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aনুবাদ : aজয় রায়

eকজন গভীরভােব ধমিন aিব াসী

“আিম ব িk ঈ েরর কlনা করেত চাiনা; আমরা আমােদর aসmূণ iিndেয়র সহায়তায় য মহািবে র গড়ন
eখন পযn সম ক বুঝেত পেরিছ eেতi dািমি ত ভেয় আমরা আplত।”
- আলবাট আiনsাiন। (1)

hদয় িনঃসৃত dা িল
eকিট িকেশার সবুজ ঘােসর oপর aেধামুেখ শািয়ত, oর িচবুক d'হােতর তালুর oপর িব াম করেছ। হঠাৎ
কেরi স aিভভূত হেয় পড়ল জটপাকােনা িকশলয় আর িশকেড়র ucিকত সেচতনতায়, িকmা kুd জগেত
বেনর আিবভােব, aথবা িপঁপড়া o িঝঁিঝঁ পাকার rপাnিরত eক জগেতর আকিsক uপিsিতেত; eমন িক
aিভভূত হেয় ঊঠেত পাের, যিদo স সময় aত িবশদ জানত না, কািট কািট ব ােkিরয়ার সমাহার kুd
জগেতর sl পিরসের িন ূপ o aদৃশ ভােব পু ীভূত হেয় oঠায়। aকsাৎ মেন হল, সবুজ ঘােসর চাদেরর kুd
বনানীিট যন ফুেল ফঁেপ uঠল eবং মহািবে র সােথ eক হেয় িমেশ গল; আর বালকিট িনিব মন িনেয় eর
গভীের হল আtমg। ei aভূতপূব aিভjতার স ব াখ া দঁাড় করাল ধমীয় দৃি েকাণ থেক - eকিট
aেলৗিকক ঘটনা rেপ। পরবতীকােল িকেশারিট পিরণত হল eকজন পুেরাপুির পুেরািহেত। িতিন e িলয়ান
পুেরািহত িহেসেব দীিkত হেলন, eবং হেয়িছেলন আমার িবদ ালেয়র ধমgr o আমার eকজন িpয় িশkক।
তঁােক আিম খুব dা করতাম। তঁার মত চমৎকার uদারপnী eকজন পাdী পেয়িছলাম - e আমার ভাগ ;
কােজi আমােক কu বলেত পারেব না য স সময় ধেমর aমৃত আমােক গলাধঃকরণ করােনা হেয়িছল।
aন কান মুহূেত eবং aন কাথাo, ঐ িকেশারিট হেত পারতাম আিম - নktখিচত কােলা আকােশর নীেচ aিভভুত হিc কালপুrষ, কাশ েপয় eবং সpষী pভৃিত তারাপুে র মাহনীয় দৃেশ , মািহত হিc a সজল
চােখ ছায়াপেথর a “ত স ীেতর মুcনায়, aথবা লাল জসিমেনর রােতর সুবােস eবং আি কার uদ ান থেক
ভেস আসা ug ানযুk ফুেলর সৗরেভ আিম িবেমািহত। p হেc eকi ধরেনর aনুভূিত বা hদয়ােবগ
আমার ধমgrেক ঠেল িনেয় গল eকিদেক, আর আমােক িঠক িবপরীেত, aন িদেক - িকnt কন? utরিট
িকnt সহজ নয়। pকৃিত o মহািবে র pিত আধা-মরমী সাড়াদান িবjানী o যুিkবাদীেদর মেধ eকিট সাধারণ
ঘটনা। eর সােথ আিধেভৗিতক বা aিতpাকৃত িব ােসর কান সmক নi। আমার ধমgr, anত শশবকােল,
আমার মেন হয় ডারuেনর 'দ aিরিজন aব িsিসেজর' সমাপনী পঙিkgেলার কথা জানেতন না (eবং আিমo
না), সi িবখ াত 'eনট া l ব াংক' aনুেcদিট, যার aভ nের রেয়েছ সi aনুপম কথাgc :

