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eক ধরেনর কাপুরেষািচত বাধশিkজিনত মানিসক িশিথলতা িকংবা আেপাষকািমতার কথা বাদ িদেল 
িবচারশিkসmn যুিkবাদী লাকেদর িসdাngেলা বরং যুগ যুগ ধের pিতি ত ধেমর িবrেdi যায় (eখােন 
সাmpিতক যুেগর Scientology(1) aথবা  Moonies(2) -egেলার কথা িবচায  নয়)। িsেফন জ gl তার 
pাকৃিতক iিতহাস কলােম পােপর িববতনবাদ eর pিত আচরণ সmেক য মnব  কেরেছন, তা pবলভােব  তার 
আেপাষকামী মেনাভাবেকi pকাশ কের  -  

“িবjান eবং ধেমর মেধ  কান সংঘাত নi, সিঠক িশkার aভােব সসব kেt সহেজi 
পাথক  পিরলিkত হয়। আিম িব াস কির, আমার সমs anকরন িদেয়, eকিট সmানজনক, 
eকিট ভােলাবাসাময়  চুিk (আিম eটােকi grt দi ) ...।" 

  

যেহাক, িক সi dেটা সহজ দৃি েত পাথক ময় kt, যােক gl 'aসmৃk sতnt বলয়' 
(Nonoverlapping Magisteria, সংেkেপ NOMA) নােম aিভিহত কেরেছন - আর ধারনা 
কেরেছন edেটােক আমােদর সমান u ভােব সmান আর ভােলাবাসা িদেয় বুেক ধারণ কের রাখেত হেব? gl 
আেরা বেলেছন,  'িবjােনর jান ধু ভৗত বাsবতার আেলােক pােয়ািগক িব েক ধারণ কের। আর ধেমর jান 
মানুেষর নিতক িচnা আর মূল েবােধর ধারনােক pসািরত কের।'  িকnt সত i িক তাi? 

  

নিতকতা কারা ধারণ কের ?    

আসেল ব পারটা িক eেতাi সরল? িকছুkেনর মেধ i আিম স আেলাচনায় যােবা যখােন আসেল পাপ 
িববতনবাদ বলেত িক বুিঝেয়েছন তার িভিt তুেল ধরব eবং eরপর তার চােচর aন সব sীকৃিতর ব াপােরo িকছু 
কথা বলব।  দখেবা আসেলi egেলা eেতা পিরsারভােব িবjােনর kেt ব াখা দয় িক না। pথেমi সংিkp 
আকাের ধেমর সi দাবী িনেয় আেলাচনা কারা যাক- যখােন বলা হয় ধম িবেশষ দk ভােব আমােদর নিতকতা 
সmেn িশkা িদেত। e ধারনািট aেনক সময় aেনক aিব াসী লাকo সাদের gহন কেরন, ধারনা করা হয় 
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সভ তার সােথ সােথ "মাথা নুেয়" তামার pিতdndীর সেবাc যুিkেক sীকার কের নয়া  - স যেতা dবল যুিki 
হাক না কন।   

  

p  হেলা, “ কানিট ভুল eবং কানিট িঠক?” eিট eকিট সিত কােরর কিঠন p  যটার utর িবjান হয়ত  
িদেত পাের না। নিতকতার aবয়ব িদেয় িকংবা পূববতী নিতক িব াস িদেয়, grtপূন eবং কিঠন সব লৗিকক 
নিতক দশেনর িনয়মানুবিততা িদেয় eকজনেক হয়েতা চািলেয় িনেয় যাoয়া যায়, িবjান eবং যৗিkক কারেনর 
সাহােয  eর সােথ জড়ােনা সংি  গাপন িব াসেক, aলk নীয় সাম স হীনতােক p িবd করা যায়। িকnt 
চুড়াn নিতক িব ােসর িভিt মানুেষর aন  কান জায়গা থেক আসা uিচৎ, aনুমান করা যায় যুিk-তেকর 
uে র কান দৃঢ় pত য় থেক। িব াসীেদর দাবী aনুযায়ী eটা হয়ত আেস ধেমর মাধ েম- মােন ঈ র, ধমgr, 
সনাতন ঐিতহ ,  eবং eকিট ঐশী বiেয়র মাধ েম ei নিতকতার টিনক িবতরন করা হয় - মানবজিতর 
হদােয়েতর uেdেশ । 

