
পথম অধযায়

িবজােনর গান

নািসকযবাদ ধমর হেল বাগান না করাও একিট শখ‘ ,  িকেকট না েখলাও একিট কীডা,  েকােকইন েসবন 
না করাও একিট েনশা।’

- জুবােয়র অণ রব 1

মহািবেশর  উৎপিত  আর  িবকাশ  িনেয়  ২০০৫  সােল  অিভিজৎ  রায়  (এই  বইেয়র  পথম  গনকার) 
িলেখিছেলন, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাতী  িশেরানােম’ র বই2। বইিটর েলখেকর কথা  অংেশ‘ ’  
িবজান সমেকর িতিন িলেখিছেলন,

িবজােনর অবদান িক েকবল বড বড যনপািত বািনেয় মানেষর জীবেন সাচনয বেয় আনা? 
আমােদর  সলু  কেলেজ  েযভােব  িবজান  পডােনা  হয়  তােত  এমন  মেন  হওয়া  সাভািবক। 
বযাাপারটা আসেল তা নয়। িবজানেক বযবহার কের মানষ বড বড যনপািত বানায় বেট; তেব 
েসগেলা েসফ পযুিকিবদযা আর পেকৌশলিবদযার আওতাধীন। িবজানলব জােনর অিভেযাজন 
মাত। আসেল িবজােনর একিট মহান কাজ হেচ পকৃিতেক েবাঝা, পাকৃিতক ঘটনাবলীর বযাখযা 
খঁুেজ েবর করা। িবজােনর অনিনরিহত েসৌনযরয  এখােনই। হঁযা,  েজযাৎসা রাত িকংবা পািখর 
কজেনর  মেতা িবজােনরও একিট নানিনক েসৌনযরয  আেছ,  েসৌকযরয  আেছ-  যার রসাসাদন 
েকবল িবজানী, িবজানমনস সেবরাপির িবজানেপমী বযিকর পেকই সমব। িবখযাত েজযািতিবরদ 
কালর সাগান তার িবখযাত ‘The Demon-Haunted World’ বইেয়র ভূিমকায় এ কারেণই হয়েতা 
বেলিছেলন, ‘সাধারণ মানেষর কােছ িবজােনর জিটল িবষয়গেলা সিঠকভােব বযাখযা না করােক 
এক ধরেনর িবকৃত মেনাভাব বেলই আমার মেন হয়। যখন মানষ েপেম পেড,  তখন সারা 
পৃিথবীর  কােছ  েস  তার  েপেমর  কথা  পচার  করেত চায়।  এ  বইিট  আমার  েপেমর  একিট 
বযিকগত সীকােরািক, িবজােনর সােথ আমার সারা জীবেনর অনরঙ সমেকরর ইিতকথা। 

পাসিঙক কারেণ,  িঠক পঁাচ  বছর পেরর নতুন এই বইেয় পুেরােনা কথাগেলাই উেঠ আসেলা আবার। 
িনঃসেনেহ এই বইিটও আমােদর েপেমর একিট বযিকগত সীকােরািক হেয় উঠেব, হেয় উঠেব িবজােনর 
সােথ আমােদর সারা জীবেনর অনরঙ সমেকরর ইিতকথাই। 

‘আেলা  হােত  চিলয়ােছ  আধঁােরর  যাতী  বইিট  েবরেনার  পের  অেনেকই’  এেক বাংলােদেশ 
িবজানমনসতার পসােরর একিট মাইলফলক িহেসেব েদেখিছেলন। এক বছেরই বইিটর পথম সংসরণ েশষ 
হেয় পিরবিতরত এবং পিরবিধরত সংসরণ পকািশত হেয়িছল। ড. শািবর আহেমদ, ড. িবপব পাল, ড. িহরনয় 
েসনগপ,  ড.  শিহদল ইসলাম,  ড.িবনয় মজুমদােরর মেতা বেরণয েলখক এবং িশকািবেদরা বইিটর িরিভউ 
কেরিছেলন। েসসব িরিভউ পকািশত হেয়েছ এনএফিব, অবজারভার, হিলেড, ইিনডেপেনডনট, েডইিল সার, 
মদৃভাষণ, েভােরর কাগজসহ িবিভন পত-পিতকায়। 

িকন েয বযাপারিট বলার জন এখােন এত আেয়াজন তা হেলা, আেলা হােত চিলয়ােছ আধঁােরর যাতী 
বইিটেত পদাথরিবজােনর সামিতক ধযান-ধারণাগেলার পাশাপািশ, েশষ অধযায়িটেত আধুিনক িবজােনর 
সবরেশষ তত ও তেথযর আেলােক ঈশর অনকল িট িনেয়ও িনরেপক আেলাচনা  ‘ ’ িছল। আর এখােনই 
েদখা  িদেয়িছল  একিট  মজার  সমসা।  আেলা  হােত  চিলয়ােছ  আধঁােরর  যাতী  বইিটর  ভূিমকা‘ ’  

1  বগার, কযােডট কেলজ বগ, http://www.cadetcollegeblog.com/arnob

2 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাতী, অঙর পকাশনী, ২০০৫ (পুনমূরদণ ২০০৬)
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িলেখিছেলন বাংলােদেশর সনামখযাত পদাথরিবদ অধযাপক এ এম হারন অর রশীদ। িতিন বইিট িনেয় 
উচিসত পশংসাবাকয পেকপেণর পেরও ভূিমকার েশষ িদেক একিট বাকয জুেড েদন-

ঈশেরর অিসত বা অনিসত িবজােনর িবষয় নয় এটা বঝুেত তরণ মেনর সময় লােগ অেনক , তেব 
েস পেথ আেলা হােত চলা আঁধােরর যাতীেক িনরৎসািহত করা েমােটও উিচত নয় বেলই আমার 
মেন হয়। 

এ এম হারন অর রশীদ ঈশেরর অিসত বা অনিসত িবজােনর িবষয় নয়  বেল েয উিকিট বইেয়র‘ ’  
ভূিমকায় কেরিছেলন তা খুব পিরিচত এবং জনিপয় ধারণার পিতফলন। এ এম হারন অর রশীদ েথেক 
শর কের জনিপয় িবজান েলখেকরা পায়ই আমােদর মেন কিরেয় েদন েয, িবজােনর কাজ হেচ পািথরব 
জােনর চচরা করা, ঈশর িকংবা এধরেনর অিতপাকৃত িবষয় িনেয় কখেনাই েকােনা অিভমত িদেত পাের 
না িবজান। তাই ও িনেয় টু-শব করা িবজান েলখকেদর অনিচত। িকন সিতযই িক তাই? 

িবজান িক অিতপাকৃত  িবষয় িনেয় অিভমত িদেত অকম?

আেগর িদেন মানেষরা বািড েথেক একটু দূের থাকা পুকর পােড রােতর অনকাের হঠাৎ আগন জলেত 
েদেখ ভাবেতা েসটা বুিঝ েকােনা ভূত-িজন-পরীর কাজ। এরপর মেঞ হািজর হেলা িবজান। িবজান এেস 
আমােদর জানােলা িমেথন গযােসর কথা। আমােদর মেন থাকা িজন পরীর গলেক িশিরষ কাগজ িদেয় 
ঘেষ েসখােন বিসেয় িদেলা আসল সতয। এখন আর েকউ পুকর পােড আগন জলেত েদখেল ভয় পায় 
না, তারা জােন এটা সমূণর পাকৃিতক বযাপার।

ইিতহাস সাকয েদয়-  এভােবই মানেষর মেন জেম থােক থাকা অসংখয কসংসােরর কােলা িনকষ 
আঁধার দূর কের আশার পদীপ জািলেয়েছ িবজান। িবজােনর এই গেণর কারেণ এই ধারণািটেক আমরা 
আশীবরাদ মেন কির। িকন েযই িবজান আমােদর মেনর সবেচেয় বড কসংসার সমেকর িকছু বলেত যায়, 
অমিন শর হেয় যায় তুচ-তািচলয। আমােদর মেনর কসংসারিটেক সমূেল উৎপািটত কের িদেব িবজান, 
আমােদর মতুৃয  পরবতরী  সেখর জীবনেক তছনছ কের িবজান,  অবেচতন মেনর এই ভাবনায় আমরা 
কখেনাই িবজােনর েসই কসংসার িনেয় কথা বলা েমেন িনেত পাির না।

ইনটারেনেট ধমর ও িবজান িনেয় িলখেত িগেয় আমরা পায়শই এমন মানেষর মুেখামুিখ হই। তােদর 
মােঝ অেনেকই বেলন,  িবজান হেলা যুিক এবং কািরগরী জােনর পেয়াগ আর ধমর হেলা িবশাস। এ 
দেয়র অবসান সমূণর আলাদা বলেয়। িবজান িদেয় েকােনাভােবই ঈশর নামক িবষেয় কথা বলা যােব 
না। তারা িবজান ভােলাবােসন িকন একই সােথ মেন কেরন েয,  ঈশেরর অনিসত পমােণ িবজানেক 
েটেন আনাটা খুবই হাসকর।  যিদও তারা ভূেত িবশােসর  মেতা িবষেয় িবজানেক েটেন িনেয় এেস‘ ’  
েসই িবশাসেক কচুকাটা করাটােক হাসকর মেন কেরন না,  েকােনাভােবই। হাসকর মেন কেরন না 
অসখ িবসখ হেল সােপর মন না জেপ ডাকােরর শরণাপন হওয়ােক,  তারা শধু হা ের ের ের ের কের 
ওেঠন যখন ধমর, ঈশর আর অিতপাকৃত িবষেয় কথা বলার েচষা করা হয়। 

িকন  েসৌভােগযর  বযাপার  হেলা,  পিশমা  িবেশর  পিথতযশা  িবজানীরা  আজ ঈশেরর  অিসত  বা‘  
অনিসত িবজােনর িবষয় নয়  ধরেনর গডািলকা পবােহ গা ভািসেয় না িদেয় সিঠক অবসান িনেত শর’  
কেরেছন। েযমন,  িবখযাত পদাথরিবজানী িসেফন হিকং তার অিত সামিতক বই গানড িডজাইন‘ ’- এ 
সরাসির  বেলেছন3-  মহািবশ সৃিষ র  েপছেন ঈশেরর েকােনা  ভূিমকা  েনই‘ ’ । মহািবশ পদাথরিবজােনর 
িনয়মনীিত অনসরণ কের সতঃসূতরভােব  ৈতির  হেয়েছ।  মহািবেশর উৎপিত এবং অিসেতর বযাখযায় 
ঈশেরর আমদািন এেকবােরই অযথা। তার নতুন বই গা‘ নড িডজাইন’- এ খুব চঁাচােছালাভােবই বেলন 

3  Stephen Hawking and , Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
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(গযানড িডজাইন, পৃষা ১৮০)–
মাধযাকষরণ  শিকর সূেতর  মেতা  পদাথরিবজােনর  িবিভন সূত  কাযরকর  রেয়েছ,  তাই  একদম 
শূনতা েথেকও মহািবেশর সৃিষ সমব এবং েসিট অবশমাবী। সতঃসূতরভােব সৃিষ  হওয়ার‘ ’  
কারেণই েদয়ার ইজ সামিথং‘ ,  রযাদার দযান নািথং’,  েস কারেণই মহািবেশর অিসত রেয়েছ, 
অিসত রেয়েছ আমােদর। মহািবশ সৃিষর সময় বািত জালােনার জন ঈশেরর েকােনা পেয়াজন 
েনই।

আসেল ঈশরসহ েবশ িকছু তথাকিথত অিতপাকৃিতক বযাপাের আধুিনক িবজান েয সসষ অিভমত িদেত 
পাের তা সামিতক বছরগেলােত খুব ভােলা কের েবাঝা যািচেলা। িবেশষত ২০০৪ সাল েথেক ২০০৮ 
সােলর মেধয পিশমা িবেশ পঁাচজন িবজানী এবং দাশরিনকেদর ছয়িট েবস েসিলং  ‘ ’ বই পকািশত হয়। 
েসই সনামখযাত েলখেকরা হেচন সাম হািরস,  ডযািনেয়ল েডেনট,  িরচাডর  ডিকন,  িভকটর েসঙর 
এবং  িকেসাফার  িহেচন। তারা  খুব  সসষভােব  অিভমত িদেয়েছন  েয,  আধুিনক িবজান  আজ েয 
অবসায়  এেস  েপঁৌেছেছ, েস  অবসান  েথেক  েস ঈশর  সংকান  িবিভন  অনকলগেলা  পরীকা  কের 
উপসংহাের  েপঁৌছুেত  সকম। তােদর এই নতুন আেনালনেক িবশবযাপী নবয নািসকতা র আেনালন‘ ’  
(New Atheism Movement) িহেসেব অিভিহত করা হেচ4।

