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িsেফন জ gl
aনুবাদক: খান মুহাmদ (িশkানিবস)

সাম স হীন sানgেলা কখনo কখনo ব িতkমী সব গেlর inন যাগায়। 1984 সােলর pথম িদেক আিম
ভ ািটকােন কেয়ক রাত কািটেয়িছলাম। আমােক থাকেত দয়া হেয়িছল eমন eক হােটেল যা মূলত পযটনশীল
ধমpচারকেদর জন িনিমত। সখােন pিতিট বাথrেম icাকৃতভােব িবেডট (িবেশষ ধরেণর জলেশৗেচর পাt)
eর ব বsা করা িছল। pাতঃরােশ pিতিদনi দয়া হত আলুেবাখারার জ াম। pিতিদন ei eক জ াম খেত
খেত িবতৃ া eেস িগেয়িছল। বুঝেতi পারিছলাম না, pাতঃরােশর ঝুিড়েত ei eক ধরেণর আলুেবাখারা ছাড়া
aন িকছু িদেল িক হয়, যমন eকটু sেবিরo তা িদেত পাের। eসব িনেয় ভাবেত ভাবেত তুলনামূলক
সংsৃিতর aসংখ িবষয় থেক eমন eকিটর সােথ আমার সম ক পিরচয় ঘেট গেলা যা জীবনেক aেনক
আকষণীয় কের তুলেত পাের। আমােদর িবjানী grপটা রােম িগেয়িছেলা "পিnিফিশয়াল eকােডিম aফ
সাiেnস" কতৃক snরকৃত eকিট সেmলেন যাগ িদেত। সেmলেনর িবষয় িছল "িনuিkয়ার uinার"।
হােটেল আমােদর সােথ িছল ফরািস eবং iতালীয় ধমpচারকেদর eকটা দল যােদর সবাi আবার পশাদার
িবjানী।

dপুেরর খাবােরর সময় ধমpচারেকরা আমােক তােদর টিবেল ডেক িনেয় যায় eমন eকিট সমস া সmেn বলার
জন যা তােদরেক িবেশষ ঝােমলায় ফেল িদেc। তারা জানেত চািcেলন " বjািনক সৃি তtt" িবষেয়
আেমিরকায় িক ধরেণর কথাবাতা চলেছ? eকজন িজেjস করেলন: "িববতন িক আসেলi আমােদর জন
ঝােমলার কারণ? যিদ হেয়i থােক তেব সi ঝােমলাটা িক রকম? আিম সবসময় িশkা িদেয় eেসিছ য,
ক াথিলক িব াস eবং িববতেনর মেধ কান নীিতগত িবেরােধর aিst নi। আর িববতেনর pমাণgেলা সবi
খুব সেnাষজনক eবং aিভভূত কের দয়ার মত। আিম িক িকছু ভুল বললাম?"

eরপর pায় আধা ঘ া ধের ফরািস, iতালীয় আর iংেরিজর পঁাচিমশালীেত বশ pা ল কেথাপকথন চলেলা।
আমার সাধারণ utরিট সব ধমpচারকেদেকi পুনরায় আ s করেলা। আমার utরিট হল: িববতন কান
বুিdবৃিtক ঝােমলার জn দয়িন; কান নতুন তকo সৃি কেরিন। আেমিরকার সমাজ-সাংsৃিতক iিতহােস
তােদর িনেজেদর মত কেরi সৃি তtt বেড় uেঠেছ। সখােন eকসমেয়র সব দলছুেটরা িমেল pােটs াn
মৗলবােদর eমন eকিট আেnালন গেড় তুেলেছ যােত িব াস করা হয়, বাiেবেলর pিতিট শb আkিরক aেথo
িনভুল। তােদর ei দাবীর সুs কান aথ আমার জানা নi। কথা শেষ আমরা সবাi আ s হলাম য,
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িববতন সmূণ সত বেল pতীয়মান হেয়েছ eবং ধমীয় িব ােসর সােথ eর সহাবsানo িনি ত হেয়েছ। সবাi
আ s হেলo আমার িবsেয়র ঘার কেট যািcেলা ei ভেব য, ihিদ aেjয়বাদী িহেসেব ক াথিলক
ধমpচারকেদরেক আ s করেত িগেয় কত ব িতkমী ভূিমকাi না পালন করলাম।

eকi ধরেণর আেরকিট গl বিল: আমােক হরহােমশাi eকিট p করা হয়, হাভােডর ছাtেদর মেধ সৃি তtt
িবষয়িট কখনo grtপূণ iসু হেয় uেঠেছ িক-না। utের আিম বিল, সুদীঘ 30 বছেরর িশkকতা জীবেন
কবল eকবারi e ধরেণর ঘটনার সmুখীন হেত হেয়িছল। eক aিত মেনােযাগী o িনয়মিন নতুন ছাt eেস
আমােক িজেjস কেরিছল, "আিম eকজন িনেবিদতpাণ ি sান eবং িববতনবাদ িনেয়o আমার কান সেnহ
নi। কারণ িববতন খুব চমৎকার eকিট িবষয় যার সপেk সুিনিদ pমাণ আেছ। িকnt আমার
iভানেজিলক ােল ধমাnিরত rমেমট বেল, আিম eকiসােথ িববতনবাদী eবং ি sান হেত পাির না। তাহেল
eবার বলুন, কারo পেk িক ঈ র eবং িবতনবাদ uভয়িটেতi eকসােথ িব াস রাখা সmব?" স সময়o আিম
িনেজর বুিdবৃিtক দািয়t পালন কেরিছলাম, আিম তােক পুনরায় আ s কেরিছলাম য, িববতন সmূণ সিত
eবং ি sান ধেমর সােথ eর সহাবsান সmব। আিম ei aবsােন খুব দৃঢ়, যিদo জািন eকজন ihিদ
aেjয়বাদীর পেk eটা বশ বমানান।

ei গl dিটেতi eকিট মুখ িবষয় uেঠ eেসেছ। িবষয়টা হল বjািনক সৃি তtt। ধেম িব াসীরা িনেজরাi ei
বjািনক সৃি তtt নামিট িদেয়েছ। সাধারণ যুিkবাদী বা িবjানী সমােজ eিট কখনi sীকৃিত পায় না, িকnt
রাজৈনিতক kেt িবশাল pভাব িবsার কের। ei সৃি তেttর ভাষ হেc: বাiেবেলর pিতিট শb সত , সমg
জীবকূলেক পািথব 6 িদেন সৃি করা হেয়েছ, পৃিথবীর জn মাt কেয়ক হাজার বছর আেগ eবং সেবাপরী
িববতনবাদ িমথ া। গlgেলা পেড় aেনেকi হয়েতা বুঝেত পেরেছন- সৃি তtt িবjানেক ধেমর িবrেd দঁাড়
কিরেয় দয় না, কারণ e ধরেণর কান যুেdর aিsti নi। সৃি তtt জীবিবjােনর pকৃিত বা জীবেনর iিতহাস
িবষেয় কান সমাধানহীন বুিdবৃিtক iসু র জn দয় না। সৃি তtt খুবi সংকীণ o sানীয় eকিট আেnালন।
পি মা দশgেলার মেধ কবল যুkরাে i eিট শিkশালী eবং তার মেধ o কবল pােটs াn ধেমর aনুসারী
িকছু সkেরi eর pভাব বশী। ei pােটs াnরা মেন কের, বাiেবল যভােব আেছ সভােবi পড়েত হেব,
eর আkিরক aথi ধরেত হেব।