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

আiনsাiেনর মহাজাগিতক ধম o aন ান pসংগ

“ যখােন ঝাপঝােড়র oপর পাখীরা গাiেছ, যখােন িবিচt ধরেনর পাকা-মাকড় iতsত
ঘুরেছ-িফরেছ, আর যখােন আd মািটর নীেচ কীট-কৃিমরা gিটgিট কের pেবশ করেছ .. । ”
িতিন যিদ ei কথাgেলা তখন জানেতন তাহেল তৎkণাৎ ei কথাgেলার সােথ eকাt হেয় যেতন, আর
পিরণােম পাdী না হেয়, হেয় uঠেত পারেতন eকজন ডারuiনবাদী eবং িব াস করেতন, সবিকছুi 'uৎপn
হেয়িছল আমােদর চতুিদেক িkয়াশীল িনয়েমর ভতর িদেয়': (2)
পাঠgহণ কােল আমােদর খলা িছল - তঁােক ধমীয় পুsেকর পৃ া থেক সিরেয় eেন 'ফাiটার কমােnর' বা e
ধরেনর কিতপয় রামা কর গেlর িদেক টেন আনা। িতিন রয় াল িবমান বািহনীেত যুdকালীন কেম িনযুk
িছেলন; ei hদ তা িনেয়, eবং সে iংল ােnর চােচর pিত eখনo পাষণকরা িকছু ভালবাসা িনেয় (anত
pিতেযািগতার সােথ তুলনা কের), আিম পরবতীকােল জন বৎ জম ােনর কিবতা পেড়িছঃ আমােদর পাdী
eকজন পুরােনা বমািনক, তারা eখন িন ুরভােব তঁার ডানাgেলা কতন কেরেছ, িকnt eখনo রিk uদ ােনর
পতাকাবাহী দnিট aেনক ucতর িবষয়ািভমুেখ িদক িনেদশ কের .. .. .. ।
সুতরাং, pকৃিতর যুd থেক, dিভk o মৃতু থেক আমােদর কlনায় aিধকাংশ সেবাৎকৃ মূল বান বstিনচয়,
যমন ucতর জীব-জntর uৎপিt, সরাসির uপজাত হয়। জীবেনর e ধরেনর দৃি ভি েত মহt আেছ, যার
সােথ জিড়েয় আেছ নানা pকৃিতর kমতা, যা আিদেত কিতপয় rেপ বা eকেক িনঃ াস-p াস gহণ করত; eবং
যখন িচরnন aিভকেষর িনয়ম aনুযায়ী ei gহিট চkাকাের আবিতত হেত থাকল, aিত সরল আরm থেক
anহীন rেপ pােণর িববতন িছল চমৎকার o িবsয়াপn, eবং তা kমাগত িববিতত হেc।
' পল bl ডট' e কাল সাগান িলেখিছেলন :
eিট িক রকম ব াপার হল য, কান ধমi িবjােনর pিত সামান তম দৃি পাত কের বেলিন, “eিট আমরা যা
ভেবিছলাম তার চাiেত ভাল। আমােদর পয়গmররা যা বেলিছেলন তার চাiেত মহািব িক aেনক বৃহৎ,
মহtর, সূkতর, aিধকতর সুচাr?” পিরবেত তঁারা বেলন, “না, না, না। আমার দবতা eক kুd দবতা, eবং
আিম চাiব তােক স ভােবi রাখেত।”(3) মহািবে র িবশালতার oপর, যা iেতামেধ i আধুিনক িবjান
দিখেয় িদেয়েছ, য ধম, তা পুরাতনi হাক আর নতুনi হাক, aিধকতর grt দেব সi ধম aবিশ
dােক আকষণ করেত পারেব; eবং মেন হয় না য pথাগত িব াস থেক uৎkিরত ভয় িমি ত dােক ধম
আর ধের রাখেত পারেব।

কাল সাগােনর বigেলা তুরীয় িবsেয়র sায়ু-pাnেক sশ কের - য aপার িবsয়েক গত শতাbীgেলােত ধম
eতিদন িনেজর কুিkগত কের রেখিছল। আমার লখা বigেলাo স eকi আকাkkােতi লখা। ফেল আিম
aিভেযাগ নেত পাi য, আিম না িক গভীরভােব ধমিন । জৈনক আেমিরকান ছাt আমােক িলেখিছল য স
তার aধ াপকেক িজেjস কেরিছল য আমার সmেn তঁার কান ধারণা আেছ িক না। িতিন utর িদেয়িছেলন
'aবশ i'। 'তঁার iিতবাচক িবjান ধেমর সােথ স িতহীন, িকnt িতিন pকৃিত o মহািবে র চারপােশ মােমর
পািলশ লািগেয় হেষাৎফুl পিরেবশ সৃি কেরন। আমার কােছ eটাi তা ধম।'
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িকnt ধম িক সিঠক শb ? নােবল পুরsার িবজয়ী পদাথিবদ (eবং নািsক) িsেভন ভাiনবাগ তঁার 'ি ম aব
ফাiনাল িথoির' gেn aেনেকর মতi e বkব রেখিছেলন ◌ঃ
aেনেক ঈ র সmেক বশ uদার, pশs eবং নমনীয় দৃি ভি পাষণ কেরন - ফেল eিট
aসmব নয় য তারা যখােন ঈ রেক খুজ
ঁ েব সখােনi তঁার দখা িমলেব। আমরা eমন
কথাo বলেত িন - 'ঈ রi হেলন চরম বা শষ পিরণিত', িকmা 'ঈ র হেলন pকৃিতর
সুnরতম pকাশ', aথবা 'ঈ রi হেলন মহািব '। aবশ i, য কান শেbর মত ঈ র শেbর
oপরo আমরা পছn মত aথ আেরাপ করেত পাির। আপিন যিদ বলেত চান -'ঈ রi শিk'
aবশ i তা বলেত পােরন, eবং তাহেল আপিন eকখn কয়লােতo তঁার সnান পােবন।

