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মানুেষর আধ ািtকতার iিতহাস জানেত গেল মেন রাখেত হেব য আমরা মুলত আমােদর pেয়াজেনর 
বেশi কাজ কের eেসিছ। আমােদর agগিতর পছেন dিট মূল চািলকাশিk িছল আমােদর aনুভূিত আর 
আকা া। িকnt কান aনুভূিত আর আকা া মানুষেক ধমিচnার িদেক িনেয় গল? eকটু িচnা করেলi 
বাঝা সmব, য আিদম মানুেষর ভয়i ei pাথিমক ধমিচnার মূেল - ei ভয় কখনo k ুধার ভয়, কখনo 
আgাসী জntর ভয় আবার কখনo pকৃিতর তা েবর ভয়। dবল মানবিচেt eiসব কাযকারেণর পারsিরক 
কাকতালীয় যাগসূেtর মাধ েম eক কাlিনক চিরেtর udব হয় - যার icা o িচnার oপেরi ভীিতকর 
eiসব ঘটনা পিরচািলত হয়। আর ei কাlিনক চিরেtর বা চিরtgেলার কrণা বা কৃপালােভর uেdেশ  
সৃ  aসংখ  যাগযj o আচার-িবচার যুগ-যুগ ধের pজেnর পর pজn ধের হsাnিরত হেত হেত মূল ধেমর 
আকার ধারণ কেরেছ। আিম ei ভীিতসবs ধেমর কথাi বলিছ। ei ধেমর uপজাত িহসােব তরী হেয়েছ 
eক পুেরািহত- ণী, যারা সাধারণ মানুেষর সােথ ei কাlিনক ভীিতকর চিরtিটর মলবnন ঘিটেয় দন। 
ei পুেরািহত ণী িনেজেদর pভাব খািটেয় শাসকে ণীর সােথ আঁতাত গেড় িনজ-িনজ sাথিসিd কের 
গেছ।  

ধেমর udেবর পছেন সামািজক কারণo কম িছল না। পরামশ, ভালবাসা আর সাntনা পাবার আশায়o 
মানুষ ঈ ের িব াসী হেয়েছ। ei ঈ র আবার eক পরম-jানী নীিতিন  ঈ র, িযিন িবচার কেরন - শািs 
o পুরsার দন। iিনi মৃেতর আtােক সংরkণ কেরন, িব াসীেক পেদ পেদ সাহায  কেরন, মানবজািতেক 
পথ দখান। ei ঈ র eক নীিতিন  িবেবকবান ঈ র।  

ঈhদীধেম ei ভীিতকর ধম আর নিতকতা বা িবেবেকর ধম - eক থেক aেন  utরেণর িকছু িকছু 
িনদশন পাoয়া যায় - ol থেক িনu টsােমেn। ধু ঈhদী ধেম নয়, যা কােনা ধেমi আদেপ ei di 
ণীর িব ােসর িম ণ পাoয়া যায়। আর ভেয়র ধম থেক িবেবেকর ধেম utরণi মানুেষর জীবেন eকটা 

বড় পদেkপ।  

তেব ei di pকার ঈ র-িব ােসর মেধ  eকিট ব াপার লk  করা যায় - ঈ েরর মেধ  মানিবক gণাবলী 
আেরােপর pেচ া। িকnt আমার িব াস তৃতীয় আেরক ধরেণর ধমিব াস আেছ যােত ঈ েরর মানবীকরণ 
করা হয় িন। ei ধরেণর মহাজাগিতক ধম কাuেক ব াখ া কের বাঝােনা ক কর।  