িবগত কেয়ক দশেক িবজান এবং দশরনশােসর নানা িদেক িববতরন ঘেটেছ। ঈশর সংজািয়ত নন, 
ঈশর  িবজােনর  িবষয়  নন,  িকংবা  ঈশরেক  পমাণ  বা  অপমাণ  েকােনাটাই  করা  যায়  না-  এমন 
বকবযগেলােক এখন আর ঢালাওভােব পতাকার  মেতা বহন করা হয় না। জুিডও-িখসান-ইসলািমক 
ঈশেরর অেনক সসংজািয়ত ৈবিশষয ধমরগন েথেক জানা যায়। েযমন,  েসই ঈশর একজন বযিক ঈশর- 
িতিন রাগ েকাভ ঘৃণা পকাশ কেরন,  অিবশাসীেদর শািস েদন,  তার জন আরশ বা িসংহাসন রেয়েছ, 
ইতযািদ। এখন এধরেনর ঈশর যিদ মহািবশ ৈতির কের থােকন, জীবন ৈতিরর পিরকলনা এবং নকশা 
পণয়ন কের থােকন,  পাথরনায় সাডা িদেয় থােকন তেব িকন েসসব  দািবগেলা আমােদর পরীকা কের 
যাচাই করেত পারার কথা। আমরা  আজ জািন,  যাচাইেয়র পর েবশ অেনক দািবই ইেতামেধয  ভুল 
পমািণত হেয়েছ।  িবজানীরাই  তা  কেরেছন।  িববতরন  ততই পমাণ  কেরেছ  েজমস আশােরর  ৪০০৪ 
িখসপূবরােব ঈশেরর িবশসৃিষর েকচা কািহিন িকংবা ২৩৪৮ িখসপূবরােব নূেহর পাবেনর েকচা িমথযা। 
এধরেনর অেনক িকছুই  ভিবষেতও েয িবজান ভুল পমাণ করেব না  তা  েক বলেত পাের? েযমন, 
নবযনািসকতাবাদী িবজানীরা মেনই কেরন,  িযশর ভািজরন বাথর,  িযশর পুনরতান,  আতার অিসত এবং 
মতুৃযর  পের তার েবঁেচ থাকা- ধািমরকেদর কাছ েথেক আসা এই দািবগেলা আসেল পকারনের ৈবজািনক 
দািবই, ৈবজািনক পিকয়ার মাধযেমই এর সতয-িমথযা িনণরয় করা যােব। িরচাডর ডিকন তার শীষর িবিকত 
বই ‘গড িডলুশন’ -এ পিরষার কেরই বেলন, ‘িবনা িপতায়  িযশ জনােত পােরন িকনা তা ৈবজািনক 
অনসনােনর অংশ, েকােনা ৈনিতকতা বা মূলযেবােধর পশ নয়’5। 

িবজানীরা  এখন  বেলন,  ঈশেরর পাথরনায়  সাডা  েদওয়া িকংবা  সিতযকার  ঈশর  েক-  এই 
হাইেপািথিসসগেলা িকন সহেজই পরীকা কের িনণরয় করা যায়। েযমন, ধরা যাক একিট পরীকার বযবসা করা 
হেলা েযখােন মতুৃযপথযাতী িহন, মসুিলম, েবৌদ বা িখসান েরাগীর জন আলাদা কের পাথরনার বযবসা করা 
হেব। েদখা েগল ইসলািম পাথরনােতই েরাগী েকবল ভােলা হেচ- িকংবা মসুিলম েরাগী পটাপট েসের উঠেছ, 
আর বািকরা পটল তুলেছ, তাহেল সােথ সােথ আমরা বেুঝ িনতাম ইসলািম আলাহই সিতযকার ঈশর, কারণ 
িতিনই পাথরনায় সাডা িদেচন। িকন এধরেনর ঘটনা  ঘেট িন। বরং মােয়া িকিনক, িডউক ইউিনভািসরিটর 
সামিতক গেবষণাগেলা পাথরনার সােথ েরাগীর ভােলা হওয়ার েকােনা সমকরই খুেঁজ পায়িন6।

4  Victor J. Stenger, ‘The New Atheism’. Colorado University. http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html.

5  Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008

6  ফিরদ আহেমদ, পাথরনা িক েকােনা কােজ আেস?, মুকমনা
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আবাহািমক ধমরগেলােত বিণরত ঈশর পরসরিবেরাধী একিট সতা। েযমন বাইেবেলর  ধারণা অনযায়ী 
ঈশর অদশৃ (Col. 1:15, ITi 1:17, 6:16), এমন একিট সতা যােক কখেনা েদখা যায় িন (John 1:18, IJo 4:12)। 
অথচ বাইেবেলরই েবশ িকছু চিরত েযমন মসুা  (Ex 33:11, 23),  আবাহাম,  েজকব (Ge. 12:7,26:2, Ex 6:3) 

ঈশরেক েদখেত েপেয়িছেলন বেল বিণরত হেয়েছ। ঈশর পিরষার কেরই বাইেবেল বেলেছন- ‘েতামরা আমার 
মখু েদখেত পােব না, আমােক েদখার পর েকউ বঁাচেত পারেব না  ’ (Ex 33:20)। অথচ, েজকব ঈশরেক জীবন 
েদেখেছন  (Ge 32:30)। এগেলা েতা পিরষার  সিবেরািধতা। িঠক একই কথা বলা যায় হযরত মহুমেদর 
‘েমরােজ র েকেতও। আরজ আলী মাতুবর তার সেতযর সনান  গেন িলেখেছন’ ‘ ’ , 

এ কথায় পায় সকল ধমরই একমত েয,  ‘সৃিষকতরা  সবরত িবরািজত’। তাহাই যিদ হয়,  তেব 
তাহার সািনধযলােভর জন দূের যাইেত হইেব েকন? আলাহতা লা িক ঐ সময় হযরত ’ (দ.)- 
এর অনের বা তাহার গৃেহ,  মকা শহের অথবা পিৃথবীেতই িছেলন না? পিবত েকারােন আলাহ 
বিলয়ােছন-  ‘েতামরা েযখােন থাক, িতিন েতামােদর সেঙ সেঙ আেছন  ’ (সরা হািদদ-  ৪)। 
েমরাজ সতয হইেল এই আয়ােতর সিহত তাহার েকােনা সঙিত থােক িক?

আসেল আবাহািমক গড িহসেব িচিতত অেনক এিটিবউটেকই যুিকর িনিরেখ পরীকা কের ভুল পমাণ 
করা যায় তা পদাথরিবজানী  িভকটর েসঙর েদিখেয়েছন তার  ‘গড-  দয েফইল হাইেপািথিসস’ বইেয়। 
িতিন বেলন

আিম আমার বইেয় ধািমরকেদর েদওয়া  ঈশেরর অনকল িনেয়  ৈবজািনকভােবই আেলাচনা 
কেরিছ, এবং আমার উপসংহার হেচ আবাহািমক ঈশর ৈবজািনক পরীকায় উতীণর হেত পােরন 
িন।

আবার, ঈশরেক সংজািয়ত করেত েয ধরেনর গণাবলী আেরাপ করা হয় পরীকা কের েদখা েযেত পাের 
েসগেলা পরসরিবেরাধী িকনা। েযমন,  েকউ যিদ চারেকাণা বৃেতর অিসত দািব কের,  েসটা যুিক িদেয় 
পমাণ করা যােব এই ধারণািট পরসরিবেরাধী। একই কথা খােট ঈশেরর েকেতও। ধমর-দশরন িনিবরেশেষ 
েয  ৈবিশষযগেলা  িদেয়  ঈশরেক  সচরাচর  মিহমািনত  করা  হয়  েসগেলা  সবই  েদখা  েগেছ  যুিকর 
কিষপাথের খুবই ভঙুর। েযমন,  ঈশরেক বলা হয় পরম দয়াময়  ‘ ’ (all-loving) এবং সবরশিকমান  (all-

powerful or omnipotent), িনখুঁত (perfect), সবরজ (omniscient) ইতযািদ। িকন সবরশিকমতা (omnipotence) 

এবং সবরজতা  (omniscience) েয একসােথ পেযাজয হেত পাের  না  তা  যুিকবাদীেদর দৃিষ  এডায়িন। 
েযমন, কযােরন ওেয়ন তা সনরভােব িনেমাক পংিকমালায় তুেল ধেরন7–

Can Omniscient God, who
Knows the future, find

The omnipotence to 
Change His future mind?

 
কথা হেচ, ঈশর যিদ সবরজ বা অমিনসােয়নট  হন‘ ’ , তেব ভিবষেত কী ঘটেব তা িতিন জােনন। আবার 
সবরশিকমান হবার কারেণ িতিন তা পিরবতরেনরও কমতা রােখন। িকন মুশিকল হেলা, িতিন কী করেবন 
তা অেনক আেগ েথেকই জানার মােন হেলা েশষ সমেয় আকিসকভােব মত পিরবতরন করা তার পেক 
অসমব। আর তার পেক েকােনা িকছু অসমব মােনই হেচ িতিন সবরশিকমান নন। 

ঈশর েয সবরশিকমান নন, তা িনেচর পশিটর সাহােযয সহেজই েদখােনা েযেত পাের-
যিদ পশ করা হয়- 
ঈশর িক এমন েকােনা ভাির পাথরখণ ৈতির করেত পারেবন, যা িতিন িনেজই উেতালন করেত 
পারেবন না?’ 

7  Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 েথেক উদৃত।
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এ পশিটর উতর যিদ হঁযা হয়- তার মােন হেচ ঈশেরর িনেজর ৈতির পাথর িনেজই তুলেত পারেবন না, 
এর মােন িতিন সবরশিকমান নন। আবার পশিটর উতর যিদ না হয়,  তার মােন হেলা,  েসরকম েকােনা 
পাথর িতিন বানােত পারেবন না, এটাও পকারানের তার অকমতাই পকাশ করেছ। এ েথেক েবাঝা যায়, 
অসীম  কমতাবান  বা  সবরময়  কমতার  অিধকারী  বলেত  িকছু  েনই। েদখা  েগেছ,  মানেষর  কােছ  যা 
েযৌিককভােব অসমব, তা ঈশরও ৈতির করেত পারেছন না। ঈশর পারেবন না চারেকাণা বৃত আঁকেত, 
ঈশর পারেবন না েকােনা িববািহত বযােচলর  েদখােত কারণ এগেলা েযৌিককভােব অসমব‘ ’ । 

ঈশর েয পরম করণাময় বা অল লািভং  ‘ ’ নন, তা বুঝেত রেকট সায়িনটস হেত হয় না। আরজ আলী 
মাতুবর তার ‘সেতযর সনােন  ’ গেন বেলেছন- 

েকােনা বযিক যিদ একজন কুধাতরেক অনদান ও একজন পিথেকর মাল লুণন কের,  একজন 
জলমগেক উদার কের ও অন কাউেক হতযা কের অথবা একজন গৃহহীনেক গৃহদান কের এবং 
অপেরর গৃহ কের অিগদাহ, তেব তাহােক দয়াময়  বলা যায় িক‘ ’ ? হয়েতা তাহার উতর হইেব- 
‘না’।  িকন  উপেরাক  কাযরকলাপ  সেতও  ঈশর  আখযািয়ত  আেছন  দয়াময়  নােম‘ ’ ।  ... 
জীবজগেত খাদয-খাদক সমকর িবদযমান। যখন েকােনা সবল পাণী দবরল পাণীেক ধিরয়া ভকণ 
কের,  তখন ঈশর খাদেকর কােছ দয়াময় বেট,  িকন তখন িক িতিন খাদয-পাণীিটর কােছও 
দয়াময়? যখন একিট  সপর  একিট  বযাঙেক ধিরয়া  আেস আেস িগিলেত থােক,  তখন িতিন 
সপরিটর কােছ দয়াময় বেট। িকন বযাঙিটর কােছ িতিন িনদরয় নেহন িক? পকানের িতিন যিদ 
বযাঙিটর পিত সদয় হন, তেব সপরিট অনাহাের মারা যায় না িক? ... কাহােরা জীবন রকা করা 
যিদ দয়ার কাজ হয় এবং হতযা করা হয় িনদরয়তার কাজ, তাহা হইেল খাদয-খাদেকর বযাপাের 
ঈশর সদেয়র েচেয় িনদরয়ই েবিশ।  তেব কতগণ েবিশ তাহা িতিন িভন অন েকউ জােন না, 
েকননা  িতিন এক একিট জীেবর জীবন রকা করার উেদেশ অসংখয জীবেক হতযা  কিরয়া 
থােকন। েক জােন একিট মানেষর জীবন রকার জন িতিন কয়িট মাছ, েমারগ, ছাগল ইতযািদ 
হতযা কেরন?... েকহ েকহ মেন কেরন ঈশর সদয়ও নেহন এবং িনদরয়ও নেহন। িতিন িনরাকার 
িনিবরকার ও অিনবরচনীয় এক সতা। যিদ তাহা নাই হয়, তেব পৃিথবীেত িশশমৃতুয , অপমৃতুয , এবং 
ঝড, বনা, মহামারী, ভূিমকম ইতযািদ পাণহািনকর ঘটনাগেলার জন িতিনই িক দায়ী নেহন?