  

দূভাগ জনকভােব, য আশাটা ধম িদেত পাের সটা uষর psরখn ছাড়া িকছু নয়, সখােন থেক uৎপn হoয়া 
বািলর িভিt সম নিতকতাgেলা eেকবােরi িনsলা। সিত  বলেত িক- pাত িহক জীবেন কান সভ  মানুষi 
ধমgnেক নিতকতার চূড়াn বাহন িহেসেব পালন কের না। বরং আমরা িনেজেদর পছnনীয় sাক বা আয়াত 
ধমgn থেক বেছ নi ( যমন, 'ধেম কান জবরদিs নi', 'pিতেবশীর pিত ভাল ব বহার কর' -eধরেনর 
িহেতাপেদশ সমূহ), eবং সানেn aেশাভন aংশটুকু বাদ িদেয় দi ( যমন বগানা নারীেক বtাঘাত, বা তােদর 
ব ািভচােরর জন  পাথর ছুেড় হত া, sধমত াগীেদর মুরতাদ আখ া িদেয় হত ার আiন চালু করা, pিতপেkর 
বংশধরেদরেক শািs দয়া iত ািদ)। পুরেনা বাiেবেলর য সৃি কতা িতিন িনেজi eক িনমম, pিতিহংসাপরায়ন, 
িনেজর েt িব াসী, নারী পুrেষর মেধ  aেযৗিkক বষম  সৃি কারী eবং ভয়ংকর রkিপপাসু eক চিরt, 
আজেকর সমােজ কান ব ািk তােক আদশ চিরt বেল মেন নেব না। হ া, aবশ i আমােদর আজেকর 
সভ তার aজেনর আেলােক pাৈগিতহািসক যুেগর রীিতনীিতেক িবচার করা খুবi aনুিচত । আর সটাi আমার 
“আসল” কথা! তi, আমােদর কােছ নিতকতার িকছু চূড়াn িবকl uৎস আেছ, যা আমােদর সুিবধামেতা 
ধমgnেক পদদিলত কের হেলo সামেন eিগেয় যায়।  

  

সi িবকl uৎসিটেক মেন হয় খুবi uদার মেতর শালীন ধারার eবং pাকৃিতক ন ায় িবচারক যা iিতহােসর 
সমেয়র সােথ পিরবতন হয়, যখন যi ধম pচারক থােক তার pভাবনুসাের িনয়িমত পিরবতন হেত থােক। সিত  
কথা বলেত িক, তা খুব কিঠন িকছু না। িকnt pাত িহক জীবেন, eমনিক আমােদর মেধ  যারা খুব ধািমক তারাo 
eটােক ধমgেnর চেয় বশী মূল  িদেয় থািক। pাত িহক জীবেন আমরা সবাi কম বশী ধমgnেক aবেহলা 
কের থািক, স সমs বানীgেলােকi udৃt করা হয় যgেলা আমােদর uদার মানিসকতােক ধারন কের আর 
যgেলা কের না সgেলােক সযেt সjােন eিড়েয় যাoয়া হয়।  আর যখান থেকi সi uদারতা আসুক না 
কেনা, eটা আমােদর সবার জন i gহনেযাগ  স আমরা ধািমক হi িকংবা না হi। 
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aনুrপভােব, যী  ী  িকংবা গৗতম বুেdর মেতা মহান সব ধম িশkকরা, তােদর িনেজেদর চািরিtক ভােলা 
gন dারা আমােদরেক aনুpািনত কেরন, তােদর ব ািkগত চিরেtর দৃঢ়তা o নিতকতােক gহন করার জন । 
িকnt আমরা আবার সi ভােলা কেয়কজন ধািমক নতার মেধ  থেকi বাছাi eবং পছেnর কাজটা করিছ, 
িজম জাn aথবা চালস ম ানসন eর মেতা পাজী ধািমক নতােদর বাদ িদেয়। িকnt আমরা আদশ িহসেব 
জoহারলাল নহr িকংবা নলসন ম ােnলার মেতা নীিতবান নতােদরo তা gহন করেত পাির। pথাগতভােব, 
যেহতু যুগ যুগ ধের চেল eেসেছ তাi ভােলা িক মn স িবচার না কের, আমরা আমােদর নিতকতা আর 
শালীনতার িবচার eবং pকৃিত থেক আহিরত jান িদেয় িনেজরা িসdাn নi কানটা gহন করব আর কানটা 
বজন করব। 