িনেজর আকা া বা বাসনার তুcতা aনুভব করেত িশেখ আর িব bmাে র িবশালতা আর শৃ লাবdতায় 
িবেমািহত হেয় মানুষ সমg মহািবে র aিভjতা িনেজর iিndয় িদেয় aনুভব করেত চায়। sােপনহাoয়ার 
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লখা থেক জানা যায় য বৗdধেম ei ধরেনর মহাজাগিতক eকাtতার কথা বলা আেছ। সবকােলর সরা 
ধমgrরা িকnt ei ধরেণর ব িk-ঈ র-িবহীন o িনয়মকানুন-িবহীন মহাজাগিতক ধেমর pচারi কের 
গেছন। তােদর কu কu সমসামিয়কেদর মেধ  সাধুসn িহসােব আখ ািয়ত হেয়েছন আর নাহেল নািsক 
বেল পিরগিণত হেয়েছন। eেদর মেধ  যমন আেছন গৗতম বুd, তমনi আেছন ডেমািkটাস, 
িsেনাজা আর ািnস aব আিসিস।  

িকnt িক ভােব ei মহাজাগিতক ধম মানুেষর মেধ  pচার লাভ করেত পাের? eর মেধ  তা কােনা 
ঈ রিব ােস বালাi নi, নi কােনা িনয়মকানুন, আচার-আড়mর। আমার ধারণা িবjান আর চাrকলাi 
পাের eেক মানুেষর কােছ পৗেছ িদেত। 

eiভােব দখা যােc, ধম আর িবjােনর আেলাচনা eক িভn pkাপেট eেস দঁািড়েয়েছ। aথচ 
iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল মেন হেব eরা যন eেক aপেরর pিতdnী। আর মেন হoয়াi sাভািবক। 
য ব িk কাযকারণ সmেক সmূণ ধারণা আর আsা রােখ, য oi কাযকারেণর বjািনক িভিt সmেক 
সম ক jান রােখ স িকছুেতi তার মেধ  eক কাlিনক চিরেtর aদৃশ  হsেkেপর গl মেন িনেত পাের 
না। ei ব িkর কােছ কােনা ঈ েরর শািs দoয়া আর পুরsােরর ধারণা পুেরা গlকথার মত লাগেব। 
কারণ স জােন সব মানুষi বািহ ক বা আnিরক pেয়াজেনর বেশi কাজ কের, স কাজ আপাতদৃি েত 
আমােদর কােছ ভাল লাgক বা না লাgক। তাi eক পরম-jানীর চােখ স কখনi aপরাধী হেত পাের 
না। ei মতবাদ pসােরর মূল িভিt যুিk আর িবjান, তাi aিভেযাগ করা হয় য িবjান নািক নিতকতার 
শtr। ei কারেণi ধমpিত ান যুেগ যুেগ িবjােনর সােথ লড়াiেত নেমেছ - যােত তােদর ধেমর 
aনুসারীরা তােদর ছেড় না চেল যায়। aথচ ei aিভেযাগ aত n হাস কর। মানুেষর নিতকতার জন  
তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর সামািজকতার। মানুষ যিদ 
পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ  মহtt কাথায় থােক? 

িবjানসাধনায় ei িব জগেতর সােথ eকাtতা কতটা grtপূণ তা বেল বাঝােনা সmব নয়। কপলার বা 
িনuটন কত যুিk িচnা আর সাধনার মেধ  িদেয় মহাজাগিতক বstর গিতিবিধ সmেক সিঠক সূেt 
পঁৗেছিছেলন - তা ei মহাজাগিতক ধেমর pভাব ব িতেরেক সmব হত িক? যারা িকছু িবjােনর সূt পেড় 
িবjানীেদর সmেক ধারণা কেরন য eরা চারিদেকর জগত সmেক সদা-সিnহান, aসামািজক আর সবদা 
িকছু সূt আিবsাের মg থােকন - তােদর পেk কােনাভােবi বাঝা সmব হেব না eকজন িবjানীর 
pেচ ার মম। যারা িনেজরা erপ গেবষণায় িনেজরা সময় কািটেয়েছন তারাi বুঝেত পারেবন য সত  
udাটেনর জন  আজীবন pেচ া চািলেয় বারবার িবফল হoয়া সেtto িক eক aপািথব চািলকাশিk ei 
িবjানীেদর মেধ  শিk স ার কের গেছ। মহাজাগিতক ধমi ei শিk pদান কের - সূt আিব ােরর 
শিk, সত  udাটেনর শিk। আমার eক সমকালীন িবjানী বেলেছন য আজেকর যুেগ যিুkিন  
িবjানীরাi eকমাt ধািমক বেল িনেজেক দাবী করেত পােরন - আমার তা মেন হয় uিন িঠকi বেলেছন।  

