আি�কেদরও কাউেক কাউেক দশর্ন না বুেঝই এেক ‘খািরজ’ করার েজােশ 
উ�াহু হেয় ছুটেত েদিখ। অথচ, দশর্নই হেত পাের, নাি�কতা েঠকােনার সবেচেয় 
বড় হািতয়ার! 

ভাবিছ, পাবিলকিল িফেলাসিফর েকাসর্ করােনা শুরু করেবা িকনা… 
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ম�বয্-�িতম�বয্ 

Noman Saifullah: কিতপয় ঈমানদার এসব �া� ধারণা েপাষণ কেরন। 
আপনােক ধনয্বাদ িবষয়িট আবারও তুেল ধরার জনয্। আসেল বতর্মােন কিতপয় 
মুিমেনর অব�া এমন েয সবিকছুর িবেরািধতা িবেশষত দশর্ন চচর্ার িবেরািধতােক 
ইসলাম বেল মেন কেরন। ভারী আজব বয্াপার!!! 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: হয্াঁ, তাই েতা। 

তদুপির, িকছু ধমর্িন� অিত সরল বয্ি� আসেলই ‘�িতি�য়াশীল’। তােদর 
িবেরাধী পক্ষ যাই বেল, তারা েচ�া কের, েসটােক অবমূলয্ায়ন করার। েযন 
িবেরািধতাই হ� �িত�ার পথ। সেতয্র �িত�া একটা �য়ং ইিতবাচক 
বয্াপার। তাই, িবেরািধতা নয়, ��াবনাই হেলা েফাকাসড। িবেরািধতাটা 
সামিয়ক, ��াবনাটা �ায়ী। 

ইসলামপ�ীরা এই ইন�ুিসভ েমথডলিজেক �ায়শই ভুেল যান। বয্াপারটা 
দুঃখজনক। আমােদর উিচত, ইিতবাচক মন-মানিসকতা িনেয় জগত ও 
জীবনেক েদখা। মাথার মেধয্ খািল ফয্া�ািস ঘুরেল এ রকম উ�াপা�া 
িচ�ায় হাবুডুবু েখেত হেব। 

নাি�করা িফেলাসিফর েদাহাই েদয়। তাই, িফেলাসিফ খারাপ! েতা, 
নাি�করা েতা মানবতাবােদর কথাও বেল। ব�ত, মানবতাবাদ হেলা 
নাি�কতার ইিতবাচক ��াবনা। ধমর্, ঈ�র ও ধমর্�ে�র িবক� িহেসেব। 
তাহেল, ধািমর্করা িক মানবতাবােদর িবেরািধতা করেবন? কী আ�যর্! 

 

১৯ জানুয়াির, ২০১৭ 
https://dorshon.com/philosophy-versus-philosophical 
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িফেলাসিফ িনেয়ই পড়েবা, িক� জািন না চাকির পােবা 
িকনা 

 

 [এক তরুেণর সােথ েমেস�াের আলাপ] 

“আমার িফেলাসিফ খুব ভােলা লােগ। আিম িনয়িমত আপনার ওেয়বসাইেটর 
কনেট�গুেলা পিড়। দশর্ন িনেয় পড়েত চাই। িক� িঠক বুঝেত পারিছ না। দশর্ন 
ভােলা লােগ। িক� এটা িনেয় আিম িক েকােনা কয্ািরয়ার করেত পারেবা? আিম 
এখন দশম ে�ণীেত পিড় এবং পরীক্ষা িদি�। যিদ বেলন তাহেল আমার অেনক 
উপকার হেতা।” 

িকছু চাকির আেছ েযগুেলা িনিদর্� েপশার বাইেরর েকউ করেত পাের না। েযমন– 
ডা�ারী, ইি�িনয়ািরং ইতয্ািদ। আবার িকছু চাকির আেছ েযগুেলােত িনিদর্� েকােনা 
িবষেয় পড়ােশানা থাকেত হয়। েযমন ফামর্ািসউিটকয্ালস লয্ােব কাজ করার জনয্ 
েকিমি� বা বােয়ােকিমি� পড়া লােগ। 

এভােব িবেশষািয়ত েপশায় কমর্সং�ােনর সুেযাগ, আমার ধারণায়, বড়েজার শতকরা 
৩০ ভাগ চাকিরর েক্ষে� �েযাজয্। চাকির বাজােরর অবিশ� েবিশরভাগ জব েয 
েকােনা সাবেজ� পেড়ই করা যায়। �েয়াজন হেলা �াটর্েনস, অয্ানালাইিটক পাওয়ার, 
ি�িটকয্াল িথংিকং, কিমউিনেকশন ি�ল, ইন�ুিসভেনস ইতয্ািদ। এই মানিবক 
গুণগুেলা অজর্েনর জনয্ েয সাবেজ�টা সবেচেয় েবিশ উপেযাগী তা হেলা িফেলাসিফ। 
িফেলাসিফ পড়ােনার েয প�িত আমােদর এখােন ফেলা করা হয় তা �িটপূণর্। এ 
কথা সিতয্। িক� এই ধরেনর সমসয্া আমােদর এখানকার অনয্ানয্ তথাকিথত ভােলা 
সাবেজ�গুেলার জনয্ও �েযাজয্। 

ওইসব তথাকিথত ভােলা সাবেজে� েযই মােনর �ুেড� ভিতর্ হয় আমরা যিদ েসই 
মােনর �ুেড� েপতাম, তাহেল হয়েতাবা আমােদর িডপাটর্েমে� পড়ােলখার মান 
আেরা অেনক ভােলা করা েযত। িবগত কেয়ক বছের চ��াম িব�িবদয্ালয় েথেক 
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যারা িবিসএেস েবিশ িটেকেছ তােদর মেধয্ িফেলাসিফ িডপাটর্েমে�র অব�ান �থম 
িদেকই। 

সবেশেষ আিম েয িবষেয় গুরু� িদেত চাই তা হেলা, জীবন েতা শুধু কয্ািরয়ার গড়ার 
বয্াপার নয়। জীবন কী? কয্ািরয়ার েকন? এ ধরেনর েমৗিলক েয েকােনা �ে�র 
উ�র জানার জনয্ েয কাউেক আসেত হেব িফেলাসিফর েডােমইেন। িতিন 
�ািত�ািনকভােব িফেলাসিফ পড়ােশানা করুন িকংবা না করুন, তােত িকছু আেস 
যায় না। ‘িফেলাসিফর দরকার নাই’– এই কথাটাও কাউেক বলেত হয় 
িফেলাসিফকয্ািল তথা যুি�-বুি�র সাহাযয্ িনেয়। 

িফেলাসিফ িছল আমার ফা�র্ এ� েফারেমা� চেয়স। যিদও আিম েমি�ক-ই�ার 
সােয়� িনেয় পেড়িছ। তখনকার সমেয় দুেটােতই িছল ফা�র্ িডিভশন। আিম অনয্ 
েকাথাও ভিতর্র েকােনা েচ�াই কিরিন। আিম মেন কির, জীবেনর এই িস�া�িটেত 
আিম এেকবােরই সিঠক িছলাম। যারা আদশর্বাদী, যারা িচ�াশীল, িফেলাসিফ হওয়া 
উিচত তােদর �থম অথবা �ধান চেয়স। 

“ধনয্বাদ সয্ার সময় েদওয়ার জনয্। আিম িফেলাসিফ িনেয়ই পড়েবা। জািন না েকন। 
িক� এইটাই ভােলা লােগ। আিম জািন না চাকির পােবা িকনা। িক� এটা িনেয়ই 
পড়েবা। েদায়া করেবন।” 

 

১৮ েফ�য়াির, ২০১৯ 
https://dorshon.com/why-you-should-study-philosophy 
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জীবন ও জীিবকার পাথর্কয্ 

 

এলাকার সব বা�ারা আমার বাসায় েখলেত আেস। িবেকল েবলা। িনয়িমত। েসরকম 
একটা েমেয় িশশু। �াস েফার-ফাইেভ পেড়। েস আমােক বলেলা, তার এইম ইন 
লাইফ হে� ডা�ার হওয়া। িবেশষ কের, েস সাজর্ন হেত চায়। েসখােন আমার েছাট 
েমেয় আর তার একজন বা�বী িছল। ওরা �াস নাইেন পেড়। �াস েসেভেন পড়ুয়া 
একটা েমেয়ও েসখােন িছল। েসেভেন পড়ুয়া েমেয়িটেক অয্াে�স কের সবার উে�েশয্ 
আিম এ ধরেনর িকছু কথাবাতর্া বললাম: 

েদেখা, রূহানার এইম ইন লাইফ হে� একজন সাজর্ন হওয়া। আমরা আশা করেত 
পাির তার বয়স যখন ২৫/২৬/২৭ হেব, অথর্াৎ ইন হার িমড টুেয়ি�েজর িদেক ও 
একজন সাজর্ন হেয় যােব। এেত কের তার জীবেনর লক্ষয্ পূরণ হেয় যােব। তাহেল 
িক আমরা ধের েনেবা, তার বাদবািক জীবেনর েকােনা লক্ষয্ থাকেব না? িমিনং 
থাকেব না? 

তারা বলল, ডা�ার হেয় যাওয়ার পরও তার জীবেনর লক্ষয্ বা তাৎপযর্, িমিনং অব 
লাইফ বলেত আমরা যা বুিঝ, েসগুেলা থাকেব। না হেল েস েবঁেচ থাকেব েকন? 

আিম বললাম, হয্াঁ, তাই েতা। মানুেষর জীবেনর লক্ষয্ ও উে�শয্, তাৎপযর্ তথা িমিনং 
বলেত আমরা যা িকছু বুেঝ থািক েসগুেলা আেছ বেলই েতা মানুষ েবঁেচ থােক, েবঁেচ 
থাকার ে�রণা পায়। তাই যিদ হয় তাহেল েদখা যাে�, ডা�ার, ইি�িনয়ার, �েফসর, 
সরকাির কমর্কতর্া বা বয্বসায়ী হওয়াটা কােরা জীবেনর লক্ষয্ হেত পাের না। এিট 
হেত পাের কােরা জীিবকার লক্ষয্ বা choice of profession। 

েমেয়েদর বললাম– তাহেল েতামরা বুঝেত পারেছা, জীিবকার লক্ষয্ আর জীবেনর 
লক্ষয্ িক� এক নয়। 

এ পযর্ােয় আমার েমেয়টা বেল উঠেলা– তাহেল আমােদর বইগুেলােত ‘what is 
your aim in life?’ িহেসেব েয �� করা হয় বা যা বলা আেছ, েসগুেলা িক ভুল? 
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আিম বললাম– েতামরাই বেলা, কােরা আয়-উপাজর্েনর িবষয়িটেক জীবেনর লক্ষয্ 
িহেসেব বলাটা সিঠক িকনা? েতামােদর যুি� কী বেল? বইেয়র কথা বাদ দাও। 
আমার কথাও বাদ দাও। েতামােদর কােছ েকানটা সিঠক মেন হয়, েসটাই েতামরা 
বেলা। 

তারা সবাই একটুখািন িচ�া করল এবং বলল– জীিবকার লক্ষয্ এবং জীবেনর লক্ষয্ 
আসেল এক নয়। বইগুেলােত েযটা েলখা আেছ েসটা ভুল। 

তখন তােদরেক আিম বললাম– েদেখা, এই েয যুি� িদেয় েতামােদরেক একটা কথা 
আিম বুঝালাম, এটাই হে� িফেলাসিফ। েতামােদর ‘েমাজাে�ল চাচা’ এই 
সাবেজ�টাই পড়ান। �াস নাইন আর েসেভেন পড়ুয়া েমেয় দুিটর বাবা চ��াম 
িব�িবদয্ালেয় িজও�ািফ িডপাটর্েমে�র িটচার। েসই সুবােদ তােদরেক বললাম– 

েদেখা, িজও�ািফ পড়া দরকার। িক� তারেচেয়ও েবিশ দরকার িফেলাসিফ স�েকর্ 
জানা। েয েযই সাবেজে�ই পড়ুক না েকন, জীবেনর লক্ষয্ স�েকর্ তার যিদ িকছু 
জানেত হয়, তাহেল তােক েসটা েকােনা না েকােনা যুি� িদেয়ই িঠক করেত হেব। 
আর বলাই বাহুলয্, জীবেনর লক্ষয্ বা এ ধরেনর েকােনা েমৗিলক িবষেয় যুি� িদেয় 
িকছু বলাটাই হে� িফেলাসিফ। 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

Nil Hansel: বতর্মােন যুি� িদেয় জীবন চেল না, জীবন চেল জীিবকা িদেয়। 
িফেলাসিফর ভাষায় কী বেল? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: এটাও েতা একটা যুি� বেট। এর মােন হেলা 
আমরা েশষ পযর্� িক� যুি� েথেক েবর হেত পারলাম না। তার মােন 
হেলা, ‘িফেলাসিফর দরকার নাই’ এই কথাটা বলার জনয্ও িফেলাসিফকয্াল 
আগুর্েমে�িটভ �েসেস েযেত হয়। কী অ�ুত বয্াপার, তাই না? 

‘জীবন চেল জীিবকা িদেয়’– এিট অতয্� �ূল একিট কথা। এই কথার 
মেতা েয েকউ বলেত পােরন, ‘েপট িঠক েতা মাথা িঠক’। আমরা সবাই 
একমত হেবা েয েপট খািল থাকেল মাথা কাজ কের না। িক� এর মােন 
এই নয়, েপট এবং মাথা দুেটা একই িজিনস বা সমভােব গুরু�পূণর্। অথবা 
আমরা এটাও মেন করব না েয, মাথার েচেয় েপেটর গুরু� েবিশ। অথবা 
আমরা এটাও মেন করব না, কােরা উদর তার মি��েক পিরচালনা কের। 
যিদও েসটা �েতয্েকর েক্ষে� েক্ষ�িবেশেষ �েযাজয্ হেত পাের। অথর্াৎ 
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যখন কােরা �চ� কু্ষধা থাকেব েসটা তার মন-মানিসকতােক �ভািবত 
কের বা করেতই পাের। 

িক� এর েথেক যিদ েকউ এই অনুমান কের েয মানুেষর ৈজববৃি� তার 
বুি�বৃি�েক পিরচালনা কের, তাহেল েস ভুল করেব। েকননা, আমরা জািন, 
মানুেষর ৈজববৃি� কখেনা কখেনা তার বুি�বৃি�েক �ভািবত করেলও মানুষ 
মূলত বুি�বৃি�ক �াণী। বুি�বৃি� িদেয় েস ৈজিবক এবং অপরাপর েয 
েকােনা ফয্াকাি�েক িনয়�ণ ও পিরচালনা কের। 

এভােব আমরা জীবন ও জীিবকার বয্াপাের বলেত পাির, জীবেনর জনয্ 
জীিবকা গুরু�পূণর্ বেট, িক� জীবন ও জীিবকা দুিট আলাদা িজিনস। they 
are necessarily connected, but not identical entities. 
জীিবকার জনয্ জীবন নয়। বরং জীবেনর জনয্ জীিবকা। যিদও আমােদর 
সমাজ ও রা�বয্ব�ায় বয্াপারটা চলেছ উে�া রকেম। েসিট িভ� �স�। 

 

৯ নেভ�র, ২০১৮ 
https://dorshon.com/difference-between-life-and-profession 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

যুি�র বাইের িকছু নাই 
বুি�র অনুকূেল আমরা সবর্দা 
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িফেলাসিফর �েয়াজনীয়তা 

 

Everyone does philosophy. But only a few are aware of doing it. 

�েতয্েক িফেলাসিফ চচর্া কের। িক� খুব কম েলাকই েসিট সেচতনভােব বুঝেত 
পাের। বাতােসর মেধয্ আমরা সব সময় ডুেব থািক। িক� খুব একটা সেচতনভােব 
আমরা তা অনুভব কির না। ঘাটিত পড়েলই শুধুমা� বুঝেত পাির। 

আমরা িফিজে�র িনয়ম অনুসাের হাঁটাহাঁিট কির বা সাঁতার কািট বা েয েকােনা 
ধরেনর মুভেম� কির। অবেচতনভােবই আমরা পদাথর্িবদয্ার িনয়মগুেলা েমেন চিল। 
পদাথর্িবদয্ািবদ হেলন িতিন িযিন িনয়মগুেলা সেচতনভােব অনয্ অেনেকর েচেয় েবিশ 
জােনন, অিধকতর বুঝেত পােরন এবং আেরা ভােলাভােব জানার েচ�া কেরন। 

মানুষ মা�ই জ�গতভােব এেককজন িফেলাসফার। যখনই মানুষ েকােনা যুি�স�ত 
িস�া� �হণ কের, তখনই িফেলাসিফ কের। এমনিক েকউ যখন েকােনা ভুল িস�া� 
�হণ কের তখেনা েস িফেলাসিফ চচর্া কের। েকননা, এই ভুল িস�া�িট েস েকােনা 
না েকােনা কারেণই �হণ কেরেছ। 

েসাজা কথায়,  

(১) যার অেটানিম আেছ,  

(২) িবদয্মান বা �দ� িবক�গুেলা েথেক েকউ যখন একটা িকছুেক েবেছ 
েনয়,  

(৩) এিট যখন েস ইনহাের� সাবেজি�িভিট বা ইনেটনশনািলিট তথা 
িনয়েতর িভি�েত কের,  

তখন তার এই কাজিট হয় একিট ৈনিতক ি�য়া। তাই েসিট ডুইং িফেলাসিফ িহেসেব 
িবেবিচত হেব। 
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বলা বাহুলয্, শুধুমা� মানুেষরই আেছ ৈনিতকতা, ৈনিতক দায়েবাধ ও সািবর্কভােব 
িবেবচনা করার ক্ষমতা। শুধুমা� মানুেষর জ্ঞানই হেলা তেথয্র েচেয়ও অিধকতর 
িকছু। েকােনা সেচতন বয্ি�স�া যখন �া� তেথয্র সােথ �ীয় দৃি�ভি� বা নরময্ািটভ 
ভয্ালু সংেযাজন কের তখনই তথয্গুেলা জ্ঞান হেয় ওেঠ। 

এবার বেলন, এই কাজগুেলা মানুেষর মেধয্ েক না কের? 

তার মােন, ওই েয শুরুেত বললাম, মানুষ েয িচ�া কের সেচতনভােব েহাক িকংবা 
অবেচতেন, অবশয্ই তা িফেলাসিফকয্ািলই কের থােক। এিট করেত েস 
গঠনগতভােবই বাধয্। 

যিদও েপশাগতভােব েহাক বা না েহাক, যারা িফেলাসিফ চচর্া কের তারা ছাড়া অনয্রা 
িনেজেদর এই �গত বা intrinsic দাশর্িনক চির� স�েকর্ সেচতন থােক না। 

এ স�েকর্ আরও জানার জনয্ এই িভিডওিট েদখেত পােরন: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqyDlHlom1U 

[�াটর্েফােন িভিডওিট েদখেত পােশর িকউআর েকাডিট �য্ান করুন] 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

Md. Rakibul Hasan: “মানুষ মা�ই জ�গতভােব এেককজন িফেলাসফার। যখনই 
মানুষ েকােনা যুি�স�ত িস�া� �হণ কের, তখনই িফেলাসিফ কের।” এ বাকয্ 
দুিটর ওপর িভি� কের আমার িকছু ��: 

১. যুি� িদেয় কাজ করেলই িক দশর্ন চচর্া হয়? যিদ হয় তেব– 

২. বেনর বাঘ হিরণেক তাড়া করেল হিরণ যিদ েদৗেড় পালায়, েসটা িক েযৗি�ক 
কাজ নয়? যিদ হয়, তেব িক আমরা বলেবা হিরণও দশর্ন চচর্া কের? 

ধনয্বাদ। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: predator-victim-এর বয্াপারগুেলা বা বৃহ�র 
অেথর্ �াণীেদর আচরণগুেলা মূলত তােদর সহজাত �বৃি� �ারা 
পিরপূণর্ভােব িনয়ি�ত। মানুেষর মেধয্ েযমন মরাল চেয়স কাজ কের, 
�াণীেদর েক্ষে� েসটা হয় না। কথাটা ি�রুি� কের বলেল এভােব বলেত 
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হয়, �াণীেদর মেধয্ মানুেষর মেতা intentionality নাই। তাই, তােদর 
কাজগুেলা ৈনিতক নয়, বরং জীববৃি�মূলক। মানুেষর মেধয্ জীববৃি�, 
বুি�বৃি� ও ৈনিতকতার উ�তর িবষয়াবলী সমভােব কাজ কের। অথচ, 
�াণীেদর মেধয্ তােদর জীবনবৃি� বা সহজাত �বৃি�গুেলা হে� অতয্� 
�বল। যিদও তােদর মেধয্ েক্ষ�িবেশেষ িকছুটা সীিমত আকােরর বুি�বৃি� 
লক্ষ করা যায়। 

Md. Rakibul Hasan: আপনার এ কথার সােথ আিম এখন একমত। 
িক� আমার �থম �ে�র উ�রটা যিদ িদেতন। যিদও আপনার উ�রিট 
পেরাক্ষভােব �থম �ে�র উ�ের ‘হয্াঁ’ বেল। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: যুি�র িভি�েত েকােনা িকছু করা মােনই হেলা 
িফেলাসিফ চচর্া করা। কথাটা িঠকই আেছ। হেত পাের েস যুি�টা শি�শালী 
িকংবা দুবর্ল, ভােলা যুি� অথবা খারাপ যুি�। সাদামাটাভােব বয্াপারটা 
এরকম। যিদও িফেলাসিফর েকােনা িবষয়ই কন�ুিসভ নয়। 

Md. Rakibul Hasan: চূড়া� েয নয়, েস-িবষেয় আিমও একমত। তেব 
একটা অিশিক্ষত মানুষ যিদ অেযৗি�ক েকােনা একটা কাজেক েযৗি�ক 
মেন কের, েসটা কীভােব িফেলাসিফর চচর্া হয়, েস-িবষেয় আিম এখেনা 
সি�হান। িফেলাসিফ যিদ সবার যুি�ই ধারণ কের, তেব িফেলাসিফর 
িনজ�তা বেল িক িকছু থােক? ‘মতামত’ েথেক ‘িফেলাসিফ’ তাহেল েকান 
িদক েথেক িভ�? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: িস�াে�র িদক েথেক িফেলাসিফর েকােনা 
িনজ�তা নাই। িবিভ� ধরেনর, এমনিক পর�রিবেরাধী িস�া�গুেলা 
সমভােব িফেলাসিফকয্াল হেত পাের বা হয়। এটাই হেলা িফেলাসিফর 
েসৗ�যর্। এবং িডিসি�ন িহেসেব িফেলাসিফর অননয্তা। 

প�িতর িদক েথেক অবশয্ িফেলাসিফর িনজ�তা আেছ। েসিট হেলা যুি�। 

Md. Rakibul Hasan: তাহেল ‘দশর্ন’ �র েথেক ‘িস�া�’ �ের 
েপৗছােনার মাধয্ম িহেসেব কী কাজ কের? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: logical analysis. 

Md. Rakibul Hasan: আিম েকাথাও একটা কথা শুেনিছ েয সব যুি�র 
একটা পা�া যুি� আেছ। অথর্াৎ খারাপ একিট কােজরও যুি� আেছ। 
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আমার কথা হে�, যখন দুজন মানুেষর মেধয্ েকােনা একটা িবষেয় তকর্ 
হয়, তারা যিদ েকােনা একটা িবষেয় যুি�র িভি�েত একমত হয় এবং েয 
যুি�েত েহের েগেলা েস অপরাধী সাবয্� হেয় সাজা েভাগ কের, এবং পের 
েদখা যায় দুজনই িছল ভুল– এমন েক্ষে� যুি�র পযর্ােলাচনার মাধয্েম 
িবচার করাটা কতটুকু যুি�যু� হেব? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: যুি� লাগেব। এটার েকােনা িবক� নাই। যুি� 
লাগেব না, েসটাও একটা যুি�। যুি� েথেক েকােনা মুি� নাই। মানুষ 
যুি��বণ �াণী। 

 

২৫ আগ�, ২০১৯ 
https://dorshon.com/importance-of-philosophy 
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িফেলাসিফ কী? 

 

[কেয়কিদন আেগ অনাসর্ থাডর্ ইয়াের িচজেমর জ্ঞানত� পড়াি�লাম। এক পযর্ােয় 
এক ছা� বলেলা, ‘িফেলাসিফ বলেত আসেল কী বুঝায়, এক িমিনেট তা বেলন’। 
তােক আিম এই জওয়াবটা িদেয়িছলাম।] 

Philosophy deals with the big questions in an argumentative way.  

িফেলাসিফ হে� জ্ঞােনর একিট শাখা, েযিট েমৗিলক �� বা সমসয্াগুেলােক যুি� 
িদেয় েমাকােবলা কের। েযমন– এই েয ডা�ারিট হাত েথেক েছেড় িদলাম, আর তা 
িনেচ পেড় েগেলা। িফিজে�র েলােকরা বলেব, এিট িনেচ পড়ার কারণ হে� 
মধয্াকষর্ণ শি�। আমরা তােদর এই কথােক েমেন িনেয়িছ।  

িক� মধয্াকষর্ণ শি� েকন? মধয্াকষর্ণ শি� না হেয় অনয্ িকছু হেলা না েকন? – 
এই ধরেনর েগাড়ার ��েক িফিজ� এলাউ করেব না। িফেলাসিফ এগুেলােক িডল 
কের। িবজ্ঞান যা বেল েসইটােক েসইটার জায়গায় েরেখ �দ� ‘উ�রিটর’ আেগ কী 
হেত পাের, পের কী হেত পাের েসটা িনেয় িফেলাসিফ আেলাচনা কের। তাই, অনয্ 
েয েকােনা িডিসি�েনর তুলনায় িফেলাসিফর অয্াে�াচটাই আলাদা।  

সবাই বেল, দশর্ন হেলা জীবন ও জগেতর সামি�ক…। িফেলাসিফর এ ধরেনর 
সংজ্ঞার সমসয্া হেলা, জীবন ও জগৎ িনেয় েতা সবাই কাজ কের। িলটােরচার, িহি�, 
এনে�াপিলিজ, পিলিট� …। েকানটা নয়? িবজ্ঞােনর িবষয়গুেলাও েতা জীবন ও 
জগেতর বাইের েকােনা িকছু নয়। 

িক� িবগ েকােয়ে�নস, ফা�ােম�াল েকােয়ে�নস– এগুেলােক িসে�েমিটেকিল িডল 
কের িফেলাসিফ। 

িফেলাসিফ েযসব ইসুয্ িনেয় কাজ কের েসসব ইসুয্র েমৗিলক� ও গভীরতার কারেণ 
পিরসংখয্ান বা েভৗত পরীক্ষার মাধয্েম েসগুেলােক সমাধান করা স�ব নয়। েসজনয্ 
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যুি�র হািতয়ার বা বাহনেক বয্বহার করেত হয়। িফেলাসিফেত এই কাজিটই করা 
হয়।  

িবগ েকােয়�নগুেলার উ�র পাওয়া �সংেগ �নামধনয্ এে�ািফিজিস� িমিশও কাকু 
বেলেছন, ‘you can wait your whole life; but you will not get an 
email from outside, from God or from some Supreme Being, that 
this is the answer to your question. You have to find out your 
own answer. OK?’  

That’s philosophy.   

 

২২ জানুয়াির, ২০১৭ 
https://dorshon.com/what-is-philosophy 
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Problem of Defining Philosophy 

 

Each Philosopher has given his or her own definition of philosophy. 
Some of them emphasized on the knowledge aspect of philosophy, 
some on metaphysics, some on science, some on truthness and some 
on language. It's like seeing an elephant by blind persons.  

Actually, philosophy is not definable.  

Because, the definiens of the definiendum ‘philosophy’ is itself 
dependent on philosophical assumption and interpretation. Let’s 
consider this, ‘man is a rational animal’. In this definition, ‘man’ 
is the definiendum and ‘rational animal’ is the definiens. Defining 
something is like doing a judgement on the term.  

So, it’s clear that we can’t determine or judge the term 
‘philosophy’ by something else. Because, it is the most fundamental 
and number one subject of human enterprise. Nothing is prior to 
philosophy, from conceptual point of view. That’s why, we need 
to adopt philosophy to define philosophy. Using philosophy to 
define philosophy, creates a circularity problem; which we call 
begging the question fallacy.  

To avoid this peculiar problem, we can go for a characteristical definition 
of philosophy. I have already discussed it in my earlier writings. 

Anyway, around two decades earlier, I have collected the following 
traditional definitions of philosophy to prepare a class handout for 
the then fresh undergraduate students. 
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Epistemology biased definitions of philosophy: 

1. “Philosophy is the science and criticism of Cognition” - Kant 

2. “Philosophy is the science of knowledge” – Fichte 

Metaphysics biased definitions of philosophy: 

3. “Philosophy aims at the knowledge of the eternal, of the 
essential nature of the things” - Plato 

4. “Philosophy is the science which investigates the nature of 
being as it is in itself and the attributes which belong to it in 
virtue of its own nature” - Aristotle 

5. “Philosophy is knowledge of that which is eternal, of what God 
is and what flows out of this nature” - Hegel 

6. “Philosophy is an attempt to know reality as against mere 
appearance” - Bradley 

7. “Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, 
an attempt at a universal explanation of things” – weber 

Science biased definitions of philosophy: 

8. “Philosophy is the science of sciences” - Comte 

9. “Philosophy is the sum total of all scientific knowledge” - Polson 

10. “Philosophy is the unification of all knowledge obtained by the 
special sciences in a consistent whole” – Vount 

Truth biased definition of philosophy: 

11. “Philosophy is the love for 'the truth' - the complete body of 
knowledge that includes in it all truths - all truths organized 
in one great system” – Marvin 

Language biased definition of philosophy:  

12. “Philosophy is the logical analysis of language” – according to 
the logical positivists and analytic philosophers. 
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িফেলাসিফ বলেত কী বুঝায়? 

 

বহু বছর আেগ যখন আিম সােয়� বয্াক�াউ� েথেক ভােলা েরজা� িনেয় েচাখ 
বঁুেজ িফেলাসিফ িডপাটর্েমে� ভিতর্ হই, তখেনা িফেলাসিফ িনেয় আমার আ�ীয়-
�জন, পাড়া-�িতেবিশ, ব�ু-বা�ব ও ঘেরর েলাকেদর মেধয্ বয্াপক �� ও আপি� 
িছেলা। ধারণা করিছ, িফেলাসিফ িনেয় েসই আপি�, �� বা ভুল েবাঝাবুিঝগুেলা 
এখেনা আেছ। এরই ে�িক্ষেত আিম আজ েযসব িবষয় িনেয় আেলাচনা করেত চাি� 
তা হেলা:  

িফেলাসিফ কী,  

িফেলাসিফর সংজ্ঞা কী হেত পাের,  

িফেলাসিফর েমজর এিরয়াগুেলা কী কী,  

িফেলাসিফর �ধান শাখাসমূহ ও  

িহে�াির অফ িফেলাসিফর ওপর িকছু ওভারঅল কথা এবং   

পা�াতয্ দশর্ন ও �াচয্ দশর্েনর মেধয্ একটা তুলনামূলক আেলাচনা।  

এরপর আিম িফেলাসিফ পড়ার উপকািরতা িনেয় একটুখািন বলেবা।  

এই সুবােদ আমরা িফেলাসিফ এ পযর্� মানুষেক আসেল কী িদেত েপেরেছ, তা 
িনেয় খািনকটা আেলাচনা করেবা ।  

সবর্েশেষ, বাংলােদেশ েযভােব িফেলাসিফ পড়ােনা হে�, েসটােক উ�ততর করার 
জনয্ আেজর্� িরফমর্গুেলা কী হেত পাের, তা িনেয় িকছু কথা বলেবা।  

িফেলাসিফ িজিনসটা আসেল কী? 

এক সময় েয েকােনা জ্ঞান-িবজ্ঞােনর িবষয়েক িফেলাসিফ গণয্ করা হেতা। িফিজ�, 
েকেমি�, বােয়ালিজ– েযসব িডিসি�নেক এখন আমরা আলাদা িহেসেব জািন, 
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এেকবাের সবগুেলা িছেলা িফেলাসিফর অ�ভুর্�। বতর্মােন িফেলাসিফ হে� সরকারী 
েকােনা িব�িবদয্ালেয়র অেনকগুেলা িবভােগর মেধয্ একটা �ত� িবভাগ।  

কী পড়ােনা হয় েসখােন? িফেলাসিফ িজিনসটা আসেল কী? 

সবার কােছ �হণেযাগয্, িফেলাসিফর এমন েকােনা �হণেযাগয্ সংজ্ঞা নাই।  

তাহেল িফেলাসিফ িডপাটর্েম� আেছ বা চলেছ কীভােব?  

বয্াপার হেলা, আমরা যখন িফেলাসিফেক সংজ্ঞািয়ত করেত যােবা, তখন আমােদর 
িবেবচনা করেত হেব, েয িবষেয়র সংজ্ঞা েদয়া হে� এবং যা িদেয় সংজ্ঞাটা েদয়া 
হে�, এই দুইটা আলাদা িক� সমাথর্ক হেত হেব। েতা, েয িবষয়িট িদেয় আিম 
িফেলাসিফর সংজ্ঞা েদেবা, িফেলাসিফ িনেজই ওই িবষেয়র সােথ এনেগইজ হেয় 
পড়েব। েডিফিনেয়� িহেসেব ওই িবষয়টা কী, েকন, েসটার িভতের কী আেছ, েসিট 
েকাে�েক এেসেছ, েসটার ভয্ািলিডিট কী, এসব িনেয় িফেলাসিফ এনেগইজ হেয় 
পড়েব।  

এই দৃি�েত েদখেল বুঝেবন, িফেলাসিফেক �চিলত প�িতেত িডফাইন করার েক্ষে� 
আমরা এক ধরেনর চ�ক েদাষ বা সাকুর্লািরিট �বেলেমর স�ুখীন হই। এেক এক 
ধরেনর েগালক ধাধঁা ঁবা পয্ারাড�ও বলা েযেত পাের। েস জনয্ িফেলাসিফর সবেচেয় 
�য্াি�কয্াল েয সংজ্ঞািট আিম িঠক কেরিছ েসিট আপনারা শুনেল হাসেবন। েসটা 
হে�, philosophy is what the philosophers do, when they do 
philosophy. আেগই বেলিছ, সংজ্ঞা েদয়ার িনয়মানুসাের এিট এেকবােরই বােজ।  

এই েগালেমেল পিরি�িত হেত উ�ার পাওয়ার জনয্ �চিলত প�িতেত িফেলাসিফেক 
সংজ্ঞায়ন করার পিরবেতর্ িফেলাসিফেক িচনেত পারার জনয্ আমরা এর িকছু 
অপিরহাযর্ ৈবিশ�য্েক আইেডি�ফাই করেত পাির।  

১. িবগ ইসুয্: 

িফেলাসিফর �থম ৈবিশ�য্িট হে�, িফেলাসিফ িবগ, েবিসক এ� ফা�ােম�াল ইসুয্ 
ও �বেলেমগুেলােক িনেয় এনেগইজ হয়। েকােনা িকছু কীভােব করা যায়, কীভােব 
হেয়েছ– এসব িফেলাসিফর আেলাচনার িবষয় নয়। Philosophy deals with the 
‘what’ question in ‘why’ format.  

২. ি� িডসকাশন: 

িফেলাসিফর ি�তীয় অপিরহাযর্ ৈবিশ�য্ হেলা, িফেলাসিফর মেধয্ েকােনা অ�িব�াস 
বা ডগমা থাকেত পারেব না, পূবর্িনধর্ািরত েকােনা বাউ�াির থাকেত পারেব না, 



41 

েকােনা ধরেনর িবচারিবযু� বাধয্বাধকতা থাকেত পারেব না। ি�েনস বা ওেপনেনস 
থাকেত হেব পূণর্মা�ায়। িফেলাসিফকয্াল িডসকাশেন েয কােরা েয েকােনা িবষেয় 
�� করার অিধকার থাকেত হেব। এমনিক যিদ েস �� ভুলও হয়। ��কতর্া কতৃর্ক 
কয্াটাগির িমসেটক কের ভুল �� করার েক্ষে� আপনােক েদিখেয় িদেত হেব, েকন 
��িট ভুল। But you must entertain the question first.  