আরজ আলীর  পশমালা  মানব  মেনর অনহীন  সংশয়বাদী  িচনােকই তুেল  ধেরেছ  সাথরকভােব।  িগক 
দাশরিনক এিপিকউরাস  (৩৪১-২৭০ িবিস)  সবরপথম  আগরেমনট অব এিভল  ‘ ’ (Argument  of  Evil)-এর 
সাহােযয ‘ঈশেরর অিসেতর  ’ অসাডতা তুেল ধেরন এভােব-

ঈশর িক অনায়-অিবচার-অরাজকতা িনেরােধ ইচুক, িকন অকম? 
তাহেল িতিন সবরশিকমান নন।

িতিন িক সকম, িকন অিনচুক?
তাহেল িতিন পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সতা।

িতিন িক সকম এবং ইচুক-দেটাই?
তাহেল অনায়-অিবচার-অরাজকতা পৃিথবীেত িবরাজ কের কীভােব?

িতিন িক সকমও নন, ইচুকও নন?
তাহেল েকন তােক অযথা ঈশর  নােম ডাকা‘ ’ ?

অকাটয  এই যুিক। ‘The  Oxford  Companion  to  Philosophy’ সীকার কেরেছ েয,  সনাতন আিসকতার 
িবরেদ আগরেমনট অব এিভল বা  মেনর যুিক  সবেচেয় শিকশালী  মরণাস‘ ’ ,  যা েকউই এখন পযরন 
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িঠকমেতা খণন করেত পাের িন8। এ েতা িনঃসেনেহ েবাঝা যায় েয, েপগ, মহামারী, খডা, বনা, সনামীর 
মেতা  পাকৃিতক  দেযরােগ  লক  েকািট  িনরপরাধ  নর-নারী  এবং  িশশর  মতুৃযর  বযাপাের  মানষেক 
েকােনাভােবই দায়ী করা চেল না। এ সমস অরাজকতার অিসত পমাণ কের েয ঈশর একিট অপকারী 
সতা। কারণ সবরজ  ঈশর আেগ েথেকই জানেতন েয‘ ’ , সনািমর েঢউ আছেড পের তার িনেজর সনানেদর 
হতযা করেব,  তােদর সজন হারা করেব,  গৃহচুযত  করেব,  ভািসেয় িনেয় যােব,  ঘর-বািড ধংস কের এক 
অশভ তাণব সৃিষ করেব। অথচ আেগ েথেক জানা থাকা সেতও েসসব পিতেরােধ েকােনা বযবসাই িতিন 
িনেত পােরন িন। এ েথেক পমািণত হয় ঈশর এক অকম,  নপুংসক সতা বই িকছু নয়। দাশরিনক পল 
কাজর তার ধমরীয় দািব সমেন েয কারেণ আিম সংশয়বাদী  পবেনর একিট অংেশ আগরেমনট অব এিভল‘ ’ ‘ ’ 
িনেয় পাঞল ভাষায় আেলাচনা কেরেছন9। এছাডা,  মুকমনায় বহ েলখক িবেশষণ কের েদিখেয়েছন েয 
মানেষর সাধীন ইচা এবং ঈশেরর সবরজতা আসেল পরসরিবেরাধী10। 

িভকটর েসঙর েপশায় হাওয়াই িবশিবদযালেয়র পদাথরিবদযা ও েজযািতিবরজান  িবভােগর ইিমিরটাস‘ ’  
অধযাপক এবং কেলারােডা িবশিবদযালেয়র দশরেনর সংযকু অধযাপক (Adjunct Professor)। িতিন একিবংশ 
শতাবীর  এই  নবযনািসকতা  আেনালেনর  অনতম  পিথকৃত।  িভকটর েসঙর  তার  গড‘ -  দয  েফইল 
হাইেপািথিসস’ বইেয়  সবরজ  (Omniscient), পরম  করণাময়  (Omnibenevolent) এবং  সবরশিকমান 
(Omnipotent) ঈশর (3O God) থাকাটা েয েযৌিককভােব অসমব তা েদিখেয়েছন11। একই ধরেনর উপসংহাের 
েপঁৌিছেয়েছন মাইেকল মািটরন এবং িরিক মিনয়ার তােদর The impossibility of God বইেয়12। কােজই ঈশেরর 
েকােনা ৈবিশষয েযৌিককভােব পরীকা কের বািতল কের েদয়া যােব না,  িকংবা িবজান এ বযাপাের েকােনা 
অিভমত িদেত পাের না- তা িকন এখন আর িঠক নয়। িবখযাত জীবিবজানী এবং িবজােনর দাশরিনক িরচাডর 
ডিকনও মেন কেরন ধািমরকেদর েদয়া ঈশেরর অেনক সংজাই েটেসবল হাইেপািথিসস,  এবং িতিন তার 
সামিতক গড িডলুশন  বইেয় এর অেনকগেলাই খণন কেরেছন‘ ’ । এরকম অেনক অনকেলর েবশ িকছু 
পরীকা এখনই করা যায়,  বািকগেলা হয়েতা পযিুক উনত হেল করা যােব। অনত আবাহািমক ধমরগেলার 
ঈশেরর েয সংজায়ন ধমরগনগেলােত পাওয়া যায়, তা েয অৈবজািনক এবং ভান, তােত েকােনা সেনহ েনই। 
েসজনই িভকটর েসঙর তার িনউ এিথজম বইেয় বেলন-

The new atheists firmly assert that the personal, abrahamic God is a scientific hypothesis 
that can be tested by the standard method of science. And we have seen that it has failed 
the test.

এবাের  নবয  নািসকতািবেরাধী  িকছু  উদাহরেণর  সােথ  পাঠকেদর  পিরিচত  কিরেয়  েদয়া  যাক।  নবয 
নািসকেদর  িবজােনর  তথয-উপাত,  জান  িদেয়  ঈশর  আেলাচনার  একজন  কডা  সমােলাচক  িখসান 
ধমরেবতা েডিভড মাশরাল। The Truth behind the New Atheism বইেয় িতিন বেলন13,

এই নবয  নািসকরা  বাসবতার  িবিভন িদক এেকবােরই  বঝুেত  পাের  না।  পথমেতা,  েবাকা 
নািসকেদর  িবজােনর সীমােরখা  সমেকর  িবনমাত ধারণা  েনই। িদতীয়ত,  তােদর ততগেলা 
অসংখয বাসবতােক সরাসির উেপকা কের। তৃতীয়ত,  গরতপূণর িকছু পশ িজেজস করা েথেক 
তারা সবসময় িনেজেদর িবরত রােখ। চতুথরত,  তােদর ততেক ভরাডুিবর হাত েথেক বঁাচােত 
তারা চমৎকার এক ছলনার আশয় েনয়, েসই ছলনা হেলা- ‘মেন কির’।

8  Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA , 1995

9  অনবাদিট মুকােনষা পিতকায় (১ম বষর, ২য় সংখযা) েকন আিম সংশয়বাদী? িশেরানােম পকািশত হেয়েছ।
10  অপািথরব,  সাধীন ইচা,  মন ও ঈশেরর অিসত,  মুকমনা  (সতন ভাবনাঃ মুকিচনা ও বুিদর মুিক,  িনবরািচত পবনাবলী,  সমাদর-  সাদ কামালী ও 

অিভিজৎ রায়,অংকর পকাশনী)
11  Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2008

12  Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of God, Prometheus Books, 2003

13  David Marshall, The Truth behind the New Atheism , Eugene, Or: Harvest House, 2007
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িবজােনর সীমােরখা  বুঝেত অপারগ একজন েবাকা  িকংবা  চালাক নািসেকর নাম উেলখ কেরন িন, 
মাশরাল। নবয নািসকেদর বই,  তােদর িবিভন পবন,  ইউিটউেব থাকা শতশত িভিডও েলকচাের  আমরা 
কখেনাই তােদর বলেত শিনিন,  েয িবজােনর সীমােরখা  অসীম।  অদূত বযাপার হেলা,  এেদর েলখা 
বইগেলােতই  বরঞ  সংগীত,  ছিব,  কিবতা,  নারীপুরেষর  ভােলাবাসার  সমকরসহ  আরও  অসংখয 
পকৃিতপদত  অ-ৈবজািনক  িবষয়  িনেয়  চমৎকার  মনমুগকর  আেলাচনা  পডার  েসৌভাগয  হেয়েছ 
আমােদর14। আমরাও গান ভােলাবািস,  ভােলাবািস বগােলাচনা,  কিবতা,  ফুল,  ভােলাবািস ভােলাবাসেত, 
িকংবা ভােলাবাসা েপেত। িকন একই সােথ অনান অেনেকর মেতা মেন কির না েয, এই অৈবজািনক 
িবষয়গেলা িবজােনর সাহাযয ছাডা চমৎকারভােব উপেভাগ করা সমব। এ পসেঙ মেন পডেছ, মহাকিব 
কীটস একবার িনউটেনর িবরেদ এই অিভেযাগ কেরিছেলন েয আেলােকর সূেতর  মাধযেম  রঙধনর 
ৈবজািনক বযাখযা িদেয় িতিন রঙধনর েসৌনযরেকই কুণ কের িদেয়েছন। অথচ কীটসই আবার অন এক 
পসেঙ বেলিছেলন েয, সিতযই সনর! আেরকবার, পদাথরিবদ ফাইনমযানেক তার এক িশলী বনু একটা 
ফুল হােত িনেয় বেলিছেলন, ‘একজন িশলী িহেসেব আিম এই ফুেলর েসৌনযর হদয়ঙম করেত সকম, 
আর েতামরা িবজানীরা এটােক েভেঙ চুেড বযাখযা করেত িগেয় এর েসৌনযরেকই নষ কের দাও’। এর 
উতের ফাইনমযান বেলিছেলন েয একজন িশলী ফুেল েয েসৌনযর  েদখেত পান,  িতিনও েসই একই 
েসৌনযর েদখেত পান, িকন উপরন িতিন ফুেলর েভতরকার েসৌনযরেকও েদখেত পান, েযমন কীভােব কুদ 
কুদ েকাষ দারা ফুেলর পাপিড গিঠত হয়, কীভােব িববতরিনক উপেযাজেনর কারেণ কীটপতঙেক আকষরণ 
করার জন ফুেলর সনর রেঙর সৃিষ হেয়েছ, এইসব, যা েথেক তার িশলী বনু বিঞত15।

 আমােদর ৈদনিনন জীবেনর কথাই ধির। গােনর িফিজক েবাঝার মাধযেম এেক আরও ভােলাভােব 
উপেভাগ,  উপসাপন করার সূকতা  উদাবেনর পাশাপািশ,  আিবষৃত হেয়েছ  নানা  যনপািত। েরকিডরং 
করার উপায় আিবষােরর মাধযেম  েযেকােনা পিরিসিতেত গান  েয কাউেক সঙ িদেত পাের। িবজােনর 
কারেণ আমরা িনেজরাও এখন ছিব তুেল/ এঁেক েসগেলা িফকাের আপেলাড করার মাধযেম সবার সােথ 
েশয়ার করেত পাির। দিনয়ার পায় সকল কিবতা, গল খুব িকছুিদেনর মেধযই চেল আসেব ইনটারেনেট। 
িসেফন হিকংেয়র নতুন বই পডার জন মানেষর এখন আর বছর খােনক অেপকা করেত হয় না, তারা 
আমাজেন চট কের অডরার িদেয় পেরর িদন হােতর কােছ েপেয় যায়। 

েকােনা ধরেনর উদাহরণ না িদেয় মাশরাল তার তৃতীয় ও চতুথর দািব, বাসবতােক পাশ কাটােনা, এবং 
মেন কির  বযাপারটােক কটাক কের কী েবাঝােত েচেয়েছন েসটা েবাধগময ‘ ’ হেলা না েকােনাভােবই।

বুিদদীপ  নকশা (Intelligent  Design) নামক ছদিবজােনর এক মুখপাত েডিভড বারিলনিস  (David 

