


পাঠ িনেদর্িশকা

ি�য় পাঠক, ইবুকিট সু�রভােব পড়ার জ� সূচীপে�র সােথ 
অধয্ায়সমূেহর এবং �িতিট পৃ�ার সােথ সূচীপে�র িলংক করা আেছ।

েকান িনিদর্� অধয্ােয় যাওয়ার জ� সূচীপে� েসই অধয্ােয় ি�ক করুন। 
েযেকান পৃ�া েথেক সূচীপে� যাওয়ার জ� পৃ�ার িনেচ ডানপােশ পৃ�া 

ন�ের ি�ক করুন।

---------
মু�মনা ইবুক
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অিব$ােসর দশ+ন 
অিভিজৎ রায় ও রায়হান আবীর  
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7লখক পিরিচিত 
 

 
অিভিজৎ রায় (১৯৭১- ২০১৫) 

 
অিভিজৎ রায় যুিkবাদী 7লখক, bগার এবং মুkমনা 

ওেয়বসাইেটর pিতMাতা। িবjােনর সব1েশষ তেথRর sসংবd 
িবেUষেণর আেলায় 7লখা ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’, 
‘মহািবে+ pাণ ও বুিdমtার 7খাঁেজ’, 'সমকািমতা:একিট ]বjািনক 
এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান’, শূn 7থেক মহািব+’ বইgেলা  
তাঁেক pিতিMত কেরেছ বত1মান সমেয়র িবjানমনs পাঠেকর 
অnতম িpয় 7লখক িহসােব। তার 7লখা dিট বই  ‘অিব+ােসর 
দশ1ন’ এবং ‘িব+ােসর ভাইরাস’ মুkমনা মহেল বRাপকভােব 
আেলািচত ও pশংিসত হয়। sসািহিতRক, অnসিnৎs, সমাজ-
সেচতন এবং সতR সnান ও pকােশ আেপাষহীন অিভিজৎ রােয়র 
sp িছেলা িবjান, মানবতাবাদ ও যুিkবােদর আেলােক সমাজ 
pিতMার। 7সই অজ1েনর পেথর সমমনােদর িনেয় ir কেরিছেলন 
মুkমনা bগ যা আজও বাংলাভাষী িবjানকম1ী, যুিkবাদী, 
মানবতাবাদী ও িনধ1ািমকেদর সবেচেয় বড় অনলাইন সংগঠন।   
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অিভিজৎ রােয়র জn ১২ 7সেpmর, ১৯৭১ সােল। তখন 
বাবা অধRাপক অজয় রায় সিkয়ভােব 7যাগ িদেয়েছন মুিkযুেd, 
আর পািকsািন 7সনাবািহনীর গণহতRা 7থেক রkা 7পেত তাঁর মা 
7শফািল রায় আrয় িনেয়েছন ভারেতর আসােম। sাধীনতার পের 
বাবার কম1সূেt ঢাকা িব+িবদRালয় এলাকায় ]শশব-]কেশার কােট 
অিভিজৎ রােয়র। িতিন যntেকৗশেল sাতক িশkা সmn কেরন 
বাংলােদশ pেকৗশল িব+িবদRালয় 7থেক। এরপের nাশনাল 
ইউিনভািস1িট অব িসŋাপুর 7থেক বােয়ােমিডকRাল ইি|িনয়ািরং-এ 
িপএইচিড িডিg অজ1ন কের সফটওয়Rার আিক1েটk িহেসেব কম1রত 
িছেলন আেমিরকার আটলা�টা শহের। 

 
অনলাইেন অজs 7লখােলিখ ও pকািশত দশিট বইেয়র 

মেধR িদেয় অিভিজৎ অnিব+াস আঁকেড় থাকা সমাজবRবsার 
িভিtমূেল আঘাত কের কের অিবরাম তুেল ধেরেছন মানবতার 
কথা। সাহস যুিগেয়েছন িবjান ও যুিk'7ত আsা রাখেত। 
‘সমকািমতা: একিট ]বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান’ 
বইিট pকািশত হয় ২০০৯ সােল যার মাধRেম িতিন বাংলােদেশর 
সমাজচুRত কের রাখা সমকামী মাnেষর পােশ দাঁিড়েয়েছন। িবjান 
ও যুিk িদেয় 7বাঝােত 7চেয়েছন মাnেষর kুd একিট অংেশর মেধR 
সমকামী pবৃিt থাকা অপরাধ বা kিতকর নয়, বরং তা 
pাণীজগেতর sাভািবক িচt। এর মাt dই বছর পর pকািশত হয় 
‘অিব+ােসর দশ1ন’ (সহ-7লখক: রায়হান আবীর) বইিট যা 
িবjানিpয় ও মুkমনা মহেল বRাপক আেলািচত ও pশংিসত হয়। 
এই বইিটেত আধুিনক িবjান ও দশ1েনর আেলােক নািsকতােক 
pিতMা করা হেয়েছ সবেচেয় 7যৗিkক ও মানিবক অবsােন। 
‘িব+ােসর ভাইরাস’ (২০১৪) বই খািনেত িতিন ধম1েক তুলনা 
কেরেছন ভাইরােসর সােথ এই বেল 7য, 'ধম1' বRপারিট মাnষেক 
অেযৗিkক ঈ+র ও অমানিবক pথায় িব+াস sাপন 7থেক ir কের 
আtঘাতী পয1n কের তুলেত পাের।  

 
মানব মনেনর kমাগত উnিতেত িব+াসী অিভিজৎ রায় 

উৎসাহী িছেলন িবিভn িবষেয়। রবীndনােথর কিবতায়, িচtকলায়, 
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ও নারীর সামািজক অবsান উnয়েনর ভাবনািচnায় sসািহিতRক 
এবং মানবতাবাদী িভেkািরয়া ওকােmার pভাব িনেয় 7লখা 
‘িভেkািরয়া ওকােmা: এক রিব-িবেদিশনীর 7খাঁেজ’, অসামাn এই 
বইিট pকাশ হেয়িছল ২০১৫ সােল। একই বছের মহািবে+র 
উৎপিt ও অিsেtর সাmpিতকতম ধারণা িনেয় গিণতিবদ অধRাপক 
মীজান রহমােনর সােথ 7লখা 'শূn 7থেক মহািব+' বইিটও pকাশ 
পায়। িবjান, দশ1ন, সািহতR, সমাজিচnা, ধম1 ও আেরা বh িবষেয় 
অিভিজৎ রায়'এর 7লখা 7কৗতূহলী-অnসিnৎs-িজjাs মাnষেক 
7যাগান িদেয়েছ বstবাদী িচnার িবপুল রসদ, যা আঘাত কেরেছ 
আজেকর প�াৎগামী ও অnকারা�n সমােজর সাmpদািয়ক 
ধম1বRবসায়ী এবং অসৎ রাজৈনিতক sিবধাবাদীেদর'7ক।  

 
যুিk িদেয় যুিkর 7মাকােবলা করেত বRথ1 হেয় ইসলািম 

জিŋরা ২০১৫ সােলর ২৬'7শ 7ফbrয়াির িনম1মভােব আkমণ কের 
অিভিজৎ রায় ও তাঁর stী বnা আহেমদেক। বnা আহেমদ grতর 
আহতাবsা 7থেক 7বঁেচ উঠেলও 7সই রােতই অিভিজৎ রায় 
মৃতুRবরণ কেরন ঢাকা 7মিডেকল কেলেজ। এমন নৃশংস পিরণিতর 
বা সmাবনার কথা অিভিজৎ জানেতন না তা নয়, তবু িতিন দৃঢ়ভােব 
িব+াস করেতন ‘পাNুিলিপ 7পােড় না’। তাঁর 7সই িব+ােসর অেমাঘ 
pমাণ তাঁর রচনাসমূহ, 7য সব আজও মানবতাবাদী, ধম1িনরেপk, 
pগিতশীল এবং মুkমনা pিতিট মাnেষর জn 7pরণার উৎস 
হেয়েছ। বাংলােদেশর মুিkবুিdর আেnালেন অিভিজৎ রায় 
আেলাকবিত1কা হেয় থাকেবন।  
 
তাঁর 7লখা ও সmািদত বই:  
 
আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাtী’ (২০০৫, অŋuর pকাশনী) 
মহািবে+ pাণ ও বুিdমtার 7খাঁেজ (২০০৭, অবসর pকাশন সংsা, 
সহেলখক: ফিরদ আহেমদ) 
sতnt ভাবনা: মুkিচnা ও বুিdর মুিk (২০০৮, অŋuর pকাশনী, 
মুkমনা pবn সংকলন) 
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সমকািমতা: ]বjািনক এবং সমাজ-মনsািttক অnসnান (২০১০, 
idsর) 
অিব+ােসর দশ1ন (২০১১, idsর, সহেলখক: রায়হান আবীর) 
িব+াস ও িবjান (২০১২, অŋuর pকাশনী, মুkমনা pবn সংকলন) 
ভালবাসা কাের কয় (২০১২, idsর) 
শূn 7থেক মহািব+ (২০১৪, idsর, সহেলখক: অধRাপক মীজান 
রহমান) 
িব+ােসর ভাইরাস (২০১৪, জাগৃিত pকাশনী) 
িভেkািরয়া ওকােmা: এক রিব-িবেদিশনীর 7খাঁেজ (২০১৫, অবসর 
pকাশনা সংsা) 
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7লখক পিরিচিত 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
রায়হান আবীর 

 
রায়হান আবীর, মুkমনা bগার। িবjানমনs যুিkবাদী 

সমাজ গঠেনর উেd� িনেয় 7লখােলিখ কেরন। পছেnর িবষয় 
িববত1ন, পদাথ1িবjান, সংশয়বাদ। bিগং কেরেছন অনলাইন 
রাইটাস1 কিমউিনিট সচলায়তন ডট কম এবং কRােডট কেলজ bেগ। 
মুkমনা সmাদক অিভিজৎ রােয়র অnেpরণায় মুkমনা বাংলা bেগ 
িবjান, সংশয়বাদ সহ িবিভn িবষয় িনেয় িলখেছন িতিন।  
 

অিভিজৎ রােয়র সােথ ২০১১ সােল অমর এkেশ 
gnেমলায় idsর 7থেক pকািশত হয় pথম বই 'অিব+ােসর দশ1ন' 
(িdতীয় pকাশ: idsর ২০১২, তৃতীয় pকাশ: জাগৃিত ২০১৫), 
িdতীয় বই 'মাnিষকতা' pকািশত হয় idsর pকাশনী 7থেক ২০১৩ 
সােল।  

 
]শশেবর িবদRালয় আইিডয়াল sুল অRা�ড কেলজ এবং 

এসওএস হারমান 7মইনার কেলজ। ]কেশার 7পিরেয়েছ খািকচtর 
বিরশাল কRােডট কেলেজ। ২০০৯ সােল তিড়ৎ ও ইেলkTিনক 
pেকৗশেল sাতক িডিg অজ1ন কেরন গাজীপুেরর ইসলািমক pযুিk 
িব+িবদRালয় (আইইউিট) 7থেক। এরপর কাজ করেছন ঢাকা 
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িব+িবদRালেয়র বােয়ােমিডকRাল িফিজk অRা�ড 7টকেনালিজ 
িবভােগ।  

 
pিথতযশা িবjানী অধRাপক িসিdক-ই-রbানীর 7নতৃেt 

আরও একদল 7দশেসরা িবjানীর সােথ গেবষণা কের যাে�ন 
তৃতীয় িবে+র মাnেষর জn উnত sাsRেসবা pযুিk উdাবেন। 
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gb †RvMv‡Z bq, gb RvMv‡Z 
ï×¯^i 2011 
 

অিব0ােসর দশ5ন । অিভিজৎ রায় ও রায়হান আবীর 
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ড. ম আখতা2jামান  
িছেলন বাংলােদেশ িব0িবদOালয় পয5ােয় িববত5 নিবদOা 

িনেয় অOাকােডিমক গেবষণার অ\দতূ; 
    িযিন আমতুৃO িনরলসভােব কাজ কের 

:গেছন  
বাংলােদেশ িব^ান ও _ব^ািনক িশ`ার 6সাের 

 
এবং 

 
বন4া আহেমদ  

6য়াত ড. ম আখতাcdামােনর কােজর 
সুেযাগO উfরসূির িহেসেব িববত5 ন িব^ানেক 

জনি6য় কেরেছন তার বgল আেলািচত 
‘িববত5 েনর পথ ধের’ বইেয়র মাধOেম। 
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বরং ি@মত হও, আjা রা:খা ি@তীয় িবদOায়। 
বরং িব`ত হও 6েkর পাথের। 
বরং বিুKর নেখ শান দাও, 6িতবাদ কেরা। 
অlত আর যাই কেরা, সমm কথায় 
অনায়ােস সnিত িদও না। 
:কননা, সমm কথা যারা অনায়ােস :মেন :নয়, 
তারা আর িকছুই কের না, 
তারা আoিবনােশর পথ 
পিরpার কের। 
নীেরndনাথ চkবত; 
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চতুথ+ সংsরেণর ভূিমকা 
 
অিভিজৎ রােয়র সােথ :লখা ‘অিব0ােসর দশ5ন‘ বইটা 6থম 
6কািশত হেয়িছল ২০১১ সােল। আমার :ছাটভাই আহেমদ 
:রদওয়ান জাsা তখন ষt :uণীর ছাv। ইwারেনট, :মাবাইল, 
কিyউটারিবহীন ওর জীবেনর একমাv সzী িছল ‘আউট 
বই’। িক| :স বয়েসর জনO অিব0ােসর দশ5ন একটু :বিশই 
‘আউট’ হেয় যায়, তাই আিম তখন পেড় :দখার জনO :জার 
কির িন। ধম5া~েদর মেতা আগ বািড়েয় ওেক িনধ5ম5 িনেয় 
কখনও :6রণা িদেত ইMা করত না, কাউেকই কের না। 
তেব ও :যন :যৗি�ক িচlা করেত :শেখ, সতO িমথOা 
িনধ5ারণ িশখেত পাের :স :চ�া করতাম সবসময়। উপযু� 
বয়স হেল ও িনেজই িসKাl :নেব, :কােনা 6k আসেল উfর 
িদেত আিম :তা আিছ। বইটা 6কািশত হবার পর জাsা না 
পড়েলও অস�ব খুিশ হেয়িছল তার বড় ভাই বই িলেখেছ 
বেল, পিরবােরর একমাv সদসO যােক আিম আমার 
:লখােলিখর কথা বলতাম। 6থম বই 6কােশর আন�টা 
পিরবােরর এই একজেনর সােথই তখন ভাগাভািগ করেত 
:পেরিছলাম। 
 
:দখেত :দখেত িদন চেল :যেত থাকেলা। অিব0ােসর দশ5েনর 
সােথ সােথ জাsাও বড় হেত থাকল। িব0িবদOালেয়র কাজ 
:সের রােত বাসায় িফের 6ায়ই একটু সমেয়র জনO Jেয় 
থাকতাম জাsা’র িবছানায়। ও পােশর :টিবেল পড়ত। ২০১৪ 
সােলর িvশ অে�াবর আlজ5 ািতক অপরাধ �াইবনুাল :থেক 
:ঘািষত হয় যুKাপরাধী মিতউর রহমান িনজামীর ফাঁিসর 
রায়। এর িবেরাধীতা কের যুKাপরাধী দল জামায়াত ইসলামী 
হরতাল ডােক, :য কারেণ Cুেল :যেত পাের িন ও। জাsা 
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তখন এসএসিস পরী`াথ� এবং মাvই Cুেলর মান যাচাই 
পরী`ার ত�ীয় অংশ :শষ কেরিছল। :যিদন Cুেল :যেত 
পাের িন, :সিদন ওর পদাথ5িব^ান বOবহািরক পরী`া িছল। 
হরতাল হেল অেঘািষত িনয়ম পরী`া বািতল। িক| :সিদন 
হয় িন। রােত বাসায় অিভেযাগ আসেলা, বOবহািরক পরী`া 
িদেত বOথ5 হওয়ায় জাsােক gমিক :দওয়া হেলা তােক মলূ 
পরী`ায় বসেত :দওয়া হেব না বেল। জাsা খুব মন খারাপ 
কেরিছল এবং ধের িনেয়িছল ও পিরবারেক ‘অসnান’ কেরেছ 
এবং আর কখনও অসnান না করার উপায়ও :স :বর কের 
:ফ:ল :সরােত আoহতOা কের। পরিদন সকােল দরজা :ভেz 
যখন ওর ঘর ঢুিক, :য ঘরটায় একসময় এক িবছানায় 
ঘুমাতাম আিম আর জাsা, :সই িবছানার উপের উপের ঝুেল 
আেছ জাsা। তার পরেন  িববত5 েনর ওপর আমার িডজাইন 
করা একটা �-শাট5 , :যটা কেয়কজন ম�ুমনা সদসO িমেল 
কেরিছলাম; :গি�েত :লখা িছল- “িববত5 ন Jধু একটু ত�, 
�ক :যমন মহাকষ5”! 
 
আমােদর :ছেড় িচরতের চেল যাবার সাত িদন আেগ :স 
জানেত :চেয়িছল িবগবOাং :থেক যিদ আমােদর মহািবে0র 
সূচনা হয়, তাহেল িবগবOাং এর আেগ কী িছল? িবছানা 
:থেক উেঠ বেস ওেক িনেজ যতটু� জািন ততটু� বOাখOা 
করলাম। তারপর জানালাম ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বইটায় একটা 
অধOায় আেছ “Jcেত?” নােম, ও পেড় :দখেল মজা পােব। 
এই 6থম ওেক বইটা পেড় :দখেত বললাম, ওর সেতেরা 
বছর বয়েস। অ�ুত হেলও সিতO, আমার িনেজর কােছ 
অিব0ােসর দশ5েনর :কােনা কিপ িছল না। 6থম সংCরণও 
না ি@তীয়টাও না। বইটা মােঝ দরকার িছল বেল ব~ু 
জামােনর কিপটা িনেয় এেসিছলাম বাসায়। জাsােক পড়েত 
:দেবা :ভেব িনেজর ঘের িগেয় বইেয়র জzেল খুেঁজ :দখলাম, 
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:পলাম না। ওেক িগেয় বললাম, পািM না, পের :দেবা। :স 
পর আর আেস িন আমার জীবেন। 
 
6ায় দীঘ5িদন ‘আউট অফ ি6w’ অিব0ােসর দশ5ন বই� 
অিভিজৎ রােয়র উৎসােহ 6কািশত হেয়িছল জাগৃিত 6কাশনী 
:থেক, ২০১৫ সােলর বইেমলায়। জানয়ুািরর 6থম িদেন 
শাহবােগ িগেয় হােত :পলাম নতুন ছাপা হওয়া অিব0ােসর 
দশ5ন বই�। জাগৃিতর 6কাশক ফয়সাল আেরফীন দীপন 
:ফান কের আেগর িদনই জািনেয়িছেলন :য, বই� ছাপা হেয় 
অিফেস চেল এেসেছ। সিতO বলেত িক, এই 6থম আিম নতুন 
বই হােত :পেয় :কঁেদ :ফললাম, সবেচেয় ি6য় মানষুেক 
হািরেয় আমার জীবন যখন শনূOতায় ভরা, তখন মেন 
হিMল- ইস বাসায় িগেয় যিদ জাsােক :দখােত পারতাম 
বইটা। আমার মেতা আেবগা�াl হেয়িছেলন অিভিজৎ রায়ও। 
:য বছের ঘাতকরা আমােদর কাছ :থেক :কেড় :নেব 
আমােদর অিভিজৎ রায়েক :সই বছেরর 6থম িদনটা িতিন 
Jc কেরিছেলন ভিবষOেতর িদেক তািকেয় অিব0ােসর দশ5েনর 
কথা বেল- 

