িবjান িক ঈ রেক খুেঁ জ পেয়েছ?
িভkর s ার
aনুবাদঃ pদীপ দব
1992 সােল কsিমক ব াকgাun ekেpারার (COBE)* স ােটলাiট থেক pাp ফলাফলgেলা যখন
pথমবােরর মত জনসমেk pকািশত হেলা, ei িমশেনর িবjানী জজ sুট** মnব করেলন, “আপিন যিদ
ধািমক হেয় থােকন, eটা aেনকটা ঈ েরর মুেখামুিখ হoয়ার মেতা”। pচার মাধ মgেলা লুেফ িনল ei
মnব । eকটা ট াবলেয়ট পিtকার pথম পৃ ায় e খবেরর সােথ দখা গেলা মহািবে র ঝাপসা আবেহর
মােঝ ভাসেছ মধ যুেগর িশlীেদর আঁকা যী ি েsর মুখ।
1998 সােল বাকেলর সnার ফর িথoলিজ en সােয়n-e aনুি ত “সােয়n en িদ িsিরচুেয়ল
কােয়s” কনফােরেnর িরেপাট pকাশ করেত িগেয় িনuজuiক তােদর 20 জুলাi সংখ ার pcদ
pিতেবদেন eেকবাের ঘাষণাi িদেয় িদল “িবjান ঈ রেক খুেঁ জ পেয়েছ”।
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সi কনফােরেn uপিsত কেয়ক শ’ িবjানী o িথoলিজয়ান আপাতদৃি েত সবসmিতkেম eকমত হেয়েছ
য িবjান o ধম kমশ eেক aপেরর সােথ িমেল যােc। আর য িবষেয় িবjান o ধম eেক aপেরর সােথ
িমেশ যােc স িবষয়টা হেলা ‘ঈ র’। দিkণ আি কার জ ািতিবjানী o কােয়কার (Quaker)***
জজ eিলস তঁার িব ােসর কথা pকাশ করেলন eভােব, “িবপুল পিরমাণ তথ o uপাt ঈ েরর aিstেক
সমথন করেছ। eখন p হেলা আমরা কীভােব eর মূল ায়ন করেবা”।
িনuজuiেকর pিতেবদেন uেlখ করা হেয়েছ, “আধুিনক িবjােনর kমশ agগিতর ফেল মেন হেত পাের
য ধেমর সােথ িবjােনর িবেরাধ বাড়েছ eবং ধেমর pিত মানুেষর িব াস কেম যােc”। িকnt যাi হাক,
“kমবধমান সংখ ক িবjানী বলেছন, eসব বjািনক আিব ার তঁােদর ধমীয় িব ােসর িভত শk করেছ
eবং ঈ েরর aিsেtর সপেki iি ত করেছ”। pিতেবদনিট আেরা জানােc, “পদাথিবjানীরা eখন
বুঝেত পারেছন য মহািব eকজন s ার হােতi িবেশষ ভােব তির হেয়েছ pাণ o চতনার িবকাশ
সাধেনর লেk ”। e pিতেবদেন িবগ ব াং জ ািতিবদ া, কায়াnাম মকািনk, ক ােয়াস িথoির সব
িকছুেকi বলা হেc “ঈ েরর eক eকিট pেবশ পথ - যা িদেয় ঢুেক ঈ র e পৃিথবীেত কাজ কেরন”।
িকnt pিতেবদেন যতi বলা হাক “kমবধমান সংখ ক” িবjানী বjািনক aনুসnােন ঈ েরর pিত িব ােসর
সপেk pমাণ খুেঁ জ পােcন, কান জিরেপ িকnt সরকম দখা যােc না। আেমিরকার ন াশনাল eকােডিম
aব সােয়n eর সদস েদর oপর চালােনা সাmpিতক eকিট জিরেপ দখা যােc মাt 7% সদস ব িkগত
সৃি কতায় িব াস কেরন। 1933 সােল e িব ােসর হার িছল 15% eবং 1914 সােল e হার িছল
29%। আর যাi হাক, বিশর ভাগ িবjানী ধমীয় িব ােসর িদেক ঝঁাকার চেয় ধম-িব াস থেক দূের
সের যােcন eটাi সত ।
দখা যােc িবjানীেদর ধমিব াস সmেক আমরা যা নিছ তা বিশর ভাগ িবjানীর কথা নয়, তা আসেল
িবেশষ eকটা গা ীর aথপু eকটা kিয় ু সmpদােয়র গলাবািজ। বাকেলেত য সেmলন হেয়েছ তা
eকধরেণর সংরkণবাদী সেmলন যখােন িকছু িশkািবদ তঁােদর বdমূল ধারণা িটিকেয় রাখেত চােcন য
ঈ েরর aিst আেছ। aন িদেক িবjানীেদর sাভািবক বjািনক কাজকম চািলেয় যাবার জন ঈ েরর
aিsেt িব াস করার কান দরকারi হেc না।

