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০১:শিৰোনাম  :বিজঞ্ান আৰ ুলোকবিশব্াস 
 

০২:সাৰমৰ্ম:একবিিংশ শতিকাৰ উন্নতিৰ জখলাত বিজ্ঞানে এনেভাবে আৰোহন কৰি গৈ আছে যে মানুহে মাধ্যাকৰ্ষণ 

ক  হেলাৰঙে অতিক্ৰম কৰি মহাকৰ্ষণৰ বুকুত ভৰি দিছে ।দিনটোৰ আৰম্ভণিৰ পৰা পৰিসমাপ্তিলৈকে বিজ্ঞানে 

আমাক যি “শিকলি বান্ধ”দি থৈছে তাক হয়তো কোনেও ধুলিসাত কৰিব নোৱাৰে ।টেষ্ট টিউবৰ বুকুত প্ৰান সঞ্চাৰ 

কৰাৰ পৰা মহাকাশ ৰ গ্ৰহ-গ্ৰহানতৰত দিয়া দপদপনিলৈ সকলো  

খিনি বিজ্ঞানৰেই অবদান । 

             তেনে কষ্েত্ৰত কুলক্ষণীযা কাউৰীৰ মাতত অমিংগল, ফেেঁচুৰ মাতত মৃত্য ুনিশ্চিত,ডাইনী জনীক শেষ কৰি 

দিয়াৰ অস্তিত্ব কত?মোৰ গবেষণা পত্ৰখন লিখাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিশেষকৈ বিজ্ঞান আৰ ু লোকবিশ্বাসৰ 

সমান্তৰাল পৰিধি ডাল সমাজৰ মাজত কি ভাবে বৈ আছে তাক উদ্ঘাটন কৰা ।সিংসক্ৃত ধ ৃধাতুৰ পৰা অহা ধৰ্ম 

শব্দটোৰ অৰ্থ “ধাৰন”কৰা অৰ্থাৎ “যি ধাৰণ কৰে সেয়াই ধৰ্ম ।এই শব্দটোৰ লগতে ই জৰিত হৈ আছে 

লোকবিশ্বাস ।  

০৩:)মুল শব্দ : 

লোকবিশ্বাস  

ধৰ্ম  

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা 

সিংস্কৃতি  

০৪:পদ্ধতি :গবেষণা পত্ৰ খন তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে মই মূল পুথি কেইখনমানৰ সহায় লৈছিলো লগতে মোক সহায় 

কৰিছিল অভিজ্ঞ লোক কেইজন মানে ।আগতে আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা মহান লোক কেইজন মানৰ লিখনীও মই 

ইয়াৰ সহায়ক হব পাৰে বুলি আয়ত্বত আনিছো  ।লগতে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ ভুকত্ভোগী সমাজখনৰ এগৰাকী সদস্যা 

হিচাপে চাক্ষুস অভিজ্ঞতাক সমল হিচাপে লোৱা হৈছে ।ইযাৰ বাবে ঐতিহাসিক পদ্ধতি আৰ ুবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 

তথা প্ৰযুক্তিৰ কিছু পৰিমাণে সহায় লোৱা হৈছে ।বিশেষকৈ ইযাত মুল পুথি সমূহে ঐতিহাসিক জ্ঞান দিয়াত সহায় 

কৰিছে।তুলনামূলক পদ্ধ্তীক সমল হিচাপে লৈ বিভিন্ন সমাজৰ ,অতীতৰ বিভিন্ন সময়ৰ অথবা সম্প্ৰতিক সময়ৰ 

সমান্তৰাল বিচিত্ৰ পৰিস্থিতি আদিৰ পৰা লাভ কৰা মানব অভিজ্ঞতাক পৰস্পৰৰ লগত তুলনাৰ জৰিয়তে সত্য 

উদ্ঘাটন কৰাৰ প্ৰযাস কৰাহৈছে ।কিছু ক্ষেত্ৰত মুল্যযনত্মক প্দ্ধ্তি ও ব্যবহাৰ কৰা হৈছে । 

০৫:অধ্যয়নৰ পৰিসৰ :  

সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া বিজঞ্ানৰ মোহপাশত ।তেনেসথলত সমাজৰ অতীজৰে পৰা চলি অহা সামাজিক লোকাচাৰৰ 

অস্তিত্ব কিমান বৰ্তি আছে তাক থোৰতে আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰাতেই এই গবেষণা পত্ৰখনৰ সীমাবদ্ধতা।মানব 

সভ্যতাৰ চাবিকাঠি বিজ্ঞান যদিও বৰ্তমান সময়তো যে এক শ্ৰেনী ৰ  মানুহে লোকবিশ্বাসকেই ধৰ্মৰ বশবৰ্ত্তী 