 
নববেষ5র 6থম িদেনই 6কাশেকর কাছ :থেক 
একটা আনে�র সংবাদ :পলাম। অিব0ােসর দশ5ন 
বই�র তৃতীয় সংCরণ আসেছ। ছাপা :শষ, 
6Mদও হেয় :গেছ। িবিভs কারেণই ২০১৪ সাল� 
িছল এক িবভীিষকাময় বছর। ২০১৫ সােলর 
Jcটা অlতঃ একটা আনে�র বাত5 া িদেয় Jc 
হেলা, এটাই বা কম কী! 
"মিু� আসুক যুি�র পথ ধের! জীবন :হাক 
িব0ােসর ভাইরাস ম�ু"। 
সবাইেক নববেষ5র JেভMা। 
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মােয়র গভ5  :থেক সং\াম Jc হেয়িছল অিভিজৎ রােয়র। 
১৯৭১ এর উfাল মােচ5 , তারঁ বাবা অজয় রায় ঢাকা 
িব0িবদOালেয়র পদাথ5িব^ােনর িশ`ক, বাংলােদশ িশ`ক 
সিমিতর সাধারণ সyাদক। মিু�যুK Jcর মাv চার বছর 
আেগ লীডস িব0িবদOালয় :থেক পদাথ5িব^ােন িপএইচিড এবং 
:পা�ড�েরট গেবষণা :শষ কের অজয় রায় িফের আেসন 
বাংলােদেশ, ি6য় ঢাকা িব0িবদOালেয়। :দেশ এেস িশ`কতা, 
গেবষণার পাশাপািশ সyৃ� হেয় পেড়ন ি6য় :দশেক 
পািকmািন :শাষকেদর হাত :থেক র`ার আে�ালেন। ১৯৭১ 
সােলর পিঁচেশ মােচ5 র কােলা রােত পৃিথবীর ইিতহােসর 
বব5রতম হতOাকাে�র পিরক না মাথায় িনেয় পািকmানী 
:সনাবািহনী ঝাঁিপেয় পেড় িনর¡ বাংলােদেশর উপর। রাত 
এগােরাটায় ঢাকায় কারিফউ জাির করা হয়। :টিলেফান, 
:টিল\াফসহ বাংলােদেশর সকল পিvকার 6কাশনা ব~ কের 
:দওয়া হয়। ঢাকােক আলাদা কের :ফলা হয় পুেরা বাংলােদশ 
:থেক। মানষু হতOার জনO এেকর পর এক সামিরক অিভযান 
চলেত থােক ঢাকা িব0িবদOালেয়র ছাvাবােস, রাজারবাগ 
পুিলশ লাইেন, ইিপআর এর সদর দফতর :থেক Jc কের 
¢c£পূণ5 সব jােন। টOা¤, :\েনড, আধুিনক অ¡শে¡ সিdত 
হেয় িনিব5চাের চেল সাধারণ মানষু, ছাv, নারী, পুিলশ, 
আধা-সামিরক সদসOেদর উপর আ�মণ। :সই ভয়¤র 
সময়টােত অজয় রায়, তার অlঃস�া ¡ী :শফালী রায় িছেলন 
ঢাকা িব0িবদOালেয়র ফুলার :রােডর িশ`কেদর আবািসক 
এলাকায়। �Oাক ডাউেনর :সই সমেয় তািলকা হােত অজয় 
রায়েক হতOার উে¥েশO হািজর হয় পািকmািন :সনাবািহনীর 
এক� দল। সদর দরজায় নকল তালা লািগেয় :সরােত 
পািকmানী :সনাসদেসOর :বাকা বািনেয় িনেজেক, পিরবারেক 
িনি¦ত মতুৃOর হাত :থেক র`া কেরিছেলন অজয় রায়। 
ইংলOাে§র চাকির-গেবষণা-িনি¦ত জীবনেক :ঠেল সিরেয় 
:যই মানষু� বাংলােদেশ িফেরিছেলন, ঢাকা িব0িবদOালেয় 
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:যাগ িদেয়িছেলন, পরেদেশর হােয়নােদর আ�মেণ সপিরবাের 
বাধO হন গৃহতOােগ। তারঁ ¡ীর :শফালী রােয়র গেভ5  তখন 
বেড়া হেM বেড়া :ছেল অিভিজৎ রায়। 
 
িব0িবদOালেয়র বাসা :ছেড় তখন ঢাকায় আoীয়, 
ব~ুবা~েবর বাসায় আuয় :নন অজয় রায়। কারিফউ উেঠ 
যাবার পর পিরিjিত Lাভািবক হেল সপিরবাের ঢাকা তOাগ 
কেরন �িম¨ার :সানামড়ুা সীমাl িদেয়। ভারেতর আপার 
আসােম :তল ও 6াকৃিতক গOাস কিমশেন কম5রত 6েকৗশলী 
বেড়া ভাইেয়র বাসায় অlঃস�া ¡ীেক :রেখ, মিু�যুেKর 
6িশ`েণর জনO চেল যান অজয় রায়। পদাথ5িব^ােনর 
গেবষণােক আপাতত দেূর :ঠেল কাঁেধ তুেল :নন অ¡, �িম¨া 
সীমাl িদেয় বাংলােদেশ 6েবশ কের :গিরলা যুেK অংশ\হণ 
কেরন পািকmািন :সনাবািহনীর িবcেK। অজয় রােয়র :সই 
মিু�েযাKা দল�র বীর£পূণ5 অিভযােনর কথা বণ5না হেত 
থােক Lাধীন বাংলা :বতার :ক© :থেক সারা বাংলােদেশ 
ছিড়েয় :দওয়া :বতার তরেz। যুেKর এক পয5ােয় চª\ােমর 
আওয়ামী লীেগর :নতা এম. আর. িস¥ীকীর পরামেশ5 
আগরতলা হেয় মিুজবনগের চেল আেসন অজয় রায়। :সখােন 
িগেয় জিড়ত হেয় পেড়ন তাজউি¥ন আহেমেদর :নতৃে£ গ�ত 
6বাসী Lাধীন বাংলা সরকােরর িবিভs কম5কাে�। অৈবতিনক 
সদসO িহেসেব :যাগ :দন বাংলােদশ সরকােরর Oািনং :সেল 
এবং পরবত�কােল :সে�টািরর দািয়£ \হণ কেরন। 
 
যুেKর :সই উfাল সময় :সে®¯েরর বােরা তািরখ :রাববার 
সকাল ১২:৪২ িমিনেট িশবসাগর :জলার নািজরােত এক� 
মাতৃেসবা হাসপাতােল জ±\হণ কেরন অিভিজৎ রায়। 
রণাzেন থাকা বাবা অজয় রায় এক :LMােসবেকর কােছ 
জানেত পােরন তার 6থম পুv সlােনর পৃিথবীেত আগমেনর 
খবর। চাইেলই তখন :ছেলর কােছ চেল যাওয়ার উপায় িছল 
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না তার, :ছেলেক :কােল তুেল :নবার :সৗভাগO হয় অিভিজৎ 
রােয়র :চৗ¥ িদন বয়েস। তারপর আবার িফের িগেয়িছেলন 
রণাzেন। ১৬ িডেস¯র চূড়াl িবজয় অিজ5 ত হেল, ১১ 
জানয়ুাির, ১৯৭২ সােল সদO ভূিমt অিভিজৎ রায়েক িনেয় 
িvশ ল` মানেুষর িবিনমেয় অিজ5 ত Lাধীন বাংলােদেশ িফের 
আেসন অজয় রায়। :যাগ :দন কম5jেল। িফের আেসন 
ফুলার :রােডর বাসায়। 
 
িশ`কেদর আবািসক এলাকার সOাঁতসOাঁেত :দওয়ােলর :ছাট 
এক বািড়েত :বেড় উঠেত থােকন অিভিজৎ রায়। :ছাট 
:বলার :সই সমেয়র ²ৃিতচারণ করেত িগেয় অিভিজৎ রায় 
িলেখিছেলন- 
 

িব0িবদOালয় কOাyােসর এক :ছাª বািড়র :নানাধরা 
:দয়াল আর সOাঁতসOাঁেত ছােদর নীেচ :থেক :সটােকই 
আমরা দ-ুভাই তাজমহল :ভেবিছ। ইউিনভািস5� 
কOাyােসই িছল উদয়ন Cুল। :সখােন পড়েত :গিছ 
পােয় :হঁেট। দেূর :কাথাও :যেত হেল ির³াই িছল 
অবল¯ন। বািড়র পােশই িবরাট মােঠ ফুটবল 
ি�েকট :খেল কা�েয়িছ। বাবার কােছ বায়না িছল 
ভােলা একটা ি�েকট বOাট। আমার মেন আেছ, 
6থম যখন একটা ভােলা ি�েকট বOাট বাবা 
িনউমােক5 ট :থেক িকেন িদেয়িছেলন, আনে� 6ায় 
:কঁেদ :ফেলিছলাম। পের Jেনিছলাম বাবাও নািক 
ছাvজীবেন ি�েকট :খলেতন। বাবা আমােক 
‘রাজপুেv’র মেতা বেড়া করেত পােরনিন বেট, িক| 
বাবাই আমােক যত রােজOর বইেয়র জগেতর সােথ 
পিরচয় কিরেয় িদেয়িছেলন। আমােদর :শলেফ 
হাজােরা বইেয়র পাশাপািশ িছল ম�ুধারার িকেশার–
িব^ােনর মজার মজার সমm বই। জাফর ইকবােলর 
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‘মহাকােশ মহাvাস’ িকংবা Lপন �মার গােয়েনর 
‘Lাতীর কীিত5 ’ িকংবা ‘বাণ5ােডর তারা’ এ¢েলা তাঁর 
কলOােণই পড়া। বাবাই আমােক হােত ধিরেয় 
িদেয়িছেলন সু�মার রােয়র রচনা সম\। হযবরল-
এর িবড়াল, পাগলা দাJ আর :হেশারাম gঁিশয়ােরর 
ডায়িরর কথা :জেনিছ তার কাছ :থেকই। বাবাই 
আমার মেন বপন কেরিছেলন ম�ুবিুK আর সংশেয়র 
6থম বীজ। বাবাই আমােক আবিৃf করেত 
িশিখেয়িছেলন রিবঠা�েরর ‘6k’ কিবতা। 

 
মিু�যুK কের িবেদশী হােয়নােদর কাছ :থেক ি6য় বাংলােদশ 
ম�ু হেয়িছল �কই, যিদও আমােদর অেনেকর মেন-6ােণ 
লািলত পািকmািন ভাইরাস �কই রেয় :গেলা। সকল মসুলমান 
ভাই ভাই, এই বালিখলO ফালতু কথার অসাড়তা আমরা 
মিু�যুK চলাকালীন :টর :পেয়িছলাম। আমরা ধম�য় সকল 
িকছুর ঊে¶5 উেঠ এক� বহৃৎ মসুলমান রা· ি@খি�ত কের 
:বর হেয় এেসিছলাম। আমরা যুK কেরিছলাম :মা¨ােদর 
িবপে`, :মেয়েদর গিনমেতর মাল আখOা িদেয় আ¨াহর আইন 
িদেয় জাি�ফােয়ড করা ধষ5ণকারীেদর িবcেK। িক| :সই 
:গৗরব িক আমরা ধের রাখেত :পেরিছ? পাির িন। 
:ফ<য়াির, :য মাসটােক আিম ভাবতাম ঢাকা শহেরর 
সবেচেয় 6াণময় মাস, ২০১৫ সােলর :সই মাস�র ছাি¸শ 
তািরখ রােত ইসলািমক :স�Oলার বাংলােদেশ চাপািত িদেয় 
হামলা কের :মের :ফলা হয় বাংলাভাষী ম�ুিচlকেদর 
সবেচেয় বড় Oাটফম5 ম�ুমনার 6িতtাতা, িব^ান :লখক 
অিভিজৎ রায়েক। অিভিজৎ রায় িছেলন ধম5িনরেপ`, 
মানবতাবাদী, নািmক। িতিন ভােলােবেসিছেলন িব^ান, 
ভােলােবেসিছেলন যুি�। িতিন িলেখেছন িব^ান, ম�ুিচlা, 
মানবতাবাদ, সািহতOসহ অসংখO ¢c£পূণ5 িবষেয়। Jধু 
:লখািলিখ কেরই :থেম থােকন িন িতিন, একইসােথ 
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বাংলােদেশর ম�ুিচlার আে�ালনেক 6িতিtত কেরেছন 
আlজ5 ািতক পয5ােয়। ভাইরােসর চাপািতর আঘােত মতুৃOর 
আগ পয5l অিভিজৎ রায় বাংলায় িলেখেছন এবং সyাদনা 
কেরেছন দশ� বই। :সরােত অিভিজৎ রােয়র সােথ থাকা 
তার ¡ী, ম�ুমনা সদসO ও ‘িববত5 েনর পথ ধের’ বই�র 
:লখক বনOা আহেমদেকও �িপেয় আহত করা হয়, িবিMs 
কের :দওয়া হয় তার হােতর আzলু, চাপািত িদেয় আঘাত 
করা হয় তার মাথায় এবং :চােখর সামেন ¶ংস কের :দওয়া 
হয় তার অতীত-বত5 মান-ভিবষOৎ। অসহােয়র মেতা বনOা 
আহেমদ হািরেয় :যেত :দখেলন তার ি6য়তমেক আর আমরা 
:দখলাম আমােদর ি6য় দাদার মা�েত ল�ুেয় পেড় থাকা, 
Jনলাম আমােদর :বােনর আত5 -িচৎকার, আরও :দখলাম 
ঢাকা :মিডেকল কেলেজর মেগ5র :কিচেগট। :কিচেগেটর ওপাের 
উপুড় হেয় Jেয় থাকা আমার ভাই িকছু`ণ আেগই হাঁটিছেলন 
আমার :বােনর হাত ধের, হাজােরা মানষুেক আপন :ভেব 
তারা এিগেয় যািMেলন সামেনর িদেক, তখনও হয়ত তার 
মিmেpর িনউরেন :লখা হিMল নতুন :কােনা 6ব~, সমাধান 
হিMল ম�ুমনার কািরগির :কােনা সমসOা। আমার দাদা 
িকংবা :বান, আমার :দখা :utতম মানষু, তারা িনেজেদর 
বদেল ভােলােবেসিছেলন তােদর :দশেক, ভােলােবেসিছেলন 
:দেশর মানষুেক, আেলািকত করেত :চেয়িছেলন অ~কারাMs 
সমাজেক। িক| আেলা অ~কােরর সবেচেয় বেড়া শ¹, 
কারণ আেলা ºালােলই দরূ হয় অ~কার। আেলােক চাপািত 
িদেয় অ~কারেক :কাপােত হয় না, ¢িল করেত হয় না, 
িঘল ু:ফেল িদেত হয় না। অ~কাের আেলা হােত পথ চলাই 
িছল তােদর অপরাধ, আমােদর `েয় যাওয়া সমােজ এই 
অপরাধ সেব5া» অপরাধ, এমন অপরাধীেদর আমরা :পছন 
:থেক এেস হতOা কির। কারণ আমরা অ~কার চাই। 
িনরাপfা িনেয় শ¤া থাকা সে�ও :স রােত আেলা হােত 
িগেয়িছেলন আমােদর আঁধােরর যাvী, কারণ তােক বলা 



 

মুkমনা ইবুক                 অিব+ােসর দশ1ন               সূচীপt 8 

হেয়িছেলা িব^ান :লখকেদর সােথ আ¼ার কথা। যিদও 
:সখােন িব^ান :লখকেদর সংখOার তুলনায় অেনক অেনক 
:বিশ িছল ¢½ ঘাতেকরা। যারা তােক :ডেক িনেয় 
অ~কােরর হােত সেঁপ িদেয়িছল, তারা :সিদন তার মতুৃOেত 
একটুও আেলািড়ত হয় িন, `ুধা :পেল আমােদর :যমন :খেত 
হয়, তােদরও :সরােত `ুধা :মটােত িবিরয়ািন :খেত হেয়েছ, 
কারও বা :খেত হেয়েছ মার হােতর রােতর খাবার িকংবা 
অংশ িনেত হেয়েছ পাঁচ তারকা :হােটেলর পা�5 েত। সব :শেষ 
তারা শািlর িন¾া িদেত :পেরেছ, কারও কারও :সই িন¾া 
ভাzেত :লেগেছ িবশ িদন। 
Lাধীন বাংলােদেশর এক অস¿াl মসুিলম পিরবাের জ± 
িনেয়, টুিপ পের আইিডয়াল Cুেল ষt :uণী পয5l পড়ােলখা 
কের স½ম :uণীেত চেল :গলাম খািক চ£েরর :খাঁয়াড় 
কOােডট কেলেজ। কেলজ :শষ কের মসুলমান :কাটায় :কােনা 
ভিত5  পরী`া না িদেয় ঢুেক :গলাম ইসলাম 6যুি� 
িব0িবদOালয় (আইইউ�) :ত। আইইউ�, ওআইিসপিরচািলত 
বাংলােদেশর অনOতম ‘আlজ5 ািতক’ 6যুি� িব0িবদOালয়, গ  
Jেনিছ তারা 6েতOক ছােvর :পছেন পেনেরা হাজার ডলার 
বOয় কের িশ`াজীবেনর চার বছেরর বােজট িহেসেব। 
ওআইিসর :সই টাকা আমার কপােল জেুট িন, কারণ মসুলমান 
হেলও ভােলা মসুিলম ছাv িছলাম না, বাবা-মার পেকট 
:থেক :মাটা অংেকর �উশন িফ িদেয়ই তাই পড়ােশানা 
করেত হেয়েছ। 
আইইউ�েত ভিত5  হবার আেগই জানতাম এখােন :কবলমাv 
‘মানষু’ (শত5  6েযাজO) :দর ভিত5  হবার সুেযাগ :দওয়া 
হয়। ‘মসুিলম পুcষ’ হওয়াটাই :সখােন মানষু হবার একমাv 
শত5 । আইইউ�র দয়ুার নারী এবং অমসুিলমেদর জনO ব~। 
এই চরম সাÂদািয়ক আচরণ আমােক অবাক করেলও- 
অনO সবার কােছ Jেনিছ- ^ান-িব^ান-6যুি�েত 
মসুলমানেদর অবjা সারািবে0ই খুব খারাপ, মসুলমানরা 
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িনেজরা িব0িবদOালয় _তির কের িনেজরা পড়ােশানা কের 
িনেজেদর উsিত সাধেনর :চ�া নািক খুব ভােলা। নারীেদর 
ঢুকেত না :দওয়ার উিছলাটা িছল- তােত কের নািক 
িব0িবদOালয় জেুড় Jধু পাপাচার হেব। 6থম বেষ5ই আমােদর 
তৎকালীন তিড়ৎ 6েকৗশল িবভােগর 6ধান পািকmািন 
অধOাপক বেলিছেলন �ক এই কথাটাই। cেম ইwারেনট 
সংেযাগ :দওয়ার অনেুরােধর পিরে6ি`েতও তার যুি�- 
ইসলাম ধেম5 6া½বয়C হেয় যাবার পর ভাই আর :বােনরও 
এক cেম থাকা িনিষK। ইwারেনটও �ক :তমন এক� 
6া½ বয়C আপন :বান, cেম তােক আমােদর সােথ একা 
রাখা যােব না। 
 
২০০৭ সাল। ি@তীয় বেষ5র :সিম�ার ফাইনাল পরী`া :শেষ 
দীঘ5 িতনমােসর ছু� চলেছ। আমার বাসায় থাকেত ভােলা 
লাগত না, তাই ছু�র সমেয়ও হেল থাকতাম। স½াহােl :ছাট 
ভাই জাsােক :দখেত খুব ইMা হেতা। ও তখন Ãাস টু এর 
পুচকা এবং 6িত স½ােহর J�বাের আমােক :দখেত :পেল 
আনে� আoহারা হেয় :যত কারণ আমােক বলেলই আিম 
চকেলট, আইসি�ম আর :কাক খাওয়াতাম। গাজীপুর :থেক 
জOাম :ঠেল ঢাকা আসেত িতন ঘÄা সময় লােগ। :সই সময় 
আমার 6থম পিরচয় হয় ‘অিভিজৎ রায়’ এর :লখার সােথ। 
ি6য় ব~ু ‘িশ`ানিবস’ আিজজ মােক5 ট :থেক দ’ু:টা বই িকেন 
এেনিছল। ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’ এবং 
‘মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার :খাঁেজ’। িশ`ানিবস 
ময়মনিসংেহর এক লাইেÅিরেত আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাvী বই�র সামানO অংশ পেড় অিভিজৎ রােয়র :লখনী:ত 
:বশ মÆু হেয়িছল, তাই আিজজ :থেক “আm” দ’ু� বই 
িকেন আনা। পেরর স½াহােl জাsােক :দখার জনO ‘আেলা 
হােত আঁধােরর যাvী’:ক সzী কের জOাম হােত বাসযাvী 
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হলাম। :সই :থেক Jc। অিভিজৎ রােয়র আেলায় কা িনক 
সfার দাস£ :থেক ম�ু জীবন। 
 
আমােদর সমাজ সদOজ±জাত িশJর ইহেলৗিকক :খলার মােঠর 
:মৗিলক চািহদা পূরেণ খুব একটা আ\হী না হেলও তার 
পরকাল িনি¦ত করেত িসKহm। জ±\হণ করেত না করেতই 
:স এক� িনিদ5� ধম5যু� হেয় যায়, তারপর ধীের ধীের 
তােক :শখােনা হয় :স :য দলভু� তারাই :সরা, একমাv 
সতOপেথর অনসুারী। অনOানOেদর জনO রেয়েছ…… (কী 
রেয়েছ :সটা িদেয় শনূOjান পূরণ কcন)। আমার :`েvও 
এর বOিত�ম হয়িন। :ছাটেবলা :থেকই আেশপােশর সবার 
কােছ আমার ধেম5র ম’ু:জজা Jেনিছ, আর :ভেবিছ 
“ওয়াও!!”। আমার ব~ু-বা~ব :কউ অনO :কােনা ধেম5র 
অনসুারী িছল িকনা এখন মেন :নই, থাকেলও তােদর সােথ 
ধম5 সং�াl বOাপাের আমার কথা হয়িন িনি¦ত। হেল 
তখনই জানেত পারতাম, িনজ ধম5েক অনOেদর :চেয় :সরা 
6তীয়মান করার জনO 6েতOক ধম5ই নানা ধরেনর আকষ5ণীয় 
ম’ু:জজা সংবিলত গে র আuয় :নয়। এই সহজ সতOটা 
:বাধহয় পৃিথবীর অিধকাংশ মানষুই না :জেন ইেlকাল 
কেরন। 
 