Berlinski) িবজানীেদর  চিরত  িনেয়  গেবষণার  পর  পবেন  িলেখন,  অিধকাংশ  িবজানীরা  েগঁায়ার, 
অনসারশূন,  রাজনীিতেত অপিরপক,  অলস এবং অহংকারী16।  তথযসূত ছাডাই েবশ িকছু  ৈবজািনক 
পবেনর লাইন তুেল ধের িতিন বেলন,  িবজানীরা সবিকছু িবশাস করেত পসত17। অবশই িবজানীরা 
েযেকােনা  িকছু  িবশাস করেত পসত যিদ েসটা িবশাস করার মেতা পযরাপ পমাণ থােক। হঁযা!  মােঝ 
মােঝই িবিভন ৈবজািনক ধারণা পেড আমােদর েসটা অথরহীন, অসমব বেল মেন হয়, িকন েসটার েদাষ 
েতা িবজানীেদর না। বযাপারগেলা আমােদর দৃিষভিঙেত অথরহীন বেল মেন হেলও বাসেব তা নয়। কারণ 
পিতিট ৈবজািনক আিবষার সমন হয় বসিনষ ৈনবরযিকক পযরেবকেণর মাধযেম। পিতিট আিবষার বা 
ৈবজািনক তত আরও অসংখয  তেতর সমনেয়  গিঠত হয়।  পিতিট  ৈবজািনক ধারণা  িযিন  আিবষার 
কেরেছন শধু তার জন সতয না,  বরঞ েসটা পৃিথবীর েযেকােনা লযাবেরটিরেত,  েযেকােনা মানষ দারা 
সাধীনভােব পরীকােযাগয। 

14  উদাহরণ িহেসেব েদখেত পােরন, Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, Boston: Houghton Mifflin, 1998।

15     অপািথরব জামান, িবজান, িশল ও নননতত, মুকােনষা, পথম বষর, পথম সংখযা। 
16  David Berlinski, The Devil’s Delusion , New York: Crown Forum, 2008, পৃষা নং ৬।
17  David Berlinski, পূেবরাক, পৃষা নং ৪।
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গপ েমইেল হঠাৎ কেরই একবার ধমর- িনধরমর আেলাচনায় একজন িবশাল এক েমইল কের বসেলন। 
আিসকতা-  নািসকতা িবষেয় অেনক বই  িতিন পেডেছন,  এই  দািবসমিলত িবশাল েমইেল নািসকেদর 
উেদশ কের বলা কথািটর সারমমর- ‘ঈশেরর মেতা একজন িযিন সান,কােলর উেদর, তার অিসত মাপার 
জন পািথরব পিরমাপ,  ওজন,  গিণত বযবহােরর মেতা হাসকর িকছুই আর হেত পাের না’। নািসকতার 
িবপেক  পচিলত  এই  কথািট  অেযৌিকক হেলও  অসংখয  িবজানী  দঃখজনকভােব  এিট  সমথরন  কের 
থােকন। রকণশীল েলখক এবং বকা িদেনশ িড সজা জীবিবজানী  ডগলাস এরউইনেক উদৃত কের’  
বেলন, িবজােনর অনতম একিট িনয়ম বা ধারা হেচ, সকল ধরেনর িমরাকেলর অিসত অসীকার করা18। 
তার মােন কী এই দঁাডােলা েয,  সিতযকার অেথরই বযাখযাতীত িমরাকেলর সনান পাওয়া েগেল িবজান 
েসটা  অসীকার করেব? েকােনা  সস মিসেষর যুিকমনস মানষই িদেনশ িড সজার বকবয’ েক সমথরন 
করার কথা না। 

িদেনজ স জা জীবিবজানী বযাির পােলিভটয েক উদৃত কের আরও বেলন’ , ‘পাকৃিতক মহািবশেক 
জানার জন অিতপাকৃত বযাখযা এমিনেতই বাদ িদেয় েদওয়া হয়’19। এখন, যিদ অিতপাকৃত েকােনা 
বযাখযা সিতযই চমৎকারভােব কাজ করেত থােক তখন েসটাও িক বাদ িদেয় েদওয়া হেব? েকন?

শধু িদেনশ িড সজার মেতা বযিকরাই েকবল নয়’ ,  মািকরন যুকরােষর নাশনাল  অযাকােডিম অফ 
সােয়ন িবজান এবং অিতপাকৃত ঘটনা সমেন একই ধরেনর অেযৌিকক ধারণা েপাষণ কের 20-

পাকৃিতক মহািবশেক জানার  জন িবজান বযবহার  করা  হয়। পাকৃিতক কারেণর আেলােক 
পাকৃিতক মহািবশ বযাখযা করা পযরনই িবজােনর সীমােরখা। অিতপাকৃত বযাপার িনেয় িবজােনর 
বলার িকছু েনই। সতরাং ঈশর আেছ িক েনই, এমন পশ িবজােন অবানর, যতকণ পযরন িবজান 
তার িনরেপকতা ধের রােখ। 

অথচ েখাদ নাশনাল অযাকােডিম অফ সােয়েনর সদসেদর মেধয মাত সাত শতাংশ ঈশের িবশাসী21, 
সতরাং বািকরা হয় নািসক িকংবা অেজয়বাদী, যিদও এেদর কােরারই অিধকাংশ ধািমরক আেমিরকানেদর 
সােথ দাশরিনক ধমরযুেদ িলপ হবার বাসনা েনই। 

িবখযাত পততািতক (এবং নািসক) িসেফন েজ গল তার েশষ বইেয় ধমর ও িবজােনর মেধয একিট 
সমেঝাতা আনার েচষা কেরেছন। িবজান ও ধমরেক িতিন িচিহত কেরেছন দইিট  ‘সতন বলয়’ [non-

overlapping  magisteria  (NOMA)] িহেসেব,  েযখােন  িবজান  তার  িনজস বলেয়  কাজ কের  পাকৃিতক 
মহািবশেক বুঝেত, আর ধমর অন বলেয় কাজ কের ৈনিতকতা বজায় রাখেত22। 

অসংখয সমােলাচক গেলর বকবয পযরােলাচনা কের বেলেছন, িতিন ধমরেক ৈনিতকতার দশরন িহেসেব 
সংজািয়ত করেছন।  যিদও বাসবতায়  আমরা  েদখেত পাই,  েকবল মাত  ৈনিতকতার  দশরেনই  ধেমরর 
কমরকাণ সীমাবদ নয়। ধমর পাকৃিতক মহািবশ সমেনও নানা ধরেনর মতামত পদান কের। ধমর মতামত 
কের জীবেনর উৎপিত িনেয়, মতামত পদান কের মহািবেশর সূচনা িনেয়- েযই দািবগেলা সতযতা েকােনা 
ৈনিতক ধমর িদেয় নয়,  বরং ৈবজািনক পিকয়ায় জানা সমব। িরচাডর ডিকন তার ‘গড িডলুশন’ বইেয় 
এবং অনত গল পসািবত সতন বলয় তেতর িবরেদ েজারােলা যুিক িদেয়েছন একািধকবার 23।ডিকন 

18  Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity? , Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষা নং ১৫৭।
19  Barry Palevitz, ‘Science vs. Religion’ in Science and Religion: Are The Compatible? ed. Paul Kurtz , Amherst, NY: Prometheus 

Books, 2003, পৃষা নং ১৭৫।
20  National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: National Academy of  

Science, 1998), পৃষা নং ৫৮। অনলাইন সংসরণঃ http://www.nap.edu/catalog/5787.html

21  Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998) , Macmillan Publishers Ltd.

22  Stephen Jay Gould, Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, Library of Contemporary Thought (New York: 
Ballantine, 1999)।

23  িরচাডর ডিকন, (Richard Dawkins), ‘When Religion Steps on Science’s Turf 
The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy’, Council for Secular Humanism. Brief paraphrase of: 
‘There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all religious beliefs are outside the domain of science.  



মুকমনা অিবশােসর দশরন িবজােনর গান

ধমরীয় িবশাস পসূত কলকািহিনগেলােক িবজােনর কিষপাথের যাচাইেয়র বাইের রাখার েচষােক অসৎ 
মেনাবৃিতর পিরচায়ক মেন কেরন। তার ভাষায়,  ধেমর েয সমস অেলৌিকক গল-কািহিন িদেয় সাধারণ 
মানষেক েবাকা বানােনা হয়, েসই গলগেলার মেধয বযবহার করা হয় িবজােনর উপকরণ;  আর িবজান 
যখন এইসব গঁাজাখুির গল-কািহিনর সতযতা এবং সমাবযতা িনেয় পশ তুেল তখনই বলা হয়,  িবজান 
ধেমর নাক গলােচ। আপাতদৃিষেত সতন বলেয়র পবকােদর মেন হয় শািনকামী,  িকন িমথযােক েমেন 
িনেয় েয শািন, তা কাময হওয়া উিচত নয়।

এবার আসা যাক ৈনিতকতা পসেঙ। মানব সভযতার পথপিরকমায় ধমর এই একিট েকেতও েয খুব 
অবদান েরেখেছ  বা  েরেখ চলেছ তাও নয়। এিট  সমথরন  কেরেছ  দাস পথা,  সমথরন  কেরেছ রাজার 
একচত অিধকার, সমথরন কেরেছ মতুৃযদণ ,  অঙেচদন,  হরণ কেরেছ নারীর সাধীনতা। ইরানসহ আরও 
িকছু মুসিলম েদেশ এখনও ইসলািম শিরয়া অনযায়ী েমেয়েদর পাথর ছুােঁড হতযা করা হয়। পিতেবশী 
েদশ ভারেত সতীদাহ পথা  অনসাের  সামীর সােথ জীবন েপাডােনা  হেতা  সীেক। নানা  সমেয় নানা 
জায়গায় ধমর  ওষধু  গহণ করেত বাধা  িদেয়েছ,  বাধা  িদেয়েছ জনিনয়নক বিড বযবহােরর। সবরািধক 
এইডস আকান আিফকায় এইডেসর সংকামক েথেক িনেজেক রকা করার অনতম উপায় েযৌনিমলেনর 
আেগ কনডম বযবহার, েসটােকও একসময় বাধা িদেয়িছল চাচর।

মানষেক  িমথযা  বলা  েথেক  িবরত  রাখা,  সৎ  রাখা  িকংবা  খুনাখুিন  েথেক  িবরত  রাখার  জন 
উপরওয়ালার ভেয়র পেয়াজনীয়তা কেতাটুক েসটাও ভাববার িবষয়। বইেয়র পরবতরী  একিট অধযােয় 
এই  বযাপাের  িবসািরত  আেলাচনা  আমরা  করেবা।  িকন  একিট  কথা  এখােনই বেল  েনবার 
পেয়াজনীয়তােবাধ করিছ। বাসবতা হেলা,  সাধারণ ৈনিতক বযাপারগেলা  (সতয কথা বলা,  সৎ থাকা, 
হতযা না করা) বড বড ধমর শর হবার বহ আেগ েথেকই মানব সমােজ পচিলত িছল। সতরাং ধেমরর যিদ 
েকােনা  উপকািরতা  েথেকও  থােক, েসগেলা  ধমর  ছাডাও  সমানভােব  থাকেব,  এমন  আশা  করাটা 
অেযৌিকক নয়24।

আেমিরকার  নাশনাল  অযাকােডিম এর সদসেদর মেধয যারা মেন কের থােকন,  িবজােনর ঈশর 
সমেকর  বলার িকছু  েনই,  তারা  আসেল েচােখর সামেন থাকা  বাসবতােক উেপকা করেছন। হাভরাড 
ইউিনভািসরিট,  িডউক ইউিনভািসরিট এবং  মােয়া িকিনেকর মেতা পৃিথবী িবখযাত পিতষােনর িবজানীরা 
পাথরনার েকােনা উপকািরতা আেছ িকনা তা িনেয় গেবষণা করেছন25। এখন এই গেবষণাগেলােত পাপ 
ফলাফল যিদ ধনাতক হয় এবং এগেলা যিদ িবিভন জায়গায় িবিভন ধরেনর মানেষর উপর একই ধরেনর 
ফলাফল পদান কের তাহেল আমরা নবয নািসকরা অবশই ঈশর বেল একজন থাকেত পাের,  এমন 
ধনাতক ধারণা িনেয় আরও সূক গেবষণায় আগহী হেবা। 

হঁযা!  উপেরর গেবষণাগেলায় পাথরনা কাজ কের এমন েকােনা পমাণ পাওয়া  যায় িন। তেব েসটা 
বযাপার না, বযাপার হেলা পাওয়া েযেত পারেতা। তখন নাশনাল অযাকােডিম অফ সােয়েনর সদসেদর 
মতামত কী  হেতা? আমরা িক েসই গেবষণা  বািতল েঘাষণা  করতাম? করতাম না।  ঈশেরর মেতা 
একজন,  িযিন মানেষর পাথরনা শেনন এবং েসটা কবুল কেরন তােক অবশই ৈবজািনক ভােব পরীকা 
করা সমব। কারণ পাথরনা কবুেলর ফলাফল অেনকসময় পৃিথবীেতই পাওয়া যায়। পৃিথবীেত যখন পাওয়া 
যায় তখন েসটা ৈবজািনক পরীকার জন উনুক হেয় পেড। 

On the one hand, miracle stories and the promise of life after death are used to impress simple people, win converts, and swell  
congregations.  It  is  precisely their  scientific  power  that  gives  these  stories  their  popular  appeal.  But  at  the  same time it  is  
considered below the belt to subject the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism: these are religious matters and  
therefore outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, religious theorists and apologists should not  
be  allowed  to  get  away  with  having  it  both  ways.  Unfortunately  all  too  many  of  us,  including  nonreligious  people,  are 
unaccountably ready to let them.’