[ লখাটা আiনsাiেনর ধম o িবjান িনেয় লখা হােত গানা কেয়কিট লখার মেধ  eকিট থেক 
aনূিদত। লখািট pকািশত হেয়িছল 1930 সােলর 9i নেভmর, িনu iয়ক টাiমস ম াগািজেন। 
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আiিডয়াস a াn oিপিনয়n আর দ  oয়াl a াস আi িস iট - ei dেটা বiেতo ei লখাটা পের 
pকািশত হেয়েছ] 

*** 

আiনsাiেনর নতনু িচিঠ -  eকটা ব াপার uপেরর লখা  থেক পির ার বাঝা যােc য 
আiনsাiন aেনক কথােতi ধম বা ঈ েরর কথা uেlখ করেলo িতিন ধম িহসােব pচিলত িব াসেক 
মানেতন না। uিন বরং eক মহাজাগিতক ধেম িব াসী িছেলন।  

আiনsাiন য pিতি ত কােনা eেক রবাদী ধেম িব াস করেতন না, সকথা িতিন বhবার বh জায়গায় 
বেলেছন। তার আtজীবনীেতo aত n s  কেরi সকথা জািনেয়েছন1। তাহেল eত িবতক কন? 
িবতক  eজন  য, আiনsাiন pচিলত ধেম িব াস না করেলo িতিন ধম সmেক আেলাচনা করেত িকংবা 
িলখেত পছn করেতন।  pায়শঃi তঁার লখায় ঈ রেক ব বহার করেতন rপক িহেসেব।  সi সব 
rপকাি ত uপমােক িশেরাধায কের িব াসীরা বরাবরi আiনsাiেনর ধম িনেয় জল ঘালা কেরেছন 
eতকাল। আiনsাiেনর বিণত eমিন eকিট uপমা িছল – ‘science without religion is lame, 
religion without science is blind’।  aথাৎ, ‘ধমহীন িবjান হেলা খ  আর িবjানহীন ধম হেলা 
an’। 1941 সােল লখা তার  ‘Science, Philosophy and Religion : A Symposium’ pবেn িতিন 
e মnব িট কেরিছেলন। তারপর য কত মানুষ তার ei বkব িট ধের তােক eকজন আিsকক-ধমভীr  
িবjানী বানােত চ া কেরেছন, তার iয়tা নi। eর মেধ  িফিলপ িজ. া  থেক r কের সাmpিতক 
জীবনীকার oয়াlার আiজ াকসন সহ aেনেকi আেছন। আiনsাiেনর আেরকিট িবখ াত মnব  িছেলা, 
‘God does not play dice [with the universe].’। aথাৎ, ‘ঈ র [মহািব  িনেয়] পাশা খেলন না’।  
আiনsাiন e বkব িট কেরিছেলন 1926 সােল নীলস বােরর সােথ িবতেক কায়াnাম বলিবদ ার 
aসmূণতােক তুেল ধরেত eবং pাকৃিতক িনয়ম কানুন dারা পিরচািলত সুষম eবং িsিতশীল মহািবে র 
মেডলেক তুেল ধরেত। aথচ িব াসীরা uপমার তাৎপয না বুেঝ  আiনsাiেনর e ধরেণর বkব েক 
ঈ ােরর aিsেtর সাk  িহেসেব ব বহার করেতন।  