আিমও হয়ত :স পেথই যািMলাম। কOােডট কেলেজ :কােনা 
এক J�বার আমােদর মসিজেদর ঈমাম, আেবগঘন ওয়াজ 
করেত করেত এক গ  :শানােলন। :স গে  ঈ0েরর অসীম 
�দরেত িবখOাত :কােনা বOি�র পােত থাকা ভাজা মাছ 
হঠাৎ কের অভাজা মাছ হেয় পািনেত ঝাঁপ িদেয় থেপ5র মেতা 
সাঁতার :কেট হািরেয় যায় গভীর জেল। সমসামিয়ক আর 
আট-দশটা :ছেলর মতই বাংলােদিশ মসুলমান পিরবাের বেড়া 
হবার ফেল তখনও আিম িনেজেক ধািম5ক ভাবতাম, যিদও 
পালন করতাম না :সভােব। কOােডট কেলেজ ভিত5  হেত 
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পারেল “মা’নত” কেরিছলাম :সখােন ছয় বছর এক ওয়া� 
নামাজ বাদ :দেবা না। :সটা স�ব হয় িন। যিদও :কােনা 
ঝােমলায়পড়েল ‘আর রহমান’ সুরা এগােরা বার পেড় 
আ¨াহর িনকট ঝােমলা মিু�র আেবদন করতাম এ আশায় 
:য এগােরা বার সুরা ‘আর রহমান’পড়েল :যেকােনা ধরেনর 
ঝােমলা :থেক পOােরােল মিু� পাওয়ার িবষয়টা এেকবােরই 
অবOথ5। এছাড়া পােশর বািড়র :কােনা :মেয়েক ভােলা 
লাগেলও ‘আর রহমান’ এবং সুরা ‘ইয়ািসেনর’ আuয় িনতাম, 
কারণ সুরা¢েলা যথা�েম এগােরাবার ও িতনবার পড়েল, 
মেনাবাসনা পূরণ হেত বাধO। িক| ভাজা মােছর জOাl হেয় 
যাওয়া িব0াস করা অস�ব। মেন মেন ভাবলাম- যিদ 
সিতOকার অেথ5ই এমন ঘটনা :কারান হািদেস :থেক থােক, 
তবওু আিম ভাজা মােছর অভাজা হেয় যাওয়া িব0াস করেত 
পারব না। ধনOবাদ। 
 
িক| তােত কের :কােনা িকছুই বদলায় না। :কারান মহাসতO 
\É এবং আ¨াহ এক এবং িতিন Jধু আমােদর দেল। এমন 
কের :কেট :যেত থাকা সমেয় একিদন কাঁটাবন মসিজেদর 
লাইেÅিরেত একটা বই :দখলাম। ইসলাম ও িব^ান িবষেয় 
জৈনক ‘আহমদ দীদাত’ এর :লখা। :স বইেয় “িমরাকল 
নাইিwন” িনেয় এক� অধOায় িছল- যা পেড় আ¨াহ এবং 
িবেশষ কের :কারান :য অেলৗিকক \É :স বOাপাের এেকবাের 
িনঃসংশয় হেয় :গলাম। “রাmা �কােছ, এখন Jধু �কঠাক 
Êাইভ কের :বেহশেত :পৗঁছােত হেব, তারপরইইইই …”। 
তখন বাংলা উইিকিপিডয়ােত সময় :পেলই নতুন নতুন িনব~ 
_তির কির। বইটা পড়ার পর :কারােনর সাংিখOক মাহাoO 
িনেয় একটা িনব~ খুেল :ফললাম। এই িনব~ই পরবত�েত 
জীবন বদেল িদেয়িছল, কীভােব, :সটােতই আসিছ। 
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সচলায়তন Ëেগ অিভিজৎ রায় ‘িব^ানময় িকতাব’ নােম 
এক :পা� িদেয়িছেলন ২০০৮ সােলর :ম মােস। ধম5সং�াl 
অেনক িবষেয়ই আমার সংশয় িছল, িছল :সই সংশয় মেনর 
এক :কােণ :ফেল :রেখ Lাভািবক জীবন যাপেনর :চ�াও। 
ধম5 পালন না করেলও সমােজর অ~কার িশ`ায় তখনও 
মানতাম ইসলাম একমাv ধম5, মানতাম আ¨াহ বেল আসেলই 
একজন আেছ, মানতাম িতিন বই িলেখ :সটা :গাপেন 
একজেনর কােনকােন বেল িব0মানবতােক পথ :দিখেয়িছেলন। 
িক| অিভিজৎ রােয়র “িব^ানময় িকতাব” :লখাটা পেড় 
:সিদন সবিকছু তােসর ঘেরর মেতা :ভেz পড়ল। অনভুব 
করলাম এেতািদন যা জানতাম সব িমথOা, :য \Éেক 
িব^ানময় ভাবতাম :সটা :মােটও িব^ানময় নয়, 
িব^ানময়তার উদাহরণ¢েলা ভ�েদর বানােনা িমথOা কথা। 
এভােব Jধু িমথOা বেল একটা \Éেক এভােব অেলৗিকক কের 
:ফলা স�ব বঝুেত পারলাম। অবশO িব^ানময় িকতাব 
:লখােত অিভদা িমরাকল নাইিwেনর উে¨খ কেরনিন। বেুঝ 
:গলাম এটাও িমথOা দািবই হেব। ইwারেনেট খুজঁলাম, 
অিভদার কােছ জানেত চাইলাম এবং :দখলাম আসেলই তাই। 
:সই :থেক Jc আমার ধম5 সং�াl সংশয়ী িচlা। যত 
গভীের :যেত থাকলাম, যত পড়েত থাকলাম, তত :দখলাম 
_শশব :থেক লালন করা সংCার¢েলা তােসর ঘেরর মেতা 
:ভেঙ যােM। হাজার বছর ধের চলা ধম�য় ভ�ািম আর 
িমথOাচােরর মেুখাশ ধীের ধীের উে±ািচত হেত থাকল আমার 
কােছ। িশ`ানিবস তখন িব^ান এবং মােঝ মােঝ ধম5- 
িব^ান, সংশয়বাদ িনেয় িলখত। আিম :স¢েলা পড়তাম, 
আর পড়তাম ম�ুমনার িবশাল আক5 াইভ। িনেজও তখন 
একটু একটু Ëিগং Jc কেরিছ যিদও :সটা িনতাl- ‘ভাত 
:খেয় যািM, :খেয় এেস ঘুমােবা’ টাইেপর কথাবাত5 া। এভােবই 
চলিছল িদন। হঠাৎ একিদন মেন হেলা, একটা পাপ :মাচন 
করা দরকার। উইিকেত িমরাকল নাইিwন িনবে~র পাপ 
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:মাচন। িচlা পয5lই। এরপর হঠাৎ একিদন কOােডট কেলজ 
Ëেগ িমরাকল নাইিwন িনেয় :পা� আসেলা। :সখােন বণ5না 
করা হেয়েছ :কারােনর সব িকছুেত আেছ মহান উিনশ। 
আ¨াহর অিmে£র বাmব 6মাণ এেকবাের। আিম গা ঝাড়া 
িদেয় বসলাম। িমরাকল নাইিwেনর ভ�ািম তুেল ধের একটা 
Ëগ িলখলাম। এই :লখা :যেহতু আমার পাপেমাচন :লখা িছল 
তাই এসব িবষয় িনেয় পুনরায় আর :কােনা :লখার আ\হ 
িছেলানা। কেয়কমাস পের, অিভদা আমােক একটা :মইল 
িদেলন, :মইেলর িবষয়বÎ উিন :নট খুেঁজ আমার িমরাকল 
নাইিwন :লখাটা পেড়েছন, আিম :যন ম�ুমনায় িনব~ন 
কের :লখাটা :সখােনও রািখ। আেরকবার মÆু হবার পালা। 
কারণ তখন অিভিজৎ রায় এবং বনOা আহেমেদর :লখা বই 
পেড়, ম�ুমনার :লখা পেড় তােদর িচেনিছ এবং তারা 
দইুজেনই িছেলন আমার কােছ িবশাল উ»তার একজন মানষু। 
:সই অিভদা আমােক :মইল কেরেছন। তারপরই :থেকই 
ম�ুমনায় িনব~ন কের ধীের ধীের :সখােন :লখােলিখ Jc 
কির মলূত িববত5 ন, :জOািতিব5^ান িনেয়। 
 
২০০৯ এর িডেস¯েরর িদেক অিভদা আর বনOাপা ঢাকায় 
এেসিছেলন। অিভিজৎ রায় আেগ :থেকই বেলিছেলন আগমেনর 
খবর। উনারা ঢাকা আসা মাvই ছুেট :গলাম ব~ু িশ`ানিবস 
সহ। সুটেকস ভিত5  বই এবং চকেলট িনেয় এেসিছেলন বনOাপা 
আর অিভদা। আমরা িনেজেদর বই ভাগাভািগ কের, :স 
বইেয়র গ~ Jঁকেত Jঁকেত আর চকেলট :খেত :খেত 
িব^ানমনC সমাজ গঠেন তcণেদর ভূিমকা এবং করণীয় 
নামক িবষয় িনেয় িবশাল ^ানগভ5  আেলাচনা করিছলাম। 
এেকবাের :শষ মহূুেত5  অিভদা :কান িচপা :থেক :যন িভ�র 
:�ংগেরর “িনউ এইিথজম” বইটা :বর কের িশ`ানিবেসর 
হােত িদেয় বলেলন- পড়েত। অেনক িকছু জানা যােব। 
িশ`ানিবেসর আেগ :স বই আিম পড়া Jc করলাম। 
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“অেনক িকছু জানার জনO” না বরÏ বইেয়র Jcেত 
INGERSOLL’S VOW নােম ইzারসল সােহেবর এক� 
ব�ৃতার িকয়দংশ পেড় মÆু হবার কারেণ। অিব0ােসর দশ5ন 
িনেয় তখন আমার অেনক আ\হ, যা পাই তাই খাই অবjা। 
বাংলােদশ :থেক িফের িগেয় 6ায় একবছর পর অিভদা িচ� 
িদেয় বলেলন- অিব0ােসর দশ5ন িনেয় একটা বই আমরা 
দইুজন িমেল িলখেত পাির িকনা। অিভদার সােথ :লখােলিখর 
সূচনা হেলা আমার। ২০১১ সােল JKLর :থেক 6কািশত 
হয় ‘অিব0ােসর দশ5ন’। বই� সyাদনা কােক িদেয় করােনা 
হেব :সটা �ক করেত আমার িকংবা অিভদার এক মহূুত5 ও 
িচlা করেত হয় িন। িছেলন অকােল হািরেয় :ফলা অনl 
িবজয় দাশ। ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই� সyেক5  অনl দা 
ÚOােপ িলেখিছেলন, 
  

‘আধুিনক িব^ােনর সব5েশষ ত�-তথO-উপােfর 
উপর িভিf কের :লখা অিব0ােসর দশ5ন বই� 
বাংলাভাষী ঈ0রিব0াসী :থেক Jc কের সংশয়বাদী, 
অে^য়বাদী, িনরী0রবাদী িকংবা মানবতাবাদী এবং 
সেব5াপির িব^ানমনC সবার মেনর :খারাক 
জাগােব। ধম5া~তা এবং �সংCার মিু�র 
আে�ালেনর মাধOেম আগামী িদেনর জাত-6থা-ধম5-
বণ5-েuিণৈবষমOম�ু সমােজর LÛ :দখা মানেুষর 
গণেজায়ারেক এই বই :6রণা :জাগােব’।  
 

এলাম আমরা :কাথা :থেক, :কাথায়ই বা যািM আমরা, এই 
অনl মহািবে0র সূচনা হেলা কীভােব, এর :শষই বা :কাথায়, 
এই মহািব0 _তির বা চালােনার :পছেন িক আেছন :কােনা 
অপািথ5ব স�া, িতিন িক আমােদর 6াথ5না :শােনন- এ 
6k¢েলা শতাÜী-6াচীন িচরেচনা 6k। 6k¢েলা নতুন নয়। 
নানা ধরেনর উfর সমKৃ বইও বাংলা ভাষায় কম :লখা 
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হয় িন। তেব এ ধরেনর অিধকাংশ 6চিলত বইেয় যুি�র 
:চেয় jান :পেয়েছ অ~িব0াস, িব^ােনর বদেল jান :পেয়েছ 
Ýপম§ুকতা। অিব0ােসর দশ5ন বই�েত িচরায়ত গ¼ািলকা 
6বােহ গা না ভািসেয় আমরা বরং 6k কেরিছ, পাঠকেদরও 
অনেুরাধ কেরিছ ‘`তিব`ত হেত 6েkর পাথের’। :সই সােথ 
িনেম5াহভােব উপjাপন কেরিছলাম এই অিlম 6k¢েলার রহসO 
উে±াচেন িব^ােনর সাÂিতক অজ5 ন¢েলা। এই িচরেচনা 
6k¢েলার উfর স~ােন িব^ােনর অজ5 ন jান পাওয়ায় তা 
চুয়াডাzা :থেক সুদরূ আইসলOা§ 6বাসী বাংলাভাষী বg 
িব^ানমনC পাঠেকর মেন আেলাড়ন জািগেয়েছ। বই� 
6কােশর পর :থেক অসংখO মানষু :ফান, ইেমইল, Ëগ, 
:ফসবকু, টুইটাের তােদর মতামত জািনেয়েছন। িব^ান, 
ম�ুিচlা, সংশয়বাদ এবং যুি�বাদ িনেয় বাংলায় 6কািশত 
:য সমm বই বাজাের আেছ, তার মেধOও অ\গণO বই িহেসেব 
পাঠেকরা অিব0ােসর দশ5নেক jান িদেয়েছন। ২০১২ সােল 
বই�র ি@তীয় সংCরণ 6কািশত হয়। তারপর দীঘ5 িবরিত। 
২০১৩ সােলই সব কিপ :শষ হেয় :গেলা ি@তীয় সংCরেণর। 
২০১৪ সােল অিভদার সােথ িমেল বই� আবার �কঠাক 
কের :দওয়া হেলা জাগৃিতেক তৃতীয় সংCরণ 6কােশর জনO। 
ফয়সাল আেরফীন দীপন ভাই বইটা িনtার সােথ 6কাশ 
কেরিছেলন, এবং িব0ােসর ভাইরাস ও অিব0ােসর দশ5ন 
6কােশর মাধOেম হেয় িগেয়িছেলন অপরাধী। িব0ােসর 
ভাইরােস আ�াl :মৗলবাদী জzীরা তােক হতOা কেরিছল 
চাপািত িদেয় �িপেয় তার অিফেস ঢুেক। 
 
২০০৯ সােল অিভিজৎ দা ঢাকায় এেস ‘সমকািমতা’ বই�র 
জনO :বশ িকছু সা`াৎকার িনেয়িছেলন। পেরর বছর JKLর 
বই� 6কাশ কের। সচলায়তেনর কলOােণ টুটুল ভাইেয়র সােথ 
আমার আেগই পিরচয় িছল। অিভদােকও পিরচয় কিরেয় 
িদেয়িছলাম তার বই¢েলা 6কােশ টুটুল ভাইেয়র আ\হ :দেখ। 
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সমকািমতার পের অিব0ােসর দশ5ন (২০১১), িববত5 নীয় 
মেনািব^ােনর আেলােক :লখা অিভদার ‘ভােলাবাসা কাের 
কয়’ ২০১২ সােল 6কািশত হয় JKLর :থেক। :সবার 
অিভদা ঢাকায় এেসিছেলন :লখক িহেসেব 6থমবােরর মেতা 
বইেমলা পালন করেত, একা। আিম তখন ঢাকা িব0িবদOালেয় 
কাজ কির। অিভদা যতিদন িছেলন, 6িতিদন :দখা হেতা, 
কথা হেতা, বইেমলায় :ঘারাঘুির, আ¼া, খাওয়াদাওয়া, 
রােতর :বলা কাজ5 ন হেলর পু�র পােড় িবuাম :নওয়া, 
বাইেক কের অিভদােক বাসায় :পৗঁেছ :দওয়া। মেন আেছ 
২০১২ সােলর বইেমলা :থেক অিভিজৎ দা বনOাপােক :ফান 
কের জািনেয়িছেলন- বনOা তুিম িব0াস করবানা কত মানষু 
আমােদর :লখা পেড়, কেতা আ\হী মানষু িঘের ধের :রেখেছ 
আমােক :মলা জেুড়, :তামােক িমস করিছ, এরপর আিম 
বইেমলায় আসেল :তামােক আমার সােথ আসেতই হেব। 
২০১৫ এ বনOাপােক সােথ িনেয় আসেবন বেল িগেয়িছেলন 
অিভদা। আসেলন িতিন। এবার বইেমলায় তার নতুন দ’ু:টা 
বই, JKLর :থেক 6য়াত গিণত অধOাপক মীজান রহমােনর 
সােথ :যৗথভােব :লখা ‘শনূO :থেক মহািব0’ এবং অবসর 
:থেক ‘িভে�ািরয়া ওকােyা’ 6কািশত হেলা। এরসােথ যু� 
হেলা, অিব0ােসর দশ5েনর জাগৃিত সংCরণ এবং িব0ােসর 
ভাইরােসর ি@তীয় সংCরণ। শনূO :থেক মহািব0 বইটার 
সyাদনায় জিড়ত িছলাম। বইেয়র সyেক5  মlবO জানােত 
বেলিছেলন অিভদা। পা�েয়িছলাম তােক। আরও কেয়কজেনর 
মতামেতর সােথ আমার মlবOটাও বইেয় যু� কেরিছেলন 
িতিন- 
  

মীজান রহমান এবং অিভিজৎ রায় িলিখত ‘শনূO 
:থেক মহািব0’ বই� গিণেতর শেূনOর মছূ5 নার 
:ঘাড়ায় চিড়েয় পাঠকেক িনেয় যােব শনূO :থেক 
মহািব0 সৃি�র স�াবনা িনেয় বত5 মােনর কােলর 
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:সরা িব^ানীেদর সাÂিতকতম ধারনার এক 
_ব^ািনক সzীতানtুােন। ‘সৃি�র সূচনা’ ধম5 এবং 
িব^ান দ�ু 6িতtােনরই আ\েহর িবষয় হেলও দ�ু 
6িতtান :থেক পাওয়া উfর সyূণ5 আলাদা। 
আধুিনক িব^ান :থেক পাওয়া ফলাফল :থেক আমরা 
আজ বঝুেত পারিছ মহা পরা�মশালী :কােনা স�ার 
হােত মহািব0 ‘সৃি�’ হয়িন। মহািবে0র ‘উ�ব’ 
ঘেটেছ শনূO :থেক, সyূণ5 6াকৃিতকভােব। সভOতার 
এ পয5ােয় এেস িব^ান তার সব5শি� িনেয় ঝাঁিপেয় 
পেড়েছ মহািব0 সৃি�র রহসO উে±াচেন। এই বই� 
তাই বাংলাভাষী িব^ান ও দশ5েন :কৗতূহলী পাঠেকর 
অবশOপাঠO বই। 

 
২০১৪ সােল জাগৃিত 6কাশনী :থেক িব0ােসর ভাইরাস বই� 
6কািশত হবার পর :থেকই :মৗলবাদী অপশি�রা অিভিজৎ 
রায়েক c�ন কের হতOা করার gমিক িদেত থােক। 6িতিদন 
একজন কের মানষুেক ‘নািmক’ 6মাণ :শেষ তােক হতOা 
করার আহবান জািনেয় ফারাবী নামক এক িবকৃত মিmেpর 
অমানষু ততিদেন বাংলােদেশর সামািজক :নটওয়ােক5 র 
পিরিচত মখু। িনেজেক কখনও িনিষK :ঘািষত ‘িহজবতু 
তাহিরর’, কখনও ‘িশিবেরর’ অনসুারী বেল 6চার করা 
ফারাবীর Ëেগ আগমন ঘেটিছল মলূত সহËগার :মেয়েদর 
িবর� করার উে¥শO িনেয়। তার 6থম :পা�ও িছল অজানা 
অেচনা :মেয়েদর ‘িবেয় করার অনেুরাধ জািনেয়’। মলূত 
িবিভs ভুয়া আইিড খুেল :ফসবকু এবং Ëেগ :মেয়েদর অßীল, 
�cিচপূণ5 6mাব :দওয়াই িছল তার কাজ। :ফসবেুক 
আপনারা যারা িনয়িমত, তারা :খয়াল কের :দখেবন, বাংলা 
ভাষায় :ফসবেুক :য সকল নারী িবে@ষী, অßীল, :যৗন 
সুড়সুিড়র পাতা রেয়েছ তােদর মেধO এক� িবেশষ _বিশ�O 
ল`ণীয়। এরা ইwারেনট :থেক নারীেদর িবিভs ছিব সং\হ 
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কের :সটা তােদর অনসুারীেদর সামেন উপjাপন কের এবং 
একই সেz আরও একটা িবষেয় তারা সমান কyাে¤ :পা� 
কের।কী :সই িবষয়টা? ধম5। :যেহতু বাংলােদেশর 
সংখOাগিরেtর ধম5 ইসলাম, তাই এই অßীল পাতা¢েলার 
কােছও ধম5 বলেত :কবল ইসলাম। ফারাবী :যন এই 
মানষু¢েলারই 6িতিনিধ। যার একমাv কাজ িছল নারীেদর 
উতO� করা এবং ইসলাম ধম5 িনেয় :পা� :দওয়া। 
:মৗলবাদীেদর চাপািতর আঘােত িনজ বাসার সামেন খুন 
হওয়া আহেমদ রাজীব হায়দােরর জানাজার ইমামেক হতOা 
করার gমিক িদেয় :\ফতার হয় ফারাবী। জািমেন :বর হেয় 
আসার পর :থেক িনেজেক :শাধরােনা :তা দেূরর কথা, উেàা 
বOাপক উদOেম :স ইসলাম ধম5েক িনেজর মেতা বOাখOা কের 
সáাস কােয়েমর আহবান জানােনা Jc কের। িসেলট :থেক 
6কািশত ‘যুি�’ পিvকার সyাদক অনl িবজয় দাশ িসেলেট 
িনজ বাসার সামেন িনহত হন মাsান রাহী নামক ফারাবীর 
এক ঘিনt সহচেরর হােত। এর আেগ িতিন ‘ফারাবীর 
ফাতরািম’ :লখায় এ 6সেz বেল িগেয়িছেলন– 

