পিরকিlত মহািব ?
িsেভন oেয়iনবাগ
aনুবাদ : িদগn সরকার
ei মহািব িক কােরা পিরকlনা িকংবা হােতর নকশায় তরী বেল আমার মেন হয় িকনা – e িনেয় আমায়
িকছু িলখেত বলা হেয়েছ। িকnt নকশাকারী সmেক িবnুমাt ধারণা না থাকেল e িনেয় িক ভােব বstিন
আেলাচনা সmব? য কােনা মহািব i সাদা চােখ কােরা না কােরা নকশা িকংবা পিরকlনায় তরী বেল মেন
করা যেত পাের। যিদ সi মহািবে কােনা সূt না খােট আর সটা eেকবাের িবিkp আর eেলােমেলা হয় –
তাহেল সটা হেব হয়ত কােনা মূেখর তরী মহািব ।
বরং যটা িনেয় িকছু আেলাচনা চলেত পাের, সটা হল আমােদর মহািব িক আমােদর িবিভn ধমgেn যমন
ভােব বিণত হেয়েছ - সরকম কান ঈ েরর বা শিkমান কােনা ব িkর সৃি ? p টা আমােদর বুিdর aগম নয়
বেলi আিম মেন কির। আমােদর ei মহাপিরকlনাকারী পােপর বাসsান িসsাiন চ ােপেলর ছােদর খাদাi
করা ভাsেযর মত না হেলo eক ধরেনর ব িktময়, বুিdদীp eবং সৃ জীবেনর pিত, িবেশষত মানব জীবেনর
pিত কrণাময় হেবন বেল ভাবা যেত পাের। আিম মেন কির আপনােদর aেনেকi eখােন িনিখল িবে র
eরকেমর eকজন নকশাকারীর িচরnন pিতমূিতেত আsাশীল নন। আপনার মানসপেট হয়ত রেয়েছ আেরা
িবমূত িকছু - pকৃিতর সুষম eবং সাম স ময় িনয়েমর মেধ ব p eক মহাজাগিতক িবমূত সttা - aেনেকটা
আiনsাiন যমন কlণা কেরিছেলন। আপিন aবশ i আপনার িচnার লাটাiেক eরকম aসীম নীিলমায় িনেয়
যেত পােরন, িকnt সরকম িবমূত eকিট ধারণােক কন ''নকশাকারী' িকংবা 'ঈ র' িহেসেব aিভিহত করেত
হেব, তা আমার সত i বাধগম নয়।
য কােনা জীেবর িকছু aত া য kমতা o বুিdমtা দেখ মেন হয় ei সৃি কতা জীবেনর ব াপাের বশীi
uৎসাহী। আgন, বৃি বা ভূিমকmo িক সi ঈ েরর িনয়ntেণ? আজেকর জগেত আমরা eসব pাকৃিতক
শিkর মূেল য সূtgেলা কাজ কের তার aেনকটাi জেন ফেলিছ। তাo, আেরা পরম িকছু সূt আর আমােদর
জানা সূtgেলার িkয়াকলােপর িনখুত
ঁ পিরমাপ কের ভিবষ তবাণী করাo আমােদর পেk eখনo সmব নয়।
আমরা জািন বৃি িক ভােব হয়, কান কান pাকৃিতক শিk eেক িনয়ntণ কের – িকnt আজ থেক িঠক eক
মাস পের বৃি পড়েব িক না, সটা আমরা সিঠক ভােব বলেত পাির না। মানুেষর মনo eরকমi িকছু dেবাধ
সূেt চেল, যা আমরা িকছু িকছু জািন – িকnt সামিgক ভােব ভিবষ তবাণী করার মত aবsায় আিস িন।
ei সমs িবষেয় আমােদর সীমাবdতা সেtto আমরা eকটা িবষেয় িsরিনি ত য মূল pাকৃিতক সূtাবলীর
কােনা ব িতkম হয় না – aন ভােব বলেল, aেলৗিকক িকছু ঘেট না। যা ঘেট তােক কােনা না কােনা
pাকৃিতক সূt িদেয় ব াখ া করা সmব – আজেক স সূt না জানা থাকেল কালেক তা আিব ত
ৃ হেবi। সখােন
aিধকাংশ ধমi দঁািড়েয় আেছ ei ধরেণর িকছু aেলৗিককতার oপর – যমন মৃত যী র বঁেচ oঠা বা কােনা
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eক দবদূেতর মহmেদর কােছ eেস uপেদশ পেড় শানােনা – e সবi বাsব বা লৗিককতার ঊে । ei সব