৩. আগুর্েম�: 

তৃতীয় েয ৈবিশ�য্িট েকােনা আেলাচনােক িফেলাসিফর মােন উ�ীত কের েসিট হে� 
যুি� বা আগুর্েমে�র বয্বহার। Whatever you say, you must show your 
own argument. েসা, িফেলাসিফ হে� েকােনা েমৗিলক িবষেয় মু� ও েযৗি�ক 
আেলাচনা। আগুর্েমে�িটভ অয্ানালাইিসস ছাড়া িফেলাসিফ হয় না।  

িফেলাসিফ এজ আ েসেক�-অডর্ার সাবেজ� 

িফেলাসিফ েকােনা �য্ািডশনাল সাবেজ� বা িডিসি�ন নয়। এিট অলওেয়জ আ 
েসেক�-অডর্ার সাবেজ�।  

অয্াকচুেয়িল, অনয্ানয্ সাবেজ�গুেলার সােথ আমরা যিদ এইভােব এনেগইজ হই, 
উপের আিম েযভােব বললাম, অথর্াৎ একটা সাবেজে�র আেলাচনা েযখান েথেক শুরু 
হয়, তার আেগর িবষয়গুেলা কী হেত পাের, বা েযখােন েসিট েশষ হয়, এর পের 
আমরা এটা িনেয় কী করেত পাির, এর পের কী কীভােব হেত পাের, এমন হেল 
েকমন হেব, অমন হেল েকমন হেব– ওই সাবেজ� স�েকর্ এ ধরেনর ‘অিতির�’ 
িবষয়ািদ িনেয় যিদ আমরা এনেগইজ হই, ওেপন িডসকাশন কির, এবং আমরা যা 
িকছু করিছ বা বলিছ, েসটার পেক্ষ যিদ েকােনা না েকােনা কারণ বা যুি� তুেল ধির, 
তাহেল েসিট ওই সাবেজে�র িফেলাসিফ হেয় উঠেব। In that sense, 
philosophy is always philosophy of something.  

দশর্ন, জীবন ও জগৎ 

িফেলাসিফর সংজ্ঞা িদেত িগেয় সাধারণত বলা হয়, ‘দশর্ন হেলা জীবন ও জগেতর 
…।’ এগুেলা খুবই িমসিলিডং এ� ইনঅয্াে�াি�েয়ট েডিফেনশন। কারণ, �েতয্ক 
জ্ঞানকা�ই িনেজর মেতা কের জীবন ও জগৎ িনেয় কাজ কের। তাই, জীবন ও 
জগৎ মােনই িফেলাসিফ, এটা িফেলাসিফ স�েকর্ গণহাের িফেলাসিফ পড়েত আসা 
আমজনতার একটা পপুলার িমসআ�ার�য্াি�ং। বরং, িফেলাসিফর আেছ সুিনিদর্� 
বা িডসিট�িটভ েমথড। েসিট িবষয়ব� িনবর্াচন েথেক শুরু কের সংি�� িবষেয় 
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ধারণা িনমর্াণ পযর্� িব�ৃত। এই সুিনিদর্� প�িতেত এনেগইজ হেলই েকবল েকােনা 
আেলাচনা িফেলাসিফ হেয় উেঠ।  

দশর্েনর মূল অংশ ও শাখাসমূহ: 

িফেলাসিফর মূল জায়গা অিধিবদয্া বা েমটািফিজ�। েমটািফিজে� বা�বতা 
(reality) অথবা স�া (being) িনেয় আেলাচনা করা হয়। েমটািফিজে�র মেধয্ 
দুইটা ভাগ আেছ। একটা ভাগ হে� ত�িবদয্া বা অে�ালিজ, েযটােত ব� ও 
বা�বতার �রূপ আেলাচনা করা হয়। আেরকটা ভাগ হে� িব�ত� বা কসেমালিজ, 
েযখােন জগৎ উৎপি�র কারণ ইতয্ািদ িনেয় আেলাচনা করা হয়। অে�ালিজ এবং 
কসেমালিজ, এই দুইটা িনেয় হে� েমটািফিজ�।  

মু�ার অপর িপেঠর মেতা িফেলাসিফর গুরু�পূণর্ বা েকার অংশ হেলা 
এিপসিটেমালিজ বা জ্ঞানত�। েযখােন জ্ঞােনর উৎপি� ও জ্ঞােনর যাচাই িনেয় 
আেলাচনা করা হয়। 

এরপর িফেলাসিফর েয েকার অংশটা আেছ, েসটােক আমরা একসােথ বলেত পাির 
মূলয্িবদয্া (axiology)। মূলয্িবদয্ার িতনটা শাখা আেছ। একটা হেলা যুি�িবদয্া বা 
লিজক, আেরকটা হেলা নীিতিবদয্া বা এিথ�, আেরকট হেলা েসৗ�যর্ত� বা 
ন�নত� (aesthetics)। লিজক বা যুি�িবদয্ায় িচ�ার শু� িনয়ম, ৈবধ যুি� বনাম 
অৈবধ যুি�, সবল যুি� বনাম দুবর্ল যুি� ইতয্ািদ িনেয় আেলাচনা করা হয়। এক 
সময় লিজক িছেলা অবেরাহী যুি�িবদয্া (িডডাি�ভ লিজক) এবং আেরাহী যুি�িবদয্ায় 
(ইনডাি�ভ লিজক) সীমাব�। অয্াির�টিলয়ান লিজক িহেসেব েযটােক আমরা জািন। 
বতর্মােন লিজেকর আেরা অেনক অেনক শাখা-�শাখা েবর হেয়েছ। conductive-
এর পাশাপািশ abductive reasoning, inference to the best explanation 
যার মূল কথা। আেছ informal logic এবং mathematical logic। এভােব 
লিজেকর নতুন অেনক শাখা েবর হেয়েছ।  

মাঝখােন একটা কথা বেল িনই। আমােদর েদেশ �চিলত িশক্ষাবয্ব�ায় মানিবক 
শাখার ছা�-ছা�ীেদরেক ই�ারিমিডেয়ট েলেভেল িফেলাসিফর অপরাপর সবিকছুেক 
বাদ িদেয় েকন েযন শুধু লিজেকর েকাসর্ েদয়া হয়। এ েথেক অেনেকই ভুল কের 
মেন কের, দশর্ন মােন যুি�িবদয্া। িক� না, দশর্ন মােন যুি�িবদয্া নয়। Logic is a 
tool that is used for philosophical discussion. আমােদর িডপাটর্েমে� এ 
রকম েকাসর্ আেছ যার িশেরানাম হেলা ‘িফেলাসিফকয্াল লিজক’ বা ‘িফেলাসিফ অব 
লিজক’। এ ধরেনর েকাসর্-টাইেটল েথেকই আমরা বুঝেত পাির, logic itself is 
not philosophy, though it is the way of doing philosophy.  
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লিজক হে� মূলয্িবদয্ার এক ন�র গুরু�পূণর্ িবষয়। তারপর আেছ এিথ�। এিথ� 
মােন যা িকছু হওয়া উিচত বেল আমরা মেন কির। would অথবা should যখন 
আমরা বয্বহার করেবা, েকােনা নরময্ািটভ অয্াসেপ� যখন ইনভলভ হেব, তখন েসটা 
হেব এিথ�। নীিতিবদয্ার িতনটা ভাগ: (ক) আদশর্িন� নীিতিবদয্া (normative 
ethics), েযখােন ৈনিতকতার সাধারণ িবষয়ািদ িনেয় আেলাচনা করা হয়। (খ) 
পরানীিতিবদয্া (meta-ethics), েযখােন ৈনিতক পদসমূহেক (terms) িবে�ষণ করা 
হয়। েযমন, ভােলা বলেত আমরা কী বুিঝ, ভােলা’র �রূপ কী ইতয্ািদ। (গ) 
�ােয়ািগক নীিতিবদয্া, েযখােন ৈনিতক মতবাদসমূেহর �েয়াগ িনেয় আেলাচনা-
পযর্ােলাচনা করা হয়। 

এরপেরর িবষয়িট হে� েসৗ�যর্ত� বা aesthetics। Sense of beauty, what 
makes something beautiful, what is beauty itself – এগুেলা হে� 
ন�নত� বা এসেথিটে�র িবষয়।  

এবার িফেলাসিফর শাখাসমূেহর িকছু উদাহরণ েদয়া যাক। েযমন: philosophy of 
economics, philosophy of physics, philosophy of politics, or 
political philosophy, philosophy of society, or social philosophy। 
এভােব philosophy of … িদেয় িফেলাসিফর বহু �া� হেত পাের। বা�িবকপেক্ষ, 
মানুষ যত সাবেজ� িনেয় পড়ােশানা কের তত সাবেজে�রই দশর্ন শাখা হেত পাের। 

�াচয্ দশর্ন 

আমরা িফেলাসিফর েয সম� কািরকুলাম এবং িসেলবাসগুেলা েমনেটইন কির, 
েসখানকার তৃতীয় অংশিট হে� ই�ানর্ িফেলাসিফ। উপের যা বললাম, তা মূলত 
পা�াতয্ ধারার দশর্ন। এর পাশাপািশ �াচয্ দশর্ন বা ই�ানর্ িফেলাসিফর েমজর ে�� 
হে� দুিট: মুসিলম িফেলাসিফ এবং ইি�য়ান িফেলাসিফ। একইসােথ বাংলােদেশর 
মানুষ হওয়ার কারেণ ‘বাংলােদশ িফেলাসিফ’ নােমর একিট েকাসর্ আমরা পিড়েয় 
থািক। এগুেলার সােথ দূর �ােচয্র দশর্ন বা ফার ই�ানর্ িফেলাসিফ নােম একিট 
েকাসর্ আমরা চালু কেরিছ, েযখােন চাইিনজ এবং জাপািনজ িফেলাসিফগুেলা পড়ােনা 
হয়।  

দশর্েনর ইিতহাস 

িফেলাসিফর ইিতহাসেক জানার েচ�া করেল আমরা েদখেবা, বতর্মােন েয িফেলাসিফ 
আমরা পাই, েসটার উৎপি� হেয়েছ �াচীন ি�েস। েসখােন ‘জগেতর আিদ উপাদান 
কী?’ – এই ��টা িছেলা মূল ��। তখন েকউ বেলেছ পািন; েকউ বেলেছ আকাশ; 
েকউ বেলেছ বাতাস; েকউ বেলেছ আগুন ইতয্ািদ। এই ��িটেক িফেলাসিফর 
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সূচনািব�ু িহেসেব গণয্ করা হয়। যিদও এর আেগ এই �� মানুষ কের নাই, এমন 
নয়। এই �ে�র েকােনা উ�র পায় নাই, এমনও নয়। বয্াপার হেলা, �ীয় িবেবক-
বুি�র ওপর ভরসা না কের এর আেগ মানুষ এই �ে�র বা এই ধরেনর ��গুেলার 
উ�র খুজঁেতা িমেথালিজ বা ধমর্ েথেক। েতমন েযাগয্ েকউ একজন আমােক বেল 
েদেব, মানুষ এই অেপক্ষায় থাকেতা। পরবতর্ীেত মানুষ যখন িনেজই যুি�র সাহােযয্ 
িনেজর মেন জা�ত হওয়া ��গুেলার উ�র েবর করার েচ�া কেরেছ, তখন েথেকই 
িফেলাসিফ শুরু হেয়েছ বেল মেন করা হয়।  

�ীক িফেলাসিফেত আমরা �ধান েয কয্াের�রগুেলা পাই: সে�িটস, ে�েটা, 
অয্াির�টল– এরা িতনজনই িক� তােদর মেতা কের আি�ক িছেলন। �ীক 
িফেলাসিফেত আি�কতা ও নাি�কতার উভয় ধারাই পাশাপািশ িছেলা। অি�য় সতয্ 
হেলা, �ীক িফেলাসিফ বলেত আমরা যা পাই, এর শুরু হেয়েছ নাি�কতা িদেয়। 
যিদও, একটু আেগই বেলিছ, তােদর �িমনয্া� িফেলাসফারগণ িছেলন আি�ক 
ধারার।  

�ীক িফেলাসিফর পর উে�খেযাগয্ হেলা মধয্যুগীয় দশর্ন। মধয্যুেগ মুসিলম 
িফেলাসিফ িছেলা �িমনয্া�। ওেয়�ানর্ িফেলাসিফ �ীক েথেক বতর্মান ওেয়ে� 
এেসেছ মুসিলম �য্ািডশেনর মাধয্েম। মুসলমানরা যখন �ীক বইগুেলা অনুবাদ করা 
শুরু কেরেছ, তখন তােদর মেধয্ দাশর্িনক িচ�াধারার উ�ব হেয়েছ, এমন কথা 
আমােদর বই-পু�েক েলখা হয়।  

আমােদর িডপাটর্েমে�র �েফসর ড. বিদউর রহমান হাসান আল বসরীর একিট 
িরসালাহ অনুবাদ ও ই�ারি�ট কের িপএইচিড কেরেছন। েসখােন িতিন েদিখেয়েছন, 
যখন উমাইয়া শাসকরা যুলুম-িনযর্াতন শুরু করেলা এবং েসগুেলা আ�াহ কতৃর্ক পূবর্ 
িনধর্ািরত বা তাকদীেরর িলখন বেল যখন তারা ইে�েলকচুয়য্াল েলিজেটেমিস 
পাওয়ার েচ�া করেলা, তখন েসখানকার জ্ঞানী, গুণী, ফকীহ এবং িচ�ািবদগণ েসটার 
�িতবাদ কেরিছেলন। তারমেধয্ ইমাম হাসান আল বসরী িছেলন পুেরাধা বয্ি��। 
িতিন িছেলন তােবয়ী। মানুেষর ই�ার �াধীনতা থাকা না থাকা িনেয় এক �ে�র 
উ�ের িতিন একিট িরসালাহ (পুি�কা) েলেখন। েসখােন িতিন েদিখেয়েছন, 
অভয্�রীণ সংকটজাত নানা �েয়াজেন মুসলমানেদর েভতেরই েয বুি�বৃি�র চচর্া 
শুরু হেয়িছল, েসটাই মুসিলম িফেলাসিফ বলেত এখন আমরা যা পাই তার 
উৎপি�গত কারণ। আমরা বড়েজার এ কথা বলেত পাির, মুসিলম িফেলাসিফর 
িবকােশ �ীক েসাসর্গুেলা পরবতর্ীেত গুরু�পূণর্ ভূিমকা পালন কেরেছ। 

েমিডেয়ভাল িফেলাসিফর পর হে� মডানর্ িফেলাসিফ। মডানর্ িফেলাসিফর শুরু 
আমরা ধির েবকন এবং েডকাটর্ েথেক। যারা অবজােভর্শন এবং সােয়�েক অেনক 
েবিশ গুরু� িদেয়েছন এবং সবিকছুেক িসে�েমিটকয্ািল অয্ানালাইিসস করার েচ�া 
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কেরেছন। এরপর েসটা কা� হেয় েহেগল পযর্� এেসেছ। েহেগলেক আমরা 
লয্া�মাকর্ িহেসেব ধির। েহেগেলর পরবতর্ী দশর্নেক বলা হয় েপা�-েহেগিলয়ান বা 
কনেটে�ারাির িফেলাসিফ।  

েহেগেলর পর, িবেশষ কের ি�তীয় িব�যুে�র পর িফেলাসিফকয্াল িডসকাশনগুেলা 
অয্ানালাইিটক ে�� এবং কি�েন�াল ে�ে�র মেধয্ ভাগ হেয় পেড়। ি�তীয় 
িব�যুে�র পর ে��, ইতািলয়ান, জামর্ান তথা যারা ইংেরিজ ভাষাভাষী নয়, তােদর 
িফেলাসিফর মেধয্ জীবনেক সামি�কভােব েদখার একটা ডিমেন� ে�� লক্ষ করা 
যায়। তারা বয্ি�মানুষ ও মানিবক আেবগ-অনুভূিত ইতয্ািদ িনেয় অেনক েবিশ 
কনসানর্ িফল কেরেছ। িফেলাসিফর এই ধারােক আমরা বিল কি�েন�াল 
িফেলাসিফ। েযখােন আেছ অি��বাদ, িডক��াকশন, �াকচারািলজম, হারেমেনিট� 
ইতয্ািদ। েমাটাদােগ এগুেলা উ�র-আধুিনকতাবাদী ধারা।  

অনয্িদেক ি�েটন, আেমিরকা, অে�িলয়া, কানাডা তথা যারা মূলত ইংেরিজেত কথা 
বেল, তােদরেক িনেয় িবে�ষণী ধারা বা অয্ানালাইিটক ে��। তেব �রেণ রাখেত 
হেব, যারা ইংেরিজেত কথা বেল তারা অয্ানালাইিটক, আর যারা ইংেরিজেত কথা 
বেল না তারা কি�েন�াল, বয্াপারটা এমন সাদামাটা ভাগাভািগর বয্াপার নয়। এটা 
একটা �স িভিভশন। অথর্াৎ এই ভাগাভািগটা খুব একটা ি�সাইস ও ি�য়ার নয়।  

তদুপির, মহােদশীয় ধারা এবং িবে�ষণী ধারার এই িবভাজনটা তুলনামূলকভােব 
সা�িতক সমেয়র। েযমন, আমরা যিদ ইমানুেয়ল কাে�র কথা বিল, িতিন িছেলন 
জামর্ান িফেলাসফার। িক� িতিন িক কি�েন�াল ে�ে�র? তা েতা নয়। আসেল 
কি�েন�াল এবং অয্ানালাইিটক– এই ভাগাভািগটাই হেয়েছ টুেয়ি�েয়থ েস�ুরী 
েথেক। যারা অয্ানালাইিটক ে�ে�র িফেলাসফার অথর্াৎ যারা অয্াংেলা-আেমিরকান, 
তারা িফেলাসিফ িনেয় অয্ানালাইিসস, িবেশষত লয্া�ুেয়জ অয্ানালাইিসস এবং 
িসে�েমিটক �ািডর উপর অেনক েবিশ গুরু�ােরাপ কের। িফেলাসিফকয্াল 
�বেলমগুেলােক তারা যথাস�ব ৈনবর্য্ি�কভােব েদখার েচ�া কেরেছ। 

আমােদর এখানকার িফেলাসিফ িডপাটর্েম�গুেলা মূলত অয্ানালাইিটক ে�ে�র। আিম 
িনেজও মেন কির, analytic trend is more philosophical। যােহাক, েসটা 
িভ� �স�। 

পা�াতয্ ও �াচয্ দশর্েনর েমিরট-িডেমিরট 

এখন আমরা সংেক্ষেপ ওেয়�ানর্ িফেলাসিফর সােথ ই�ানর্ িফেলাসিফর তুলনামূলক 
আেলাচনা করেবা। ওেয়�ানর্ িফেলাসিফর সুিবধা হে�, ওেয়�ানর্ িফেলাসিফেত 
freeness, argument basis discussion এবং in-depth analysis–এর মেতা 
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িফেলাসিফর এই মূল িবষয়গুেলােক অিধকতর শি�শালী ও কাযর্কর েদখা যায়। 
িফেলাসিফর সব এিরয়ােতই ওেয়�ানর্ িফেলাসিফ কাজ কের।  

ওেয়�ানর্ িফেলাসিফর �বেলম হে�, এিট �াি�ক বা ডায়েকািটক। তারা �� কের– 
জ্ঞােনর উৎস িহেসেব অিভজ্ঞতাবাদ সিঠক নািক বুি�বাদ সিঠক? কাে�র মেতা েকউ 
েকউ সম�য় করার েচ�া করেলও তােদর মূল ে�� হে� বাইনাির। বা�ববাদেক 
আমরা সিঠক মেন করেবা, নািক ভাববাদেক সিঠক মেন করেবা? – এ ধরেনর 
একটা কা�িনক �� িনেয় তারা েপেরশান। িচ�ার এই �াি�ক িব�াি� হেত �াচয্ 
দশর্নেক আমরা মু� েদখেত পাই।  

ই�ানর্ িফেলাসিফর আেলাচনা হে� অেনক েবিশ �মেসাপানমূলক বা হায়ারািকর্কাল 
এবং সম�য়ধমর্ী বা ইি�ে�শন ওিরেয়ে�ড। এখােন জ্ঞােনর উৎস �াথিমকভােব 
অিভজ্ঞতা। েযেহতু অিভজ্ঞতা িদেয় আমরা সবিকছু পাই না, েসজনয্ বুি� হে� 
অিভজ্ঞতার উপির�ত িবষয় বা হায়ার অথিরিট। িক� বুি� আমােদরেক সব জ্ঞান 
িদেত পাের না, েসজনয্ আমরা �জ্ঞার �ার� হই। েরিভেলশন বা ওহী হেলা ইলহাম 
বা �জ্ঞার পিরশীিলত বা চূড়া� রূপ।  

সম�য়ধমর্ী দাশর্িনক িচ�াধারার উদাহরণ িহেসেব উপের আমরা জ্ঞােনর উৎস 
স�িকর্ত মতবাদগুেলার �াকচার স�েকর্ বললাম। �াচয্ দশর্েনর সবগুেলা ধারায় 
এক ধরেনর ইি�ে�িটভ হায়ারািকর্র কথা বলা হয়। িবেশষ কের মুসিলম িফেলাসিফ 
এবং ইি�য়ান িফেলাসিফর এিট কমন ৈবিশ�য্। 

মুসিলম িফেলাসিফ বা ইি�য়ান িফেলাসিফর �বেলম হে�, িফেলাসিফকয্াল 
িডসকাশেনর জনয্ েয ি�েনস থাকা দরকার, এগুেলােত েসটা ততটা নাই। এগুেলা 
বরং অেনক েবিশ অথিরেটিটভ ও ডগময্ািটক। ি��চুয়য্াল েরফােরে�র বােডর্ন 
এখানকার িফেলাসিফ চচর্ার মেধয্ অেনক েবিশ পিরলিক্ষত হয়। অথচ আমরা জািন, 
যত েবিশ েরফােরে�র বােডর্ন থাকেব, িফেলাসিফকয্াল এনালাইিসস হেব তত দুবর্ল। 
এ জনয্ই েদখা যায়, ই�ানর্ ে�ে�র িফেলাসিফগুেলা অিধকতর মা�ায় বণর্নামূলক 
ও সােজি�ভ। �াধীন িবে�ষণ েসখােন থােক কম।  

িহউময্ান আ�ার�য্াি�ং এবং ই�ােরে�র যতগুেলা এিরয়া আেছ বা হেত পাের তার 
অেনকগুেলা ইসুয্ বা এিরয়ােক আমরা ই�ানর্ িফেলাসিফগুেলােত েতমন একটা 
েদখেত পাই না। আজেক েথেক কেয়ক শতা�ী আেগ েযই আেলাচনাগুেলা হেয়েছ, 
েসগুেলার ধারাবািহকতাই এখেনা েসখােন েমইন ে�� বা েবিসক কে��। নতুন 
কের েসখােন েতমন েকােনা কে�� যু� হে� না। অনুস�ান করেল েদখা যােব, 
িবি�� িকছু বয্ি� িকছু িবষেয় হয়েতা আেলাচনা কেরেছ। তারাও মূলত নানাভােব 
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ওেয়�ানর্ িফেলাসিফ �ারা �ভািবত। েসগুেলা কতটা েমৗিলক, ভাবােবগমু� হেয় 
িবেবচনা করেল তা ��সােপক্ষ হেয় দাঁড়ায়।  

আমরা েদখেত পাই, নানা ধরেনর পিলিটকয্াল আসেপ� বতর্মান মুসিলম ইে�েল�েক 
�ভািবত কের আেছ। এটােক আমরা বড়েজার ইসলািমক পিলিটকয্াল িফেলাসিফ 
িহেসেব বলেত পাির। িক� িফেলাসিফর েমইনি�ম তথা েমটািফিজ�, 
এিপসিটেমালিজ, লিজক, এিথ� ও এসেথিট� িনেয় ই�ানর্ িফেলাসিফেত 
হালনাগােদর েতমন েকােনা কাজকমর্ আমার েচােখ পেড়িন। �েমাশন েনয়ার জনয্ 
িফেলাসিফর িশক্ষকগণ েযসব রুিটন িরসাচর্ কেরন েসগুেলা েবিসক িরসাচর্ িহেসেব 
কতটুকু ধতর্বয্, তা িবেবচনা সােপক্ষ। সংগত কারেণ এ ধরেনর ‘�শর্কাতর’ িবষেয় 
িব�ািরত আেলাচনা করার অবকাশ এখােন অ�ত নাই। েমাটকথা হেলা, আসেল 
মু�জ্ঞান আেলাচনা িহেসেব িফেলাসিফ িডিসি�নটার মূলধারা হে� পা�াতয্ দশর্ন, 
এিট অন�ীকাযর্।  

িফেলাসিফ পেড় আমরা কী েপেত পাির? িফেলাসিফ আমরা েকন পড়েবা?  

িফেলাসিফ পড়েল আমরা অয্ানালাইিটক পাওয়ার অজর্ন করেত পাির। আমােদর 
মেধয্ ি�িটকাল িথংিকং েডেভলপ করেব। িফেলাসিফ আপনােক একটা এিথকয্াল 
লাইফ েদেব। অথবা, আপিন যখনই একটা এিথকয্াল লাইফ েমনেটইন করেত 
যােবন, আপনার আদশর্ যা-ই েহাক না েকন তা েশষ পযর্� দশর্ন হেয় উঠেত বাধয্। 
আমরা যিদ একটা নেলজ েবইজড েসাসাইিট করেত চাই, আমরা যিদ একটা 
�ুরািলি�ক েসাসাইিট করেত চাই, তাহেল আমােদর সবেচেয় েবিশ দরকার হেলা 
িফেলাসিফ চচর্া করা। এবং িফেলাসিফর �েয়াজনীয়তােক �ীকার কের েনয়া। এর 
কারণ হেলা, জ্ঞানকা� িহেসেব একমা� িফেলাসিফই হেলা সিতয্াকর অেথর্ 
ইন�ুিসভ। িফেলাসিফেত েকােনা কনি�ট কথাবাতর্া নাই। সব িফেলাসফাররা িমেল 
একটা কথা বেলেছ বা বলেব, এমনটা হওয়ার নয়। যুি� এখানকার মূল শি�। 
ৈবিচ� এখানকার �ধান ৈবিশ�য্। মানিবকতা এর মূল িভি�।  

অেনেক বলেত চান, িফেলাসিফ আমােদরেক সবর্স�তভােব কনি�ট িকছু েদয় না, 
এিট িফেলাসিফর িডেমিরট। অয্াকচুেয়িল, িফেলাসিফ মানুষেক অেনক েবিশ মূলয্ায়ন 
কের এবং মানুেষর কগিনিটভ কয্াপািসিটেক উপযু� বেল মেন কের। িফেলাসিফ 
মেন কের, আমরা মানুেষরা েকােনা িবষেয়র ভােলাম� বুঝার পের আমােদর 
�াধীনতােক কােজ লািগেয় েকােনা একটা পক্ষেক েবেছ েনেবা। 

িফেলাসিফর এই ি�েনস এক ধরেনর পয্ারাড� ৈতির কের। Philosophy is 
open, but as a person, when I take a philosophical position, I prefer 
something than the others, actually I cancel all other positions. It 
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is in a sense, kind of dogmatism. তেব সংি�� িবষেয় বাদবািক 
মতামতগুেলােক কাযর্ত বাদ িদেলও আিম জািন, েযগুেলােক বাদ িদি�, েসগুেলার 
েপছেনও িক� িকছু না িকছু যুি� আেছ। যিদও েসই যুি�টা আমার কােছ �হণেযাগয্ 
মেন হয়িন। উে�খয্, েকােনা িবষেয় েযই ধারার যুি�েক আমার কােছ �হণেযাগয্ 
বেল মেন হয়, েসটােকই আিম �মাণ িহেসেব �হণ কির অথবা দািব কির।  

িববদমান সতয্দািবগুেলার সবগুেলােক আমরা একইসােথ সিঠক িহেসেব িনেত পাির 
না। মমর্াি�ক িবষয় হে�, যারা বেল বুি� হে� জ্ঞােনর অিধকতর �হণেযাগয্ উৎস, 
তােদর পিজশনও িক� এক ধরেনর ডগময্ািটক পিজশন। কারণ, সব জ্ঞান অজর্ন 
করার আেগই তথা িকছু জ্ঞান অজর্ন না কেরই একজন বুি�বাদী ধের েনয় বা িব�াস 
কের বেস, বুি�র েসাসর্ েথেক েয জ্ঞান আিম পােবা, েসিটই একমা� সিঠক। একজন 
বুি�বাদীর এই ধরেনর িব�াস বা ধারণা তার বুি�েক অিত�ম কের যায়। বুি�বােদর 
কথাটা উদাহরণ িহেসেব বলা হেলও সব ‘বাদ’-এর জনয্ই এিট �েযাজয্। বুি�বাদ, 
অিভজ্ঞতাবাদসহ সব ‘বাদ’-এর েগাড়ােত আেছ িব�াস। অবশয্, জ্ঞান মা�ই িব�াস। 
যিদও সব িব�াস জ্ঞান নয়। জ্ঞান হেলা যাচাইকৃত সতয্ িব�াস।  

িফেলাসিফর কি�িবউশন 

িফেলাসিফ এ পযর্� আমােদরেক কী িদেয়েছ? উৎপাদন বয্ব�ার িদক েথেক 
িফেলাসিফর েতমন েকােনা কি�িবউশন আমরা েদখেত পাই না। তেব িফেলাসিফ 
মানুষেক মানুষ বািনেয়েছ। িফেলাসিফ মানুষেক সভয্ কেরেছ। আমরা বলেত পাির, 
human civilization is a contribution of philosophy. It is 
philosophical urged that has engaged us in scientific query, 
investigation and research. কীভােব একজন সােয়ি�� িরসাচর্ কের েসটা 
সােয়ে�র িবষয়। িক� েকন েস এই কাজিট কের, তা যিদ যিদ আমরা েদিখ, তাহেল 
েদখেবা, তার েভতের একটা অ�গর্ত তাড়না বা দুিনর্বার ে�রণা কাজ কের। এই 
তাড়নািট হেলা িফেলাসিফকয্াল ইনকুইিজিটভেনস।  

আমরা জািন, িফেলাসিফ কথাটা এেসেছ দুেটা �ীক ওয়াডর্ েথেক: philos এবং 
sofia, যার অথর্ ইংেরিজেত বলা হয়, love of wisdom। জ্ঞােনর �িত এ ধরেনর 
ভােলাবাসা, েযটােক মানুষ েকােনাভােবই দিমেয় রাখেত পাের না, েসটা তােক 
সােয়ে� এনেগইজ কেরেছ। সােয়ে�র কাছ েথেক আমরা েপেয়িছ এক ি�েম�াস 
কি�িবউশন– েটকেনালিজ।  

িফেলাসিফ হে� েয েকােনা িসিরয়াস আেলাচনার লাইফ-লাইন বা ফাউে�শন। 
েকােনা একটা �লারিল িডসকাশন, �ািড, িরসাচর্, যাই েহাক না েকন, there has 
to have a philosophical foundation and basis.  
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িফেলাসিফর আেরকটা কি�িবউশন হে�, েযখােন আমােদর িচ�া আটেক যায়, 
আমরা েকােনা পথ েবর করেত পাির না, েসখােন িফেলাসিফ আমােদরেক স�াবয্ 
অ�ারেনিটভগুেলােক েদিখেয় েদয়। আ�ারলািয়ং িরেয়িলিটেক এ�েপাজ কের। 
আপিন েয েকােনা িদেক েযেত পােরন, েয েকােনাটােক পছ� করেত পােরন। Yet, 
whatever you think right and better for you, you must find it on 
some truth basis, and you must let others to know your argument 
for your thoughts and position.  