 

িবjােনর aংগেন ধম  

আমরা নিতকতার মূল  িনেয় আেলাচনা করেত করেত মূল িবষয় থেক দূের সের eেসিছ। eখন আিম আমার 
মূল আেলাচনা িববতনবােদ িফের যােবা দখব পাপ আমােদর pত াশানুযায়ী িবjান-মনsতার ঝাnা uে  তুেল 
ধরেত পেরেছন িকনা। “Pontifical Academy of Sciences” ক তার িববতনবােদর uপর দয়া 
বানীিট ri হেয়েছ নিতবাচকভােব dমেুখা ভাবধারার কথা িদেয় যার আসল uেdশ  হেc িdতীয় জন পেলর 
আেগর uিkর সােথ িমল রাখা। আেরা সেnহজনক হেলা  বােরাতম িপয়ােসর eকিট uিkর anভিুk -িযিন 
aন ান েদর তুলনায় িববতনবােদর pিত খুবi িবrপ। eখন পাপ eেলন আেরা কিঠন কাজ করেত, বjািনক 
তথ  pমােনর সােথ “ঐশী pত ােদেশর” িমলন ঘটােত।  

  

ধমgেn বলা হয়, মানুেষর সৃি  হেয়িছল সৃি কতার iেc eবং তার aবয়ব থেক ... যিদ মানুষ পুববতী কান 
জীবন থেক তরী হেয় থােক তাহেল তার ঐ িরক আtা সােথ সােথ সৃি কতা তরী কের দন...... তারফেল 
তারা মেন কের জীবn pানীর সব শিkর আিবভাব হয় আtা থেক, আর িববতনবাদ শখােc পুেরা uেlাটা - 
আtা ছাড়াi িকভােব pােণর িবকাশ আর িববতন হেত পাের - নািক িনছক দৃি  আকষন করার মত ব াপার 
কবল eটা, মানুেষর সৃি র সােথ সmূন  সাম স হীন ...... e িdমুখী দেnd আমরা মানুেষরা িনেজরা aিsেtর 

pে  মনsািtক eকটা  িব েমর মেধ  পেড় যাi, যটােক aিstেtর িবষেয় eকটা িবরাট ফাকo বলা যেত 
পাের।  

e ব াপাের পাপেক eকটা বাহবা িদেত হয় য িতিন তখন aনুধাবন কেরেছন য সmূন di মrেত aবিsত 
dেটা িবপরীতধমী ব াপারেক িতিন জার কের eক করেত চাiেছন - "যােহাক e ধরেনর aিsttর িবষেয় aবsান 
না gহন করাটাi িক বাsেব পদাথ eবং রসায়েনর জগেত িববতন eর uপর গেবষনার মূল ধারা নয়?'  
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ভেয়র িকছু নi।  as তা আর নানাপেদর আগডুম বাগডমু  মুিkর uপায় বাৎ ল িদেc: 

  

'jােনর িবিভn শাখায় য পdিত বh বার ব বহার করা হেয়েছ তার dারা dেটা িভnধমী 
মতামতেক eক করা সmব হয়, যােদর eক হoয়ােক আপাতদৃি েত aসmব বেল মেন হয়। 
বjািনক পযেবkন বননা eবং পিরমােপর মাধ েম জীবেনর িবিভn িদক s  কের ব াখা কের 
eবং সমেয়র সােথ সােথ আেরা িনভলু ভােব eেক জীবেনর সােথ যুk কের। আধ ািtক  
সাধনার িবেশষ মূhতেক eভােব িনিবড়ভােব পযেবkন করা যায় না, তথািপ eটা eকটা 
গেবষনামূলক sেরর আিবsার -যা মানব জীবেনর সােথ সmিকত aেনক িনিদ  মূল বান 
িজিনেসর pিত iি ত কের।'  