aেলৗিকক গlকথারা িবjােনর চােখ rপকথার পরীর গেlর মতi শানায় – আর আমরা আজেকর িদেন
rপকথায় িব াস রািখ না। আমরা eমন িক বুেঝ গিছ য মনুষ জািত হাজার হাজার বছেরর kমিববতেনর
ফসল – pজেnর পর pজn ধের eকটু eকটু কের পিরবিতত হেত হেত ei aবsায় eেসেছ।
ei aবsায় আিম পরম িকছু সূt ছাড়া আর কাথাo তা কােনা সৃি কতার নকশা থাকার সmাবনা দখেত
পাi না – বািক সবi তা pাকৃিতক uপােয় তরী। ei পরম সূtgেলােক বলা যেত পাের শষ o পরম সত –
যার oপর িভিt কের সমg pকৃিত o pাকৃিতক শিkgেলা পিরচািলত হয়। আমরা সi সূtgেলা eখেনা
সিঠকভােব জািন না বেট, িকnt eটুকু aনুধাবন করার মত জায়গায় পঁৗেছিছ য eর মেধ জীবন বা জীেবর
কােনা িবেশষ ভূিমকা নi। িরচাড ফiনম ান বেলi গেছন –
“ei সুিবশাল িব bmাn দেখ o তার সূtgেলা বুেঝ oঠার পের eটা মেন নoয়া খুবi শk য ঈ র মহািব
সৃি i কেরেছন মানুেষর ভাল-মn িবচােরর জন ।”
ei pসে মেন পেড়, কায়াnাম মকািনk যখন pথম িবjানীমহেল আেলািচত হত, তখন aেনেকi মেন
কেরিছেলন য eরi মাধ েম pাকৃিতক সূেt আবার মানুেষর sান িফের eল – কারণ, কায়াnাম মকািনেkর
সূtgেলা aেনকটাi পযেবkক িনভর। িকnt গত চিlশ বছের হাফ eভােরট (Hugh Everett) থেক r
কের তার পরবতী িবjানীেদর aেনেকi কায়াnাম মকািনkেক আবার aন eক মাtা দান কেরেছন – eখন
তাi আর িবjানীরা মানুষ-পযেবkেকর ধারণা িনেয় কাজ কেরন না, তারা পযেবkকেক আর দশটা pাকৃিতক
বstর মতi মেন কেরন।
eটা পদাথিবদ িহসােব আমােক sীকার করেতi হেব য পরম-সূেt পঁৗছবার পেরo পদাথিবেদরা মহািবে র
সমs কাযকলােপর সিঠক ব াখ ায় পঁৗছেত পারেবন না। কারণ তখন eকটা নতুন p uেঠ আসেব বারবার –
“ কন ei সূti সব ব াখ া িদেত পাের – aন কােনা সূt যা পাের না?” কায়াnাম মকািনেkর কথাi ধরা
যােত পাের কারণ eর সূtgেলা eখন মাটামুিট পযেবkণলb jান িদেয় pিতি ত। খুব সmবত egেলাo পরম
সূেtরi aংশ িহসােব sান কের নেব। িকnt কায়াnাম মকািনেk িনuটেনর মহাকষ সূtgেলার মত কােনা
িনি ত ভিবতব বেল িকছু নi – সব ফলাফেলরi কম হাক, বিশ হাক- িকছু না িকছু সmাবনা থেক যায়।
সুতরাং িবjােন িকছুটা রহস ময়তা সব সময়i হয়েতা থেকi যােব – যােক আেরা িনখুত
ঁ ভােব ভিবতব
আকাের pকাশ করাi সmব হেব না। িকছু ‘ কন’ পরম সূt আিব ােরর পরo aজানা রেয় যােব।
ei দৃি ভ ী িদেয় দখেল ধমিভিtক সব ব াখ ারo eকi সমস া। eকটা মাtার পের আর ‘ কন’-র utর
মেল না। যিদ ঈ রেক কােনাভােব িনিদ না করা যায় তার আচরণ িদেয় তেব সi ব াখ ার তা কােনা
মােনi দঁাড়ায় না – সখােনo p আেস কন ঈ েরর আচরণ িনিদ নয়? আর যিদ মেন করা হয় ঈ র
মানুষেক ভালবােসন, বা ঈষাপরায়ণ বা তীk বুিdসmn – সখােনo সi eকi p ঘুেরিফের আেস – কন?