তেব আiনsাiেনর eকিট িচিঠ e িবষেয় সমs িবতেকর iিত টেন িদেয়েছ বেল মেন করা হেc। গত ম 
মােস (2008) e িচিঠিট pায় রকড দােম িনলােম িবিk হল। eমনটা য হেব তা িকnt সবাi আশা কেরন 
িন। িনলাম আেয়াজনকারী সংsা eর মূল  aনুমান কেরিছল মাt ছয় থেক আট হাজার পাuেnর মেধ । 
িকnt িবে র িবিভn pাn থেক aভূতপূব সাড়া পেয় তােদর টনক নেড়। শষ aবিধ িনলােম aংশgহণকারী 
আnজািতক kতােদর কথা মাথায় রেখ 11িট টিলেফান লাiেনর ব বsা করেত হয়। িচিঠিটর দাম oেঠ 1 
লাখ সtর হাজার পাun আর সব খরচা িমিলেয় িনলাম-িবজয়ী kতা 2 লাখ-eর িকছু বশী পাun খরচা 
কেরন ei িচিঠেক তার ব িkগত সংgেহ আনেত। ei মূল  eর আেগ তার stীেক লখা আinটাiেনর 

                                                 
1 ড. শিহdল iসলাম দিনক সমকােল ‘আiনsাiেনর ধমিব াস’ িশেরানােম eকিট সুnর লখা িলেখেছন। 

http://www.guardian.co.uk/science/2008/may/16/peopleinscience.controversiesinscience
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53িট িচিঠর িনলােম oঠা দােমর চেয় িকছু কম হেলo eিটi তার eককভােব িবিkত সবািধক মূেল র 
িচিঠ।  

িক িছল সi িচিঠেত? 1954 সােল eিরক গাটিকnেক লখা ei ব িkগত িচিঠর িকছু aংেশ তার ধম 
eবং ঈ র সmেn তঁার িচnার pিতফলন দখা যায়। গািডয়ােনর oেয়বসাiেট পাoয়া গল িচিঠর িকছু 
aনূিদত aংশ। মূল িচিঠিট জামান ভাষায় লখা o তা থেক iংেরজীেত aনুবাদ কেরেছন জায়ান 
s ামবাগ। ধম-িবjান সংkাn aংশটুকু বাংলায় aনুবাদ করলাম িনেচ -  

"ঈ র শbিট আমােক মানুেষর dবলতার বিহঃpকাশ ছাড়া আর িকছুi মেন করায় না। 
বাiেবল আসেল aেনকgেলা সmািনত aথচ ছেলেভালােনা গেlর eকটা সংকলন ছাড়া 
িকছুi না। নতুন কের তার মােন aনুসnান কের আমার ei ধারণায় পিরবতন আনা সmব 
নয়। eiসব নতুন কের খুেঁজ বর করা aনুবাদgেলার সােথ মূল বkেব র কােনা 
যাগসূti নi। আমার কােছ pচিলত aন  সব ধেমর মত ihদী ধমo eরকম িকছু 
িশ সুলভ কুসং ােরর সিmিলত rপ। আিম িনেজ ihদী হoয়া সেtto বলেত পাির য 
ihদীেদর সােথ aন  ধেমর আেরা দশজন মানুেষর কােনা তফাৎ নi। আিম মােটo 
ihদী জনেগা ীেক ঈ েরর বাছাi করা কােনা গা ী বেল মেন কির না।  

সাধারণভােব আিম মানুষ িহসােব আর ihদী িহসােব আমার di আলাদা গেবর sেmর মেধ  
যাগসাধন করেত যেথ  যntণােবাধ কির - কারণ eেদর মেধ  eক সুuc pাচীর দঁািড়েয় 
আেছ। মানুষ িহসােব আিম যমন কাযকারণ সূেtর সnােন সাধনা কির বেল গবেবাধ 
করেত পাির, তমনi ihদী িহসােবo eেক রবােদ িব ােসর কারেণ গবেবাধ করেত পাির। 
িsেনাজাi হয়ত pথম লk  কেরন pাচীেরর eকপােশ কাযকারণ সূেtর ei সীমাবdতা 
আদেপ কাযকারেণর aিsttহীনতা ছাড়া আর িকছুi না। pকৃিতর িবিভn শিkেক 'জীবn' 
ধের নবার pেচ া ঈ েরর মrকরেণর মাধ েমo সৃ  eেক রবােদo দূর করা যায় িন। 
ei di (কাযকারণ আর ঈ র) িবপরীতমুখী িচnাভাবনার মােঝ eক কৃিtম pাচীর দঁাড় 
কিরেয় আমরা িনেজেদর বাকা বানাi aথচ আমােদর নিতকতােবাধo eর মাধ েম সমৃd 
হয় না।" 