কৰি লৈ ধাৰ্মিক শ্ৰেনীত নিজৰ নামতো অন্তৰ্ভূকত্ কৰি নানা ব্যাভিচাৰী কামত লিপ্ত হৈ নিজৰ গোৰামি প্ৰদৰ্শন 

কৰি আছে;তাক লক্ষ্য কৰিলে বিজ্ঞান সকলোৰে উৰ্ধত যদিও লোকবিশ্বাসক ইযাৰ সমান্তৰাল বুলি ধৰিলেও 

ভুল কৰা নহব। 

০৫:সাহিত্যৰ পুৰ্বালোচনা:   

বৰ্তমানলৈকে “বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস”এই মুল বিষয়টোৰ ওপৰত বহুতো লিখনি প্ৰকাশ পাইছে ।অন্যহাতে 

লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত মহান মনিষী কেইজনৰ পুথিসমূহেই লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে আমাক ঐতিহাসিক ইতিবাচক 

ধাৰণা এটা দিয়াও দেখা যায় ।গবেষক সকলেও এই বিষয়ত গৱেষণা পত্ৰ উলিয়াইছে ।নাইবা বৰ্তমানে আমি দেখি 

থকা চচিএল মিডিয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আছে যিবোৰত আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত কিছু আভাস পাওেঁ  

০৬:অধ্যয়নৰ পৰিসৰ: 

বৰ্তমান মানুহৰ পৰিচাৰিকা শক্তি বিজ্ঞান হোৱাৰ পিছতো চুআ লগা,ছিদৰ্ লগা,দহ বাৰ এটা পোষ্ট চেয়াৰ 

নকৰিলে নিজৰ অমিংগল,ভেকুলীৰ বিয়া পাতি বৰষুণ নমাই আনাৰ অস্তিত্ব কত?লোকবিশ্বাস ক আমি সম্পুৰ্ণ ৰূপত 

নুই কৰিব যে নোৱাৰো তাকেই এই পত্ৰ খনৰ দ্বাৰা বুজাব বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ “বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস এটা 

মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি” ।কিয় বৰ্তমান সময়ত কোনোবে বৈজ্ঞানিক মানসিকতাৰে যুক্তি বিচাৰি নাচাই ইটো নাপায় 

সিটো চুব নাপায় তাৰ গোন্ধ লব নাপায় ইত্যাদি বৰ্তমানেও প্ৰচলিত ।বিজ্ঞানে যদিও গোটেই পৃথিৱীতে বিৰাজ 

কৰিছে তথাপিও কিছু কষ্েত্ৰত এচাম মানুহে ইযাৰ পৰা বাদ পৰিছে,হযতো সেই চাম মানুহৰ বিজ্ঞান সম্পৰ্কে 

একো ধাৰণাই নাই যাৰ বাবে বৰ্তমানে এনে ধৰনৰ হিিংস্ৰনীয়  কাৰ্য হ’বলৈ ধৰিছে । 
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০৭:মুল বিষয়ৰ বৰ্নণা  : 

মানব জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে বিজ্ঞানৰ প্ৰভাব থাকিলেও আমাৰ বহুতেই বিজ্ঞানৰ এই দিশবোৰক  লৈ 

অলপো সচেতন নহয় ।পৃথিৱীখনৰ এটা দিশত বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতি অন্য এটা দিশত 

ধৰ্মান্ধতা,সাম্প্ৰদায়িকতা,অলৌকিকতা,আদিৰ প্ৰভাবত পূৰ্ণািংগ মানব জীৱন কলুষিত হৈছে ।হঠাতে হোৱা 

কিছুমান ৰোগৰ প্ৰতিকাৰ বিচাৰিব গৈ ডাক্তৰৰ ওচৰত নগৈ বেজ-বেজালি বিচাৰি ফুৰা লোকৰ সিংখ্যা সমাজত অভাৱ 

নাই। 

         ঘড়ীৰ নিচেই সূক্ষম্ যন্ত্ৰপাতি,সামান্য বেজী বৰশীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈত্যকায় ইঞ্জিন,বাযুতকৈ বেগী 

মহাকাশযান আৰ ুসাধাৰণ বন্দুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহাশকতিশালী পৃথিৱী ধবিংসকাৰী এটম বমালৈকে অলেখ অপাৰ 

বস্ত সৃষ্টি কৰিছে;কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ আদিকো সৃষ্টি কৰি মহাকৰ্ষণৰ বুকুত এৰি দি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ দৰেই বিশ্ব 

বৰহমানড ত বিচৰন কৰাইছে।* 

        মোৰ ক’বলগীযা কথাটো এইটোবেই যে বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ ইমান অত্যাধুনিকতাৰ বশবৰ্ত্তী হৈও আজিৰ 

অসমীয়া সমাজে কিয় লোকবিশ্বাসৰ বলি হৈ নানা অস্বাভাৱিক কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ অৰ্থইবা কি। 