সবর্েশষ আিম বলেবা, িফেলাসিফকয্াল �েসস হে� একটা ইউিনক �েসস। 
িফেলাসিফকয্াল জ্ঞান আমােদরেক িন�য়তা েদয়। অনয্ েকােনা িবষয় আমােদরেক 
েকােনা িন�য়তা েদয় না। আিম একটা িবষয় আজেক েদেখিছ, কালেক েদেখিছ, 
িবগত অেনক বছর েথেক েদেখিছ– এই পযর্েবক্ষণ েথেক আমরা ইনডাি�ভ �েসেস 
একটা িস�া� িনেত পাির– হয্াঁ, এটা হেব।  

িক� িফেলাসিফেত েয a priori truth, অয্ানালাইিটক ে�ইটময্া� ও লিজক তথা 
িচ�ার িনয়মগুেলা আেছ, েসগুেলা িদেয় আমরা সুিনি�ত জ্ঞান েপেত পাির। এমন 
েকােনা একটা সােকর্ল পাওয়া যােব িকনা, েযটা একইসােথ �য়ারও বেট– এই 
�ে�র উ�ের িফেলাসিফ বলেব– না, এিট অস�ব। েকােনা একটা আেমর মেধয্ 
েখজুেরর আঁিট পাওয়া যােব িকনা, এমন �ে�র উ�ের আমরা ত�িবদয্ার দৃি�েকাণ 
হেত বলেত পাির– না, কখেনা েসটা পাওয়া যােব না। কারণ, আম কথাটার মেধয্ই 
েখজুর কথাটা এ��ুড হেয় যায়। এর জনয্ েকােনা �কার ডাটা এনালাইিসস বা 
সােয়ি�িফক িরসােচর্র দরকার পেড় না।  

টাইম �ােভল িনেয় অেনক ফয্া�ািস আমরা েদখেত পাই। িক� অে�ালিজ িদেয় 
আমরা বুঝেত পাির, অতীতেক পিরবতর্ন করেল তা আর অতীত থােক না। বরং তা 
এক ধরেনর অতীত-িনভর্র বতর্মান হেয় দাঁড়ায়। এই দৃি�েত িফেলাসিফকয্ািল আমরা 
বুঝেত পাির, সমেয়র অতীতমুখী যা�া অস�ব। টাইম �ােভল বলেত যিদ বুঝােনা 
হয়, আমরা অতীেত িগেয় েদখেবা কীভােব ঘটনাগুেলা ঘেটেছ, েযভােব আমরা েটপ 
েরকডর্াের েরাল-বয্াক কির, অথবা আমােদর েমমিরেক েযভােব েরাল-বয্াক কির, 
েসভােব যিদ টাইম �ােভলেক িবেবচনা করা হয়, তাহেল টাইম �ােভল হেত পাের। 
িক� েকােনা একটা ঘটনা, েযটা ঘেট েগেছ, েসটােকই অতীেত িগেয় আবার নতুন 
কের ঘটােনা অস�ব।  

এভােব িফেলাসিফ আমােদরেক সুিনি�ত জ্ঞান েদয়, েযটা আমরা অনয্ সাবেজ� 
েথেক পাই না। তেব এই সুিনি�ত জ্ঞানটা আমােদর মেতা কের আমােদরেক অজর্ন 
কের িনেত হয়। িফেলাসিফ বেল, েকউ েতামােক িকছু চািপেয় েদেব, েসটা েতামার 
জনয্ সিঠক নয়। বরং তুিম েতামার সাধয্ েমাতােবক যাচাই কের সতয্েক �হণ 
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কেরা। আবার, আিম আমার মেতা কের একটা িকছু কের িনেলই েসটা সতয্ হেয় 
যায়, এিটও সিঠক নয়। আিম আসেল েসটাই খুঁেজ পাই, েযটা আেগ েথেকই 
িফিজকয্ািল বা পেটনিশয়ািল িবদয্মান িছেলা।  

েযভােব িফেলাসিফ পড়ােনা হে�  

বাংলােদেশ েযভােব িফেলাসিফ পড়ােনা হে� তােত কের বছের এক েথেক েদড় 
হাজার িফেলাসিফর �য্াজুেয়ট েবর হে�। তারা সবাই িফেলাসিফেত েপা�-
�াজুেয়শনও করেছ। িফেলাসিফর এত এত এ�পােটর্র কী দরকার? েসজনয্ 
উ�িশক্ষায় িফেলাসিফ পড়েত আসা �ুেড�েদর সংখয্া কমােনা উিচত। একটা �ােস 
েকােনা�েমই ৩০/৪০ বা ৫০ জেনর েবিশ �ুেড� হওয়া উিচত নয়। মানস�� 
িশক্ষার জনয্ �াসরুেমর মেধয্ �েয়াজনীয় সুেযাগ-সুিবধািদ থাকা জরুির। 
িফেলাসিফর জনয্ এিট অেনক েবিশ দরকার। কারণ, িফেলাসিফ চচর্ার জনয্ েকােনা 
ধরেনর য�পািত ও েভৗত পরীক্ষা-িনরীক্ষার দরকার না পড়েলও িফেলাসিফর জনয্ 
অেনক েবিশ দরকার পেড় িচ�া করার মেতা পিরেবেশর।  

েসই জনয্ আমােদর �কৃিত বা আ�াহ �দ� েয িথংিকং েমিশন, েসটার পূণর্ স�য্বহার 
করার জনয্ �াসরুম ফয্ািসিলিটজ েতমন হওয়া উিচত। শুধুমা� �য্াজুেয়শন এবং 
িডি� লােভর জনয্ িফেলাসিফ পড়া ব� হওয়া উিচত। এরই সােথ আমােদর েয 
বৎসরাে� অনুে�য় sitting exam system, এটা অিবলে� ব� কের সারা বছর 
জুেড় �ুেড�েদরেক নানাভােব মূলয্ায়ন করা উিচত। এভােবই স�ব �কৃত েমধাবী 
�ুেড�েদরেক তােদর �াপয্ ে�ড েদওয়া। সেবর্াপির, এিট িনি�ত করেত হেব, 
িফেলাসিফ তারাই পড়েব যােদর জানার আ�হ আেছ।  

িফেলাসিফ ফর অল 

আমােদর জাতীয় জীবেনর িবদয্মান সংকট, আইেডি�িট �াইিসস ইতয্ািদ সমাধান 
করার জনয্ আমােদর উিচত �াইমাির এবং েসেক�াির েলেভেল িফেলাসিফর িকছু 
েবিসক েকাসর্ চালু করা। েছাটেদরেক তােদর মেতা কের সহজ কের িচ�ার 
িনয়মগুেলা স�েকর্ বলা। িবজ্ঞােনর িবষয়গুেলােক যিদ আমরা �ুেলর ছা�েদরেক 
বুঝােত পাির, তােদর মেতা কের সহজ কের; তাহেল েকন নয় িফেলাসিফ? এবং 
িফেলাসিফেক যিদ আমরা �াইমাির ও েসেক�াির েলেভেল ইন�ুিডউস কির, তাহেল 
েছেলেমেয়েদর মেধয্ জ্ঞােনর েয মূল লক্ষয্, সৃজনশীলতা, েসটা গেড় উঠেব। 

আমার মেত, িব�িবদয্ালয়গুেলােত েলখাপড়ার িসে�ম এমন হওয়া উিচত, েয েকােনা 
সাবেজে� েকােনা �ুেড� পড়ােশানা করেব, েস িফেলাসিফর েকােনা না েকােনা 
েকাসর্ নন-েমজর িহেসেব িনেত পারেব। এবং েসখান েথেক েস িকছু ে�িডট অজর্ন 
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করেব। তাহেল িফেলাসিফ স�েকর্ েলাকেদর মেধয্ েয ভীিত অথবা ভুল ধারণা তা 
অেনকাংেশ দূরীভূত হেব। 

 

আিটর্েকলিট িনে�া� িভিডও আেলাচনার আেলােক ৈতির করা হেয়েছ: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqyDlHlom1U 

[�াটর্েফােন িভিডওিট েদখেত পােশর িকউআর েকাডিট �য্ান করুন] 

 

১৪ েফ�য়াির, ২০১৮ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophy is not meant to give any specific answer. 
Yet whatever answer you prefer, that one is 

necessarily philosophical. 
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যুি� ও আেবেগর সি�লন 

 

আমার দৃি�েত েকােনা িবষেয়র স�াবয্ সব িদেকই িকছু না িকছু যুি� থােক। 
অনয্ভােব বলেল, যুি�র িনিরেখ সবিকছুই �িতসম (counter-balanced)। 

তাহেল আমরা িস�া� েনই কীভােব? 

হয্াঁ, এখােনই Inference to the Best Explanation বা IBE’র ভূিমকা বা 
�েয়াজনীয়তা। কােরা কােছ েযটােক better than any other else or 
alternative িহেসেব মেন হেব, অনয্ কােরা কােছ তা নাও হেত পাের। আবার তার 
কােছ েয অব�ান বা স�াবয্ উ�রেক েব� মেন হেব, তা েয সবার কােছই অনরূপ 
মেন হেব, বা হেতই হেব, এমন েকােনা কথা নাই। 

িস�াে�র এই �ি�য়াটার েপাশািক নাম হেলা Abductive Logic or 
Reasoning। 

েতা, েকন এেকক জেনর কােছ এেককটােক সবেচেয় ভােলা িকংবা একমা� ভােলা 
বেল মেন হয়, তার বয্াখয্ায় এিট, অথর্াৎ IBE সহায়ক। যার যার দৃি�ভি�, িব�দৃি�, 
েঝাঁক-�বণতা ও রুিচ অনুসাের �েতয্েক িবেবচয্ িবষয়গুেলােক িবেবচনা কের। 
পূণর্সেচতন, অথবা অবেচতেন। 

তাই, যুি�ই েশষ কথা নয়। যুি�েক অিত�ম কের েশষ পযর্� আমরা আেবেগর 
আ�য় েনই। �েতয্ক বয্ি�রই থােক একিট একা� আেবেগর জায়গা। এর গতয্�র 
নাই। হেত পাের, সংি�� বয্ি� িনেজর পয্ারাডাইম অব থট স�েকর্ যেথ� সেচতন 
নন। বা েকােনা িবরূপ সামািজক-সাং�ৃিতক কারেণ তার এই ‘িবরু� মেনাভাব’েক 
েগাপন িকংবা অ�ীকার করেত চাে�ন। 

এই দৃি�েত আেবগই হেলা জ্ঞােনর উৎস। যুি�েক েশষ পযর্� চচর্া কের, অথর্াৎ 
যুি�েক exhaust কের িব�ােস যাওয়া, আর যুি�েক বাদ িদেয় সরাসির 
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আেবগিনভর্র ও িনিবর্চার িব�াসেক �হণ করা– এই দুইটার পাথর্কয্েক মেন রাখেত 
হেব। �থমটা জ্ঞানপ�িত। ি�তীয়টা অ�িব�াস। 

 

১১ জুলাই, ২০১৯ 
https://freethoughts.dorshon.com/combination-of-logic-and-emotion 
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িবজ্ঞান, দশর্ন ও ধেমর্র �� 

 

(ক) িবজ্ঞান: 

১। েকােনা িকছু স�েকর্ আমােদর জানার আ�হ শুরু হয় ইি�য়-অিভজ্ঞতার 
মাধয্েম। ইি�য় অিভজ্ঞতা হেলা িবজ্ঞােনর �ধান হািতয়ার। অবশয্ ইি�য় 
অিভজ্ঞতামা�ই িবজ্ঞান নয়, আমরা জািন। মানুষ �কৃিতগত কারেণই 
িবজ্ঞানিনভর্র অেথর্ ৈবজ্ঞািনক। এেক িঠক সুেডা-সােয়� বলা যােব না। সাধারণ 
মানুেষর িবজ্ঞানি�য়তােক েফাক-সােয়� বলা েযেত পাের। 

২। জীবন, জগত ও বা�বতা স�েকর্ আমােদর দৃি�ভি� ও িচ�াধারা (paradigm 
of thought) অিভজ্ঞতা লােভর এই �ি�য়ােক িবেশষভােব �ভািবত কের এবং 
তা এই ধরেনর অিভজ্ঞতা হেত জ্ঞান ৈতিরর েক্ষে� সিবেশষ ভূিমকা পালন কের। 

৩। ধমর্ ও দশর্েনর তুলনায় িবজ্ঞােনর কােজর েক্ষ� কু্ষ�তর ও সংকীণর্, িক� 
তুলনামূলকভােব সুিনিদর্�। যার ফেল ৈবজ্ঞািনক জ্ঞান হয় অ�চিলত ও িনরেপক্ষ 
ধাঁেচর। 

(খ) দশর্ন:  

১। দাশর্িনক ��-উ�েরর �ি�য়াগুেলা শুরু হয় জীবন, জগৎ ও বা�বতার েমৗিলক 
��গুেলা স�েকর্ একিট সামি�ক েবাঝাপড়ার মাধয্েম। 

২। অনুস�ান �ি�য়ায় েকােনা িকছু েপেয় েগেল তা জ্ঞােনর িবষয় হেত অবনিমত 
হেয় তথয্ িহেসেব হািজর হয়। ৈবজ্ঞািনক তথয্গুেলােক দশর্ন বয্বহার কের। 
পাশাপািশ, িবজ্ঞােনর প�িতগত সীমাব�তাগুেলােক দশর্ন ছািড়েয় যায়। 

৩। দশর্েনর ��াবনাসমূহ �ভাবতই ৈবিচ�য্ ও ৈবপরীেতয্ ভরপুর। এর কারণ হেলা 
ইি�য় পযর্েবক্ষেণর তুলনায় যুি��ি�য়াটাই �য়ং জ্ঞােনর কতর্া িহেসেব বয্ি� 
মানুেষর বয্াপার। 
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৪। যুি� বা আগুর্েম� অিধিবদয্ার িদক েথেক সাবেজি�ভ হেলও জ্ঞানতাি�ক িদক 
েথেক তা অেবজি�ভ। Arguments are metaphysically subjective but 
epistemologically objective. 

৫। মানুষ মা�ই দাশর্িনক। েকননা, যুি� তার হািতয়ার। এমনিক, যুি�র িবরুে�ও 
েস যখন বেল তখেনা েস েকােনা না েকােনা যুি�েকই অ� িহেসেব বয্বহার 
কের। 

(গ) ধমর্: 

১। ধেমর্র িভি� হেলা িব�াস। ধমর্ বৃহ�র পিরসর িনেয় কাজ কের। ধেমর্র আেবদন 
িব�জনীন বা holistic। সংি�� িবষেয় িবজ্ঞান সমিথর্ত েকােনা দাশর্িনক 
��াবনােক েস সিঠক ‘উ�র’ িহেসেব �হণ কের। 

২। নানা ধরেনর ৈদিহক সীমাব�তাস�� মানুষ �জািতর পেক্ষ িব�াস করা ছাড়া 
েকােনা িবষেয় চূড়া� অব�ান �হণ করা কী স�ব? 

৩। সিতয্কার অেথর্, দশর্ন ও িবজ্ঞানও এক ধরেনর িনজ� িব�াসবয্ব�ার উপর 
দাঁিড়েয় আেছ। principle of uniformity of nature (PUN), the future 
resembles the past তথা inductive �েসস, modus ponens সহ এ 
ধরেনর িকছু দাশর্িনক �পিজশন ছাড়া িবজ্ঞান অচল। 

৪। জ্ঞান িনেজই েতা এক ধরেনর িব�াস। যিদও তা justified এবং true belief। 
এই জাি�িফেকশন ও �ুেথর িবষয়গুেলা েমটািফিজকয্ািল সাবেজি�ভ বা 
বয্ি�িন�। 

৪। ধমর্ হেলা এমন িবেশষ ধরেনর জীবনবয্ব�া, যা িবিলফ ও িরচুয়য্াল িসে�ম 
আকাের মানুেষর জীবেনর সােথ স�ৃ�। িবজ্ঞান বা দশর্নেক যারা জীবনবয্ব�া 
িহেসেব �হণ কের তারা আদেত িবজ্ঞান ও দশর্নেক ধমর্ িহেসেবই মােন। কািশর 
ঔষধ েফনিসিডলেক মাদক িহেসেব �হণ করার মেতা। 

৫। মানুষ �কৃিতগতভােবই ধমর্�বণ। 

েশষ কথা: 

িবজ্ঞান, দশর্ন ও ধেমর্র স�কর্ �মেসাপানমূলক। তাই এগুেলার েকানটােক বাদ 
িদেয় েকানটােক িনেবা, এ ধরেনর �� মা�ই �য্াক অয্া� েহায়াইট বা আইদার-অর 
ফয্ালািস। 
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ম�বয্-�িতম�বয্ 

Sarwar Kamal: সবাই কাে�র সুের এই কথািট বলেছন েয, আমােদর জ্ঞান শুরু 
হয় ই�ীয় অিভজ্ঞতা িদেয়। ই�ীয় ৈতির হওয়ার পূেবর্ই মানুেষর জীবৈচতনয্ সৃি� 
হয়, যার িভি�েত মানুেষর ৈজিবক ও েচতনাগত িব�ার ও স�সারণ ঘেট। একিট 
িড�াণু বা শু�াণুর েতা ই�ীয় েনই, িক� সেচতনভােবই তা তার পিরপাে�র্র সােথ 
সংেবদন িবিনময় কের। ই�ীয় অিভজ্ঞতা নয়, বরং ই�ীয় ৈতির হওয়ার পূেবর্ই 
মানুষ জানেত শুরু কের তার জীবেচতনার বা জীবস�ার ধমর্গুেণ। ই�ীয়ল� জ্ঞান 
হেলা জ্ঞােনর একটা িবেশষ পযর্ায়, শুরু নয়, েশষও নয়। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: Correct. What I have said is the 
popular understanding of the sources of knowledge. 
Actually, my very personal opinion is that all the sources 
are actually the same thing from different point of views. 
Intuition is the basis of everything. Furthermore, 
knowledge is given…, no matter who has given it. Thanks 
for the comment good enough for your level of 
scholarship. 

 

২ িডেস�র, ২০১৭  
https://dorshon.com/science-philosophy-and-religions-inter-relation 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophy starts with science, ends up in religion. 
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ধমর্, দশর্ন ও িবজ্ঞােনর আ�ঃস�কর্ 

 

িবজ্ঞান কাজ কের পযর্েবক্ষেণর িভি�েত। দশর্ন কাজ কের যুি�র িভি�েত। ধমর্ 
িনভর্র কের িব�ােসর উপর। 

পযর্েবক্ষণল� তথয্েক িবে�ষণ কের িবজ্ঞান িকছু �ােয়ািগক ও �তয্ক্ষ জ্ঞান িনমর্াণ 
কের। এেত দশর্েনর িকছু েমৗিলক �ীকাযর্েক েস বয্বহার কের। 

িবজ্ঞােনর এসব ফাইি�ংসেক িনেয় দশর্ন বৃহ�র পিরসের কাজ কের। ফেল, একই 
িবষেয় দশর্ন নানামুখী ত� ও মেত িবভ� হেয় পেড়। িবেবচনার আওতা বা পিরিধ 
যত বােড়, ‘�মাণ’ তত দুবর্ল হয়, যুি�র �েয়াজনীয়তা তত বােড়। পিরণিতেত িবেরাধ 
তত �কট হয়। 

েতা, দশর্েনর এই নানািবধ িবকে�র মধয্ হেত বয্ি� মানুষ িহেসেব দাশর্িনকরা একটা 
মত বা ত�েক সিঠক িহেসেব �হণ কের। এ পযর্ােয় েস এক ধরেনর উভয় সংকট 
ও আ�িবেরােধর মুেখামুিখ হয়। 

েকােনা িবষেয় িবেরাধপূণর্ িবকে�র মধয্ েথেক যখন েকােনা একটােক �হণ করেত 
বাধয্ হয়, তখন েস দশর্েনর অবাধ যুি�চচর্ার নীিতেক ভংগ কের। আবার েসিট না 
কের িনরেপক্ষ থাকার সুেযাগও তার থােক না। 

ফলকথা হেলা, েকােনা একটা িব�াসবয্ব�ার অধীনতা িদনেশেষ তােক মানেতই হয়। 
েহাক েসিট বুি�বাদ, অিভজ্ঞতাবাদ বা অনয্িকছু। 

আমরা জািন, বাদ তথা মতবাদ মােনই এক �কােরর িব�াসবয্ব�া। িব�াসব য্ব�া 
হেত পাের যুি�িনভর্র, হেত পাের িনছক আেবগিনভর্র। আবার, যুি�িনভর্র 
িব�াসব য্ব�া মা�ই একই ধারার হেব, এমনও নয়। 

এেককটা ধমর্ এক �কার �ত� ধারার িব�াসবয্ব�া। আচার-অনু�ান বা িরচুয়য্ালস 
হেলা উ� �কার িব�াসবয্ব�ার বিহঃ�কাশ। 
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ধমর্, দশর্ন ও িবজ্ঞানেক যারা পর�েরর মুেখামুিখ দাঁড় করায়, তারা black & white 
বা either-or ফয্ালািসর িশকার। ব�ত এগুেলা একটা আেরকটার পিরপূরক। দশর্ন 
িবজ্ঞানেক কােজ লাগায়। িনেজও উপকৃত হয়। ধমর্ দশর্নেক কাজ লাগায়। আবার 
িনেজও উপকৃত হয়। 

তাই, যারা িবজ্ঞান িদেয় ধমর্েক �মাণ বা খ�ন করার েচ�া কেরন, তারা এই ি�িবধ 
েডােমইন অব নেলেজর আ�ঃস�কর্েক গুেলােয় েফেলন। এ ধরেনর 
হীনমনয্তাসুলভ অপযুি� চচর্ার মাধয্েম তারা ধমর্, িবজ্ঞান বা দশর্েনর অপবয্বহারই 
কেরন। যিদও তারা েসিট বুঝেত পােরন না। 

অিভজ্ঞতা, যুি� ও িব�াস– এই ধারায় িবজ্ঞান, দশর্ন ও ধেমর্র �মেসাপানমূলক 
স�কর্েক বুঝার জনয্ এই িভিডও ব�বয্টা আপনার কােজ লাগেত পাের। একজন 
মা� ে�াতার সামেন মাস চােরক আেগ আধ ঘ�ার এই ‘বাংিলশ’ একেসে�র 
ব�বয্টা উপ�াপন কেরিছলাম। েদেখন আপনার েকমন লােগ। বুঝেতই পারেছন, 
আেলাচনািট অনানু�ািনক। এবং চলমান বুি�বৃি�ক েগিরলা যুে�র অংশ। 

িভিডওিট েদখেত িনেচর িলংকিট �াউজ করুন, অথবা পােশর 
িকউআর েকাডিট �য্ান করুন:  

https://www.youtube.com/watch?v=SggXxQYauQs 

[আজ সকােল 'ছায়াপেথর' ভূিমকা পাতািট (chayapath.com/about-us) 
েফইসবুেক েশয়ার িদেত িগেয় িনে�া� ফেরায়ািডংটা িলেখিছলাম। েতমন েরসপ� 
েদখলাম না। তাই উপযুর্� িভিডও ব�েবয্র অবতারণা। এ িবষেয় একটা পূণর্া� 
�ব� েলখার ই�া আেছ।] 

“be scientist, not sciencist. say ‘yes’ to science but ‘no’ to 
sciencism. চাই িবজ্ঞানচচর্া। চাই না িবজ্ঞানবািদতা। তথাকিথত িবজ্ঞানমন�তা 
আসেল িবজ্ঞানবাদ ছাড়া আর িকছু নয়। ব�বাদ-ভাববােদর মেতা িবজ্ঞানবাদও 
একটা দাশর্িনক মতবাদ। িবজ্ঞােনর েমাড়েক িবজ্ঞানবাদ চািলেয় েদয়া হে� িকনা, 
েদখেত হেব। িবজ্ঞান, দশর্ন ও ধমর্েক যার যার জায়গা হেত িবেবচনা করেত হেব। 
আমার মেত, এই িতনটার পার�িরক স�কর্ �মেসাপানমূলক তথা mutually 
dependent and hierarchical.” 

 
৯ আগ�, ২০১৭ 
https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-religions-
interrelation 
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Science, Philosophy and Religion 

 

েকােনা িবষেয় what ধরেনর ��েক িবজ্ঞান পযর্েবক্ষেণর িভি�েত how ধরেনর 
‘উ�র’ িদেয় সমাধান করার েচ�া কের। 

েকােনা িবষেয় what ধরেনর ��েক দশর্ন যুি�র মানদ� িদেয় why ফরেমেট 
সমাধান করার েচ�া কের। যুি�র ৈবিচে�র কারেণ দশর্ন েকােনা িবষেয় একক 
েকােনা উ�র িদেত ‘বয্থর্’ হয়। তৎপিরবেতর্ েস সুিনিদর্� িকছু িবক� ‘উ�েরর’ কথা 
বেল। 

িদন েশেষ বয্ি�মানুষ িহেসেব �েতয্কেকই একটা িনিদর্� অব�ান �হণ করেত হয়। 

ৈবকি�ক যুি�গুেলার মধয্ হেত বয্ি�মানুষ একটােক ‘সিঠক উ�র’ িহেসেব �হণ 
কের। 

এ পযর্ােয় এেস মু� দশর্ন 
গি�ব� ধেমর্র রূপ পির�হ 
কের। 

এর গতয্�র নাই। 

তাই, দশর্ন �য়ং মু� 
�ভােবর হেলও দাশর্িনক 
তথা বয্ি� মা�ই সুিনিদর্� 
অব�ােন িনেজেক িচি�ত 
করেত বাধয্। েহাক েসটা 
অজ্ঞাতবাদ, সংশয়বাদ বা 
ৈনরাজয্বাদ। 

different approaches of science, philosophy & 
religion on the what-question 
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এই জ্ঞানতাি�ক সংকটাব�ার (epistemic predicament) জনয্ই েদখা যায়, 
িবজ্ঞান চচর্াকারীরা অিধকতর অ�সর হেত েগেল দশর্েনর সাগের হাবুডুবু েখেয় 
অবেশেষ েকােনা না েকােনা িব�াস-বয্ব�ার আ�েয় িনেজেক ‘মু�’ েভেব িনবর্াণ 
লাভ কের ধনয্েবাধ কের। 

হয্াঁ, অজ� শারীিরক, মানিসক ও জ্ঞানতাি�ক সীমাব�তার মেধয্ িনেজেক সিঠক, 
খাঁিট ও মু� ভাবার জনয্ এক কলয্াণদায়ী শু� িব�াসই আমােদর েভতরকার চািলকা 
শি�। 

এই দৃি�েত বলেত পােরন, �চিলত েকােনা িকছুেত অিব�াসও এক ধরেনর িব�াস 
বেট। 

িব�ােসর িনঃ�াস িনি� বেলই েতা আমরা েবঁেচ আিছ। 

িব�াস করুন, ঈ�র নয়, �গর্ নয়, িব�াস-বয্ব�াই ধেমর্র সাবজর্নীন পিরচয়। 

 

আেলাচনািটর িভিডও: 

www.youtube.com/watch?v=SggXxQYauQs 

[�াটর্েফােন িভিডওিট েদখেত পােশর িকউআর েকাডিট �য্ান করুন] 

 

২১ েফ�য়াির ২১, ২০১৭  
https://dorshon.com/hierarchical-relation-observation-argument-belief 
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িবজ্ঞােনর পিরণিত হেলা দশর্ন, আর দশর্ন েশষ 
পযর্� হেয় উেঠ ধমর্ 

 

১. িবজ্ঞান থাকেত িফেলাসিফ েকন? 

আজ আমরা অতয্� গুরু�পূণর্ একিট িবষয় িনেয় কথা বলেবা। েসটা হে� িবজ্ঞান, 
দশর্ন এবং ধেমর্র মেধয্ স�কর্। টিপকিট েবশ বতর্মান সমেয়র জনয্ খুবই �াসি�ক 
ও গুরু�পূণর্। 

িবজ্ঞান কী? 

িবজ্ঞােনর িভি� হে� পযর্েবক্ষণল� জ্ঞান। পযর্েবক্ষণ ছাড়াও জ্ঞান অজর্েনর আেরা 
কেয়কিট উপায় রেয়েছ। এর একটা হে� যুি�-বুি�র বয্বহার বা 
argumentation। আেরকিট হে� িব�াসিভি�ক জ্ঞান। অেনেক মেন কেরন, 
িব�াস ও জ্ঞান হে� পর�েরর সােথ স�কর্হীন ও পর�র িবপরীত দুইটা িবষয়। 
যারা এটা মেন কেরন, তারা এটাও মেন কেরন েয জ্ঞান হেলা �মাণিনভর্র িকছু। 
িব�াস �মাণিনভর্র নয়। 

পা�াতয্ জ্ঞানতে�র দৃি�েত, জ্ঞান হে� যাচাইকৃত সতয্ িব�াস। তাই জ্ঞান মা�ই 
এক �কার িব�াস। তেব িব�াসমা�ই জ্ঞান নয়। েকােনা িব�াসেক জ্ঞান হেত হেল 
েসই িব�াসেক হেত হয় সতয্ ও যাচাইকৃত বা যাচাইেযাগয্। 

িব�াস হেলা জ্ঞােনর অনয্তম অপিরহাযর্ উৎস। 

জ্ঞান হেলা েকােনা অনুস�ান �ি�য়ার ফলাফল বা পিরণিত। জ্ঞান কগিনিটভ এেজ�ী 
িনেয় কাজ কের। কগিনিটভ এেজ� েক? েসাজা কথায় এই �ে�র উ�র হেলা, 
কগিনিটভ এেজ� হে� েস যার �� আেছ। েয �� কের। জানেত চায়। িনেজর 
মেতা কের। 
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বইেয়র েকােনা �� আেছ বেল আমরা মেন কির না, যিদও বইেয় অেনক �� 
স�েকর্ আেলাচনা থােক। পািনর �াস, েটিবল িকংবা গােছরও েকােনা �� েনই। 
অ�তপেক্ষ আমরা তা জািন না। তাই, যখন আমরা জ্ঞান িকংবা কগিনিটিভিটর কথা 
বিল, তখন আসেল আমরা মানুেষর কথাই বিল। 

একমা� মানুেষরই নানা িবষেয় �� থােক। েসই �� সিঠকও হেত পাের, আবার 
ভুলও হেত পাের। 

উ�েরর েক্ষে�ও এিট �েযাজয্। উ�র সিঠক িকংবা ভুল, দুটার েয েকােনাটাই হেত 
পাের। আবার, এমনিটও হেত পাের, হয়েতা েসই ��িটই ভুল বা অেযৗি�ক। 
একজন বয্ি�র কগিনিটভ এেজ� হবার �মাণ হে�, েকােনা না েকােনা িবষেয় তার 
�� ও অনুসি�ৎসা থাকা। িবেশষ ধরেনর িকছু �ে�র উ�র খুঁেজ পাবার জনয্ 
আমরা পযর্েবক্ষেণর উপর অিধকতর গুরু�ােরাপ কির। 

আমােদর সাধারণ ৈদনি�ন জ্ঞান েথেক শুরু কের দশর্ন ও িবজ্ঞােনর জ্ঞান এভােবই 
শুরু হয়। 

ব�জগত স�িকর্ত েকােনা �ে�র উ�র খুঁেজ েপেত িবজ্ঞান ‘what’ ��েক িডল 
করেত িগেয় ‘how’ ফরময্ােট েসটার উ�র েদবার েচ�া কের। 

িবজ্ঞান গেবষণার েক্ষে� িবজ্ঞানী এবং গেবষকরা আসেল আমােদর সামেন তােদর 
িকছু পযর্েবক্ষণ এবং েসগুেলার ফলাফল তুেল ধের। েসই পযর্েবক্ষেণর িভি�েত তারা 
েকােনা িকছু স�েকর্ িকছু বয্াখয্া ও যুি� �দান কেরন। একজন িবজ্ঞানী বা গেবষক 
যা জােন তা আসেল পযর্েবক্ষণল� ফলাফল ছাড়া আর িকছুই নয়। িবজ্ঞান গেবষণার 
েক্ষে� পযর্েবক্ষণই হে� মূলিভি�। 

েকােনা �ে�র েক্ষে� িবজ্ঞান েযভােব ‘what’ �ে�র মাধয্েম আগায় এবং ‘how’ 
ফরময্ােট উ�র েদবার েচ�া কের, দশর্ন িক� েসভােব কাজ কের না। দশর্ন ‘what’ 
�ে�র উ�র েদবার েচ�া কের ‘why’ ফরময্াট অনুসরণ কের। েকােনা িকছু কীভােব 
হেলা েসটা িনেয় মাথা না ঘািমেয় েকােনা িকছু ‘েকন’ হেলা, েকন অনয্রকম না হেয় 
েসরকমই হেলা, দশর্ন েসইটা বুঝার েচ�া কের। এ কাজ করেত িগেয় দশর্ন িক� 
িবজ্ঞান �ারা অনুসৃত ‘how’ ফরময্াটেক অবেহলা ও অ�াহয্ কের না, িকংবা বািতল 
কের েদয়না। 

দশর্ন িনেয় অেনেকর মােঝই একিট ভুল ধারণা রেয়েছ েয, দশর্ন ৈবজ্ঞািনক প�িতেক 
খােটা কের েদেখ িকংবা সে�েহর েচােখ েদেখ। আসেল তা নয়। 
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�কৃতপেক্ষ, ৈবজ্ঞািনক প�িতেক দশর্ন �াথিমকভােব �হণ কের েনয়। িক� েশষ 
পযর্� েসিট িবজ্ঞােনর আওতােক ছািড়েয় যায়। একটা পযর্ােয় িগেয় �ভাবতই িবজ্ঞান 
েথেক জ্ঞানগত শাখা িহেসেব দশর্ন িনেজেক �ত� কের েনয় এবং িনেজর মেতা 
কের জীবন ও জগতেক জানার েচ�া কের। দশর্েনর এই �াত�য্েক অেনেক ভুল 
বুেঝ। 

তারা মেন কের, ‘আমার েকােনা পযর্েবক্ষেণর �েয়াজন েনই, েকােনা �ি�য়া 
অনুসরেণর �েয়াজন েনই, আিম শুধু ভাবেবা আর িচ�া করেবা। এটাই দশর্ন।’ িক� 
না, এটা আসেল দশর্ন নয়। 

েকােনা িবষয় বা টিপক িনেয় সংি�� িবষেয়র গেবষক, িবেশষজ্ঞ বা িবজ্ঞানীরা কী 
বেল েসটা সািবর্কভােব েজেন েনয়াটা হেলা দশর্েনর �থম কাজ। এর পেরর ধােপ 
সংি�� িবষেয় আেরা েমৗিলক ��েক েমাকােবলার করার িদেক দশর্ন এিগেয় যায়। 
েসই িবষয় বা টিপকিটেক আেরা বৃহ�র বা সূ�তর দৃি�েকাণ েথেক েদখার েচ�া 
কের। এভােব দাশর্িনকরা েকােনা িবষেয়র গভীের যাবার েচ�া কের। এভােবই তারা 
জ্ঞােনর পরবতর্ী ধােপ উপনীত হয়। তারা েকােনা িবষেয়র একদম েগাড়ার �� িনেয় 
অনুস�ান কের। েযমন: এটা েকন হেলা? এরকমই েকন হেলা? ইতয্ািদ। 

how, or why? 

েকােনা িবষয় িনেয় ‘how’ �ি�য়ায় অ�সর হেল কখনই ‘why’ �ে�র উ�র পাওয়া 
যায় না। দশর্ন তাই ‘why’ িনেয় কাজ কের। আর এ �ি�য়ায় কাজ করেত িগেয় 
দশর্ন আমােদর সামেন অেনকগুেলা িবক� উ�র উপ�াপন কের। পযর্েবক্ষেণর 
িভি�েত একই ডাটা বা তথয্ অনুসরণ কের িবিভ� ধরেনর ত�, িবপরীতধমর্ী, 
এমনিক পর�রিবেরাধী ত�ও গেড় উঠেত পাের। একই পযর্েবক্ষেণর আেলােক 
পর�রিবেরাধী যুি� বা দািবর উেঠ আসেত পাের। 

দশর্ন সবসময় যুি� বয্বহার কের। 

কগিনিটভ এেজ� িহেসেব আমরা যুি�র মাধয্েমই েকােনা িকছুর স�াবয্তা িকংবা 
�হণেযাগয্তা িবচার কির। বৃহ�র বা সূ�তর েযই েলেভেল দশর্ন কাজ কের েসই 
েলেভেল পযর্েবক্ষণ স�বপর হেয় উেঠ না। তাই, যুি�ই েসখােন একমা� হািতয়ার 
আর বাহন িহেসেব কাজ কের। 

তাই যুি�র মাধয্েমই দশর্ন জীবন ও জগত স�েকর্ আমােদর েমৗিলক ��গুেলার 
উ�র খুঁেজ পাওয়ার েচ�া কের। 
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দশর্ন এমন একিট িবষয় েযিট েকােনা �ে�র জবােব আমােদরেক শুধু একিটমা� 
উ�র �দান কের না। বরং, িবিভ� ধাঁেচর যুি�র ধারায় আমােদর সামেন কেয়কিট 
িবক� উ�র উপ�াপন কের। িবজ্ঞােনর েক্ষে� বয্াপারটা িভ� রকম। েয উ�র বা 
বয্াখয্া পযর্েবক্ষণ �ারা সবেচেয় েবিশ সমিথর্ত হয়, েসটােকই তখনকার ৈবজ্ঞািনক 
স�দায় সিঠক িহেসেব �হণ কের েনয়। 

বলাবাহুলয্, যুি� কখেনা একক ধাঁেচর বা চিরে�র হয় না। দৃি�েকাণ িভ� হেল 
একই িবষেয় যুি�ও িভ� হেব। তাই, েকােনা িবষয় বা �ে� দশর্ন অেনকগুেলা 
িবক� উ�র হািজর করার মাধয্েম �িতিট উ�েরর সবলতা ও দুবর্লতাগুেলােক 
সমভােব তুেল ধের। 

�� হেত পাের, যুি�র েক্ষে� এ ধরেনর �িতসম (counter-balanced) 
পিরি�িতেত েতা �িতিট উ�র বা অপশেনর সমথর্েনই যুি� পাওয়া যায়। েসেক্ষে� 
মানুষ েকান উ�র বা অপশনিট েবেছ িনেব? 

�েতয্ক বয্ি�র দািয়� হে�, তার কােছ েয যুি�েক অিধকতর �হণেযাগয্ বেল মেন 
হয় েসিট েবেছ েনওয়া। বয্ি� িকংবা দাশর্িনক িহেসেব আমরা যুি�র িভি�েতই 
েকােনা অপশনেক ে�ফার কির বা েবেছ েনই। যিদও আিম জািন, অনয্রা েয অপশন 
েবেছ িনেয়েছ, েসিটর পেক্ষও যুি�র সমথর্ন আেছ। যিদও আমার দৃি�েত তা দুবর্ল 
ও অ�হণেযাগয্। 

ৈবকি�ক পিরি�িতেত আমরা আমােদর পছে�র অপশনিটেক েবেছ েনয়ার কারণ 
হেলা, এটাই আমােদর কােছ একমা� সিঠক অপশন িকংবা সবেচেয় �হণেযাগয্ 
উ�র বেল মেন হেয়েছ। আমরা যখন এভােব েকােনা একিট অপশনেক েবেছ েনই, 
তখন িঠক েকান শি� আমােদরেক েসই অপশনটা �হণ করেত �েরািচত কের? 
েকান িজিনসটার কারেণ আমরা িবেশষ এই অপশনটােকই একমা� সিঠক অপশন 
বেল মেন কির? 