24  অিভিজৎ রায়, ৈনিতকতা ও ধমর, সতন ভাবনা, অঙর পকাশনী, ২০০৮
25  H. Benson, J.A. Dusek, J.B. Sherwood, P.Lam, C.F. Bethea. ‘Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in  

Cardiac Bypass Patient,’ American Heart Journal 151, no. 4:934-42।
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তেব ধমরেবতা এবং হজুেররা এখন অিতপাকৃত িবষয় পরীকায় িবজানেক যতই তািচলয কের থাকক 
না েকন,  আজেক যিদ পাথরনার সরাসির উপকািরতা (পযািসেবা নয়) ৈবজািনক পরীকায় পমািণত হেতা 
তাহেল আমরা অসংখয িটিভ- চযােনল, পত-পিতকায় বড কের খবর েদখতাম, ‘মাওলানা অমুক আলাহর 
অিসেতর পমাণেক সাগত জািনেয়েছন!’

িবজানও িক িবশােসর উপর পিতিষত?

অেনেকই বেল থােকন, বাসব জীবেনর সকল ঘটনা েযৌিককভােব বযাখযা করা সমব, এমন একিট অনিবশাস 
লালন কের থােক নািসকরা,  িবেশষ কের নবয নািসকরা। চারপাশেক তেব কী িহেসেব মেন করা উিচত? 
অেযৌিকক? আসেল জগৎ েযৌিকক িকংবা অেযৌিকক িকছইু না। েযৌিকক িকংবা অেযৌিকক হেলা মানেষর 
মন, মানষ। আমরা যখন েকােনা িবষেয়র উপর িনেজর মতামত পকাশ করেবা তখন আমােদর চয়ন করা 
শবগেলা হেত হেব অথরেবাধক,  আমােদর িসদান গহেণর পথ হেত হেব েযৌিকক। উদাহরণ িহেসেব বলা 
যায়,  একিট পদাথর িবজান েসিমনােরর কথা। েসিমনােরর মলূ  িবষয় মহািবেশর সূচনা।  পিৃথবীর  েসরা 
পদাথরিবজানীরা এ িবষেয় িনেজেদর গেবষণা,  গেবষণার ফলাফল তুেল ধরেছন। তােদর পিতিট গেবষণা 
পদাথরিবজােনর অনান সূতেক আমেল িনেয় হেয়েছ,  অথরাৎ  েসগেলা বতরমান ৈবজািনক জােনর সােথ 
ধারাবািহক।  এমন সময় িমসার  যদ মেঞ উেঠ বলেলন,  মহািবশ সৃিষ হেয়েছ  িকিময়াম  নামক এক 
এিলেয়েনর কারেণ। এক ছিুটর িদেন ঘের বেস িবয়ার ৈতিরর সময় হঠাৎ েসখােন িবেসারণ হয়, আর এই 
িবেসারণই আসেল তথাকিথত ‘িবগবযাঙ’- যার মধয িদেয় সৃিষ হেয়েছ আমােদর এই মহািবেশর।

সিঠক উতর পাবার জন েকান পিকয়ািট সিঠক বেল আপনার মেন হয়?
পল  েডিভস  িবখযাত  েজযািতপদাথরিবজানী।  পদাথরিবজান  িনেয়  ভােলা  তািতক  কাজ  আেছ  তার। 

েসইসােথ িতিন একজন িবখযাত িবজান েলখকও বেট। িকন পল েডিভস মােঝ মেধযই পদাথরিবজােনর 
বইপতরগেলা পােশ তুেল েরেখ ঢেুক পডেত চান আধযািতক জগেত। পল েডিভস ২০০৭ সােল িনউ ইয়কর‘  
টাইমস  এ েলখা একিট পবেন িবজানেক আখযািয়ত কেরন ধেমরর মেতা নতুন ’ এক ধরেনর িবশাস বযবসা 
িহেসেব। বযাপারিট বযাখযা করেত েযেয় িতিন বেলন26, ‘পকৃিত েযৌিকক এমন একিট িবশাসেক পুিঁজ কের 
িবজান এিগেয় চেল’। িতিন আরও বেলন, ‘যিদ ঈশর েথেকই থােক েসেকেত িবজােনর বাসবতা পযরেবকণ 
কের পাওয়া িসদান নয় বরঞ বযিকগত আধািতযক অিভজতাই পারেব তা জানেত।’

েকন? িবজান পযরেবকেণর মাধযেম কাজ কের। বযিকগত আধযািতক অিভজতা যাই েহাক না েকন, 
েসটা পযরেবকণ করা সমব। আর যখনই িকছু পযরেবকণ করা সমব হেব তখনই িবজান েসিট িনেয় কাজ 
করেত সকম। বাংলােদেশই আমরা অেনক আধযািতক কমতা সমৃদ পীর ফিকেরর কথা শিন,  যারা ফঁু 
িদেয় মানেষর েরাগ িনরাময় কের িদেত পােরন। এখন ফঁু েদওয়াটা পীর ফিকেরর আধযািতক কমতা 
িকন আধযািতক অিভজতার ফেল েরাগীর েরাগ িনরাময় েতা আমরা িনেজর েচােখ েদখেত পাির। সতরাং 
িবজান িদেয় আমরা জানেতও পারব, আসেলই েরাগ সাের িকনা। আমরা তার সামেন একশজন েরাগী 
িনেয় বসােবা,  িতিন ফঁু িদেবন,  তারপর পরীকা কের েদখেবা আসেলই একশ জেনর েরাগ ভােলা হেয় 
িগেয়েছ িকনা।

এছাডাও  িভকটর েসঙর তার  ‘িনউ এইিথজম’ বইেয় পচুর সংখযক বযিকগত ধমরীয় অিভজতার 
উদাহরণ িদেয় েদিখেয়েছন, কীভােব েসগেলাও ৈবজািনক পরীকার আওতাধীন।

ধমরেবতা  জন  হট  বেলন27,  িববতরন  মানেষর  অনভব  করার  কমতােক  বযাখযা  করেত  পাের না- 
‘আমােদর িবিভন িবষয় অনভেবর কমতা েদখেল েবাঝা যায় িববতরন ছাডাও অন এক শিক আমােদর 

26  Paul Davies, ‘Taking Science on Faith,’ New York Times, November 24, 2007।
27  John F. Haught, God and the New Atheism, Westminster John Knox Press, 2007 পৃষা নং ৪৬।
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উপর কাজ কেরেছ যার ফেল আমরা িচনা করেত পাির,  যার ফেল আমােদর মন অন সবার েথেক 
আলাদা’।

তার এই কথা  সমূণর বযিকগত মতামত। িববতরেনর ফেল িবিভন মানিসক কমতার উদব কীভােব 
হেয়েছ েসটা হট জােনন না তার মােন এই না েয, েকােনা অিতপাকৃত শিক তা কেরেছ। এটা অজতা-
পসূত যুিক  (argument  from ignorance)। আর িববতরন মানেষর অনভূিতেক বযাখযা  করেত পারেব না 
েকন? এই িবষেয় ইেতামেধযই উেলখেযাগয পিরমাণ কাজ হেয়েছ এবং এমন েকােনা িবপরীত যুিক 
পাওয়া  যায় িন যার ফেল আমরা বলেত পারব এই িচনা-ভাবনা করা,  অিভজতা েথেক জান আহরণ, 
অনভব করার মেতা িবষয় িববতরন বযাখযা করা সমব নয়।

আমরা িক আমােদর মনেক িবশাস করেত পাির?

ঈশেরর অিসত িনেয় সেনহ েজেগেছ? চারপােশ তাকাও তারপর িচনা  কেরা  গভীরভােব। তাহেলই 
তােক উপলিব করেত পারেব, দূর হেয় যােব সকল সংশয়- এমন কথা হরহােমশাই শনেত পাই আমরা। 
সেতযর সনান পাবার জন মেনর উপর শতভাগ আসা জাপেনর আেবদন জানান মসিজেদর ইমাম েথেক 
শর কের, ইসলািমক িটিভ আেলাচক, চােচরর ফাদার সবাই।

‘মনেক েকন আমরা িবশাস করেবা তার সবেচেয় ভােলা উতর িদেত সকম ধমর। আমরা মনেক িবশাস 
করেবা এই কারেণ েয, বসবাদী জান, যিুক এ সবিকছ ুছািডেয় আমােদর মন এক মহাশিকধেরর গণাবলী 
সতয, সনর দারা আবদ’।

িহটলার িবশাস কেরিছেলন তার মনেক,  েয মন তােক বেলিছল জামরান  জািতর েগৌরব িফিরেয় 
আনার জন সকল ইহিদেক হতযা করেত হেব। েগালাম আজম েথেক শর কের েটিলিভশন চযােনেলর 
কলযােণ  আজেকর খযাতনামা  ইসলািম িচনািবদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদরা িবশাস কেরিছেলন 
সকল মুসলমান ভাই ভাই তেত । তােদর মন বেলিছল পািকসান রকা করেত হেব। বেলিছল পৃিথবীর‘ ’  

সবরবৃহৎ ইসলািম রাষ সমুনত রাখেত েগেল হাত একটু ময়লা করেতই হেব। তাই ধেমরর েদাহাই িদেয় 
িনেজর ভাইেক হতযা কেরিছল তারা িবনা িদধায়, িনেজর েবানেক ধষরণ কেরিছল িবনা গািনেত।

নবয নািসকরা অেনর মন েতা দূেরর কথা,  িনেজর মনেকও িবশাস কের না। এই কারেণই আমরা 
িবজােনর দারস,  দারস যুিকর। অনিদেক আমােদর ধািমরকরা িসদােন েপঁৌছান েকমন কের? মেন মেন 
িচনা কের। অবশ ধমরগেন েলখা থাকেলও বহ ধািমরকই ধমরগেনর নৃশংসতাগেলােক অকের অকের 
েমেন চেলন না। চলেল মুসিলম তথা মুহামেদর অনসারীরা ইহিদ নাসারােদর েযখােন েদখেতা েসখােনই 
হতযা করেতা, িখসানরা িনেজর সনান কথা না শনেল তােক পাথর ছুঁেড হতযার করেতা, েজােসফ িসেথর 
হকম অনসাের মরমনরা যতজন ইচা সী রাখেত পারেতা (েজােসফ িসথেক ঈশর হমুক করেছ, একজন 
মানষ যতজন ইচা সী গহণ করেত পাের), িহনরা এখেনা মুসলমােনর েছঁায়া লাগেল গঙাজল িদেয় সান 
করার জন েদৌড লাগােতা। তেব একজনও যিদ কের থােকন েসটার দায়ভার বতরায় ধেমরর উপেরই। 
িবল মার তার মকেমনটাির িরেলজুলাস এ চমৎকারভােব বযাপারিট বেলিছেলন। মানষ পথেম িনজ সাথর 
চিরতােথরর িসদান গহণ কের, তারপর যায় ধমরগেনর কােছ। েসখান েথেক তার িসদানেক সমথরন কের 
এমন আয়াত খুঁেজ েবর কের তারপর কােজ ঝঁািপেয় পেড। এ কারেণই জিঙরা িনরীহ জনগণ হতযােক 
েকারােনর আয়াত িদেয় সিঠক কাজ িহেসেব,  ঈশেরর কাজ িহেসেব পচার কের। এ কারেণই ইরােনর 
আয়াতুলাহ েগাষী েমেয়েদর পাথর ছুঁেড হতযা কের।

িবশােসর সবেচেয় ভয়ংকর িদেক এটাই। েচক এ‘ নড বযােলেনর  েকােনা উপায় েনই। আয়াতউলাহ’  
েমেয়েদর  হতযা  করেত  েচেয়েছন  পাথর  ছুঁেড  তারপর  সবাইেক  েদিখেয়েছন  েকারােনর  আয়াত। 
ধমরিবশাসীরা েসই আয়াতেক অসীকার করেত পারেব না, পাের িন, তাই আজেক ইরােন সতঃসূতরভােবই 
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হয় এই ঘৃণয মানবতািবেরাধী কাজ। িবজানী ওয়াইনবাগর একবার একিট বকৃতায় বেলিছেলন28- 
ধমর মানবতার জন এক িনমরম পিরহাস। ধমর  মানক বা নাই মানক,  সবসময়ই এমন অবসা 
থাকেব েয ভােলা মানেষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মানেষরা খারাপ কাজ করেছ। িকন 
ভােলা মানষেক িদেয় খারাপ কাজ করােনার েকেত ধেমরর জুিড েনই।

পাচীন ধমরগরেদর মেনর মাধুরী িমিশেয় েলখা কথায় নতুন ধমরগররা েযমন ইচা বযাখযা আেরাপ কের। 
আর তার উপর, শধু আমার মন চাইেছ েসই যুিকেত, দেল দেল মানষ সাপন কের সংশয়হীন আসা। িবনা 
পেশ সাপন কের দঢ়ৃ অনিবশাস। যার কারেণই আমরা মানবইিতহােসর করণতম িবপযরয়গেলা ঘটেত 
েদিখ। আমরা েদিখ ধমর-যুেদর নােম জীবন িদেচ েকািট েকািট মানষ, িনিশহ হেচ শহর-নগর-সভযতা। 
পসরাঘােত হতযা করা হেচ িনরীহ নারী-পুরষ। িশকা আর জােনর সকল পথ বন কের পুেরা জািতেক 
েঠেল েদওয়া হেচ ববরর অনকােরর িদেক। পরকালেলাভী িকছু মানষ তােসর রাজত সৃিষ করেছ িদেক 
িদেক।  আর ঈশেরর েদাহাই  িদেয়  এত িকছুর  পেরও চািরিদেক চলেছ ধেমরর  জয়জয়কার।  ধািমরক 
ভােলামানেষর দল তােদর পশহীন মন িনেয় রােত িদেচ শািনর ঘুম। কারণ তােদর মন বলেছ এেতই 
মঙল।

িবজান ও ধম র  িক সাংঘিষ রক  নয় ?