 *ডেকা, ধৰ্ম সিিংহ : ৰচনা বিচিত্ৰা  

   অসমীয়া জাতিটো বিভিন্ন সিংস্কৃতি আৰ ুবহু জাতি উপজাতিৰ সিংমিশ্ৰণতগঢ় লৈ উঠিছে ।অসমীয়া সিংস্কৃতিৰ 

ভিতৰত পোন প্ৰথমে বিচাৰ কৰিব লাগিব জনসাধাৰণৰ ধৰ্ম সম্বন্ধিয় বিশব্াস আৰ ুপূজা পাতল অনুষ্ঠান সমহু 

।এই সমুহৰমুল হল ভুত,আত্মা,যখ-যখিনী,পিশাচ,বুঢ়া-ডাঙৰীয়া,প্ৰেতাত্মা,আদিৰ প্ৰতি থকা বিশব্াস ।গছ-

পাহাৰ,পৰ্বত,নদ-নদীৰ পূজা এতিয়াও সমাজত বৰ্তি আছে যাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে এইবোৰৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস 

। 

সমাজৰ অধিকািংশ কাৰ্যই বিশ্বাসৰ ভেেঁটিত বৰ্তমানে কৰি আছে যদিও বিজ্ঞান ৰ মেৰপাকত আমি সোমাই আছো। 

              সৰুতে আইতাই কোবা সুনিছিলো “মিছা ক’লে ঠেিং চুটি হয”কিন্ত ুবৰ্তমান তাৰ প্ৰকৃত অৰ্থ হযতো 

সকলোবে নুবুজাকৈ থকা নাই ।চুলি সৰিলে তাত থু লগাই পেলালে ভুত পিশাচে লমভিব নোৱাৰিব বুলি লোকবিশ্বাস 

আছে কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত তাৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তি চাবলৈ গ’লে চুলিবোৰ চাৰিওফালে গৈ খাদ্যত পৰি অনিষ্ট যাতে 

নকৰে নাইবা পাৰ চৰাই আদিৰ ভৰিত লাগি অনিষট্ নকৰে।নিচুকণী গীতত থকা শিয়াল সম্বন্ধে মতবাদ, হাতীক 

মিংগলৰ চিন বুলি ভবা, কাউৰী কুলক্ষণীযা চৰাই, ফেচাই উৰুলিযালে মৃত্য ুকাময্ এই সকলো খিনি বৰ্তমান সমাজ 

ব্যবস্থাত প্ৰচলিত ।অসমীয়া বিবাহ,মৃত্য ুআৰ ুশপত খোৱা অনুষ্ঠানত শিলৰ ব্যবহাৰ আছে । ছোৱালী সিংসৰ্গ  

উপভোগ কৰিবলৈ সৰিয়হ ব্যবহাৰ কৰিবৰ কাৰণে পুৰনি অসমীয়া মন্ত্ৰ ত দিহা দিয়া আছে ।পুৰাণৰ মুৰলাৰ কাহিনীৰ 

দ্বাৰা সৃষট্ বাহগছৰ লোকবিশ্বাস মিংগলবাৰ,শনিবাৰে বাহগছ নাকাটা ইত্যাদি বৰ্তমানেও প্ৰচলিত।বৰ্তমান 

“টেষ্ট টিউব বেবি” ৰ দিনত কোনো কোনো ঠাইত সন্তান জন্মৰ পিছত প্ৰসূতি আৰ ুসন্তানক ভূত প্ৰেত ,ডাইনী 

আদিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰসূতিৰ পাতিৰ তলত এখন কটাৰী থৈ দিয়া হয ।সমান্তৰাল ভাৱে বিজঞ্ান আৰ ু

লোকবিশ্বাস এই সমাজত বৰ্তি আছে ।পৰম্পৰাগত অসমীয়া সমাজত বিয়া এখনত লাখ লাখ টকা খৰছ কৰাৰ 

পিছতো জোৰনত দিয়া মাছ (বিংশ বৃদ্ধিৰ প্ৰতীক) টোৰ সাৰমৰ্ম সম্পৰ্কে কিমানজন জ্ঞাত নাইবা পুষ্পিতা 

হোৱাৰ পিছত স্বামী ঘৰত যাওেঁতে লৈ যোৱা কণীযোৰত জৰিত হৈ থকা উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক সম্পৰ্কে কিমানজন 

সচেতন ? 