ধেম বলা থাকেত পাের মহািব ঈ েরর dারা পিরচািলত হয় eবং সi ঈ র মানুষেক ভালবােসন, িকnt
কােনাভােবi জবাব িদেত পাের না য কন eমন ঘেট।
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ei আেলাচনা থেক আমার মেন হেয়েছ য িবjান ei সব ‘ কন’র utর িকছুটা হেলo িদেত পাের, ধম তাo পাের না। িবjােনর সূtgেলা হয়ত বলেত পাের না য কন egেলা eেকবাের সmূণ আলদা কন হল না –
িকnt সামান িকছুটা আলাদা কন নয় তা সহজ aে র মাধ েমi বুিঝেয় দoয়া সmব। যমন কায়াnাম
মকািনkেক সামান িকছু পিরবিতত rেপ িবে ষণ করেল িকংবা আেপিkকতার সােথ সমিnত করেত চাiেল
সমীকরণgেলা aবাsব, aসীম বা ঋণাtক সmাবনার ফলাফল দয়। eকদম িঠকঠাক ভােব না সাজােল ei
সূtgেলা িকছু aবাsব ভিবষ তবাণী করেত থােক। aন িদেক ধমীয় ব াখ া সবদাi পিরবতনkম – যুেগ যুেগ
কতবার য eেদর ব াখ া পিরবিতত হেয়েছ তার শষ নi – ভিবষ েতo হেব। ধমীয় ব াখ া aনুসাের কালেকi
হয়ত পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘারা বn কের িদেত পাের কােনা aদৃশ ঈ েরর icায় – িবjােনর তtt মেন তা
পাের না।
aেনক পদাথিবেদর দাবীমেত আমােদর মহািবে র মহাজাগিতক rবকgেলার মান রহস ময়ভােব িঠক eমনi
(সূk-সমnয়), যােত আমােদর মহািবে pােণর স ার হoয়া সmব। তােদর দখেল মেন হয় য যন কােনা
পিরকlনাকারী মানgেলা eমন ভােবi সািজেয়েছন যােত পরবতীেত িতিন pােণর স ার করেত পােরন। আিম
ei সূk-সমnয় তেttর সmূণ িবেরাধী। eকটা uদাহরণ নoয়া যাক। কাবন িনuিkয়ােসর বhল pচািরত
uদাহরণi বঁেছ নi। িব সৃি র pথম কেয়ক িমিনেট সৃ মৗলgেলা িছল হাiে ােজন আর িহিলয়াম। eর
মেধ কাবন, নাiে ােজন বা aিkেজেনর তখেনা কােনা নামগni িছল না। ei জীবেনর জন pেয়াজনীয় ভারী
মৗলgেলা তরী হেয়েছ pথম যুেগর িকছু নkেtর মেধ , আর তারপের তারার িবেsারেণর পের ছিড়েয় গেছ
মহািবে । eরকমi িকছু মৗল-সমৃd aংেশi পের সৗরজগত গিঠত হেয়েছ।
ei হালকা মৗল থেক ভারী মৗল তরী হবার pথম ধাপ হল িতনিট িহিলয়াম পরমাণুর িনuিkয়াস িমেল eকটা
কাবন পরমাণুর িনuিkয়াস গঠন। িকnt িতনেট িহিলয়াম পরমাণুেক জাড়া দoয়া তা সহজ কাজ
নয়। নkেtর মেধ যেথ পিরমােণ তজিskয় কাবন সংে ষ হেত গেল তার শিk মাtা হেত হেব িতনেট
িহিলয়াম িনuিkয়ােসর শিk মাtার সমান - সাধারেণর তুলনায় 7 থেক 7.7 িমিলয়ন iেলিkক- ভাl