অয্াবডাি�ভ লিজেকর ভাষায়, আমরা এটােক ‘সেবর্া�ম বয্াখয্ােক েবেছ েনওয়া’ বা 
‘Inference to the best explanation (IBE)’ বেল থািক। অেনকগুেলা অপশন 
বা দাশর্িনক বয্াখয্া েথেক যার যার িবেবচনা েমাতােবক আমরা এেককজন এেককটা 
অপশন বা বয্াখয্ােক েবেছ েনই বা িনেত বাধয্ হই। 

আমরা সবাই যিদও একই পৃিথবীেত বাস কির, �ায় একই রকম অিভজ্ঞতা অজর্ন 
কির, তবুও আমােদর িচ�াধারা, মতাদশর্, দাশর্িনক অব�ান �ভৃিত বয্ি�েভেদ 
আলাদা, িবপরীতধমর্ী, এমনিক পর�রিবেরাধীও হেয় থােক। ওয়ানস এেগইন, এটা 
েকন হয়? 
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েকােনা একিট �ে�র উ�ের দশর্ন েকন একিটমা� উ�র �দান কের না? 

আমরা জািন, দাশর্িনক উ�র মা�ই অ�গর্তভােব অমীমাংিসত বা পয্ারাডি�কয্াল। 
philosophical problems are perennial and philosophical 
propositions are paradoxical in its true nature. এর মােন হে�, যুি�র 
িদক েথেক সব উ�রই �িতসম বা সমান। বয্ি�র ইনেটনশন বা িনয়তই িঠক কের, 
েকানটােক েস সিঠক বা ‘�মাণ’ িহেসেব �হণ করেব। 

সৃি�গতভােব মানুষ িচ�াশীল �াণী। যুি�-বুি� তার হািতয়ার। েকােনা িকছু বলার 
সমেয় আমরা েকােনা না েকােনা যুি� িদেয়ই তা বলার েচ�া কির। আমরা এটাও 
েদিখ, অনয্ েকউ েসই একই যুি� বয্বহার কের হয়েতা এমন িকছু বলেছ েযটা 
আমার (দাশর্িনক) অব�ােনর িবপরীত। এমনিক েস এই যুি� িদেয়ই হয়েতা আমার 
অব�ানেক চয্ােল� করেছ, এমনিক বািতলও কের িদে�! 

দশর্েনর এই িপিকউিলয়ার এ� পয্ারাডি�কাল ৈবিশ�য্ মানবজািতর জনয্ আিশবর্াদ। 

িনেজেদর পছ� অনুযায়ী েকােনা িকছু েবেছ েনবার সুেযাগ দশর্ন আমােদরেক িদে�। 
দশর্েনর কারেণই আমরা আমােদর ই�া অনুযায়ী �াধীনভােব েকােনা িকছু েবেছ 
িনেত পাির, িনেজেদর িবেবক-বুি� অনুযায়ী িস�া� �হণ করেত পাির। িফেলাসিফর 
অনুপি�িতেত আমরা েরাবট হেয় েযতাম। িকংবা হতাম অবলা �াণী, অথবা কাঠ, 
পাথর, জড়। 

�� হেত পাের, দশর্েন েতা আমরা পযর্েবক্ষণ এবং যুি�– এ দুিট বয্বহার কেরই 
িস�া� �হণ কির, তাহেল েকন আমরা িদনেশেষ অেনকগুেলা অপশন েথেক একিট 
অপশনেকই েবেছ েনই? পূেবর্ই বেলিছ, এটা আসেল আমােদর মানিসকতা বা 
এিটচুেডর পাথর্েকয্র কারেণ। েযটােক জ্ঞানতে� ‘belief’ বা িব�াস িহেসেব অিভিহত 
করা হয়। েকােনা িকছু সিঠক িহেসেব �হণ করার েপছেন আমােদর িব�াসই 
সবেচেয় বড় ভূিমকা পালন কের। এর উপর িভি� কেরই আমরা অেনকগুেলা 
অপশন েথেক একটােক েবেছ েনই। 

েয িব�ােসর েপছেন পযর্েবক্ষণ িকংবা যুি�র েকােনা সমথর্ন থােক না েসই িব�াসেক 
বলা হয় ডগময্ািটক িবিলফ বা অ�িব�াস। আর েয িব�ােসর েপছেন পযর্েবক্ষণ 
এবং যুি�র সমথর্ন থােক েসই িব�াসেক ‘জ্ঞান’ িহেসেব ধরা হয়। 

অতএব, �াথিমক পযর্ােয় আমােদর জনয্ িবজ্ঞান অপিরহাযর্। 

তেব, ‘what’ �ে�র উ�র জানার জনয্ িবজ্ঞান েযেহতু ‘how’ �ি�য়ােত অ�সর 
হয় েসেহতু এটােক আমরা চূড়া� িহেসেব ধের িনেত পাির না। 
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কগিনিটভ এেজ� িহেসেব আমরা নানান িবষয় িনেয় িচ�া কির। েকােনা িবষেয় 
দুেয়কটা উ�র েপেয়ই আমরা স�� হেয় যাই না। এটা েকন, ওটা েকন, এটা এ 
রকম েকন, ও রকম নয় েকন– এ রকম নানা ধরেনর �� আমােদর মেন সবসময় 
উঁিক েদয়। এভােবই আমরা আসেল েকােনা �ে�র েকন’র উ�র খুঁেজ েপেত চাই। 
েহায়াই ফরফয্ােট তথা েকন’র উ�র পাওয়ার জনয্ �ভাবতই আমরা যুি�চচর্া তথা 
দশর্েনর আ�য় িনেত বাধয্ হই। 

২. ইসলােমর মূল ��াবনা হেলা িপউর অয্া� েকার িফেলাসিফ 

যারা িফেলাসিফ েবােঝ না, েসিট তােদর সমসয্া। ইসলাম ও দশর্েনর স�কর্ িনেয় 
আমার িকছু েলখা আেছ। এখােন তাই ি�রুি� এিড়েয় এ িবষেয় নতুন কের িকছু 
বলেত চাি�। 

আেগই বেলিছ, দশর্ন িক� েকােনা �ে�র উ�েরই আপনােক একিটমা� অপশন বা 
উ�র �দান করেব না। বর�, দশর্ন আপনােক একিট সিঠক উ�র খুঁেজ েপেত 
সহায়তা করেব এবং পাশাপািশ আপনােক িবক� অপশন বা উ�রগুেলাও েদিখেয় 
িদেব। 

তেব, দশর্ন আমােদরেক েয িবক� অপশনগুেলা �দান কের েসগুেলা অসীম সংখয্ক 
হেব না। বরং সীিমত। কারণ, যুি�র িভ�তা থাকেলও মানবীয় যুি�র েমৗিলক 
কাঠােমা িভি�গতভােব সুিনিদর্� এবং উপির পযর্ােয় তা একটা িনিদর্� পিরসেরর মেধয্ 
সীমািয়ত। 

সীিমত কেয়কিট অপশেনর মেধয্ েয েকােনা একিট অপশন েবেছ িনেত হয়, এই 
বা�বতােক সামেন েরেখ েকউ �� তুলেত পাের, অনয্ েকােনা অপশন না িনেয় 
আমরা েকন একিট িবেশষ অপশনেকই েবেছ েনই? েকান শি�র সাহােযয্ বা 
�েরাচনায় আমরা এটা কের থািক? 

এই �ে�র একমা� �হণেযাগয্ উ�র হেলা, এেক্ষে� িডটারমাইিনং ফয্া�র হেলা 
আমােদর িব�াস বা দৃি�ভি�। েকােনা অপশন েবেছ েনবার জনয্ জীবন ও জগত 
স�েকর্ আমােদর ইনি�ংি�ভ েবিসক পয্ারাডাইম বা অ�গর্ত েমৗিলক জীবনেবাধ– 
যােক আমরা এক কথায় িব�াস বিল, তা মূল ভূিমকা পালন কের। 

িব�াসই আমােদরেক সবেচেয় েবিশ অনু�ািণত কের। িব�াসই জ্ঞানগত িস�াে�র 
মূল িনয়ামক। 

আমরা জািন, িব�াস েথেকই ধেমর্র উৎপি�। 
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েয েকােনা ধেমর্র মূেল রেয়েছ িব�াস। তেব একিট �চিলত ভুল ধারণা হেলা– 
িব�াস হে� এমন িকছু, েযটার জনয্ েকােনা পযর্েবক্ষণ িকংবা যুি�র �েয়াজন েনই। 
এই ধারণািট সতয্ নয়। 

আেলাচনার ি�তীয় পযর্ােয় এেস আমরা যিদ এই িবষয়গুেলার সােথ ইসলােমর তুলনা 
কির তাহেল েদখেবা, েকারআেনর িবিভ� আয়ােত আ�াহ তায়ালা বেলেছন, েতামরা 
েতামােদর চারপােশর ইি�য়ল� িবষয়গুেলা গভীরভােব পযর্েবক্ষণ ও িনরীক্ষণ কেরা। 

এই েয আকাশ, বাতাস, চাঁদ, সূযর্, পািখ, বৃক্ষ, ফলমূল– এ সবগুেলাই েতা আমরা 
আমােদর ইি�য় �ারা পযর্েবক্ষণ করিছ। আমরা জািন, েকারআেনর েবিশরভাগ সূরাই 
ম�ায় অবতীণর্ হেয়েছ। ম�ী যুেগর ইসলােম শরীয়ত বা েতমন েকােনা িবিধিবধান 
িছেলা না। তাওহীদ, িরসালাত, আিখরােতর মেতা েমৗিলক িবষয়গুেলাই তখন 
ইসলােম িছেলা। নবুয়েতর দশম বছের মহানবী (সা.) েমরােজ গমন কেরন। েসখােন 
িতিন পাঁচ ওয়া� নামাজ আদােয়র আেদশ লাভ কেরন। 

ম�ী যুেগ অপশনাল েরাজা ও েশেষর িদেক নামােজর মেতা অ� কেয়কিট িবষয় 
ছাড়া আর েতমন েকােনা িকছুই বাধয্তামূলক িছেলা না। 

তাহেল, ম�ী যুেগ মুসলমান হওয়া সাহাবীেদরেক েকন সবেচেয় উৎকৃ� মানুষ 
িহেসেব মেন করা হয়? েসটা তােদর বুঝজ্ঞান এবং ঈমান ও আকীদায় দৃঢ় িব�ােসর 
কারেণই। তাওহীদ, েরসালাত এবং আিখরােতর মেতা ইসলােমর েমৗিলক 
িবষয়গুেলােত তারা িব�াস �াপন কেরিছেলা। তাওহীদ, েরসালাত এবং আিখরােতর 
আেলাচনায় েকারআেন আ�াহ তায়ালা অসংখয্বার মানুেষর পযর্েবক্ষণ এবং 
অিভজ্ঞতার কথা উে�খ কেরেছন এবং এরপর িতিন যুি� �দান কেরেছন। 

ইসলাম ধেমর্র অনুসারী িহেসেব এই ধমর্ স�েকর্ আমার বুঝজ্ঞান েবশ ভােলা বেলই 
আিম িব�াস কির। 

ঈমান এবং আকীদার মেতা ইসলােমর েমৗিলক বা েকার িবষয়গুেলা �কৃতপেক্ষ এক 
ধরেনর দাশর্িনক সমাধান বা kind of philosophical outcome। পরম সতয্ 
আেছ িকনা, না থাকেল এই ��টা আমােদর মেন আেস েকন? থাকেল তা আমরা 
েকাথায় ও কীভােব পােবা? বা�বতা আসেল কী? পরম বা�বতা বেল আসেল িক 
িকছু আেছ? 

এ ধরেনর ��গুেলার এক ধরেনর উ�র হে� তাওহীদ িব�াস বা mono-theism। 
তাওহীদ িব�াস অনুযায়ী, আ�াহ তায়ালাই একমা� পরম বা�ব। িতিন না থাকেল 
এ পৃিথবীর অি�� লাভ হেতা না। 
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সৃি�কতর্া একজন নািক বহু, সৃি�কতর্া আেছন িকনা, অথবা িতিন অবতার িহেসেব 
পৃিথবীেত এেসেছন িকনা– এসব �ে�র উ�ের ইসলােমর িনজ� একিট অব�ান 
রেয়েছ। েসটা হে�– সৃি�কতর্া বা ঈ�র আেছন। িতিন একক ও অি�তীয়। তাঁর 
েকােনা অংশীদার নাই। 

এইগুেলা আসেল এেককটা েমটািফিজকয্াল বা অিধিবদয্ক ইসুয্। 

ঈ�র পৃিথবীেত ওহী নািযল কেরেছন মানুষেক সিঠক পেথ পিরচালনা করার জনয্– 
এটাও আসেল িফেলাসিফকয্াল িবষয়। ঈ�র যিদ েথেক থােকন, তাহেল মানুষ 
কীভােব তাঁর সােথ স�িকর্ত হেব, কীভােব তাঁর কাছ হেত েহদােয়ত লাভ করেব, 
তা িনেয় ইসলাম যা বেল েসটােক আমরা নবুয়েতর ধারণা িহেসেব জািন। 

‘�কৃিতর স�ান’ িহেসেব মানুষ ৈতির কেরেছ এই অেথর্ আমােদর সামািজক 
বয্ব�াপনােক �াকৃিতক েফেনােমনা বা �কৃিতর অংশ িহেসেব িবেবচনা করেল এবং 
শরীয়তেক �কৃিতস�তভােব জীবন পিরচালনার গাইডলাইন িহেসেব ধরেল আমরা 
বলেতই পাির, নবুয়েতর ধারণা হেলা এক ধরেনর সামািজক দশর্ন। 

এই ধারার িব�-দশর্ন বা পয্ারাডাইম অনুসাের ঈ�র হে�ন �কৃিতর সৃি�কতর্া ও 
িনয়�া। যারা িফেলাসিফ েবােঝন, উ�র বা ��ািবত সমাধােনর সােথ একমত েহান 
বা না েহান, তারা বুেঝন েয এই সকল �� ও িবষয় আসেল খাঁিট িফেলাসিফকয্াল 
েকােয়�ন ও ইসুয্। দশর্েনর মূল শাখা হে� েমটািফিজ�। আর এগুেলা েতা 
েমটািফিজে�রই ��। এই েমটািফিজকয্াল ��গুেলার িকছু সুিনিদর্� উ�র ইসলাম 
আমােদরেক েদয়। 

এ কােজ ইসলাম জ্ঞানতে�র �চিলত প�িতেতই অ�সর হয়। েযমন, জ্ঞান অজর্ন 
ও যাচাইেয়র �চিলত প�িতগুেলার সহায়তা েনয়। যখন েযখােন েযটা �েযাজয্ হয় 
বা হেত পাের তখন েসখােন েসটার সােপাটর্ েনয়া হয়। েক্ষ�িবেশেষ তা হেত পাের 
অিভজ্ঞতা বা বুি� বা �জ্ঞা বা সাক্ষয্ িকংবা অথিরিট। 

ইসলােমর বাইেরও িফেলাসিফেত আমরা এই �� ও ইসুয্গুেলার আেরা িকছু িবক� 
সমাধান বা উ�র েদখেত পাই। অেটােনামাস কগিনিটভ এেজ� বা িবেবক-
বুি�স�� মানুষ িহেসেব আিম এেভইেলবল উ�রগুেলার মধয্ েকােনা একিটেক 
�হণ কির। �� হে�, আিম েকন েসই অপশনটাই েবেছ েনই? আিম িব�াসীই বা 
েকন? 

‘আিম িব�াস কির, তাই িব�াসী, েকােনা �কার কারণ ছাড়াই, এটা আমার কােছ 
ভােলা মেন হয়, সুতরাং এটা ভােলা’– অেনেক এ রকম িচ�া কের। অেনক ধািমর্ক 
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বয্ি�ও এরকম িচ�া কের থােকন। আমার দৃি�েত এিট অ�হণেযাগয্, ধমর্িবেরাধী ও 
েবাকামীসুলভ অ� িচ�া। 

িনেজর বয্াপাের বলেত পাির, একজন ধািমর্ক বয্ি� িহেসেব আিম িবেশষ কের 
ইসলাম ধমর্েক অনুসরণ করার কারণ হেলা, আ�স�া, জীবন ও জগত স�েকর্ 
আমার পযর্েবক্ষণ ও অনুমান আমােক বাধয্ কের িবেশষ িকছু যুি�েক �হণ করেত। 
শি�শালী ‘why’ �ে�র উ�র পাওয়ার জনয্ একিট সিঠক ও সু�� উ�র েবেছ 
েনয়ার কােজ আমার পযর্েবক্ষণল� অিভজ্ঞতা আমােক পথ েদখায়। 

অনয্ েকাথাও আিম আমার ‘why’ �ে�র উ�র পাই না। আিম যখন েকারআন পিড়, 
ওহী স�েকর্ ধারণা লাভ কির, মহানবীর (সা.) জীবন স�েকর্ জািন; তখন আমার 
কােছ েসগুেলা সিঠক, �হণেযাগয্ ও যুি�সংগত বেল মেন হয়। এ কারেণই আিম 
ইসলাম ধমর্ অনুসরণ কির। 

এবার আসুন, ‘িবজ্ঞান, দশর্ন এবং ধমর্’ িনেয় আেলাচনার সারাংশ আেলাচনা করা 
যাক। 

৩. দশর্ন কীভােব িব�াসবয্ব�া বা ধমর্ হেয় উেঠ 

how philosophy ends up in belief system or religion 

িবজ্ঞান কাজ কের পযর্েবক্ষেণর সাহােযয্। পযর্েবক্ষন আমােদরেক যুি�র িদেক িনেয় 
যায়। আর যুি� তখনই িস�া� অথবা জ্ঞান িহেসেব িবেবিচত হয় যখন েসটা 
িব�ােসর উপর িভি� কের বা িব�ােসর সম�েয় গেড় উেঠ। 

পযর্েবক্ষণ, যুি� এবং িব�াস– এ িতনিট িবষেয়র সমি�ই হে� জ্ঞান। এিট সমকালীন 
পা�াতয্ জ্ঞানতে�র কথা বা agreed point। 

িক� একই িবষয় পযর্েবক্ষেণর পরও িবিভ� বয্ি� িবিভ� যুি� �দান করেত পাের। 
আর মানুেষর সহজাত দক্ষতা ও বুি�ম�ার মা�াও এক নয়। আবার এেকক বয্ি�র 
মন-মানিসকতাও এেকক রকম। এ কারেণ িব�ােসর েক্ষে�ও বয্ি�েভেদ পাথর্কয্ 
লক্ষয্নীয়। এ কারেণই দশর্েনর জগেত এত আইেটম। আপিন যিদ েকােনা একটা 
েরিসিপেত পিরবতর্ন আেনন, তাহেল নতুন আইেটম ৈতির হেব। 

আমােদর �েতয্েকরই আ�স�া, জীবন ও জগত িনেয় িবেশষ িকছু দৃি�ভি� রেয়েছ। 
েকােনা িকছু পযর্েবক্ষেণর পর আমরা েসটা িনেয় েস ধরেনর যুি�ই �দান কির 
েযগুেলা আমােদর দৃি�ভি�র সােথ িমেল যায়। আর েস কারেণ একই িবষেয় 
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এেককজেনর জ্ঞানও হয় এেকক রকম। আমার জ্ঞােনর সােথ আপনার িকংবা অনয্ 
কােরা সােথ আমােদর জ্ঞােনর িমল হেতও পাের, নাও হেত পাের। 

একই পৃিথবীর আেলা বাতােস েথেকও আমােদর জ্ঞােনর মেধয্ রেয়েছ িভ�তা ও 
ৈবপিরতয্। আবার, একই িবষেয় এেককিট িডিসি�ন আমােদরেক এেকক রকম জ্ঞান 
দান কের। ধমর্ও েসরকম একটা িডিসি�ন। ধেমর্র েক্ষে�, এেকক জেনর মতামত 
এেকক রকম হওয়া বা দৃি�ভি�র িভ�তা থাকাটা খুবই �াভািবক। 

আপিন যিদ দশর্েনর কথা বেলন, এেক্ষে� িক� আপনার অপশন খুবই সীিমত। 
�িতিট ধােপই আপনােক যুি�র সাহােযয্ এগুেত হেব। িবজ্ঞােনর েক্ষে� আপনার 
অপশন আেরা েবশী সীিমত। কারণ, সবিকছু আপনােক পযর্েবক্ষেণর মাধয্েম যাচাই 
কের িনেত হেব। 

যারা িনেজেদরেক ‘িবজ্ঞানমন�’ দািব কের থােকন, আিম তােদরেক বিল িবজ্ঞানবাদী 
বা scienceist। তারা, মােন িবজ্ঞানবাদীরা যুি� েদন, ‘িবজ্ঞান আমােদরেক খুব 
সুিনিদর্� উ�র েদয়, েকােনা িবষেয় এটা েয উ�র �দান কের েসটােত ততটা 
মতপাথর্কয্ েদখা যায় না, যতটা অনয্ানয্ েক্ষে� েদখা যায়। সুতরাং, আমােদর উিচত 
িবজ্ঞানেকই চূড়া� িহেসেব �হণ করা।’ 

হয্াঁ, িবজ্ঞান আমােদরেক খুব সুিনিদর্� উ�র েদয়, এটা সিতয্। তেব এর কারণ হে�, 
িবজ্ঞান আসেল খুব সীিমত পিরসের কাজ কের। েকােনা িকছু ‘কীভােব’ ঘেট িবজ্ঞান 
েসটা িনেয় কাজ কের। আর এেক্ষে� িবজ্ঞান সাহাযয্ েনয় পযর্েবক্ষেণর। িক�, আমরা 
যখন েকােনা িকছু ‘েকন’ ঘেট, এই �ে�র উ�র খুঁেজ েপেত িবজ্ঞােনর সাহাযয্ িনেত 
চাই তখন েস ��িটর সদু�র �দান করা িবজ্ঞােনর জনয্ অস�ব হেয় পেড়। এর 
কারণ হে�, ‘why’ �ে�র উ�র েদবার জনয্ সাবেজি�িভিটর দরকার হয়। �েয়াজন 
হয় যুি�র। উপযু� যুি�েক খুঁেজ িনেয় তা �হণ করেত হয়। 

আর যুি� এবং পযর্েবক্ষণ, এ দুিট এক িবষয় নয়। যিদও এ দুিট িবষয় িমউচুয়য্ািল 
এ��ুিসভ বা ক�ািড�িরও নয়। তেব, আলাদা িবষয়। 

যুি�র পিরসর অেনক িব�ৃত। 

আর েস কারেণই যুি� আমােদরেক অেনকগুেলা অপশন �দান কের। কগিনিটভ 
এেজ� বা মানুষ িহেসেব আমরা একইসােথ সব অপশনেকই �হণ কের িনেত পাির 
না। িবদয্মান অপশনগুেলা েথেক েয েকােনা একিটেক েবেছ িনেত হয়। আপিন 
হয়েতা বলেত পােরন, ‘আিম অপশনগুেলার েকােনাটাই �হণ করেবা না।’ এেক্ষে�ও 
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িক� আপিন একিট অব�ান �হণ করেছন বা করেত বাধয্ হে�ন, েযটােক আমরা 
বিল ‘িনিহিলি�ক’, ‘এগনি�ক’ িকংবা ‘ে�পিটক’ অব�ান। 

েকােনা েজােটই যিদ আপিন না থােকন তাহেল আপিন েজাটিনরেপক্ষ েজােটর সদসয্! 

সংগত কারেণই, জীবন ও জগেতর রহসয্ উে�াচেনর কােজ িবজ্ঞােনর চাইেত 
দশর্েনর পিরসর অিধকতর িব�ৃত। িবজ্ঞােনর তুলনায় দাশর্িনক মত বা িবক� েবিশ। 
আবার দশর্েনর েচেয় ধেমর্র পিরসর ও �দ� অপশন আরও েবিশ। েকােনা অপশন 
�হণ করার জনয্ দশর্ন আমােদরেক পরামশর্ বা িনেদর্শ �দান কের না। বরং, আপিন 
যিদ েকােনা একিট অপশনেক চািপেয় েদন বা কাউেক �হণ কের িনেত বাধয্ কেরন, 
তাহেল আপিন আসেল দশর্েনর িশক্ষার িবপরীত কাজিটই করেলন। 

এর কারণ হে�, দাশর্িনক েকােনা আেলাচনায় আপিন স�াবয্ এমন েকােনা িকছুেক 
বাদ িদেত পােরন না, যা যুি� �ারা সমিথর্ত। েহাক তা আপনার দৃি�েত দুবর্ল যুি�। 
েয েকােনা িফেলাসিফকয্াল ইসুয্র জনয্ এিট �েযাজয্। 

িফেলাসিফেত �েতয্কটা িবষয় িনেয় অেনকগুেলা �প, পেয়�, �ুল বা ধারা ও 
িথওির থােক। সবগুেলার েপছেন বা সমথর্েনই থােক িনজ িনজ পয্াটােনর্র যুি�। 

দাশর্িনক িহেসেব েকউ যিদ অিভজ্ঞতাবাদী (empiricist) হেয় থােক, তাহেল িতিন 
�ভাবতই বুি�বাদীেদর যুি�গুেলােক বািতল কের িদেবন। একইভােব েকউ যিদ 
বুি�বাদেকই (rationalism) েবিশ ভােলা মেন কের, তাহেল িতিন অিভজ্ঞতাবাদেক 
বািতল কের িদেবন। িক�, দশর্েনর ছা� ও িশক্ষক িহেসেব আিম জািন, দশর্েনর 
�িতিট অপশেনর পেক্ষই যুি�র সমথর্ন রেয়েছ। 

েগাঁড়ািমমু�, অবাধ ও �াধীন জ্ঞানকা� িহেসেব দশর্েনর মূল ৈবিশ�য্েকই আমরা 
আসেল অ�াহয্ (violate) কির যখন আমরা একজন বয্ি� বা দাশর্িনক িহেসেব 
িদনেশেষ িবেশষ েকােনা একিট অপশনেকই েবেছ েনই। ই�ায় েহাক িকংবা 
অিন�ায়, আসেল আমােদরেক অবেশেষ েসটাই করেত হয়। কারণ, েকােনা একিট 
িবেশষ বা সুিনিদর্� অব�ানেক করণীয় বা অনুসরণীয় িহেসেব েবেছ েনওয়া ছাড়া 
আপিন অ�সর হেত পারেবন না। 

আপিন দশর্েনর �ােস িবিভ� অপশন িনেয় কথা বলেত পােরন, েসগুেলার �িট-
িবচুয্িত ও সমােলাচনা িনেয় আেলাচনা করেত পােরন, িবক� অপশন েদখােত 
পােরন। িক�, েশষ পযর্� একজন মানুষ িহেসেব আপিন অবশয্ই েকােনা না েকােনা 
অপশন েবেছ িনেয় েকােনা একিট পািটর্কুলার অব�ান �হণ করেত বাধয্। 
েতমিনভােব আপনার িশক্ষাথর্ীরাও েকােনা না েকােনা অব�ােনর সােথ অবেশেষ 
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িনেজেক আইেডি�ফাই করেত বাধয্। বা�ব জীবেন েযেহতু আমরা িনরেপক্ষ বা 
িনি�য় থাকেত পাির না। 

�ােজিডটা হেলা, এ রকম সুিনিদর্� একিট অব�ান �হণ করার মাধয্েম আসেল 
আমরা অবাধ, �াধীন, েগাঁড়ািমমু� ও িনরেপক্ষ জ্ঞানকা� িহেসেব দশর্েনর েয ৈবিশ�য্ 
েসটােকই কাযর্ত বািতল বা অ�াহয্ কির। আমরা েকন এটা কির? এই পয্ারাড� বা 
িডেলমার সমাধানই বা কী? 

এই �ে�র উ�র পাওয়ার েচ�া করেল আপিন বুঝেবন, আসেল মানুষ িহেসেব 
আমােদর কগিনিটিভিটর মূেল রেয়েছ িব�াস তথা �তঃ�েণািদত বা অ�গর্ত 
ই�াশি� ও দৃি�ভি�র অন�ীকাযর্ ভূিমকা। এগুেলার উপর িভি� কেরই আমােদর 
�ত� জ্ঞানজগত বা congnitivity গেড় ওেঠ। আর তাই, জ্ঞানতাি�ক আেলাচনা 
তথা জ্ঞান-দািবর মূলয্ায়েনর েক্ষে� িব�াসেক েকার আইেডি�ফায়ার ও জাি�ফায়ার 
িহেসেব �হণ করেত হয়। 

৪. সমকালীন পা�াতয্ জ্ঞানত� অনুসাের িব�াস হেলা জ্ঞােনর অনয্তম �ধান অনুষ� 

সবেশেষ আিম আপনােদর খুব চমক�দ একিট তথয্ িদেত চাই। ‘belief’ বা ‘িব�াস’ 
শ�িট জ্ঞানত� সং�া� বই িকংবা েলখায় সবেচেয় েবিশ বয্বহৃত শ�। আপিন 
েযখান েথেক ই�া জ্ঞানতে�র একিট বই বা আিটর্েকল িনেয় ‘belief’ িলেখ সাচর্ 
েদন, তাহেল েদখেবন, এই শ�িট বহুল বয্বহৃত শে�র একদম শীেষর্ই রেয়েছ। 

তেব, জ্ঞান অজর্ন �ি�য়ায় িব�ােসর ভূিমকা েয কতটা গুরু�পূণর্ েস িবষেয় দশর্েনর 
অেনক িশক্ষাথর্ী, এমনিক িশক্ষকরাও ততটা সেচতন নয়। িবেশষ কের যারা 
সমকালীন জ্ঞানত� পেড় নাই। 

পুন�, িব�ােসর উপর িভি� কের ধমর্ গেড় ওেঠ। েসই িব�াস ডগময্ািটকও হেত 
পাের, আবার পযর্েবক্ষণ ও যুি�েবােধর সমথর্ন িনেয়ও হেত পাের। েকােনা িব�াস 
যখন পযর্েবক্ষণ ও যুি�েবােধর সম�েয় গেড় ওেঠ, েসটা হে� �হণেযাগয্ িব�াস 
তথা জ্ঞান উৎপ�কারী িব�াস বা knowledge making belief। 

‘জ্ঞান হে� যাচাইকৃত সতয্ িব�াস’– এই কথািট এক িশষয্েক ে�েটা �ায় ২০০০ 
বছর আেগ বেল েগেছন। 

১৯৬৩ সােল এডমু� এল েগিটয়ার ‘Is justified true belief knowledge? 
(যাচাইকৃত সতয্ িব�াস মা�ই িক জ্ঞান?)’ িশেরানােম িতন পৃ�ার একিট েছা� 
আিটর্েকল িলেখন। েসখােন িতিন এটা েদখােত সক্ষম হেয়েছন, িকছু েক্ষে� িকছু 
িবষয় ভাগয্�েমও সতয্ হেয় েযেত পাের। যাচাইকৃত সতয্ িব�াস তথা JTB-ত� 
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অনুসাের েসই ভাগয্ানুমান বা lucky guess-ও কােরা কােছ ভুল�েম জ্ঞান িহেসেব 
িবেবিচত হেত পাের। যিদও আমরা জািন, যথাথর্ভােব যাচাই করা ছাড়া িনছক 
অনুমানিনভর্র েকােনা ‘জ্ঞান’ �কৃত জ্ঞান হেত পাের না। 

তাহেল এর সমাধান কী? 

JTB-র ��াবনােক সিঠক করার জনয্ অেনক ��াবনাই েদওয়া হেয়েছ। তেব, 
জ্ঞােনর সংজ্ঞা িনেয় জ্ঞানতাি�েকরা একমত হেত পােরন নাই। েগিটয়ােরর ��িটর 
মাধয্েম িবংশ শতা�ীর মধয্ভাগ হেত সমকালীন জ্ঞানতে�র যা�া শুরু হেয়েছ। যিদও 
জ্ঞানত� বা জ্ঞােনর যা�া আসেল তখন েথেকই শুরু হেয়েছ যখন মানব সভয্তার 
উে�ষ তথা মানুষ িফেলাসিফ চচর্া শুরু কেরেছ। 

‘িফেলাসিফ’ শ�টার িভি�ই জ্ঞান। আমরা জািন, দুিট �ীক শ� েথেক ‘িফেলাসিফ’ 
শ�িট এেসেছ। একিট হে�, ‘িফেলাস’ (philos) এবং আেরকিট হে� ‘েসািফয়া’ 
(sophia)। এগুেলার অথর্ করেল দাঁড়ায় জ্ঞােনর জনয্ ভােলাবাসা। 

িচ�ািবদ িহেসেব যােদরেক আমরা দাশর্িনক বিল– এেদর সবাই জ্ঞােনর বয্াপাের 
কথা বেলেছন েসই আিদকাল েথেকই। হয়েতা �ীক যুেগর আগ েথেকই এর চচর্া 
হেয় আসেছ। আসেল সিঠক সময়টা আমরা েকউ জািন না। 

এই আেলাচনায় আমরা িবজ্ঞান, দশর্ন এবং ধেমর্র মধয্কার স�কর্ স�েকর্ পির�ার 
ধারণা পাওয়ার েচ�া কেরিছ। এই িতনিট �ধান জ্ঞানকাে�র মধয্কার এ স�কর্িট 
আসেল �মেসাপানমূলক বা hierarchiacal নয়। বরং, সমতলধমর্ী বা 
horizontal। 

িবজ্ঞান অথবা দশর্ন, িকংবা 

িবজ্ঞান অথবা ধমর্, িকংবা 

দশর্ন অথবা ধমর্– িবষয়িট এ রকম নয়। 

িবজ্ঞান আমােদর অবশয্ই �েয়াজন। িবজ্ঞান িদেয় শুরু করেলও সতয্ানুস�ান 
�ি�য়ার অ�গিতেত আমরা এক পযর্ােয় জীবন ও জগেতর বৃহ�র সতয্েক জানার 
জনয্ পরবতর্ী েলেভল তথা ‘why’ �ে�র মুেখামুিখ হই বা হেত বাধয্ হই। 

এ পযর্ােয় দশর্ন আমােদরেক যুি�র হািতয়ার তুেল েদয়। যার সাহােযয্ আমরা িকছু 
�ক� বা িবক�েক িনধর্ারণ কির। অবেশেষ এর মধয্ হেত েকােনা একটা িবক�েক 
আমরা একমা� সতয্ িহেসেব �হণ কির। 
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আমােদর দশর্নচচর্া অথর্হীন হেয় পেড় যিদ আমরা েকােনা একিট িবেশষ দাশর্িনক 
অব�ােন িনেজেদর আইেডি�ফাই না কির। আেগই বেলিছ, �াইেম� অব �ােজিড 
হেলা, আমরা যখন অপরাপর িবক�গুেলােক বািতল বা অ�াহয্ কের একটা সুিনিদর্� 
দাশর্িনক অব�ান �হণ কির তখন আমরা �কারা�ের দশর্েনর েয িনরেপক্ষ ও মু� 
আবহ তথা ি�েনস, েসটােকই অ�াহয্ কির। 

িবেশষ দাশর্িনক অব�ানেক ‘দয্া অনিল �ুথ’ িহেসেব �হণ করাটা হেলা আসেল 
িবেশষ েকােনা িব�াস-বয্ব�ার উপর আ�াশীল হওয়ার নামা�র। এই দৃি�েত দশর্ন 
েশষ পযর্� একজন দাশর্িনেকর কােছ এক ধরেনর ধেমর্ পিরণত হয়, িব�াসবয্ব�ােক 
যিদ আমরা ধেমর্র মূল ৈবিশ�য্ িহেসেব মেন কির। যিদও এই ধেমর্র িবেশষ েকােনা 
িরচুয়য্াল থােক না। এর পিরবেতর্ (িব�ােসর পাশাপািশ) থােক ধেমর্র অপর �ধান 
ৈবিশ�য্ এক ধরেনর আধয্াি�কতা বা sense of transcendence। 

 

১৭ জুলাই, ২০১৯ 
https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-and-religion 
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িফেলাসিফকয্াল �বেলমেক িডল করেত িগেয় 
সােয়ি�িফক �ফ চাওয়ার সমসয্া 

 

“েকউ যিদ বেল, ‘আ�পিরচয় জানার আকা�া থাকা মানুষ হওয়ার জনয্ জরুির।’ 
বলা যায়, এটা েতা দািব। এর েপছেন িক সােয়ি�িফক দিলল বা যুি� আেছ? কারণ, 
আ�পিরচেয়র আকা�া না কেরও অেনেক সভয্ মানুষ িহেসেব জীবন যাপন করেছ। 
অেনক নাি�ক দািব করেছ, িবেশষ েকােনা আ�পিরচেয়র �েয়াজন েনই। সময় 
েপেল উ�র িদেবন।” 

আেগর আেলাচনার ধারাবািহকতায় আ�পিরচয় অনুস�ােনর অপিরহাযর্তা স�েকর্ 
পাঠক খান আিফফ ফারহােনর স�ূরক ��। 

উ�র: 

আিম েতা িফেলাসিফর েলাক। আটর্স ফয্াকাি�র একটা সাবেজ� িফেলাসিফ। আমার 
কােছ সােয়ি�িফক দিলল চাওয়া েকন? 