ভাiনবাগ aবশ সিঠক বেলেছন য ঈ র শbিট, যিদ না eর aথ মানুেষর কােছ aেকেজা হেয় পেড়, জনগণ
সাধারণত য ভােব বােঝ সi aেথi ব বhত হoয়া uিচত ◌ঃ aথাৎ eকজন আেলৗিকক সৃি কতােক িচিhত
করেত eবং িযিন আবার “আমােদর যথাযথ uপাস ”।
aিতpাকৃত ধম থেক আiনsানীয় ধমেক পৃথক করেত না পারার ব থতার কারেণ aেনক dভাগ জনক
সংশেয়র সৃি হেয়েছ। aেনক সময়, নানা pসে আiনsাiন ঈ র শbিট ব বহার কেরেছন (eবং বলাবাhল ,
িতিনi eকমাt নািsক িবjানী নন, িযিন e কাজ কেরেছন), যার ফেল aেনক ভুল বাঝাবুিঝর সৃি হেয়েছ।
আর eিট করেত pয়াস পেয়েছন aিতpকৃিতিবদরা; eঁরা aিত uৎসােহ মহান িচnািবদেক তােদর িনেজেদর বেল
দাবী কের ei ািn িবলােস inন জুিগেয়েছন। িsেফন হিকংেয়র 'কােলর সংিkp iিতহাস'(4) বiিটর “তাহেল ঈ েরর মেন কী আেছ তা আমােদর জানা uিচত” - ei নাটকীয় (না িক d বুিd pেণািদত?) সমািp
বাক িটর গঠনৈশলী কুখ াতভােব trিটপূণ। eর ফেল ভুলkেম হেলo মানুষ িব াস কের য, হিকং হেলন
eকজন ধমpাণ ব িk। 'দ সেkড ডপ aব নচার' e কাষ জীবিবjানী uরসুলা gডeনাফ য সব uিk
কেরেছন তােত তঁােক মেন হেত পাের হিকং বা আiনsাiেনর তুলনায় aিধকতর ধমিন । তার লখা থেক
িগজা, মিnর, মসিজদ ভালবােসন eবং তঁার পুsেকর aসংখ aনুেcদ apাসি কভােব তুেল eেন aিতpাকৃত
ধেমর পেk গালা বাrদ িহেসেব ব বহার করা যেত পাের। eমন িক িতিন িনেজ 'ধমpাণ pকৃিতবাদী'
(Religious Naturalist) িহেসেব আখ ািয়ত হেত ভালবােসন। িকnt তবুo যেtর সােথ তঁার বiিট পড়েল
সেnহাতীতভােব pতীয়মান হেব য, আিম যতটা কেঠার নািsক, িতিনo, pকৃতপেk ততটাi।
pকৃিতবাদী eকিট aিনি তাথক বা d থক শb। আমার কােছ eিট আমার শশেবর নায়ক িহঊ লাফিটংেয়র
ডkর দািলটলেক ঐকািnকভােব আবাহন করার মত (িযিন pস kেম হেলন eমন ব িk যার রেয়েছ তার
চারপােশ eiচ eম eস িবগেলব 'দাশিনক' pকৃিতবাদীর sশ । a াদশ o ঊনিবংশ শতাbীেত pকৃিতবাদী
বলেত যা বাঝান হত আজo শbিট স aেথi আমােদর কােছ বাধগম ◌ঃ 'pাকৃিতক জগেতর eকজন
িশkাথী'। িগলবাট হায়াiট থেক r কের pকৃিতবাদীরা ei aেথ aিধকাংশi িছেলন পাdী। আর ডারuiন
িনেজ়o চেয়িছেলন চােচ যাগ িদেত - ei আশায় য চােচ তঁার িনrপdব gামীণ জীবেন িঝঁিঝঁ পাকার pিত
তঁার pবল আসিk িনেয় কািটেয় দেবন। িকnt দাশিনেকরা 'pকৃিতবাদী' ক aেনক বশী িভn aেথ ব বহার কের
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থােকন - িঠক 'aিতpকৃিতবাদী'র িবপরীত aেথ। জুিলয়ান বািjিন নািsকতার(5) pস িটর ব াখ া কেরেছন
eভােব ◌ঃ
'aিধকাংশ নািsকরা িব াস কেরন য যিদo মহািব eকi pকার পদােথ পিরপূণ eবং তা হল ভৗত, তাহেলo
ei ভৗত বst থেকi আেস মন, সৗnয, আেবগ, নিতক মূল েবাধ .. .. eক কথায় জীবন pপে র সকল
sরgাম - যা মনুষ জীবনেক সমৃd কের।'