(MeV)eর মেধ । eকবার তজিskয় কাবন গঠন হেয় গেল সখান থেক সহেজi তা তজিskয় িবিকরেণর
মাধ েম সাধারণ কাবেন পিরণত হেত পারেব - যা আমােদর পৃিথবীেত আমরা পাi। িকnt সবi িনভর কের oi
িতনেট িহিলয়াম থেক eকটা তজিskয় কাবন িনuিkয়াস গঠেনর oপর।
কাবন িনuিkয়াস eমনi eকিট তজিskয় aবsা আেছ যােত স সাধারেণর তুলনায় 7.65 MeV eনািজ
লেভল-e থােক। ei মান মাt আেরা eক শতাংশ (7.70 - 7.65 = 0.05) বশী হেল িকnt তারায় আর
কাবন সংে ষ হত না। ঝট কের দখেল মেন হেব যন ei মান কাবন পরমাণু তরী হবার জন i সাজােনা।
িকnt আেরা গভীের গেল বাঝা যায় ব াপারটা মােটo eমনিকছু সাজােনা নয়। আমােদর দখেত হেব িঠক
কন সাধারেণর তুলনায় 7.7 MeV uc eনািজ লেভল দরকার হয় তারায় কাবন সংে েষর জন । কারণ,
dেটা ধােপ তজিskয় কাবন সংে ষ হয়। pথথম ধােপ, dেটা িহিলয়াম িনuিkয়াস eকেজাট হেয় গঠন কের
বিরিলয়াম 8 বেল eকধরেণর আiেসােটাপ, যা পেরর ধােপ আেরকিট িহিলয়াম পরমাণুেকo সােথ িনেয়
তজিskয় কাবন গঠন কের। তাহেল eখন আমরা কাবনেক আর িতনিট িহিলয়ােমর সংযুিk না ভেব eকিট
বিরিলয়াম আর eকিট িহিলয়ােমর সংযুিkর ফেল pstত হেয়েছ বেল মেন করেত পাির। সাধারণ aবsায়, eকিট
বিরিলয়াম আর eকিট িহিলয়ােমর িমিলত eনািজ লেভল 7.4 MeV। তাহেল, আসল ফ াkর হল ei
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aিতিরk 0.3 MeV শিk, যা নkেtর মত তাপমাtায় পাoয়া d র। তাহেল আসল ফ াkর দঁাড়ায় ei
0.25 MeV aিতিরk (7.65-7.40=0.25) শিk, যা িকনা আেরা 0.05 MeV বশী হেলi তারায়
কাবন সংে ষ drহ হেয় যত। তাহেল ফ াkর হল eক শতাংশ নয়, pায় কুিড় (0.05/0.25 = 20%)
শতাংশ - যা মােটo মুেখর কথা নয়। তাi কাবন সংে ষ িনেয় সাজােনা মােনর দাবী িবতিকত।

িচtঃ িtপল আলফা িবিkয়ায় কাবেনর udব
িকnt eমন eকটা rবক আেছ যার মান eকদম জীবন সৃি র uপেযাগী কেরi সাজােনা বেল মেন হয়। সটা হল
মহাজাগিতক rবক বা কসেমালিজকাল কনs াn - যা আসেল শূন sােনর eনাজিজ- ডনিসিট। eর মান eর
মান ধনাtক বা ঋণাtক হেত পাের, বেড়া বা ছাট হেত পাের। যিদ বড় o ধনাtক হত তাহেল িব সৃি র পেরর
মুহূত থেকi সব পদাথেক eেক aপেরর থেক দূের সিরেয় িদত, যার ফেল পদাথ eকt হবার কােনা সুেযাগi
পত না, পের তা থেক নkt, gহ বা pাণ তরীo হত না। আবার যিদ eর মান বড় o ঋণাtক হত,