আিম eখােন বলেত চাi, কারo icা হেল গঁাড়া pােটs াn কান ধমpচারক রেখ িবjােনর পিরবেত
সৃি তেttর মাধ েম জীবিবjান িশkা করেত পাের। গঁাড়া ihিদ হেল কান মৗলবাদী রািb রেখ তার িনজs
iেয়িশভায় বjািনক সৃি তtt চচা চািলেয় যেত পাের। িকnt বাiেবল সািহেত র িভিtেত িনিমত e ধরেণর
সৃি তtt িকnt ক াথিলক বা ihিদেদর কােছ aথহীন। কারণ মূলধারার ihিদ বা ক াথিলক ধেম বাiেবেলর
আkিরক aথ করা হয় না। তারা মেন কের, বাiেবেলর সব কথাi rপক eবং uপমািনভর। যেকান uঁচুমােনর
সািহেত i িকnt uপমা eবং rপক aিত grtপূণ িবষয়। তাi ক াথিলক o ihিদরা মেন কের বাiেবেলর
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কথাgেলােক সিঠক ব াখ ার মাধ েম gহণ করেত হেব, আkিরকভােব নয়। দখা যােc, কবল pােটs াnরাi
আkিরক aথ কের। তাo pােটs াnেদর মেধ সবাi না, gিটকেয়ক মৗলবাদী ণী।

গl eবং ব াখ ার মাধ েম আিম িনেজর য aবsান তুেল ধরলাম, পি মা িবjান eবং বড় সবgেলা পি মা
ধেমর aবsানi eখন eরকম। pােচ র ধম সmেn খুব বশী জািন না িবধায় িকছু বলিছ না। তেব আমার মেন
হয়, সখােনo eিট grt পােব। িবjান o ধেমর মেধ সংঘাত তখনi hাস পােব যখন hাস পােব eেদর িভn
ধরেণর ktdেয়র মেধ aিধkমণ। িবjােনর kt হেব মহািবে র গঠন o িববতেনর পরীkণিনভর ব াখ া আর
ধেমর kt হেব মানুেষর pকৃত নিতক মূল েবাধ eবং জীবেনর আধ ািtক aেথর সnান। ei kt dিট
eেকবাের পৃথক কের ফলেলi আর সংঘাত থােক না। মানুেষর জীবেন সামিgক pjা aজন করেত হেল ei
dিট kেti aত িধক মেনােযাগ দয়া pেয়াজন। কারণ eক মহান পুsক আমােদর জািনেয়েছ, সত i
আমােদরেক মুিk িদেত পাের eবং ন ায়-নীিত, দয়া o িবনয় িশখেলi আমরা pিতেবেশর সবার সােথ িমেল
শািnেত জীবন যাপন করেত পাির।

ei আদশ aবsােনর pিkেত পাপ জন পল 2 eর বলা eকিট কথা েন আিম িবিsত হেয়িছলাম। 1996
সােলর 22 শ aেkাবর পিnিফিশয়াল a াকােডিম aফ সাiেnসেক ( য eকােডিম আমার ভ ািটকান সফেরর
ব ায়ভার বহন কেরিছল) uেdশ কের িতিন কথািট বেলিছেলন। তার কথায়: "সত কখনo সত েক asীকার
করেত পাের না।" পাপ িববতেনর pমাণgেলােক সমথন কেরিছেলন eবং eকi সােথ িববতনবাদী তেttর সােথ
ক াথিলকেদর সহাবsানেক sাগত জািনেয়িছেলন। িবে র সব বড় বড় সংবাদপেtর হডলাiন িহেসেব পােপর
ei কথা ছাপা হেয়িছল। যমন 25 শ aেkাবের িনu iয়ক টাim সর হডলাiন িছল:
'Pope Bolsters Church's Support for Scientific View of Evolution.'

আিম aবশ i "sl খবেরর িদন" িবষয়টা মািন। হয়েতাবা হডলাiেন দয়ার মেতা grtপূণ কান খবর িছল না
সিদন। পাপ ei কথা না বলেল ঐিদন টাimস "রস ডােলর uপেদশ gহেণ রস পেরার asীকৃিত eবং তার
pিসেডn িনবাচন পিরত াগ" ছাড়া aন কান খবর হডলাiন করেত পারেতা না। তারপরo কবল পােপর
ei কথাটার pিত সকল sেরর সব মানুেষর eেতা আকষণ দেখ িবিsত না হেয় পািরিন। ক াথিলক চাচ
কখনi িববতেনর িবেরািধতা কেরিন eবং িবেরািধতা করার মত কারণo uপিsত হয়িন। পাপi বা কন eমন
eকটা কথা বলেলন? আর ei কথা েন িবে র সব বড় বড় পিtকা eটােকi কন হডলাiন কের ফলেলা?

pথেম আিম eর eকিট কারণi ভাবেত পারিছলাম, সব সংবািদকরাi হয়েতা িবjান o ধেমর সmকটা ভুল
বুেঝেছ eবং e কারেণi পােপর eকিট সাধারণ কথােক oয়ােরিnিবহীন মnেব র মত ছিড়েয় িদেয়েছ। িকnt
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শী i আমার e ভুল ধারণা ভেঙ যায়। সmবত পৃিথবীর aিধকাংশ মানুষi মেন কের, িবjান eবং ধেমর মেধ
যুd চলেছ eবং িববতন িন য়i ি sান ধেমর মমমূেল আঘাত কের। স িহেসেব চাচ যিদ কখনo িববতেনর
বতমান aবsােক মেন নয় তাহেল সটাi তা pধান খবর হoয়ার কথা। আধুিনক কােল eমনিট ঘটেলo
aতীেতর aেনক grtপূণ সমেয়i eটা ঘেটিন। স সময় ঘটেল হয়েতা খবরটা আরo ছিড়েয় পড়েতা। যমন
ধrন, 1640 সােল পাপ আবান 3 তার সবেচেয় িবখ াত ঘরবিnেক মুিk িদেয় বলেছন, "মহামান গ ািলিলo,
আপিনi িঠক। সূযi কেnd আেছ।" ভেব দখুন কমন জনিpয় হেয় uঠেতা ei খবরটা।

পের আিম আিব ার করলাম, িববতন িবষেয় চােচর সেnােষর ei খবরটা সব পিtকায় হডলাiন হেয় যাবার
কারণ নন-ক াথিলক iংেরিজভাষী সাংবািদকেদর ভুল বাঝা নয়। ভ ািটকান িনেজi ei uিkিটেক pধান
সংবাদ িবjিp িহেসেব uপsাপন কেরিছল। আর ei pধান িবjিpিট iতালীয় সংবাদপেt ফলাo কের ছাপা
হেয়িছল। যমন, রkণশীল iল িজoনাল পিtকায় ছাপা হেয়িছল: " পাপ বলেলন বানর থেক আমােদর
uৎপিt হেতo পাের"।

s তi আিম pথেম ভুল বুেঝিছলাম eবং পের সত আিব াের সkম হেয়িছলাম। িকnt, পােপর uিkেত eর
থেকo বশী কান আেবদন িছল, িক হেত পাের সিট? ক াথিলক চাচ সmেক আিম যা বেলিছ তা আেরকবার
িচnা কের দখেলi ei আেবদনটা পির ার হেয় যায়। ক াথিলক চাচ সব সময়i বjািনক গেবষণােক মূল ায়ন
কের, িবjানেক ধেমর জন hমিক মেন কের না। ক াথিলক িব াসীেদর কােছ িবjােনর grt আেছ, eমনিক
ক াথিলক নীিতেতo িববতেনর বধতােক gহণ কের নয়া হেয়েছ। তারা িববতনেক িবjানচচার grtপূণ kt
িহেসেব িবেবচনা eবং eর সােথ ক াথিলক িব ােসর সহাবsানেক সমথন কের।