 
এরপর ফারাবী আিবভূ5 ত হয় ইসলােমর :খদমতগার 
িহেসেব। :হফাজতকারী িহেসেব। আমােদর এখােন 
একটা কথা 6চিলত আেছ, এরশাদ যিদ আমােদর 
গণতািáক রাজনীিতর র`ক হয় তেব এই 
রাজনীিতেক ধষ5ণ করার জনO বািহর :থেক :কােনা 
শ¹ আসার 6েয়াজন :নই, :তমন ফারাবীর মেতা 
লইু»া যিদ হেয় যায় ইসলােমর :খদমতগার, তেব 
ইসলােমর মেুখ চুনকািল মাখােত :কােনা 
ইসলামিবেরাধী, ইসলামিবে@ষীর 6েয়াজন নাই। 
 

ইমামেক হতOার gমিকর অিভেযােগ ফারাবীেক আটক করা 
হেলও :স অjায়ী জািমেন :জলহাজত :থেক :বর হেয় আরও 
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:বিশ উদOেম ঝাঁিপেয় পেড় তার :ফসবেুকর অসংখO ভুয়া 
আইিড িনেয়। আ¨াহ ও রসুলেক– তার ভাষায়– যারা 
অপমান কের, তােদর হতOা করা জােয়জ। এই ফেতায়া িদেয় 
:স এেকর পর এক JভবিুKর :লখক, Ëগার, অনলাইন 
অOাক�িভ�েদর হতOার gমিক 6দান Jc কের। 
 
ফারাবীর ভাষOমেত– 

 
ইসলাম অথ5 শািl নয়, ইসলাম অথ5 হল আoসমপ5ণ। 
ইসলােমর িভতের িজহাদ, িâতাল সবই আেছ। 
আ¨াহ-রসুলেক যারা ঠা�া মাথায় গািলগালাজ 
করেব আমরা তােদরেক হতOা করব এেত লেুকাচুিরর 
িকছু নাই। 
 

২০১৪ সােল িব0ােসর ভাইরাস বই� 6কািশত হবার পর 
:থেকই :মৗলবাদী অপশি�রা অিভিজৎ রায়েক c�ন কের 
হতOা করার gমিক িদেত থােক। উিন :দেশর বাইের থােকন 
িবধায়, তারঁ বই িবি�র দােয় বাংলােদেশর অনলাইন বই 
:কনার সাইট ‘রকমাির ডটকম’-এর অিফেসর �কানা 6দান 
কের :পা� :দয় ফারাবী নামক িবকৃত মিmেpর অমানষু�। 
বাংলােদেশ নািmকতা ছড়ােনার অপরােধ :স তার অনসুারীেদর 
রকমািরর অিফস আ�মেণর আãান জানায়। একই সেz 
L£ািধকারীর :6াফাইল উে¨খ কের তােক হতOার gমিক 
:দওয়া হয়। এরপর বাংলােদেশর JভবিুKর সব মানষুেক 
অবাক কের িদেয় রকমািরর L£ািধকারী মাহমদুলু হাসান 
:সাহাগ তার �Oাটােস অিভিজৎ রায়সহ অনOানO :লখকেদর 
িব^ান ও ম�ুিচlার বই িবি� করার জনO `মা6াথ5না 
কেরন। িক| তারপরও ফারাবী স|� না হওয়ায় রকমাির 
ডটকম তার :দওয়া িল� ধের িনেমেষই সকল বই তােদর 
ওেয়বসাইট :থেক 6তOাহার কের িবি� বে~র :ঘাষণা :দয়। 
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বOি�গত সyক5  ধের এই ঘটনার সময় :থেকই আিম 
রকমাির ডটকেমর সংিß�েদর অনেুরাধ কির, ফারাবীর ভেয় 
ভীত হওয়ার বদেল আইিন বOবjা \হণ করেত। আমােদর 
সবার অনেুরাধ উেপ`া কের ওরা :মৗলবাদী :তাষণেকই 
তােদর নীিত িহেসেব \হণ কের এবং ‘নািmক’:দর বই (পড়ুন 
িব^ান, যুি�বাদী এবং 6গিতশীল বই) িবি� িচরতের ব~ 
কের :দয়।অবশO ব~ করার আেগ িনেজেদর :মcদ�হীনতা 
ঢাকেত তারা জািনেয় :দয়, ফারাবীর gমিকর আেগ :থেকই 
তারা এ ধরেনর বই সিরেয় :ফলার উেদOাগ িনেয়িছল এবং 
:স উেদOােগর কারেণই এখন বই¢েলা িচরতের সিরেয় :ফলা 
হেয়েছ। অপকেম5র :হাতা ফারাবীর িবcেK :কােনা ধরেনর 
আইিন বOবjা তারা \হণ কেরিন। 
:মৗলবাদীেদর হতOার পেরায়ানা সে�ও ি6য় বাংলােদেশ 
এেসিছেলন অিভিজৎ রায়। এেসিছেলন অসুj মা :ক :দখেত, 
অসুj বাবােক :দখেত, বইেমলায় 6কািশত নতুন নতুন 
বইেয়র গ~ Jঁকেত, বাংলােদেশর বাতােস িনঃ0াস িনেত। 
িতিন এেসিছেলন আমােদর অিতিথ হেয়। িতিন জানেতন না, 
তার ি6য় বাংলােদশ বদেল :গেছ। ২৩ তািরখ রােত 
অিভদােক মেন কিরেয় িদলাম, gমিক¢েলােক হালকাভােব না 
:দখেত। উিন :হেস উিড়েয় িদেলন। ‘আিম :লখক মানষু, 
আমােক :কনমারেব?’। 
 
:ফ<য়ািরর ছাি¸শ তািরখ রাত আটটা :তইশ িমিনেট 
অিভদার কাছ :থেক :শষ এসএমএসটা আেস আমার :ফােন। 
‘রায়হান, তুিম কই?’। আিম আর সািময়া তখন বাসার 
বাইের, বইেমলা :থেক অেনক দেূর, বাজার করিছ, পেরর 
িদন অিভদা আর বনOাপা আমােদর বাসায় আসেবন! :দেশ 
আসার পর :থেকই বনOাপা বলিছেলন, ম�ুমনা Ëেগর যারা 
:দেশ আেছ তােদরেক :কাথাও একv করেত, িতিন সবাইেক 
খাওয়ােত চান। আমরা তখন একটা নতুন বাসায় উেঠিছ, 
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পাচঁতলার দরজা খুেল :ভতের ঢুকেলই আধখানা ছাদ, আর 
আধখানা বাসা। ইেM িছল আমরা আট-দশজন িমেল 
সারািদন আ¼াবািজেত কাটাব, বনOাপার সােথ িমেল 
অিভদােক পচঁােবা, তারপর অিভদার সােথ িমেল বনOাপােক, 
`ুধা :পেল :পট সাঁ�েয় অিভদার ি6য় িবিরয়ািন খাব। 
:ফ<য়ািরর চি¸শ তািরেখ আিম আর সািময়া 6থম জানেত 
পাির আমােদর মাতা-িপতা হবার স�াবনার কথা, আমােদর 
:সািফর আগমেনর কথা। খবরটা Jেন আিম সািময়ােক বেুক 
:চেপ ধের :রেখিছলাম অেনক`ণ এবং আমরা দইুজেনই একই 
সােথ �ক কির, বাবা-মা-ভাই-েবানেদর পর পরবত� 
পিরবােরর সদসO িহেসেব জানাব বনOাপা আর অিভদােক, 
:ফ<য়ািরর সাতাশ তািরেখ। পাঁচ মাস :পিরেয় :গেলও 
ছাি¸শ তািরেখর পেরর :সই িদনটা আমার জীবেন আর 
আেস িন। না ঘটা :সই িদনটা িনেয় আিম আজও ভািব, 
:চােখর সামেন নানাভােব িচvািয়ত হয় িদন�র 6িত� `ণ। 
ফারাবীেত পিরপূণ5 এইেদেশ আমরা :পেয়িছলাম অিভিজৎ 
রায়েক, অনl িবজয় দাশ, নীলয় নীল, ফয়সাল আেরফীন 
দীপন, রাজীব হায়দারেক। তারঁা আেলা ছিড়েয়েছন, িচlার 
দাস£ :থেক ম�ু করার :চ�া কেরেছন মানষুেক। অিভিজেতর 
আেলােক \াস করেত অ~কার হামলা কেরিছল :পছন :থেক। 
অিভিজেতর :সই আেলার মশাল ল` অিভিজেতর তুেল ধরেত 
:দির হয় িন। এক অিভিজৎ :থেক বাংলােদেশ জ± িনেM 
ল` অিভিজৎ। অিভিজৎ রােয়র বই 6কােশর জনO জীবন 
িদেয়েছন ফয়সাল আেরফীন দীপন, :মৗলবাদীেদর চাপািতর 
আ�মেণ 6ায় 6াণ হারােত বেসিছেলন JKLর 6কাশক 
আহেমদরু রশীদ টুটুল। জীবন িদেয়েছন বই�র সyাদক 
'অনl িবজয় দাশ'। :মৗলবাদীরা আমােকও হতOা করেত 
:চেয়িছল, :মিডকOাল 6যুি�িবদOা িনেয় গেবষণা ব~ :রেখ, 
:দেশর জনO কাজ করা ব~ :রেখ আমােক :দশ :ছেড় হেত 
হেয়েছ 'শরণাথ�'। 
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আবার আসেলা :ফ<য়াির। মহািব0 সমান শনূOতা আর 
িবষাদ িনেয়। JKLেরর 6কাশক আহেমদরু রশীদ টুটুল িনেজ 
:থেক 'অিব0ােসর দশ5ন' এর চতুথ5 সংCরণ 6কাশ করার 
ইMা 6কাশ কেরেছন। বাংলােদেশর বত5 মান পিরিjিতেত এই 
বই 6কােশর :য সাহস িতিন :দিখেয়েছন তােত আসেলই 
6মািনত হয় তারঁ 6িতিtত JKLর আসেলই 'মন :যাগােত 
নয়, মন জাগােত' কাজ কের শত বাধা-িবপিf-6িতÝলতা 
স:£ও। বই�র :ভতেরর অধOায়¢েলা অিভিজৎ রায়, অনl 
িবজয় দাশ, ফয়সাল আেরফীন দীপন :যভােব :রেখ 
িগেয়িছেলন :সভােবই রইল। বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক 
6কাশকেদর :মলা Jc আেগই gমিক িদেয় :রেখেছন 
‘উCািনমলূক’ বই 6কাশ না করেত। জািন না, উিন 
অিব0ােসর দশ5ন, িব0ােসর ভাইরাস বই¢েলার কথা 
বিুঝেয়েছন নািক বিুঝেয়েছন িহংসা-িবে@ষ-হানানািহেত 
পিরপূণ5 ধম5\É¢েলার কথা। জািন না বলা �ক না, আসেল 
জািন। 
 
ঈzারসেলর :সই 6িত^ার কথা আিম ভুেল যাই িন, ভুেল 
যানিন অিভিজৎ রায়ও। :সই 6িত^া িদেয়ই :শষ :হাক, 
অিব0ােসর দশ5েনর চতুথ5 সংCরেণর ভূিমকা। আমােদর জীবন 
দীপািåত :হাক, ম�ু :হাক িব0ােসর ভাইরাস :থেক। 
 

:যিদন িনি¦তভােব বেুঝ :গলাম আমার চারপােশর 
সবিকছুই 6াকৃিতক, সকল :দবতা, অপেদবতা িকংবা 
ঈ0র মানেুষর সৃ� :পৗরািণক চিরv বOতীত িকছুই 
নন, :সিদন সিতOকােরর Lাধীনতার তীÅ আনে� 
মােতায়ারা হেয়িছল আমার মন, শরীেরর 6িত� 
কণা, র�িব�,ু ইি©য়। আমােক সীমাবK কের রাখা 
চার :দয়াল টুকেরা টুকেরা হেয় িমেশ :গেলা ধুেলায়, 



 

মুkমনা ইবুক                 অিব+ােসর দশ1ন               সূচীপt 8 

আেলার :æােত আেলািকত হেয় :গেলা আমার 
অ~Ýেপর 6িত� :কাণ। :সিদন :থেক আিম কারও 
চাকর, :সবক বা বা�া নই। এই পৃিথবীেত আমার 
:কােনা মিনব :নই, আমার :কােনা মিনব :নই এই 
সীমাহীন মহািবে0ও। 
 
আিম Lাধীন, ম�ু– িচlা করেত, িচlারািজ 6কােশ, 
আদশ5 িনধ5ারেণ, ভােলাবাসার মানষুেদর সzী কের 
িনেজর মেতা বাঁচেত। আিম Lাধীন আমার মানিসক 
এবং শারীিরক `মতা বOবহাের, 6িত� ইি©য় িদেয় 
ক নার ডানা :মেল উেড় :যেত, িনেজর মেতা LÛ 
:দখেত, আশা করেত। আিম Lাধীন – িনেজর মেতা 
ভাবেত। আিম Lাধীন– িনদ5য়, উ\ ধম5েক অLীকার 
করেত। আিম Lাধীন– অসভO, মেূখ5র ‘অেলৗিকক’ 
\Éসমহূ এবং এ¢েলােক পুিঁজ কের ঘটা অসংখO 
িনtুরতােক ছঁুেড় :ফেল িদেত। আিম Lাধীন অসংখO 
মহাজাগিতক িমথOা :থেক, Lাধীন সীমাহীন শািmর 
ভীিত :থেক, আিম Lাধীন ডানাওয়ালা :ফেরশতা 
:থেক, শয়তান :থেক, িºন-ভূত এবং ঈ0র :থেক। 
জীবেন 6থমবােরর মেতা আিম Lাধীন। 
আমার িচlার রােজO :সিদন :থেক :নই আর :কােনা 
িনিষK জায়গা, :নই :কােনা অশরীরী শçৃল যা 
:বেঁধ রােখ আমার অবয়বেক, আমােক র�া� 
করার জনO :নই :কােনা অেলৗিকক চাবকু, আমার 
মাংেসর জনO :নই :কােনা আ¢ন। আমার মােঝ 
:নই ভয়, আমার মােঝ :নই অেনOর :দখােনা পেথ 
হাঁটার দায়বKতা, আমার 6েয়াজন :নই কারও 
সামেন অবনত হওয়া, কাউেক পূজা করা, আমার 
6েয়াজন :নই িমেথO কথা বলারও। আিম ম�ু। 
ভয়-ভীিত, :মcদ�হীনতা ছঁুেড় :ফেল িদেয় :সিদন 
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আিম 6থমবােরর মেতা উেঠ দাঁিড়েয়িছলাম, জগতেক 
নতুন কের :দখার, ভাবার :চতনা িনেয়। 
 
আমার অlর :সিদন কৃত^তায় ভের িগেয়িছল। 
আিম কৃত^তা :বাধ কেরিছলাম ইিতহােসর :সই সব 
নায়কেদর 6িত, মানেুষর 6িত যারা িনেজর জীবন 
িবপs কেরিছল, িবসজ5 ন িদেয়িছল মানেুষর হাত 
এবং মিmেpর Lাধীনতা যুেK। আিম ধনOবাদ 
জািনেয়িছলাম পৃিথবীর আেলািকত সকল সlানেদর, 
যােদর :কউ আoাgিত িদেয়িছল মেূখ5র সােথ যুেK, 
মতুৃOেক আিলzন কেরিছল অ~ 6েকােt 
আবKাবjায়, যােদর মাংস পুেড়িছল ধম5া~েদর 
আ¢েন। আেলািকত :সইসব সাহসী মানেুষরা, যারা 
এেসিছল পৃিথবীর আনােচ-কানােচ, যােদর িচlায়-
কেম5 Lাধীনতা :পেয়েছ মানেুষর সlােনরা। অতঃপর 
আিম নীচু হলাম, :য আেলার মশাল তারা 
ºািলেয়িছেলন :স আেলার মশাল তুেল িনলাম িনেজর 
হােত, উঁচু কের তুেল ধরলাম :সটা, এ আেলা 
িন¦য়ই একিদন জয় করেব সকল অ~কার। 

 
রায়হান আবীর 

কানাডা 
:ফ<য়াির ১, ২০১৬ 
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জাগৃিত সংsরেণর ভূিমকা 
 
িসেলট :থেক 6কািশত ‘যুি�’ পিvকার সyাদক অনl িবজয় 
দাশ ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই� সyেক5  ÚOােপ িলেখিছেলন, 
‘আধুিনক িব^ােনর সব5েশষ ত�-তথO-উপােfর উপর িভিf 
কের :লখা অিব0ােসর দশ5ন বই� বাংলাভাষী ঈ0রিব0াসী 
:থেক Jc কের সংশয়বাদী, অে^য়বাদী, িনরী0রবাদী িকংবা 
মানবতাবাদী এবং সেব5াপির িব^ানমনC সবার মেনর :খারাক 
জাগােব। ধম5া~তা এবং �সংCার মিু�র আে�ালেনর মাধOেম 
আগামী িদেনর জাত-6থা-ধম5-বণ5-:uিনৈবষমOম�ু সমােজর LÛ 
:দখা মানেুষর গণেজায়ারেক এই বই :6রণা :জাগােব’। :স 
6তOাশা কতটা পূরণ হেয়েছ আমরা জািননা, তেব বই� :য বg 
পাঠেকর èদেয় এক� jায়ী আসন _তির কের :ফেলেছ :স� 
বলাই বাgলO। ঈ0ের িব0াস এবং 6থাগত ধম5 িনেয় :যৗি�ক 
আেলাচনা সমKৃ ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই� JKLর :থেক 6থেম 
6কািশত হয় ২০১১ সােলর ‘অমর এ�েশ \Éেমলা’র 6থম 
িদেন। 6থম সংCরেণর :য কয়� কিপ ছাপা হয় তা ২০১১ 
সােলর :মলার 6থম দশ িদেনই :শষ হেয় যায়। বইেয়র চািহদার 
কারেণ :মলার :শষ িদেক ি@তীয় দফায় আবার ‘অিব0ােসর 
দশ5ন’ 6থম সংCরণ 6কািশত হয়। বই�র 6থম সংCরেণর 
অিতমেূলOর কারেণ অেনক পাঠেকর কােছ বই� :পৗঁছােত পারেছ 
না এই িবেবচনায় ২০১২ সােল ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই�র ি@তীয় 
সংCরণ 6কািশত হয় :পপারবOােক। মাv এক বছের 
:পপারবOােক ছাপােনা সহæািধক কিপ িনঃেশষ হেয় যায়। 
‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই� বাংলাভাষী Jভ বিুKসys মানেুষর 
কােছ :পৗঁছুেব এমন একটা সু½ আকাéা :লখকেদর মেন িছেলা 
না–তা নয়, িক| বই� সাধারণ পাঠকেদর মােঝও :য ভােব 
আেলাড়ন _তির কেরেছ তা িছেলা সিতOই অ6তOািশত। অেনক 
পাঠক বই� পেড় জািনেয়িছেলন, 6য়াত ড. gমায়ুন আজােদর 
‘আমার অিব0াস’ বই�র পর ঈ0র-ধম5 সং�াl এেতা গভীর 
আেলাচনাসমKৃ বই বাংলা ভাষায় আর 6কািশত হয় িন। 
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অসাধারণ কািবOক ভাষায় :লখা ‘আমার অিব0াস’ বই� এ 
বইেয়র দ’ু:লখেকরই ি6য় বইেয়র তািলকার শীষ5jােন রেয়েছ। 
‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই�েক :স বইেয়র সােথ তুলনা আমােদর 
জনO িবÅতকর, িক| :সই সােথ অেনক আন� এবং গেব5রও।  