তাহেলo মহাকষেক pিতেরাধ করার কােনা kমতাi তরী হত না, eবং মহািবেsারেণ সৃি র িকছুkেণর মেধ i
তা আবার চুপেস eেক aপেরর ঘােড় eেস পড়ত - জীবন সৃি হবার পযাp সময়i পত না। পযেবkণ থেক
দখা গেছ, আমােদর মহািবে র কসেমালিজকাল কনs াn-eর মান যেথ কম, যার ফেল uপেরাk কােনা
ঘটনাi ঘেট না। aথচ, pাথিমক সূt থেক আমােদর ধারণা হেয়িছল য eর মান যেথ বড় হoয়া সmব।
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িচtঃ মহাজাগিতক rবক বা কসেমালিজকাল কনs াn িক আমােদর বঁেচ থাকার জন সূkভােব সমিnত?

eখেনা আমার পেk বলা সmব নয় য কন কসেমালিজকাল কনs াn-eর মান eত কম - কােনা সূt eখেনা
aবিধ eর মান কম হবার ব াখ া দয়িন। িকnt সাmpিতক িকছু গেবষণায় pকািশত তথ থেক িকছুটা aনুমান
করা সmব কন আমােদর মহািবে rবকgেলার মান eত িনখুঁতভােব সিjত। আেndi িলেnর "ক াoিটক
iনে শন" তtt aনুসাের আমরা য গ ালািkর সমি েক মহািব বেল জািন তা হয়ত আসল মহািবে র eকটা
aংশমাt আর য মহািবেsারেণ আমােদর দৃশ মান িব তরী, সরকম aসংখ িবগ-ব াং বা মহািবেsারণ
eরকম বh সংখ কক মহািবে তরী কের চেলেছ। আর pিতিট মহািবেsারেণর ফেল সৃ aন ান মহািবে র
মহাজাগিতক rবকgেলার মান িভn িভn মােনর।
ei aবsায় আমােদর বুঝেত aসিবধা হবার কথা নয় য, aসংখ মহািবে র মেধ আমরা স মহািবে i বাস
কির সটায় জীবেনর uৎপিt হেত পেরেছ কারণ eর মহাজাগিতক rবকgেলার মান হয়েতা জীবন গঠেনর
uপেযাগী। আেরা aেনক মহািবেsারেণর ফেল udুত aন মহািবে র মহাজাগিতক rবকgেলার মান হয়ত
তমন uপেযাগী নয় - তাi সখােন pােণর িবকাশo হয় িন। আমরা নাহয় বাসেযাগ aংেশ বেস আধ ািtকতার
ঢuেয় ভেস িগেয় কিlত সৃি কতােক p করেত পাির য কন eখােন জীবন আেছ, িকnt আেরা হাজারটা
মহািবে র িকংবা ei মহািবে র aিধকাংশ sােন e ধরেণর p করার মত কu থাকেবo না। যিদ eধরেনর
কােনা তtt sীকৃিত পায়, তার পেরo মহাজাগিতক rবকgেলা িনেয় ei রকেমর p করার aথ হেব eকটাi -
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"ঈ র আমােদর পৃিথবীেত sাপন না কের যিদ k বা plেটােত sাপন করেতন আমােদর কত না সমস াi হত।
আমরা eখােন জল, মািট, বাতাস আর aিভকেষর কল ােণ কত ভালভােব বঁেচ থাকেত পারিছ। সৗরজগেত
পৃিথবী ছাড়া আর কােনা জায়গায় িক আমরা eভােব বঁাচেত পারতাম ?"