*** 

ধম o িবjান িনেয় আiনsাiেনর আেরা িকছ ুpাসি ক udিৃত (আiনsাiেনর িবিবধ 
রচনা থেক সংকিলত) : 

‘আমার ধম-pীিত িনেয় যা শানা যায় তার সবটাi িমেথ  o uেdশ মূলকভােব pচািরত। আিম কােনা ব িk 
ঈ ের িব াস কির না eবং eটা আিম s ভােব বারবার জািনেয় eেসিছ। আমার মেধ  ধমীয় ভাব বলেত 
ধু আেছ ei aসীম রহস ময় মহািবে র িবশালতার pিত eক িবsয়’।  
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- Albert Einstein, in a letter March 24, 1954; from Albert Einstein, the Human 
Side, Helen Dukas and Banesh Hoffman, eds., Princeton, New Jersey, Princeton 
University Press, 1981, p 43  
 

 
‘আিম তা eমন ঈ েরর কথা ভাবেতi পাির না য তার িনেজর সৃি েক শািs দয়। যার uেdশ  িবেধয় 
আমােদর িনেজেদর মত কের বানােনা। সাজা কথায়, eরকম ঈ র মানবচিরেtর pিতফলন। আর মানুষ িক 
ভােব মৃতু র পেরo বঁেচ oেঠ তাo কােনাভােবi আমার কােছ িব াসেযাগ  নয়, যিদo ভয় পেয় বা ধমীয় 
aহংেবােধর বশবতী হেয় dবলিচt মানুষ তা িব াস কের। আিম ei সবব াপী জীবেনর আর সুিবশাল 
মহািবে র িনেয় গেবষণা করেতi ভালবািস। ei িবশাল pকৃিতরােজ  কাযকারেণর য সামান  বিহঃpকাশ 
সামেন আেস, তা খুেঁজ বর করােতi আমার আনn’। 

-  Albert Einstein, The World as I See It, Citadel Press, 1930  
 
 
“কল াণময়, সবশিkমান o নীিতবাগীশ eক ব িk-ঈ েরর ধারণা য aসহায় মানুষেক সাntনা o সহায়তার 
জন i দরকার িছল, কােরার পেki তা asীকার করা সmব নয়। ধারণািট সহজ সরল হoয়ায় মানুেষর মেন 
সহেজi sানo কের িনেয়েছ। িকnt aন িদেক ei ধারণার dবলতাo িছল। iিতহােসর পাতায় চাখ রাখেল 
তা বােরবাের দখা যায়। সহজ িহসােব, যিদ ঈ র সবশিkমান হন, তাহেল মানুেষর সব কাজ, icা বা 
িচnা আদেপ তারi কতৃেt। তাহেল, মানুষেক িক ভােব তার কৃতকেমর জন  দায়ী করা সmব? ঈ র মানুেষর 
িবচার কের শািs বা পুর ার িদেয় তাহেল তা িনেজর কৃতকােযরi িবচার করেছ। eর সােথ িকভােব 
কল াণময় o নীিতবাদী ঈ েরর ধারণােক মলােনা যায়? 
  
eক ব িk-ঈ র সব pাকৃিতক ঘটনাবলীেক িনয়ntণ কের - ei ধারণােক বjািনকভােব aসত  pমাণ করার 
কােনা uপায় নi। কারণ ei ধারণাgেলা তখন eমন সব যুিkর আ য় নেব যসব িবষয় িবjান তখনo 
আয়েt আনেত পাের িন। 
  
নিতকতার ভালর জন i ধমpচারকেদর uিচত ei ব িk-ঈ েরর ধারণা থেক সের আসা। eর aথ হল, 
য শািsর ভয় আর পুরsােরর লাভ ei ধমpচারক সাধু-সেnর eত kমতার u�স, তা থেক মানুষেক 
মুk করেত হেব।”  
  

- Science, Philosophy and Religion, A 1934 Symposium, published by the 
Conference on Science, Philosophy and Religion in Their Relation to the 
Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.  