িটপ o' নiেলর িনবাচনী eলাকার সােবক aিধবাসী িহেসেব আিম জািন য, "সব রাজনীিতi sানীয়" * । সুতরাং
ভ ািটকােনরo িন য়i িববতন eবং িবjান িবষেয় eকিট aভ nরীন িসdাn আেছ যা আমার কােছ aেনকটাi
asc। eকিট grtপূণ uিkেত িববতেনর পk নয়ায় আরo asc হেয় uেঠেছ সটা। আসেল আিম
জানতাম, grtপূণ eকটা anিমল খুেঁ জ পািc না। e কারেণ হতাশ হেয় পেড়িছলাম। িঠক তখনi বুিdবৃিtর
eকটা মুখ নীিত মেন পেড় গল: িব ািnেত পড়েল eেকবাের pাথিমক নিথপtgেলা পড়েত ভাল লােগ, aথাৎ
ei িব ািn িবষয়ক পাঠটা aেশষ কােজ দয়। আমার মািকন aিভjতার eকটা বড় aংশ থেক ei সরল o
মুখ নীিতটা uধাo হেয় িগেয়িছল।

*

Tip O’Neil was the Speaker of the US House of Representatives during the late eighties who famously
said, “All politics is local.”
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মুখ নিথপt বলেত আিম পাপ পায়াস 12 (যােক আিম খুব eকটা পছn করতাম না) eর eকটা uিkেক
বুঝািc। 1950 সােল করা ei uিkর িবষয়িট িহuম ািন জেনিরস নােম পিরিচত। ei uিkর ধাkাটা পুেরা
িবপরীতমুখী, পায়াস 12 বেলিছেলন: মানব দেহর িববতন িবষেয় িবjান যা িকছু বর করেছ তা ক াথিলকরা
ততkণi িব াস করেত পারেব যতkণ তারা eটাo িব াস করেব য, ei িববতন ধারার কান eক পযােয়
ঈ র সৃ জীেবর মেধ আtা ফুেঁ ক িদেয়েছন। আিম জানতাম, ei uিk কান সমস াi না। কারণ, আtা
িবষেয় আিম যা-i িব াস কির না কন িবjােনর পেk তার eক বণo ব াখ া করা সmব না। aথাৎ, সmূণ
ব িতkমী eবং িভn ei ধমীয় iসু েত ধমতেttর aবsান িবjােনর জন hমিক হেয় দঁাড়ােত পাের না। aন
কথায়, পাপ পায়াস 12 ধমতtt o িবjােনর সmকহীন aবsানেক সmান দিখেয়েছন। e কারেণi আিম
িহuম ািন জেনিরেসর পেk যিদo জেনিরেসর পুেরা লখাটা আিম কখনi পেড় দিখিন। ei যুেগ aবশ
জেনিরেসর িবষয়টা কান িসdাn gহেন খুব eকটা uপেযাগী না।

e সmিকত সব ধরেণর লখা খুেঁ জ পাi inারেনেট। inারেনেট পােপর uপিsিতর কান aভাব নাi। তেব
আমার inারেনট দkতার যেথ aভাব আেছ। তাi কিmuটার িবষেয় জানেলoয়ালা eক সহেযাগীর সাহায
িনলাম নট থেক তথ gেলা বর কের আনার জন । নট থেক নািমেয় পাপ পায়ােসর িহuম ািন জেনিরস
িবষয়ক সবিকছু পড়লাম, সi সােথ 1996 সােলর aেkাবের পাপ জন পেলর ঘাষণাটাo পড়লাম। eত িকছু
পড়ার পর বুঝেত পারলাম, পাপ আবােনর ei uিkটা eত নতুন o আকষণীয় মেন হেয়েছ কন। সi সােথ
বুঝেত পারলাম, িবjান eবং ধেমর জগেত বসবাসকারী আমার সব িববতনবাদী বnুেদরেক ei uিkটা কত আশা
দখােত পাের।

িহuম ািন জেনিরেসর লখাটার মূল িবষয় িছল চােচর ম ািজsািরয়া তথা িশkা কতৃপk বা িশkােkt।
ম ািজsািরয়া শbিট িকnt ম ােজিs (kমতা) থেক আেসিন। ম ািজsার লািতন শb যার aথ িশkক। তাi
ম ািজsািরয়ার aথ িশkা। আিম মেন কির, ei pবেnর কndীয় ধারণািট তুেল ধরার জন ম ািজsািরয়া শbিট
ব বহার করা যায়। িবjান o ধেমর মেধ তথাকিথত যুেdর সমাধানকেlo ei শেbর uপেযািগতা আেছ।
িবjান o ধেমর মেধ কান সংঘাত থাকার কথা না, কারণ e d'িটর িশkা কতৃপk (ম ািজsািরয়াম) বা
িশkােkt সmূণ আলাদা eবং ei িশkােkt dিট eেক aন েক aিধkমণ কের না। ei মৗিলক ধারণািটর
নাম আিম িদেত চাi 'Nonoverlapping magisteria" (NOMA)' তথা 'sতnt বলয়'।

িবjান যৗিkক মহািব িনেয় পরীkণমূলক কাজ কের: মহািব িক িদেয় গিঠত (বাsবতা) eবং eিট কন
eরকম আচরণ কের (তtt) তা দখাi তার কাজ। aন িদেক ধম নিতক মূল েবাধ eবং নিতকতার aথ িনেয়
কাজ কের। গতানুগিতক ভাষায় বলেত গেল, আমরা psর যুগ খুেঁ জ বর কির আর ধম যুেগর psরেক িনেজর
মেধ ধের রােখ; আমরা sগ িকভােব কাজ কের তা িনেয় গেবষণা করেত পাির আর ধম িনধারণ কের িকভােব
sেগ যাoয়া যায়।
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ধম আর িবjােনর মেধ সমেঝাতাটা eেকবাের sc হেয় যােব যিদ di aনিধkমণীয় বলেয়র মেধ eকিট চূড়াn
না ম াnস ল াn থােক। িকnt বাsবতা হেc, eরা aিধkমণ তা কেরi eমনিক eেক aপেরর িবrেd লেগ
ম াসাকার কের ফেল। e কারেণ তােদর সীমাn বরাবর aিব াস জিটল সব uপােয় gঁেতাgিত চলেত থােক।
আমােদর aেনক pে র সmূণ utেরর িবিভn aংশ খুেঁ জ বর করার জন uভেয়র দারs হেত হয়। আর কান
utরিট কান aংশ থেক খুজ
ঁ ব তা িনধারণ করাo বশ জিটল eবং কিঠন। eেkেt dিট grtপূণ pে র নাম
করা যায় যgেলা িববতন eবং নিতকতা uভয় kেtর সােথi সmিকত: িববতন যেহতু আমােদরেক aিত
unত পযােয়র চতন সmn eকমাt পািথব সৃি কের তুেলেছ, সেহতু aন ান pজািতর সােথ সmেকর kেt
আমােদর দািয়tgেলা িক? aন ান জীেবর সােথ আমােদর বংশানুkিমক বnন মানব জীবেনর কী aথেক িনেদশ
কের?