মিsেsর aভ nের সংঘিটত ভৗত সtািদর aিত জিটল িমথিskয়া থেক udূত হয় মানুেষর িচnা o আেবগ।
eকজন নািsক ব িk ei aেথ দাশিনক pকৃিতবাদী িযিন মেন কেরন pকৃিত o পািথব জগেতর বাiের িকছু
নi, দৃশ মান মহািবে র anরােল oৎ পেত থাকা aিতpাকৃত সৃি শীল কান বুিdমtার aিst নi,
দহাতীত আtা নi eবং নi কান aেলৗিককতা - ব ত য় কবল য eমন িকছু pাকৃিতক pিতভাস রেয়েছ
যা আমরা eখনo পুেরাপুির বুেঝ uঠেত পাির িন। যিদ eমন কান aেবাধ ঘটনা থােক যা আমােদর কােছ
eখনo ব খ াতীত, আমরা মেন কির aদূর ভিবষ েত eর রহস uেnািচত হেব, eবং তা pাকৃিতক ব খ ার
পিরম-ল থেকi। আমরা যখন রংধনুর রহস ভদ কির, eর aপার সৗnয - চমৎকািরt িকnt িবnুমাt hাস
পায় না।
আপাত দৃি েত মেন হেলo, আমােদর কােলর
িবjানীরা িকnt মােটo ধমবাদী নন যিদ আপিন তােদর
িব াসgেলােক aিভিনেবশ সহকাের িবে ষণ কের দেখন। eকথা িনঃসেnেহ আiনsাiন o হিকংেয়র kেt
সিত । বতমান 'esনমার রয় াল' o 'রয় াল সাসাiিটর' সভাপিত মািটন িরস বেলিছেলন য িতিন চােচ যান
eকজন 'aিব াসী e িলকান' িহেসেব .. .. াiবিটর pিত aনুগত তা বশত। তঁার কান ধমীয় িব াস নi,
তেব কিবtময় নসগবােদ aংশ নন যা মহািব aন িবjানীেদর মেধ o জািগেয় তােল, যােদর কথা আিম
আেগ uেlখ কেরিছ। সmpিত টিলিভশেন pচািরত কথেপাকথেন pস kেম ধাtীিবদ ািবশারদ o িbিটশ
ihিদবােদর eকজন নমস sm, আমার বnু রবাট uiনেsানেক চ ােল ছুেড় িদেয়িছলাম eিট sীকার করােত
য তঁার ihিদবািদতা হল ei pকৃিতর eবং িতিন সিত i eমন িকছুেত িব াস কেরন না যা aিতpাকৃত। িতিন
eিট pায় sীকার কের িনেলo, শষ পযn বড়ার আড়ােল আ য িনেলন (সেত র খািতের বলেত হয় য িতিনi
আমার সাkাৎকার িনিcেলন, eর uেlাটা নয়)। আিম চেপ ধরেল িতিন বেলিছেলন য ihিদ ধম তঁােক
শৃ লার মাধ েম জীবন গঠেন সাহায কেরিছল eবং সুnর জীবন যাপন করােত িশেখেয়িছল। হয়েতা তা িঠক;
িকnt তা, aবশ i, aিতpাকৃত কান দাবীর মূেল র oপর সামান তম pভাবo রােখ না। aেনক নািsক বুিdজীবী
রেয়েছন যঁারা গেবর সােথ িনেজেদর ihিদ বেল পিরচয় িদেয় থােকন eবং ihিদ রীিত নীিত পালন কেরন সmবত pাচীন ঐিতেহ র pিত dাবশত aথবা িনহত আtীয় sজনেদর pিত আনুগেত র কারেণ; e ছাড়াo
কারণ হল হতবুিd o সংশয়ী icায় িনেজেক সেব রবাদী ভিkমেতর সােথ িচিhত করা, যা আমরা aেনেকi
eর মহান pবতেকর সােথ aংশ িনেত চাi, িতিন আলবাট আiনsাiন। তারা হয়েতা িব াস কের না, তেব
ড ািনেয়ল ডেনেটর শbgc ধার কের বলা যায়, তারা 'িব ােসর oপর িব াস রােখ' (believe in belief)।
আiনsাiেনর eকিট বhল udৃত মnব হল 'ধম ছাড়া িবjান খ , িবjান ছাড়া ধম an।'(6) িকnt
আiনsাiন eo তা বেলিছেলন,
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আমার ধমীয় িব াস সmেক আপনারা যা পেড়ন তা aবশ i িমথ া, eিট eমন eক িমথ া যা
kমাnেয় পdিতগতভােব পুনরাবৃt হেত থােক। আিম কান ব িk ঈ ের িব াস কির না eবং
কখনo asীকার কির িন বরং পির ারভােব pকাশ কেরিছ। আমার মেধ যিদ eমন কান
িকছুেক ধমীয় বেল সনাk করা যায় তা হল িবে র গড়েনর জন আমার aনািবল pশংসা, য
িব -গড়নেক আমােদর িবjান e পযn uেnািচত কেরেছ। (2)

uk বkব থেক িক মেন হেত পাের য, আiনsাiন sিবেরািধতা কেরিছেলন ? তঁার কথাgেলা িক uভয়
পেkর সমথেন তুেল eেন যুিk িহেসেব ব বহার করা যায়? না। 'ধম বা িরিলিজয়ন' শbিটেক আiনsাiন
eেকবােরi িভn িবছু িকছু aেথ ব বহার কেরেছন যা pচিলত aেথ ব বhত 'ধম' শb থেক সmূণ sতnt।
aিতpাকৃত বা আেলৗিকক ধম o আiনsাiনীয় ধেমর মেধ পাথক বাঝােত আিম যখন agসর হিc, মেন
রাখেবন য আিম কবল aিতpাকৃত দবতার িব ািn বা pব না িনেয় কথা বলিছ।
আiনsাiন থেক আরo কিতপয় udৃিত চয়ন করা যাক, যা থেক তঁার ধম-pকৃিতর িকছুটা সৗরভ পাoয়া
যােব:
আিম গভীরভােবi ধমীয় aিব াসী (religious non believer)। eিটেক বলা যেত পাের eক ণীর নতুন
ধম। আিম কখনo pকৃিতর oপর কান uেdশ আেরাপ বা eর সােথ কান লk যুk কিরিন। aথবা eমন
িকছু আেরাপ করেত চাi না যার ব াখ া হেত পাের 'নৃ-rপকাি ত' (anthropomorphic)। pকৃিতর মেধ
আিম যা দিখ তা হল eর চমকpদ গড়ন - যার রহস আমরা খুব সামান i uেnাচন করেত পেরিছ, eবং
pকৃিতর ei িবশাল িবsয় য কান িচnাkম মানুষেক িবনয় o নmতায় ভিরেয় দয়। e হল eক সিত কার
ধমীয় aনুভূিত যার সােথ aবশ মরমীবােদর (mysticism) কান সsক নi।
ব িk ঈ েরর ধারণা আমার কােছ eেকবােরi িভনেদশী (alien) eবং eমন িক মেন হয় বশ সরলo।
আiনsাiেনর মৃতু র পের aিধক সংখ ক ধমবাদীরা বাধ কারেণi তঁােক িনেজেদর বেল দাবী করেত থােক।
সমকালীন ধািমক সহকমীেদর aেনেক aবশ তঁােক দেখিছেলন িনেজেদর থেক aেনক আলাদা কের, িভn
দৃি েত। 1940 সােল আiনsাiন তঁার সi য িবখ াত uিk - 'আিম ব িk ঈ ের িব াস কির না',(7) eর
সমথেন eকিট িবখ াত pবn িলেখিছেলন। ei pবn eবং e ধরেনর aেনক বkেব ধমীয় গাড়ােদর কাছ
থেক আসা িচিঠর ঝড় uেঠিছল স সময়। eর মেধ aেনকgেলা তঁার ihিদ-uৎসেক পেরাk কটাk কেরo
লখা হেয়িছল। আiনsাiেনর বkেব র য িনযাস পরবতী aংেশ তুেল ধরা হেয়েছ তা ম াk জােmেরর লখা
'আiনsাiন en িরিলিজয়ন' পুsকিট থেক। (আমার ব বhত আiনsাiেনর ধম িবষয়ক udৃিতgেলার মূল
uৎসo ei gnিট)।
কানসাস শহেরর রাম ান ক ােথািলক িবশপ বেলিছেলন,
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'eটা খুবi dঃখজনক য, য ব ািk পুরাতন বাiেবল (Old Testament) বিণত জািত থেক
udূত eবং ঐ ধমgn থেক িশkালাভ কেরেছন, িতিন িকনা আজ সi জািতর মহান
ঐিতহ েক asীকার করেছন।'