এলাম আমরা :কাথা :থেক, :কাথায়ই বা যািM আমরা, এই 
অনl মহািবে0র সূচনা হল কীভােব, এর :শষই বা :কাথায়, এই 
মহািব0 _তির বা চালােনার :পছেন কী আেছন :কােনা অপািথ5ব 
স�া?, িতিন িক আমােদর 6াথ5না :শােনন- এ 6k¢েলা শতাÜী-
6াচীন িচরেচনা 6k। 6k¢েলা নতুন নয়। নানা ধরেণর উfর 
সমKৃ বইও বাংলা ভাষায় কম :লখা হয় িন। তেব এ ধরেণর 
অিধকাংশ 6চিলত বইেয় যুি�র :চেয় jান :পেয়েছ অ~িব0াস, 
িব^ােনর বদেল jান :পেয়েছ Ýপম�ূকতা। অিব0ােসর দশ5ন 
বই�েত আমরা :সই পুরেনা ধারা অনসুরণ কিরিন। িচরায়ত 
গ¼ািলকা 6বােহ গা না ভািসেয় আমরা বরং 6k কেরিছ, 
পাঠকেদরও অনেুরাধ কেরিছ ‘`তিব`ত হেত 6েkর পাথের’। 
:সই সােথ িনেম5াহভােব উপjাপন কেরিছ এই অিlম 6k¢েলার 
রহসO উে±াচেন িব^ােনর সাÂিতক অজ5 ন¢েলা। এই িচরেচনা 
6k¢েলার উfর স~ােন িব^ােনর অজ5 ন jান পাওয়ায় তা 
চুয়াডাzা :থেক সুদরূ আইসলOা§ 6বাসী বাংলাভাষী বg 
িব^ানমনC পাঠেকর মেন আেলাড়ন জািগেয়েছ। বই� 6কােশর 
পর :থেক অসংখO মানষু :ফান, ইেমইল, Ëগ, :ফসবকু, টুইটাের 
তােদর মতামত জািনেয়েছন। িব^ান, ম�ুিচlা, সংশয়বাদ এবং 
যুি�বাদ িনেয় বাংলায় 6কািশত :য সমm বই বাজাের আেছ, 
তার মেধOও অ\গণO বই িহেসেব পাঠেকরা অিব0ােসর দশ5নেক 
jান িদেয়েছন। :কােনা ধরেনর 6চারণা বOতীত :ফসবেুক 6ায় 
পাঁচ হাজার মানষু বই�েক পছ� কেরেছন, অেনেকই :রেখেছন 
তােদর ি6য় বইেয়র তািলকায়। এ� িনঃসে�েহ আমােদর জনO 
গেব5র বOাপার। :ফসবকু ছাড়াও টুইটার, Ëগ, বইেয়র ওেয়বসাইট 
¢ডিরডস ডট কম সহ িবিভs সামািজক :যাগােযাগ মাধOেম 
বOবহার কের পাঠেকরা বই� সyেক5  তােদর মতামত 
জািনেয়েছন। বাংলা উইিকিপিডয়ার িনব~সহ :বশ অেনক 
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ধরেনর িনব~/6বে~ ম�ুমনা :লখেকরা বই�েক উKৃত 
কেরেছন। িবগত বছর¢েলােত বই� িনেয় :বশ িকছু মলূOবান 
আেলাচনা 6কািশত হেয়েছ :দেশর িবিভs পvপিvকা এবং 
মOাগািজেন। :যমন, অিব0ােসর দশ5ন বই�র এক� ¢c£পূণ5 
পয5ােলাচনা jান :পেয়িছল সুসািহিতOক আহমদ মাযহার সyািদত 
‘বইেয়র জগৎ’ পিvকার নবম সংখOায়। নিৃবদOার ছাv এবং 
সািহতO সমােলাচক শিফউল জেয়র করা :সই িশেরানাম িছল 
‘অিব0ােসর দশ5ন: :যৗি�কভােব মনেক জাগােনার ঐকািlক 
6য়াস’1। :সই িরিভউ�েত শিফউল জয় ‘অিব0ােসর দশ5ন’ 
বই�েক বাংলা সািহেতOর জগেত অনOতম ¢c£পূণ5 বই িহেসেব 
উে¨খ কেরিছেলন, এবং িরিভউ� সমা½ কেরিছেলন এই বেল– 
‘6িতি�য়াশীল আর অৈব^ািনক ধম5¢েলা শতাÜীর পর শতাÜী 
ধের অসুjভােব মন জিুগেয় এেসেছ মানেুষর, এখন না হয় মন 
আমােদর যুি�র আেলায় :জেগ উঠুক’। শিফউল জেয়র এই 
ঐকািlক কামনা :যন আমােদর 6তOাশারই না�িনক 6কাশ।  

বই�র আেরক� মলূOবান িরিভউ কেরেছন অেëিলয়া 
6বাসী পদাথ5িব^ানী এবং সুেলখক ড. 6দীপ :দব। ম�ুমনা 
Ëেগ 6কািশত ‘অিব0ােসর দশ5ন: নবযুেগর যুি�বাদীর দ½ৃ 
পদে`প’ িশেরানােমর এ িরিভউ�েত 6দীপ :দব :য কথা¢েলা 
উে¨খ কেরিছেলন তা আজও আমােদর জনO িনম5ল আন� এবং 
অফুরl :6রণার _নিমিfক :খারাক2– 

পৃিথবীর :বিশরভাগ মানষু 6চিলত বOবjার সােথ িনেজেক 
খাপ খাইেয় :নয়ার :চ�া কেরন। িক| খুব সামানO সংখOক 
িকছু বOিত�মী মানষু আেছন যাঁরা পৃিথবীটােকই বদেল 
:ফলার :চ�া কেরন। িদেনর পর িদন িনরলস সং\াম :চ�া 
পিরuম অধOবসায় িদেয় পৃিথবীটােক একটু একটু কের �কই 
বদেল :ফেলন এই বOিত�মী মানেুষরা। অথচ তার সুফল 
:ভাগ কেরন সবাই যােদর মেধO তাঁরাও আেছন যাঁরা 

                                                
1 বইেয়র জগৎ, নবম সংকলন, :ম ২০১২। 
2 ম�ুমনা, এি6ল ৪, ২০১২ 
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ক’িদন আেগও এ পিরবত5 েনর :ঘার িবেরািধতা কেরিছেলন। 
ধম5বাদীেদর সােথ ম�ুমনােদর পাথ5কO এখােনই :য 
ধম5বাদীরা বড় :বিশ িবভাজনপটু। ধম5বাদীরা তাঁেদর িনজL 
ধেম5র অনশুাসন¢েলার 6িত :কউ 6k তুলেলই :সটােক 
বOি�গত শ¹তার পয5ােয় িনেয় :যেতও ি@ধা কেরন না 
অেনক সময়। _ব^ািনক-দাশ5িনক যুি�েত �েক থাকেত না 
পারেল :পশীশি� বOবহার কেরন ধম5বাদীরা। মধOযুেগ ধেম5র 
6সার ঘেটেছ তেলায়ােরর আìালেন, বত5 মােনও ধম5বাদীেদর 
মলূ অ¡ আর যাই :হাক – যুি� নয়। অথচ সারা পৃিথবীেত 
একজনও যুি�বাদী ম�ুমনা পাওয়া যােব না িযিন যুি�র 
বদেল শারীিরক শি� 6েয়াগ করার প`পাতী। যুি�র শি� 
:য কত 6বল তা আেরা একবার বঝুেত পারলাম অিভিজৎ 
রায় ও রায়হান আবীেরর ‘অিব0ােসর দশ5ন’ পড়েত 
পড়েত। 

 
তেব িরিভউ�েত ড.:দব অফুরl 6শংসাবাকO 6ে`পেণর 
পাশাপািশ ¢�কয় দবু5লতারও উে¨খ কেরিছেলন। িবেশষত িকছু 
লdাজনক বানান এবং ম¾ুণ6মাদ ¢c£পূণ5 বই�েক লঘু কের 
িদেয়িছল িনি@5ধায় বলা যায়। যিদও 6দীপ :দব িরিভউ� 
িলেখিছেলন বই�র 6থম সংCরেণর উপর িভিf কের, এবং 
তার :দওয়া 6মােদর তািলকার অিধকাংশই ইেতামেধO পরবত� 
সংCরেণ �ক কের :ফলা হেয়িছল, তারপেরও িকছু িকছু 
জায়গায় সমসOা :থেকই িগেয়িছল। :স¢েলাও এবারকার এই 
নতুন সংCরেণ সংেশাধন কের :দয়া :গল। :যমন, ‘িবগবOাঙ’ 
এর জায়গায় ‘িবগবOাং’ করা হেয়েছ, গিণতিবদ ‘িফেবানািí’র 
নাম মলূ ইতালীয় উ»ারণ অনসুরণ কের ‘িফেবানািচ’ করা 
হেয়েছ। িফেবানািচ িসিরেজ (০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, 
৫৫) মাঝখােনর এক� সংখOা (১) বাদ পেড়িছল। :সটা :যাগ 
কের :দয়া হেয়েছ। এ ধরেণর :ছাটখােটা ভুলîািl সংেশাধেনর 
পাশাপািশ নতুন নতুন তেথOর আেলােক পূব5বত� িকছু অনেুMদ 
রদবদল করা হেয়েছ। িবেশষত লেরï �াউেসর ‘ইউিনভাস5 
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ðম নািথং’ \É�র 6কাশ (বাংলােতও 6কািশত হেত চেলেছ 
অিভিজৎ রায় এবং মীজান রহমােনর ‘শনূO :থেক মহািব0’3), 
মহাকষ�য় তরz সনা�করেণর সাফলO 6ভৃিত ঘটনা মহািবে0র 
উৎপিfর :পছেন ìীিততে�র অনমুানেক আেরা :জারােলা কেরেছ 
সাÂিতক সময়¢েলােত। এর পিরে6ি`েত চতুথ5 অধOােয়র 
‘6াকৃিতকভােব কীভােব মহািবে0র সূচনা হেত পাের’ অংশ� 
িববিধ5ত করা হেয়েছ।  

বই�র :বশ িকছু জায়গায় নতুন তথO এবং :রফােরï 
:যাগ করা হেয়েছ। আমরা আশা করিছ,নতুন সিsেবশ¢েলা 
বই�র মােনর উsয়ন :যমন ঘটােব, :সইসােথ সব5াধুিনক এ 
তথO¢েলা পাঠকেদর িচlার :খারাকও :যাগােব পুেরাদেম। 

অিব0ােসর দশ5েনর নতুন এ সংCরণ� বই�র তৃতীয় 
সংCরণ। পূেব5ই উে¨খ করা হেয়েছ ২০১২ সােল 6কািশত বই� 
:পপারবOাক সংCরেণর সহæািধক কিপ 6কািশত হেয়িছল। এক 
বছেরর মাথায় বই�র সকল কিপ িনঃেশষ হেয় যায়। বOাপক 
চািহদা থাকা সে�ও পূব5বত� 6কাশেকর (JKLর) বOথ5তায় 
বই� দীঘ5িদন ধেরই ‘আউট অব ি6w’। Jধু তাই নয়, একটা 
সময় পর JKLেরর স�ািধকারী আহেমদরু রশীদ টুটুল বই�র 
পরবত� সংCরণ 6কােশ অপারগতার কথা জািনেয় িদেল আমরা 
িনcপায় হেয় বই� 6কােশর ভার তুেল িদেয়িছ জাগৃিত 
6কাশনীর হােত। 6কাশনার জগেত জাগৃিত এক� পিরিচত এবং 
িব0m নাম। জাগৃিতর স�ািধকারী ফয়সল আেরিফন দীপেনর 
হাত িদেয় ইেতামেধOই :বর হেয়েছ বgল আেলািচত ‘িব0ােসর 
ভাইরাস’ \É�4। পাঠকি6য় এ \É�র জনO gমিক ধামিক কম 
:পাহােত হয়িন :লখক এবং 6কাশকেক। রকমাির ডট কম নােম 
এক� অনলাইন \É-িবপণন 6িতtান :তা এক মখুেচনা 
লেুyেনর িজহািদ gমিকর মেুখ নিত Lীকার কের বই�েক 

                                                
3 মীজান রহমান এবং অিভিজৎ রায়,শনূO :থেক 

মহািব0,JKLর,২০১৫ (6কািশতবO) 
4 অিভিজৎ রায়, িব0ােসর ভাইরাস, জাগৃিত, ২০১৪ 
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তােদর :�ার হেত সিরেয়ও িনেয়েছন। এর িকছুটা :রশ 
‘অিব0ােসর দশ5ন’ বই�র উপেরও পেড়িছল। অেনেকই বই�র 
ভাগO িনেয় িছেলন িচিlত। আমােদর বইেয়র নতুন 6কাশক 
অবশO :সই সব :মৗলবাদী আìালেন ভীত না হেয় এ ধরেণর 
‘নাফরমািন’ বই আেরা 6কােশর অzীকার কেরেছন; অিব0ােসর 
দশ5েনর পা�ুিলিপর জনO জনO িনয়িমতভােব তাগাদা িদেয় 
চেলেছন। তার এই িনঃসীম তাগাদার ফসল এই অিব0ােসর 
দশ5েনর নতুন সংCরণ। দীপেনর িনtা,আ\হ,উদOম এবং সিদMা 
বই�েক নতুন মাvা :দেব বেল আমরা মেন করিছ। 
 
মিু� আসুক যুি�র পথ ধের; আর জীবন :হাক দীপািåত!  
 
অিভিজৎ রায় (charbak_bd@yahoo.com) 
রায়হান আবীর (raihan1079@gmail.com) 
জনু, ২০১৪ 
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6থম সংCরেণর ভূিমকা 
 
কীভােব এলাম আমরা? এই অসীম মহািব0, িকংবা সু�র 
ফুল, সু�র ফল, িমঠা নদীর পািন-এ¢েলাই বা :কমন কের 
হেলা? সবিকছুই িক একজেনর ইশারায় এক� িনিদ5� কারেণ 
সৃি� হেয়েছ? :কৗতূহলী মানষু সহæ বছর ধের স~ান করেছ 
এমন সব 6ািlক 6েkর উfর। `ু¾ জীবেনর সব5`ণ িচিlত 
না থাকেলও 6k¢েলার কাঁপুিন সামানO সমেয়র জনO হেলও 
আমরা সবাই অনভুব কেরিছ। 6াৈগিতহািসক সময় :থেকই 
এই 6k¢েলার উfর স~ােন িনেয়ািজত িছল 6থাগত দশ5ন। 
িব^ান বেস িছল সাইড লাইেন, :সই :ঘাড়েদৗড় উপেভাগকারী 
হাজার দশ5েকর একজন িহেসেব। িক| এখন িদন পােàেছ। 
6ািlক এই সমসOা¢েলার অেনক¢েলারই িনখুতঁ সমাধান 
হািজর করেত পাের িব^ান। গতানগুিতক দশ5ন নয় বরং 
িব^ান এবং িব^ােনর দাশ5িনকরাই আজ গহীন আধঁােরর 
উñল আেলাকবিত5 কা। আজেকর িদেন কেয়কজন িবখOাত 
দাশ5িনেকর নাম বলেত বলেল হিকং, ওয়াইনবাগ5, িভ�র 
:�zর, ডিকï-এেদর কথা সবার আেগই চেল আেস। এরা 
:কউ 6থাগত দাশ5িনক নন, িক| তবওু দশ5নগত িবষেয় 
তােঁদর অিভমত যেথ� ¢c£পূণ5 হেয় উেঠেছ।  

সবসময়ই দশ5ন আমােদর ^ান চচ5 ার মধOমিণ। িক| 
6থাগত দশ5েনর Lণ5যুেগ 6াকৃিতকিব^ান িছল তার সহচরী। 
এখন িদন বদেলেছ-িব0ত�, ^ানত� এমনিক অিধিবদOার 
জগেতও 6াকৃিতকিব^ান িবেশষ কের পদাথ5িবদOা Jধু 6েবশ 
কের িন, 6থাগত দশ5নেক 6ায় jানচুOত কের িদেয়েছ। 
অিধিবদOা জানেত হেল :তা এখন আর ‘:òশাল :কােনা 
^ান’ লােগ না। :কবল ধেম5র ইিতহাস, ন�নত� আর ভাষার 
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মেধO আuয় :নওয়া ছাড়া আর :কােনা পথ পায় িন আধুিনক 
অিধিবদOা এবং 6থাগত দশ5ন। অনOিদেক, আধুিনক পদাথ5িবদOা 
আজেক :য জায়গায় :পৗঁেছেছ :স� অিধিবদOার অেনক 
6েkরই উfর িদেত পাের। আমরা আজ জািন, মহািবে0র 
উৎপিf আর পিরণিত িনেয় একজন 6থাগত দাশ5িনক িকংবা 
:বদ জানা পি�ত িকংবা :কারআন জানা :মৗলিবর :চেয় 
অেনক JKভােব ব�বO রাখেত স`ম হেবন একজন হিকং 
িকংবা ওয়াইনবাগ5। িডজাইন আ¢5েমw িনেয় অিধিবদOার 
গেবষেকর :চেয় িব^ান :থেকই অেনক ভােলা দ�ৃাl িদেত 
পারেবন ডিকï বা শন কOারল। আজেক :সজনO মহািব0 
এবং এর দশ5ন িনেয় :যেকােনা আেলাচনােত 
পদাথ5িব^ানীেদরই আমáণ জানােনা হয়, অOাির�টেলর 
ইিতহাস কপচােনা :কােনা দাশ5িনকেক িকংবা সনাতন ধম5 
জানা :কােনা :হডপি�তেক নয়। মানষুও িব^ানীেদর কাছ 
:থেক নানা রকেমর দশ5েনর কথা Jনেত চায়, তােদর 
কথােকই :বিশ ¢c£ :দয়। এই বইেয়র মাধOেম আমরা 
িব^ােনর দশ5ন এবং :চতনার কথা¢েলা বাঙািল পাঠকেদর 
সামেন তুেল ধরার 6য়াস িনেয়িছ, :য দশ5ন মহািব0 এবং 
জীবেনর 6ািlক সমসOা¢েলার সমাধােন বgদরূ অ\সর হেয়েছ 
এবং ধম5 ও 6থাগত দশ5নেক তার আেগর অবjান :থেক 
:ঠেল সিরেয় িদেয়েছ।  

আমরা, এ বইেয়র দ’ুজন :লখেকর :কউই 6থাগত 
দাশ5িনক নই। বরং আমােদর :পশাগত এবং অOাকােডিমক 
জীবন খুব কেঠারভােবই িব^ােনর সােথ জিড়ত। িব^ান 
এবং এর কািরগির 6েয়াগ িনেয়ই আমােদর কাজ কারবার। 
কােজই আমরা আমােদর ‘িব^ােনর :চাখ’ িদেয়ই 6ািlক 
সমসOা¢েলােক :দেখিছ। পাশাপািশ বgিদন ধেরই ম�ুমনাসহ 
িবিভs Ëেগ :জOািতপ5দাথ5িব^ান, িববত5 ন, মানবতাবাদ, 
সংশয়বাদ, যুি�বাদসহ িব^ান ও দশ5েনর 6ািlক সমসOা¢েলা 
িনেয় িলখিছ। বg \É, পv-পিvকা, মOাগািজন এবং সংকলন 
সামিয়কীেত আমােদর ধOানধারণা িবিMsভােব 6কািশত 
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হেয়েছ। এই বই� :সসব ধারণারই সুসংবK এবং সু\িÉত 
6িতফলন। আমােদর এই বই� অিব0াস িনেয়, এর অlিন5িহত 
দশ5ন িনেয়। আমরা দ’ুজেনই 6চিলত ধম5িব0াস ম�ু এবং 
ঈ0ের অিব0াসী। :কন অিব0াসী, তার িব^ানিভিfক িবেßষণ 
:দখােনাই এ বইেয়র উে¥শO। বলা বাgলO, এ িবেßষণ 
আমােদর বOি�গত অিভ^তা6সূত মনগড়া :কােনা গ  নয়, 
বরং তা হািজর করা হেয়েছ এেকবাের আধুিনক িব^ােনর 
জগৎ :থেক 6া½ িবিভs সাÂিতক তেথOর িনিরেখ। আমােদর 
এই \েÉ ঈ0র ছাড়াই কীভােব 6াকৃিতক িনয়েম মহািবে0র 
সূচনা হেত পাের তার স�াবO বOাখOা :দওয়া হেয়েছ, যা 
আধুিনক পদাথ5িব^ানীেদর সাÂিতক ত� এবং পয5েব`ণ 
@ারা খুব :জারােলা ভােব সমিথ5ত। এছাড়াও মহািবে0র 
অিmে£র :পছেন এক� আিদ ঐ0িরক কারণ খ�ন, 
Lতঃìূত5 ভােব মহািব0 উৎপিfর :পছেন :কােনা ধরেনর 
অেলৗিককতার উপিjিতর অ6েয়াজনীয়তা বOাখOা ছাড়াও 
পদােথ5র উৎপিf এবং শçৃলার সূচনার _ব^ািনক বOাখOা 
:দওয়া হেয়েছ। 6ােণর উৎপিf :থেক Jc কের িববত5 ন ত� 
িনেয় দীঘ5 আেলাচনা রেয়েছ আমােদর বইেয়। পাঠেকরা এই 
বইেয়র পথ-পির�মায় জানেত পারেবন, মহািব0 িকংবা 6াণ-
:কােনািকছুর উৎপিfর বOাখOােতই ঈ0রেক হািজর করার 
6েয়াজন আজ আর পেড় না। এর পাশাপািশ, আমরা আধুিনক 
^ােনর িনিরেখ সুচাcভােব খ�ন কেরিছ ‘পOােলর ঘিড়’ এবং 
হেয়েলর ‘টেন5েডা :থেক :বািয়ং’ নােমর ছóৈব^ািনক 
ধারণােক। জীবজগেতর িডজাইন এবং বOাড-িডজাইন িনেয়ও 
আেলাচনা কেরিছ িনেম5াহ দিৃ�েকাণ :থেক। Jধু তাই নয়, এই 
বইেয় _নিতকতা এবং মলূOেবােধর উৎেসরও _ব^ািনক 
অনসু~ান করা হেয়েছ। আমরা :দিখেয়িছ :য, নােকর সামেন 
‘Lেগ5র মেুলা’ :ঝালাবার কারেণ নয়, বরং ডারউইনীয় 
পKিতেত 6াকৃিতকভােবই পরাথ5পরায়ণতা, সহেযািগতা, 
_নিতকতা আর মলূOেবােধর মেতা অিভবOি�¢েলা জীবজগেত 
উ�ূত হেত পাের, যা িববত5 েনর পথ ধের মানবসমােজ এেস 
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আরও িববিধ5ত আর িবকিশত হেয়েছ। আমরা আশা কির, 
এ বই� একজন সেচতন পাঠকেক অিব0াস বা নািmকতাই 
:য একজন বিুKমান মানেুষর সবেচেয় :যৗি�ক অবjান হেত 
পাের তা :বাঝােত স`ম হেব। :স কথা মাথায় :রেখই এ 
বইেয়র নামকরণ করা হেয়েছ ‘অিব0ােসর দশ5ন’। এই বই�র 
নাম ‘অিব0ােসর দশ5ন’ :যমন হেয়েছ, :তমনই এ বইেয়র নাম 
অবলীলায় হেত পারত ‘অিব0ােসর িব^ান’, িকংবা ‘6ািlক 
িব^ান’। কারণ আমরা আধুিনক িব^ােনর :চাখ িদেয়ই 
দশ5েনর 6ািlক সমসOা¢েলােক :দেখিছ, �ক :যমন ি�েফন 
হিকং তার পদাথ5িব^ানীর :চাখ িদেয় দশ5েনর 6ািlক সমসOা 
আর আমােদর অিmে£র রহসO িনেয় 6াণবl আেলাচনা 
কেরেছন তার অিত সাÂিতক ‘\Oা§ িডজাইন’5 বইেয়, 
িকংবা জীবিব^ানী িরচাড5  ডিকï কেরেছন তার ‘গড 
িডলশুন’ বইেয়6।  