য�ুর বুেঝিছ, েলােকরা মেন কের সােয়� সািটর্ফােয়ড েকােনা িকছু হেলা সতয্ ও 
িনভর্রেযাগয্। অথচ, সােয়� �য়ং দাঁিড়েয় আেছ িফেলাসিফর ওপের। সােয়� েযখান 
েথেক শুরু কের েসটা সােয়� নয়, লিজক তথা িফেলাসিফ। সােয়� কাজ কের 
ইনডাি�ভ লিজক বা আেরাহমূলক যুি� প�িতেত। সােয়� িব�াস কের 
অিভজ্ঞতাবাদ বা এি�িরিসজেম। অথচ, জ্ঞােনর উৎপি�মূলক মতবাদসমূেহর মা� 
একিট হেলা অিভজ্ঞতাবাদ। সােয়� িব�াস কের বা সতয্ বেল ধের েনয় বা�ববাদ 
বা িরেয়িলজমেক। অথচ, স�া স�িকর্ত অেনকগুেলা মতবাদ বা তে�র মেধয্ 
এিট একিটমা� বা অনয্তম। একমা� নয়। 

সােয়� সতয্ বেল ফর �াে�ড ধের েনয় �কৃিতবাদ বা নয্াচারািলজমেক। েযটােক 
আমরা বিল সােয়ি�িফক নয্াচারািলজম। এর িবক� ত� হে� িফেলাসিফকয্াল 
নয্াচারািলজম। আচরণবাদ বা িবেহিভেয়িরজমেক �য্া�াডর্ ধের িনেয় সােয়� 
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িডিসি�েন িরসাচর্ করা হয়। অথচ, মেনাদশর্েন আচরণবাদ হে� সংি�� মত, ধারণা 
বা ��াবনাসমূেহর একিটমা� বা অনয্তম একিট ��াবনা বা িথওির। 

সােয়� বা েয েকােনা সাবেজ� েযখােন েথেম যায়, অনয্ িডিসি�েনর েলাকেদর 
গেবষণার েদৗড় েযখােন সমা� হয়, ওই সাবেজ� স�িকর্ত িফেলাসিফকয্াল �ািড 
েসখান হেত শুরু হয়। 

আফেসাস!!! েলােকরা িফেলাসফােরর কােছ সােয়ি�িফক দলীল েখাঁেজ। বলা যায়, 
এিট জমানার দুভর্াগয্!!! সােয়ি�জেমর যুেগ সােয়ি�জমই হেলা িবজ্ঞানবাদী েলাকেদর 
কােছ একমা� একেস�য্াবল ‘�য্া�াডর্’!!! 

যারা েকারআন �ািড বা উলুমুল েকারআনেক ‘েকারআিনক সােয়�’ বািনেয় িনেয়েছন 
তােদর কাছ হেত আর কীইবা আশা করা যায়!!! 

��কতর্ােক একজন �াজ্ঞ বয্ি� মেন কির। অি�য় সতয্ কথা বলার সু�ত আদায় 
করেত িগেয় এ কথাগুেলা বললাম। 

আ�পিরচয় অনুস�ান �ি�য়ায় মানুষ �মা�েয় সভয্তা গেড় তুেলেছ 

এবার আপনার �ে�র ি�তীয় অংশ িনেয় বলা যাক। 

মানুষ �াকৃিতক জীবন েছেড়, �কৃিতেক েমনুপুেলইট কের, িনেজর সুিবধা েমাতােবক 
কােজ লািগেয় সভয্ হেয়েছ। নেচৎ মানুষ অপরাপর �াণীেদর মেতা গুহায় বসবাস 
করেতা। বেন জ�েল ঘুের েবড়ােতা। িবজ্ঞান, দশর্ন ও ধমর্ আিব�ার করেতা না। 
সভয্তা গেড় তুলেতা না। 

এবার বলুন, িকংবা একটুখািন ভাবুন, মানুষ েকন সবিকছু জানেত চায়? অপরাপর 
�াণীর মেতা সহজাত ৈজিবক �বৃি�িনভর্র জীবন যাপন না কের মানুষ েকন �ীয় 
সহজাত �বৃি� বিহভূর্ত িফেলাসিফকয্াল অ� িরিলিজয়াস িবষেয় ভািবত হয়? 
এনেগইজ হয়? শুধুমা� মানুেষর অভাবনীয় ভাষাগত উ�িতর কারণ কী? অনয্ 
�াণীেদর েক্ষে� ৈনিতকতার �স� আেস না েকন? মানুষ েকন �ীয় নয্াচারাল 
েহিবেটট বা �াকৃিতক আবাস�ল েছেড় পৃিথবীর সব জায়গায় ছিড়েয় পেড়েছ? েকন 
েস মহাশূনয্ জয় করেত চায়? মানুেষর এই অতুলনীয় বুি�ম�ার েহতু ও উে�শয্ 
কী? 

আ�পিরচেয়র আকা�া শুধু নয়, আ�পিরচেয়র ��েক সমাধান না কের েকউ েতা 
সভয্ হেত পাের না। েয �য্া�ােডর্ই েহাক না েকন, সভয্তা মােনই �ত� ও িবিশ� 
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আ�পিরচয়। আ�পিরচেয়র েঠলুিন ও জীবনেবােধর গুতািন না থাকেল মানুষ মানুষ 
হেয় উঠেতা না। 

হয্াঁ, হেত পাের, এই আ�পিরচয়েক মানুষ অবেচতেন সিঠকভােব বুেঝ িনেলও এক 
ে�ণীর মানুষ সেচতনভােব েসটােক �ীকার কের না, বা করেত চায় না। েখয়াল 
করেল েদখেবন, নাি�ক-অেজ্ঞয়বাদীেদরও িনজ� জীবনেবাধ ও জীবনদশর্ন আেছ। 
িনেজেদর মেতা কের তােদরও আেছ ৈনিতকতা ও মানিবকতা। 

আ�পিরচয় ছাড়া ৈনিতকতা ও মানিবকতা হয় কী কের? 

 

১৬ েসে��র, ২০১৯ 
https://freethoughts.dorshon.com/problems-of-scientific-proof-to-deal-
with-philosophical-problems 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophy deals with the ‘what’ question in ‘why’ format. 
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পযর্েবক্ষণ, �মাণ ও যুি�র পাথর্কয্ 

 

মানুেষর সােথ অনয্ �াণীর অেনক িমল আেছ। িক� আিম েফাকাস করিছ 
অিমলগুেলার �িত। েসগুেলা েকন? 

পাঠেকর পা�া ��: েকন েস িসিরয়াস হেব? েকন েস এই ��েক িনেয় ঘাটাঘািট 
করেব? অথচ এ �� উ�াপন করা ছাড়াই ভােলাভােব থাকা যায়, অেনেক এমনটা 
দািব করেছ। তােদর ধারণায় তারা সুেখই আেছ। 

আমার পা�া ��: মানুষ েকন মানুষ হেয়েছ? এক কথায় জবাব িদেবন। 

পাঠেকর পক্ষ েথেক উ�র: অেনেক অেনকভােব জবাব েদয়। তােদর মি�� অনয্ 
�াণী েথেক শি�শালী, �েতয্কটা িদক েথেকই অয্াডভা�। এটা িদেয়ই এখন জবাব 
েদওয়া হে�। 

এখােন েকউ শুধু অি�ে�র কারণ েখাঁজােক দায়ী কেরেছ িকনা আমার জানা নাই। 
জানা থাকেল আপিন বলুন। 

আমার উ�র: আপিন েরফাের� চাে�ন। সির! আিম েরফাের� িদেয় কথা বিল না। 
আমার েলখা ও কথায় েরফাের� থােক না। অথবা, খুব কম েরফাের� থােক। এমন 
েরফাের� যা সবাই জােন। আিম যুি� িদেয় কথা বিল। 

পাঠেকর ��: যুি�টা কী, েসটাই েতা জানেত চাি�। যুি� �েয়ােগ দলীেলর িক 
�েয়াজন েনই? েকউ িকছু দািব করেল তার দলীল আবশয্ক। যিদ দলীেলর �েয়াজন 
না হয় েসটারও দলীল আবশয্ক। দলীল হেত পাের যুি�, সােয়� ইতয্ািদ। েযটা 
আমােদর মি�� উপযু� েমেন িনেব। এটা আিম মেন কির। 

এ পযর্ােয় আিম বেলিছ: য্ুি� কী? এই �ে�র েসাজাসা�া জবাব হে�, যুি� হেলা 
যুি�। 
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যিদ বিল যুি� হেলা ‘ক’। তাহেল �� উঠেব ‘ক’ কী? তখন যিদ বলা হয় ‘ক’ হেলা 
‘খ’, তাহেল �� উঠেব ‘খ’ কী? ‘খ’ েকন সিঠক হেব? এভােব আপিন এক অ�হীন 
পর�রায় েপৗঁছেবন। 

উ� পাঠক এ পযর্ােয় �� কেরেছন: এখােন আপনার যুি�টা কী? যুি�েত েতা দািব 
করা হয়। দািবেক েতা �মাণ করেত হেব, মানুেষর কােছ উপযু� হেত হেল। তাই 
নয় িক? 

আমার উ�র: যুি� �মাণ করা যায় না। যুি� �মাণ করার িবষয় না। যুি� আর 
�মাণ, দুইটা দুই কয্াটাগির। দুইটা গুেলােয় েফলা হেলা কয্াটাগির িমসেটক। যুি�েক 
উপ�াপন করা হয়। মানা না মানা যার যার িবষয়। 

িফেলাসিফ হেলা যুি�র বয্াপার-সয্াপার। িফেলাসিফেত �মাণ থােক না। িফেলাসিফ 
বরং �মােণর �ামািণকতা িনেয় কাজ কের। কিথত �মােণর িভি� হেলা যুি�। 
আপিন িফেলাসিফর বইপ� পেড় েদখেত পােরন। আপনার পছ� মেতা। সােয়�, 
িফেলাসিফ আর িরিলিজয়ন– এই িতনটা িতন েডােমইন। িভ� িভ� িডিসি�ন। 
একটার েচাখ িদেয় অনয্টােক েদখা ভুল। 

এই িতন েবিসক েডােমইেনর আ�ঃস�কর্ িনেয় আমার িকছু েলখােলিখ ও েপা�ার 
আেছ। freethoughts.dorshon.com এবং cscsbd.com-এ এগুেলা পােবন। 
ভােলা থােকন। 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

Titas Rahin Tanvir: যুি�র যিদ �মাণ িকংবা মানদ� না থােক, তেব েসই যুি� 
েয আসল যুি�– েসটা েমেন েনবার যুি�টাই বা কী? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: যুি� েমেন েনয়ার বাধয্বাধকতা থাকেল েসিট 
যুি� না হেয় �মাণ হেয় যায়। যুি� মাে�রই েমেন েনয়ার কারণ বা যুি� 
থােক; েমেন না েনয়ারও কারণ বা যুি� থােক। বয্ি�র অ�গর্ত 
েঝাঁক�বণতা বা িব�দৃি� িকংবা তার আেবগই িঠক কের, েকান ধরেনর 
যুি�েক েস �হণ করেব। 

 

১৯ েসে��র, ২০১৯ 
https://freethoughts.dorshon.com/observation-evidence-and-reasoning  
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সােয়ে�র েলােকরা িফেলাসিফেক �ীকৃিত িদেত 
চায় না েকন? 

 

িফেলাসিফর েলােকরা সােয়� মােন। িক� সােয়ে�র েলােকরা সাধারণত 
িফেলাসিফেক �ীকৃিত িদেত চায় না। 

েকন এমনটা হয়? জানেত চান?  

তাহেল, একজন পাঠেকর সােথ আমার এই �ে�া�রিট পড়েত পােরন। 

“সয্ার, বহুমাি�ক বা িভ�মাি�ক জগত িনেয় িফেলাসিফর দৃি�েকাণ েকমন 
হেত পাের? েযমন, েকােনা আি�ক যখন বেল, আ�া, ি�ন, েফেরশতা 
িভ�মাি�ক জগেতর ব� বা �াণী। েবেহশত বা েদাযখ হেলা িভ�মাি�ক 
জগেতর �হ। এেক্ষে� জগত বলেলই েসখােন সমেয়র �েয়াজনীয়তা িক 
আেস? নািক, সময়হীন জগত স�ব? 

আ�াহ িক িনছকই সকল জগেতর সৃি�কতর্া? নািক, তার িনেজরও েকােনা 
জগত আেছ? 

আিম যতদূর জািন, িফেলাসিফ ইজ দয্া মাদার অফ সােয়�। েকায়া�াম 
িফিজ� মাি�-ডাইেমনশন �ীকার কের। এবং েসটা কের িফেলাসিফকয্াল 
িভউ-পেয়� বা হাইেপািথিসস িদেয়। … তাহেল, েকায়া�াম িফিজ�েক িক 
িফেলাসিফ বলা যায়?” 

হয্াঁ, জগেত multi-dimension আেছ, এিট িবজ্ঞান �ীকার কের। িবজ্ঞানীরা ি�ং 
িথওিরর সমথর্েন ১১ মা�াস�� েভৗত জগেতর কথা বলেলও িবজ্ঞােনর অ�িনর্িহত 
ৈবিশ�য্ যিদ েখয়াল কির তাহেল আমরা বুঝেত পাির, ৈবজ্ঞািনক গেবষণা ও জ্ঞােনর 
অ�গিতর সােথ সােথ খুব স�বত এই মা�ার সংখয্া আরও বাড়েব। এবং যত মা�ার 
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কথাই আমরা বিল না েকন, এই ডাইেমনশন বা মা�াগুেলার �কৃত অব�া, হেত 
পাের, আমরা েযভােব ভািব তা েথেক িভ�তর। 

পািটর্কুলার এি�িট িহেসেব জগেতর সামি�ক বা�বতা তথা অয্াবসিলউট 
িরেয়িলিটেক আমরা কখেনাই পুেরাপুির জানেত পাির না, পারেবা না, পারার কথাও 
নয়। আমােদর যুি� আমােদরেক এটা বেল। তারপরও আমরা জানেত চাই। এবং 
বা�িবকই অেনক িকছু েজেনিছ ও জানেত পাির। ভিবষয্েত এই জানার পিরিধ আরও 
বাড়েব। িক� কখেনা েসটা ‘�কৃত বা�বতা’েক ছঁুেত পারেব না বা অিত�ম কের 
েযেত পারেব না। পািটর্কুলার-অয্াবসিলউট িরেলশেনর অে�ালিজ িদেয় আমরা এিট 
বুঝেত পাির। 

অতীেতর জ্ঞােনর িনিরেখ আমােদর বতর্মান জ্ঞান সিঠক, িনভর্রেযাগয্ ও িনি�ত। 
Yet, any knowledge of science is always falsifiable. হােত থাকা বা 
আওতার মেধয্ থাকা তথয্, �মাণ, যুি� ও সাক্ষয্ ইতয্ািদর িভি�েত আমরা েকােনা 
িকছুেক সিঠক ও িনি�ত িহেসেব �হণ কির। িক� আমরা িনেজরাই জািন, েয 
েকােনা ‘মানিবক িন�য়তা’ হেলা ‘আপাত িন�য়তা’ বা ‘আমােদর জনয্ িন�য়তা’। 

মানুষ যিদ িনি�তভােব েকােনা িকছু জানেত চায়, তাহেল তােক িবজ্ঞান েপিরেয় 
দশর্েনর সাহাযয্ িনেত হেব। কথাটা েখয়াল রাখেত হেব, আিম বেলিছ ‘িবজ্ঞান 
েপিরেয়’; তার মােন হেলা, আমােদর েকােনা জ্ঞানই িবজ্ঞানেক বাদ িদেয় বা অ�াহয্ 
কের স�ব হেত পাের না। একই সােথ, শুধুমা� িবজ্ঞান িদেয়ও আমােদর চলেব না। 

িবজ্ঞান শুরু হয় দশর্ন িদেয়। আবার িবজ্ঞান েযখােন িগেয় েশষ হয়, এর পেরর 
অংশটুকু িপউর এ� এ��ুিসভিল এিরয়া অফ িফেলাসিফ। িবজ্ঞােনর সব িকছু 
দাঁিড়েয় আেছ িকছু দাশর্িনক অনুমােনর উপর ভর কের। Principle of 
uniformity of nature বা PUN হেলা এর অনয্তম। 

দশর্েনর বহুমাি�কতা ও িবক�গুেলার মধয্ েথেক েকউ যখন েকােনা একটােক 
অিধকতর �হণেযাগয্ িহেসেব িবেবচনা কের �হণ কের েনয়, তখন কাযর্ত িতিন 
দশর্েনর ওেপনেনস এবং ইন�িসভেনসেক পিরতয্াগ কের এক ধরেনর 
িব�াসবয্ব�ার সােথ িনেজেক জিড়েয় েফেলন। বয্ি�মানুষ িহেসেব আমরা এ জগেত 
বা�েব িনরেপক্ষ থাকেত পাির না। এমনিক, িনরেপক্ষতাও এখােন একটা পক্ষ 
িহেসেব হািজর হয়। এভােব বয্ি�-মানুেষর কােছ দশর্ন এক পযর্ােয় ধমর্ হেয় উেঠ। 
�চিলত েকােনা ধেমর্র সােথ এই ‘বয্ি�গত ধমর্’-এর িমল হেতও পাের, নাও হেত 
পাের। 

েস যাই েহাক। �ে�র ি�তীয় অংশ িনেয় খািনকটা বিল। 
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েকায়া�াম িফিজে�র মেধয্ িফিজ� কম, িফেলাসিফ েবিশ। েসটার েনচার অনুসাের 
এিট অবশয্�াবী। 

একটা মজার গ� �চিলত আেছ। অে�িলয়ােত একজন গিণতিবদ, একজন 
পিরসংখয্ানিবদ এবং একজন কসেমালিজ� ে�েন কের েকাথাও যাি�েলন। ে�ন 
েথেক তারা একটা েডারাকাটা অে�িলয়ান গরু েদেখ পর�েরর মেধয্ এ িবষেয় 
বলাবিল করেছন। 

মহাকাশ িনেয় িযিন গেবষণা কেরন িতিন বলেলন, “েদেখা অে�িলয়ার গরুগুেলা এ 
রকম েডারাকাটা।” পিরসংখয্ানিবদ বলল, “না। েতামার কথা ভুল। বরং অে�িলয়ার 
অিধকাংশ গরু এ রকম েডারাকাটা।” আর গিণতিবদ বলেলা, “েতামােদর দুজেনর 
কথাই ভুল। েতামরা বরং বেলা, অে�িলয়ার কমপেক্ষ একটা গরু এ রকম 
েডারাকাটা।” 

এই গ�টা েথেক আমরা বুঝেত পাির, এেকক ধরেনর েডােমইন ও িডিসি�েন একই 
িবষয় স�েকর্ আলাপ আেলাচনার প�িত এেকক রকেমর। একই তথয্ েথেক িভ� 
িভ� িডিসি�ন িভ� িভ� রকেমর ত� ও িস�া� �হণ কের। 

বয্ি�র বয্ি�গত দৃি�েকােণর পাথর্েকয্র কারেণ েযমন একই িবষেয় পযর্েবক্ষন িভ� 
িভ� হয়, েতমিন কের িভ� িভ� িডিসি�েনর ে�িসিফক েমথডলিজর কারেণ একই 
িবষয় স�েকর্ আমােদর জ্ঞানও িভ� িভ� হেয় থােক। 

নানা ধরেনর knowledge faculty বা িডিসি�েনর পার�িরক সাদৃশয্, ৈবসাদৃশয্ 
ও পূবর্াপর স�কর্ িনেয় অেনেকরই �� ধারণা নাই। যিদও তারা � � িফে� যেথ� 
জ্ঞানী-গুণী, গেবষক ও িবদয্জন। অনয্ানয্ িডিসি�েনর সােথ িনেজর িফ� অব 
ই�াের� ও িডিসি�েনর পার�িরক িমল-অিমল স�েকর্ সিঠক ধারণা না থাকার 
কারেণ ই�ারিডিসি�নাির আ�ার�য্াি�ংেয়র েক্ষে� অেনক ভুল েবাঝাবুিঝ ৈতির 
হয়। হওয়াটাই �াভািবক। েসজনয্ েকােনা একটা িবষেয় িবেশষ কের জানার সােথ 
সােথ সংি�� অনয্ানয্ িবষয় স�েকর্ একটা সামি�ক িক� �� ধারণা অজর্ন করা 
জরুির। 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

আ�াস আলী: Dear Sir, why do you think a particular being will 
never know an absolute reality of something? 
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Mohammad Mozammel Hoque: by definition, part can't 
fully grasp or conceive the whole. moreover, when the 
‘whole’ is unlimited or infinite. this is logical and 
ontological necessity. 

আ�াস আলী: I know that God is whole, but what about 
everything else? Isn't it a logical fallacy to say that since 
we cannot know about the absolute being (God), I cannot 
know the absolute reality of everything else? 

Mohammad Mozammel Hoque: God is a relevant issue here, 
in this discussion. not the central issue. Once again, the 
main thing and the most important issue is the ontology 
of absolute-particular relation. From particular's point of 
view, there has to be some ENTITY which is Absolute. 
otherwise, the particular cannot be particular at the very 
first place. 

particulars know the Absolute by their own existences and 
by the mood of their relation with the Absolute, i.e. how 
the absolute appears to the particulars. for the particulars, 
Absolute's existence is knowable, but not the True Reality 
of the Absolute. 

to know something's existence and to know the specific 
inner attributes or ontology of that existence, these two 
are different aspects. 

we know the ocean is big. but we don't know for sure 
what the things are there in the ocean(s) and how big it 
is. Moreover, the case of us and the oceans belongs to 
close ended category. Whereas the case of Absolute and 
the particulars relation is a matter of open-ended category 
or relation. 



87 

That's why, the Absolute's existence is knowable, but only 
by Its appearing or revealing characteristics, which are 
suitable or understandable by the particulars. 

আ�াস আলী: Sir, thank you for the response. To better 
understand the topic, I would like to elaborate my 
thoughts here. 

From your response I have understood that the absolute-
particular relation is more focused (if not only applicable) 
on God vs creation, not creation vs creation. In other 
words, I can know the True Reality (�কৃত বা�বতা) of 
anything inside or outside of this universe, but true reality 
of God cannot be known. Right? Or, true reality of 
'Anything' cannot be known according to Philosophy? 

Actually, I was thinking that although we humans have 
limitations as a particular being, but we can use Collective 
Intelligence, Artificial intelligence (AI) and Quantum 
Computers to not only overcome our limitations, but also 
understand the "true reality" of many (if not all) natural 
and universal phenomenon. 

For instance, if we want to know the true reality of 
"Gravity" or "Consciousness", we will be able to do that in 
near future by using our advance technologies. It basically 
means we are not bound by our limitations. 

However, our limitations ONLY apply on knowing the 
Absolute being, The God. We can only know him by his 
appearing and ontological characteristics, not by the true 
reality. Right? 

Mohammad Mozammel Hoque: I would rather suggest you 
to explore (1) the hard problem of consciousness, by David 
Chalmers, and (2) concept of reality in philosophy, 
specifically the ontology of reality, and (3) the 
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incompleteness theorem by Kurt Gödel, (4) and identity of 
the self in philosophy of mind, finally, (5) the qualification 
problem. never mind please! 

আ�াস আলী: Ok will go through those books and theories.  

Mohammad Mozammel Hoque: Oh, sorry! these are not 
books, but theories and issues. 

These matters show that the fundamental concepts or 
understandings are not clear to us, though we have to use 
some concepts as fundamental in our applied fields. 

we don't know the intrinsic characteristics of 
consciousness. consciousness is quite mysterious. we deal 
with reality, yet the question of reality is not settled by 
philosophy. it's actually undefined and not solve-able. we 
do math with formula and axioms. but mathematical 
axioms are incomplete within the concerned axiomatic 
system. our person-hood or identity is unidentified to us. 
we are yet to resolve the conflict and gap between quality 
with quantity. we claim to get precision through 
quantification. though we know that quality can't be 
quantified. 

Our limitations are obvious. we sometimes easily 'solve' 
the problem without understanding first the very criteria 
or scale by which we are doing our judgment and 
measurement. 

Mohammad Mozammel Hoque: I am not an AI enthusiast. 
I have my theory on that. If you are interested and have 
time, you can check these videos: 

1. AI, Singularity & Constant Gap (CGT) 
Theory:  

www.youtube.com/watch?v=escNZ9XvbOo 
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2. Constant Gap Theory (CGT) িবষেয় েসিমনাের 
উপ�ািপত ব�বয্:  

www.youtube.com/watch?v=6HqtIEoxb3s 

3. Constant Gap Theory (CGT) িবষেয় েসিমনার 
পরবতর্ী �ে�া�র: 

www.youtube.com/watch?v=veK1PjScsEI 

আ�াস আলী: Google claims 'quantum supremacy' for 
computer (https://www.bbc.com/news/science-
environment-50154993) 

সয্ার, Quantum Supremacy অিজর্ত হেল পূণর্ আিটর্িফিসয়াল 
ইি�িলেজ� (AI) অজর্ন কিঠন েকােনা কাজ হেব না। 

Mohammad Mozammel Hoque: েকউ যিদ সাবেজি�িভিটেক িনছক 
িফিজকয্াল েফেনােমনা বেল মেন কেরন এবং এই দৃি�ভি�ই যিদ এ িবষেয় 
একমা� সিঠক উ�র হেয় থােক, তাহেল পূণর্ আিটর্িফিশয়াল ইে�িলেজ� 
কখেনা না কখেনা অবশয্ই স�বপর হেয় উঠেব। এই দৃি�ভি�র অ�গর্ত 
ধারণা বা underlying assumption হেলা, নয্াচারাল বা িরেয়ল বেল 
সিতয্কােরর েকােনা ভাগাভািগ নাই। অথর্াৎ, িরেয়ল বেল িরেয়িল িকছু নাই। 
তারমােন হেলা, সবিকছুই আদেত আিটর্িফিশয়াল। যিদও আমরা িকছু িকছু 
আিটর্িফিশয়াল এি�িটেক ভুল কের িরেয়িল িরেয়ল বেল মেন কির। এই 
ধারণািট ক�ািড�ির এবং self-refuting। 

অপরিদেক, েয বয্ি� িফিজকয্ািলজমেক িকংবা এর েভিরেয়শনগুেলার 
েকােনািটেকই সিঠক বেল মেন কেরন না এবং িযিন েকােনা না েকােনা 
ধরেনর স�াগত ৈ�তবাদ বা ontological dualism-এ িব�াসী, �ভাবতই 
িতিন মেন করেবন, সাবেজি�িভিটর সােথ িফিজকয্ািলিটর স�কর্ অিভ� 
নয়, বরং আবিশয্ক (necessary, but not identical)। 

এমন বয্ি�র কােছ David Chalmers-এর েচতনার হাডর্ �বেলেমর 
(https://dorshon.com/hard-problem-of-consciousness) 
মেতা, মানুেষর সাবেজি�িভিটও একিট বা�ব অথচ িফিজকয্ািলিটর 
ঊ�র্তন িবেশষ ‘একটা িকছু’ যা কাযর্কর িক� বয্াখয্াতীত। এমন ধরেনর 
ontologically non-monist বয্ি�র মেত, আিটর্িফিশয়াল এবং িরেয়ল, 
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এই দুইটা িবষয় বাই কয্াটাগির আলাদা হওয়ার কারেণ তাি�ক বা 
ontological িদক েথেক আমরা িনি�ত বলেত পাির, আিটর্িফিশয়াল 
েকােনা এি�িট কখেনা িরেয়ল হেয় উঠেব না; িকংবা উঠেত পারেব না। 

এেহন দৃি�ভি�র অিধকারী বয্ি�বেগর্র মেত, কি�উটােরর অক�নীয় 
েডভলপেম� হেব বেট। তেব তা হেব শুধুমা� ফাংশনাল বা এিফিশেয়ি� 
িরেলেটড আসেপে�। সাবেজি�িভিট বা ি�েয়িটিভিটর িদকগুেলােত েকােনা 
আিটর্িফিশয়াল এি�িট আসেত পারেব না। 

এই পযর্ােয় এেস বয্ি��াত�য্ ও সৃজনশীলতা বা intrinsic creativity 
েথেক বয্ি��াত�য্ ও সৃজনশীলতার অনুকরণ (mimic) বা সাদৃশয্মূলক 
িরে�েজে�শনেক অবশয্ই আলাদা কের েদখেত হেব। ি�েয়শন এবং 
িসিমউেলশেনর পাথর্কয্ �রেণ রাখেত হেব। 

এসব িবষয় িনেয় philosophy of artificial intelligence 
(https://dorshon.com/synopsis/philosophy-of-ai) িশেরানােম 
েয েকাসর্িট আিম অনাসর্ েফাথর্ ইয়াের পড়াই, েসখােন িব�ািরত আেলাচনা 
আেছ। 

 

২১ েসে��র, ২০১৯ 
https://freethoughts.dorshon.com/science-philosophy-and-religion-in-a-
nutshell 
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দশর্ন কী? �স�: দশর্ন ও ইসলাম 

 

‘মানুষ’ মানুষ হেয়েছ দশর্ন চচর্ার মাধয্েম। মানুষ জানেত েচেয়েছ, অিত�ম কের 
েযেত েচেয়েছ। তােত েস অজর্ন কেরেছ �যুি�, গেড় তুেলেছ িবজ্ঞান। হেয়েছ সভয্। 
েচাখ িদেয় আমরা েদিখ। িক� েচাখেক েদিখ না, যিদ না আয়নার সামেন দাঁড়াই। 
েতমিন দশর্েন ডুেব েথেক মানুষ দশর্ন স�ে� েবখবর হেয় থােক। বেল– িফেলাসিফ 
ইজ েডড। দশর্েনর দরকার নাই। দশর্েনর িবেরািধতা করার বয্াপাের আি�ক, 
ধমর্বাদী, সংশয়বাদী ও নাি�ক– সব কয্াটাগিরর েলাকেদর একাংেশর মেধয্ এক 
ধরেনর ঐকয্মতয্ লক্ষয্ করা যায়। ি�েফন হিকংেয়র সাড়া জাগােনা সবর্েশষ বইিটর 
একটা চয্া�ার হেলা দশর্েনর কিথত মৃতুয্র দািব িনেয়। এমনিক ‘েসানার বাংলােদশ 
�েগর’ একজন অিত স�ািনত িবদয্জনও স�িত ইসলােমর িদক েথেক দশর্েনর 
িবেরািধতা কের েপা� িদেয়েছন। 

মানুষ যখন েকােনা িস�া� �হণ কের তখন েস যথাস�ব েচ�া কের তার িনকট 
�ীকৃত মানদ� িদেয় যাচাই কের সেবর্া�মেক �হণ করেত। এমনিক মানুষ যখন 
লটাির কের তখনও েস র য্াশনাল িডিসশন �হণ কের। েযমন– সফের েকান �ীেক 
সােথ িনেবন তা িঠক করেত রাসূল (সা) লটাির করেতন। েযভােব আ�ায়ার বা 
েরফািরগণ লটাির কের থােকন। েমা�া কথা হে�, যখনই আপিন েকােনা িস�া� 
িনেবন, েয প�িতেতই েহাক না েকন, েসিট অিত অবশয্ আপনার র য্াশনাল 
আ�ার�য্ি�ংেয়র মাধয্েম িনেবন। বলাবাহুলয্, এিটই হে� দাশর্িনক প�িত। �িতিট 
মানুষই হে� এক একজন দাশর্িনক। 

মানুষ �িতিনয়ত পদাথর্িবদয্ার িনয়ম েমেন চলােফরা কের, যিদও েস জােন না েকন 
েস বাঁক েনবার সময় একটা িনিদর্� মােপ েহেল চেল। একজন পদাথর্িবদয্ািবদও তাই 
কেরন। অবশয্ িতিন িনয়মিট জােনন বা জানার েচ�া কেরন। েসজনয্ িতিন 
পদাথর্িবদয্ািবদ। আমােদর শরীের �িতিনয়ত শরীরবৃি�য় �ি�য়ািদ চলেছ। এজনয্ 
আমরা েবঁেচ আিছ বেট। িক� আমরা জািন না এসব িফিজওলিজকয্াল �িসিডউর 
কী বা কীভােব হে�। একজন শরীরত�িবদ েসিট জােনন। আর যা জােনন না, তা 
জানার েচ�া কেরন। একজন কৃষক কৃিষিবদয্ার িনয়ম েমেনই চাষাবাদ কেরন। িক� 
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িতিন জােনন না কৃিষিবদয্া িবভােগ এসব িবষয় িনেয় কী ধরেনর জ্ঞানচচর্া হেয় 
থােক। েতমিন, যারা �ািত�ািনকভােব দশর্ন চচর্া কেরন তারা জােন ও জানার েচ�ায় 
থােকন সব িবষেয়র েমৗিলক জ্ঞান। সংি�� জ্ঞানগত শাখািট েযসব িবষয়েক 
�তঃিস� বা �বক িহেসেব (িনিবর্চাের) �হণ কের িনেয় সামেন অ�সর হয়, দশর্েনর 
কাজ হে� েসই �তঃিস� িবষয়গুেলা িনেয় কাজ করা। তাই, িফেলাসিফ ইজ 
অলওেয়জ িফেলাসিফ অফ সামিথং। 

মানুষ ম�ল �েহ নেভাযান পািঠেয়েছ। আপনারা, িফেলাসিফর েলােকরা কী কেরেছন? 
একজন নবীন িশক্ষাথর্ীর এমন এক �ে�র জবােব আিম পেকট েথেক কলম েবর 
কের বললাম, দশর্েনর েলােকরা এ রকম একিট কলমও ৈতির করেত পাের নাই। 
নয্াশনাল িজিডিপেত তােদর েকােনা অবদান নাই। তাহেল আমরা এিট েকন পড়েবা? 
বা এিট েকন পড়ােনা হেব? িবে�র নামকরা ১০০িট িব�িবদয্ালেয়র অেধর্েকরই 
িফেলাসিফ িডপাটর্েম� বেল েকােনা িবভাগ নাই। এিট হলফ কের বলা যায়। এ 
বয্াপাের আপিন কী বেলন?  

তথাকিথত ভােলা েকােনা সাবেজে� চা� না েপেয় বাধয্ হেয় দশর্ন িবভােগ ভিতর্ 
হওয়া এই �ুেডে�র সােথ একমত হেয় আিম �ীকার করলাম, নেভাযান পাঠােনা 
েতা দূেরর কথা একটা সঁুইও দশর্েনর েলােকরা বানােত পাের নাই। তােক বললাম– 
আ�া ইরাক, আফগািন�ান ইতয্ািদ েদেশ না হয় েতেলর জনয্ েগেছ, ম�ল �েহ 
আেমিরকা পাথ ফাই�ার েকন পাঠােলা? গুহা ও বনয্ জীবন েথেক মানুষ েকন েবর 
হেয় আসেলা? মানুষ েকন অজানােক জানেত চায়? যা িকছু �চিলত, মানুষ েকন 
েসিটেক অিত�ম কের নতুনেক েপেত চায়?  