aন ক ােথািলক পাdীরাo eকi সুের সুর িমিলেয় বলেছন ◌ঃ

“ব িk ঈ র ব িতেরেক aন কান ধরেনর ঈ র নi। .. .. আiনsাiন জােনন না িতিন কী বলেছন। িতিন
যা বলেছন সব াn । িকছু ব িk, যেহতু তঁারা কান িবেশষ kেt ucতর jান aজন কেরেছন, স কারেণ
মেন কেরন য সব ব াপােরi মতামত ব k করেত তঁারা পারদশী।”

ধম eমন eকিট kt যখােন য কারo পেk িবেশষj সাজার দাবী িবনা pে মেন নয়া যায় না। যমন,
কান eক পরী-িবেশষj eেস hট কের পরীেদর ডানার যথাথ আকৃিত o রং িনেয় jানদান করেত থাকেল ঐ
পাdী মেহাদয়, িন য় িবনা বাক ব েয় তার কথা মেন নেবন না। িতিন o িবশপ uভয়i মেন কেরন য, যেহতু
আiনsাiেনর ধমতেttর oপর কান pিশkণ নi, তাi িতিন ঈ েরর srপ aনুধাবন করেত পােরন িন। িকnt
e কথা সত নয়, আiনsাiন ভালমতi জানেতন িতিন কী asীকার কেরেছন।
জৈনক যুkরা ীয় রামান ক ােথািলক আiনজীবী, িযিন সমg ি ি য়ান চাচ সেmলেনর পেk কাজ করেতন,
eক সময় আiনsাiনেক িলেখিছেলন ◌ঃ
'আপিন eমন বnব রেখেছন যােত আমরা গভীর dঃখ pকাশ করিছ, ... কারণ ei বkেব র মধ িদেয় ব িk
ঈ েরর ধারণােক আপিন পিরহাস কেরেছন। গত দশ বছের কান িকছু eমনভােব িহেসব কের দখা হয় িন
যােত জনগণ মেন করেত পাের য জামানী থেক ihিদ িবতাড়েনর পছেন িহটলােরর সামান তম যুিk থাকেত
পাের, যা আপনার বkব কেরেছ। আপনার বাক sাধীনতা aবশ i আেছ sীকার কের িনেয়o, আিম বলব
আপনার (ঈ র সmেn) বkব য়ুkরাে aশািnর বৃহtম uৎস িহেসেব দখা িদেয়েছ।'

জৈনক িনয়কবাসী ihিদ যাজক uিk কেরেছন, “আiনsাiন aবশ p াতীতভােব বড় মােপর িবjানী, িকnt
ধম সmেক তঁার দৃি ভি
ihিদ-ধম থেক eকশত আিশ িডিg’ িবপরীেত aবিsত।”
'িকnt'? 'িকnt'? 'eবং' বলা হল না কন?
িনu জািসেত eকিট iিতহাস সাসাiিটর সভাপিত িচিঠ িলেখিছেলন যখােন eত জঘন ভােব ধমীয় মেনাভি র
dবলতা pকাশ পেয়েছ য eিট d'বার পঠনেযাগ ◌ঃ
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“আমরা আপনার িবদ ামtার pিত dাশীল, ড. আiনsাiন। িকnt eকিট িজিনষ রেয়েছ যা আপিন শেখন
িন- ঈ র হল eকিট চতন ময় সtা বা eকিট চতনা যঁােক দূরবীkণ বা aণু◌ুবীkণ িদেয় ধরা যায় না, িঠক
যমন মগজেক িবে ষণ কের মানুেষর ধ ান-ধারণােক বা আেবগেক দখা যায় না।(8)
“ যমনিট সবাi জােন ধেমর িভিt হল িব াস, jান নয়। pিতিট িচnাkম ব িk মাti, সmবত কান না কান
সময় ধম িনেয় সেnহ-ভীিতেত আkাn হেয় থােক। আমার িনেজর িব াসo aেনকবার িচর খেয়েছ। িকnt
আমার aধ ািtক aেপরেনর কথা কারo কােছ কখনo pকাশ কির িন dিট কারেণ ◌ঃ (1) আমার ভয় হত য
eিট pকাশ করেল eমন িক সামান iি তo, আমার কান কান সহেযাগীর জীবন o আশার িবচলন ঘটােত o
kিত সাধন করেত পাের; (2) কারণ আিম eকজন লখেকর সােথ eকমত, িযিন বলেতন, “ য কান ব িkর
মেধ স ীণ লkণ থাকেত পাের যা কান ব িkর িব াসেক ংস কের িদেত পাের। " .. .. আিম আশা কির,
ড. আiনsাiন, আপনার বkব েক ভুলভােব utাপন করা হেয়েছ, eবং আপিন aিচেরi aিধকতর মধুর কথা
আেমিরকান জনগেণর িবশাল aংশেক শানােবন যারা আনেnর সােথ আপনার মত pিতভােক সmান জানােত
চায়।”