সীমানা পেরােনার চ া
বাকেল িমিটং সmেক আেলাচনা করেত িগেয় িনuiয়ক টাimস eর িবjান লখক জজ জনসন বেলেছন,
“মেন হেc সাmpিতক কােল ধমিব াসীরা তােদর সীমা aিতkম করেত চাiেছ aতীেতর য কান সমেয়র
চেয় বিশ। তারা বjািনক তথ o uপাtেক eমন ভােব ব াখ া করেত চাiেছ যন তা তােদর িনজs
ধমীয় িব াসেক সমথন কের”।
ধমিব াসীেদর বিশর ভােগর কােছi ঈ র িবহীন িবে জীবন ধারণ aথহীন। খুবi আnিরকতার সােথ তারা
মেন কেরন জীবন ধারেণর জন ঈ েরর pেয়াজন eবং তাi তারা ঈ র িবহীন মহািবে র সmাবনার ধারণা
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বািতল কের দন। স কারেণ তােদর কােছ ধুমাt কােরা হােত তির মহািব i সত । eবং তাi তারা মেন
কেরন বjািনক তথ o uপাt gেলােক তােদর “সত ” কi সমথন করেত হেব, eর aন থা হoয়া চলেব
না।
যাi হাক, আদশ বjািনক aনুশীলেনর pধান শতi হেc য সব িকছু িনেয়i p করা যােব। তথ
uপাt িবে ষণ করার সময় য পdিত aবলmন করা হয়, স সব পdিত িনেয়o p তালা যােব। য কান
বjািনক পdিতেতi িকছু না িকছু পূবধারণা বতমান থােক। িকnt ei ধারণা gেলা সমেয়র সােথ পিরবিতত
হয়। যখন আেরা শিkশালী o সিঠক ধারণা পাoয়া যায় তখন পূবধারণা gেলা বদেল যায়। িকnt
সংরkণবাদীরা, তােদর িব ােস aনড় থেক আদশ িবjান চচার মূল িবষয়েক eিড়েয় িগেয় যখন বjািনক
তথ o uপাtেক িডজাiনার iuিনভাস বা পিরকিlত মহািবে র ধারণার মেধ i চেপ রাখেত চাiেছন,
তারা আসেল িবjােনর নােম aপিবjােনর চচা করেছন।
ধমিব াসীেদর মেত িবগ ব াং তtt “pমাণ” িদেc য মহািব eকিট িনিদ সমেয় সৃি হেয়েছ। িঠক
eরকম কথাi লখা আেছ বাiেবেলর (ব ািবলনীয়) পাতায়। eকদম শূন থেক কান িকছু সৃি হেত পাের
না। সুতরাং মহািবে রo eকজন সৃি কতা দরকার। িকnt ei সৃি কতােক আসেত হেc eেকবাের শূন
থেক। কারণ মহািব য ধরেণর “লিজক” মেন চেল ঈ র তার চেয় িভn ধরেণর “লিজক” মেন
চেলন। ei িবেশষ ধরেণর লিজেক ঈ েরর া লােগ না। aবশ ঈ েরর জন ার দরকার কন নi, বা
মহািব o কন ঈ েরর মত শূন থেক সৃ হেত পারেব না স সmেক িথoলিজয়ানরা পির ার কের
কখেনাi িকছু বেলন না।
ধম-িব াসী সংরkণবাদীরা বুঝেত পেরেছন য তঁারা িকছুেতi pমাণ করেত পারেবন না য ঈ র আেছন।
তঁারা ধু eটুকুi গভীর ভােব িব াস কের থােকন য মহািবে র eমন সূkািতসূk িনয়েমর সমnয় ধুমাt
iিnিলেজn িডজাiেনর পেki রায় দয়। িকnt তােদর জন dঃখজনক হেলo সত য িবjান কান
ধরেণর গভীর িব ােসর pিতi কান সহমিমতা দখায় না, তা স িব াস যতi আnিরক হাক না কন।
মহািব িনেজর িনয়েমi চলেছ চলেব। ক কী ভাবেছ বা কী িব াস করেছ তােত মহািবে র িকছুi যায়
আেস না। আমােদর টিলেsাপgেলা িদেনর পর িদন eকটা সত i pিত া কের চেলেছ য, পৃিথবী হেলা
িবশাল সাহারা মrভূিমর বুেক eক কণা বািলর মত। eর বাiের আর িকছু আমরা ভাবার kমতাo মানুেষর
নi। আমােদর ei সত মেন নয়া uিচত eবং সটা মেন চলার িশkা gহণ করা uিচত।
aিব াসীরা বুঝেত পেরেছন য তারা ঈ র য নi তা pমাণ করেত পারেবন না। তঁারা ধু eটুকুi বলেত
পােরন য ঈ র িবহীন মহািবে র ধারণাi হেলা সবেচেয় সুিবধাজনক o gহণেযাগ । সমs বjািনক তথ
o uপাt ei ধারণার পেki রায় দয়। কান কারণ ছাড়াi বা কান ধরেণর পিরকlনা ছাড়াi হঠাৎ
eেকবাের শূন থেক মহািবে র সৃি হেয়েছ e ধারণা মেন িনেল পদাথিবদ ার eকিট সূtেকo aমান করা
হয় না। মহািবে র মাট শিkর পিরমাণ িহেসব করেল দঁাড়ায় শূন । সুতরাং “শূন ” থেক মহািবে র সৃি
হেত গেল aন কান aেলৗিকক শিkর ভলিকবািজর দরকার হয় না। aনুrপ ভােব মহািবে র িনয়মgেলা
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তির হবার জেন o কান ধরেণর aেলৗিককতার দরকার হয় িন। বst জগেত sতsূত িনয়ম খুবi sাভািবক
ঘটনা।