  

               লোকবিশ্বাস ক সম্পূৰ্ন ৰূপে নুই কৰা সকলৰ আগত মই কষ্মা পাৰ্থী ।তথাপিও কথাষাৰ নকৈ 

নোৱাৰো যে বামুনীযা বিয়া এখনত হোৱা হোম যজ্ঞ, ঈশ্বৰৰ মূৰ্তিপূজা ৰ ওচৰত অন্য ধৰ্মাৱলম্বী 

লোকসকলক লোকবিশ্বাসৰ অস্তিত্ব আছেনে ।মানব জাতিয়ে বিজ্ঞানৰ কোলাত আত্ ধৰি যে বৰ্তমানলৈকে 
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বৰ্তি আছে কিন্তু তাৰ লগে লগে অতীজৰে পৰা মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত হৈ অহা লোকবিশ্বাস সমূহো একে গতিতে 

থাকি সমাজৰ লগে লগে  কর্মবৰধমান গতিত আগবাঢ়ি গৈ আছে । বিজুলী ঢেৰেকনি, চিকিমিকি আহিলে সৰুতে দেউতাই 

চিঞৰিছে বুলি আইতা ই কোবা মনত আছে যাৰ বাবে বাহিৰত ওলাব দিয়া হোৱা নাছিল ।কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইযাৰ 

সাৰমৰ্ম উপলব্ধি কৰিব সকলোবে পাৰে ।চাউল চুই সিচৰিত কৰিলে “ মা মৰিব” বুলি কোৱাৰ অন্তৰালত যে বস্ত ু

পৰিপাটি কৰি থব লাগে তাক দৰ্শাব গৈছে ইয়াকো সকলোব জানে। অসমীয়া সাহিত্যত এনে উদাহৰণ অজস্ৰ আছে 

।প্ৰকৃতাৰথত চাবলৈ গ’লে আমি কব পাৰো যে সকলো কাৰ্যৰ কাৰণতেই এটা বৈজ্ঞানিক  যুক্তি জৰিত হৈ আছে 

।বিজ্ঞান হৈছে মানব সভ্যতাৰ অগ্ৰগতিৰ বাহক। তথাপিও লোকবিশ্বাস ক আজিৰ সমাজে বৰ্তাই ৰাখি আছে ।ও 

এইটো ও হয যে কিছু কিছু ক্ষেএত এই লোকবিশ্বাসে অন্ধবিশ্বাস বলি হৈ নানা অস্বাভাৱিক কাৰ্য সম্পাদন 

কৰিব লৈছে যাৰ প্ৰভাব নবপ্ৰজন্মৰ মাজতো পৰা  দেখা যায় । 

           সিংস্কৃতি হৈছে এখন সমাজৰ দাপোন ।কিন্তু সেই সিংস্কৃতিৰ নামত লোকবিশ্বাস ৰ ভ্ৰষ্টাচাৰে সমাজ 

এখনৰ ওপৰত বাৰুকৈযে প্ৰভাব পেলায় ।লোকবিশব্াসৰ সমসাময়িক ভাৱে বিজ্ঞানে আবিষক্াৰ কৰি আছে যদিও 

লোকবিশ্বাস ক সম্পুৰ্নৰুপে লোপ কৰিব পৰা নাই ।লোকবিশ্বাস সদায় সমাজৰ মাজত বৰ্তি আছে ।মেকুৰীয়ে 

আখৰেৰে লৰ মাৰিলে মিংগলৰ আশাত এখোজ  পিছুবাই যোৱা লোকৰ সিংখ্যা বৰ্তমানেও সমাজতবৰ্তি আছে ।তেনে 

ক্ষেত্ৰত কোনোবাই যদি মোক কয যে লোকবিশ্বাস বৰ্তমানে শূন্যৰ ঘৰত ,মই কেনেকে নো এইটো মানি 

লম।যিহেত ু মেকুৰীজনীৰ কিবা অনিষ্ট হব বুলি দখুোজ পিছুবাই যোৱা পৰম্পৰা ৰক্ষিত তাক কোনেও গমি 

নাচায।সমাজৰ অধিকািংশ লোকৰে লোকবিশ্বাসৰ ফালে ধাউতি প্ৰবল কিন্ত ুবিজ্ঞানে তাক মেৰিয়াই ৰখা কথাটো 

কাৰো আলোচনাৰ বিষয় নহয় ।বিজ্ঞান জেউতি বৃদ্ধি কৰা হৈছে বুলি যদি ভাবে তেন্তে ইযাত যোগাযোগ কৰিবলৈ 

চেষ্টা কৰা উচিত ।তাকে নকৰি ডাইনী হত্যা, ইত্যাদিৰ নিচিনা কাম কাজ বোৰ অসমীয়া সমাজত ঘটি থাকিলে 

অসমীয়া সমাজৰ উন্নতিৰ সূতাডাল কিমানখিনীলৈ পোনাব তাক লৈ মোৰ সন্দেহ আছে । 

অসমীয়া সাহিত্যত বিভিন্ন ধৰণৰ উদাহৰণ আছে যত আমি লোকবিশ্বাস সম্বন্ধে বহুত উদাহৰণ 

পাও।উপন্যাস সাহিত্যৰ জগতখনত ভূমুকি মাৰিলে আমি এই বিষয়ে দেখিবলৈ পাওেঁ ।পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 