িচtঃ মািlভাস বা aনn মহািবে র কিlত িচt
ei রকেমর যুিkেক বলা হয় নৃ- কিndক বা e িপক। eর বkব eরকম, pকৃিতর সূtgেলা আমােদর িঠক
ঠাক মত বঁেচ থাকার জন i aমন ভােব তির। আমরা যােত বঁেচ থাকেত পাির - স জন i সূtgেলা aমনeছাড়া তােদর কােছ আর কােনা ব াখ া নi। e gেলা আমার চােখ eকগািদ আধ ািtক জবর জং ছাড়া
আর িকছু মেন হয় না। aথচ uেlািদক থেক ভাবেল, হাজােরা মহািবে র ভীের য জায়গাটায় সূtgেলা
eরকম, সখােনi জীবন গিঠত হেত পেরেছ - আর সজন i আমরা eখােন - সরকম ভােব বাধ হয় ভাবেত
চাi না। আর aনn মহািবে র িবিভn aংেশ িবিভn মহাজাগিতক rবক থাকেল সমg মহািবে র বাসেযাগ
aংেশi আমরা কন আিছ ei p করা আর সৗরজগেতর plেটা বা নপচুেন না থেক কন পৃিথবীেত আিছ eকi ব াপার। কসেমালিজকাল কনs াn -eর মান eত kুd য তা নkt গঠেন কােনা বাধাদান কের না।
িকnt আমরা সিত জািন না কন eর মান eরকমi - eর মান aন িকছু হoয়া আেদৗ সmব িছল িকনা।
আমার ব িkগত ধারণা, মাধ াকষেণর কায়াnাম তtt ei pে র utর ভিবষ েত িদেত পারেব।
আেরা aেনক kেti pত াশার চেয় জীবনটা আেরা aেনকটা সহজ হেল eেক না হয় ঈ েরর সৃি বেল মেন
নoয়া যত। eখােন আনn িকংবা সুখানুভূিতর কথা ভাবেল মেন রাখেত হেব, মানুেষর বা যেকােনা জীেবর
সাধারণ aনুভূিতgেলার aেনক িকছুi িকnt pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম তােদর বিশে sান কের িনেয়েছ।
কারণ বঁেচ থেক িনেজেদর িজন পরবতী pজেn বহন কের িনেয় যাবার জন খাদ gহণ বা pজনন করেতi

মুkমনা

িবjান o ধম – সংঘাত নািক সমnয়?

পিরকিlত মহািব ?

হয়। হয়ত eটা pত াশার বাiের য pাকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম aন কােনা gেহ eকদল জীব সৃি হেব যারা
আমােদর মত aবসর সমেয় জিটল িবjান-িচnায় মg থাকেব। eেkেt eকদল খুব ভাগ বান িকছু ব িk
সংকীণ নমুনা থেক িসdাn িনেয় িনেজরা সৃি কতার নকশার কথা ভেব বাহবা িদেc। eেক িবjােনর ভাষায়
বেল 'িসেলকশন eেফk'।

আমােদর মহািব aেনক aেনক বড়, হয়ত বা aসীম। eটােত aবাক হবার িকছু নi য aিধকাংশ gেহi
কােনা pাণ নi eবং যােদর মেধ আেছ, তারাo হয়ত বশীরভাগi aনুnত pকৃিতর। খুবi al ভgাংেশর
জীেবর হয়ত ei সৃি কতা সংkাn িচnা করার মত kমতা আেছ। কােনা লটাির িবেজতােক inারিভu িনেত