বতরমােন খুব ফলাও কের ধমর-িবজােনর সমনয় িকংবা সমীিতর কথা বলা হেলও িবজান এবং ধেমরর 
দন যুেদর রকাক ইিতহাস কােরা অজানা নয়।  িখসজেনর পঁাচশ বছর আেগ িপথােগারাস,  এনাক 
িসমেনডর মেতা অনসিনৎস দাশরিনেকরা জািনেয়িছেলন পৃিথবী সূেযরর একিট গহ মাত, সূযরেক িঘের অন 
সকল গেহর মেতা পৃিথবীও ঘরুেছ। ধমরিবেরাধী এই মতামত পকােশর জন এেদর অেনকেকই েসসময় 
সইেত হেয়িছল িনযরাতন। এই কফির  মতবাদেক দই হাজার বছর পের পুসকাকাের তুেল ধেরিছেলন‘ ’  
েপালযােনডর  িনেকালাস  েকাপািনরকাস।  বাইেবল  িবেরাধী  এই  সূযরেকিনক  তত  পচােরর  জন 
েকাপািনরকাস,  গযািলিলও আর বেনােক কী রকমভােব অতযাচােরর িসমেরালার চালােনা হেয়িছল েস 
এক ইিতহাস। বেনােক েতা পুিডেয়ই মারেলা ঈশেরর সপুতরা। তারপেরা িক সূেযরর চািরিদেক পৃিথবীর 
েঘারা েঠকােনা েগল? 

 শধু  বেনাই  নন,  তার  সমসামিয়ক  লুিচিলও  ভািনিন,  টমাস  িকড,  ফািনস  েকট, 
বােথরৌেলািমউিলেগটসহ অেনকেকই  ধমরানেদর হােত  িনগৃহীত  এবং  িনযরািতত হেয়  িনহত হেত হয়। 
িখেসর জেনর চারশ পঞাশ বছর আেগ এনােকােগারাস বেলিছেলন চেনর িনেজর েকােনা আেলা েনই। 
েসই সেঙ সিঠকভােব অনসনান কেরিছেলন চেনর হাস বৃিদ আর চনগহেণর কারণ। এনােকােগারােসর 
পিতিট আিবষারই িছল ধমরবাদীেদর েচােখ জঘন রকেমর অসতয। ঈশর  িবেরাধী,  ধমর  িবেরাধী আর 
অসতয পচােরর অপরােধ দীঘর আর িনষুর িনযরাতেনর পর তােক েদশ েথেক িনবরািসত করা হয়। েষাডশ 
শতেক সইজারলযােনডর েবেসল িবশিবদযালেয়র রসায়ন শাস এবং েভষজিবদযার অধযাপক িফিলপাস 
পযারােসলসাস েঘাষণা করেলন  মানেষর অসসতার কারণ েকােনা পােপর ফল িকংবা অশভ শিক নয়, 
েরােগর কারণ  হেলা জীবাণু।  ওষুধ  পেয়ােগ  জীবাণু  নাশ করেত পারেলই েরাগ  ভােলা হেয়  যােব। 
পযারােসলসােসর এই উদট  তত শেন ধেমরর ধজাধারীরা হা ের ের কের উঠেলন। সমােজর পেক‘ ’  
কিতকারক ধমরিবেরাধী মতবাদ পচােরর জন পযারােসলসাসেক হািজর করা হেয়িছল িবচার  নামক‘ ’  
এক পহসেনর মুেখামুিখ। ধমরান িবচারেকরা বেনার মেতাই পযারেসলসাসেক মতুৃযদেণ দিণত কেরিছল। 
পযারােসলসাসেক েসিদন জীবন বঁাচােত মাতৃভূিম েছেড পালােত হেয়িছল। অতযাচার আর িনযরাতন শধু 

28  অিভিজৎ রায়, ৈনিতকতা ও ধমর, সতন ভাবনা, অঙর পকাশনী, ২০০৮ দষবয
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িখসানেদর একেচিটয়া েভেব িনেল ভুল হেব- আজেক মুসিলমরা ইবেন খািলদ, িযরহাম, আল িদিমিস, 
ওমর  ৈখয়াম,  ইবেন  িসনা,  ইবেন  বাজা,  আল  িকনী,  আল  রািজ  িকংবা  ইবেন  রশেদর  মেতা 
দািশরিনকেদর জন গবরেবাধ কের- িকন েসসব দাশরিনকেদর সবাই তােদর সমেয় ৈবজািনক সতয িকংবা 
মুকমত পকােশর কারেণ েমৌলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, িনযরািতত িকংবা িনহত হেয়িছেলন। 

আজেকর িদেনর পিরবিতরত পিরেবেশ িবজানীেদর উপর এত ঢালাওভােব অতযাচার করা িকংবা 
ডাইিন েপাডােনার  মেতা তােদর পুিডেয়  মারা  না  েগেলও ধমরান েমৌলবাদীেদর দল সা্েযাগ েপেল 
এখেনা িবজােনর অগগিত েঠকােত মুিখেয় থােক। যখনই িবজােনর েকােনা নতুন আিবষার তােদর িনজ 
িনজ ধমরগেন বিণরত িবশােসর িবপরীেত যায়, েখাদ িবজানেক েফেল িদেত চায় আসাকঁেড। তােত অবশ 
লাভ হয় না িকছুই। অযথা েগালমাল বািধেয় িনেজরাই বরং সময় সময় হাসাসদ হন। অিধকাংশ 
ধািমরেকরাই এখেনা িববতরন ততেক মন েথেক েমেন িনেত পােরন িন কারণ ডারউইন পদত ৈবজািনক 
তেতর অবসান ধমরগেন বিণরত সৃিষর কলকািহিনগেলার একশ আিশ িডগী িবপরীেত। এখেনা সেযাগ 
েপেলই ধমরান েমালার দল পগিতশীল দাশরিনক, িবজানী িকংবা সািহিতযকেদরেক মুরতাদ  আখযা েদয়‘ ’ , 
চাপািত িদেয় েকাপায় িকংবা  েদশ েথেক িনবরািসত কের। এ েতা  েগল আমােদর  মেতা েদশগেলার 
অবসা। তথাকিথত উনত িবেশ  এখেনা অিশিকত আর অধরিশকত পািদ আর েমালারা উপযাজক েসেজ‘ ’  
িবজানীেদর পরামশর িদেত আেস িবজানীেদর েকান গেবষণা ৈনিতক,  আর েকানটা অৈনিতক। িকংবা 
দািব তুেল  িবজােনর  পাঠযসূিচেত  িববতরেনর  পাশাপািশ  ইেনটিলেজনট  িডজাইন  িকংবা  সৃিষতেতর‘ ’  
গালগপগেলা অনভুরক করার। িকন এধরেনর দািব কতটুক েযৌিকক? 

২০০৯  সােল  মুকমনার  পেক  েথেক  একিট  ই-সংকলেনর  জন  েলখা  আহান  করা  হেয়িছল। 
সংকলনিটর িশেরানাম িছল িবজান ও ধ‘ মরঃ সংঘাত নািক সমনয়?’। এই সংকলেনর মাধযেম বাংলায় 
িবজান ও ধেমরর মধযকার সমকর েখঁাজা,  জানা এবং েবাঝার একিট েচষা করা হেয়েছ। সেনহ েনই, 
িবজান এবং ধমর-  দেটার পভাব এবং গরত আমােদর জীবন এবং সংসৃিতেত অপিরসীম। িকন এেদর 
মেধয সমকরিট িঠক েকমন? 

অিধকাংশ েলখকই সংকলনিটেত মত িদেয়েছন িবজান এবং ধেমরর মেধয দন রেয়েছ, এবং তা খুব 
সষ।  িবজান  ও  ধেমরর  মেধয  সমনেয়র  পেচষােক  েলখেকরা  অথরহীন  এবং  িবভািনকর  বেল  রায় 
িদেয়েছন। তারা েযৌিককভােবই মেন কেরন, ধেমরর অেনক পাচীন বযাখযা এবং অিভমতেক িবজান যুেগ 
যুেগ ভুল পমাণ কেরেছ বহবার। এর মেধয পৃিথবীর বয়েসর ভান অনমান,  ভূ-েকিনক তত,  আতার 
অনমান, সৃিষতেতর নানা েকচা-কািহিনসহ অেনক িকছুই আেছ। এ িবপুল মহািবশেক ঘিডর সােথ তুলনা 
করােক  তারা অিত সরলীকরণ এবং ভান মেন কেরন।  তারা মেন কেরন,  আধুিনক িবজােনর অেনক 
ততই েকােনা কািরগর ছাডা মহািবেশর অিসতেক বযাখযা করেত পাের। মহািবেশর কািরগেরর ধারণােক 
দাশরিনকভােবও ভান বেল তারা মেন কেরন,  কারণ  সবিকছুর েপছেন একজন কািরগর থাকেল,  েসই 
কািরগর েকােতেক উদূত হেলা েসটাও েতা বলেত হেব। তারা আেরা মেন কেরন, ধমরগনগেলােত েকােনা 
আধুিনক িবজান েনই,  বরং আেছ আধুিনক িবজােনর নােম চতুর বযাখযা এবং েগঁাজািমল। েসজনই, 
ধেমরর কােছ িবজােনর কখেনা দারস হেত হয় না, বরং ধমরবাদীরাই আজ পিতিট ৈবজািনক আিবষােরর 
পর েসিটেক িনজ িনজ ধমরগেনর সােথ জুেড িদেত মুিখেয় থােক। কারণ ধমরবাদীরা েজেন েগেছ,  ধমর 
ছাডা িবজান িঠকই িটেক থাকেত পারেব, িকন আধুিনক িবজান ছাডা ধমরগেলা েবঁেচ থাকার আর েকােনা 
উপায় েনই। অধযাপক ইরিতশাদ আহমদ তার িবজানমনস ধারা  ধমরাচন েসােত  নামক চমৎকার‘ ’  
পবনিটেত বেলন29-

িবজানমনস মানেষরা  িবজানেক কখেনাই  ধমর  বানােত  চান না,  িকন  সমনয়পনী  ধমরাচনরা 
ধমরেক সবসমেয়ই িবজানসমত পমাণ করেত বযিতবযস হেয় পেডন। তাই ধমর আর িবজােনর 
দন িনেয় িবজানমনষরা খুব একটা  িবচিলত নন,  বরং ধমরাচনেদরই এ িনেয়  েবিশ হইচই 

29  ইরিতশাদ আহমদ, িবজানমনস ধারা ধমরাচন েসােত, িবজান ও ধমরঃ সংঘাত নািক সমনয়? মুকমনা ই-বুক।
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করেত েদখা যায়। এই দ এর মেধয সমনেয়র পেয়াজনও ধেমরর পবকারাই অনভব কেরন ’ েবিশ। 
ধমরবাদীরাই  ধমরেক  িবজােনর  পিতপক  িহেসেব  দঁাড  কিরেয়  িদেয়েছ,  িবজানমনসরা  নয়। 
রােসেলর ভাষায়, ‘িবজানমনষ মানেষরা মােন না,  গরতপূণর িকংবা কতৃরতসমন েকউ বেলেছ 
বেলই েকােনা িকছু েমেন িনেত হেব- বরং িঠক উেলাটা, সাকযপমাণ ও পযরেবকেণর িভিতেত যা 
জানা যায় শধুমাত তােকই তারা সতয বেল েমেন েনয়। এই নতুন  পদিতর ‘ ’ অভূতপূবর সাফলয- 
তািতক এবং বযবহািরক উভয়িবধ- ধমরবাদীেদর বাধয কের ধীের ধীের িবজােনর সােথ িনেজেদর 
খাপ খাইেয় িনেত।

পাশােতযর ধমরেবতারা বেল েবডান আজেকর আধিুনক িবজােনর উদব হেয়িছল ইউেরােপ, িখস ধেমরর 
হাত ধের। উদাহরণ িহেসেব েদখান,  গযািলিলও  (মতুৃয  ১৬৪২)  ও আইজাক িনউটেনর  (মতুৃয  ১৭২৭) 
মেতা পথম িদককার খযাতনামা ৈবজািনকেদর যারা ধািমরক িছেলন। অবশই! গযািলিলও ও বেনা (মৃতয 
১৬০০) এর জীবন-কািহিন আমােদর বণরনা কের, ধািমরক হওয়া ছাডা অন েকােনা পথও তােদর সামেন 
েখালা িছল না। তারপেরও তারা ধািমরকেদর েরাষাণল েথেক েরহাই েপেলন কই?