িব0াস এবং ধম5 সবসময়ই এেক অেনOর পিরপূরক, 
আমােদর সমােজ :তা বেটই, পা¦ােতOও। আর এ িনেয় বg 
খOাতনামা দাশ5িনকই িচlাভাবনা কেরেছন িবিভs সমেয়। 
িòেনাজা :থেক ভলেতয়ার, ফুেয়রবাক :থেক মা³5 পয5l 
অেনেকই :ভেবেছন। রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথ5ৈনিতক 
মেডলও তুেল ধরা হেয়েছ অেনক। বাংলা ভাষায়ও :বশিকছু 
বই :লখা হেয়েছ। আরজ আলী মাতু¸র িলেখেছন, িলেখেছন 
gমায়ুন আজাদ, িলেখেছন আহমদ শরীফ, িলেখেছন 6বীর 
:ঘাষ িকংবা ভবানী6সাদ সাg। 6াচO এবং 6তীেচOর 
দাশ5িনেকরা িবিভsভােব ধম5িব0াস এবং সমােজ এর 6ভাবেক 
িবেßষণ করেলও আমরা মেন কির িরচাড5  ডিকেïর 
‘ভাইরােসস অব দO মাই§’ রচনা�র আেগ _জবৈব^ািনক 
ভােব ধেম5র মেডলেক :বাঝা যায় িন7। এই 6ব~ :থেক 
                                                
5 Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1st 

Edition edition (September 7, 2010) 
6 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006 
7 Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online : http 

://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html  
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অেনকটাই পিরpার হেয় যায় :য, ধম�য় িব0াস এবং 
রীিতনীিত¢েলা অেনকটা Úু-ভাইরােসর মেতাই আমােদর 
সং�িমত কের। :সজনOই ধেম5র :মােহ আMs হেয় মানষু 
বg িকছুই কের :ফেল, যা সুj মিmেp ক নাও করা যায় 
না। িবখOাত িব^ােনর দাশ5িনক ডOািনেয়ল :ডেনট, ডিকেïর 
এই ধারণােকই আরও সÂসািরত কের এক� বই িলেখেছন 
সÂিত ‘:Åিকং দO :òল’ িশেরানােম8। একই ভাবধারায় 
ডOােরল :র সÂিত িলেখেছন ‘গড ভাইরাস’9। িরচাড5  Åিড 
িলেখেছন ‘ভাইরাস অব দO মাই§’10 6ভৃিত। ডিকï িনেজও 
ভাইরাস সং�মেণর বOাপার¢েলােক িমম তে�র আেলােক 
িবেßষণ কেরেছন। ‘:সলিফশ িজন’11এবং সাÂিতক ‘গড 
িডলশুন’ বইেয় তার :সসমm ধারণার 6িতফলন ঘেটেছ। 
বাংলােদেশর পাঠকেদর জনO :সসব বই সং\হ অেনকটাই 
দôুহ। আমরা আশা করিছ, আমােদর এই বইেয়র মাধOেম 
:সসব সাÂিতক ধOানধারণা¢েলার সােথ তারা পিরিচত হেত 
পারেবন। তেব, পাঠেকরা উপলিõ করেবন :য, আমরা এই 
বইেয় ডিকেïর ‘িমম’-এর বদেল ‘ভাইরাস’ শÜ�ই অেনক 
:বিশ বOবহার কেরিছ। এর কারণ হেM, ভাইরাস বOাপার�র 
সােথ সাধারণ পাঠেকরা পিরিচত, ‘িমম’-এর সােথ :তমন� 
নয় এখনও। :যেকােনা গতানগুিতক ধেম5 িব0াস :য মানেুষর 
মেন এক� ভাইরাস িহেসেবই কাজ কের :সটা িবmৃতভােব 
আেলাচনা করা হেয়েছ ‘িব0ােসর ভাইরাস’ নােমর অধOােয়। 
আমরা এই বইেয় উে¨খ কেরিছ, মানব মেন :6ািথত 
িব0াস¢েলা আসেল অেনকটাই ভাইরাস িকংবা পOারাসাইেটর 
মেতা কাজ কের। এেদর আ�মেণ মিmেpর িনয়áণ হািরেয় 
:ফলার বg উদাহরণ আেছ িব^ানীেদর কােছ। :যমন- 
                                                
8 Daniel C. Dennett, Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon, 

Penguin, 2007 
9 Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, 

IPC Press, 2009 
10 Richard Brodie, Virus of the Mind : The New Science of the Meme, Hay 

House; Reprint edition, 2009 
11 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976 
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:নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 নােম এক িফতাকৃিম সদশৃ পOারাসাইট 
ঘাসফিড়ং-এর মিmpেক সং�িমত কের :ফলেল ঘাসফিড়ং 
পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আoহতOা কের, যার ফেল :নমােটামফ5  
:হয়ারওয়ােম5র 6জনেন সুিবধা হয়। অথ5াৎ িনেজর 6জননগত 
সুিবধা :পেত :নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 :বচারা ঘাসফিড়ঙেক 
আoহতOায় পিরচািলত কের12।  

জলাত¤ :রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। 
পাগলা ��র কামড়ােল আর উপযু� িচিকৎসা না :পেল 
জলাত¤ :রােগর জীবাণ ুমিmp অিধকার কের :ফেল। ফেল 
আ�াl মিmেpর আচরণও পাগলা ��েরর মেতাই হেয় ওেঠ। 
আ�াl বOি� অপরেক কামড়ােতও যায়। অথ5াৎ, ভাইরােসর 
সং�মেণ মিmp িনয়áণ হািরেয় :ফেল। 

লOাংেসট Úুক নােম এক ধরেনর পOারাসাইেটর সং�মেণর 
ফেল িপপঁড়া :কবল ঘাস বা পাথেরর গা :বেয় উঠানামা 
কের। কারণ এই পOারাসাইট¢েলা বংশবিৃK করেত পাের Jধু 
তখনই যখন :কােনা গc বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় 
:খেয় :ফেল। ফেল পOারাসাইট িনরাপেদ :সই গcর :পেট িগেয় 
বংশবিৃK করেত পাের13।  

 
:নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 :যমিন ভােব ঘাসফিড়ংেক 
আoহতOায় পিরচািলত কের, �ক :তমনই ধেম5র িবিভs বাণী 
এবং িজহািদ িশ`া মানষুেক অেনক সময়ই ভাইরাস িকংবা 
পOারাসাইেটর মেতা সং�িমত কের আoঘাতী কের :তােল। 
ফেল আ�াl সáাসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টুইন 
টাওয়ােরর ওপর, কখেনাবা িসেনমা হেল, কখেনাবা রমনার 
বটমেূল। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশ জন 
ভাইরাস আ�াl মনন ‘ঈ0েরর কাজ করিছ’–এই 
                                                
12 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, 

New Scientists, August 2005 
13 এই বইেয়র অ�ম অধOায় ¾�বO; এ ছাড়া পড়ুন, অিভিজৎ রায়, 

িব0ােসর ভাইরাস, জাগৃিত, ২০১৪। 
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পOারাসাই�ক ধারণা মাথায় িনেয় হতOা কেরিছল 6ায় িতন 
হাজার সাধারণ মানষুেক। ইউিনভািস5� অফ িশকােগার 
অধOাপক <স িলংকন, তার বই ‘হিল :টররস : িথংিকং 
অOাবাউট িরিলিজয়ন আফটার :সে®¯র ইেলেভন’ বইেয় 
িবষয়�র ওপর আেলাকপাত কের বেলন, ‘ধম5ই, মহুাnদ 
আতাসহ আঠারজনেক 6েরািচত কেরিছল এই বেল :য, 
সংগ�ত িবশাল হতOায^ Jধু তােদর কত5 বO নয়, বরং Lগ5 
:থেক আগত পিবv দািয়£’14। িহ� ু:মৗলবাদীরাও একসময় 
ভারেত রাম জ±ভূিম অিতকথেনর ভাইরাস বেুক লালন কের 
¶ংস কেরেছ শতাÜী 6াচীন বাবির মসিজদ। _ব^ািনক 
দিৃ�েকাণ :থেক ধম�য় অপিব0ােসর অপকািরতা িনেয় 
আেলাচনা করা হেয়েছ ‘ধম�য় _নিতকতা’, এবং এর পরবত� 
‘িব0ােসর ভাইরাস’ অধOায়�েত। আমরা ò� কের বলেত 
চাই, পৃিথবীেত শািl আনার পিরবেত5  অশািl সৃি�েতই যুগযুগ 
ধের অবদান :রেখেছ ধম5¢েলা, হেয় উেঠেছ িবেভেদর 
হািতয়ার। এই বইেয় বg পিরসংখOান হািজর কের :দখােনা 
হেয়েছ :য, ধম5 _নিতকতার একমাv উৎস নয়, িকংবা নািmক 
হেলই :কউ খারাপ হয় না, যিদও আমােদর সমােজ এটাই 
ঢালাওভােব :ভেব :নওয়া হয় আর :শখােনার :চ�া করা 
হয়। আমরা িবিভs :দেশর :জলখানার দাগী আসামীেদর 
পিরসংখOান উপjাপন কের :দিখেয়িছ :য, তােদর 6ায় সবাই 
ঈ0ের িব0াসী–আিmক। ঈ0ের িব0াস, পরকােল িব0াস, 
:বেহেmর :লাভ বা :দাজেখর ভয় :কানটাই িক| অপরাধীেদর 
অপরাধ :থেক িনবfৃ রাখেত পাের িন। বাংলােদেশর 
সাÂিতক অবjাই এর সবেচেয় ভােলা উদাহরণ। আ¨াহর 
:গানাö িকংবা ঈ0েরর ভেয়ই যিদ মানষু পাপ :থেক, দনু�িত 
:থেক ম�ু হেত পারত, তেব :তা বাংলােদশ এতিদেন :বেহেm 
পিরণত হেতা। বাংলােদেশ অিধকাংশ :লাকই আ¨াহ-:খাদা 
আর পরকােল িব0াসী হওয়া সে�ও দনু�িতেত এই :দশ� 
                                                
14 Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking about Religion after September 11, 

University Of Chicago Press; 1 edition, 2003 
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পৃিথবীেত শীষ5jানীয়। ধেম5 িব0াস িক| :দশবাসীেক 
দনু�িতম�ু রাখেত পাের িন। এ বইেয় বOি�িবেশেষর 
পিরসংখOান :যমন :দওয়া হেয়েছ, �ক :তমনই পা¦াতO িবে0 
সুইেডন বা :ডনমােক5 র মেতা ‘6ায় ধম5হীন’ :দশ¢েলার 
সমাজবOবjা িবেßষণ কের :দখােনা হেয়েছ ধম5হীন হওয়া 
সে�ও :সসব :দেশ পৃিথবীর অনO অেনক জায়গার :চেয় 
অপরাধ 6বণতা কম এবং :সখানকার নাগিরেকরা অেনক 
সুখী জীবনযাপন করেছ। িবিভs :দেশর সামািজক পিরসংখOান 
উপjাপেনর পাশাপািশ এ বইেয় :স�Oলািরজম বা 
ধম5িনরেপ`তার স�ক বOাখOা হািজর করা হেয়েছ; 
ধম5িনরেপ`তা মােন কখেনাই সব ধেম5র 6িত সমান uKা 
নয়, বরং এর আিভধািনক অথ5 হেM এক� মতবাদ, যা মেন 
কের রা·ীয় মলূনীিত :থেক ধম5েক পৃথক রাখা উিচত। 
এধরেনর অেনক গভীর রাজৈনিতক, ধম�য় এবং দাশ5িনক 
আেলাচনা বই�েত jান :পেয়েছ সyূণ5 নতুন দিৃ�েকাণ :থেক। 
কােজই আেগকার বাঙািল বিুKজীবীেদর ধারা :থেক আমােদর 
বই� অেনক িদক :থেকই Lতá, সyূণ5 নতুন এক� আধুিনক 
দিৃ�ভিzর মাধOেম আমরা িব0াস এবং ধম5 িনেয় আেলাচনার 
সূvপাত ঘ�েয়িছ বাঙািল পাঠকেদর জনO। আমরা মেন কির, 
এই আিzেক ঈ0র ও ধম5ােলাচনা বাংলা ভাষায় এই 6থম।  

ঈ0ের িব0াস িনেয় _ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক 
আলাদাভােব আেলাচনা করা হেয়েছ এই বইেয়। ঈ0ের িব0াস 
করাটা এক ধরেনর �সংCার এবং আমােদর মেত সবেচেয় 
বড় �সংCার। আর :স অপিব0াসেক পুিঁজ কের মানেুষর 
আিবpৃত ধম5 এবং ধম5\É¢েলাও অেযৗি�ক মতবােদ পিরপূণ5। 
অনO সকল ধরেনর �সংCার, অপিব0াস, অযুি� বধ করেত 
:যমন আমরা িব^ােনর @ারj হই িবনা ি@ধায়, :তমনই 
ঈ0র এবং ধম5ােলাচনােতও আমােদর অ¡ হেত পাের িব^ান। 
িববত5 ন ত� :থেক Jc কের আধুিনক :জOািতিব5^ান 
ইেতামেধO ঈ0েরর অিm£েক 6kিবK কের :ফেলেছ। যিদও 
অেনেকই ঢালাওভােব বেল থােকন, ‘ঈ0র সং^ািয়ত নন’, 
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িকংবা ‘িব^ান িদেয় ঈ0েরর অিm£ িকংবা অনিm£ :কানটাই 
6মাণ করা যায় না’, িকংবা বেলন ‘ঈ0েরর অনপুিjিত 6মাণ 
করা :গেলও :সটা তার অনিmে£র 6মাণ হেত পাের না’ 
ইতOািদ। এই বইেয় আমরা :দখাব LতঃিসKভােব ধের :নওয়া 
এই ধরেনর 6িত� অনকু ই ভুল। আÅাহািমক ধেম5র ঈ0েরর 
_বিশ�O¢েলার অেনক িকছুই খুব ভােলাভােব সং^ািয়ত। এ 
বইেয় িবেßষণ কের :দখােনা হেয়েছ তার অেনক _বিশ�Oই 
আধুিনক িব^ােনর :চােখ îাl িকংবা যুি�র কি�পাথের 
পরòরিবেরাধী। তাছাড়া, আধুিনক িব^ান এখন :য জায়গায় 
:পৗঁেছ :গেছ ঈ0র বেল িকছু :থেক থাকেল :কােনা না 
:কােনাভােব িব^ােনর :চােখ তা ধরা পড়ার কথা িছল। 
:যসব :`েv ঈ0েরর উপিjত থাকার কথা এতিদন আমরা 
Jেন এেসিছ, :সখােন তার অনপুিjিত অবশOই তার অনিmে£র 
উপযু� 6মাণ আমােদর কােছ। িববত5 ন ত� রzমেÏ আসার 
আগ পয5l সকল ধম5\েÉর কলOােণ আমরা জানতাম ঈ0র 
আদম-হাওয়ার মাধOেম মানষু সৃি� কেরিছেলন। ধম5\েÉর 
আয়াতসমেূহ আ¨াহ বেলেছন, ‘িতিন আমােদরেক এক আিদ 
মানষু আদম হেত সৃি� কেরেছন, এবং িবিব হাওয়ােক সৃি� 
কেরেছন আদেমর হাড় :থেক’15। আর অনOিদেক িববত5 ন 
বলেছ আিদ একেকাষী জীেবর ল` ল` বছেরর িববিত5 ত 
ôপ বত5 মান মানষু। িববত5 ন ত� বg আেগই 6মাণ কেরেছ, 
ি÷�ান পাি¾ :জমস আশােরর ৪০০৪ ি÷�পূব5ােÜ ঈ0েরর 

                                                
15 বাইেবেল :তা আেছই (:জেনিসস ২:২১-২৫), :সই সােথ 

:কারআন শিরেফর ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ 6ভৃিত 
আয়াত ¾�বO। আর হািদেস আেছ সরাসির:  

 ‘নারীেদর 6িত ব~ু£মলূক আচরণ কেরা, কারণ তােদরেক বেুকর 
হাড় :থেক _তির করা হেয়েছ, বেুকর বাঁকা হাড়, যিদ তুিম 
তােক :সাজা করেত চাও তেব তা :ভেঙ যােব; আর যিদ তুিম 

িকছুই না কেরা, তেব :স বাঁকাই :থেক যােব।’ (বখুাির এবং 
মসুিলম)  
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িব0সৃি�র বাইেবলীয় গণনা িকংবা ২৩৪৮ ি÷�পূব5ােÜ নেুহর 
াবেনর :কােনা ধরেনর _ব^ািনক সতOতা :নই। িব^ানীেদর 
নব নব আিবpােরর ফেল মানষু ধীের ধীের বঝুেত পারেছ, 
এই মহািব0 এবং এই পৃিথবীেত 6ােণর উ�েবর :পছেন 
আসেল :কােনা িডজাইন :নই, পিরক না :নই, :নই :কােনা 
বিুKদী½ স�ার সুমহান উে¥শO। মহািবে0র উ�ব এবং 6ােণর 
উৎপিfর :পছেন সুিjত 6াকৃিতক বOাখOা এখন আধুিনক 
িব^ােনর সাহােযOই :দওয়া স�ব, যা পরী`ালõ উপােfর 
সােথ পুেরাপুির সংগিতপূণ5। এছাড়া 6াথ5নায় সাড়া :দওয়ার 
পরী`াসহ বg পরী`ায় ঈ0েরর উপিjিতর 6মাণ পাওয়ার 
কথা থাকেলও :স ধরেনর িকছু কখনও পাওয়া যায় িন। 
ঈ0র আজ আধুিনক িব^ােনর :চােখ এক� ‘বOথ5 অনকু ’। 
আমােদর চারপােশর জগেত অিত6াকৃত :কােনািকছুর অিm£ 
:নই। একটা সময় 6ােণর অিm£ বOাখOার জনO আoার 
শরণাপs হেত হেয়িছল মানষুেক। আধুিনক িব^ান 6মাণ 
কেরেছ ঈ0েরর মেতা আoাও এক� বািতল অনকু । বইেয়র 
এক� পূণ5াz অধOােয় িবষয়� িনেয় িবশদ আেলাচনায় বলা 
হেয়েছ, মানেুষর অনভূুিত, জ±-মতুৃO :থেক Jc কের জগেতর 
সবিকছুই 6াকৃিতক িনয়ম িদেয় বOাখOা করা স�ব, আoার 
মেতা অিত6াকৃত :কােনািকছু আমদািনর দরকার :নই। 