ৰজনীকান্ত বৰদলৈএ তেওেঁৰ মনোমতি”;”মিৰিজীয়ৰি “,ইত্যাদি উপন্যাসত লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে 

বিস্তৃত বৰ্ণনা আগবঢ়াইছে যত সেই অঞ্চলৰ লোক পৰম্পৰা বা লোকবিশ্বাস সম্পৰ্কে আমাক 

ঐতিহাসিক ধাৰণা দিছে।উদাহৰণ স্বৰূপে মিৰিজীয়ৰিত মিৰি গামেৰ ধাৰণা, মনোমতি, ৰহদৈ লিগিৰী 

ইত্যাদিত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ৰ ধাৰণাই আমাৰ মনত এক লোকবিশ্বাসৰ ধাৰণা দিয়ে ;লাগিলে যিমানেই আমি 

ইন্টাৰনেটত এচাইনতমেনট ,চেমিনাৰ লিখি নপথিয়াও কিয?বিজ্ঞানে আমাক যিমানে গ্ৰাস নকৰক কিয় 

লোকবিশ্বাসৰ বলি হৈ নানা অস্বাভাৱিক কাৰ্য বৰ্তমানে সম্পন্ন হবই ।ই এক অপৰিয সত্য ।এই সত্য 

ক আমি সম্পুৰ্ণ ৰূপত নুই কৰিব নোৱাৰো ।প্ৰথম অৱস্থাত বিজ্ঞানে সভ্যতাৰ মোহৰ মাৰিছিল 

দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানে আধয্াত্মিকতা আৰ ু ধৰ্ম ক প্ৰভাবান্বিত কৰিলে আৰ ু তৃতীয় স্তৰত ধৰ্ম, 

আধযাতমিকতা আৰ ুবৈজঞ্ানিক চিন্তাধাৰাৰ সিংমিশ্ৰণ অৱশ্যম্ভাৱী ;যাৰ ভিতৰত লোকবিশ্বাস সোমাই 

আছে ।বিজ্ঞানৰ স্থান আজি যদিও উচ্চ খাপৰ,তথাপিও মানব মনৰ নিভৃত কোণত আজি উদয হৈছে অলেখ 

উত্তৰহীন কথা।যিবোৰ কথা ৰ উত্তৰ পাবলৈ একমাত্ৰ নেদেখা জনৰ আগত নগৈ কোনো উপায় নাই 

।সেইফালে চাব গ’লে ধৰম ৰ লগতে লোকবিশ্বাস জৰিত হৈ আছে ।এই বিশ্বাস ৰ ভেটিত গঢ় লৈ উঠা 

অন্ধবিশ্বাস বা এনেকুৱা ধৰনৰ বিশ্বাস সকলো কষ্েত্ৰতে নেতিবাচক নহয়, কিছু পৰিমাণে কিছু ক্ষেতৰ্ত 

ই নৈতিকতাৰ পাঠ ও শিকাই বুলি এডৱাৰ্ড হাৰপলে কৈছিল 

অৰ্থাৎ আমি কব পাৰো যে বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস এই সমাজত বৰ্তি আছে যাৰ একমাত্ৰ কাৰণ 

হৈছে সমাজৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস আৰ ুধৰ্ম ৰ প্ৰতি থকা বিশ্বাস।বিজ্ঞান মানেই হ’ল এটা বৈজ্ঞানিক 

যুক্তি নিৰ্মাণৰ দিশত এটা খোজ আগবহঢ়োৱা। বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস বৰ্তমান সমাজত সকলোৰে 

বেব এটা প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।যাৰ হয়তু উত্তৰ এটা ই ওলাব, ওলাব দইুটা উত্তৰ এটা সমান্তৰাল 
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দিশত ।যিমানেই বিজ্ঞান ৰ ঘোৰা গতিত অমি নুসুমাও কিয সমাজত বৰ্তমানলৈ যি বিশ্বাস চলি আহিছে সি 

হয়তু ভাবিস্ৱতে ও চলি থকিব। 

০৮:(Conclusion )সামৰণি :  বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত উটি ভাহি ফূৰা বুলি সামগ্ৰীক অৰ্থত যদিও কৱ 

হ্য় তথাপিও বিজ্ঞানক আমি সদায় লোক বিশ্বাসৰ ওপৰত স্থান দিব লাগিব।সামৰণি ত মই কব লগিয়া 

কথা এই তবেই যে যিমানেই প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আমি লোকবিশ্বাসক নুই কৰিব নোৱাৰো সিমনেই 