গেল মেন হেত পাের য কােনা িবেশষ দববেল স ei লটারীটা পেয়েছ িকnt p কতার মেন রাখা uিচত য
আেরা হাজার জন িটিকট কেটo পুরsার িজতেত পাের িন। তাi ধু সাদামাটা pাকৃিতক িনবাচেন আমরা
যতটা unত হতাম, তার চেয় সিত i আমরা বশী unত িকনা - eটা ভাবার পাশাপািশ ei পkপােতর কথাo
মেন রাখেত হেব য আমরা িনেজরা িকnt িনেজেদর সংকীণ aিভjতালb দৃি ভ ী থেক সমস ার কথাটা
ভাবিছ।

ei pে র utর িনেজেকi খুেঁ জ িনেত হেব। eর utর পেত পদাথিবদ া আমােক সাহায করেবনা। আমার
জীবেন আিম খুবi সুখী, বাধহয় আিম মানবসমােজর সবেথেক সুখী 0.01%eর মেধ i থাকব। তাo, আিম
eক মা ক দেখিছ ক াnাের মারা যেত, বাবােক a ালজাiমারেস ভুেগ sৃিতশিk খায়ােত আর aেনক তুেতা
ভাiেবানেক গনহত ায় মারা যেত। ম লময় ঈ র তখন কাথায় লুিকেয় িছেলন ক জােন।

যারা সবশিkমান o ম লময় ঈ ের িব াসী তারা aেনক সমেয়i ei dঃখ-ক দেখ িবিsত হন। আবার
aেনকসমেয় 'ি uiল'-eর কথা বলা হয়। িমlন তার প ারাডাiস লs-e িলেখেছন :
"আিম তােদর বnনহীন সৃি কেরিছ আর তারা তাi থাকেব যতিদন না তারা আমার দাসt sীকার কের, নাহেল
আমােক তােদর pকৃিত পিরবতন করেত হেব আর আমার আেগর আiন sাধীনতার নীিত পিরবতন করেত হেব eভােব তারা িনেজেদর পতন ডেক আনেব।"
আমার ভাiেবােনেদর জামানেদর হােত মৃতু িক তাহেল জামানেদর 'ি uiল'-eর pভাব? তাo aেন র হােত
মৃতু র kেt মেন নoয়া যায়, ক াnাের মৃতু িক িটuমােরর ি uiেলর ফল?

eiসব dঃখdদশা সৃি কতার aিstেtর সােথ জিড়ত িকনা স িনেয় আিম িচিnত নi, িকnt eটা sীকার করেতi
হেব স ধরেণর সৃি কতা কখনi ম লময় নন। a াs াiলাস বা iuিরিপিডেসর pাচীন gীক নাটেক তারা
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aেনককাল আেগi দিখেয়িছেলন য ঈ র sাথপর আর িন রু pকৃিতর িকnt মানুেষর কাছ থেক ভাল ব বহারi
আশা কেরন। ol টsােমেnর ঈ রo eকiরকম ভােব আমােদর িনেদশ দন aিব াসীেদর মের ফলেত,
eমনিক তার িনেদেশ িনেজর সnানেক বিল িদেত বেলন। ী ান আর iসলাম ধেম ঈ র আবার আমােদর
সারাজীবেনর জন পিরত াগ করেবন যিদ আমরা তােদর িঠকঠাক আরাধনা না কির। eটা কমন ব বহার হল?
আিম জািন হয়ত ঈ রেক মানুেষর মাপকািঠ িদেয় মাপা যায় না িকnt eখােন সমস া হল, যার aিst িনেয়i
eত সংশয় তার ম লময় িদকটা তুেল ধরার জন আমরা তাহেল কাn মাপকািঠ ব বহার করেত পাির?