  

সাজা ভাষায় বলেত গেল, িববতনবােদর িনিদ  eকটা লেk  পৗছার eকটা সময় eেলা যখন সৃি কতা 
মানুেষর আtােক পূববতী pানীর বংেশর মেধ  anগত eবং স ািরত করেলন। (কখন? দশ লk বছর আেগ? 
িবশ লk বছর আেগ? Homo erectus আর jান সmn Homo sapiens মানুেষর মধ ? নািক  Homo 
sapiens মানুষ আর H. sapiens sapiens - মানুেষর মেধ ?) হঠাৎ  কের আtা স ারেনর aবশ i দরকার 
আেছ, নiেল তা মানবজািতর জন  aিত pেয়াজনীয় ধেমর িভিti েস পেড়। তুিম আহােরর জন  pানী হত া 
করেত পােরা, িকnt rন হত া িকংবা dরােরাগ  ব াধীেত আkাn মানুেষর যntনাহীন মতৃু  তােদর দৃি েত 
aেযৗিkক জীব হত া, কারন -eেkেt মহামলূ বান 'মানব জীবেনর' p  জিড়ত।  

  

ক াথিলজেমর জাল কবল নিতক িবেবচনার মেধ  সীমাবd  ভাবেল ভুল হেব।  ক াথিলক ধমানুসারীরা িব াস 
কের আধুিনক সভ  Homo sapiens মানুেষর সােথ aন  সমs 'iতর pানী জগেতর' eকিট িবরাট িবেভদ 
আেছ। আর িবjােনর চােখ ei িবেভদ eেকবােরi াn। বলা িনpেয়াজন, আজেকর যুেগ আকিsক ভােব 
কান ধরেনর aমর আtার মাধ েম pােনর িবকােশর কথা িববতনবােদর কােছ বjািনক ভােব agহনেযাগ ।  

  

আেরা সাধারনভােব বলেত গেল, eটা বলা খুবi aেযৗিkক, যমন glস eবং aন ান রা বেল থােকন, য 'ধম 
িনেজi িবjােনর aংগন থেক দূের aবsান কের, eবং ধু নিতকতা আর মূল েবােধর মেধ i িনেজেক সীমাবd 
রােখ।' ঈ ার নামকeকিট aেলৗিকক সttা dারা সৃ  eবং তার dারা িবরািজত মহািব , pকৃতগতভােব eবং 
gনগতভােব ঈ রিবহীন মহািব  থেক আলাদা হoয়ারi কথা। আর সi িবেভদিটi হেলা aপিরহরনীয় 
বjািনক পাথক । ধািমেকরা য সttার aিsেtর দাবী কের, তা ঘুিরেয় িফিরেয় তােদর বjািনক দাবীেকi 
uপsাপন করেত চায়। 

  



মুkমনা িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়? িবjােনর aংগেন যখন ধেমর pেবশ 

 
 
pধান pধান রামান ক াথিলক চাচgেলার বশীর ভাগi ei ধরেনর দাবীর pিত আsাশীল। িবনা ঔরেস কুমারীর 
মাতার সnান pসব, কুমারী মরীর সশরীের sগpেবশ, সমািধ থেক যীশূর পুনrtান, মৃতু র পের আমােদর 
আtার জবাবিদিহতা, -egেলা  ভুল হাক, িঠক হাক - যথাথ বjািনক দাবী। হয় যীশূর eকজন সত  সত i 
বাবা িছেলন নতুবা নয়। যথাথ বjািনক aনুসিnৎসার মাধ েমi eর জবাব িমলেত পাের। eটা কান 
“ নিতকতা” িকংবা “মূল েবােধর” p  নয়, eটা হেলা বjািনক বাsবতা  তথা সত ােnষী মনেনর p । 
আমােদর কােছ eটার জবাব দয়ার মেতা সাk pমান হয়েতা নi িকnt eিট  য eকিট বjািনক p  -eেত 
তা কান সেnহ নi। তেব িবjান যিদ aদরূ ভিবষ েত e pে র utর দয়ার মেতা কান pমান খুেঁজ পায়,  
আপিন e ব াপাের িনি ত থাকেত পােরন, ভ ািটকান সিটেক ucারনo করেত দেব না।  