জীবন সুের বঁাধা
সাmpিতক বছর gেলােত eকটা ব াপার খুব মাথাচাড়া িদেয় uঠেছ। মেন করা হেc য pােণর uৎপিt o
িবকােশর লেk পদাথিবjােনর সূtgেলােক “সূk সুের” (Fine Tuning) বঁেধ িদেয়েছ কu।
ধমিব াসীেদর পাশাপািশ aেনক িবjানীo ei ধারণায় িব াস করেত r কেরেছন। আসেল িবjান o ধম
িবষেয় সmpিত যত আেলাচনা হেc তার মেধ ei সূk সমnেয়র-eর pিত যতটা মেনােযাগ আকৃ হেয়েছ
সরকম আর কান িকছুর pিত হয়িন।
“সূk সুর”i বলুন িকংবা “সূk সমnয়”i বলুন - e ধরেনর pে যুিk তক r হেয়েছ মূলত কেয়কিট
বjািনক সেত র িভিtেত, যgেলােক বলা হেc নৃেকিndক সমাপতন বা “eন িপক কাiিnেডn”।
আসেল তারা বলেত চায় য মহািব eখন যভােব আেছ, eর মৗিলক rবক gিলর মান খুব সামান eকটু
eিদক oিদক হেলi মহািবে জীবন সৃি র জন pেয়াজনীয় uপাদান, যমন কাবন, aিkেজন iত ািদর
uৎপিt হেতা না। pােণর uৎপিtর পিরেবশi তখন সৃি হেত পারেতা না।
“সূk সমnয়”-eর জাধারীরা মেন কেরন য ধুমাt eক ধরেণর pােণর িবকাশi সmব। িকnt
পদাথিবjােনর িভn িভn িনয়ম o rবক মেন িনেয় pচিলত pাণসttার চেয় িভn ধরেণর pােণর িবকাশo
সmব। য ব াপারটা সবেচেয় জrির তা হেলা নktgেলার পযাp সময় ধের িটেক থাকা - যােত pােণর
uৎপিt o িবকােশর জন pেয়াজনীয় মৗলgেলা uৎপn হেত পাের। eবং pােণর মত জিটল eকিট ননিলিনয়ার িসেsেমর udব ঘটেত পাের। আিম িনেজ পদাথিবjােনর aেনকgেলা rবেকর মান icামেতা
বhgণ বদেল িদেয় সi নতুন rবক gেলা ব বহার কের eকিট নতুন মহািব তির করা সmব িকনা
দেখিছ। িহেসব কেষ দেখিছ মহািবে র aবsা তখন কমন হয়। pায় সব ধরেণর rবক বদেল িদেয়o
মহািব গড়া সmব, eবং তখনকার নktgেলার আয়ু দখা গেছ eকশ কািট বছেররo বিশ। e ধরেণর
সmাব সব মহািবে i pােণর uৎপিt সmব।