ফিৰিঙতিৰ উচ্চ শিখৰত দপদপা ই  থকা বিজ্ঞানকো আমি ইতিকিিং কৰিব নোৱাৰো ।অৰ্থাত সৰ্বশেখ্ৎ 

আমি ইযাকে প্ৰতিপন্ন কৰিব পাৰো যে বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস যদিও মানুহৰ মাজত সমান্তৰাল 

ভাবে বৰ্তি থাকে তথাপিও লোকবিশ্বাসৰ তুলনাত বিজ্ঞান সদায় আগত।বিজ্ঞান হৈছে মানব জীৱনৰ 

অগ্ৰগতিৰ বাহক।সভ্যতা ৰ প্ৰতীক চিহ্ন ।বিজ্ঞানৰ আবিস্কাৰে মানুহ্ক হাতত হাত ধৰি উন্নতিৰ 

জখলাত আগ্ ভৰাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে । 

        কিছু ক্ষেত্ৰত লোকবিশ্বাস ধৰ্মৰ মাজত আহি যায় আৰ ুঅৱশেষত বিজ্ঞান আৰ ুধৰ্মৰ মাজত টনা আজুেঁৰা 

লগা দেখা যায় ।ধৰ্ম অৰ্থাৎ ঈশ্বৰত বিশ্বাস;বিজ্ঞানৰ আবিস্কাৰৰ মাত্ৰা যিমান হাৰ ত বাহৰী গৈ আছে তাৰ 

সমান্তৰাল ভাবে যদি আমি চাবলৈযাওেঁ তেন্তে দেখিম যে বিজ্ঞানে যিমানে পানীৰ তলেৰে যোৱা ৰেলপথ নাসা জক 

কিয় যিমানেই টেষট্ টিউবত মানুহ সৃষ্টি নকৰক কিয় দলিং,বিল্ডিিং সাজি উলিওৱাৰ আগত সদায শৰাই এভাগ আৰ ু

আই,ছি,ইউ কোঠাত থোৱা ৰোগী এজনৰ বাবে অৱশেষত ডাক্তাৰ  জনে “ওপৰ বালাক খা তক”বাক্য শাৰীযেও বহুত 

ক্থাকেই সূচায় ।সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভগৱানৰ ওচৰত শৰণ নলৈ নোৱাৰী ।লোকবিশ্বাস এনেকুআ এটা বস্তু যাক 

আমি বিজ্ঞান ৰ লগতে সাঙুৰিব লাগিব ।অসমীয়া সাহিত্য ত কিচুমান পুৰোধা ব্যক্তি আছে  যিবোৰে লোকসাহিতয্ 

সম্পৰ্কে তেওলোকৰ উপন্যাস সমূহত বহুতো চৰিত্ৰ ৰ সহাযত নানা ধৰণৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে ।বেজবৰুৱাৰ ব হুত 

গল্প আছে যিবোৰত  আমি লোকবিশ্বাস সম্বন্ধে বহুতো প্ৰমান পাও। ৰাতিপুৱা উঠই  ব্ৰাছ ডালৰ পৰা ৰাতি 

শুবলৈ ব্যবহাৰ কৰা স্লিপিিং ট্যাবলেট তোলৈ স কলখিনিটেই  আমি বিজ্ঞান ৰেই অৱদান পাও।তাৰ পিচত ও হৰি 

ভক্তি মূলক গীত গাই  শুৱা একো যুক্তি নাই হব লাগিছিল । কিন্তু নহল।যিমান যি নহ’লেও বিজ্ঞান ৰ লগত সদায় 

বিশ্বাস বন্ধা থাকে। 

ইযাকে অবজ্ঞা কৰিব নোৱাৰী।সামৰণিত কব লগিয়া কথা এইটোৱে যে বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ ইমান অত্যাধুনিক 

কাৰিকৰী কৌশল প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছে যদিও লোকবিশ্বাস ক সম্পুৰ্নৰুপে লোপ কৰিব পৰা নাই ।নাইবা সকলো 

ক্ষেত্ৰতে এই দুটা একেলগে থাকেই ।সকলো কামৰেই  ভাল আৰ ুবেয়া দুটা দিশ থকা  ৰ দৰে বিজ্ঞান ৰ ও ইতিবাচক 

আৰ ুনেতিবাচক দুটা দিশ আছে ।অফলে আছে মানব সভ্যতাৰ আগ্ৰগতিৰ বাহক আৰ ুআনফালে আছে অকল্যনৰ 

ভযাবহতা । এফালে  আছে  পাৰমানৱিক বোমা বিস্ফোৰণ্ট হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ মৃত্যু আৰ ুআনফালে আসে 

চিকিত্সা বিজ্ঞানৰ ফলত হেজাৰ হেজাৰ লোকৰ প্ৰানত শক্তি ঢালি দিয়া ।অতীতৰ নঘ্থ মানুহ অ কপোৰ পিন্ধিব্লে 