ঈ0র অনকুে র পাশাপািশ এেসেছ ধম5\েÉ আধুিনক 
িব^ান খুেঁজ পাওয়ার িবষয়�ও। শতাÜী-6াচীন 
ধম5\É¢েলার িবিভs আয়াত বা :ßােকর িবিভs চতুর 
অপবOাখOার মাধOেম ইদানীং এর :ভতর আধুিনক িব^ান 
খুেঁজ পাওয়ার :চ�া করা হেM এবং মানষুজনেক ভুল 
:বাঝােনা হেM। মিরস বকুাইিল :থেক Jc কের হাcন 
ইয়ািহয়া, জািকর নােয়ক এবং বাংলােদেশর িবিশ� ইসলািম 
িচlািবদ শমেশর আলীসহ আধুিনক িবিরিÏ-বাবােদর িবিভs 
অপবOাখOার জবাব :দওয়া হেয়েছ বইেয়র ‘িব^ানময় িকতাব’ 
অধOােয়। একই অধOােয় রাশাদ খিলফা বিণ5ত :কারআেনর 
তথাকিথত উিনশ তে�র িনেম5াহ িবেßষণ সংযু� হেয়েছ। 
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আমরা :দিখেয়িছ কীভােব রাশাদ খিলফা :কারআেনর আয়ােত 
ইেMমেতা িনজL সংেযাজন িবেয়াজেনর মাধOেম অথ5াৎ 
:কারআন :টyািরং কের িনউেমেরালিজ বা সংখOাত� নামক 
অপিব^ােনর সাহােযO :কারআনেক অেলৗিকক \É বানােত 
:চেয়েছন। 

িব^ােনর অ\যাvা নতুন :কােনা ঘটনা নয়, এ� চলেছ 
হাজার বছর ধের। িক| িব^ােনর উপকার \হেণ আমরা 
যতটা না আ\হী তার :চেয় :বিশ আ\হী িব^ােনর :চতনা 
পিরহাের। িক| আমরা, নতুন িদেনর নািmেকরা উপযু� 
6মাণ ছাড়া অেযৗি�ক িব0াসেক সামানOতম uKা :দখােত 
রািজ নই। আমরা মেন কির, ধম�য় িব0াস আসেল অপিব0াস, 
যা সমােজর শািl িবন�কারী এবং :সইসােথ িব^ােনর 
অ\যাvা :রােধর 6ধানতম অlরায় ছাড়া আর িকছু নয়। 
:ছাটেবলার মগজ-:ধালাইেয়র কারেণ সমােজর :বিশরভাগ 
মানষুই মেন কের থােকন, জীবেন শািl, পিবvতা এবং আন� 
বজায় রাখার জনO ধম5 জcির। তােদর এই অনভূুিত আমরা 
:কেড় িনেত চাই না, তেব আমরা :দখােত চাই, ধম5 িব0াস 
ছাড়াও জীবন একই রকম িকংবা :কােনা :কােনা :`েv তার 
:চেয়ও :বিশ _নিতক,আন� এবং পিরপূণ5তায় ভরা হেত 
পাের। অধOাপক িরচাড5  ডিকেïর উি� িদেয়ই বিল-‘You can 

be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually 

fulfilled.’ এ িবষয়¢েলা িনেয় আেলাচনা হেয়েছ বই�র :শষ 
িতন� অধOােয়।  

২০০৪ সােল সOাম হOািরেসর :লখা ‘িব0ােসর সমাি½’ 
বই�র মাধOেম পা¦ােতO সূচনা হয় নতুন এক আে�ালেনর16। 
পরবত�কােল িরচাড5  ডিকï, িভ�র :�zর, ডOািনেয়ল িস 
ডOােনট এবং ি�ে�াফার িহেচেïর মেতা খOাতনামা িব^ানী 
এবং দাশ5িনেকরা আরও ছয়� দিুনয়া কাঁপােনা বইেয়র 
মাধOেম সমাজ :থেক ধম�য় �সংCার দরূ করার জনO শ� 
                                                
16 Sam Harris, The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, 

W. W. Norton, 2004 
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অবjান \হণ কেরন। উি¨িখত নািmকেদর 6িত� বই 
আেমিরকায় :ব� :সলার হেয়েছ, যা িকছুিদন আেগও িছল 
অক নীয়। এই আে�ালন পা¦ােতO পিরিচত হেয়েছ নতুন 
িদেনর নািmকতা (নবO নািmকতা বা New Atheism) িহেসেব। 
বাংলায় এখনও :স ধরেনর :কােনা আে�ালন :চােখ পেড় 
িন, যিদও আমরা 6ায়ই িনেজেদর 6েবাধ িদেত উ»ারণ কির 
:য, আমােদর সংCৃিতেত বÎবািদতার উপাদান অেনক 6াচীন। 
আধুিনক িব^ােনর আেলােক নতুন িদেনর নািmকতা 
আে�ালেন িনেজেদর সyৃ� করার জনOই আমােদর এই বই। 
সকল ধরেনর অপিব0াস :থেক সমাজেক ম�ু করাই এই 
আে�ালেনর ল`O। আশা কির, এই বইেয়র মাধOেম আমরা 
:দখােত পারব :য, নতুন িদেনর নািmকতাই একজন বিুKমান 
মানেুষর জনO আজ অবশO�াবী ও শি�শালী এক� :যৗি�ক 
অবjান। আমরা আরও আশা কির বাংলােদেশ ছিড়েয় িছ�েয় 
থাকা নািmক, অে^য়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা 
এই আে�ালেন শরীক হওয়ার মাধOেম বাংলােদশ :থেক 
�সংCার দরূীকরেণ এিগেয় আসেবন। :সটা :কবল এক� 
ধম5িনরেপ` সমাজ গঠেনই আমােদর সাহাযO করেব না, 
সাহাযO করেব কªর ধম�য় :মৗলবাদীেদর হাত :থেক আমােদর 
সমাজেক র`া করেত। র`া করেব, �মশ শি�শালী হেয় 
ওঠা 6িতি�য়াশীল মহেলর Lাধীন বাংলােদশেক আেরক� 
:ছাট পািকmান িকংবা তািলবািন আফগািনmান বানােনার 
অপেচ�া :থেকও। 
 
আমােদর জীবন দীপািåত :হাক!  
 
অিভিজৎ রায়  
রায়হান আবীর (raihan1079@gmail.com) 
:ফ<য়াির, ২০১১ 
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মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 27 

 
 

6 থ ম  অ ধOা য় 
িবjােনর গান 

 
নািmকOবাদ ধম5 হেল ‘বাগান না করাও এক� শখ, 
ি�েকট না :খলাও এক� �ীড়া, :কােকন :সবন না করাও 
এক� :নশা।’ 

-জবুােয়র অণ+ব17 
 

মহািবে0র উৎপিf আর িবকাশ িনেয় ২০০৫ সােল 
অিভিজৎ রায় (এই বইেয়র সহেলখক) িলেখিছেলন, 
‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’ িশেরানােমর বই18। 
বই�র ‘:লখেকর কথা’ অংেশ িব^ান সyেক5  িতিন 
িলেখিছেলন– 

িব^ােনর অবদান িক :কবল বড় বড় যáপািত বািনেয় 
মানেুষর জীবেন LাM�O বেয় আনা? আমােদর Cুল 
কেলেজ :যভােব িব^ান পড়ােনা হয় তােত এমন মেন 
হওয়া Lাভািবক। বOাপারটা আসেল তা নয়। িব^ানেক 
বOবহার কের মানষু বড় বড় যáপািত বানায় বেট; তেব 
:স¢েলা :æফ 6যুি�িবদOা আর 6েকৗশলিবদOার 
আওতাধীন। িব^ানলõ ̂ ােনর অিভেযাজন মাv। আসেল 
িব^ােনর এক� মহান কাজ হেM 6কৃিতেক :বাঝা, 
6াকৃিতক ঘটনাবলীর বOাখOা খুেঁজ :বর করা। িব^ােনর 
অlিন5িহত :সৗ�য5 এখােনই। হOা,ঁ :জOাৎøা রাত িকংবা 
পািখর Ýজেনর মেতা িব^ােনরও এক� না�িনক 
:সৗ�য5 আেছ, :সৗকয5 আেছ যার রসাLাদন :কবল 

                                                
17 Ëগার, কOােডট কেলজ Ëগ, http ://www.cadetcollegeblog.com/arnob 
18 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অ¤ুর 

6কাশনী, ২০০৫ (পুনমু5¾ণ ২০০৬) 
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িব^ানী, িব^ানমনC সেব5াপির িব^ানে6মী বOি�র 
পে`ই স�ব। িবখOাত :জOািতিব5দ কাল5 সOাগান তার 
িবখOাত ‘The Demon-Haunted World’ বইেয়র ভূিমকায় এ 
কারেণই হয়ত বেলিছেলন, সাধারণ মানেুষর কােছ 
িব^ােনর জ�ল িবষয়¢েলা স�কভােব বOাখOা না 
করােক এক ধরেনর িবকৃত মেনাভাব বেলই আমার মেন 
হয়। যখন মানষু :6েম পেড়, তখন সারা পৃিথবীর কােছ 
:স তার :6েমর কথা 6চার করেত চায়। এ বই� 
আমার :6েমর এক� বOি�গত Lীকােরাি�, িব^ােনর 
সােথ আমার সারা জীবেনর অlরz সyেক5 র ইিতকথা।  

 
6াসিzক কারেণ, �ক পাঁচ বছর পেরর নতুন এই বইেয় 
পুরেনা কথা¢েলাই উেঠ এেলা আবার। িনঃসে�েহ এই 
বই�ও আমােদর :6েমর এক� বOি�গত Lীকােরাি� 
হেয় উঠেব, হেয় উঠেব িব^ােনর সােথ আমােদর সারা 
জীবেনর অlরz সyেক5 র ইিতকথাই।  

‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’ বই� 
:বcেনার পের অেনেকই এেক বাংলােদেশ 
িব^ানমনCতার 6সােরর এক� মাইলফলক িহেসেব 
:দেখিছেলন। এক বছেরই বই�র 6থম সংCরণ :শষ 
হেয় পিরবিত5 ত এবং পিরবিধ5ত সংCরণ 6কািশত 
হেয়িছল। ড. শাি¸র আহেমদ, ড. িবব পাল, ড. 
িহরùয় :সন¢½, ড. শিহদলু ইসলাম, ড. িবনয় 
মজমুদােরর মেতা বেরণO :লখক এবং িশ`ািবেদরা 
বই�র িরিভউ কেরিছেলন। :সসব িরিভউ 6কািশত 
হেয়েছ এনএফিব, অবজারভার, হিলেড, ইি§েপে§w, 
:ডইিল �ার, মদৃভুাষণ, :ভােরর কাগজসহ িবিভs পv-
পিvকায়।  

িক| :য বOাপার� বলার জনO এখােন এত 
আেয়াজন তা হেলা, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর 
যাvী’ বই�েত পদাথ5িব^ােনর সাÂিতক ধOান-
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ধারণা¢েলার পাশাপািশ, :শষ অধOায়�েত আধুিনক 
িব^ােনর সব5েশষ ত� ও তেথOর আেলােক ‘ঈ0র 
অনকু ’� িনেয়ও িনরেপ` আেলাচনা িছল। আর 
এখােনই :দখা িদেয়িছল এক� মজার সমসOা। ‘আেলা 
হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’ বই�র ভূিমকা 
িলেখিছেলন বাংলােদেশর LনামখOাত পদাথ5িবদ অধOাপক 
এ এম হাcন অর রশীদ। িতিন বই� িনেয় উúিসত 
6শংসাবাকO 6ে`পেণর পেরও ভূিমকার :শষ িদেক এক� 
বাকO জেুড় :দন- 

ঈ0েরর অিm£ বা অনিm£ িব^ােনর িবষয় নয় এটা 
বঝুেত তcণ মেনর সময় লােগ অেনক, তেব :স পেথ 
আেলা হােত চলা আঁধােরর যাvীেক িনcৎসািহত করা 
:মােটও উিচত নয় বেলই আমার মেন হয়।  

 
এ এম হাcন অর রশীদ ‘ঈ0েরর অিm£ বা অনিm£ 
িব^ােনর িবষয় নয়’ বেল :য উি�� বইেয়র ভূিমকায় 
কেরিছেলন তা খুব পিরিচত এবং জনি6য় ধারণার 
6িতফলন। এ এম হাcন অর রশীদ :থেক Jc কের 
জনি6য় িব^ান :লখেকরা 6ায়ই আমােদর মেন কিরেয় 
:দন :য, িব^ােনর কাজ হেM পািথ5ব ^ােনর চচ5 া করা, 
ঈ0র িকংবা এধরেনর অিত6াকৃত িবষয় িনেয় কখেনাই 
:কােনা অিভমত িদেত পাের না িব^ান। তাই ও িনেয় 
টঁু-শÜ করা িব^ান :লখকেদর অনিুচত। িক| সিতOই 
িক তাই? 
 
িবjান িক অিতpাকৃত িবষয় িনেয় অিভমত িদেত 
অkম? 
আেগর িদেন মানেুষরা বািড় :থেক একটু দেূর থাকা 
পু�র পােড় রােতর অ~কাের হঠাৎ আ¢ন ºলেত :দেখ 
ভাবেতা :সটা বিুঝ :কােনা ভূত-িºন-পরীর কাজ। 
এরপর মেÏ হািজর হেলা িব^ান। িব^ান এেস আমােদর 
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জানাল িমেথন গOােসর কথা। আমােদর মেন থাকা িºন-
পরীর গ েক িশিরষ কাগজ িদেয় ঘেষ :সখােন বিসেয় 
িদল আসল সতO। এখন আর :কউ পু�র পােড় আ¢ন 
ºলেত :দখেল ভয় পায় না, তারা জােন এটা সyূণ5 
6াকৃিতক বOাপার। 

ইিতহাস সা`O :দয়-এভােবই মানেুষর মেন জেম 
থাকা অসংখO �সংCােরর কােলা িনকষ আঁধার দরূ 
কের আশার 6দীপ ºািলেয়েছ িব^ান। িব^ােনর এই 
¢েণর কারেণ এই ধারণা�েক আমরা আশীব5াদ মেন 
কির। িক| :যই িব^ান আমােদর মেনর সবেচেয় বড় 
�সংCার সyেক5  িকছু বলেত যায়, অমিন Jc হেয় 
যায় তুM-তািMলO। আমােদর মেনর �সংCার�েক 
সমেূল উৎপা�ত কের িদেব িব^ান, আমােদর মতুৃO 
পরবত� সুেখর জীবনেক তছনছ কের িদেব িব^ান, 
অবেচতন মেনর এই ভাবনায় আমরা কখেনাই িব^ােনর 
:সই �সংCার িনেয় কথা বলা :মেন িনেত পাির না। 

ইwারেনেট ধম5 ও িব^ান িনেয় িলখেত িগেয় আমরা 
6ায়শই এমন মানেুষর মেুখামিুখ হই। তােদর মােঝ 
অেনেকই বেলন, িব^ান হেলা যুি� এবং কািরগির 
^ােনর 6েয়াগ আর ধম5 হেলা িব0াস। এ দেুয়র অবjান 
সyূণ5 আলাদা বলেয়। িব^ান িদেয় :কােনাভােবই ঈ0র 
নামক িবষেয় কথা বলা যােব না। তারা িব^ান 
ভােলাবােসন িক| একই সােথ মেন কেরন :য, ঈ0েরর 
অনিm£ 6মােণ িব^ানেক :টেন আনাটা খুবই হাসOকর। 
যিদও তারা ভূেত ‘িব0ােসর’ মেতা িবষেয় িব^ানেক 
:টেন িনেয় এেস :সই িব0াসেক কচুকাটা করাটােক 
হাসOকর মেন কেরন, না, :কােনাভােবই। হাসOকর মেন 
কেরন না অসুখ িবসুেখ িকংবা সােপ কামড়ােল সােপর 
মá না জেপ ডা�ােরর শরণাপs হওয়ােক, তারা Jধু 
হা :র :র কের ওেঠন যখন ধম5, ঈ0র আর অিত6াকৃত 
িবষেয় কথা বলার :চ�া করা হয়।  
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িক| :সৗভােগOর বOাপার হেলা, পি¦মা িবে0র 
6িথতযশা িব^ানীরা আজ ‘ঈ0েরর অিm£ বা অনিm£ 
িব^ােনর িবষয় নয়’ ধরেনর গ¼ািলকা 6বােহ গা 
ভািসেয় না িদেয় স�ক অবjান িনেত Jc কেরেছন। 
:যমন, িবখOাত পদাথ5িব^ানী ি�েফন হিকং তার অিত 
সাÂিতক বই ‘\Oা§ িডজাইন’-এ সরাসির বেলেছন19-
মহািব0 ‘সৃি�’র :পছেন ঈ0েরর :কােনা ভূিমকা :নই। 
মহািব0 পদাথ5িব^ােনর িনয়মনীিত অনসুরণ কের 
Lতঃìূত5 ভােব _তির হেয়েছ। মহািবে0র উৎপিf এবং 
অিmে£র বOাখOায় ঈ0েরর আমদািন এেকবােরই অযথা। 
তার নতুন বই ‘\Oা§ িডজাইন’-এ খুব সুò�ভােবই 
বেলন (\Oা§ িডজাইন, পৃtা ১৮০)- 

মাধOাকষ5ণ শি�র সূেvর মেতা পদাথ5িব^ােনর িবিভs 
সূv কায5কর রেয়েছ, তাই একদম শনূOতা :থেকও 
মহািবে0র উৎপিf স�ব এবং :স� অবশO�াবী। 
‘Lতঃìূত5 ভােব উৎপিf’ হওয়ার কারেণই ‘:দয়ার ইজ 
সামিথং, i¨v`vi দOান নািথং’, :স কারেণই মহািবে0র অিm£ 
রেয়েছ, অিm£ রেয়েছ আমােদর। মহািব0 উৎপিfর সময় 
বািত ºালােনার জনO ঈ0েরর :কােনা 6েয়াজন :নই। 
আসেল ঈ0রসহ :বশ িকছু তথাকিথত অিত6াকৃিতক 

বOাপাের আধুিনক িব^ান :য সুò� অিভমত িদেত 
পাের তা সাÂিতক বছর¢েলােত খুব ভােলা কের :বাঝা 
যািMল। িবেশষত ২০০৪ সাল :থেক ২০০৮ সােলর 
মেধO পি¦মা িবে0 পাঁচজন িব^ানী এবং দাশ5িনকেদর 
ছয়� ‘:ব� :সিলং’ বই 6কািশত হয়। :সই LনামখOাত 
:লখেকরা হেMন-সOাম হOািরস, ডOািনেয়ল :ডেনট, িরচাড5  
ডিকï, িভ�র :�zর এবং 6য়াত ি�ে�াফার িহেচï। 
তাঁরা খুব সুò�ভােব অিভমত িদেয়েছন :য, আধুিনক 
িব^ান আজ :য অবjায় এেস :পৗঁেছেছ, :স অবjান 

                                                
19 Stephen Hawking and , Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 

2010 
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:থেক :স ঈ0র সং�াl িবিভs অনকু ¢েলা পরী`া 
কের উপসংহাের :পৗঁছুেত স`ম। তাঁেদর এই নতুন 
আে�ালনেক িব0বOাপী ‘নবO নািmকতা’র আে�ালন 
(New Atheism Movement) িহেসেব অিভিহত করা হেM20। 

িবগত কেয়ক দশেক িব^ান এবং দশ5নশাে¡র নানা 
িদেক িববত5 ন ঘেটেছ। ঈ0র সং^ািয়ত নন, ঈ0র 
িব^ােনর িবষয় নন, িকংবা ঈ0রেক 6মাণ বা অ6মাণ 
:কােনাটাই করা যায় না-এমন ব�বO¢েলােক এখন আর 
ঢালাওভােব পতাকার মেতা বহন করা হয় না। জিুডও-
ি÷�ান-ইসলািমক ঈ0েরর অেনক সুসং^ািয়ত _বিশ�O 
ধম5\É :থেক জানা যায়। :যমন, :সই ঈ0র একজন 
বOি� ঈ0র-িতিন রাগ, :`াভ, ঘৃণা 6কাশ কেরন, 
অিব0াসীেদর শািm :দন, তার জনO আরশ বা িসংহাসন 
রেয়েছ, ইতOািদ। এখন এধরেনর ঈ0র যিদ মহািব0 
_তির কের থােকন, জীবন _তিরর পিরক না এবং নকশা 
6ণয়ন কের থােকন, 6াথ5নায় সাড়া িদেয় থােকন তেব 
িক| :সসব দািব¢েলা আমােদর পরী`া কের যাচাই 
করেত পারার কথা। আমরা আজ জািন, যাচাইেয়র পর 
অেনক দািবই ইেতামেধO ভুল 6মািণত হেয়েছ। 
িব^ানীরাই তা কেরেছন। িববত5 ন ত�ই 6মাণ কেরেছ 
:জমস আশােরর ৪০০৪ ি÷�পূব5ােÜ ঈ0েরর িব0সৃি�র 
:কMা কািহিন িকংবা ২৩৪৮ ি÷�পূব5ােÜ নেুহর াবেনর 
:কMা িমথOা। এধরেনর অেনক িকছুই ভিবষOেতও :য 
িব^ান ভুল 6মাণ করেব না তা :ক বলেত পাের? 
:যমন, নবOনািmকতাবাদী িব^ানীরা মেনই কেরন, িযJর 
ভািজ5 ন বাথ5, তার পুনcûান, আoার অিm£ এবং মতুৃOর 
পের তার :বেঁচ থাকা-ধািম5কেদর কাছ :থেক আসা এই 
দািব¢েলা আসেল 6কারাlের _ব^ািনক দািবই, _ব^ািনক 
6ি�য়ার মাধOেমই এর সতO-িমথOা িনণ5য় করা যােব। 
                                                