সমীকরেণর ঈ র
সাmpিতক সংলাপgেলােত আেরা eক ধরেণর যুিkর aবতারণা করা হেc। বলা হেc গিণত o
পদাথিবjােনর সমীকরণgেলা থেক pেটািনক মহািবে র আলামত পাoয়া যােc, য মহািব আমােদর
পিরিচত মহািবে র চেয় আেরা unত।
ি sান ধমতািttকেদর সাmpিতক চালচলন o িবjােনর pিত তােদর eকটা সমেঝাতার মেনাভােবর কারেণ
ি sান ধম eখন eমন eকিট aবsােন চেল eেসেছ যখােন pাকৃিতক িনয়েমর মাঝখান থেকi ঈ র
খঁাজার চ া করা হেc। aবশ ei ঈ র খুঁজেত িগেয় pাকৃিতক িনয়মgেলা য sান, কাল eবং বstর
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ধেমর uপর িনভরশীল তা তারা মেনi রাখেছন না। আসেল, ঈ েরর ব াপাের আধুিনক কােলর পি মা
ধােচর িথoলিজক াল মেনাভাব িসsিটন চ ােপেলর িসিলং-e আঁকা সাদা দািড়oয়ালা িজoভা/িজuস বা
দয়ােল আঁকা দািড়ছাড়া জসাস/eেপােলার চেয় সmবত pেটািনক ধঁােচর ঈ েরর বিশ কাছাকািছ।
িকছু িকছু িবjানী o ধমতািttক সাmpিতক কােল য ব াপাের eকমত হেয়েছ বেল মেন হেc তা হেলা
কায়াক, পরমাণু, পাথর, গাছপালা, gহ-uপgহ বা নkt পযেবkণ কের aিজত aিভjতা থেক পরম
বাsবতার ধারণা পাoয়া সmব নয়। আসেল পরম বাsবতা িনিহত আেছ গািণিতক িব dতা eবং
পদাথিবjােনর সমীকরেণর মেধ । পরম ঈ র তখন eসব সমীকরণ o গািণিতক িব dতার মেধ সহাবsান
কেরন যা সাধারণ মানুেষর পেk দখা সmব নয়। ঈ রেক জানা সmব আমােদর সামেন তঁার শারীিরক
uপিsিত dারা নয়, বরং pেটািনক বাsবতার মধ িদেয় তঁার uপিsিতর মধ িদেয়। আমােদর aিst
আসেল “ঈ েরর মন”-e।
ঈ েরর aিst সmেক aতীেতর যৗিkক মতপাথক gেলার বিশর ভাগi দাশিনক o ধমতািttকেদর মেধ
সীমাবd িছল। eসব তকিবতেক ধুমাt যুিkর খািতের যুিkর ব বহার করা হয়, পযেবkণ o পরীkা
িনরীkার oপর খুব eকটা জার দয়া হয় না। তাi eসব তক িবতেক িবjানীরা মােটo মনেযাগ দন িন,
তা স িবjানী ঈ ের িব াসী বা aিব াসী যাi হান না কন। eখন সৃি তেtt িব াসী িবjানীরা দাবী
করেছন য তঁারা গতানুগিতক ধমতািttক যুিk দখােcন না আর, বরং তঁােদর পযেবkণ o
সমীকরণgেলােত iেnিলেজn িডজাiেনর pত k pমাণ দখােcন।
পল ডিভস যমন বেলেছন, “আসল কথা হেলা, ei য মহািব সৃি শীল, ei য িবে র িনয়মনীিতgেলা
eমন সব জিটল জিটল কাঠােমা তির করার জন uপযুk, eসব থেক eকটা িবষয় মেন আেস eবং kমশ
তা eকিট বােধর িদেক িনেয় যােc - aন ভােব বলা যায়, ei য মহািব িনেজর ভতর eকটা িনজs
সতকতার ব বsা কের িনেয়েছ - eটাi আমার কােছ শিkশালী আলামত য ‘eকটা িকছু আেছ’ ei সব
িকছুর পছেন। ei য পিরকlনা বা িডজাiন কের দয়ার ধারণা - eটা আসেলi খুব grtপূণ”। খয়াল
করা দরকার য পল ডিভেসর uিkেত “pমাণ (proof)” eর বদেল “আলামত (evidence)” শbিট