  

যখন মাতা মরী মারা যান, হয় তখন তার দহ িবন  হেয় গেছ, নতুবা তার দহ ei পৃিথবী থেক sসরীের 
sেগ তুেল নয়া হেয়েছ। আনু ািনক dািয়tpাp রামান ক াথিলক চাচ eর aনুমান, সmpিত 1950 সােল তারা 
aধ ােদশ জাির কেরেছন, যখােন তারা বেলেছন sগ িজিনসটার সিত কােরর ' ভৗগিলক aিst' বাsিবকi 
আেছ, নiেল eকজন রমনীর শরীর িকভােব সখােন গেলা?  আিম eকথা eখােন বলিছ না য, কুমারী মাতােক 
িনেয় aনুিমত ei মতবাদ আসেলi িমথ া, (যিদo আিম িব াস কির eিট aবশ i িমথ াi হেত হেব)। আিম 
ধু ei যুিki খnন করেত চািc য, যারা বেলন e ধরেণর দাবী বjািনক aনুসnােনর বাiের রাখেত হেব। 

 বরং, ei কুমারীর ei গlিট সত  িকনা তা বjািনক সাk -pমােণর মাধ েম িনণয় করা যেত পাের - eিট 
তাi পরীkণেযাগ  eকিট বjািনক তt। আমােদর শারীিরক ভােব মৃতু  হেল আমােদর আtার জবাবিদিহ 
করেত হেব িকনা িকংবা সi সােথ ফেরশতােদর dারা িবচারপেবর গl, s তi মাদার মরীর সােথ যুk 
হoয়ার aেলৗিকক গlসমূহ, eবং eধরেনর aন ান  সব গlসমূহ-eর kেto eকi কথা খােট।  

  

pায়শi খুব aসৎ মতবাদ aবলmন কের বলা হয় য কান ধমীয় দাবীi বjািনক aনুসnােনর বাiের। 
aন িদেক eরাi আবার aিত pাকৃিতক রং- বরং-eর গl সমূহ, eবং মৃতু র পেরর জীবেনর কথা বেল সাধারন 
মানুষেদরেক aিভভূত করার চ া থােকন, িনেজর দল ভারী কের গাপন uপােয় জতার চ া, িকংবা 
uপসনালয় বৃিdর চ া থােকন। eটাi তােদর বjািনক শিk যা তােদরেক e সমs গlেক িব াসেযাগ  ভােব 
uপsাপন করার সামথ  দয়। eবং eকi সমেয় স সব িবষেয়র যৗিkক ব াখ া, বjািনক গেবষনা  িকংবা 
নুন তম সমােলাচনােক তুc-তািcল  করা হয়  - 'egেলা ধেমর িবষয়, িবjােনর eখান থেক দূের থাকা 
uিচৎ।'  িকnt তুিম গােছরটাo খােব - তলারটাo কুেড়ােব - e তা হেত পাের না। anত ধেমর তািtক আর 
আtপk সমথনকারী্েদর ei dমুেখা নীিতেক আমােদর কখেনাi p য় দoয়া uিচৎ না। দূভাগ বশতঃ 
তারপেরা, আমােদর মেধ  aেনেকi, eমনিক যারা ধেম িব াস রােখন না তারাo amান বদেন তােদরেক eকাজ 
gেলা aহরহi করেত দi। 
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আমার মেত, সনাতন ক র মৗলবাদীেদর িবপেk পাপেক দেল টেন আtpসাদ লােভর eকটা pেচ া। eেত 
aবশ  খুশী হবার মত কারণ আেছ - যারা ক াথিলক ধেমর pবkা যমন মাiেকল িবেহেদর পােয়র তলা থেক 
আেs আেs মািট সের যােc। তারপেরo যিদ আমােক বলা হয় সিত কােরর সনাতন ঈ র-িব াসী, ধমgn   
মেন চলা সৎ ধািমক আর aন িদেক  কপট, dমুেখাsভােবর,  গঁাজািমল দoয়া বক-ধািমকেদর মাঝ থেক 
কাuেক gহণ করেত, আিম জািন আমােক কানটা gহন করেত হেব।  