িবজান  ও  ধেমরর  সহসবছর  ধরা  চলা  সংঘেষরর  পুঙানপুঙ িববরণ  পাওয়া  যায়  উিনশ  শতেক 
পকািশত দইিট বইঃ  J.W. Draper এর ‘History of the Conflict between Science and Religion’ (1873)30 

এবং  Andrew Dickson White এর  ‘History of  Warfare  of  Science  with Theology’ (1896)31এ। এরপর 
েথেকই দীঘরিদেনর এই পাচীনতম সংঘােতর বণরনা ধীের ধীের ইিতহাস েথেক মুেছ েফলার েচষা চলেছ32। 
বতরমােন িবজান এবং ধেমরর সংঘষর েমাচেন িবিলয়ন ডলার খরচ হেলও িববতরেনর মেতা গরতপূণর পেশ 
এেস েসই সামযাবসা এেকবােরই মুখ থবুেড পেড, মেন কিরেয় েদয় পাচীন েসই পবাদ- উলু বেন মুকা 
ছডােনার কথা।

মুসলমানেদর মেধয িববতরন িবশােসর হার এক শতাংশও হেব না,  যিদও আমােদর হােত েকােনা 
পিরসংখযান  েনই।  সমস মুসিলম  পধানেদশগেলােত  হারন ইয়ািহয়া  আর জািকর নােয়েকর িববতরন 
সমেন ভুল বকবয সমিলত িসিড এবং বইেয়র েযভােব পচারণা চেল তা রীিতমেতা আতঙজনক। মুসিলম 
সািহতয,  মুসিলম অনষান এবং বতরমান সমেয়র আেলািচত মুসিলম সলারেদর বকেবয িববতরন সমেকর 
মুসলমানেদর মেনাভাব সহেজই অনধাবন করা যায়। মুসলমানরাও িখসান এবং ইহিদেদর মেতা িবশাস 
কের থােক আদম এবং হাওয়া েথেকই সৃিষ হেয়িছল মানব জািতর। বািক সকল জীিবত পােণর সৃিষ 
হেয়েছ  এই মানষেদর  েখদমত করার  জন। িববতরন  িনেয়  আেলাচনা  নয়,  মশা-  মািছ  বা  সমুেদর 
পাদেদেশ  িশলািলিপেত  অবিসত একেকাষী  বযাকেটিরয়া  সদৃশ  সেমটালাইটস েকমন কের  মানেষর 
েখদমত  করেত  পাের  েস  সেনহ  দূরীভূত  করার  েকেতই  মুসিলম  সলাররা  েবিশ  মেনােযাগী। 
েকতিবেশেষ তারা িববতরন িবেরাধী বকবয িদেয় থােকন অবশ। এবং তােদরই একজেনর বকেবযর 
খণন আমরা েদখেত পােবা এই বইেয়র এই সনর ফুল‘ , সনর ফল, িমঠানদীর পািন  অধযােয়’ ।

িখসানেদর িববতরন সমেকর  ধারণা িনেয় রেয়েছ পিরসংখযান। ২০০৬ সােলর িপউ সােভর  েথেক 
জানা  যায়,  িখসান গপ েহায়াইট ইভানেজিলকানেদর ৬৫ ভাগ মেন কের মানষসহ পৃিথবীর সকল 
জীিবত পাণী বতরমােন েযমন েদখা যায় িঠক েতমনভােবই সৃিষ করা হেয়িছল। অপরিদেক েমইনলযানড 
পেটসযানসেদর মেধয ৬২ ভাগ িববতরনেক সতয বেল মেন কের,  যােদর মেধয মাত ৩১ ভাগ পাকৃিতক 
িনবরাচনেক িববতরন হবার কারণ িহেসেব েদেখ,  ২৬ ভাগ মেন কের  ঈশর িববতরন ঘিটেয়েছন।  বেল 
েনওয়া পেয়াজন, িববতরেনর কারণ িহেসেব ডারউইন/ ওয়ােলস পসািবত পাকৃিতক িনবরাচন তত আজেক 
পাণীিবজান, উিদদিবজান, িচিকৎসা িবজানসহ অসংখয ৈবজািনক শাখার মূল কাঠােমা।

30 Jhon William Draper, History of the Conflict between Religion and Science , London: Watts & CO., 1873।
31  Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom , New York: D. Appleton & CO.,1896

32    Paul Kurtz, ed., Science and Religion: Are the Compatible?, Prometheus Books , 2003
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কযাথিলক চাচর  অিফিসয়ািল িববতরনেক সিঠক বেল রায় িদেয়েছ। একই সােথ পাকৃিতক িনবরাচন 
ততেকও সিঠক বেল তারা মােন যিদও মেন কের পাকৃিতক িনবরাচেনর েপছেন রেয়েছ ঈশেরর হাত। 
তারপরও ৩৩ ভােগর মেতা কযাথিলক মেন কের জীিবত েকােনা পাণী িববতরেনর মাধযেম আেস িন। ৬৯ 
ভাগ  মেন  কের  সমেয়র সােথ  সােথ  পাণী  িববিতরত  হেয়েছ,  যােদর  মােঝ ২৫ ভাগ  কারণ  িহেসেব 
পাকৃিতক িনবরাচনেক সতয বেল মােন। সতরাং চাচর  যত যাই বলুক না েকন,  েদখা যােচ িববতরনেক 
সীকার কের েনবার মেতা মানিসক অবসায় কযাথিলকরা এখনও েপঁৌছায় িন।

সংেকেপ িতনভােগর একভােগরও কম আেমিরকান অিবশাস কের িববতরনিবদযােক, যা িদেয় তাবত 
জীব-িবজানীরা কাজ কের চলেছন অিবরত। 

িববতরন এবং ধমরীয় িবশােসর সােথ এর িবিভন দন িনেয় তৃতীয় অধযােয় িবসািরত আেলাচনা করা 
হেয়েছ। আেরকিট  অধযােয়  আেলাচনা  কের হেয়েছ  মহািবেশর সূচনা  সমেন। আশা করা  যায়,  েকন 
িবজান এবং ধমর সাংঘিষরক েসটার ধারণা পাঠক েসখােন পােবন।

গত শতাবীর অসংখয খযাতনামা িবজানী িনেজেদর নািসকতা পকােশ িদধা েবাধ কেরনিনঃ িসেফন 
ওয়াইনবাগর,  িসেফন িপনকার,  িসেফন হিকং,  েজমস ওয়াটসন,  ফািনস িকক,  কালর  সাগান,  িরচাডর 
ফাইনমযান, এডওয়াডর ও উইলসন, সেবরাপির আলবাটর আইনসাইন। ১৯৯৮ সােল েনচার পিতকার এক 
পবেন এডওয়াডর লারসন নাশনাল অযাকােডিম অফ সােয়েনস এর ৫১৭ জন সদেসর উপর করা এক 
জিরেপর ফলাফল পকাশ কেরন। েসখােন েদখা যায়, সাত ভাগ সদস আবাহািমক ঈশের িবশাসী, ৭২.২ 
ভাগ অিবশাসী এবং ২০.৮ ভাগ অেজয়বাদী‘ ’33!

িবজান এবং ধেম রর  ভারসাময

অিধকাংশ িবজানী ঈশের অিবশাসী পধানত দইিট কারেণ। এক) ঈশেরর অিসেতর সপেক েকােনা পমাণ 
খুঁেজ না পাওয়া, দই) পাকৃিতক ঘটনাবলী বযাখযায় ঈশরেক বসােনার েকােনা পেয়াজনীয়তা না থাকায়। 
তারপরও আেগর আেলাচনায় অনসাের আমরা েদখেত পাই,  সংখযাগিরষ িবজানী,  ধমর  ও িবজানেক 
িসেফন গেলর সতন বলয়  িহেসেবই েদখেত েবিশ আগহী‘ ’ । এই অবসান গহেণর ফেল তারা ধমর 
সংকান সকল িবষয় েথেক িনরাপদ দরেত অবসান কেরন। িবজানীেদর সবেচেয় পেয়াজনীয়- গেবষণা 
চািলেয় যাবার অথর। ধমরযুেদ অবতীণর হেয় অথরাগমেনর পথেক কনটকাকীণর করেত তােদর েকউই আগহী 
নন। অনিদেক িবশাসী িবজানীেদর অেনেক মাথার মেধয ধমর এবং িবজােনর জন দিট আলাদা কক 
ৈতির কের িনিদরষ সমেয় েযেকােনা একিটেত অবসান কের বািকটার কথা েবমালুম ভুেল যান!

উপেরর উদাহরণগেলা এেকবাের মুখ থুবেড পেড যিদ বযিকিট হেয় থােকন ঢাকা িবশিবদযালেয়র 
পদাথরিবজােনর সােবক অধযাপক এবং বতরনাম সাউথ-ইস িবশিবদযালেয়র উপাচাযর ডঃ শমেসর আলী 
িকংবা  আেমিরকার  খযাতনামা  এবং  পিতভাবান  িচিকৎসািবজানী  এবং  িহউমযান  িজেনাম  পেজেকর‘ ’ 
সােবক পধান ফািনস কিলেনর মেতা েকউ।

ইভােঞিলক িখসান ফািনস কিলন ২০০৬ সােল িবজান এবং ধমরেক এেক অেনর পিরপূরক 
িহেসেব  েদখােনার  জন িলেখন,  ‘ঈশেরর  ভাষা  নােম  বই’ 34।  একই  িবষয়  িনেয়,  একদল িখসান 
িচিকৎসেকর  সামেন  উপসাপন  করা  কিলেনর  একিট  আেলাচনার  িভিডও  ইউিটউেবর  কলযােণ 

33 Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998), Macmillan Publishers Ltd.; 
online: http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html

34 Francis S. Collins, The Language of God: A Scientist Presents Evidence of Belief , New York: Free Press, 2006।
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অেনেকরই েদখার েসৌভাগয হেয়েছ। বকেবযর শরেত কিলন যখন িবজানী হেয়ও িনেজেক একজন 
গিবরত  িযশিখেসর অনসারী বলেলন,  তখন মহুমুরহ  করতািলেত তােক সাগত জািনেয়িছেলন েশাতারা। 
বকেবযর এক পযরােয় যখন িবজান আেলাচনা শর হেলা  এবং কিলন যখন িববতরেনর সতযতা এবং 
েকমন কের িববতরন ঈশেররই একিট মিহমা হেত পাের তা বলা শর করেলন তখন েদখা  েগল মাথা 
েনেড েনেড অেনেকই েবর হেয় যােচন িমলনায়তন েথেক। নাহ‘ !  এনােক িদেয় হেব না’-  েচােখ মুেখ 
এমন একটা অিভবযিকই িছল িবদায়ী দশরকেদর!