পায়াস 12 eর িহuম ািন জেনিরস খুবi pথাগত eকিট দিলল। আর ei দিলল uপsাপন কেরেছন eমন eক
রkণশীল ব িk িযিন িdতীয় িব যুেdর কারেণ udূত িবিভn "বাদ" eবং তার সােথ হতাশাবােদর চােপ পড়েত
বাধ হেয়িছেলন। eর সােথ তােক "হেলাকাs" eর ভs থেক মানবতার িশ াচারেক আবার জািগেয় তালার
জন সংgােমর বাতা বহন করেত হেয়িছল। e িবষেয় পাপিলিখত পেtর uপ-িশেরানাম িছল "eমন িকছু িমথ া
মতামত সmেক যgেলা ক াথিলক মতাদেশর িভিtেক খােটা কের"। ei পt r হেয়িছল আtরkার
দৃি েকাণ থেক বলা িকছু কথা িদেয়:

‘ নিতক eবং ধমীয় িবষেয় মানুেষর মতাৈনক eবং ভুেলর কারেণ সব যুেগi ভাল মানুষেদরেক
ক পেত হেয়েছ, িকnt সবেচেয় বশী ক পেত হেয়েছ চােচর সত বাদী eবং ন ায়িন
সnানেদর। িবেশষতঃ আজেক যখন আমরা দিখ, ি sান সংsৃিতর নীিতgেলােক চতুিদক
থেক আkমণ করা হেc।’

পায়াস চােচর বিহঃs শtrেদরেক আkমণ কের eখােন িকছু কথা বেলেছন। ei শtrেদর মেধ আেছ
সেব রবাদ, aিstবাদ, dািndকতামূলক বstবাদ, ঐিতহািসকতাবাদ eবং সবেচেয় বড় শtr সাম বাদ। eরপর
িতিন dঃেখর সােথ বেলেছন, চােচর মেধ aবsানকারী িকছু িবj ব িk eক ভয়ানক আেপিkকতাবােদর কবেল
পেড়েছন- "eিট eকিট ধমতািttক শািnবাদ eবং সমতাবাদ, যখােন সকল দৃি ভি i সিঠক হেয় uেঠ"। তারা
eর কবেল পেরেছন ei ভেব য, eর মাধ েম eমন ব িkেদরেক eকীভূত করা যােব যারা িsর কান িব াস
gহণ কেরিন, যারা ি sান ধম gহেণর আকাkা পাষণ কের িকnt িনিদ ভােব ক াথিলক িশkােktেক মেন
িনেত চায় না।
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িক সব aিন কর aিভনবেtর জn হল যারা aবতীণ eবং pিতি ত eক আiনেক eভােব থমেক িদেত চায়! e
কান পেথ চেলেছ পৃিথবী? eকজন রkণশীেলর রkণশীল কথাবতা িহেসেবi শাকাহত পায়াস বেল গেছন:

‘e ধরেণর aিভনবtgেলা iেতামেধ i ধমতেttর সকল শাখায় তােদর মারণ ফলাফেলর
pদশনী ঘিটেয়েছ। aেনেক p তােল, ফেরশতােদর ব িk সtা আেছ িক-না eবং পদাথ
eবং আtার মেধ আসেলi কান পাথক আেছ িক-না। aেনেক eমনিট পযn বেল,
আnঃpমাণীকরেণর (Transubstantiation) নীিতেক eমনভােব সংেশাধন করা uিচত
যােত পিবt iuক ািরেs ি েsর বাsব aিstেক eক ধরেণর pিতকী িবষেয় নািমেয় আনা
যায়। বst িবষয়ক িকছু সুpাচীন দাশিনক ধারণার uপর িভিt কের ei আnঃpমাণীকরণ
নীিতমালার জn হেয়িছল।’

পায়াস pথেম িববতেনর uেlখ কেরিছেলন eকিট aিতর েনর িবrেd মত pকােশর জন । ei aিতর েনর
udব ঘেটিছল িকছু aিভশp মতবােদর িহংসুক সমথকেদর মাধ েম:

‘aেনেক িঠকমেতা িকছু না ভেবi গঁাড়ার মত বেল যায়, িববতেনর মাধ েম নািক সবিকছু
uৎপিtর ব াখ া দয়া যায়। সাম বাদীরা ei মতবাদেক মেনpােণ gহণ কের নয় কারণ তারা
জানেতা, িনিদ ঈ েরর ধারণা থেক যখন সব মানুষ মুk হেয় যােব, তখন তারা িনেজেদর
dািndকতামূলক বstবাদ আরo pচার করেত পারেব eবং eর িবেরাধীতােক দমন করেত
পারেব।’

িববতন িবষেয় পায়ােসর চূড়াn বkব িট eেসেছ পেtর eেকবাের শষ িদেক, 35 থেক 37তম aনুেcেদর
মেধ । eখােন িতিন " নামা" (NOMA) eর pিমত মেডলিট সবাnকরেণ মেন নন eবং sীকার কেরন,
িববতন eমনi কিঠন eক ভূিমেত aবsান করেছ যখােন eেক aপেরর pবল িবেরািধতা করেত থােক। "eখন
সi িবেশষ p gেলা সmেক আমােদরi কথা বলেত হেব, য p gেলা iিতবাচক িবjােনর aংশ হেলo
ি sান িব ােসর সেত র সােথ কম- বশী িনিবঢ়ভােব সmিকত।" [মজার ব াপার হেc ei aনুেcদgেলােত
পায়াস িববতনেক সরাসির সেmাধন কেরনিন, বরং "পিলেজিনjম" নােমর eক মতবাদেক aমূলক pমাণ করার
জন সব বেলেছন। ei মতবােদ মানুেষর পূবপুrষ িবিভn িপতা-মাতা থেক udূত হেয়েছ বেল মেন করা হয়।
পায়ােসর মেত ei মতবাদ কানভােবi মূল পােপর নীিতর সােথ খাপ খায় না। "মূল পাপ বলেত আদম-হাoয়ার
করা পাপেক বাঝায় যা বংশানুkেম সব মানুেষর মেধ pবািহত হেয়েছ।" eেkেt পায়াস হয়েতা নামার শত
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ভ কেরেছন। িকnt আিম eর িবচার করেত পাির না, কারণ আিম ক াথিলক ধমতেttর খুিটনািট জািন না eবং
e ধরেণর কথােক কান pতীিক aেথ gহণ করেত হেব তাo জািন না। পায়াস যিদ বেল থােকন য, মানুেষর
জn আিদ জীবেগা ী থেক হেয়েছ, e ধরেণর নীিত চচা করার কান aিধকার আমােদর নi কারণ তা eকক
আিদপুrষ থেক মানব জেnর মতবােদর সােথ খাপ খায় না eবং তা মূল পাপ িবষয়ক নীিতর িবেরািধতা কের,
তাহেল আিম তােক লাiনচু ত বলব। কারণ িতিন eর মাধ েম িবjােনর িশkােkেtর মেধ aবিsত eকিট
িবষেয় ধমীয় িশkােkেtর eকনায়কতnt pিত া কেরেছন।]

eর পরi পায়াস সi িচর পিরিচত কথাgেলা িলেখেছন যা ক াথিলকেদরেক eকi সােথ িববতন o সৃি তেtt
িব াস করার aনুমিত pদান কের। মানব দেহর িববতন িবjােনর িশkােkেtর মেধ aবিsত eকিট pামাণ
িবষয় আর সৃি তেttর আtা িবষয়ক ধারণা ধমীয় িশkােkেtর মেধ aবিsত। e pসে পায়ােসর কথাgেলা
eরকম:

মানবিবjান eবং পিবt ধমতেttর বতমান aবsােন দািড়েয় চােচর িশkক কতৃপk ততkণ
পযn িববতেনর মাধ েম গেবষণা eবং আেলাচনা করেত বাধা দন না, যতkণ eটা কবলi
মানুেষর দেহর pাক-aিsেtর কথা বেল। আেগর কান জীিবত বst থেক মানব দেহর udব
ঘটেতi পাের। িকnt ei িববতেন আsা রাখার পাশাপািশ ক াথিলক িব াসীেদর aবশ i
মানেত হেব, আtাgেলা s া তাৎkিণকভােব সৃি কেরিছেলন।

ei aংশ পযn আিম িহuম ািন জেনিরেস aবাক হoয়ার মত িকছু পাiিন eবং eর মাধ েম eমন িকছুo
ঘেটিন যা পাপ জন পেলর সাmpিতক aিভনব মnেব র ঘার কািটেয় িদেত পাের। িকnt িবsািরত পড়ার পর
আিম বুঝেত পারলাম, পাপ পায়াস িববতন সmেক আরo বশী বেলেছন, যার aিধকাংশi কান uিkর মেধ
আেগ পাiিন। আর পায়ােসর ei কথাgেলা পাপ পেলর uিkেক আরo চমৎকার কের তুেলেছ। সংেkেপ
বলেত গেল, পায়াস জাড় কেরi বেলেছন, িববতন নীিতগত িদক থেক খুব স ত, যিদo তtt িহেসেব eর
কান pমাণ পাoয়া যায়িন eবং eটা সmূণ ভুলo হেত পাের। egেলা জেন সবার মেন বdমূল ধারণার জn
হয় য, পায়াস িমথ া িনণেয়র জন গভীরভােব aনুসnান করেছন। শষ uিkিটর সােথ সােথ পায়াস আরo
িকছু কথা বেলেছন যা আমােদরেক সিঠকভােব িববতন aধ য়েনর জন বেল:

ei aধ য়ন eমনভােব করেত হেব যন িববতেনর পেk eবং িবপেkর সকল মতামেতর
কারণgেলা সমান grেtর সােথ িবচার করা হয়। িকnt aেনেক rkভােব আেলাচনার ei
uদার নীিতর ল ন কেরন eবং পূেব aিstশীল কান সtা বা জীবn বst থেক মানুেষর
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uৎপিt ঘেটেছ ei তttেক aকাট সত বেল মেন কেরন। তারা মেন কেরন eখন পযn
মানুষ যা িকছু আিক ার কেরেছ eবং ei আিব ােরর িবষয়gেলােক p িবd কের য
utরgেলা পাoয়া গেছ তা সmূণ aল নীয়। তােদর ভাবটা eমন যন, sগীয় বাতার uৎস
থেক e সmেn িকছুi পাoয়া সmব নয়। aথচ ei pে sগীয় বাতাi সবpধান সংেশাধন o
সেচতনতার কথা বেল।

eক কথায় বলা যায়, পায়াস eকিট শত সােপেk নামা gহণ কের িনেয়েছন। শতিট হল, ক াথিলকরা ততkণ
পযni কবল মানব দেহর uৎপিtর কারণ িহেসেব িববতনেক gহণ করেত পাের যতkণ তারা িব াস করেব
য, ei িববতেনর কান eক পযােয় ঈ র আtা ফুেঁ ক িদেয়েছন। aথাৎ ei pিkয়ায় sগীয় হাত আেছ। িকnt
পায়াস মােঝমােঝi বjািনক ধারণা িহেসেব িববতেনর মযাদা িবষেয় িবjানীেদরেক িপতৃসুলভ uপেদশ
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন: িববতন eখনo সত বেল pমািণত হয়িন eবং e িনেয় গেবষণা করেত হেল
তামােদরেক aিতমাtায় সতক হেত হেব। কারণ eিট আমার িশkােkেtর িঠক সীমাnেরখায় দািড়েয়
aেনকgেলা ঝােমলাপূণ iসু র সৃি কের। পায়ােসর ei বkব েক dিট িভn দৃি েকাণ থেক দখা যায়: eক,
aন িশkােkেtর কারo পk থেক udূত িভিtহীন uপdব; di, বাiেরর eকজন বুিdমান o সেচতন ব িkর
বnুসুলভ দৃি ভি । iিতবাচক o ভাকাkী ব িk িহেসেব di িশkােkেtর মেধ আেপাস করার তািগেদ আিম
সানেn িdতীয় দৃি েকাণ থেক সব দখেত রািজ আিছ।

য কান িদক িদেয় িচnা করেলi দখা যায় পায়ােসর করা ei িdতীয় (িববতন apমািণত eবং িবপjনক)
মnব িট জন পেলর করা সাmpিতক মnেব র aিভনবt o চমৎকািরtেক খুব সুnরভােব সংjািয়ত কের।
ক াথিলকরা ঐ িরক হsেkেপ িব াস করেলi কবল িববতনেক gহণ কের িনেত পাের, পায়ােসর করা ei
pথম মnব িট িকnt পেলর সাmpিতক মnব েক খুব eকটা সংjািয়ত করেত পাের না।

জন পল তার কথা r কেরেছন 1950 সােল পায়ােসর পেtর কথা uেlখ কেরi। িতিন pথেম সানেn নামা
নীিতেক gহণ কের িনেয়েছন eবং বেলেছন, eখােন জনিpয়তা বৃিdর জন নতুন িকছুi নi। আেগ চাচ যা
বলত eখনo তাi বলেছ:

আমার পূবসুরী পায়াস 12 তার িহuম ািন জেনিরেস (1950) iেতামেধ uেlখ কেরেছন,
িববতন eবং মানুষ o তার বৃিt সংkাn িব ােসর নীিতর মেধ কান িবেরাধ নi।
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নামার শিkেক সিঠকভােব তুেল ধরার জন জন পল eকিট বড় ধরেণর সমস া eবং তার সােথ eকিট িdতীয়
সমাধােনর uেlখ কেরন: িবjান বেল মানুেষর িববতন aিবিcn pিkয়ায় ধীের ধীের হেয়েছ আর ক াথিলকেদর
িব াস হল, কান eক িনিদ সমেয় ঈ র sগীয় হsেkেপর মাধ েম আtা ফুেঁ ক িদেয়েছন; িবjােনর দাবী eবং
ক াথিলকেদর ei িব ােসর মেধ আমরা িকভােব সমnয় সাধন করেবা:

‘মানুেষর কথা িচnা করেল আমরা eকিট aিstগত পাথেক র সnান পাi, aেনেক eেক
aিstগত লm নােমo আখ ািয়ত করেত পােরন। aথাৎ মানুেষর aিsেt বড় রকেমর utান
রেয়েছ। eেkেt eকজন তা বলেত পােরন, e ধরেণর aিstগত িবিcnতা িক মানুেষর
ভৗত aিবিcnতার িবেরািধতা কের না? িববতেনর মূল ধারণায় িকnt ei ভৗত aিবিcnতার
কথাi বলা হয়। 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 িনভুল 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’।

জন পেলর বkেব র aিভনবt eবং সংবাদগত grt িনিহত আেছ পায়ােসর করা aিত িবরল িdতীয় মnেব র
মেধ । পায়াস বেলিছেলন, িববতেনর ধারণা নীিতর মাধ েম পাoয়া যায়, eেক ধেমর সােথ সমিnত করা যায়,
িকnt িববতনবাদo িমথ া হেত পাের কারণ eর পেk দয়া pমাণgেলার কােনাটাi খুব বশী জাড়ােলা নয়। e
pসে জন পল বেল িদেয়েছন, পায়াস যখন িdতীয় িব যুেdর ংসstেপর সমীkা করিছেলন সi সমেয়র পর
pায় aধ শতাbী পিরেয় গেছ, নতুন eকিট সহsােbর uেnষ ঘেটেছ। ei পযােয় eেস eমন সব uপাt
পাoয়া গেছ eবং আেগর তttgেলােক eমনভােব নতুন কের তালা হেয়েছ য বতমােন আর কui িববতন
িবষেয় সেnহ পাষণ করেত পাের না। ভাকাkা আেছ eমন য কাuেকi eখন িববতন মেন িনেত হয়।
জন পেলর কথাgেলা িছল eরকম:

পায়াস 12 তার বkেব আরo বেলিছেলন, ei মতবাদিটেক (িববতন) িনি তrেপ gহণ কের নয়া িঠক হেব
না, কারণ eর কান সুs pমাণ পাoয়া যায়িন। আজ, সi পাপিলিখত পেtর pকাশনার pায় aধ শতাbী
পর, eমন সব নতুন jান aিজত হেয়েছ য িববতনবােদর পেk eকািধক pকl psাব করা সmব হেয়েছ। eিট
িবেশষভােব ভাবার িবষয় য, গেবষকেদর কােছ িদন িদন ei তttিট aিধক gহণেযাগ হেয় uঠেছ। jােনর
িবিভn kেt বশ িকছু আিব ােরর কারেণi ei gহণেযাগ তা বৃিd পােc। pেরাচণা বা পkপািতt নয়,
sাধীনভােব করা িবিভn গেবষণা থেক pাp ফলাফলgেলাi িববতনবােদর grtেক pকট কের তুলেছ।
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uপসংহাের পায়াস eটাi বেলিছেলন য, িববতন কবল eকিট রীিতিসd pকl; আপাত পরীkার মাধ েম eেক
সমথন যাগােনা হেয়েছ eবং ব াপক পরীkার মাধ েম eিট িমথ া pমািণত হেত পাের। eর pায় 50 বছর পের
জন পল আবার নামা নীিতর মাধ েম িববতনবােদর রীিতিসdতার কথা বেলেছন। eটা কান িবেশষ সংবাদ নয়,
খুব sাভািবকভােবi িতিন বেলেছন, বতমান uপাt eবং তেttর মাধ েম িববতনবাদ pমািণত হেয়েছ। eকিন
ি sানেদরেকo eখন িববতনবাদ gহণ কের িনেত হেব, সmাব সত িহেসেব নয় বরং pমািণত সত িহেসেব।
eক কথায় বলা যায় ক াথিলকেদর দাpিরক দৃি ভি eক সময় িছল, "eটা সত না, িকnt pেয়াজন হেল
আমরা তা gহণ কের িনেত পাির"। িকnt জন পেলর কথার পর স দৃি ভি হেয় দািড়েয়েছ, "eটা সত বেল
pমািণত হেয়েছ; আমরা সব সময়i pকৃিতর সত তােক বরণ কের নi, eবং eর থেক ধমতািttক ব াখ া খুেঁ জ
নয়ার চ া কির।" আিম িনেজ িবjােনর িশkােktেক pকাশ করেত পাির, িকnt eর পাশাপািশ আমােদর
জিটল জীবেনর eকিট grtপূণ aংেশর িশkােkেtর pধান নতার e ধরেণর সমথনেক sাগত জানাi। eবং
আিম রাজা সেলামেনর pjাময় কথািট আবার বলেত চাi: "তৃ াত গলায় শীতল পািন যমন লােগ, দূরেদশ
থেক আসা ভ সংবাদo তমন লােগ।" (pবাদ- 25:25)

ধেমর মেধ যমন পর র িবেরাধী মেতর লাক আেছ িবjােনo তমনিট আেছ। আমার বশ িকছু বjািনক
সহকমী আেছন যারা ধম আর িবjােনর pিত 'sতnt বলেয়র' psাবনা দেখ হতাশ হেয়েছন। eেদর মেধ
aেনেকi আবার তােদর লখনীর মাধ েম সমােজ িবেশষ pভাব িবsার করেত সkম। আমার মত aেjয়বাদী
িবjানী যারা পােপর সাmpিতক মnব েক sাগত জািনেয়েছ তােদরেক uেdেশ কের আমার ei সহকমী
িবjানীরা বেলন: "আের ভাi সৎ হান; আপিন তা জােনন ধম খুব বশী ঘালােট, কুসংsারাcn eবং
সেকেল। আপনারা e ধরেণর sাগত বাতা জানােcন কবল ei ভেব য ধম খুব শিkশালী eবং আমােদর
বjািনক গেবষণার পেk aথ o গণসমথন আমােদর জন eরকম কূটৈনিতক চালসmni হoয়া uিচত।"
আিম মেন কির না িবjানীেদর মােঝ eমন দৃি ভি খুব সাধারণ, িকnt e ধরেণর দৃি ভি আমােক হতাশ কের।
e কারেণi ei pবn শষ করার আেগ আিম ধম িবষেয় আমার ব িkগত িকছু কথা জানােত চাi। ei
কথাgেলা িচnাশীল িবjানীেদর মধ কার ঐক মেতর pামািণক সাk িহেসেব কাজ করেব। িচnাশীল বলেত
আিম তােদরেক বুিঝেয়িছ যারা নামা নীিতেক সভােবi সমথন কেরন যভােব পাপ কেরেছন।