 
“ধেম য সৗ াতৃেtর কথা বলা আেছ, তা আদেপ যুdেkেtর সিনকেদর কঁােধ কঁাধ মলােনার বnুt, 
aেকsায় সুের সুর মলােনার বnুt নয়।”  
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- Published in Ideas and Opinions, Crown Publishers, Inc., New York, 1954. 
  
 
“আিম তা eমন ঈ েরর কথা ভাবেতi পাির না য তার িনেজর সৃি েক শািs দয়। যার uেdশ  িবেধয় 
আমােদর িনেজেদর মত কের বানােনা। সাজা কথায়, eরকম ঈ র মানবচিরেtর pিতফলন। আর মানুষ িক 
ভােব মৃতু র পেরo বঁেচ oেঠ তাo কােনাভােবi িব াসেযাগ  নয়, যিদo ভয় পেয় বা ধেমর iেগার বশবতী 
হেয় dবলিচt মানুষ তাo িব াস কের ।”  
  

- Albert Einstein, obituary in New York Times, 19 April 1955 

 

“ব িk ঈ েরর ধারণা আমার কােছ eেকবােরi িভন দিশ, eবং ktিবেশেষ খুবi সরল।” 

- Albert Einstein in a letter to Beatrice Frohlich, December 17, 1952; from The 
Expanded Quotable Einstein, p. 217.  

 

“আিম eকজন গভীরভােব ধমিন  aিব াসী। eিটেক বলা যেত পাের eক ণীর নতুন ধম”।    

 - Albert Einstein in a letter to Hans Muehsam, March 30, 1954; from The 
Expanded Quotable Einstein, p. 217.  

 

“ব িk ঈ েরর ধারনা আমার কােছ কlনার নরাtেরাপ ছাড়া আর িকছু নয়, আর eটােক আিম eত গrt 
সহকাের িনেত পাির না। আিম মানবীয় বৃেtর বাiের কান uেdশ  eবং গnব  কlণা করেত পাির না। 
আমার িচnাধারা aেনকটা িsেনাজার দশেনর কাছাকািছ- সৗnেযর pিত যার িছল pগাঢ় pশিsেবাধ, আর 
শৃংখলার সরল যুিkর uপর িছল িব াস - eেক আমরা আsাদন করেত পাির িবনm িচেt িকnt 
aসmূণভােব।” 

  - Albert Einstein, 1947, from Banesh Hoffmann, Albert Einstein: Creator and 
Rebel, New York: New American Library, 1972, p. 95.  

 

“আিম িব াস কির না য ঈ র মহািব  িনেয় পাশা খেলন।” 

- Albert Einstein on Quantum Mechanics,  published in London Observer, April 
5, 1964 
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“ কন আপিন ভাবেছন য ‘ঈ র iংেরজেদর শািs দেবন’ –ei ধারণা আিম সমথন করব? আমার ঈ র 
িকংবা iংেরজ – e d’জেনর কারo সােথi কান সmক নi।   আমার ধু খারাপ লােগ e কথা ভেব 
য, ঈ র তার aগিনত সnানেদর iেcমত শািs িদেত পােরন তােদর িনবিুdতার জন , aথচ য সব 
িনবিুdতার মূল কারণ আসেল ঈ র িনেজ – eকটা aযুহােতi িতিন তা থেক মুিk পেত পােরন, আর তা 
হল তার aনিst।  

- Albert Einstein, letter to Edgar Meyer, a Swiss colleague, January 2, 1915,   
from The Expanded Quotable Einstein, p. 201.  

 

“যতi মানব সভ তা সামেনর িদেক eিগেয় যােc, ততi আিম খুব িনি তভােব বুঝেত পারিছ য, 
সিত কােরর (মানিবক) ধমপরায়নতা কখেনাi জীবন িকংবা মৃতু ভেয় ভীত থাকেত পাের না, an িব ােস 
িনমিjত থাকেত পাের না, বরং eিট যৗিkক jােনর পছেন ধািবত হেব।”  

- Science, Philosophy and Religion, A 1934 Symposium, published by the 
Conference on Science, Philosophy and Religion in their Relation to the 
Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941.  