সিকি বৰ্তমিং অ মহাকস্ৰ বুকুত দপদপৈ আছে একমাত্ৰ বিজ্ঞানৰ বাবে।বিজ্ঞান এক নিস্ক্ৰিয় শক্তি মাত্ৰ ।মানব  

সমাজ এ ইযাক জি ফলে পৰিচালনা কৰিব বিজ্ঞান সেই ফলে ধাৱমান হব।কিন্তু বিজ্ঞান চাৰিওফালে  বিয়পি 

থাকিলেও ক ুসিংস্কাৰ বা লোকবিশ্বাস মানুহ ৰ মাজত অতিত্ৰে পৰা বৰ্তি আছেযাক আমি নুই কৰিব কেতিআও 

নোৱৰ।ু সমাজৰ এচাম মানুহে তাক এনে ভাৱে বৰ্তআই ৰাখিসে যে বৰ্তমান তাক  শিক্ষা,সমাজ,এত্যদিৰ লগত 

জড়িত কৰি ৰাখিছে।একবিিংশ শতিকাৰ অসমীয়া সমাজ এ ধৰিবই নৱৰে জ বৰ্তমান কি চলি আসে যদিও নিজৰ লৰা বা  

ছোৱালী তোক বিজ্ঞান সাক্ষাত নাম  ভৰ্তি কৰাই দিশে তথাপিও  নিজে তেঅলকে আজিও ঐতুকে ভাবি থকিলে জ 

বঙালী যিদি তাই বঙালী লৰাকেই বিযা কৰিব লাগিব আৰ ুযদি অসমিযা হয় তেন্তে অসমিযা লৰাক এ বিযা পাতিব 

লাগিব নহলে বিংশ অটুট নাথাকিব কিন্তু বিজ্ঞান ৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ গলে এইটো হৈ যানো???? তেনে ক্ষেত্ৰত 

বিজ্ঞানক লৈ আমি কিমান খিনি সচেতন ।কিমান খিনি বিজ্ঞানএ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ওপৰত প্ৰভাভ পেলালে 

।আজিও আমি আগৰ সেই বেজবৰুআ,বৰদলৈ হতাৰ দিনৰ জতি ভেদ প্ৰথা ক লৈ অ বৰ্তি থক নাই নে। এইতো মত্ৰ 

এটা সৰ ু উদাহৰন হে আছিল ।মোৰ গবেষণা পত্ৰ খন লিখাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিশেষকৈ বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাসৰ  
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আই বঘ্জৰিদল অলপ হলেও সমাজৰ মাজলৈ তানী অনা । যদিও এই পাঠ কেইখনৰ মাজত সীমবদ্ধ্ কৰা সহজ নহয়। 

মোৰ গবেষণা পত্ৰ খনৰ সামৰণীৎ আক এটা কথাকেই অকি উনুকিয়াব  খুজিসু জ বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাস এই 

দুটা শব্দ বৰ্তমানেই ও সমানতাৰল ভাৱে চলি আছে,যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞান বহুত বেছি আগবঢ়া দেখাযায় 

।বিজ্ঞানে যদিও মানুহ ৰ মাজত ভুত প্ৰেত সম্পৰ্কে ভয়াবহ ধাৰণা এটাৰ বিলুপ্তি ঘটাইসে তথাপি ও আজি ৰ 

সমাজতএনে মানুহ ও আছে যাৰ হয়ত ুকবৰ স্থান ত যাবলে  আজিও মনত  শিং কা আহে । যিমানেই দেতিঙ এপ ত  

ছোৱালী চাই বিযা নপতক কিয়  ব হু  বছৰ  ধৰি  বিযা  নহলে ওজা বিচাৰি বেজ ৰ ওচৰত  গৈ  তাৰ  সমিধান বিচাৰি 

আনা আজিও দেখা যায় ।তেনেসথলত আমি কোৱা কথাবোৰ সম্পুৰ্ন ৰূপে নহয় বুলি কলে ভুল  কৰা  হব। 

লোকবিশ্বাসে সমাজ খনক এনেদৰে ধাকি ধৰি আছে যে  ইচ্ছা কৰিও  তাক আমি বিজ্ঞানৰ জোখাৰে জুখিব  

নোৱাৰো ।বিজ্ঞান সকলোৰে উৰ্ধৎ,শিলে শিলে ঘহি জুইৰ আবিষ্কাৰ হোৱাৰ পৰা  আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান 

সময়লৈকে সমাজ খনে বিজ্ঞানৰ  হাতত  ধৰি এ আগবাঢি আহিছে  কিন্তু তাৰ উৰ্ধৎ আৰম্ভণিতে আমি মানুহৰ 

মাজত প্ৰচলিত বিশ্বাস পৰম্পৰাক দেখিবলৈ পাও।কৰবাত নহয় কৰবাত আমি বৰ্তমানেও কিছুমান লোক এ 