ব বhত হেয়েছ।
তবুo, pেটািনক ঈ েরর সােথ বাiেবেলর ঈ র বা aন কান কাlিনক বা ব িkগত ঈ েরর কান িমল
নi। eবং সমীকরণgেলােক কান ধরেণর দবতার pিতিনিধt করেত হয় না। eটা সত য pেটািনক
পদাথিবjানীরা কায়াnাম িফl o ‘ sস-টাiম মি ক টনসর’ কায়াক o iেলক েনর চেয় “ বিশ
বাsব” মেন কের। িবপরীতkেম বstগত পদাথিবjানীরা মেন কেরন য কায়াক o iেলক ন মি ক
টনসর বা aন কান িফেlর চেয় বিশ বাsব। কারণ egেলা মানুেষর তির। িকnt pেটািনক বা বাsিবক
d’িশিবেররi বিশর ভাগ িবjানী d’ধরেণর সmাবনার কানিটেকi দবতা মেন করেছন না। তােদর কান
পki মেন কেরন না য মহািব সৃি o pােণর udেবর জন eকিট “aেলৗিকক ভলিকবাজী”র দরকার
আেছ।
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গঁাজািমেলর ঈ র
গঁাজািমল দয়ার জন eখেনা ঈ েরর খঁাজ পেড়। eেতi বাঝা যায় য িবjান o ধেমর মেধ সমেঝাতা
তির হেc বেল য দাবী করা হেc তা ভােলা কের পরীkা কের দখা দরকার। iিতহােসর িদেক তাকান।
িবjান সব সময় তার পযেবkণ gেলা ব াখ া কেরেছ লৗিকক বা pাকৃিতক (aেলৗিকক বা apাকৃত নয়)
ধারণা বা মতবােদর মাধ েম। িকnt িবjান যখােন কান ঘটনা সmেক সmূণ ব াখ া িদেত পােরিন বা চুপ
কের থেকেছ ধম সবসমেয়i সখােন apাকৃত বা aিতpাকৃত ব াখ া eেন হািজর কেরেছ গঁাজািমল িদেয়
ব াখ ািবহীন ফঁাকgেলা পূরণ করার জন । য কান kেti eকটা ব াখ াi িটেক থেকেছ - তা হেলা
মানুেষর পযেবkণ।
pাচীন যুেগর aরণ বাসী সাধুরা মেন করেতন য পাহােড়র চূড়া থেক পাথর গিড়েয় িনেচ পেড় যাবার কারণ
হেলা িjন-পরীর কাজ। িনuটেনর মাধ াকষণ বেলর ব াখ া আসার আগ পযn eরকমi চলিছল।
পুেরািহতরা মেন করেতন য “ঈ র” মানুষেক তঁার িনেজর আদেলi তির কেরেছন। িকnt ডারuiন eেস
যখন বলেলন য মানুষ আসেল িববিতত হেয়েছ বানর pজািতর aনুrপ থেক তখন সব বদেল গেলা।
eখন নতুন pজেnর “ধািমক-িবjানী” (সােয়িns-িথoলিজয়ান) eেস আবার তক r কেরেছ ei
কারেণ য িবjান e ধারণার পুেরাপুির ব াখ া িদেত পারেছ না eখেনা। eবং তাi তারা বলেত পারেছ য,
eখেনা আমােদর মেধ ঈ েরর জন জায়গা রেয় গেছ। আমরা ব াখ া কের বলেত পারিছ না য কন
pকৃিতর aেনক gেলা rবেকর মান eমন। তখন মেন হেত পাের য ঈ রi eমন ভােব তির কেরেছন।
আমরা “গিণেতর aেযৗিkক কাযকািরতা” ব াখ া করেত পারিছ না, তাi মেন হেc হয়েতা ঈ রi গিণত
সৃি কেরেছন।
হয়েতা বা। িকnt ei আধুিনক গঁাজািমেলর ঈ র িক aরণ বাসী ফিকর বা পুেরািহতেদর ঈ েরর চেয়
বিশ যৗিkক? িবjান হয়েতা eকিদন ei ফঁাকgেলা পূরণ কের দেব, eবং তা করেব ঈ রেক ব বহার না
কেরi।
______________________
aনুবাদেকর সংেযাজনঃ
*