কারণ, িস�াবােদর েসই কাঁেধ চেড় বসা বুেড়া ভূেতর মেতা দশর্নেচতনা মানুষেক 
�িতিনয়ত তািড়েয় িনেয় েবড়ায়। েস বুেঝ না– েকন েস বয্বসায়ী না হেয় িবজ্ঞানী 
হেলা। বা, েকন েস িবজ্ঞানী না হেয় সািহতয্ক হেলা। যখনই আপিন ‘েকন’ ��িটর 
মুেখামুিখ হেবন, তখন এই ‘েকন’র উ�র আপিন যা-ই িঠক কেরন না েকন, এমনিক 
েকােনা উ�রেকই সিঠক মেন না করেলও, আপিন দশর্েনর জােল জিড়েয় েগেলন। 
দশর্নই মানুষেক বাঁিচেয় রােখ। জ্ঞান হেলা দশর্েনর পণয্। 

আমরা িবজ্ঞান চচর্া করেবা �যুি�েক কােজ লািগেয় সুখ, কলয্াণ বা ভােলােক পাওয়ার 
জনয্। ভােলা কথা। িক� সুখ বলেত আমরা কী বুঝেবা? কার সুখ? কীেসর সুখ? 
কীভােব? কীেসর িবিনমেয়? আসেল ‘আমরা’ কারা? সবাই েতা ভােলা চাই। িক� 
ভােলাটা েকাথায়? আেদৗ েকােনা পরম ভােলা আেছ িক? থাকেল এর যুি� কী? এ 
ধরেনর সব েমৗিলক �ে�র উ�র �হণ না কের মানুষ বাঁচেত পাের না। �েতয্েক 
িনজ িনজ দৃি�েত সব েমৗিলক �ে�র উ�র খুঁেজ িনেয় েস েমাতােবক জীবনযাপন 
কের। অিধকাংশ েক্ষে� যিদও এসব বয্াপার িনতা� অবেচতেন ঘেট বা ি�য়াশীল 
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থােক। বয্ি�েক �� করেল তার অব�ানটা জানা যায়। দশর্েনর ইিতহাস যত িদেনর, 
‘িফেলাসিফ ইজ েডড’ দািবিটর ইিতহাসও �ায় ততিদেনর। িফেলাসিফর িবরুে� 
যারা যুি� েদন, মজার বয্াপার হেলা তারা েকােনা না েকােনা দাশর্িনক েগা�ীর 
মতামত ও যুি�েকই তুেল ধেরন। 

দশর্েনর েকােনা কনি�ট ফাইি�ংস নাই। থাকেত পাের না। েয িবষেয় েকােনা িবরু� 
মত পাওয়া যােব না, তা দশর্ন হেত পাের না। আর েকােনা িবষেয় বা েকােনা িকছু 
স�েকর্ মৈতকয্ পাওয়া েগেল েসিট দশর্ন হেত আলাদা হেয় একটা �ত� িডিসি�ন 
িহেসেব অ�সর হেব। েযভােব এেক এেক সব সাবেজ� দশর্ন হেত েবর হেয় েগেছ। 
সবর্েশষ েগেছ মেনািবদয্া। এক সময় িফিজ�ও িফেলাসিফ িহেসেব িছেলা।  

দশর্েনর েকােনা পক্ষ নাই, থাকেত পাের না। তেব দাশর্িনেকর অবশয্ই েকােনা না 
েকােনা পক্ষ থাকেব। যুি�-পা�াযুি�র মেধয্ বয্ি�মানুষেক েকােনা একটা পেক্ষ 
অব�ান িনেত হয়। সেতচনভােব না িনেল অবেচতন বা সামািজকভােব েস েকােনা 
না েকােনা পেক্ষ িনেজেক আইেডি�ফাই কের। দশর্ন-িশক্ষেকর কাজ হেলা িবপরীত 
বা িবক� মত ও তৎসংি�� যুি�সমূহ তুেল ধরা। 

তাহেল আমরা �থম কথায় আবার েফরত আসলাম, অথর্াৎ যখনই আমরা েকােনা 
িস�া� েনই তখন আমরা দাশর্িনক প�িত েমেনই তা েনই। েসিট যা-ই েহাক না 
েকন। ঈ�রবাদী, িনরী�রবাদী বা সংশয়বাদী যা-ই েহান না েকন, আপিন একিট 
দাশর্িনক মেতরই অনুসরণ করেছন। জাতীয়তাবাদী, বা আ�জর্ািতকতাবাদী– যাই 
েহান না েকন, আপিন একটা �িতি�ত দাশর্িনক মতবাদেকই সিঠক িহেসেব �হণ 
করেছন। মানুষেক বলা হয় বুি�বৃি�ক �াণী। বুি�চচর্া েতা দাশর্িনকতারই নামা�র। 

তাহেল, ইসলােমর সােথ দশর্েনর কী স�কর্? আমার দৃি�েত, ইসলাম হে� দশর্েনর 
সারিনযর্াস। মজার বয্াপার হেলা দশর্েনর খুব কম সংখয্ক েলােকরা এিট জােন। এবং 
ইসলামপ�ীরা েকামর েবঁেধ এ কথার িবেরািধতা করেছ ও করেব! আ�া, মুয়াজ 
ইবেন জাবালেক রাসূল (সা) যখন বলেলন, ‘রা-সুল আমির আল-ইসলাম’ (মূল িবষয় 
হেলা ইসলাম)– এ কথা �ারা িতিন কী বুিঝেয়িছেলন? ইসলােমর, িবেশষ কের 
ঈমােনর প�িত কী? দশর্ন চচর্া ইসলােম কতটুকু �াসি�ক? 

এসব �ে�র জবাব পােবন পরবতর্ী িনবে�। 
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ম�বয্-�িতম�বয্ 

েনামান সাইফু�াহ: আপনােক অেনক ধনয্বাদ। আিম এই িবষয়িট ভাবিছলাম। এবং 
আপনার এক ছাে�র সােথ অেনক কথা বেলিছলাম। িতিন আমােক আপনার কথা 
বেলেছন। িক� মােঝ অেনক িদন আপিন �েগ আেসনিন। তাই কথা বলেত 
পারিছলাম না। ভােলা হেয়েছ। আমরা ইসলােমর নােম অেনক িকছুই ইসলামিবেরাধী 
িবষয় উপ�াপন করিছ, যা েকােনাভােবই উিচত নয়। েয েযই িবষেয় জােন না, েস 
িবষেয় েলখা মােনই েবাকামী করা। আপনােক আবারও েমাবারকবাদ। আশা করিছ 
িনয়িমত �েগ িলখেবন। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। 

ইসলামপ�ী েলাকজন েয িবে�ষণধমর্ী িচ�ার িদক েথেক অেনক সংকীণর্ 
ও অনা�হী, ম�েবয্র অতয্�তা েসিট �মাণ কের। দশর্ন, িবেশষ কের 
নাি�কতা িনেয় যখন আিম সামেহায়য্াের িলখতাম, তখন অেনক ম�বয্ 
আসেতা। 

এসিব �গ একটা ে�িরওটাইেপ আব� হেয় আেছ। অ�ত পাঠক ও 
েলখেকর িদক েথেক। 

“আমরা ইসলােমর নােম অেনক িকছুই ইসলামিবেরাধী িবষয় উপ�াপন 
করিছ, যা েকােনাভােবই উিচত নয়।”– আপনার এই ম�েবয্র আেলােক 
আেলাকপাত করুন। আলাদা েপা� িদেল, আমােক দয়া কের বাতর্া িদেত 
ভুলেবন না। 

নীলু ও �জাপিত: “দশর্েন ডুেব েথেক মানুষ দশর্ন স�ে� েবখবর হেয় থােক।” 

এই েবখবের েবখবর হেয় থাকা মানুেষর খাসলেতর একটা অংশ হেত পাের। িক� 
েস েবখবরেক জাি�ফাইড করার জনয্ যখন েলােক উেঠ পেড় লােগ তখন �ে� 
পেড় যাই। 

দশর্ন চচর্া েবদাত বা এটা পথ�� কের– এই ধরেনর কথার মেধয্ ৈদবতার আঁশেট 
গ� েলেগ থােক। অথচ, আমরা েদিখ েসই ৈদবতােক যুি�স�তভােব (অেনক ধািমর্ক 
যুি�স�ত হেত না পারােক ল�ার কারণ মেন কেরন) উপ�াপেনর কতই না েচ�া। 
েকন এই েচ�া? 

িক� েসইসব েচ�া েকন মানুষ কের? েকন তার এই অ�িনর্িহত তড়পড়ানী েসই 
েখাঁজ িক িনেত চায়? েকােনা েকােনা েক্ষে� েসই েবখবরেক খবর কের েতালার 
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েচ�ােক (দশর্ন নােম) গলা িটেপ মারার েচ�া করা হয়। আজকাল েদিখ েসটােক 
িবজ্ঞান নােমও ডাকা হয়। অথচ শুধুমা� যিদ এই �� েতালা হয়– আমরা যা যা 
িনেয় কথা বলিছ, েকন বলিছ? তাহেল হয়তবা িকছু �ে�র উ�র েমেল। 

িক� যারা নানা েদাহাইেয় িনেজরা দরজা ব� রােখ, অনয্েদরও ব� করার কথা 
বেল, তারা েকন একবার িনেজর িদেক িফের েদেখ না। 

সির, দশর্ন িনেয় িবপি�কর অিভজ্ঞতার িকছু কথা বললাম। আপনার েলখার পেরর 
অংেশর অেপক্ষায় থাকলাম। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: দশর্ন িনেয় ইসলামপ�ীেদর মেনাভাব আপিন 
যা বেলেছন েমাটামুিট েসরকমই, েদেখিছ। এসব ভুল ধারণা। তেব, 
�িতি�ত। 

ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। 

 

২৯ জুলাই, ২০১১ 
https://dorshon.com/what-is-philosophy-islam-and-philosophy 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As a second-order subject,  
philosophy is always philosophy of something. 
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ইসলাম ও দশর্ন: �চিলত ভুল ধারণার সংেশাধন 

 

রাসূল (সা) কীভােব ওহী েপেয়েছন? 

ইসলাম হেলা দাশর্িনকতার উৎকৃ�তম ফসল। দশর্েনর মূলকথা হেলা ইসলাম। 
রাসূলু�াহ (সা) বেলেছন, সব বয্াপােরর মূল হেলা আল-ইসলাম, নামাজ হেলা এর 
িভি� এবং িজহাদ হেলা এর চূড়া। রাসূল (সা) যখন েহরা পবর্েতর গুহায় ‘ধয্ান’ 
করেতন, তখন আসেল িতিন েসখােন কী করেতন? িন�য়ই আমরা এখন েযভােব 
বুিঝ েসভােব িতিন িজিকর-েমারাকাবা করেতন না। েসখােন িতিন ঘুমােতও যানিন। 
পািলেয়ও থােকনিন। দারুল আরকােমর মেতা একিট িনরাপদ �ান িহেসেবও 
েসিটেক েবেছ েননিন।  

বরং িতিন ভাবিছেলন, গভীরভােব– একটা সিতয্কােরর জীবনাদশর্ কী হেত 
পাের, সতয্ কী, নয্ােয়র চূড়া� মানদ� কী হেত পাের, মানুেষর মুি�র পথ কী, 
এ জগেতর রহসয্ কী, এর কি�িনউশন কী হেত পাের ইতয্ািদ ধরেনর সমসয্া 
বা �� িনেয়। এক পযর্ােয় িতিন ওহী লাভ কেরন। যার মেধয্ রেয়েছ তাঁর 
আরাধয্ েহদােয়ত বা িদকিনেদর্শনা।  

রাসূল (সা) সতয্েক জানা ও পাওয়ার জনয্ �চিলত ধয্ানধারণােক অ�ভােব �হণ 
না কের �ীয় যুি�-বুি� িদেয় যাচাই করার েচ�া কের বুেঝেছন– যা িকছু �িতি�ত 
তার অেনক িকছুই িঠক নয়। সমাধান কী হেব, তা িতিন গভীরভােব ভাবিছেলন। 
আ�াহ তায়ালা তাঁেক নবুয়েতর আেলা িদেয় পথিনেদর্শনা িদেয়েছন। রাসূল 
হওয়ার কারেণ িতিন ওহী�াি� পযর্� েপৗঁছেত েপেরেছন। সতয্েক েপেত চাইেল 
আমরা সাধারণ মানুষ িহেসেব ওহী পযর্� েপৗঁছেত পারেবা না। ইেতামেধয্ ওহী 
এেস যাওয়ায় তার দরকারও নাই; তেব সতয্েক জানেত চাইেল েয েকউ তা 
খুঁেজ পােব। চূড়া� ওহী-পরবতর্ী এই সময়কােলর সতয্�াি� হে� ওহীর সতয্তা 
স�েকর্ স�� হওয়া, ওহীর সতয্তােক খুঁেজ পাওয়া। 
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কুরআন কীভােব মানুষেক ডােক? 

কুরআন মানুষেক বেল িচ�া-গেবষণা করেত। েযসব িবষয়েক েপেরিনয়য্াল �বেলম 
িহেসেব িচি�ত করা হয় েসসব স�েকর্ জানেত, যাচাই করেত উৎসািহত কের। 
আ�াহ তায়ালা কুরআেনর পাতায় পাতায় যুি� িদেয় মানুষেক বেলেছন, যিদও 
পরমস�া িহেসেব িতিন শুধু করণীয় স�েকর্ হুকুম নািযল করেলও তা বাধয্তামূলক 
হেতা। আ�াহ তায়ালা �ীয় রাসূেলর মাধয্েম েদিখেয়েছন িনদশর্ন তথা আয়াত, যা 
যুি�বুি� তথা িবেবক-জ্ঞান িদেয় খুঁেজ িনেত হয়। জ্ঞানচচর্ােক, বুি�র অনুশীলনেক 
�পােগইট করা হেয়েছ িনয়িমতভােব। ঈমান বা িব�াস হেলা বুঝজ্ঞান অনুসাের 
পাওয়া একটা িস�া� বা উপসংহার। না বুেঝ িব�াস করার েকােনা মূলয্ নাই। 

আমােদর েবাধ-জ্ঞান-িবেবচনা-যাচাইেয়র সীমা কতটুকু? 

আমােদর েবাধ-জ্ঞান-িবেবচনা-যাচাইেয়র সীমা যতটুকুই েহাক তা েশষ পযর্� 
সীমাব�। এ িবেবচনায় শুধুমা� �ীয় বয্ি�গত বুঝজ্ঞােনর উপর িনভর্র করা 
অেযৗি�ক। আবার পরম সতয্েক পাওয়ার জনয্ িনজ বুঝজ্ঞানেক বাদ িদেত হেব– 
এিটও অ�হণেযাগয্ একটা �াি�কতা। যখন আমরা ডা�ােরর কােছ যাই তখন তার 
ে�সি�পশেনর উপর আপাতদৃি�েত অ�ভােব িব�াস কির বেট, িক� িতিন ভােলা 
ডা�ার িকনা তা যাচাই কেরই আমরা তার কােছ যাই। দশর্ন িবষেয় উপেরর 
আেলাচনায় বেলিছ– যখনই আমরা েকােনা িস�া� েনই তখন যাচাই কেরই েসই 
িস�া� েনই। আবার যাচাই করা মােন এেকবাের �তয্ক্ষ বয্ি�গত অিভজ্ঞতা িদেয় 
যাচাই করা নয়। আমরা যুি� ও সােক্ষয্র উপর িনভর্র কির। যখন আমরা েচােখ 
েদিখ তখনও আমরা েচােখর সােক্ষয্র উপর িনভর্র কির। 

রাসূলেক রাসূল িহেসেব �হণ করেত হেল বুঝজ্ঞান লাগেব। েরসালােতর সতয্তায় 
িনি�ত হওয়ার পর বািকটুকু িব�ােসর িবষয়। এবং এিটই েযৗি�ক। বয্বহািরক 
জীবেন েকােনা এ�পােটর্র িবষেয় আমরা যা কের থািক। গািড়র �াইভার হেত শুরু 
কের ডা�ার পযর্� সবার সােথ। এসব েক্ষে� সবর্দাই আমরা �ীয় বুঝজ্ঞােনর উপর 
থািক, এমনিক যখন আমরা কাউেক েকােনা িবষেয় আমােক গাইড করার উপযু� 
িবেবচনা কের তার িনেদর্শনােক িবনাবােকয্ �হণ কির, তখনও। 

জ্ঞানত� ও ঈমান তথা ইসলামী জ্ঞানত� 

�চিলত পা�াতয্ জ্ঞানত� হেলা ��বাদী। ইি�য় অিভজ্ঞতা বা বুি�– এ দুিট পক্ষ। 
কােরা মেত, ইি�য় অিভজ্ঞতা েয জ্ঞান েদয় েসিট অপরাপর েয েকােনা জ্ঞােনর েচেয় 
অিধকতর �হণেযাগয্ জ্ঞান। আবার বুি�বাদীেদর মেত, কখেনা কখেনা বুি�র মাধয্েম 
আমরা েয জ্ঞান পাই তা-ই সিঠক বা েবটার নেলজ। পা�ােতয্র েকউ েকউ �জ্ঞার 
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কথা বেলেছন বেট, তেব তারা �জ্ঞােক যতটা স�ব সযতেন এিড়েয় েগেছন। 
কমনেস� নােম েকউ েকউ এেক েবনােম �ীকার কেরেছন।  

অনয্িদেক, ইসলামী জ্ঞানত� সম�য়বাদী। এর সবর্িন� �র হেলা ইি�য় অিভজ্ঞতা। 
এর উপের বুি�। এর উপের �জ্ঞা বা ইলহাম। �জ্ঞার পূণর্তা তথা পারেফকশন 
হেলা ওহী বা �তয্ােদশ। শুধুমা� নবীগণই জ্ঞােনর এই সেবর্া� �ের েপৗঁছেত 
পােরন। আমােদর জ্ঞানতে� ওহীর পযর্ায় হেলা েযৗি�ক �ক�। এবং একমা� 
েযৗি�ক ও েবৗি�ক (র য্াশনাল) স�াবনা হওয়ার কারেণ এেক �মািণত ও সতয্ 
িহেসেব আমরা �হণ কির। যিদ �তয্ােদশেক �ীকার করা না হয় তাহেল �জ্ঞার 
সে�াষজনক বয্াখয্া করা যায় না।  

মূলকথা হেলা, আমরা যখন �তয্ােদশ-িনঃসৃত িকছু িব�াস কির তখন আমরা 
আমােদর অিভজ্ঞতা, বুি� ও �জ্ঞার সােথ সাম�সয্পূণর্ বেলই তা িব�াস বা �হণ 
কির। েকউ যিদ তা সাম�সয্পূণর্ মেন না কেরন তখন িতিন িনেজেক অিব�াসী 
িহেসেব আইেডি�ফাই কেরন।  

িব�াসী তথা ঈমানদারেদর েবলায় জ্ঞােনর এই চার �েরর মেধয্ সাম�সয্তার িদক 
েথেক েকােনা সমসয্া হওয়ার কথা নয়। েতমনিট হেল িতিন ওহীর জ্ঞানেক �াধানয্ 
িদেয় িনেজর অিভজ্ঞতা, বুি� ও ওহীবিহভূর্ত সব সূ�েক পুনমূর্লয্ায়ন করেবন। 
এতদসে�ও, একজন মুিমেনর এ ধরেনর অিভজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞান তার জ্ঞােনর উৎস 
িহেসেব বািতল (nullified) হেয় যায় না। কারণ, িতিন �ীয় অিভজ্ঞতা ও বুঝজ্ঞােনর 
মাধয্েম �তয্ােদশেক সেবর্া� মান িহেসেব েপেয়েছন ও �হণ কেরেছন। েযসব িবষেয় 
েকােনা ঐশী জ্ঞােনর কথা সরাসির বলা নাই, েসেক্ষে� িতিন িনজ অিভজ্ঞতা ও বুি� 
েমাতােবক িস�া� �হণ কেরন। এিট �� নয়, সম�য়। 

িব�ােসর েযৗি�কতা ও �রূপ 

�ায় আড়াই হাজার বছর আেগ ে�েটার ��াবনা অনুসাের পা�াতয্ দশর্েন জ্ঞােনর 
�চিলত সংজ্ঞা হেলা– knowledge is justified true belief। ১৯৬৩ সােলর পর 
েথেক এই সংজ্ঞােক েমরামত করার েচ�া করা হে�। েসিট অনয্ �স�। মূলকথা 
হেলা, িব�াস ছাড়া জীবন অস�ব, েস িব�াস যা-ই েহাক না েকন। সকল জ্ঞানই 
মূলত িব�াস হেলও িব�াস মা�ই জ্ঞান নয়। শুধুমা� েসসব িব�াসই জ্ঞান িহেসেব 
গৃহীত হেব, যা যাচাইকৃত ও সতয্ হেব। এছাড়া িনছক িব�াস ��তই অ� িব�াস। 

িব�াস হেলা যা জািন না, েস স�েকর্ িনি�ত িহেসেব েকােনা িকছুেক �ীকার করা– 
শুধুমা� এটুকু বলেল ভুল েবাঝা স�ব। আসেল িব�াস হেলা– যা জািন, তার িভি�েত 
�েয়াজনীয় অজানা স�েকর্ সেবর্া�ম ও েযৗি�ক অনুমান কের তা সতয্ িহেসেব 
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�হণ করা। এভােবই আমরা ‘গড অফ দয্ গয্াপস’ নামক নাি�কতার যুি�েক খ�ন 
করেত পারেবা। আ�াহর স�ােক আমরা জািন না বেট, তেব আমরা যা জািন 
েসসেবর জ্ঞানগত েযৗি�ক পিরণিত হে�ন আ�াহ। আ�াহর অি�� অথর্হীন হেয় 
পেড় যিদ েরসালতেক না মানা হয়। এ ধারায় সব িকছু যা ইসলােম আেছ বা 
ইসলােমর মূলকথা। 

When the declaration of the Kalima is a rational conclusion then 
it is worthy enough. Mere utterance of Kalima is totally useless. 
Rationality, any sort of rationality is nothing but doing philosophy. 
Where any argument is not working, it has to be shown with 
healthy argument that why argumentation is not applicable there. 
Trust on and submission to authority(ies) is a must for our life to 
continue, no matter what is/are that/those authority(ies). 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

আবু সাইফ: আপিন বেলেছন, “ঈমান বা িব�াস হেলা বুঝজ্ঞান অনুসাের পাওয়া 
একটা িস�া� বা উপসংহার। না বুেঝ িব�াস করার েকােনা মূলয্ নাই।” 

বয্াপারটা আমার বুঝেত ক� হে�। পৃিথবীেত এমন অসংখয্ মানুষ আেছন যারা 
‘মুখিলস’ বেট, িক� না বুেঝই �ীেনর অনুসরণ কেরন, েবাধশি� খুবই সাধারণ, 
েকােনামেত েটেনটুেন জীবনটা চািলেয় েনন। তাঁেদর ‘িব�ােসর েকােনা মূলয্ নাই’ এ 
কথায় একমত হই কী কের? 

আসেল খুব সংিক্ষ� হেয় েগেছ, আর একটু বয্াখয্া দরকার। কী জািন! হয়েতা অনয্ 
পাঠকরা সবাই বুঝেত পারেছন, আিম অধম অক্ষম…। 

ধনয্বাদ এমন গুরু�পূণর্ েপাে�র জনয্। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: জ্ঞানেক যিদ আমরা অক্ষরজ্ঞান ও জিটল 
িবে�ষেণর উপ�াপনা িহেসেব না ধের বুঝ তথা আ�ার�য্াি�ং িহেসেব 
ধির তাহেল আপাত অবুঝরাও মূলত অবুঝ নন। সবর্িন�মােনরও িনেচর 
অবুঝ হেল িতিন ইসলামেক বুঝেতন না, �হণ করেতন না। অবশয্, শুধুমা� 
জ�সূে� মুসিলম যারা, তােদর কথা আিম ভাবিছ না।  

ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। 
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েনামান সাইফু�াহ: আমার একটা িবষয় জানার িছেলা। যারা ওহীর জ্ঞােন িব�াস 
কেরন না। তারা কীভােব সতয্ লাভ কেরন? বা ওহীর জ্ঞান সেতয্র একমা� উৎস 
িকনা? ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্া আধুিনক দাশর্িনকেদর মেধয্ কারা কারা িদেয়েছন? 
মুসলমানরা বতর্মােন দশর্ন চচর্ায় েপছেন পেড় আেছ েকন? 

“আমােদর কােছ জ্ঞান দু’ধরেনর– নািযলকৃত জ্ঞান বা ওহী (revealed 
knowledge) এবং অিজর্ত জ্ঞান (acquired knowledge thorough scientific 
method)।” 

এই ব�বয্িট একটু িবে�ষণ করুন। 

“দশর্ন শাে�র জনক ও অনুসরণকারীেদর কােছ ওহীর জ্ঞােনর েকােনা �েয়াজন 
েনই। তারা তােদর িচ�া�সূত ধারণা িদেয় সতয্ উপলি� কেরন। 

িঠক এ কারেণই আমােদর উলামারা দাশর্িনকেদর িবেরািধতা কেরেছন। অ-ব� 
সং�া� জ্ঞােনর জনয্ আমরা শুধু ওহীর �ার� হই, েকােনা দাশর্িনেকর নই।” 

এই ব�বয্িটও একটু িবে�ষণ করুন। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: পা�াতয্ দশর্েন অিভজ্ঞতা ও বুি�র �ে�র মেতা 
িরিভল ও ইি�িরকয্াল নেলেজর এই �� অমূলক। ইি�িরকয্াল নেলজ 
েযখােন অস�ব েসখােনই শুধু িরিভল নেলেজর �স� আেস। জ্ঞান চচর্ার 
শুরুেত ওহীর জ্ঞান অ-�তয্ক্ষ (ফাউে�শনাল), িক� েশেষ অবিভয়াস তথা 
চূড়া� �াি� (কনি�ট ফাইি�ংস)। 

আ�াহ েতা বেলেছন– তুিম েতামার সকল (ইি�িরকয্াল) ক্ষমতা িদেয় 
েদেখা আিম আ�াহ িকনা। েতামার েযৗি�কতার দািব হেলা আমােক �ীকার 
কের েনয়া। অতএব, আমার কথা মােনা। আমার রাসূলেক মােনা। 

েদখুন, আ�াহ িনেজেক চািপেয় েদন নাই। বরং িনেজর অথিরিটর পেক্ষ 
েকারআেনর ছে� ছে� যুি� িদেয়েছন, িবচার-িবেবচনা ও িবেবেকর কথা 
বেলেছন। আপিন েখয়াল করেল েদখেবন, েকবলমা� �তয্ক্ষ ইবাদত তথা 
িরচুয্য়ালেসর িবষয়গুেলা ছাড়া সব িবষেয় আ�াহ সুবহানাহু তায়ালা সংি�� 
িনেদর্শনার পেক্ষ যুি�ও তুেল ধেরেছন। 

আেলমগণ েকন দাশর্িনকেদর িবেরািধতা কেরেছন, েসিট িভ� �স�। তেব 
দাশর্িনকেদর িবেরািধতা কের ‘দশর্েনর খ�ন’ নামক িকতাব িলেখ আবু 
হািমদ আল গাযালী নােমর একজন আপাদম�ক আেলম ে��তম মুসিলম 
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দাশর্িনক িহেসেব পিরগিণত হেয়েছন। সুতরাং, সমসয্াটা উলামা বনাম 
দাশর্িনকেদর; দশর্ন বনাম ইসলােমর নয়। 

ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। 

েনামান সাইফু�াহ: আেরকটু �� কের বুিঝেয় বলুন। মেন করুন, 
েহইেডগার বা বাটর্া� রােসল– তাঁরা েতা অমুসিলম, একজন আবার 
নাি�ক। এই েক্ষে� েক কীভােব িবষয়িট িবে�ষণ করেবন। কারণ, একজন 
অমুসিলম বা নাি�ক েতা ওহীর জ্ঞােনর উপর িভি� কের সতয্ েখাঁেজ না। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: ওহী পযর্� েয েপৗঁছেত পারেলা েস পূণর্া� 
সতয্েক েপল। েয েপৗঁছেত পারেলা না তার সতয্তা�াি� খি�ত ও অপূণর্ 
থাকেলা। েস জনয্ প�িত অথর্াৎ দশর্েনর িকছু যায় আেস না। 

ধনয্বাদ। 

েনামান সাইফু�াহ: িবষয়িট আেরকটু ি�য়ার হওয়ার জনয্ বলিছ। ধরুন, 
একজন অমুসিলম যিদ আপনার এ কথােক দশর্েনর ভাষায় অ�ীকার 
কেরন, তার উ�র কী হেব? এই িবষেয় আিম খুবই অজ্ঞ। তারপরও আিম 
জানেত চাি�, েকােনা মুসিলম দাশর্িনক িক গেবষণায় �মাণ কের 
েদিখেয়েছন েয সেতয্র েশষ �র ওহী? এবং তা আধুিনক দশর্ন �ীকার 
কের িনেয়েছ? জানােল উপকৃত হতাম। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: িযিন মানেছন না তােক আপনার যুি� বলেবন। 
মানা বা না মানা তার িবেবচয্। 

মুসিলম দশর্েন ওহীর �ান �ীকৃত। ওহীর �রূপ, িবেশষ কের বুি�র সােথ 
এর স�কর্ িনেয় বয্াপক আেলাচনা করা হয়। 

ধনয্বাদ। 

েলানার: ‘ফালসুফা’ হে� ইসলােমর এি�িথিসস। ইসলামেক দশর্ন িহেসেব েদখােনার 
েচ�া করার জনয্ আপনােক সেচতন মাইনাস!! 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: আেগর পেবর্ দশর্ন স�েকর্ �দ� ব�বয্ ও 
বতর্মান পেবর্ উপ�ািপত ব�েবয্র আেলােক আপনার ব�বয্ আশা করিছ। 
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িথিসস, এি�িথিসস ও িসে�িসেসর িথওিরটা েহেগেলর, যা তার ছা� 
মাে�র্র নােম �চািরত। আপিন েহেগল-মা�র্ অনুসাের ইসলাম ও এর সােথ 
দশর্েনর স�কর্েক েদখেছন। কী আর বলেবা! 

ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। 

আবূসামীহা: “ইসলাম হেলা দাশর্িনকতার উৎকৃ�তম ফসল। দশর্েনর মূলকথা হেলা 
ইসলাম।” 

দশর্েনর জনক �ীকরা। তাহেল তারাও ইসলাম চচর্া করেতা! এির�টল, সে�িটস, 
ে�েটারাও তাহেল আমােদর ইসলাম িশিখেয়েছন! 

রসূলু�লাহ (সা) ফালসাফা (িফেলাসিফ) চচর্া কেরনিন েহরা গুহায়। িতিন তাফা�ুর 
কেরেছন। রসূলু�াহর (সা) জে�র আেগ েথেকই ফালসাফা �চিলত িছেলা। 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: পা�াতয্ দশর্েনর েয ইিতহাস পড়ােনা হয় তােত 
�ীেসর আইওিনয়ার অিধবাসী েথিলসেক দশর্েনর জনক বলা হয়। আপিন 
িঠকই বেলেছন। 

িক� যা আপনার ব�েবয্ আেসিন তা হে� �াচয্ দশর্েনর দুিট ধারা 
�ত�ভােব িবকিশত হেয়েছ। একিট ি�েসর আেগ, ভারতীয় দশর্ন। অনয্িট 
আরেব ইসলােমর পুনঃ�িত�ার পের হযরত হাসান বসরীর হােত। উনার 
সহীফা িনেয় চ��াম িব�িবদয্ালেয়র অবসর�া� �েফসর ড. েমা: বিদউর 
রহমান একিট সাড়া জাগােনা িথিসস কের েদিখেয়েছন েয মুসিলম দশর্ন 
আর ইসলাম একইসােথ এেসেছ। বািহেরর �ভােব তার উৎপি� হয়িন। 
উনার েলখা বইিট বাজাের পাওয়া যায়। 

দশর্ন হেলা িচ�ার একিট প�িত। যােত বুি� ও েবােধর স�াবয্ সেবর্া� 
�েয়াগ করা হয়। য্ুি� এর হািতয়ার। আপনার বয্বহৃত তাফা�ুরেক বলা 
যায় এর চািলকাশি�। 

আেগর পেবর্ এিট বেলিছ– দশর্ন েয েকােনা মত বা পেথর ভােলা-ম�, 
পক্ষ-িবপক্ষ, যুি�-পা�ায্ুি�েক তুেল ধের। তাই দশর্ন সবর্দা িনরেপক্ষ। 
িক� েয েকােনা দশর্ন চচর্াকারী (�িতটা বয্ি�ই �িত মুহূেতর্ দশর্নচচর্া কের 
থােকন, যখনই েস েকােনা িস�া� �হণ কের) কখেনা িনরেপক্ষ হেত পাের 
না। িতিন েকােনা না েকােনা যুি�েক অিধকতর �হণেযাগয্ মেন করেবন। 
এমনিক িকছু না বলােকও িতিন ে�ফার করেত পােরন। েসেক্ষে� সংি�� 
িবষেয় িতিন উইথেহাি�ংেয়র পেক্ষ! আর দশর্ন িবষেয় পাঠদানকারীর 
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দািয়� হে� পক্ষ-িবপক্ষেক তুেল ধরা ও িনেজর ে�ফাের�েক যথাস�ব 
এিড়েয় যাওয়া। এ দৃি�েত �েফটরা িফেলাসিফ িশক্ষা েদন না। কারণ, 
তাঁেদর সুিনিদর্� পক্ষ থােক, যােক তাঁরা একমা� সতয্ িহেসেব �চার 
কেরন। সুতরাং, �েফটগণ দাশর্িনকেদর (িশক্ষক অেথর্) মেতা িনরেপক্ষ 
নন। যিদও তাঁেদর সতয্�াি� ও তা �চার-�িত�ার প�িত হে� দশর্েনরই 
প�িত। 

আপিন ইমাম গাযালীর উদারহণিটই েদখুন। িতিন কখেনা িনেজেক 
দাশর্িনক পিরচয় েদয়া েতা দূেরর কথা, উে�া �ীকদশর্ন �ভািবত 
তৎকালীন দাশর্িনকেদর ২০িট দািবর িবে�ষণ কের েদিখেয়েছন েয 
েসগুেলা িঠক নয়। বইেয়র নাম িদেয়েছন, তাহাফাতুল ফালািসফা। অথচ, 
উনােকই ে�� মুসিলম দাশর্িনক মেন করা হয়। েকন? কারণ 
িবষয়গুেলােক িতিন িবে�ষণ কেরেছন, যুি� িদেয় খ�ন কেরেছন। 
শুধুমা� েকারআন-হাদীেসর েরফাের� িদেয়ই ক্ষয্া� হনিন। 

েকারআন েকােনা দাশর্িনক �� নয়, েযভােব আমরা েকােনা দাশর্িনেকর 
েলখা বই পেড় থািক। এিট ওহী। এই ওহীেক �াবিলশড করা হেয়েছ 
যুি�-ত� ও দাশর্িনকসুলভ প�িত ও �মাণ িদেয়। 

এেত মানুেষর পিরিচত জগত ও সাদামাটা িবষয়গুেলােক বারংবার ও 
নানাভােব েরফার করা হেয়েছ েসসব িনেয় মু�মেন িচ�া গেবষণা করার 
জনয্। এিটই েতা এি�িরকয্াল �ািড। তাই না? মানুেষর িচ�নেক গাইড 
কের এেক ঐশী বা�বতার িদেক চািলত করা হেয়েছ। 

েযসব দাশর্িনক ঐশী �ের েপৗঁছেত পােরনিন, েসিট তােদর সীমাব�তা, 
দশর্েনর নয়। কারণ, যারা জ্ঞােনর সেবর্া� �র তথা ঐশী জ্ঞােন েপৗঁছেত 
েপেরেছন, তারা সুশৃংখল িচ�া-প�িতর মাধয্েমই েসিট েপেরেছন। আ�াহর 
রাসূলও (সা) এর বয্িত�ম িছেলন না। েহরা গুহায় িতিন কী করিছেলন 
েস স�েকর্ আমরা িকছু জািন না। শুধু এটুকু জািন েয িতিন ভাবিছেলন। 
আ�া, িতিন কী ভাবিছেলন? এিট িনি�ত েয িতিন িনজ �াথর্ িনেয় 
ভাবিছেলন না। তাঁর ভাবনার িবষয় িছেলা জগত, সমাজ, সম�। সূরা 
ইনিশরাহর ২-৩ নং আয়ােতর বয্াখয্ায় মাওলানা মওদূদী এ কথাই 
বেলেছন। তাই না? 