 

 তথ সtূ (aনবুাদেকর সংেযাজন) 

  

1.    eল. রন। হাভাড Sceintelogy eর pবkা। 1950 সাল থেকi িতিন e িনেয় কাজ r কেরন যা িতিন 
1952 সােল জনসমেk pকাশ কেরন। 1953 সােল তার e মতবাদেক িতিন ধেমর নাম eবং rপ দন। 1960 
সােল িতিন Sceintelogy ক ei বেল সং ািয়ত কেরন, e ধমনীিতর মূল হেলা, িব াস, আচরন আর 
ঐিতহািসক পটভিূম আর ধমনীিত শbিট িনেজi িনেজেক pিতফিলত কের। Sceintelogy চাচ eর aনুসারীরা 
e ধম সmেক বেলন, “সেত র িশkা হেলা e ধেমর মূল কথা”। মলূ শbিট িনেজi ল ািটন শb  scientia eর 
জাড়া যার মােন হেলা “jান, দkতা” aথ াৎ eর মূল িkয়াপদ হেলা জানা।  

  

  

2.    সান মুংগ মনু Moonies ধেমর pবkা। iuিনিফেকশন কিমuিনিট চাচ থেক 1970 সােল e ধেমর যাtা r। 
e ধমালmীরা িনেজেদরেক চােদর সnান মেন কেরন। 1974 সােল মিডসন sয়ার গােডন চােচর eক সমােবেশর 
মধ  িদেয় eর আনু ািনক যাtা r হয়। e ধমালmীেদর সাধনার িতনিট sর থােক, Moonies থেক সাধনার 
মাধ েম SUNNIES। eবং SUNNIES eর সাধনা থেক পাoয়া শিk o ভিk তােক KINGIES eর 
বা সেবাc sের িনেয় যােব, যা সাধনােক পিরপূন করেব।  

 
 
ড. িরচাড ডিকn, আজেকর dিনয়ার সবেচেয় pভাবশালী িবjানী, গেবষক eবং দাশিনকেদর aন তম। 
পশায় িববতনবাদী জীবিবjানী, akেফাড িব িবদ ালেয়র aধ াপক। যুিkবাদী eবং সমাজসেচতন 
লখািলিখর কারেণ সাধারণ মানুেষর মেধ  ড. িরচাড ডিকেnর খ ািত আজ আkিরক aেথi তু sশী। 

‘bাin oয়াচেমকার’, ‘ সলিফশ িজন’, ‘আেনােয়িভং দ  রiনেবা’, ‘kাiিmং মাun iেmpােববল’, ‘ ডিভলস 
চ ােpiন’ eবং ‘a ােnসটর টল’ সহ aসংখ  পাঠকনিnত জনিpয় ধারার িবjানিভিtক বiেয়র রচিয়তা।  
সmpিত িনজ uেদ ােগ তরী কেরেছন ‘িরচাড ডিকn ফাuেnশন’। তঁার সবেশষ বi - ‘দ  গড িডলুশন’ 
eখন পযn িবগত বাiশ সpাহ ধের িনuয়ক টাiমেসর ‘ বs সলার’ তািলকায় রেয়েছ। 
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তানবীরা তালুকদার, লখক eবং নৃত িশlী।  নদারল াnস-e বসবাসরত মুkমনার কা মডােরটর। 
aেনকিদন ধেরi inারেনট-e িলখেছন। বশ িকছু pবn দেশর দিনক পিtকােতo ছাপা হেয়েছ।  
iেমiল -  tanbira.talukder@gmail.com 
  
 