pািত ািনক দািয়t বা aনুশীলেনর কথা বলেল আিম কানkেমi ধািমক বা িব াসী নi। িকnt ধেমর pিত
আমার ব াপক dা আেছ eবং ei িবষয়িট আমােক সবসময়i িবিsত কেরেছ। িববতন, জীবা িবjান eবং
বসবেলর মত কেয়কিট িবষয় বাদ িদেল ধম ছাড়া আর কান িকছুi আমােক eেতাটা িবিsত করেত পােরিন।
ei িবsয় aেনকাংেশi িনভর কেরেছ ধেমর ঐিতহািসক হঁয়ািলর uপর। পি মা সভ তার iিতহাস জুেড়
সুসংবd ধম eকi সােথ সবেচেয় aবণনীয় ভীিত eবং সবেচেয় hদয়িবদারক মানবীয় িব dতােক লালন
কেরেছ। মানুেষর িভতেরর ei ভাল িবষয়gেলা ব িkগত শত শত ভীিতর মুেখo aটল িছল। (আিম িব াস
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কির ধেমর সােথ ধমিনরেপk শিkর িবেরােধর সূt ধেরi যত aিন ঘেটেছ। iনকুiিজশন থেক iকুiেডশন
পযn পুেরাটা জুেড়i ক াথিলক চাচ মানবীয় ভয়-ভীিতর eকটা aংেশর যাগান িদেয়েছ- িকnt eর কারণ কবল
ei য, পি মা iিতহােসর eকটা িবশাল aংশ জুেড় ধমিনরেপk শিkর pভাব িবদ মান িছল। আমার ei
িব াসী লােকরা আরo aেনক আেগ aথাৎ ol টsােমেnর যুেগo aেনক নৃশংসতার কারণ হেয়িছল, িকnt
স সময় যুিkবাদীেদর dারা সংঘিটত নৃশংসতাo pায় সমান িছল।

আিম dার সােথ মেনpােণ আমােদর িশkােktgেলার মেধ সাম েস (NOMA সমাধান) িব াস কির।
নামা ধুমাt eকিট কূটৈনিতক চাল নয়, বরং eিট আমােদর নিতকতা eবং বুিdমtার pধান aবsােনর
pিতিনিধt কের। নামা সমাধােনর পথেকo di ভােগ ভাগ কের। ধম যিদ িবjােনর িশkােkেtর মেধ
aবিsত pকৃিতর বাsিবক চতনার ব াখ ায় eকনায়কt pিত া করেত না পাের, তাহেল িবjানীরাo পৃিথবীর
পরীkণমূলক সংিবধােনর ucতর jােনর আেলােক তােদর নিতক সেত র anদৃি আেছ বেল দাবী করেত পাের
না। য পৃিথবীেত িবিভnমুখী eেতা aনুরাগ সখােন e ধরেণর পার িরক দীনতার grt aেনক।

ধম aেনেকর কােছ eেতাi grtপূণ য তারা যেকান ধরেণর আেয়শ ত ােগর িসdাn নয়ার জন ধমতেttর
দারs হয়। uদাহরণsrপ আিম ব িkগতভােব সেnহ করেত পাির, পাপ sগীয় হsেkেপর মাধ েম য আtার
কথা বেলেছন তা আমােদর ভয় িকছুটা দূর করার জন i। িববতন যখােন সকল সৃি েক সমান মেন কের
সখােন পাপ ei ধারণা pদােনর মাধ েম মানুেষর
েt িব াস িটিকেয় রাখেলন। িকnt, আিম eটাo মািন য
আtা eমন eকিট িজিনস যা িবjােনর িশkােkেtর বাiের। আমার িব আtােক pমািণত বা apমািণত
করেত পাের না, িকnt আtা িনেয় iতং িবতং আমার িশkােkেtর জন কান hমিকo নয়। যিদo আিম আtা
সmেক ক াথিলক িব াসেক পুেরাপুির মািন না তথািপ, আিম aবশ i তােদর rপকাtক মূল েবাধেক সmান
কির। কারণ ei মূল েবাধ নিতক আেলাচনার পিরেবশ সৃি কের eবং মানুেষর সুpশিk সmেn আমােদর য
aগাধ িব াস আেছ তােকo sীকৃিত দয়। চতনার িববতন আমােদর uপর যত িশ াচার, যtশীলতা eবং
নিতক o বুিdবৃিtক সংgােমর চতনা আেরাপ কেরেছ তার সবi আমােদর ei সুpশিkর anভুk।

pকৃিতর বাsবতা সmnনীয় কান jান থেক নয় বরং নিতক aবsান থেক আিম pকৃিত িবষয়ক " কাl বাথ"
তেttর পেk কথা বলিছ। ei তtt বেল, pকৃিত সিত কার aেথi িন ুর eবং aিভn হেত পাের। আমােদর
নিতক িডসেকােসর সােথ eর কান সমেঝাতা নi, কারণ pকৃিত আমােদর শািnর নীড় হবার জন গিঠত
হয়িন, pকৃিত জানেতা না য আমরা আসিছ eবং rপকােথ বলেল বলেত হয় স আমােদর পেরায়াi কের না।
আমরা তা সবেশষ ভূতািttক মাiেkা সেকেn aেনকটা aনিধকার চচাকারীর মেতা আিবভূত হেয়িছ। আিম e
ধরেণর aবsানেক মুিk দানকারী মেন কির, ei aবsান কান মেতi বnন সৃি কারী হেত পাের না, কারণ eটা
gহণ করেল আমরা নিতক িডসেকাস gহণ করার পূণ sাধীনতা aজন করেত পাির। ei sাধীনতাটাi
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সবচাiেত grtপূণ। আমােদর মত কের কথাটােক eভােব বলা যায়, pকৃিতর বাsবতা থেক পেরাkভােব
নিতক সত udঘাটন করা যেত পাের, e ধরেণর ািn থেক দূের থাকাi কাম ।

িকnt eটাo সত য ei aবsান aেনকেকi ভীত-সnts কের তােল। pকৃিতর ব াপক আধ ািtক দৃি ভি
তােদর কােছ aেনক বশী gহণেযাগ ঠেক। তারা িববতেনর সকল ঘটনােক সত মেন নয়, eবং e থেকi
মানব জেnর িনগূঢ় aথ সnােনর চ া চালায়। eর সােথ কখনo কখনo ধেমর িশkােkt যুk হেয় পেড়।
1996 সােলর 3রা eিpল য ব িk জন পেলর বkেব ব িথত হেয় িনu iয়ক টাim স িলেখিছেলন তার
ক েকo আিম eখােন হলা করেত চাi না। িতিন িলেখিছেলন:

পাপ জন পেলর িববতন মেন নয়ার ঘটনায় আমার িdধািnত hদয় aত n ব িথত হেয়েছ।
ভােলাবাসা eবং আেলােকর aিধকারী eক ঈ েরর সৃ িবে সকল ধরেণর ব থা আর কে র
সমস া িনেয় বঁেচ থাকা খুব ক কর, যিদo স eকজন সৃি তttবাদী হয়। িকnt সৃ তেtt
িব াসীরা aত n eiটুকু বলেত পাের, s ার হােত য মূল সৃি র সূচনা ঘেটিছল তা সmূণ
মহৎ, শািnপূণ, িনেদাষ eবং ভd িছল। িকnt িববতনেক কnd কের eমন কান কথা বলা
সmব িক? িববতেনর কান আধ ািtক তtt িদেয়o eমনিট বলা সmব না। ei িববতেনর মূেল
রেয় গেছ ক - বদনা, hদয়িবদারক িন রু তা eবং সntাস। িববতেনর যnt িশকারী প র
ধারােলা দঁাত হেয় মরণ ভেয় িচৎকার করেত থাকা িশকােরর জীবn মাংেসর uপর আপিতত
হয়। িববতনi যিদ সত হয় তাহেল আিম বলব, আমার িব াস eর থেক aেনক rk সমুেd
পাল তুলেত পাের।