হয্াঁ, ফালসাফা রাসূেলর (সা) জে�র আেগ েথেক �চিলত িছেলা, তেব এই 
নােম িছেলা না। যখন েথেক মানুষ িনজ বুি�-জ্ঞান িদেয় েকােনা িকছু 
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জানেত েচেয়েছ, �� কেরেছ; তখন েথেক এই িচ�া ও জ্ঞানগত �ি�য়াও 
অি�� লাভ কেরেছ। 

িফেলাসিফ মােন ‘জ্ঞােনর �িত অনুরাগ’; িফেলাস মােন জ্ঞান, েসািফয়া 
মােন অনুরাগ। এিট কীভােব ইসলামিবেরাধী হেত পাের? হেত পাের 
িবজ্ঞান, �যুি� এবং অনয্ অেনক িকছুর মেতা ইসলােমর পেক্ষর েলােকরা 
এসব েক্ষে� এিগেয় আসেছন না বেল ইসলামিবেরাধীরা উপেরর এক 
ম�বয্কারীর বয্বহৃত শ� ‘এি�িথিসস’ িহেসেব এেক কােজ লাগাে�। 

ইসলামই হে� মু�বুি� চচর্ার মূল েক্ষ�। দাশর্িনকতার সেবর্া�ম পিরণিত 
হেলা ইসলাম। “রা’সুল আমির আল-ইসলাম”-এর এিটই মমর্াথর্। 

ম�েবয্র জনয্ ধনয্বাদ। দীঘর্ �িতম�েবয্র জনয্ ক্ষমা�াথর্ী। 

 

৩০ জুলাই, ২০১১ 
https://dorshon.com/muslims-misconception-about-philosophy 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everyone does philosophy.  
But only a few are aware of doing it. 

  



107 

 

 

 

জীবন ও জগত স�িকর্ত েকােনা িবষয় 
িফেলাসিফর বাইের হেত পাের না 

 

জীবন ও জগত স�িকর্ত েকােনা িবষয় িফেলাসিফর বাইের হেত পাের না। ইসলাম 
হেলা িফেলাসিফর অেনকগুেলা �াি� বা আউটকােমর মেধয্ অনয্তম। ইসলাম ছাড়া 
অপরাপর মত, পথ ও ত�সমূহও িফেলাসিফর দৃি�েত যুি�স�ত ও েসই িহেসেব 
সমভােব �হণেযাগয্। 

যিদও আমার মেতা আেরা অেনেকর দৃি�েত ইসলামই হে� জীবন ও জগেতর 
েমৗিলক ��গুেলার সিঠক উ�র ও সমাধান। 

িফেলাসিফর দুিট িদক: 

(১) জীবন ও জগেতর েমৗিলক ��গুেলােক যুি� িদেয় িডল বা েমাকােবলা 
করার প�িত। 

(২) জীবন ও জগেতর েমৗিলক ��গুেলা উ�ু� যুি�িভি�ক আেলাচনার মাধয্েম 
িবেশষ েকােনা সমাধােন উপনীত হওয়া। 

এর �থমিট হে� িফেলাসিফর মূল জায়গা। যুি�র গঠনকাঠােমা, যােক আমরা 
িবেবক-বুি� িহেসেব বিল, তা সবার জনয্ই সমান। েখাদা বা �কৃিত �দ�। যিদও 
সবাই এিটেক সমানভােব কােজ লাগায় না। 

ি�তীয়িট হে� এর পিরণিত বা আউটকাম। যুি�েক েয েযভােব কােজ লাগায় েস 
েস-ধরেনরই এ�েপে�ড আউটকাম বা পিরণিতেত েপৗঁছায়। 

ইসলাম ছাড়াও জীবন ও জগেতর েমৗিলক ��গুেলার যুি�স�ত উ�র আেরা অেনক 
িকছু হেত পাের। েযগুেলা হেলা ইসলােমর �িত��ী মতাদশর্। 
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মূলত সমান হওয়া সে�ও সব যুি� সবার কােছ সমানভােব �হণেযাগয্ মেন হয় না। 
তাই �েতয্েক একই িফেলাসিফকয্াল ওেয়েত তথা একই ধরেনর যুি�স�ত 
প�িতেত িবচার িবেবচনা করার পরও যার যার দৃি�ভি� অনুসাের আমরা এক একিট 
িবেশষ মত, পথ ও ত�েক অপরিট তুলনায় �াধানয্ িদেয় থািক। অবেশেষ েসটােকই 
একমা� সিঠক বেল �হণ কির। িনেজর কােছ �হণেযাগয্ যুি�েক �মাণ িহেসেব 
উপ�াপন কির। 

িভ� িভ� মা�া ও দৃি�ভি� হেত �েয়ােগর কারেণ একই যুি�প�িতর ফলাফল 
িবিভ� রকেমর হওয়াটা আমােদর জীবনেবাধ তথা meta-theory or paradigm 
of life-এর উপর িনভর্র কের। 

উপেরর এ কথাগুেলা বেলিছ, “যুি�র বাইের িকছু নয়, বুি�র অনুকূেল আমরা 
সবর্দা– কথািটর মােন কী?” (https://freethoughts.dorshon.com/ 
discussion-on-in-favour-of-reason) িশেরানােম আমার একিট সা�িতক 
েপাে� একজন স�ািনত পাঠেকর ম�েবয্র জবােব। 

উ� পাঠেকর ম�বয্িট হেলা: 

“ইসলােমর সবিকছু েয িফেলাসিফিভি�ক হেত হেব, তা িক� নয়। বরং ইিতহাস 
সাক্ষী, যখনই েকউ ইসলােমর েকােনা িকছু িফেলাসিফর সাহােযয্ বয্াখয্া করার েচ�া 
কেরেছ, িবেশষ কের আ�াহর সীফাত সং�া� িবষয়গুেলা, েসেক্ষে� সালাফেদর 
নীিত েথেক সের এেসেছ। আর, ইসলােমর �িতিট শাখা বয্াপক। সুতরাং, এর 
�শর্কাতর িবষয়গুেলা িনেয় কথা বলেত হেল বয্াপক পড়ােশানা �েয়াজন। েযমন 
�েয়াজন একজন মানুষেক িফেলাসিফ িনেয় কথা বলেত হেল।” 

 

২১ জানুয়াির, ২০১৯ 
https://dorshon.com/there-is-nothing-beyond-philsophy 
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ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্ার সমসয্া ও ইসলােম 
দশর্েনর পিরসর 

 

ভূিমকা 

ইসলাম আসেল কী? অথবা, �চিলত অেথর্ ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার িবক� িহেসেব 
ইসলােমর িক আলাদা েকােনা দাশর্িনক বয্াখয্া হেত পাের? হেল সমসয্া কী? তাহেল 
িক ‘ইসলামী দশর্ন’ কথাটা আদেত ভুল? তাই যিদ হয়, এেতা এেতা মুসিলম 
দাশর্িনকরাই বা কী কেরেছন? ইমাম গা�ালী বা আ�ামা ইকবােলর ‘ইসলামী দশর্ন’ 
িক �িমনয্া� দশর্ন িহেসেব �ীকৃত নয়? এসব �ে�র ‘ইি�তমূলক’ অথর্াৎ সংিক্ষ� 
উ�র িনেয়ই এই িনব�। 

ইসলামী ধমর্ত� ও দশর্ন 

ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্ার �স� আসেল ইসলােমর �চিলত বয্াখয্াপ�িত কী– তা 
িনণর্য় করাও �াসি�ক হেয় দাঁড়ােব। ইসলামেক জানা-বুঝা ও এর বয্াখয্া-ভাষয্ 
রচনার �চিলত প�িতটা হে� ধমর্তাি�ক প�িত। আমরা জািন, েকােনা ধমর্ স�েকর্ 
সংি�� ধমর্�� ও ধমর্গুরুর িস�াে�র �তীয়মান অথর্ অনুসাের ধেমর্র নানা িবষেয় 
বয্াখয্া েদয়া ও ভাষয্ রচনার েয প�িত, তা-ই হেলা ধমর্তাি�ক প�িত। ধমর্�ে� যা 
বলা আেছ এবং ধমর্েব�াগণ তা েযভােব বয্াখয্া কেরেছন তার মূলগত িদকটা অকু্ষ� 
েরেখই ধমর্তাি�ক ভাষয্ ৈতির হয়। 

ধমর্�ে� বিণর্ত, �চিলত এবং �ায়শই আক্ষিরক অেথর্র বাইের ধেমর্র িবষয়সমূহেক 
(notions or issues) যুি� ও বুি�র িনিরেখ �াধীন ও �ত�ভােব যাচাই করােক 
ধেমর্র দাশর্িনক বয্াখয্া িহেসেব িবেবচনা করা েযেত পাের। েসাজা কথায়, ধেমর্র 
িবষয়গুেলা িনেয় দশর্ন চচর্া বা ধমর্েক দশর্েনর আেলােক েদখাই হে� ধেমর্র দাশর্িনক 
বয্াখয্াপ�িত। 

বয্াপারটা তাহেল দশর্েনর সংজ্ঞায় এেস েঠকেলা। তাই না? মজার বয্াপার হেলা, 
পৃিথবীর তাবৎ দাশর্িনকরা একমত হেয়েছন, দশর্েনর এমন েকােনা সংজ্ঞা নাই। বলা 
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যায়, দাশর্িনকরা (দাশর্িনক িহেসেব) যা কেরন, েযভােব কেরন, তা-ই দশর্ন! এক 
একজন দাশর্িনক দশর্েনর এক একিট িদেকর ওপর গুরু�ােরাপ কের দশর্েনর সংজ্ঞা 
েদয়ার েচ�া কেরেছন। েসসব িবতেকর্ না িগেয় দশর্েনর লক্ষণগত একটা সংজ্ঞা বা 
পিরচয় এভােব হেত পাের: েকােনা েমৗিলক িবষেয়র ত�গত িদকসমূহেক যুি� িদেয় 
িবেবচনা করা। অনয্ কথায়, েয েকােনা ��েক �হণ করা ও তাি�ক যুি� (logical 
argument) িদেয় িনেজর কথা তুেল ধরা। 

ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার বাইের ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্া হেত পাের িকনা– এই �ে�র 
স�াবয্ উ�র িনেয় এবার আেলাচনা করা যাক। আমার মেত, ইসলােমর ধমর্তাি�ক 
এবং দাশর্িনক দু’ধরেনর বয্াখয্াই হেত পাের। ইসলােমর িদক েথেকও তা হেত পাের, 
ইসলােমর বাইেরর িদক েথেকও তা হেত পাের। ইসলােমর েভতর েথেক ইসলােমর 
দাশর্িনক বয্াখয্ার অনুেমাদন থাকার মােন হেলা– ইসলােমর েমৗিলক িবষয়গুেলার 
পেক্ষ বুি��াহয্ যুি�গুেলা কী, তা আেলাচনা করা। েযমন: তাওহীদ, েরসালাত, 
আেখরাত ইতয্ািদর েপছেন কী ধরেনর দাশর্িনক যুি� রেয়েছ, তা আেলাচনা করা। 
এেক্ষে� দাশর্িনক বয্াখয্া ও ধমর্তাি�ক বয্াখয্া পর�র পিরপূরক 
(complementary) িহেসেব িবেবিচত হেব। 

উদাহরণ িহেসেব ইমাম গা�ালীর ‘তাহাফাতুল ফালািসফা’র কথা উে�খ করা যায়। 
তাঁর িবেবচনায়, তৎকালীন মুসিলম দাশর্িনকেদর গৃহীত ‘ইসলােমর সােথ সাংঘিষর্ক’ 
২০িট অনুিস�া�েক িতিন দাশর্িনক যুি� িদেয় খ�ন কেরেছন। ধেমর্র িবষয়গুেলােক 
িনছক ধমর্�ে�র উ�ৃিত িদেয় �মােণর �চিলত প�িতর (ফকীহেদর প�িত) পিরবেতর্ 
দাশর্িনকেদর �মাণ-প�িতেতই িতিন ইসলােমর মূল িবষয়গুেলার সমথর্েন যুি� 
িদেয়েছন। এমন নয় েয, এেত িতিন েকারআন ও হাদীেসর েরফাের� েদন নাই। 
েকারআন-হাদীেসর েরফাের� উভয় প�িতেতই বয্বহৃত হয়। তফাৎ হেলা, 
ধমর্তাি�ক প�িতেত তা ‘েদাহাই’ বা অবশয্-মানয্ িহেসেব আেস, আর দাশর্িনক 
প�িতেত সংি�� েরফােরে�র গুরু� অনুসাের তা ‘যুি�’ িহেসেব আেস। ইমাম 
গা�ালী িনেজেক কখেনা দাশর্িনক ভােবন নাই। বইেয়র নামই িদেয়েছন, ‘দশর্েনর 
খ�ন’! অতএব, বুঝা েগেলা, েকােনা িকছু দশর্ন হেয় ওঠা েসিটর উপ�াপনা-প�িতর 
ওপর িনভর্র কের। ইমাম গা�ালীর দশর্ন এই অেথর্ একিট যথাথর্ দশর্ন। অতএব, 
ইসলামী দশর্ন বা এর দাশর্িনক বয্াখয্া আেলাচয্ অেথর্ স�বপর এবং তা ইসলােমর 
িদেক েথেক �হণেযাগয্ও বেট। বরং বলা যায়, ইসলামী দশর্ন ইসলােমর একিট 
অপিরহাযর্ িদক। 

সমসয্া হেলা ইসলামী ধমর্তে�র আওতাবিহভূর্ত �াধীন ও �ত� ‘দাশর্িনক বয্াখয্া’র 
�হণেযাগয্তা িনেয়। ধরা যাক, এ রকম একিট দাশর্িনক বয্াখয্া-প�িতেত ইসলামেক 
অথর্াৎ ইসলােমর িবিভ� গুরু�পূণর্ িবষয়গুেলােক মূলয্ায়ন করা হেলা। েযেহতু এটা 
ইসলােমর িবিভ� িবষয় িনেয় দশর্ন চচর্া, তাই এিট এক অেথর্ ইসলামী দশর্নও বেট। 
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ইসলামেক িযিন সমথর্ন কেরন তােকও ইসলািম� বলা যায়। আবার ইসলামেক 
িযিন ইসলােমর েভতরকার িদক েথেক মােনন না বা সমথর্ন কেরন না; িক� ইসলাম 
িনেয় কাজ কেরন িতিনও িনেজেক ইসলািম� দািব করেত পােরন। অতএব, ইসলাম 
িনেয় চিচর্ত দশর্নমা�ই ইসলামী দশর্ন, েহাক তা ইসলামেক সমথর্ন কের িক�া তা 
না কের। ইসলামেক সামি�কভােব �হণ না কের এর েকােনা িবেশষ িবষয়েক 
(notion অেথর্) �হণ কের বা তােক িভি� ধেরও দশর্ন চচর্া হেত পাের। ইসলামেক 
locate করার সুিনিদর্� বা অনিত�ময্ (specific or predefined) েকােনা 
‘ইসলামী’ প�িত আেছ িকনা এবং েসখােন েকান ধরেনর দাশর্িনক প�িতর �ান কী 
রকম– তা িনরূপণ করাই এই আেলাচনার মূল িবষয়। 

ইসলাম িনেয় �াধীন ও �ত� দশর্ন চচর্ার সমসয্া 

আমরা জািন, ইসলােমর সবর্ািধক গুরু�পূণর্ িবষয় হেলা তাওহীদ বা আ�াহর 
একক�বাদ (unicity of God)। তাওহীেদর ধারণা ��ার অি��, একক� এবং 
তাঁর েস সম� ৈবিশ�য্পূণর্ গুণাবিলেক অ�ভুর্� কের, যা পিব� েকারআেনর িবিভ� 
সূরায় বিণর্ত। ইসলামী ধমর্তে� ইসলাম-এর েমৗিলক িবষয়গুেলা েযভােব বণর্না করা 
হেয়েছ, ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্ায় তা যিদ বািহয্ক ও মমর্গত িদক েথেক হুবহু 
�ীকার ও �তয্য়ন করা না হয় তাহেল দু’ধরেনর সমসয্া হেত পাের: 

১। ধমর্তাি�কভােব িনধর্ািরত অেথর্র িবপরীত অথর্ সাবয্� হেত পাের। ইসলােমর 
দৃি�েত এিট সরাসির অ�ীকার করার নামা�র বা কুফর। 

২। এমন বয্াখয্া হেত পাের, যা দৃশয্ত ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার সােথ িবপরীত না 
হেলও েশষ পযর্� তা ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার সােথ সাংঘিষর্ক। য্ুি�-প�িতর 
েযমন নানা রকম মান ও মা�া রেয়েছ; েকােনা িবষেয়র ওপর উপ�ািপত 
য্ুি�ও নানা রকম মান ও মা�ার হেত পাের। সামি�কভােব না েদখেল এবং 
ে�ক্ষাপট িনধর্ারণ করা না থাকেল একই িবষেয়র িবপরীতমুখী ফলাফল হেত 
পাের। ‘১০-এর মান কত?’ এিট েকােনা ��ই নয়। কারণ, কত িদেয় কী 
(েযাগ, িবেয়াগ, গুণ, ভাগ ইতয্ািদ) করা হে�, তা পূেবর্ই িনধর্ারণ না করেল 
১০-এর িভি�েত বহু রকেমর ফলাফল হেত পাের। 

আেরকিট উদাহরণ িদেল িবষয়িট পির�ার হেব। মেন করুন, েকউ যুি� িদেয় 
বলেলা– েযেহতু আ�াহ বেলেছন িতিন দয়ালু ও ক্ষমাশীল, অতএব আ�াহর 
সৃ� েকােনা মানুষেক িতিন েদাযেখ িদেত পােরন না। �ায়ীভােব েদাযেখ 
�ালােনার কথাগুেলা মূলত েরটিরক। িনছক ভয় েদখােনার জনয্ েসগুেলা বলা 
হেয়েছ! এেহন যুি� বা যুি�ধারা দশর্নস�ত হেলও ইসলামস�ত নয়। 
আমরা জািন– নামাজ, েরাজা, হজ, যাকাত, হুদুদ ইতয্ািদসহ ইসলামী 
শরীয়াহর �িতিট িবষেয়র েপছেন েকােনা না েকােনা যুি�, উে�শয্ বা মমর্াথর্ 
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রেয়েছ, যা মানুষ িচ�া করেল বুঝেত পাের। অিধকাংশ েক্ষে� আ�াহ ও তাঁর 
রাসূল (সা) েসসব কারণ বা যুি�র কথা উে�খও কেরেছন। েযমন– নামােজর 
বয্াপাের বলা হেয়েছ, এিট মানুষেক অ�ীল ও পাপ কাজ েথেক িবরত রােখ। 
এখন এই আয়াতেক িভি� ধরেল িযিন অ�ীল ও পাপ কাজ েথেক িনেজেক 
মু� মেন কেরন, দাশর্িনক দৃি�েকাণ েথেক তার জনয্ নামাজ পড়ার 
বাধয্বাধকতা বহাল থােক না। অথচ, নামাজ-েরাজাসহ সকল ইবাদেতর িবষয় 
এ জনয্ই ফরজ েয আ�াহ তা হুকুম কেরেছন। যুি�র সমথর্ন বা উে�েশয্র 
িবষয়গুেলা পিরপূরক মা�। অতএব, ইবাদেতর িবষয়গুেলােক মূলত ‘আ�াহর 
হুকুম, তাই মানয্’– এভােব �হণ করা না হেল ইসলােমর িদক েথেক তা 
�হণেযাগয্ হেব না। 

ভাষয্ ৈতিরর ৈবিচ�য্ ও ৈবপরীতয্ 

ইসলােমর িদক েথেক ধমর্তাি�ক িবষয়গুেলার বয্াখয্া ও ভাষয্ সদাসবর্দা িক অিভ�? 
না, তা নয়। তাহেল ইসলামস�ত দাশর্িনক বয্াখয্ার সােথ আেলাচয্ ইসলাম কতৃর্ক 
অসমিথর্ত দাশর্িনক বয্াখয্া-ভাষয্দান প�িতর ফারাকটা েকাথায়? বয্াখয্া-ধারার 
ৈবপরীতয্ অেথর্ িভ�তা (contradiction in interpretation) এবং ৈবিচ�য্ অেথর্ 
িভ�তার (plurality in interpretation) মেধয্ এই ফারাক িনিহত। ৈবপিরতয্ 
এক �কােরর িভ�তা, আবার িভ�তােকও এক অেথর্ ৈবপরীতয্ বলা যায়। তেব 
এখােন িভ�তা ও ৈবপরীতয্েক আমরা আলাদা কেরই বুঝেবা। একই পেথর ডান 
পাশ, বাম পাশ ও মাঝখান বরাবর চলা– এই িতন ধরেনর মেধয্ ৈবিচ�য্ আেছ, 
ৈবপিরতয্ েনই। একিট িনিদর্� ধারার বয্াখয্া প�িতর মেধয্ িবিভ� িবষেয় বয্াখয্ার 
ৈবিচ�য্ অেথর্ িভ�তা হেতই পাের। উে�াভােব, িভ� আি�ক বা িভ� যুি�েত িভ�তর 
�ি�য়ায় অিভ� িস�াে� েপৗঁছােনা স�ব। এসবই হেলা ইসলােমর মেধয্ দাশর্িনকতার 
েক্ষ� বা অবকাশ (scope of philosophy in Islam)। দাশর্িনকতার অবকাশ 
থাকা মােন দশর্ন চচর্ার ইিতবাচক স�াবনা। আবার ইসলাম ‘অনুেমািদত’ অবকাশেক 
অিত�ম কের মু�ভােব দশর্ন চচর্াও এক �কােরর ইসলামী দশর্ন চচর্া। এই উভয় 
�কােরর দশর্ন চচর্ার পাথর্কয্ স�েকর্ সময্ক ও �� ধারণা বয্িতেরেক ইসলামী 
দশর্েনর েক্ষ�, স�াবনা ও সমসয্াগুেলােক সিঠকভােব অনুধাবন করা স�ব নয়। 

দশর্ন ও ডগমার িডেলমা 

এখােন �য়ং দশর্ন স�েকর্ই অিধকতর েমৗিলক একিট �� এেস পেড়। ইসলাম 
�সে� েহাক বা অনয্ েকােনা িবষেয়ই েহাক, েকােনা ধরেনর আ�বাকয্েক (dogma) 
অলংঘনীয় বা ‘েমৗিলক িবষয়’ িহেসেব অকু্ষ� রাখার শতর্ চািপেয় িদেয়, েসাজা কথায় 
িচ�ার সীমােরখা েটেন িদেয় যুি� চচর্ার নােম যা হেব, তা িক আেদৗ দশর্ন হেব? 
আপাতদৃি�েত এিট অতয্� সরল, অতয্� জিটল ও অতয্� �াভািবক একিট ��। 
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িবেশষ কের, যারা দশর্নেক দশর্েনর েভতর েথেক েদেখনিন তােদর কােছ এিট একিট 
েমৗিলক ��। 

আ�া, দশর্েন এমন েকােনা ত�, মতবাদ, যুি�ধারা বা এমন েকােনা দাশর্িনক 
িচ�াধারা আেদৗ িক আেছ বা হেত পাের, যা েকােনা না েকােনা পূবর্ানুমানেক (pre-
supposition) অবল�ন কের েসিটেক বা েসগুেলােক �য়ং-সিঠক (self-justified) 
িহেসেব গণয্ না কের দাঁিড়েয়েছ? এর উ�র হয্াঁ-সূচক হেল েসই ত�িটর নাম িক? 
আদেত এ রকম ত� বা এ জাতীয় িকছু নাই। িকছু িবষয়েক �তঃিস� িহেসেব ধের 
িনেয়ই েকােনা িবষয়েক যাচাই করেত হয়। বলা যায়, েকােনা না েকােনা ‘উ�র’েক 
ইেতামেধয্ বা েয েকােনা �কাের �হণ কের িনেয়ই ওই িবষেয় নতুন েকােনা �� 
করেত হেব। Every question does have some ‘answers’ and every 
answer does have some questions। এই েয ধের েনয়া, দশর্েনর ভাষায় 
এটােক বলা হয় িনিবর্চারবাদ (dogmatism)। িনিবর্চারবােদর িবরুে� দশর্ন, আবার 
দশর্নই িকছু িনিবর্চােরর ওপর িনভর্র কের। আ�েযর্র বয্াপার! তাই না? আসুন এ 
িবষয়েক একটা উদাহরেণর মাধয্েম বুঝার েচ�া কির। 

জ্ঞােনর উৎস সং�া� মতবাদগুেলার অনয্তম �ধান দুিট হে� বুি�বাদ ও 
অিভজ্ঞতাবাদ। মূলধারার (পা�াতয্) দশর্েন এ দুিটই মূলত িনিবর্চারবাদ 
(dogmatism)। েকউ বুি�েক জ্ঞানলােভর অিধকতর �হণেযাগয্ উৎস িহেসেব মেন 
করেল িতিন বুি�বাদী। আর েকউ প� ইি�য় েথেক আগত অিভজ্ঞতােক জ্ঞােনর 
মূল বা �াথিমক উৎস গণয্ করেল িতিন অিভজ্ঞতাবােদর সমথর্ক গণয্ হেবন। বুি�বাদ 
কীভােব িনিবর্চারবাদী হয়? জ্ঞােনর উৎস স�ান বা যা�াপেথই যিদ ‘ধের েনয়া’ হয় 
েয, বুি�ই জ্ঞােনর �কৃত বা একমা� উৎস; তাহেল তা পথ চলার শুরুেতই গ�েবয্র 
মূলয্ায়ন েশষ করার মেতা বয্াপার হেয় দাঁড়ায়। একই সমসয্া বা অিভেযাগ 
অিভজ্ঞতাবােদর েক্ষে�ও �েযাজয্। এ ধারায় আেলাচনা করেল েকঁেচা খুঁড়েত িগেয় 
এক এক কের সাপ েবরুেব। 

তাহেল দশর্নটাই িক সামি�ক ও অ�গর্তভােব িনিবর্চারবাদী!? অথচ আমরা জািন, 
িনিবর্চারবাদ এবং দশর্ন– উভয়ই পর�রেক খ�ন কের। বয্াপার হেলা, দশর্েনর েকােনা 
িচ�াপ�িতই আদেত (in its fundamental level) িনিবর্চারবাদমু� (non-
dogmatic) নয়। বলা যায়, দশর্েনর িভতরকার এই �িবেরাধী পিরি�িতই মানুেষর 
জ্ঞানতাি�ক িনয়িত (epistemic predicament)। েকােনা মাপকািঠর (scale) 
মাপকািঠ হওয়ার জনয্ েকােনা আদশর্ মাপ (standard measurement) না থাকা 
সে�ও ‘মাপকািঠ’ মাপকািঠ হেয়েছ। হওয়াটা িঠকই হেয়েছ। ‘ধের েনয়া’ �বক িদেয়ই 
আমরা যাচাই বা পরীক্ষা কির, অ�ত শুরুর িদকটা তা-ই। �বক বা �তঃিস�, েসাজা 
কথায়, মাপকািঠ স�েকর্ ‘েকন?’ জাতীয় েকােনা �� চেল না। এ ধরেনর সাবর্জনীন 
ও মানিবক িচ�াপ�িতর কারেণই জ্ঞান-গেবষণা স�বপর হেয়েছ। এই ধরেনর 
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িচ�াধারার ছাঁেচ েফেলই ‘ে��াচািরতা’েক ‘�াধীনতা’র ধারণা হেত আলাদা কের 
িবেবচনা করা স�ব। অতএব, বুি�বৃি�ক চচর্া মােনই েকােনা না েকােনা িবেশষ আি�েক 
চচর্া। �াধীন মােনই েকােনা না েকােনা সীমাব� জাতীয় ‘িকছুর’ ে�িক্ষেত �াধীন। 

দশর্ন, দাশর্িনকতা ও দাশর্িনক 

দশর্ন েকােনা িবষেয়ই একপািক্ষক (biased) বা চূড়া� (conclusive) েকােনা কথা 
বেল না। েযমন, েখাদার অি�� �সে� দাশর্িনক যুি� চার রকেমর (category) 
হেত পাের– 

১। মানুষ ও জগেতর ��া ‘আেছ’ বেল যারা মেন কেরন তােদর মতিট হেলা– 
আি�কতা (theism)। 

২। ��া ‘নাই’ যারা মেন কেরন তােদর মতিট হেলা– নাি�কতা (atheism)। 

৩। মানুষ ও জগেতর একজন বা একািধক ��ার অি�� থাকেতও পাের, নাও 
থাকেতও পাের; এখেনা িনি�ত নন বা কখেনাই িনি�তেযাগয্ নয়, তেব 
িবষয়িটেক একিট িবেবচয্ িবষয় িহেসেব যারা মেন কেরন তােদর মত বা 
অব�ানেক বলা যায়– অেজ্ঞয়বাদ (agnosticism)। 

৪। অপরিদেক মানুষ ও জগেতর ��া থাকা িক�া না থাকা সং�া� পুেরা িবতকর্ 
ও িবষয়িটেক যারা অ�াসি�ক মেন কেরন তােদরেক আমরা িনিবর্কারবােদর 
(irrelevantism) কয্াটাগিরেত িবেবচনা করেত পাির। 

অেজ্ঞয়বােদর সােথ িনিবর্কারবােদর পাথর্কয্ হেলা, অেজ্ঞয়বাদ িবষয়িটেক (issue) 
�ীকার কের (to take in cognizance)। িস�াে�র েক্ষে� অেজ্ঞয়বােদর এই 
অব�ানটা হেলা ‘not yet’ ধরেনর। েখাদার অি�� �ে� এ চারিট অব�া বা অব�ান 
িকংবা মেতর সব কয়িটই দশর্ন-এর অব�ান, মত বা ত�। এগুেলার আেলাচনা-
পযর্ােলাচনা েশেষ বয্ি�িবেশেষর একিট অব�ান েশষ পযর্� উেঠ আেস। েসিট হেত 
পাের আি�কতা, নাি�কতা, অেজ্ঞয়বাদ িকংবা িনিবর্কারবাদ। ঈ�েরর অি�� স�েকর্ 
েয েকউ এই সবগুেলা ত�ই পড়েবন। তা সে�ও, দশর্ন চচর্াকারী বয্ি� তথা একজন 
দাশর্িনেকর অব�ান সব সময়ই েকােনা না েকােনা একিট মেতর পেক্ষ থােক, েযিটেক 
িতিন অিধকতর যুি�স�ত মেন কেরন। এমনিক জ্ঞানতাি�ক দৃি�েকাণ হেত 
মাঝামািঝ বা িনরেপক্ষ অব�ানও একিট পক্ষ, সাধারণ ভাষায় যােক আমরা abstain 
করা বিল। েরফাির টাইেপর কােরা জনয্ েসিটই সবর্ািধক যুি�স�ত অব�ান হেত 
পাের। এ ধরেনর িচ�ার সূে� IBE’র (Inference to the best explanation) 
মেতা ‘েমৗিলক সূ�’ বয্বহার কের ঈ�েরর অি�� �ে� উপেরর েয েকােনা একিট 
পক্ষ, অব�ান বা মতেক দশর্নস�ত িক�া দাশর্িনক মত িহেসেব �হণ এবং 
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অপরাপরগুেলােক বজর্ন করা স�ব। আসেল দশর্েন েতা েকােনা ‘�মাণ’ নাই, হেত 
পাের না। অিধকতর �হণেযাগয্ যুি�েক (argument) আমরা �মাণ িহেসেব �হণ, 
উপ�াপন ও অনুসরণ কির। 

যােহাক, দশর্ন ও দাশর্িনেকর এই পাথর্কয্ যিদ আমরা বুিঝ তাহেল এতক্ষেণ এটা 
খুবই পির�ার েয ইসলামী ধমর্তে�র আওতাবিহভূর্ত ‘দাশর্িনক বয্াখয্া’ েকন এবং 
েকান্ যুি�েত ইসলােমর িদক হেত �হণেযাগয্ নয়। ধমর্তাি�কভােব িনধর্ািরত 
ইসলাম-এর আওতার মেধয্ েথেক কীভােব ‘দশর্নচচর্া’ স�ব, তাও উপেরর আেলাচনা 
েথেক বুঝা যায়। 

আেগই বেলিছ, ইসলােমর সমথর্ন এবং িবেরািধতা– উভয় �কােরর দশর্নই ‘ইসলামী 
দশর্ন’। েসাজা কথায়, ‘ইসলাম িনেয় দশর্ন চচর্া’ মা�ই তা ইসলামী দশর্ন িহেসেব 
গণয্ হেব। েযমন, মেনাদশর্ন। যারা ব� অিতির� একিট �াধীন �ত� স�া ‘মন’-
এর অি�� থাকার পেক্ষ যুি� েদন, তারাও মেনাদাশর্িনক। আবার এ ধরেনর েকােনা 
‘মন’-এর অি�ে�র স�াবনার িবরুে� যারা যুি� েদন, তারাও মেনাদাশর্িনক িহেসেব 
গণয্। ধমর্দশর্ন হেলা মূলধারার দশর্েনর একিট পিরিচত শাখা। ধমর্েক �িতি�ত করা 
বা খ�ন করা– এর েকােনািটই ধমর্দশর্েনর কাজ নয়। আবার ধমর্দশর্েনর যত 
আেলাচনা তার �েতয্কিট েশষ পযর্� ধেমর্র পক্ষ বা িবপেক্ষই যােব। বয্াপার হেলা, 
ধমর্েক িনেয় দশর্ন চচর্া, তা ধেমর্র পেক্ষও েযেত পাের, িবপেক্ষও েযেত পাের। েয 
েকােনা অব�ােতই তা দশর্ন, যিদ তােত যুি�র বয্বহার থােক। এই যুি�র 
উপ�াপনায় ধমর্�ে�র েরফাের� আসেত পাের। তেব তা ধেমর্র প�িতেত অথর্াৎ 
বয্ি�গতভােব অবশয্-মানয্ (dogma) িহেসেব নয়। 

ইসলাম বয্াখয্ার ইসলামস�ত প�িত 

ইসলােমর উ�ু� বয্াখয্া-ভাষয্ প�িতর বয্াপাের ইসলােমর েমৗিলক দুিট উৎস কী 
বেল, এবার তা খািনকটা খিতেয় েদখা যাক। ইসলাম �য়ং েকারআনেক বুঝা, 
ইসলামেক মানা বা বুঝা ও ইসলােমর বয্াখয্াদান প�িত (way of interpretation) 
পির�ারভােব বেল িদেয়েছ। রাসূল (সা) বেলেছন, “পাঁচিট িবষেয়র উপর েকারআন 
নািযল হেয়েছ: (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মুহকাম, (৪) মুতাশািবহ ও (৫) আমছাল 
(িবিভ� জািতর উ�ান-পতেনর ঘটনাবিল সং�া� আয়াত)। সুতরাং, েতামরা 
হালালেক হালাল জানেব। হারামেক হারাম মানেব। মুহকােমর উপর আমল করেব। 
মুতাশািবেহর উপর ঈমান রাখেব এবং আমছাল েথেক িশক্ষা �হণ করেব।” 
(েমশকাত শরীেফ বিণর্ত ১৭ নং হাদীস) 

আেরকিট হাদীেস িতিন বেলেছন, “করণীয় িতন �কার: এমন করণীয় যা ��তই 
ভােলা, তা পালন কেরা। এবং এমন করণীয় যা সু��ভােব ম�, অতএব তা পিরহার 
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কেরা। এবং েসই কাজ যা িনেয় মতিবেরাধ রেয়েছ, তা মহান ও মিহমাি�ত আ�াহর 
উপর নয্� কেরা।” (েমশকাত শরীেফ বিণর্ত ১৭৪ নং হাদীস) 