লোকবিশ্বাসৰ বলি হৈ নিজৰ কৰিব লগিয়া কামতো ও নকৰা দেখা যায় । 

                  লোকবিশ্বাসৰ যিদৰে অপ ব্যবহাৰ হব পাৰে থিক তেনেদৰেই বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতও অপ ব্যাবহাৰ 

হব  পাৰে । ব হুত এ বৰ্তমান এ বিজ্ঞানৰ  ভুল ব্যবহাৰ কৰি হিৰচিমা নাগাচাকী ৰ  নিচিনা ভয়ানক  বোমা 

বিস্ফোৰণ কৰিব লৈছে । কেতিয়াবা কিছুমান কু সিংসক্াৰক লোকবিশ্বাস হিচাপে লৈ মানুহ বোৰে নিজে নিজে ধিংসৰ  

গৰাহলৈ গুচি গৈছে ।ভাবি চাব গ’লে দুইটা একেধৰণে আমাক প্ৰভাবান্বিত কৰি আছে । লোকবিশ্বাসৰ  ফলত কিন্ত ু

কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত্ অসমিয়া সমাজখনৰ বহুত ও সদৰথক কামো হোৱা দেখা যায় । যাৰ ফলস্ৰুতিৎ লোকবিশ্বাসৰ 

ভ্য্তেই জেনিবা কিছুমান ভাল কামো সমাজ খনত কিছু সিংখ্যক এ কৰা দেখা যায় ।উদাহৰন হিচাপে আমি লব পাৰো 

যে  ৰাতি  পাকঘৰ  শাৰি নথলে ঘৰত লক্ষই নুসুমাই বুলি  জন সমাজত বিশ্বাস আছে ।কিন্তু যুক্তি  সহকাৰ এ চাবলৈ 

গলে  আমি গম পাও যে প্ৰকৃততে চাফ চিকুনকৈ পাকঘৰতো ৰাখিবৰ বাবে হে এই প্ৰবাদতো ৰখা  হৈছিল।কিন্তু  

সচাকৈ এ বোৱাৰী জনীক সমাজ এ বেয়া বুলিব তাৰ ভ্য্তেই বোৱাৰীজনিয়ে এই কামখিনি কৰিলে।এনেকুৱা ধৰণৰ 

আৰ ু ব হুত ও উদাহৰন আমি সচৰচৰ সমাজ খনত দেখিবলৈ পাও।যাৰ বাবে দুইতাৰ সদ্ৰ্থক আৰ ুন্য়ৰ্থক দিশ  থকা  

বুলি কোৱা হয় । 

০৯:)প্ৰসিংগ সুচী: 

গবেষণা পত্ৰ খন প্ৰস্তুৎ কৰতে মোক সহায়  কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ লিখনী সমূহে ।বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাসৰ 

ওপৰত বিভিন্ন জনে লিখা লিখনি মই পহিছো ।তাৰ ভিতৰত “বিজ্ঞান আৰ ুধৰ্ম “,”বিজ্ঞান আৰ ুক ুসিংস্কাৰ 

“,বিজ্ঞান আৰ ুলোকবিশ্বাসৰ ওপৰত ও বিভিন্ন ধৰণৰ লিখা ম ই   পহিছো ।তাৰোপৰি ৰচনা পুথি কেইখনমানএও 

মোক এই খন প্ৰস্তুৎ কৰোতে যথেষ্ট খিনি সহায় কৰিছে।বিভিন্ন জন মানূহ ইও মোক এই ক্ষেতৰ্ত যথেষ্ঠ 

খিনি সহয় কৰিছে তেওলোকৰ মতামত দাঙি ধৰি। এই ক্ষেত্ৰত মই গুবাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ড ০ প্ৰফুল্ল 

কুমাৰ নাথ চাৰ আৰ ুনলবাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ভাস্কৰ ভট্টাচাৰ্য চাৰৰ নাম লব খুজিছো । 

 

 

 ১০:)গ্ৰন্থপজী:   

   ১, ব্ ৰুৱা,ডo বিৰিঞচি কুমাৰ               “ অসমৰ লোক সিংস্কৃতি” 

http://www.jetir.org/


© 2021 JETIR February 2021, Volume 8, Issue 2                                                        www.jetir.org (ISSN-2349-5162) 

JETIR2102171 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR) www.jetir.org 1447 
 

                                                                       বীণা লাইব্ৰেৰী:গুৱাহাটী অসম 

          ২,বৰুৱা ,শান্তনু কৌশিক                           “ৰচনা সমগ্ৰ “bose printing,kolkata  
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         ৪,হাকা চাম,উপেন ৰাভা                            “বৰ অসমৰ বৰ্ণিল সিংসক্ৃতি” 
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