আিম ei লােকর যুিkেক মািন না, িকnt eটা মািন য, তার সােথ খুব ভাল িবতেক জিড়েয় পড়া যায়। আিম
" কাl বাথ" তttেক eকটু aন ভােব বলেত পাির বা eেত eকটু পিরবতন আনেত পাির। তাহেল স হয়ত
pকৃিতেত বংশগিতর আধ ািtক aথ করেত আরo uৎসািহত হেব। যিদo e ধরেণর uৎসােহর aথ aেনকটা
aনc। িকnt, eর মাধ েম আমরা uভেয়i jােনর আেলায় udািসত হেত পাির eবং ei িনগূঢ় utরিবহীন
p gেলা আরo ভালভােব বাঝার িশkা িনেত পাির। আমার িব াস, eখােনi নামা তথা িবjান eবং ধেমর
সmকহীন পৃথক িশkােkt তেttর গভীর pেয়াজনীয়তা eবং শিk িনিহত আেছ। নামা িবjান o ধেমর
পার িরক dাশীল িডসেকােসর মেধ সংেযাগ সৃি কের eবং eেদর uভয়েক aনুমিত pদান কের। ei
িডসেকাস uভয় িশkােkt থেক kমাগত iনপুট িনেয় pjার eকমাt চূড়াn গnেব র পােন ধািবত হয়। মানুষ
যিদ আসেলi িবেশষ িকছু হয় তাহেল তার ei িবেশষt িনেয় তােকi ভাবেত হেব eবং কথা বলেত হেব। পাপ
জন পল 2 িন য়i আমার সােথ eকমত হেয় বলেবন য, তার িশkােkt সবদাi ei িবভাজন মেন eেসেছ।
সi িশkােkt য বেল, "in principio, erat verbum" aথাৎ "সবিকছুর rেত িছল িব "।
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লখার বাiেরর কথা
ei pবেnর rেত ভ ািটকােনর য িমিটংেয়র কথা বলা হেয়েছ তার সংগঠক eবং aন তম aংশgহণকারী
িছেলন কাল সগান। িতিন আমার সােথ ঐক মত পাষণ কেরেছন eবং dিট pধান aথচ িবপরীত kt তথা
িবjান o ধেমর e ধরেণর িব s সহেযািগতািভিtক িবভাজনেক sাগত জািনেয়েছন। কাল আমার িনকটতম
বnুেদরo eকজন। যিদন ei pবেnর prফ দখিছলাম সিদনi তার aসমেয় মৃতু র খবর আমার কােছ
পৗছায়। আিম তখন কবল গাnীর মৃতু েত নেহrর কথাgেলা মেন করেত পেরিছলাম: "আেলা িবদায় িনেয়েছ
eবং anকার আবার রাজt কােয়ম কেরেছ।" িকnt কাল 63 বছেরর ছা জীবেন যা কেরেছ তা মেন হেতi
আিম িভn িকছু ভাবা r করলাম। আিম ভাবেত লাগলাম আরo al বয়েস মৃতু বরণকারী স ীতj হনির
পােসেলর মৃতু েত জন াiেডেনর লখা বুিলgেলা: "He long ere this had tuned the jarring
spheres, and left no hell below."

রােম কাল সগােনর সােথ য িদনgেলা কািটেয়িছলাম সgেলা িছল আমােদর বnুেtর সেবাtম িদন। সi
িচরnন শহেরর আনােচ কানােচ dজেন ঘুের বড়াতাম আর িবিsত হতাম; eর aিভভূত কের দয়ার মত sাপত
eবং iিতহাস আর... খােদ র (!) কল ােন। কােলর িবsয়টাi িছল িবsয়কর। কারণ স eমন eক দশ দেখ
aিভভূত হেয়িছল য দেশ তথনo জনিpয় িবjােনর সবকােলর সরা িটিভ িসিরজ "কসমস" সmpচার করা
হয়িন।

আিম ei pবnিট তার sৃিতর uেdেশ uৎসগ করিছ। আমার মেতা কালo আtার aনিst সmেn সিnহান
িছল। আমােদর ei ধারণা ভুল, কবল eকিট কারেণi আিম eটা ভাবেত চাi না। কারণিট হল, আtা
থাকেলi কবল আমরা dজেন মহািবে র aনn পিরসের বnুর মত িবচরণ করেত পাির, আর ব িkগতভােব
আিম তার মত eকিট চমৎকার আtার সােথ কথা বলেত পাির।

পিরিশ

iভানেজিলক াল - pােটs াnেদর মেধ eকিট িবেশষ ধমীয় দৃি ভি ।
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িনuিkয়ার uinার - ব াপক িনukীয় যুেdর কারেণ পৃিথবী শীতল হেয় যেত পাের, ei aবsা।
পিnিফিশয়াল eকােডিম aফ সাiেnস - পাপ কতৃক pিতি ত িবjান unয়ন সংsা।
pােটs াn - পাপেক মােন না। বাiেবলেক আkিরক aেথ সত মােন eবং eিটেক সেত র eকমাt uৎস
বেল।
ক াথিলক - পাপেক মান কের। ি sান ধেমর মেধ পিরবতেন িব াসী।
iেয়িশভা - ihিদ ধমgn িশkার sান।
রািb - ihিদ ধমpচারক।
িটপ o' নiল - যুkরাে র হাuজ aফ িরেpেজিnিটেভর িsকার।
iuক ািরs - ি েsর শষ pাতঃরাশেক িনেদশ কের।
ানসাবs ানিসেয়শন (আnঃpমাণীকরণ) - iuক ািরেs rিট eবং মেদর সাবs াn ি েsর দহ eবং রেk
পিরণত হেয়িছল, ei িব াস।
পিলেজিনjম - মানুেষর uৎপিt িবিভn pজািত থেক বংশানুkেম হেয়েছ, eকিট মাt পূবপুrষ থেক
(মেনােজিনjম) নয়। ধম o িববতন uভয় kেti ei িব াস আেছ।
iনকুiিজশন - রামান ক াথিলক চাচ কতৃক ধমেdাহী eবং রা েdাহীেদর কেঠার শািs দয়ার পdিত।

aধ াপক িsেফন জ gl (10i সেpmর, 1941 - 20 শ ম, 2002), eকজন মািকন জীবা িবদ,
িববতনবাদী জীবিবjানী eবং িবjােনর iিতহাসিবদ। িতিন তার pজেnর aন তম জনিpয় িবjান লখক
িহেসেবo সমাদৃত হেয়িছেলন। gl তার কমজীবেনর aিধকাংশ সময় ব য় কেরেছন হাভাড iuিনভািসিটেত
িশkকতা eবং িনu iয়েকর a ােমিরকান িমuিজয়াম aফ ন াচারাল িহsিরেত কাজ কের। িsেফন জ
gেlর "Nonoverlapping Magisteria" লখািট Natural History 106 (March 1997):
16-22 e pকািশত।

খান মুহাmদ, বাংলােদেশর iসলািমক iuিনভািসিট aব টকেনালিজ’র িশkাথী। ‘িশkানিবস’ নােম
inারেনেট bগ িলেখ থােকন। iেমiল - hermitage17@yahoo.com