এবার আসা  যাক বইেয়র পসেঙ। বইিটেত কিলন তার,  িডএনএ এবং মানব িজন িনেয়  করা 
গেবষণা  েবশ  চমৎকারভােব বণরনা  কেরেছন। একই সােথ ধমরগেনর  সৃিষবাণী এবং এর নতুন রপ, 
ইেনটিলেজনট িডজাইেনর অসংখয তিটও িতিন আেলাচনা কেরেছন। 

িকন বইেয়র মূল েয লকয অথরাৎ িবশােসর পমাণ  উপসাপন করা‘ ’ -  েসটা হেয়েছ সামান এবং 
যতটুকও হেয়েছ ততটুকও সিবেরািধতায় পিরপূণর। পকৃিতেত থাকা জিটল পাণী, িবেশষ কের জিটলতর 
মানষ েয িববতরেনর ফেল উদব হেয়েছ এটা সীকার কের কিলন বেলেছন ,  হেত পাের িববতরন নামক 
পিকয়া িদেয়ই  ঈশর সবিকছু  সৃিষ  কেরেছন। িববতরেন  ঈশরেক  আমদািন করেলও এর েযৌিককতা 
উপসাপন  করেত  পােরন  িন  কিলন।  িববতরেন  ঈশর  নামক  বিহজরাগিতক  শিকর  েকােনা  ধরেনর 
পেয়াজনীয়তাই েনই, পাকৃিতকভােবই সবিকছু সমব।

িববতরেনর পর  িবগবযাঙ িনেয় আেলাচনা করেত েযেয় কিলন বেলন, ‘আিম  বুিঝ না েকমন কের 
এমিন এমিন পকৃিতর সৃিষ হেত পাের। েকবল মাত সান এবং সমেয়র বাইের অবসান করা একজন 
অিতপাকৃত শিকরই সামথরয  আেছ এই িবপুল মহািবশ সৃিষ করার । কিলেনর কােছ আিম  ’ ‘ বুিঝ না 
েকমন কের  কথািট েযন মহািবশ একজন ঈশর দারা সৃিষ হেয়েছ এমন ধারণার পমাণ’ !!! েকউ িকছু না 
বুেঝ থাকেতই পােরন,  িকন তার মােন এই না েয,  িতিন  না বুঝেলই তার কথা সিঠক!  অজতাসূচক 
যুিকর আেরকিট চমৎকার উদাহরণ।

কিলেনর মেতা িবজানীরা সূক সমনয় (Fine Tune) নামক এক ধারণার কথা সেযাগ েপেলই বেলন। 
তােদর মেত, মহািবশ েবশিকছু ধবেকর মান চমৎকারভােব িটউন করা। একিট ধবেকর মান অন িকছু 
হেলই মহািবেশ জীবেনর সৃিষ হেতা না। এবং এ িসদান তারা কীভােব েপেলন? তারা েকমন কের 
জানেলন,  েয ধবেকর মান অন রকম  হেল অন রকম  ভােব পাণ সৃিষ হেত পারেতা‘ ’ ‘ ’  না? িবখযাত 
েজযািতপরদাথরিবদ অধযাপক িভকটর  েসঙর তার  ‘The Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern 

Physics  and  Cosmology’ বইেয়  েদিখেয়েছন  চলক আর ধবকগেলার  মান  পিরবতরন  কের  আমােদর 
িবশবকােণর মেতাই অসংখয িবশবকাণ ৈতির করা যায়, েযখােন পােণর উদেবর মেতা পিরেবেশর উদব 
ঘটেত পাের। এর জন েকােনা সূক সমনয় বা ফাইন িটউিনং  এর েকােনা পেয়াজন েনই। ডঃ েস‘ ’ ঙর 
যখন বেলন, ‘সূক-সমনয়বাদীেদর  দািবর এমন েকােনা িভিত েনই যােত তারা অনমান করেত পােরন 
েয,  একমাত একিট সঙীণর  সীমা ছাডা জীবন সৃিষ অসমব’-  তখন েসিটেক গরত না িদেয় আমােদর 
উপায় থােক না। এছাডাও ‘Physical Review’ জানরােল সমিত পকািশত একিট ৈবজািনক পবেন অযানিন 
অযাগির (Anthony Aguirre) সতনভােব েদিখেয়েছন, মহািবেশর ছয়িট পযারািমটার বা পিরবতর রািশগেলা 
িবিভনভােব অদলবদল কের গহ,  তারা  এবং পিরেশেষ েকােনা একিট গেহ বুিদদীপ জীবন গঠেনর 
উপেযাগী পিরেবশ ৈতির করা সমব- েকােনা ধরেনর ফাইন িটউিনং িকংবা এেনথািপক আগরেমেনটর-এর 
আমদািন ছাডাই35। 

তারেচেয়ও বড কথা, মহাপরাকমশালী, সবরশিকমান, সবরজানী ঈশর এমন এক মহািবশই বা েকন 
সৃিষ করেলন েযখােন, পরবতরীেত তােক উলটা ঘেুর আবার জীবেনর উপেযাগী কের ফাইন িটউন করেত 
হেলা? িতিন েতা চাইেল েযেকােনা পিরেবশ  এমন িক শূনসােনও েবঁেচ থাকার উপেযাগী পাণ সৃিষ 

35  The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments.
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করেত পারেতন। এবং এটাই ধমরীয় সৃিষতেতর সবেচেয় বড ফাটল। েকােনা সিনপুণ নকশাকারী দারা 
িডজাইন করা হেয়েছ বেল, মহািবশ এবং পাণ এমন নয়। েকােনা ধরেনর িডজাইন করা না হেল মহািবশ 
এবং পােণর েযমন হবার কথা এিট েতমন।

িবজান িক ঈশেরর অিসত িমথযা পমাণ করেত সকম?

েপছেন েফেল আসা ইিতহােসর িদেক তাকােল আমরা েদখেত পাই,  ঈশেরর অিসত িনেয় কথা বেলেছ 
েকবল মাত দশরন এবং ধমরতত। আরও েদখেত পাই, এই পুেরাটা সময় জুেড িবজান সাইড লাইেন বেস 
শান  েছেলর  মেতা  উপেভাগ  কেরেছ  দাশরিনক  এবং  ধমরতািতকেদর  কথার  েখলা।  যিদও  িবজােনর 
ৈবপিবক অগগিতেত আজ মানেষর জীবেনর পায় পিতিট িদক আেলািকত,  পাকৃিতক মহািবশ সমেকর 
আমােদর জান অেনক পিরষার, িকন তারপরও গযালািরেত একিট ধিন এখনও উচািরত হয়ঃ িবজােনর 
ঈশর সমেকর িকছু বলার অিধকার েনই। ঈশর, িযিন িকনা সকল বাসবতার উৎস, বাসবতার বযাখযাকারী 
িবজােনর অিধকার েনই, তার সমেকর কথা বলার!

‘রক অফ এেজস  নােম ২০০৩ এ পকািশত বইেয়’ ,  িবখযাত পততািতক িসেফন েজ গল কতৃরক ধমর 
এবং িবজানেক সতন বলয় িহেসেব ভাবার পসাবনা এই অধযােয়র শরেতই আমরা েজেনিছ। েজ গল 
িবজানেক পকৃিত বযাখযা করার হািতয়ার আর ধমরেক ৈনিতকতার দশরন িহেসেব অিভিহত করার মাধযেম 
কমরেকত আলাদা কের সংষষর এডােত েচেয়েছন। িকন তার পসাবনা মহান হেলও িবজান এবং ধেমরর 
কমরেকত বণন তিটময়। ধরা যাক, ইসলাম ধমর মানেষর ৈনিতকতা িবষেয় িদক- িনেদরশনা পদান কের। 
িকন একই সােথ অসখ হেল অেনক মুসলমান মসিজেদর হজুেরর কােছ যান, পািন-পডা গহণ করেত। 
েযখােন এক গাস পািনেত িকছু েদায়া পেড হজুররা ফঁু িদেয় েদন। ইসলােম িবশাসীেদর মেত এই পািন 
পডা েরাগীর েরাগ দূর করেত সকম। এখন েভেব েদখুন েতা এখােন িক িবজােনর িকছুই করার েনই? 
আেছ। িবজান এই পািন পডার রাসায়িনক িবেশষণ কের েদখেত সকম-  ঐশিরক এই পািন-  পডােত 
আসেলই েকােনা েরাগ-বযধী সারােনার িনয়ামক আেছ,  নািক এিট শধুই পািন!  একই সােথ ৈনিতকতা- 
যার ফলাফল/ পিরমাণ পযরেবকণ েযাগয, যার উৎপিত হেয়েছ পাকৃিতক কারেণ েসিট িনেয়ও িবজান েকন 
কথা বলেত পারেব না? পারেব এবং ৈনিতকতার পকৃিত গেবষণায় িবজান ইেতামেধয অেনক দূর পথ 
পািডও িদেয় েফেলেছ।

ধমরেবতারা িবজােনর ঈশর আেলাচনার সমােলাচনা করেলও, িনেজরা িঠকই েসই িখসপূবর ৭৭ সাল 
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েথেক ঈশেরর অিসেতর িবজানময় যুিক পদান কের চলেছন। ইসলািম িবেশ কেম জনিপয় হেয় ওঠা, 
ভারতীয় ধমরবযবসায়ী জািকর নােয়ক তার অসংখয েলকচাের িবজােনর আেলােক আলাহর অিসেত পমাণ 
কেরেছন। এছাডাও আলাহ পদত ঐশী গন েকারান শরীফেকও িবজানময় করার েচষা চলেছ শত বছর 
ধের। ইসলািম ফাউেনডশেনর লাইেবির ঘাটেলই েকারান এবং িবজান, িবজাময় েকারােনর মেতা অসংখয 
বইেয়র সনায় পাওয়া সমব। একথা শধু ইসলােমর জন পেযাজয না,  পেযাজয সকল ধেমরর েকেতই। 
সরাসির ঈশেরর অিসত িবজানময় পমাণ করার েচেয় তার েপিরত গনেক িবজানময় পমাণ আেপকাকৃত 
সহজ বেলই মেন কের থােকন,  ধমরততিবদরা। গন িবজানময় পমাণ হেলই,  পমাণ হেব ঈশর আেছন। 
িযিন িকনা হাজার বছর আেগই  বণরনা কের েগেছন িবজান সামিতক আিবষৃত নানা িবষয়। িখসান 
ধমরেক  িবজানময়  পমাণ  করার  জন  ১৯৮৭  সােল  মািকরন  যুকরােষ  পিতষা  করা  হয়  েটমিলটন 
ফাউেনডশন। এখন পযরন কেয়ক িবিলয়ন ডলার খরচ করা এই পিতষান েথেক পিতবছর ধমরীয় িবজােনর 
গেবষণার জন ৬০ িমিলয়ন ডলার বৃিত পদান করা হয়। েদখা যােচ,  ধমর িনেজেদর িবজানময় করার 
জন েচষা কের যােচ অিবরত, িকন িবজােনর কমতা েনই ধেমরর উৎস, ঈশর িনেয় কথা বলার!!

এই বইেয়র পরবতরী দই অধযােয়  ঈশেরর অিসেতর িবজানময় আেলাচনা আমরা করেবা। আমরা 
েদখােবা েয,  িবজান এখন এতটাই উনত েয এর মাধযেম আমরা ইহিদ-িখসান-মুসিলমেদর  পূজনীয় 
ঈশেরর অিসত, অনিসত সমেকর েযৌিকক বযাখযা পদান করেত পাির। একিট িবষয় উেলখয, এই ইহিদ- 
িখসান-  মুসলমানেদর ঈশের সামিগকভােব সংজািয়ত নন। একই ঈশেরর পজূারী হেলও,  এই িতনিট 
ধেমরর মেধয ঈশেরর সংজা িনেয় মতপাথরযকয আেছ। মতপাথরকয রেয়েছ একই ধেমরর িবিভন শাখার 
মেধযও। মতপাথরকয রেয়েছ,  সাধারণ ধািমরক এবং ধমরততিবদেদর মেধযও। আমরা তাই েচষা কেরিছ 
ঈশেরর সবরজনসীকৃত িকছু গণাবলীর উপেরই। েযমনঃ মানেষর সৃিষ, মহািবেশর সৃিষ।

উপের উেলিখত পৃিথবীর সবেচেয় বড িতনিট ধেমর ঈশরেক েদখা হয় পদাথর, সান এবং কােলাতীণর 
একজন অিতপরাকমশালী  সতা িহেসেব-  যিদও তার সকল কমরকাণই সময়-  সান,  কাল এবং পদাথরেক 
িঘের। এই ঈশর েডইজম বা েযৌিকক একেশরবাদীেদর িবশাস করা ঈশর,  িযিন িকনা মহাজাগিতক 
েকােনা িকছুেতই হসেকপ কেরন না, পাথরনা শেনন না এমন ঈশর েথেক সমূণর আলাদা, সমূণর আলাদা 
পযািনেয়জম বা সেবরশরবােদ (পিতিট সতাই ঈশর) িবশাসীেদর ঈশর েথেক।

সতরাং এই বইেয়র পরবতরীেত যতবারই ঈশর শবিট উেলখ করা হেব, ততবারই আমরা েবাঝােবা 
পৃিথবীর এেকশরবাদী সবেচেয় বড িতনিট ধেমরর ঈশেরর কথা। িযিন  পৃিথবীর  পিতিট নােনা িমটাের, 
নােনা  েসেকনড েথেক নােনা  েসেকেনড ঘটা সকল ঘটনা েথেক শর কের অিতদূরবতরী  গযালািকেত 
আণিবক িনউকীেত েকায়াকর কণার কীণ আনঃিকয়ার ফেল তারা সৃিষর িনয়নক। একই সােথ িতিন তার 
সৃিষর েসরা জীব মানষ েথেক শর কের সৃিষর অ-েসরা জীব পযরন সবার পিত েসেকেনডর িচনা সমেকর 
অবগত থােকন,  শধু  তাই না  িতিন  পাথরনা  শেনন,  এবং তার দেলর েলাকেদর জয় িনিশেত ভূিমকা 
রােখন।
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