Cosmic Background Explorer (COBE) স ােটলাiট uৎ kপন করা হেয়িছল 1989 সােলর 18
নেভmর। নাসার (NASA) গাডাড sস াiট সnাের ei িবেশষ স ােটলাiটিট তির করা হেয়িছল মহািবে র
uৎপিtর pথম িদেকর সময়কার iন ােরড o মাiেkাoেয়ভ রিডেয়শান সনাk করার uেdেশ ।
**

iuিনভািসিট aব ক ািলেফািনয়ার aধ াপক ডkর জজ eফ sুট o নাসার িসিনয়র pেজk সােয়িns ডkর জন ম ােথর
2006 সােল পদাথিবদ ায় নােবল পুর ার লাভ কেরন কsিমক মাiেkাoেয়ভ ব াকgাun রিডেয়শান সংkাn গেবষণার
জন ।
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*** কােয়কাররা শািnবাদী ি sান ধমীয় সংগঠেনর সদস যারা কান pকার আনু ািনক ধমীয় আচার আচরেণ িব াস
কেরন না, িকnt ঈ েরর aিsেt িব াস কেরন। তারা মেন কেরন শািn রkায় ধেমর ভূিমকা aসীম।

ড. িভkর s র, হাoয়াi িব িবদ ালেয়র পদাথিবদ া o জ ািতিবদ া িবভােগর eিমিরটাস aধ াপক, eবং

কেলারােডা িব িবদ ালেয়র দশন িবভােগর সংযুk aধ াপক। িতিন ‘কেলারােডা িসিটেজন aব সােয়েnর’
pিত াতা eবং মুkমনার eকজন সmািনত সদস । িতিন Not By Design: The Origin of the

Universe, Physics and Psychics: The Search for a World Beyond the Senses, The
Unconscious Quantum: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology, Timeless
Reality:Symmetry, Simplicity and Multiple Universes, Has ScienceFound God? : The
Latest Results in the Search for Purpose in the Universe. সহ aসংখ বiেয়র pেণতা। তার
সাmpিতক বi God: The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist

িনuiয়ক টাiম বs সলার।

ড. pদীপ

দব aেsিলয়ার eকিট িব িবদ ালেয় pভাষক িহেসেব কমরত। iেমiল -

Pradip.Deb@utas.edu.au. pকািশত বiঃ aেsিলয়ার পেথ পেথ (2005), আlবুকারিক থেক

হিলuড (2006), আiনsাiেনর কাল (2006)। তার e লখািট aধ াপক িভkর s েরর 'হ াজ
সােয়n ফাun গড?' pবেnর aনুবাদ।