িক মারাtক kিতকর hদয় uেnািচত পt ! pিতিট বােক র সােথ যন বুিdবৃিtক o নিতক িভrতা ঝের ঝের
পড়েছ।
কম হয় pিতপnকারী, িকnt aিধকতর মমntদ হল oকলােহামায় aবিsত 'ক াভালির তােবনাকল
eেসািসেয়শেনর' pিত াতার লখা িচিঠিটঃ
“pেফসর আiনsাiন, আমার িব াস আেমিরকার pিতিট ি s ধমাবলmী আপনােক জবাব
দেব, -আমরা আমােদর ঈ র eবং তঁার পুt িয ি েsর oপর থেক আমােদর িব াস
সিরেয় নব না, িকnt আপিন যিদ ei জািতর জনগেণর ঈ রেক িব াস না কেরন তাহেল
আমরা আপনােক আhান জানািc আপিন যখান থেক eেসেছন সখােন িফের যেত।
আিম isাiেলর কল ােণ আমার kমতায় যথাসাধ কেরিছ, eবং তখন আপিন eেদেশ চেল
eেলন, eবং সােথ আপনার ঈ র িনnুক িজhা িনসৃত eকিট বাক ; isাiলেক ভালবােস
eমন সব ি s ধমাবলmীেদর সিmিলত pেচ া আমােদর দশ থেক ihিদ িবেdষ দমন করেত
যা পাের স তুলনায় ঐ ধমিবেdঘী বাক িট আপনার জনগেণর sােথর aেনক বশী kিত
কেরেছ। pেফসর আiনsাiন, যুkরাে র pিতিট ি s ধমাবলmী আপনােক eখনi pতু tর
দেব, ‘আপনার পাগলােট o াn িববতনবাদেক সােথ িনেয় জামানীেত িফের যান, যখান
থেক eেসেছন; aন িবকlিট হল য জনগণ eেদেশ আপনােক aিভনnন জািনেয় gহণ
কেরেছ িঠক সi সময় যখন আপনার িনজেদশ আপনােক পালােত বাধ কেরেছ সi
জনগেণর িব াসেক ভেঙ ফলার চ া থেক িবরত থাকুন।”
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তঁার আিsক সমােলাচকরা eকিট িবষেয় সিঠক য আiনsাiন তােদর eকজন নন। তঁােক য বলা হত 'িতিন
eকজন আিsক' তা িতিন বাববার দৃঢ়তার সােথ asীকার কের eেসেছন। তেব িক িতিন ভলেতয়ার বা
দাiেদরেতর মত pত ােদশিবেরাধী ঈ রবাদী? aথবা িsেনাজার মত সেব রবাদী - যঁার দাশিনক মতবােদর িতিন
pশংসা কেরেছন :
আিম িsেনাজার ঈ রেক িব াস কির, িবরাজমান শৃ লাময় ঐকতােন িযিন িনেজেক মেল
ধেরেছন, eমন কান ঈ ের নয় িযিন িনেজেক মানুেষর ভাগ কম o ভালমেnর সােথ সmৃk
রােখন।(9)