uiিলয়াম প ােলর ei 'আgেমn ম িডজাiন' eখন আর মানুেষর মাথায় সরকম ভােব নi। ধেমর সmান
eখন নিতকতার u স িহসােব। আিম eখন ক কের ei লখাটা িলখিছ কারণ আিম মেন কির নিতকতা
pসে ধেমর aবদান মােটo খুব eকটা ভাল নয়। eখােন eকটা বড়সড় p িচh থেকi যায়। eকিদেক
দখেল ধেমর জন মানবসভ তার iিতহােস কুসংsার, িজহাদ আর kুেসেডর মত ঘটনা ঘেটেছ। আমােদর ei
শতেকi eকজন মুসিলম ধমাn হত া কেরেছ সাদাতেক, ihদী ধমাn হত া কেরেছ র◌্যািবনেক আর িহnু
ধমাn হত া কেরেছ গাnীেক। িহটলারেক ী ান ধমাn বলাটা হয়ত বাড়াবািড় হেব, িকnt eটাo িঠক য ী ীয়
সংsৃিতেত যুগ-যুগাnেরর ihদীিবেdষ না থাকেল িহটলার হয়ত ihদীিনধেন uদ ত হেতন না। আবার aন িদেক
দখেল aেনক ধািমক ব িki সমােজ মূল বান aবদান রেখ গেছন। যমন পদাথিবদ ি ম ান ডাiসন তার
iম ািজনড oয়াl বiেত িলেখেছন দাসpথার িবrেd ধেমর কল াণময় সমথেনর কথা।
আিম আমার ব িkগত িকছু মnব করব ei দাসpথা িনেয়। হয়ত িকছু ধমpাণ ব িk সিত i দাসpথার িবrেd
লড়াi কেরিছেলন - যমন iংল ােn uiিলয়াম uiলবারেফাস বা আেমিরকায় uiিলয়াম eেলির চ ািনং। িকnt
eটাo সিত য আর aেনক ধেমর মত ী ান ধমo কেয়ক শতক ধের দাসpথােক মেন িনেয়i চলিছল।
দাসpথার uেlখ িনu টsােমেno পাoয়া যায়। তাহেল uiলবারেফাস বা চ ািনং-eর kেt আলাদাটা িক
হেয়িছল? eরা তা কােনা দবােদশ পেয়েছন বেলo দাবী কেরন িন, আবার কােনা নতুন পিবt gno
আিব ার হয় িন। বরং a াদশ শতেক যুিkবাদ eবং মানবতাবাদ pসােরর সােথ সােথi aেনেকi দাসpথার
িবেরািধতা r কেরন - যমন a াডাম িsথ বা জেরিম বেnম। সমারেসেটর য কেসর রােয়র সােথ সােথ
iংল ােn দাসpথার িবলুিp ঘেট (যিদo uপিনেবশgিলেত জাির িছল) , সi রায় িযিন িদেয়িছেলন, সi ধমpাণ
লড ম ানিফl িকnt তার রােয় ধেমর কথা eকবােরর জন o uেlখ কেরনিন। ধমীয় নিতকতা আমার মেত
যুেগর সােথ তাল িমিলেয়i চেল, বরং ধম dারা যুগ কমi pভািবত হয়।

আিম তা বলব, ধম বরং দাসpথার sপেki বশী কথা বেলেছ। aেনকবারi ধমgেnর udৃিত ব বহার হেয়েছ
দাসpথােক আদালেত সমথন জানােত। মাক টােয়ন তার িনেজর মা সmেক বেলন য িতিন নািক aসmব দয়ালু
িছেলন িকnt সবদা দাসpথা সমথন কের eেসেছন। কারণ, uিন সবসময় ধমীয় বাণীেত েন eেসেছন য
দাসpথা ঈ েরর icায় চেল। ধম থাকুক বা না থাকুক - সব সময়i ভাল লােক ভাল কাজ করেব আর খারাপ
লােক খারাপ কাজ করেব। িকnt ভাল লাকেক িদেয় খারাপ কাজ করােনােত ধেমর জুিড় নi।
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কিদন আেগ eকটা i- মল পলাম আেমিরকান a ােসািসেয়শন ফর দ a াডভাnেমn aব সােয়n থেক।
তােত eকটা কনফােরেnর কথা িছল - যার িবষয়বst হল ধম আর িবjােনর মেধ গঠনমূলক আেলাচনা। আিমo
ধম আর িবjােনর মেধ আেলাচনা চাi িকnt 'গঠনমূলক' নয় । িবjােনর eকটা বড় aবদান হল য িবjান
বুিdমান মানুষেক anত ধািমক হেত দয় না। আমার মেন হয় না আমরা e থেক িপিছেয় আসব।

িsেভন oেয়iনবাগ 1979 সােল পদাথিবদ ায় নােবল পুর ার িবজয়ী িবjানী।
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