পিব� েকারআেনর বণর্না েমাতােবক েকারআেন দুই ধরেনর আয়াত রেয়েছ: (১) 
আয়ােত মুহকাম (সু�� আয়াত) এবং (২) আয়ােত মুতাশািবহ (রূপক অেথর্র 
আয়াত)। এ সং�া� পিব� েকারআেনর আয়াতিট �-বয্াখয্াত (self-
explanatory)। আ�াহ বলেছন, “িতিনই েতামার �িত এই িকতাব অবতীণর্ 
কেরেছন, যার িকছু আয়াত ‘মুহকাম’, এগুেলা িকতােবর মূল; আর অনয্গুেলা 
‘মুতাশািবহ’, যােদর অ�ের সতয্-লংঘন �বণতা রেয়েছ শুধু তারাই িফতনা এবং 
ভুল বয্াখয্ার উে�েশয্ মুতাশািবহসমূেহর েপছেন েলেগ থােক। আ�াহ ছাড়া অনয্ 
েকউ এর বয্াখয্া জােন না। আর যারা গভীর জ্ঞানী তারা বেল, ‘আমরা এগুেলার 
ওপর ঈমান এেনিছ। এসব িকছুই আমােদর �িতপালেকর কাছ েথেক আগত। এবং 
েবাধশি�স�� বয্ি�গণ ছাড়া অনয্ েকউ িশক্ষা �হণ কের না।” (সূরা আেল-ইমরান 
৩:৭) 

উে�খয্, “বেলা, আ�াহ অি�তীয়, িতিন অমুখােপক্ষী, িতিন কােরা পু� নন, কােরা 
িপতাও নন। তার সমকক্ষ েকউ নাই।’’ িক�া, “েতামরা রুকুকারীেদর সােথ রুকু 
কেরা’’ ইতয্ািদ ধরেনর আয়াত হেলা মুহকাম আয়াত। আবার “আ�াহ হেলন আেলার 
িভতর আেলা [নুরুন আলা নুর]’’ এ ধরেনর আয়াতগুেলা হেলা মুতাশািবহ আয়াত। 

তাহেল েদখা যাে�, মুহকাম আয়াতসমূহেক মানয্ করেত হেব। িক� েসগুেলার 
বয্াখয্া-িবে�ষণ করেত িগেয় ফকীহেদর মেধয্ েযসব মতাৈনকয্ হেয়েছ, তার কী হেব? 
আল-েকারআনেক সাম�সয্ (consistent) িহেসেব মানেবা িকনা, তা ঈমােনর সােথ 
স�িকর্ত। জীবন ও জগত স�েকর্ �ীয় যুি� ও বুি�র দািবেক েমেন িনেয় যারা 
ইেতামেধয্ ঈমান এেনেছ তােদর পরবতর্ী কাজ হেলা আপাত িবেরােধর আড়ােল 
অ�িনর্িহত সাম�সয্তােক খুঁেজ েবর করা। িফকাহর ভাষায় যােক ‘তাহকীক’ বলা 
হয়। অতএব, ইসলামেক সামি�কভােব (holistically) �হণ করাটা ইসলােমর িদক 
েথেক অবশয্ কতর্বয্। ইসলােমর েকােনা একটা বা কেয়কটা িদকেক �হণ কের 
েকােনা ত� িনমর্াণ করেল তা, এমনিক তার সবকিট উপাদান, �ত�ভােব 
ইসলামস�ত হওয়ার মেতা পিরি�িতেতও সেবর্াপির িবষয়িট ইসলামবিহভূর্ত িহেসেব 
িবেবিচত হেব। এ �সে� আ�াহ তায়ালা বলেছন, “… েতামরা িক (তাহেল) আ�াহর 
িকতােবর একাংশ িব�াস কেরা এবং আেরক অংশ অিব�াস কেরা?” (সূরা বাকারা 
২:৮৫) 

েকান বয্ি�বেগর্র আ�ার�য্াি�ংেক ইসলােমর েকােনা িবেশষ িবষেয় সিঠক মত 
িহেসেব িনেত হেব, েস স�েকর্ ইসলােম পির�ার ভাষায় িদকিনেদর্শনা েদয়া হেয়েছ। 
রাসূল (সা) বেলেছন, “আমার পর েতামােদর মেধয্ েলােকরা শী�ই নানা মতাৈনকয্ 
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েদখেত পােব। তখন েতামরা আমার সু�ত এবং সুপথ�া� েখালাফােয় রােশদীেনর 
রীিতনীিত দাঁেত কামেড় ধরার মেতা কের মজবুতভােব আকঁেড় ধের থাকেব। 
সাবধান! �ীেনর বয্াপাের েকারআন ও সু�াহর বাইের নতুন িকছু �হণ করা েথেক 
িবরত থাকেব।” (আহমদ, আবু দাউদ, িতরমীযী ও ইবেন মাজাহ সূে� েমশকাত 
শরীেফ বিণর্ত ১৫৮ নং হাদীস) 

রাসূল (সা) আেরা বেলেছন, “আিম েতামােদর মেধয্ দুিট িজিনস েরেখ যাি�। েয 
পযর্� েতামরা এ দুিট মজবুতভােব ধের থাকেব, ততক্ষণ পথ হারােব না। এ দুিট 
হেলা েকারআন ও সু�াহ।” (মুয়া�া সূে� েমশকাত শরীেফ বিণর্ত ১৭৭ নং হাদীস) 

ইসলাম অনুসরণ করার বয্াপাের বহু� শুধু নয়, ৈবপিরতয্ও েকােনা েকােনা েক্ষে� 
সমভােব অনুেমািদত। সফের েরাজা রাখা না রাখা, বনু কুরাইযােত েপৗঁছেত িগেয় 
এক দল কতৃর্ক আসেরর নামাজ পিথমেধয্ পড়া এবং আেরক দল কতৃর্ক কাযা করা, 
অবেরাধ চলাকালীন শ�পেক্ষর ফলবান েখজুর গাছ কাটা বা না কাটা ইতয্ািদ এর 
উদাহরণ। ইসলােম বয্াখয্াগত ৈবিচ�য্ েদখা যায় শরীয়াহর েক্ষে�। িক� আকীদার 
িবষয়িট স�ূণর্ িভ�। আকীদাগত তথা িফেলাসিফকয্াল আসেপে� ইসলাম েকােনা 
�কার সমেঝাতা অনুেমাদন কের না। বলা যায়, এই একিট েক্ষে� ইসলাম সাদা-
কােলা নীিত অনুসরণ কের। এমনিক আি�কতার েকবল একিট সুিনিদর্� ভাষয্েকই 
ইসলাম অনুেমাদন কের। 

“িন�য়, আ�াহর কােছ একমা� �হণেযাগয্ �ীন হেলা ইসলাম” অথবা, “েতামরা 
পূণর্ভােব ইসলােম দািখল হওয়ার পূেবর্ মৃতুয্বরণ কেরা না”– এ ধরেনর 
আয়াতসমূেহর তাৎপযর্ খুবই পির�ার। আমেলর েক্ষে� অপারগ পিরি�িতেত 
কমেবিশ করার অনুেমাদন থাকেলও ইসলােমর আকীদা তথা িফেলাসিফকয্াল 
আ�ার�য্াি�ংেয়র েক্ষে� এর অনুেমাদন নাই। ইসলােমর িফেলাসিফকয্াল 
আ�ার�য্াি�ং িনেজর মেতা কের িনধর্ারণ করার েকােনা সুেযাগ নাই। উপেরর 
হাদীসগুেলা ভােলা কের পড়েল েদখা যােব আ�াহর রাসূল (সা) েযভােব বেলেছন ও 
সাহাবাগণ েযভােব বুেঝেছন– তার বাইের িগেয় ইসলােমর েকােনা ‘িফেলাসিফকয্াল 
আ�ার�য্াি�ং’ হািজর করার এখিতয়ার ইসলাম কাউেক েদয় না। 

“একবার হযরত ওমর (রা) রাসূল (সা)-এর িনকট এেস বলেলন, ‘েহ আ�াহর 
রাসূল (সা)! আমরা ইহুদীেদর িনকট তােদর বহু ঘটনা শুেন থািক, যা অতয্� 
চমৎকার মেন হয়। তার িকছু িলেখ রাখেত আপিন আমােদর অনুমিত েদেবন িক?’ 
রাসূল (সা) জবাব িদেলন, ‘ইহুদী–খৃ�ানেদর মেতা েতামরাও িক �ীেনর বয্াপাের 
ি�ধা��? আ�াহর কসম! আিম েতামােদর িনকট অতয্� �� ও উ�ল �ীন িনেয় 
এেসিছ। হযরত মুসাও (আ) যিদ জীিবত থাকেতন, তাহেল তাঁেকও আমােক অনুসরণ 
করেত হেতা।” (েমশকাত শরীেফ বিণর্ত ১৬৮ নং হাদীস) 
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এই হাদীস অনুসাের েদখা যাে�, ইসলােমর আ�ার�য্াি�ং ইসলােমর উৎস �ারাই 
িনয়ি�ত হেত হেব। দশর্ন েতা দূেরর কথা, অনয্ ধেমর্র েকােনা ��েকও �াইমাির 
েসাসর্ িহেসেব গণয্ করা যােব না। 

ইসলােম দশর্েনর পিরসর 

তাহেল আেগর েসই কথা আবার এেস যায়– ইসলােম দশর্ন চচর্ার সুেযাগ িক�া 
পিরসর কী? বুি�গত জ্ঞানেক চূড়া� ধের িনেয় েযমন বুি�বাদ চচর্া হেয় আসেছ, 
অিভজ্ঞতােক চূড়া� ধের িনেয় েযমন অিভজ্ঞতাবােদর সব ত� চচর্া হেয় আসেছ; 
েতমিনভােব ইসলােমর েমৗিলক িব�ােসর অনুকূেল ইসলামী দশর্ন চচর্া স�ব। এর 
বাইের ‘ইসলাম’-এর িবষয় িনেয় দশর্ন চচর্া হেত পাের। তেব তা ইসলামস�ত নয়। 
যিদও তা জানাটা ইসলােমর েভতরকার অব�ান েথেক (ইসলামী) দশর্ন চচর্ার জনয্ 
অপিরহাযর্। উে�খয্, অিধিবদয্া, জ্ঞানত�, নীিতিবদয্া ও যুি�িবদয্ার মেতা মূল 
শাখাসমূহ বয্িতেরেক দশর্েনর অপরাপর সব শাখা ‘philosophy of something’ 
পয্াটােনর্ পিরিচত, পিঠত ও চিচর্ত হয়। েযমন, philosophy of language ইতয্ািদ। 
এভােব ইসলামী দশর্নও দশর্েনরই একিট শাখা িবেশষ। দশর্েনর �চিলত িবষয়ব�র 
েকােনািটই ইসলামী দশর্েনর আওতাবিহভূর্ত নয়। 

ইসলাম স�েকর্ ইসলােমর েমৗিলক ��সমূহ তথা েকারআন ও হাদীেস বয্বহৃত মূল 
পিরভাষা হে� ‘�ীন’। �ীন অিভ� ও অিবভাজয্। বাংলায় সাধারণত �ীনেক ‘ধমর্’ 
িহেসেব অনুবাদ করা হয়, আর ইংেরিজেত religion। ধমর্ীয় বয্াখয্া বা ধমর্িনরেপক্ষ 
বয্াখয্া– এগুেলা আমােদর বলা বা উপ�াপনাগত বয্াপার। ইসলােমর েভতর েথেক 
ইসলাম একিট �ীন। েকউ মানুক বা না মানুক িকংবা আংিশক মানুক, অথবা ‘আদ্-
�ীন’-এর িকছু িকছু িবষয় িনেয় েকােনা ককেটল বানাক, েসিট সংি�� বয্ি�র 
বয্াপার। �ীন িহেসেব ইসলাম �থমত ধমর্, এরপর দশর্ন বা আর যা িকছু। ইসলােমর 
িদক েথেক ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার েমাকােবলায় দাশর্িনক বয্াখয্া তাই �হণেযাগয্ নয়। 
উপের উি�িখত েকারআন এবং হাদীেসর উ�ৃিতসমূহ এ িবষয়েক িনি�ত কের। 
অবশয্ ইসলােমর ওপর যারা �ীয় মিজর্-েমাতােবক একিট বয্াখয্া চািপেয় দশর্েনর 
নােম এেক েলিজিটেমট করেত চাইেবন, তারা উপেরাি�িখত সু�� ও �বয্াখয্াত 
সূ�গুেলাসহ এ ধরেনর তাবৎ দলীল-�মাণেক িনছক ‘ধমর্তাি�ক’ িহেসেব নাকচ 
কের েদয়ার ‘অিধকার’ (?) রােখন! 

ধমর্ ও দশর্েনর সম�য় �েচ�া িক আেদৗ িনরেপক্ষ? 

ধমর্ ও দশর্েনর সম�েয়র কথা যারা বেলেছন, তারা ধেমর্র ওপর দশর্নেক চািপেয় 
িদেয় �কারা�ের ধমর্েক নাকচ কেরেছন। এ ধরেনর বয্ি�বগর্ ��ত ধমর্িবেরাধী। 
অেজ্ঞয়বাদ ও িনিবর্কারবাদ েযমন মূলত নাি�কতাবাদ, েতমিন যারা ধমর্েক 
িফেলােসাফাইজ করেত চান, ধেমর্র েরফাের�মু� ই�ারি�েটশন দাঁড় করােত চান 



119 

তারা আদেত ধেমর্রই েগাড়া কাটার েলাক। ধেমর্র সমথর্েন যিদ দশর্ন হেত না পাের, 
তাহেল আল-গা�ালীেক দাশর্িনক গণয্ করাটা আগােগাড়াই ভুল। �রণ করা েযেত 
পাের, মুসিলম দশর্েনর দুিনয়ােজাড়া সব পাঠক-পি�তই মেন কেরন, আবু হািমদ 
আল-গাযালী হেলন সবর্কােলর সবর্ে�� মুসিলম দাশর্িনক। 

যােহাক, ধমর্ ও দশর্েনর সম�য় �েচ�ার ইিতহাস অনুস�ান করেল ইবেন রুশেদর 
নামিট সবার উপের েভেস উেঠ। িতিন িছেলন অয্াির�টেলর অনুসারী। অয্াির�টল 
দাশর্িনক আেলাচনা অনুধাবেনর সক্ষমতা-অক্ষমতার িনিরেখ মানুষেক চার ভােগ ভাগ 
কেরেছন। অয্াির�টেলর িশক্ষক ে�েটা তার কি�ত আদশর্ রাে�র নাগিরকেদরেক 
চারভােগ িবভ� কেরেছন। িবিশ� peripatetic (pro-Greek) দাশর্িনক িহেসেব 
ইবেন রুশদও নাগিরকেদরেক জ্ঞানগত তারতেময্র িভি�েত িতন ভােগ ভাগ 
কেরেছন– 

১। আল�ািরক (rhetoric) প�িত– জনসাধারেণর প�িত 
২। যুি�িস� (dialectical) প�িত– ধমর্তাি�কেদর প�িত 
৩। �িতপাদক (demonstrative) প�িত– দাশর্িনকেদর প�িত। 

‘দাশর্িনকেদর জনয্ আলাদা ও সেবর্া� মযর্াদা’– এই প�িতর দলীল িহেসেব িতিন 
উপের উ�ৃত সূরা আেল-ইমরােনর ৭ নং আয়াতেক একিট েমৗিলক পিরবতর্নসহ 
উে�খ কেরন। উ� আয়ােত ‘আ�াহ ছাড়া অনয্ েকউ এর বয্াখয্া জােন না’ এরপর 
একিট ওয়াকেফ লা’েযম (অতয্াবশয্কীয় িবরিত িচ�) রেয়েছ। দুিনয়ােত আজ পযর্� 
�কািশত েকারআেনর সকল কিপেতই এিট রেয়েছ। িক� ইবেন রুশেদর ��াবনায় 
এই ওয়াকেফ লা’েযম িচ�িট হেব ‘আর যারা গভীর জ্ঞানী’ এর পের। তােত কের 
আয়াতিটর পাঠ দাঁড়ায় এমন: ‘আ�াহ এবং যারা গভীর জ্ঞানী, তারা ছাড়া অনয্ েকউ 
এর বয্াখয্া জােন না।’ 

ধমর্তাি�ক বয্াখয্ার িবক� িহেসেব ইসলােমর দাশর্িনক বয্াখয্ােক �হণ করেল ইবেন 
রুশেদর এই বয্াখয্াও েমেন িনেত হয়! মানুেষর মেধয্ জ্ঞানগত পাথর্কয্ িক নাই? যিদ 
থােক তাহেল এেক িভি� ধের মানুেষর মেধয্ ে�ণীিবভাগ কয় ধরেনর হেত পাের? 
এসব �� ৈতির হওয়া যতটা �াভািবক, এর উ�রও ততটাই সহজ। জ্ঞানগত িদক 
েথেক মানুেষ মানুেষ েবশকম হওয়া �াভািবক বয্াপার। এ িবষয়িট সিঠক হওয়া 
সে�ও এর িভি�েত মানুেষর ে�ণীিবনয্াসকরণ ভুল। 

জ্ঞােনর িভি�েত মানুেষেক িতন বা চার ভােগ ভাগ করার পিরবেতর্ তা চার, পাঁচ, 
ছয়, সাত ইতয্ািদ অেনক ভােগই ভাগ (category) করা স�ব। তেব এই িবভাজন 
ও �েতয্ক �েপর িনেজেদর মেতা কের েট�ট বয্াখয্ার ৈবধতা থাকেল ইসলাম বা 
অনুরূপ তাৎপযর্পূণর্ েকােনা িবষেয়রই �াত�য্ ও �কীয়তা অকু্ষ� থােক না। এ িবষেয় 
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অথর্াৎ বয্াখয্ার ৈবিচে�য্র সােথ বয্াখয্ার ৈবপিরেতয্র পাথর্কয্ �সে� ইেতামেধয্ 
আেলাচনা করা হেয়েছ। 

মানুেষর জ্ঞানগত পাথর্কয্েক ইসলাম বা�বস�ত মেন কের। েকারআন ও হাদীেসর 
�চুর েরফাের� রেয়েছ যােত জ্ঞান, জ্ঞানচচর্া ও জ্ঞানীর উ� মযর্াদার কথা বলা 
হেয়েছ। ইসলােমর দৃি�েত জ্ঞানগত িদক েথেক মানুষ দুই ধরেনর: যারা জােন আর 
যারা জােন না। যারা জােন না, তােদর দািয়� হেলা যারা জােন তােদর কাছ হেত 
েজেন েনয়া। েক জােন আর েক জােন না, তা সংি�� িবষেয়র ওপর িনভর্রশীল। 
অতএব, এমনও হয় িক�া হেত পাের– েকউ েকােনা িনিদর্� িবষেয় অনয্েদর তুলনায় 
েবিশ জােন। অথচ একই বয্ি� অনয্ েকােনা িবষেয় কম জােন। 

অতএব, েক েবিশ জােন আর েক কম জােন তা জানার েকােনা িবষয় ও ে�ক্ষাপট 
িনরেপক্ষ প�িত নাই। মানুেষর জ্ঞানগত মযর্াদা িনরূপেণর িবষেয় ইসলাম অিধকতর 
ব�িন� (objective)। িযিন (েবিশ) জােনন িতিন �ীয় জ্ঞােনর দািব অনুসাের কাজ 
করেবন বা করেত চাইেবন। সংি�� বা�ব পিরি�িতই �মাণ করেব, তার উ� দািব 
সিঠক িকনা বা কতটুকু সিঠক। আেলেম �ীন, ফকীহ, মুজতািহদ ইতয্ািদ মযর্াদাপূণর্ 
শ�াবলীর মাধয্েম েকােনা িবেশষ বয্ি� বা েগা�ী কতৃর্ক �াধীন ও �ত�ভােব 
ইসলােমর বয্াখয্া ও ভাষয্ রচনার অিধকার (authority) বুঝায় না। এগুেলা বরং 
িকছু বয্ি�র জ্ঞানগত আিধকয্ ও পিরশুি�েক িনেদর্শ কের মা�। 

 

১৩ িডেস�র, ২০১৪ 
https://cscsbd.com/890 
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িফেলাসিফেত পেড়া? েতামােকই বলিছ, েশােনা… 

 

চাই, িফেলাসিফ েহাক েসরা 
জ্ঞােন, গুেণ, গণ পিরচেয়। 
চাই, েসরা সাবেজ� হেত 

িব�িবদয্ালয় জুেড় 
একােডিমক এ��া-একােডিমক সব 

সাংবাৎসিরক কমর্কাে�। 
িফেলাসিফ ফয্ািমিল েহাক 

সবার ঈষর্ার, ভােলা লাগার 
আকষর্েণর শীেষর্। 

চাইেলই আমরা এ ধরেনর অব�ান 
ৈতির করেত পাির; 

দরকার শুধু ই�া, একা�তা ও 
ঐকয্ব�তার। 

 
িনেজেদর েসরা �মােণ আ�হী 

এমন আেছা কারা? 
চেলা হাত তুিল 

শপথ েনই এিগেয় চলার। 
হীনমনয্তার সব জড়তা েভংেগ 

জীবেনর রহসয্ স�ােন 
মননশীলতার মূতর্�তীক হেয় 
সতয্স�ানী হেত চাও কারা, 

আেসা, একসাথ হই। 
 

জ্ঞানকাে�র মূল অংেশর মািলকানা 
েতামার। 

অথচ, তুিম হীনমনয্; েকন? 
পিরচয় িদেত সংেকাচেবাধ কেরা; 
েকন? 
আিম িফেলাসিফর ছা� 
এ আমার অনয্তম ে�� অজর্ন। 
যত সব �াি�র মােঝও 
িনঘর্াত সিঠক িস�া� িনেয়িছলাম, 
আিম িফেলাসিফেত ভিতর্ হেয়িছলাম। 
মু� জ্ঞােনর এই অবাধ ে�ম 
িদেন িদেন গাঢ় হেয়েছ; বরং েবেড়েছ  
এই মু�তা েযন অিনঃেশষ। 
 
হয্াঁ, আিম িফেলাসিফর �ুেড�– 
এ আমার গেবর্র িবষয় 
বলার মেতা পিরচয়। 
মাথা উঁচু কের �বল িব�ােস এেসা বিল, 
আিম িফেলাসিফর �ুেড� …। 
তুিম যিদ চাও, আিম যিদ চাই 
যিদ এক ঐকয্ব� ‘আমরা’ গেড় 
তুলেত পাির, 
িনঘর্াত জািন, 
জ্ঞােন, গুেণ ও গণ-পিরচেয় 
খুব শীগগীরই আমরাই হেবা েসরা; 
শুধু সমেয়র অেপক্ষা 
সময়েক শুধু গেড় েনয়ার বািক 
শুধু েতমন এক িস�া� �হেণর েদির।
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কিবতািটর আবৃি� শুনেত িনেচর িলংক িভিজট করুন: 

https://www.youtube.com/watch?v=3WsJNhU7_G8 

অথবা, পােশর িকউআর েকাড �য্ান করুন 

 

ম�বয্-�িতম�বয্ 

Sayed Towhidul Alam: সয্ার, িফিজ�, রসায়ন ইতয্ািদ জ্ঞােনর সব শাখাই েতা 
িফেলাসিফর অ�ভুর্�। তাহেল আবার আলাদা কের িফেলাসিফ একটা সাবেজ� েকন 
হেলা? আর িফেলােসািফ পড়ার জনয্ আলাদা িনিদর্� িবষয়ই (েযমন: যুি�িবদয্া, 
জ্ঞানত� ইতয্ািদ) বা েকন িসেলবােস অ�ভুর্� করা হেলা এবং অনয্ানয্ িবষয়গুেলা 
েকন নয়? 

েমাহা�দ েমাজাে�ল হক: জ্ঞােনর সব শাখা িফেলাসিফর অ�ভুর্� নয়। 
একসময় িছল। িফেলাসিফ এখন আলাদা িডিসি�ন। অনয্ানয্ সব 
জ্ঞানকাে�র মেতা িফেলাসিফর মেধয্ও আেছ িবিভ� সাব-িডিসি�ন। েযমন, 
অিধিবদয্া, জ্ঞানিবদয্া, যুি�িবদয্া, নীিতিবদয্া ইতয্ািদ। 

একসময় জ্ঞােনর সবগুেলা শাখা �তয্ক্ষভােব িফেলাসিফর অ�ভুর্� িছল। 
েযমন কের �া�বয়� বা বড় হওয়ার আেগ স�ােনরা থােক মা-বাবার 
পিরবাের সদসয্। �জনন ক্ষমতােক েবইজ িহেসেব ধের আমরা নানা 
ধরেনর সক্ষমতার িভি�েত িনণর্য় কির, স�ানিট এখন িনেজর পিরবার 
গঠন করা বা সংসার করার উপযু� হেয়েছ িকনা। 

একইভােব, িকছু সিলড ফাইি�ংেসর িভি�েত এক ধরেনর জ্ঞানচচর্া যখন 
িনজ� আি�েক সতয্ানুস�ােনর কােজ সক্ষম হেয় উেঠ, তখন েসটােক 
আমরা একটা �ত� িডিসি�ন িহসােব �ীকৃিত িদেয় থািক। 

এই দৃি�েত, অনয্ানয্ িডিসি�েনর েয মূল শাখা, তা গেড় উেঠেছ িফেলাসিফ 
চচর্ার উপজাত বা বাই-�ডা� িহেবেব। েযমন, �েকৗশলিবদয্া, ি�পল-ই, 
িসএসই, এে�ািফিজ�, এেরানিটকস, ময্াথেমিটকয্াল িফিজ� ইতয্ািদ িনেয় 
পড়ােশানার িভি� হে� িফিজ�। আর িফিজ� হেলা িফেলাসিফর 
কি�িবউশন। আজকালকার সব সাবেজ�ই িফেলাসিফ চচর্ার পিরণিত িহেসেব 
গেড় উেঠেছ। এ জনয্ েদখা যায়, িনউটেনর িফিজ� সং�া� বইেয়র 
িশেরানাম হে�, Mathematical Principles of Natural Philosophy। 
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অপরিদেক, েকােনা সাবেজে�র অধীেন আেলাচনা, পযর্ােলাচনা ও গেবষণার 
েয েচৗহি� বা সীমানা, েসই সাবেজে�র গভীরতর অধয্য়েনর মাধয্েম 
একজন গেবষক েসই েচৗহি� বা সীমানােক ছঁুেয় যায় বা অিত�ম করার 
পযর্ােয় এেস পেড়। িনিদর্� িডিসি�েনর িকছু ধরাবাঁধা িবষয় িনেয় যা�া শুরু 
করেলও একজন িসিরয়াস গেবষক এক পযর্ােয় এমন �ের উপনীত হয়, 
যা তার �ারি�ক �রেক ছািড়েয় যাওয়ার উপ�ম কের। এবং এর ফেল 
িতিন জ্ঞােনর বৃহ�র নতুন েক্ষে�র মুেখামুিখ হেয় পেড়ন। 

বলাবাহুলয্, জ্ঞােনর এই ‘বৃহ�র েক্ষ�’িটই হেলা িফেলাসিফ। এজনয্ েয 
েকােনা সাবেজ� হেত উ�তর িড�ী অজর্ন করেল আনু�ািনকভােব েসটােক 
বেল Doctor of Philosophy, সংেক্ষেপ PhD। 

মজার বয্াপার হেলা, অনয্ িডিসি�েনর একজন গেবষক িফেলাসিফর এই 
বৃহ�র আি�নায় এেস পেড়ন িনেজর সাবেজে�র অ�গর্ত সুিনিদর্� েকােনা 
িবষেয় গেবষণা করেত িগেয়। গেবষণার েকায়ািলিট বা ইনেটি�িটেক 
বাড়ােনার জনয্ েকায়াি�িট বা এ�েটনশনেক কমােনা হেলা উ�তর 
গেবষণার অনয্তম অপিরহাযর্ ৈবিশ�য্। উ�তর গেবষণার েক্ষে� তাই 
িবষয়ব�েক যথাস�ব েছাট কের িনেয় সুিনিদর্� েকােনা িবষেয়র ওপর 
েফাকাস করেত হয়। দূরবীণ বা অনুবীক্ষণ যে� িটউেবর মেধয্ েল� 
বসােনার মেতা। পয্ারাডি�কয্ািল, গেবষণার িবষয় হয় যত সুিনিদর্� বা 
েছাট, ফাইি�ংস হয় তত বয্াপকতর ও েমৗিলক। 

বলাবাহুলয্, েয গেবষণায় জীবন ও জগেতর েমৗিলক তথা বয্াপকতর 
সতয্েক উদঘাটন করা যায়, বা ‘সেতয্র’ অিধকতর িনকেট যাওয়া যায়, 
েসই ধরেনর গেবষণা হেলা মূলত িফেলাসিফ চচর্া। হেত পাের, 
িফেলাসিফেত জিড়েয় পড়া স�েকর্ গেবষক সেচতন নন। 

সংেক্ষেপ বলেল, েয েকােনা িফে� িসিরয়াস �ািডর এক পযর্ােয় আমরা 
জীবন ও জগেতর বৃহ�র সতয্ বা সতয্তা স�িকর্ত িবেশষ েকােনা 
সংকেটর মুেখামুিখ হই। িফেলাসিফর কাজ হেলা এই ধরেনর িবগ 
েকােয়�নগুেলােক �পারিল এ� িসে�েমিটকয্ািল িডল করা। 

েতামােক খুব ে�হ কির। তাই একটু বয্াখয্া কের বললাম। ভাল থােকা। 
মহাকাশিবদয্া িনেয় েতামার েকৗতূহল ও অধয্য়ন অবয্াহত আেছ, আশা 
কির। 
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শামস আরা নওেরাজী: েরজাে�র িভি�েত যখন িবষয় িনবর্াচেনর বয্াপারিট সামেন 
এেস দাঁড়ােলা, তখন আমার মেধয্ হীনমনয্তা কাজ করিছেলা �চ� রকম। েযখােন 
আমার সহপাঠীরা ইংেরিজ, বাংলা, রা�িবজ্ঞান, সমাজকলয্াণসহ িবিবধ িবষেয় ভিতর্ 
হেয় েগেলা; তখন একটা হীনমনয্তা আমােক িঘের ধেরিছল। েভেবিছলাম কী হেব 
দশর্ন পেড়? কী হেব অেনয্র মতবাদেক ধারণ কের? িক� যখন দশর্েনর পাঠয্পু�েক 
মেনািনেবশ করলাম, তখন েদখলাম এ এক গভীরতায় আমােক ভািসেয় িনেয় যাে�। 
আিম েযন এক গভীর জ্ঞােন অবগাহন করিছ। জীবেনর মূলয্েবাধেক মূলয্ায়ন করােত 
িশখাে�। িশখাে� কীভােব আধয্াি�কতার জগত অিত�ম করেত হয়। কীভােব 
ব�িন� িচ�া করেত হয়। কীভােব িনেজর গি� েপিরেয় �মণ করেত হয় মানবতায়। 

হয্াঁ, আজ সিতয্ই গবর্ কের বলেত পাির, আিম দশর্েনর ছা�ী। মানপে�র সামানয্ 
িকছু না�ার আমােক আজ িবশাল ভা�াের পিরপূণর্ কের তুেলেছ। হয্াঁ, অেনেকর 
কােছ আজ যা মহামূলয্বান; আমার কােছ তা অিত নগণয্। আিম তাি�লয্ করেত 
পাির, যা িনেয় সংগিঠত হেত পাের মহাযু�। হয্াঁ, আজ আমার েয আি�ক �াচুযর্, 
তা শুধুই আমার। হয্াঁ, আজ সিতয্ই আিম গিবর্ত েয আিম দশর্েনর ছা�ী। 

আজ আমার মেধয্ �িতিবি�ত হেয়েছ ে�েটা, এির�টল, েদকাডর্, েহেগল, কালর্ 
মাকর্স েথেক সুিফবােদর শামস তাবরীজ, মাওলানা রূমী, আ�ামা ইকবাল �মুখ। 
আজ আিম ধমর্-বণর্ িনিবর্েশেষ একজন মানুষ িহেসেব িনেজেক মূলয্ায়ন করেত পাির।  

কারণ, আিম দশর্েনর ছা�ী। 

 

১৮ েম, ২০১৭ 
https://dorshon.com/are-you-a-philosophy-student 
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যুি�র বাইের িকছু নাই 

 

িনতয্ নতুন এই পুরেনা পৃিথবীেত, 
সৃি�র েসরা জীব িহেসেব 
েবঁেচ থাকার অপার আনে� 
আমরা ঋ�, ধনয্। 
�রণ করিছ আজ �বল ভােলাবাসায়, 
সব সতয্পথ যা�ীেদর। 
েঘাষণা করিছ আমােদর অকপট একা�তা, 
যুি�বাদী সব জ্ঞানীেদর সােথ। 

খি�ত জ্ঞােনর েখালস েছেড় 
এেসা েবিরেয় পিড় আজ, 
মু� জ্ঞােনর স�ােন। 
দুবর্ল যুি�র মায়াজাল িছ� কের, 
ঔ�েতয্র িনবুর্ি�তােক অ�ীকার কের, 
এেসা খুঁেজ েনই, ধারণ কির জীবেনর 
পূণর্ সতয্েক। 

এেসা, �বল উদয্েম হই সং�ামমুখর। 
িনরলস ঐকাি�কতা িদেয় 
গেড় তুিল এক সু�র মানব জীবন। 
এেসা, িব�াস কির, 
যুি�র বাইের িকছু নাই। 
হেত পাের না কা�জ্ঞােনর 
িবপরীত েকােনা সতয্। 

আমােদর পিরচয় েহাক এমনই– 
নীিতর �ে� আমরা ক্ষমাহীন। 
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আমােদর মেনাজগেত নাই 
সেতয্র েকােনা িবক�। 
ভাবেত পাির না আমরা 
ন য্ােয়র িকছুমা� অনয্থা। 
বুি�র অনুকূেল আমরা 
িনঃসে�াচ, িনভর্য়, অিবচল সবর্দা। 

কিবতািটর আবৃি� শুনেত িনেচর িলংক িভিজট করুন: 

https://www.youtube.com/watch?v=S8LEERu3A24 

অথবা, পােশর িকউআর েকাড �য্ান করুন  

[েমাহা�দ আমীর মারুেফর �িত ধনয্বাদ ও কৃতজ্ঞতা �কাশ করিছ িভিডওটা ৈতির 
কের েদয়ার জনয্। আবৃি�টা আিম িনেজই েরকডর্ কেরিছলাম দু’িতন িদন আেগ। 
আমার টয্ােব। েকােনা মাইে�ােফান ছাড়াই। এরপর েট�টসহ অিডওটা আমার 
পিরিচত েবশ কেয়কজেনর কােছ ইনব� কেরিছলাম। তারা ভােলা বলােত মারুফেক 
অনুেরাধ কেরিছ একটা িভিডও ি�প ৈতির কের েদওয়ার জনয্। 

িচ�াশীল �াণী িহেসেব একজন মানিবক মযর্াদাস�� মানুেষর পিরচয়, ৈনিতক 
অব�ান ও চািরি�ক ৈবিশ�য্ েকমন হওয়া উিচত, তারই একিট সংিক্ষ� রূপেরখা 
এখােন তুেল ধরার েচ�া কেরিছ। কাজী নজরুল ইসলােমর ‘িবে�াহী’র মেতা 
কিবতার আি�েক এিট আসেল মানিবক মযর্াদার একিট সবর্জনীন েঘাষণা। িবেশষ 
কের, আজেকর ও আগামী িদেনর জীবনবাদী সমাজকমর্ীেদর জনয্।] 

 

এি�ল ৯, ২০১৯  
https://mozammelhq.com/theres-nothing-out-of-the-reason 
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