ব বhত কেয়কিট পিরভাষার aথ িনেয় d'eকিট কথা বলা যাক। eকজন আিsক বা ঈ রবাদী aিতpাকৃত
বুিdমtার aিsেt িব াসী, িযিন pথেমi মহািব সৃি র আসল কাজিট সmn করা ছাড়াo, eখনo আেশ
পােশi আেছন তঁার সৃি র তদারিকর জন eবং তঁার আিদ সৃি র oপর pভাব িবsােরর জন । aেনক
aিsক বাদী িব াস-পdিতেত দবেদবীরা মনুষ িবষেয় িনিবড়ভােব সmৃk থােকন।(10) িতিন (ঈ র) ভেkর
pাথনায় সাড়া দন, পাপ kমা কেরন বা eর জন শািs দন, আেলৗিকক ঘটনা ঘিটেয় জগেত হsেkপ করেত
ভালবােসন, মnকাজ o ভালকাজ িনেয় মাথা ঘামান eবং িতিন জােনন কখন তা আমরা করব (eমন িক করার
িচnা করেলo)। eকজন pত ােদশ িবেরাধী আিsক’o (deist) aিতpাকৃত বুিdমtায় িব াসী, িকnt িতিন eমন
eকিট সtা িযিন কবল য িনয়মািদ pথমিদেক সৃ মহািব পিরচালনা কের সi সব তরীেতi িনেজেক
সীমাবd রেখিছেলন, aন কান িবষেয় নয়। pত ােদশ িবেরাধী আিsেকর ঈ র eর পর থেক আর কখনo
হsেkপ কেরন িন, eবং মনুষ সংি
িবষয়ািদেত aবশ i তঁার কান আকষণ নi। সেব বাদীরা
(pantheist) aিতpাকৃত ঈ ের িব াস কের না, তেব তারা ঈ র শbিট ব বহার কের pকৃিতর নািতpাকৃত
সমাথক শb rেপ; aথবা মহািব েক বাঝােত, িকংবা পিরপূণ িনয়মািদ বাঝােত, য িনয়মািদর মাধ েম pকৃিতর
িkয়ািদ সmািদত হয়। pত ােদশ িবেরাধীরা ক র ঈ রবাদীেদর থেক sতnt ei aেথ য তােদর ঈ র pাথনায়
কণপাত কেরন না, পাপ বা sীকােরািkেত কান ঔৎসুক নi, আমােদর মেনর কথা পড়েত পােরন না, চমকpদ
আেলৗিককt দিখেয় জাগিতক ব াপাের হsেkপ কেরন না। pত ােদশ িবেরাধী ঈ রবাদীরা সেব রবাদীেদর
থেক ei িহেসেব sতnt য তােদর ঈ র eক eকক, মহাৈবি ক বুিdমtা - aন িদেক সেব রবাদীেদর ঈ র
হেলন আল ািরক বা rপক (metaphoric) - যন মহািবে র িনয়মাবলীর জন চয়নকৃত কিবtময় pিতশb।
সেব রবাদ হল pমt নািsকতার eক কাব ময় pকাশ, আর pত ােদশ িবেরাধী ঈ রবাদ হল জল িদেয় লঘুকৃত
আিsকতা।
e কথা মেন করার যেথ যুিk আেছ য আiনsাiনবাদ বা আiনsাiেনর নােম কিথত ধম সmেক তঁার
মতবাদ কান kেমi pত ােদশ বিজত আিsকতা নয়, eবং aবশ i িব d আিsকতার pকাশo নয়। য
বাক াবলী বা udৃিতসমূহ তঁার ধম-দৃি ভি র িনেদশক বেল ধরা হয় সgেলা িবেবচনা করেলi eর pমাণ পাoয়া
যায়। e ধরেনর pায়শ udৃত বাক াবলীর মেধ রেয়েছ, যমন ◌ঃ 'ঈ র সূkানুভূিতময় িকnt pিতেশাধপরায়ণ
নন', 'িতিন পাশা খেলন না', 'মহািব সৃি েত ঈ েরর িক কান িবকl পছn িছল', . । (3)
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'ঈ র পাশা খেলন না' - e বাক িটর aনুবাদ হoয়া uিচত 'সকল বstর anের iতsততা (randomness)
িবরাজ কের না'। 'মহািব সৃি েত ঈ েরর িক কান পছn িছল' - e কথার aথ 'মহািব িক aন কান
pিkয়ায় বা পdিতেত r হেত পারত?' আiনsাiন 'ঈ র' শbিটেক িব d rপক o কািব ক aেথ ব বহার
কেরিছেলন। িsেফন হিকংo, eবং aিধকাংশ পদাথিবদi আiনsানীয় aেথ ei শbিট ব বহার কের থােকন,
িবেশষ কের য সব পদাথিবদ ধমীয় aল ািরক ভাষার আ য় িনেত ভালবােসন। পল ডিভেসর রিচত 'ঈ েরর
মন' (The Mind of God), আমার মেন হয়, আiনsানীয় সেব রবাদ o eক ধরেনর as pত ােদশ
বিজত ঈ রবােদর মধ বতী sােন iতsত িবচরণ কের। e কােজর জন aবশ পল ডিভসেক টmlন
পুরsাের ভূিষত করা হেয়িছল।(11)
sয়ং আiনsাiন থেক আর eকিট udৃিত িদেয় আিম আiনsানীয় ধম িনেয় আেলাচনার uপসংহার টানেত
চাi :
“ কান িকছুর প ােত, যা aিভjতা-uপলbনীয়, তা aনুধাবন করেত হেল ‘eমন িকছুর’
aিst sীকার করেত হয় যা আমােদর anর সম কভােব বুেঝ uঠেত পাের না eবং eর
সৗnয o গিরমা আমােদর কােছ uপনীত হয় apত kভােব eবং aিত dবল pিতফলেনর
আকাের। eিট ধমপরায়ণতা। ei aেথ আিম ধমপরায়ণ।”