 

“আিম স রকম ঈ েরর ধারনােক মন থেক মেন িনেত পাির না যার িভিt গেড় uেঠেছ মৃতু  ভীিত থেক 
িকংবা anিব ােসর কঁােধ ভর কের”।  

-Albert Einstein, from Einstein: The life and Times, p. 622. 

“আিম িsেনাজার ঈ ের িব াসী য ঈ র মহাজাগিতক ছেn িনেজেক ধরা দন, আর সi ঈ ের আিম 
িব াস রাখেত পাির না য মানুেষর কৃতকম িনেয়i ব s থােকন।” 

 - Albert Einstein, following his wife's advice in responding to Rabbi Herbert 
Goldstein of the International Synagogue in New York, who had sent Einstein a 
cablegram bluntly demanding "Do you believe in God?"  

 

“িকছু িকছু ক াথিলক সংsার আচার-আচরণ ক াথিলক ধমাবলmীেদর পেk খুবi kিতকর। সারা পৃিথবীেত 
যখন জনসংখ া বৃিdর সমস া পৃিথবীর শািn িবি ত করেত চেলেছ, সi aবsায়o তারা জnিনয়ntেণর 
িবেরািধতা কের চেলেছ।” 
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 - Albert Einstein, letter, 1954 

 

“আিম মানুেষর aমরেt িব াসী নi। আিম মেন কির নিতকতা মানুেষর জন  ভাল িকnt eটা ব াখ া করার 
জন  কােনা aিতpাকৃিতক শিkর কlনা করার pেয়াজন নi।” 

 - Albert Einstein, letter to a Baptist Pastor, from Albert Einstein: The Human 
Side, edited by Helen Dukas and Banesh Hoffman, Princeton University Press 

 

“ বjািনক গেবষণার িভিt হেc pাকৃিতক িনয়মকানুেনর সাহােয  সবিকছুর ব াখ া দয়া। কােজi eিট 
কাযকারেণর সােথ যুk।  স কারেণ, eকজন বjািনক গেবষক িব াস কেরন না য pাথনার মাধ েম কান 
িকছু pভািবত হয়, িকংবা কান aেলৗিকক সttার icা-aিনcায় িকছু ঘেট।” 

 - Albert Einstein in response to a child who had written him in 1936 and asked if 
scientists pray; from Albert Einstein: The Human Side, edited by Helen Dukas and 
Banesh Hoffman, Princeton University Press, p 32.  

“মানুেষর নিতকতার জন  তা ধেমর কােনা দরকারi নi, দরকার মানিবকতা, সহমিমতা, িশkা আর 
সামািজকতার। মানুষ যিদ পরকােলর শািsর কথা ভেব নিতক হয়, সi নিতকতার মেধ  মহtt কাথায় 
থােক?” 

- Albert Einstein, Religion and Science,  New York Times Magazine, 9 November 
1930 

 

আলবাট আiনsাiন  (মাচ 14, 1879 - eিpল 18, 1955) জামািনেত জngহণকারী  িবংশ শতাbীর 
aন তম  িবjানী। িতিন তার িবখ াত আেপিkকতার তtt eবং িবেশষত ভর-শিk সমতুল তার সূt 
আিব ােরর জন  িবখ াত। িতিন 1921 সােল আেলাক-তিড়ৎ িkয়া সmকীত গেবষণার জন  পদাথিবjােন 
নােবল পুরsার লাভ কেরন।  

িদগn সরকার,  পশায় কিmuটার pেকৗশলী, মূল আgহ িবjান-সংkাn লখায়। aথনীিত, রাজনীিত বা 
aন ান  িবষেয়o িলেখ থােকন।  মুkমনার িনেবিদতpাণ সদস ।  বতমান িনবাস িসয়ােটল, আেমিরকা। 
iেমiল - diganta.sarkar@gmail.com 