ei aেথ আিমo ধমপরায়ণ- ধু সi ব াক াংশিট সmেক যখােন বলা হেয়েছ , “ আমােদর anর সম কভােব
বুেঝ uঠেত পাের না” সিট সmেক আিম িভn মত পাষণ কির। ei বাক িটর aথ কখনo হেত পাের না য
ei মুহূেত aেবাধ কান সtা “িচরকােলর জন i aেবাধ ” হেয় থাকেব। িকnt আিম কখনo 'ধািমক বা
ধমপরায়ণ' ei aিভধায় িচিhত হেত পছn কির না, কারণ eিট লােকর কােছ ভুল aথবহন করেব। eিট
মারাtকভােব kিতকর o াn aথবাহী কারণ জনগেণর বৃ tর aংেশর কােছi 'ধেমর' anিনিহত aথ হেc
'aিতpাকৃত' (supenatural)। কাল সাগান সুnরভােব eিট utাপন কেরেছন,
“.. .. যিদ 'ঈ র' শb িদেয় মহািব েক িনয়ntণকারী eকgc পািথব িনয়ম’ ক কu বুঝেত
চান, তাহেল িন য় স ধরেনর ঈ র রেয়েছ। e ধরেনর ঈ র ভাবােবেগর িদক থেক িকnt
eেকবােরi aসেnাষজনক .. .. aিভকষ িনয়েমর কােছ মাথা ঠিকেয় নামাজ, পুেজা বা
pাথনা করার কান aথ হয় না।”
কৗতুক uেdক করেলo, সাগােনর শষ বkব িট িকnt আেমিরকার ক াথিলক িব িবদ ালেয়র eকজন aধ াপক
রভােরn ডkর ফুলটন জ শীেনর বkেব aেনকটাi কািলমািলp হেয় গেছ। ei বkব িছল আiসsােনর
1940 খ াত 'ব িk ঈ র িবেরাধী' ধারণার oপর ভয়ানক আkমণ চালনার aংশ িবেশষ। শীন িবdrপাtক
ভি েত psাব রেখেছন eমন কu িক আেছন িযিন 'ছায়াপেথর' জন pাণ িবসজেন pstত? িতিন মেন
ভেবিছেলন য িতিন আiনsাiেনর বkেব র িবrেd জারােলা নmর aজন কেরেছন, িনেজর মেতর পেk
যতটা নয়। কারণ িতিন eর সােথ আরo সংেযাজন কেরেছন :
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“তঁার (আiনsাiেনর) মহাজাগিতক ধেমর (cosmical religion) eকিট মাt trিট রেয়েছ
: িতিন শbিটেত eকিট aিতিরk (iংেরজী) akর বিসেয়িছেলন - akরিট হল ‘eস’
(s)।”
না, আiনsাiেনর ধেম comical বা কৗতুকpদ িকছু নi। িকnt স যাi হাক, পদাথিবjানীেদর কােছ
আমার aনুেরাধ য তঁারা যন তােদর 'pতীক বা rপক' aেথ ঈ র শbিটর ব বহার করা থেক িবরত থােকন।
rপকােথ বা সেব রবাদী aেথ ব বhত পদাথিবদেদর 'ঈ র' বাiেবেলর, পুেরািহত-পািd- মাlা-ihিদ যাজকেদর
সবিবষেয় হsেkপ-icুক, aেলৗিকক ঘটনা ঘিটয়সী, anর-পঠনkম, পােপর শািs িবধায়ক, pাথনায়
সাড়াদানকারী, eবং সাধারেণর ভাষায় ব বhত ঈ র থেক আেলাক-বষ যাজন দূের aবিsত। ei dিট sতnt
ধারণােক eক কের icাকৃত সংশয় সৃি র aপেচ া আমার মেত, eকিট uc বুিdবৃিtক িব াসঘাতকতা।

aনুবাদেকর টীকা
1। িরচাড ডিকn পিরিচিত ◌ঃ িরচাড ডিকn eকজন খ াতনামা িববতনবাদী জীবিবjানী, তািttক aিভব িkবাদী।
2। আiনsাiেনর pাসি ক iংেরিজ udৃিতিট হল ◌ঃ I do not believe in a personal God and I have
never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called
religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our
science can reveal it.
3। eখােন আiনsাiেনর বাংলায় udৃিতgেলার যথাkিমক iংেরজী বাক gেলা হলঃ
God is subtle but he is not malicious
He does not play dice
Did God have a choice in creating the Universe ?
পাদটীকা
1) আiনsাiন কিথত বাক িটর iংেরিজ হেc ◌ঃ I don’t try to imagine a personal God: It suffices to
stand in awe at the structure of the world, insofar as it allows our inadequate senses to
appreciate it. '
2) মূল iংেরজী বাক িট িছল all was `produced by laws acting around us’.
3) মূল iংেরজী বাক িট িছল No, no, no! My god is a little god, and I want him to stay that way.
4) A brief History of Time, Stephen Hawking, Bantam Press, London, 1988
5) বiিটর পুেরা িশেরানাম ◌ঃ Atheism: A Very Short Introduction to the meaning of an atheist’s
commitment to nautralism
6) ‘Science without religion is lame, religion without science is blind.’
7) ‘I do not believe in personal God.’
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8) ভারতীয় bhবাদীরাo বেলন য পরম ‘bh’ হেলন চতন ময়, eকমাt িরয়ািলিট। ei bেhরi pকাশ হল জড় জগৎ
মহািব ।
9) pাসি ক iংেরিজ বাক িট িছলঃ I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the ordinary
harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of
human beings।
10) uদাহরণ: িহnু পৗরািণক ধেম bhা, িব ,ু মেহ র ছাড়াo aেনক ছাটখােটা দবেদবী (লkী, সরsতী, dগা, কালী,
কািতক, গেণশ, িব কমা .. ) মানুেষর জীবেনর সােথ আে পৃে জিড়েয় থােক। িঠক তমিন iসলামপূব আরেব কাবার
aসংখ দবেদবী কারাiশ o aন আরব গােtর মানুষেদর ভাগ িনয়ntণ করত।
11) টmlন ফেnশন (Templeton Foundation) থেক pিতবছর পুরsার িহেসেব িবপুল aথ eকজন িবjানীেক
pদান করা হয়। িবjানীেক aবশ ধম সmেক িকছ িকছু সু◌ুnর কথা বলেত হয়।

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।
ড. aজয় রায়, ঢাকা িব িবদ ালেয় পদাথিবদ ার aবসর pাp aধ াপ, জনিpয় িবjান লখক, pাবিnক o
কলাম লখক। iিতহাস পিরষেদর aন তম সহ সভাপিত, িশkা আেnালন মে র সভাপিত o দিkণ eশীয়
মৗলবাদ o সামpদািয়কতা িবেরাধী সংগঠেনর সভাপিত মnলীর সদস ।