20 Victor J. Stenger, ‘The New Atheism’. Colorado University.  
 http ://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html. 
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িরচাড5  ডিকï তার শীষ5 িবি�ত বই ‘গড িডলশুেন’ 
পিরpার কেরই বেলন, ‘িবনা িপতায় িযJ জ±ােত পােরন 
িকনা তা _ব^ািনক অনসু~ােনর অংশ, :কােনা _নিতকতা 
বা মলূOেবােধর 6k নয়’21।  

িব^ানীরা এখন বেলন, ঈ0েরর 6াথ5নায় সাড়া 
:দওয়া িকংবা সিতOকার ঈ0র :ক-এই হাইেপািথিসস¢েলা 
িক| সহেজই পরী`া কের িনণ5য় করা যায়। :যমন, 
ধরা যাক এক� পরী`ার বOবjা করা হেলা :যখােন 
মতুৃOপথযাvী িহ�,ু মসুিলম, :বৗK বা ি÷�ান :রাগীর 
জনO আলাদা কের 6াথ5নার বOবjা করা হেব। :দখা 
:গল ইসলািম 6াথ5নােতই :রাগী :কবল ভােলা হেM-
িকংবা মসুিলম :রাগী পটাপট :সের উঠেছ, আর বািকরা 
পটল তুলেছ, তাহেল সােথ সােথ আমরা বেুঝ িনতাম 
ইসলািম আ¨াহই সিতOকার ঈ0র, কারণ িতিনই 6াথ5নায় 
সাড়া িদেMন। িক| এ ধরেনর ঘটনা ঘেট িন। বরং 
মােয়া িÃিনক, িডউক ইউিনভািস5�র সাÂিতক 
গেবষণা¢েলা 6াথ5নার সােথ :রাগীর ভােলা হওয়ার 
:কােনা সyক5 ই খুেঁজ পায় িন22। 

আÅাহািমক ধম5¢েলােত বিণ5ত ঈ0র পরòরিবেরাধী 
এক� স�া। :যমন বাইেবেলর ধারণা অনযুায়ী ঈ0র 
অদশৃO (Col. 1 : 15, ITi 1 : 17, 6 : 16), এমন এক� স�া 
যােক কখনও :দখা যায় িন (John 1 : 18, IJo 4 : 12)। 
অথচ বাইেবেলরই :বশ িকছু চিরv :যমন মসুা (Ex 33 
: 11, 23), আÅাহাম, :জকব (Ge. 12 : 7,26 : 2, Ex 6 : 3) 
ঈ0রেক :দখেত :পেয়িছেলন বেল বিণ5ত হেয়েছ। ঈ0র 
পিরpার কেরই বাইেবেল বেলেছন- ‘:তামরা আমার মখু 
:দখেত পােব না, আমােক :দখার পর :কউ বাঁচেত 
পারেব না’ (Ex 33 : 20)। অথচ, :জকব ঈ0রেক জীবl 

                                                
21 Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 
22 ফিরদ আহেমদ, 6াথ5না িক :কােনা কােজ আেস?, ম�ুমনা 
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:দেখেছন (Ge 32 : 30)। এ¢েলা :তা পিরpার Lিবেরািধতা। 
�ক একই কথা বলা যায় হযরত মহুাnেদর ‘:মরােজ’র 
:`েvও। আরজ আলী মাতু¸র তার ‘সেতOর স~ান’ 
\েÉ িলেখেছন,  

এ কথায় 6ায় সকল ধম5ই একমত :য, ‘সৃি�কত5 া সব5v 
িবরািজত’। তাহাই যিদ হয়, তেব তাহার সািsধO-লােভর 
জনO দেূর যাইেত হইেব :কন? আ¨াহতা’লা িক ঐ সময় 
হযরত (দ.)-এর অlের বা তাহার গৃেহ, মíা শহের 
অথবা পৃিথবীেতই িছেলন না? পিবv :কারআেন আ¨াহ 
বিলয়ােছন-‘:তামরা :যখােন থাক, িতিন :তামােদর সেz 
সেz আেছন’ (সুরা হািদদ-৪)। :মরাজ সতO হইেল এই 
আয়ােতর সিহত তাহার :কােনা সংগিত থােক িক? 

 
আসেল আÅাহািমক গড িহেসেব িচিvত ঈ0েরর অেনক 
অOাি�িবউটেকই যুি�র িনিরেখ পরী`া কের ভুল 6মাণ 
করা যায় তা পদাথ5িব^ানী িভ�র :�zর :দিখেয়েছন 
তার ‘গড-দO :ফইü হাইেপািথিসস’ বইেয়। িতিন বেলন- 

আিম আমার বইেয় ধািম5কেদর :দওয়া ঈ0েরর অনকু  
িনেয় _ব^ািনকভােবই আেলাচনা কেরিছ, এবং আমার 
উপসংহার হেM আÅাহািমক ঈ0র _ব^ািনক পরী`ায় 
উfীণ5 হেত পােরিন। 
 
আবার, ঈ0রেক সং^ািয়ত করেত :য ধরেনর 

¢ণাবিল আেরাপ করা হয়, পরী`া কের :দখা :যেত 
পাের :স¢েলা পরòরিবেরাধী িকনা। :যমন, :কউ যিদ 
চারেকাণা বেৃfর অিm£ দািব কের, :সটা যুি� িদেয় 
6মাণ করা যােব এই ধারণা� পরòরিবেরাধী। একই 
কথা খােট ঈ0েরর :`েvও। ধম5-দশ5ন িনিব5েশেষ :য 
_বিশ�O¢েলা িদেয় ঈ0রেক সচরাচর মিহমািåত করা হয় 
:স¢েলা সবই :দখা :গেছ যুি�র কি�পাথের খুবই ভzরু। 
:যমন, ঈ0রেক বলা হয় ‘পরম দয়াময়’ (all-loving) এবং 
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সব5শি�মান (all-powerful or omnipotent), িনখুতঁ (perfect), 
সব5^ (omniscient) ইতOািদ। িক| সব5শি�মfা 
(omnipotence) এবং সব5^তা (omniscience) :য একসােথ 
6েযাজO হেত পাের না তা যুি�বাদীেদর দিৃ� এড়ায় 
িন। :যমন, কOােরন ওেয়ï তা সু�রভােব িনেýা� 
পঙি�মালায় তুেল ধেরন23- 

Can Omniscient God, who 
Knows the future, find 

The omnipotence to  
Change His future mind? 

  
কথা হেM, ঈ0র যিদ সব5^ বা ‘অমিনসােয়w’ হন, তেব 
ভিবষOেত কী ঘটেব তা িতিন জােনন। আবার 
সব5শি�মান হওয়ার কারেণ িতিন তা পিরবত5 েনরও 
`মতা রােখন। িক| মশুিকল হেলা, িতিন কী করেবন 
তা অেনক আেগ :থেকই জানার মােন হেলা :শষ সমেয় 
আকি²কভােব মত পিরবত5 ন করা তার পে` অস�ব। 
আর তার পে` :কােনািকছু অস�ব মােনই হেM িতিন 
সব5শি�মান নন।  

ঈ0র :য সব5শি�মান নন, তা িনেচর 6k�র 
সাহােযO সহেজই :দখােনা :যেত পাের- 

যিদ 6k করা হয়-  
‘ঈ0র িক এমন :কােনা ভাির পাথরখ� _তির করেত 
পারেবন, যা িতিন িনেজই উেfালন করেত পারেবন না?’  

 
এ 6k�র উfর যিদ হOাঁ হয়-তার মােন হেM ঈ0েরর 
িনেজর _তির পাথর িনেজই তুলেত পারেবন না, এর 
মােন িতিন সব5শি�মান নন। আবার 6k�র উfর যিদ 

                                                
23 Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 

:থেক উKৃত। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 36 

না হয়, তার মােন হেলা, :সরকম :কােনা পাথর িতিন 
বানােত পারেবন না, এটাও 6কারাlের তার অ`মতাই 
6কাশ করেছ। এ :থেক :বাঝা যায়, অসীম `মতাবান 
বা সব5ময় `মতার অিধকারী বলেত িকছু :নই। :দখা 
:গেছ, মানেুষর কােছ যা :যৗি�কভােব অস�ব, তা 
ঈ0রও _তির করেত পারেছন না। ঈ0র পারেবন না 
চারেকাণা বfৃ আঁকেত, ঈ0র পারেবন না :কােনা 
‘িববািহত বOােচলর’ :দখােত; কারণ এ¢েলা 
:যৗি�কভােব অস�ব।  

ঈ0র :য পরম কcণাময় বা ‘অল লািভং’ নন, তা 
বঝুেত রেকট সােয়িw� হেত হয় না। আরজ আলী 
মাতু¸র তার ‘সেতOর স~ােন’ \েÉ বেলেছন-  

:কান বOি� যিদ একজন `ুধাত5 েক অsদান ও একজন 
পিথেকর মাল লþুন কের, একজন জলমÿেক উKার কের 
ও অনO কাউেক হতOা কের অথবা একজন গৃহহীনেক 
গৃহদান কের এবং অপেরর গৃহ কের অিÿদাহ-তেব 
তাহােক ‘দয়াময়’ বলা যায় িক? হয়ত হার উfর হইেব-
‘না’। িক| উপেরা� কায5কলাপ সে�ও ঈ0র আখOািয়ত 
আেছন ‘দয়াময়’ নােম। ... জীবজগেত খাদO-খাদক 
সyক5  িবদOমান। যখন :কান সবল 6াণী দবু5ল 6াণীেক 
ধিরয়া ভ`ণ কের, তখন ঈ0র খাদেকর কােছ দয়াময় 
বেট। িক| তখন িক িতিন খাদO-6াণী�র কােছও 
দয়াময়? যখন এক� সপ5 এক� বOাঙেক ধিরয়া আেm 
আেm িগিলেত থােক, তখন িতিন সপ5�র কােছ দয়াময় 
বেট। িক| বOাঙ�র কােছ িতিন িনদ5য় নেহন িক? 
প`াlের িতিন যিদ বOাঙ�র 6িত সদয় হ’ন, তেব সপ5� 
অনাহাের মারা যায় না িক? ... কাহারও জীবন র`া 
করা যিদ দয়ার কাজ হয় এবং হতOা করা হয় িনদ5য়তার 
কাজ, তাহা হইেল খাদO-খাদেকর বOাপাের ঈ0র ‘সদয়’-
এর :চেয় ‘িনদ5য়’ই :বশী। তেব কত¢ণ :বশী তাহা িতিন 
িভs অনO :কউ জােন না, :কননা িতিন এক এক� 
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জীেবর জীবন র`া করার উে¥েশO অসংখO জীবেক হতOা 
কিরয়া থােকন। :ক জােন এক� মানেুষর জীবন র`ার 
জনO িতিন কয়� মাছ, :মারগ, ছাগল ইতOািদ হতOা 
কেরন?... :কহ :কহ মেন কেরন :য, ঈ0র সদয়ও নেহন 
এবং িনদ5য়ও নেহন। িতিন িনরাকার, িনিব5কার ও 
অিনব5চনীয় এক স�া। যিদ তাহা নাই হয়, তেব পৃিথবীেত 
িশJমতুৃO, অপমতুৃO, এবং ঝড়, বনOা, মহামারী, ভূিমকy 
ইতOািদ 6াণহািনকর ঘটনা¢িলর জনO িতিনই িক দায়ী 
নেহন? 

 
আরজ আলীর 6kমালা মানব মেনর অlহীন সংশয়বাদী 
িচlােকই তুেল ধেরেছ সাথ5কভােব। ি\ক দাশ5িনক 
এিপিকউরাস (৩৪১-২৭০ ি÷.পূ.) সব56থম ‘আ¢5েমw 
অব এিভল’ (Argument of Evil)-এর সাহােযO ‘ঈ0েরর 
অিmে£র’ অসাড়তা তুেল ধেরন এভােব- 

ঈ0র িক অনOায়-অিবচার-অরাজকতা িনেরােধ ইMকু, 
িক| অ`ম?  
তাহেল িতিন সব5শি�মান নন। 
 
িতিন িক স`ম, িক| অিনMকু? 
তাহেল িতিন পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী স�া। 
িতিন িক স`ম এবং ইMকু-দেুটাই? 
তাহেল অনOায়-অিবচার-অরাজকতা পৃিথবীেত িবরাজ 
কের কীভােব? 
িতিন িক স`মও নন, ইMকুও নন? 
তাহেল :কন তােক অযথা ‘ঈ0র’ নােম ডাকা? 

 
অকাটO এই যুি�। ‘The Oxford Companion to Philosophy’ 
Lীকার কেরেছ :য, সনাতন আিmকতার িবcেK 
‘আ¢5েমw অব এিভল’ বা ‘মে�র যুি�’ সবেচেয় 
শি�শালী মারণা¡, যা :কউই এখন পয5l �কমেতা খ�ন 
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করেত পাের িন24। এ :তা িনঃসে�েহ :বাঝা যায় :য, 
:গ, মহামারী, খরা, বনOা, সুনািমর মেতা 6াকৃিতক 
দেুয5ােগ ল` :কা� িনরপরাধ নারী-পুcষ এবং িশJর 
মতুৃOর বOাপাের মানষুেক :কােনাভােবই দায়ী করা চেল 
না। এ সমm অরাজকতার অিm£ 6মাণ কের :য, ঈ0র 
এক� অপকারী স�া। কারণ ‘সব5^’ ঈ0র আেগ :থেকই 
জানেতন :য, সুনািমর :ঢউ আছেড় পেড় তার িনেজর 
সlানেদর হতOা করেব, তােদর Lজনহারা করেব, গৃহচুOত 
করেব, ভািসেয় িনেয় যােব, ঘরবািড় ¶ংস কের এক 
অJভ তা�ব সৃি� করেব। অথচ আেগ :থেক জানা 
থাকা সে�ও :সসব 6িতেরােধ :কােনা বOবjাই িতিন 
িনেত পােরন িন। এ :থেক 6মািণত হয় ঈ0র এক 
অ`ম স�া বই িকছু নয়। দাশ5িনক পল কাজ5  তার 
‘ধম�য় দািব স¯ে~ :য কারেণ আিম সংশয়বাদী’ 6বে~র 
এক� অংেশ ‘আ¢5েমw অব এিভল’ িনেয় 6া�ল ভাষায় 
আেলাচনা কেরেছন25। এছাড়া, ম�ুমনায় বg :লখক 
িবেßষণ কের :দিখেয়েছন :য মানেুষর Lাধীন ইMা এবং 
ঈ0েরর সব5^তা আসেল পরòরিবেরাধী26।  

িভ�র :�zর :পশায় হাওয়াই িব0িবদOালেয়র 
‘পদাথ5িবদOা ও :জOািতিব5^ান’ িবভােগর ইিমিরটাস 
অধOাপক এবং কেলারােডা িব0িবদOালেয়র দশ5েনর 
সংযু� অধOাপক (Adjunct Professor)। িতিন একিবংশ 
শতাÜীর এই ‘নতুন িদেনর নািmকতাবাদী’ আে�ালেনর 
অনOতম পিথকৃৎ। িভ�র :�zর তার ‘গড-দO :ফইü 

                                                
24 Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University 

Press, USA , 1995 
25 অনবুাদ� ম�ুােåষা পিvকায় (১ম বষ5, ২য় সংখOা) :কন আিম 

সংশয়বাদী? িশেরানােম 6কািশত হেয়েছ। 
26 অপািথ5ব, Lাধীন ইMা, ম� ও ঈ0েরর অিm£, ম�ুমনা (Lতá 

ভাবনা : ম�ুিচlা ও বিুKর মিু�, িনব5ািচত 6ব~াবলী, 
সyাদক�সাদ কামালী ও অিভিজৎ রায়, অ¤ুর 6কাশনী) 
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হাইেপািথিসস’ বইেয় সব5^ (Omniscient), পরম কcণাময় 
(Omnibenevolent) এবং সব5শি�মান (Omnipotent) ঈ0র 
(3O God) থাকাটা :য :যৗি�কভােব অস�ব তা 
:দিখেয়েছন27। একই ধরেনর উপসংহাের :পৗঁিছেয়েছন 
মাইেকল মা�5 ন এবং িরিক মিনয়ার তাঁেদর The 
impossibility of God বইেয়28। কােজই ঈ0েরর :কােনা 
_বিশ�O :যৗি�কভােব পরী`া কের বািতল কের :দওয়া 
যােব না, িকংবা িব^ান এ বOাপাের :কােনা অিভমত 
িদেত পাের না-তা িক| এখন আর �ক নয়। িবখOাত 
জীবিব^ানী এবং িব^ােনর দাশ5িনক িরচাড5  ডিকïও 
মেন কেরন ধািম5কেদর :দওয়া ঈ0েরর অেনক সং^াই 
:টে�বল হাইেপািথিসস, এবং িতিন তার সাÂিতক ‘গড 
িডলশুন’ বইেয় এর অেনক¢েলাই খ�ন কেরেছন। এরকম 
অেনক অনকুে র :বশিকছু পরী`া এখনই করা যায়, 
বািক¢েলা হয়ত 6যুি� উsত হেল করা যােব। অlত 
আÅাহািমক ধম5¢েলার ঈ0েরর :য সং^ায়ন 
ধম5\É¢েলােত পাওয়া যায়, তা :য অৈব^ািনক এবং 
îাl, তােত :কােনা সে�হ :নই। :সজনOই িভ�র :�zর 
তার িনউ এিথজম বইেয় বেলন- 

The new atheists firmly assert that the personal, 
abrahamic God is a scientific hypothesis that can be 
tested by the standard method of science. And we have 
seen that it has failed the test. 

 
এবাের নবO নািmকতা-িবেরাধী িকছু উদাহরেণর সােথ 
পাঠকেদর পিরিচত কিরেয় :দওয়া যাক। নবO নািmকেদর 
িব^ােনর তথO-উপাf, ^ান িদেয় ঈ0র আেলাচনার 
একজন কড়া সমােলাচক ি÷�ান ধম5েবfা :ডিভড 
                                                
27 Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis—How Science Shows That 

God Does Not Exist, Prometheus Books, 2008 
28 Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of 

God, Prometheus Books, 2003 
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মাশ5াল। ‘The Truth behind the New Atheism’ বইেয় িতিন 
বেলন29, 

এই নবO নািmকরা বাmবতার িবিভs িদক এেকবােরই 
বঝুেত পাের না। 6থমত, :বাকা নািmকেদর িব^ােনর 
সীমােরখা সyেক5  িব�মুাv ধারণা :নই। ি@তীয়ত, তােদর 
ত�¢েলা অসংখO বাmবতােক সরাসির উেপ`া কের। 
তৃতীয়ত, ¢c£পূণ5 িকছু 6k িজে^স করা :থেক তারা 
সবসময় িনেজেদর িবরত রােখ। চতুথ5ত, তােদর ত�েক 
ভরাডুিবর হাত :থেক বাঁচােত তারা চমৎকার এক 
ছলনার আuয় :নয়, :সই ছলনা হেলা– ‘মেন কির’। 

 
িব^ােনর সীমােরখা বঝুেত অপারগ একজন :বাকা 
িকংবা চালাক নািmেকর নাম উে¨খ কেরন িন, মাশ5াল। 
নবO নািmকেদর বই, তােদর িবিভs 6ব~, ইউ�উেব 
থাকা শতশত িভিডও :লকচাের আমরা কখেনাই তােদর 
বলেত Jিন িন, :য িব^ােনর সীমােরখা অসীম। অ�ুত 
বOাপার হেলা, এেদর :লখা বই¢েলােতই বরÏ সংগীত, 
ছিব, কিবতা, নারী-পুcেষর ভােলাবাসার সyক5 সহ 
আরও অসংখO 6কৃিত 6দf অৈব^ািনক িবষয় িনেয় 
চমৎকার মেনামÆুকর আেলাচনা পড়ার :সৗভাগO হেয়েছ 
আমােদর30। আমরাও গান ভােলাবািস, ভােলাবািস 
Ëগােলাচনা, কিবতা, ফুল, ভােলাবািস ভােলাবাসেত, িকংবা 
ভােলাবাসা :পেত। িক| একই সােথ অনOানO অেনেকর 
মেতা মেন কির না :য, এই অৈব^ািনক িবষয়¢েলা 
িব^ােনর সাহাযO ছাড়া চমৎকারভােব উপেভাগ করা 
স�ব। এ 6সেz মেন পড়েছ, মহাকিব িক!স একবার 
িনউটেনর িবcেK এই অিভেযাগ কেরিছেলন :য 
                                                
29 David Marshall, The Truth behind the New Atheism , Eugene, Or : Harvest 

House, 2007 
30 উদাহরণ িহেসেব :দখেত পােরন, Richard Dawkins, Unweaving the 

Rainbow, Boston : Houghton Mifflin, 1998। 
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আেলােকর সূেvর মাধOেম রঙধনরু _ব^ািনক বOাখOা 
িদেয় িতিন রঙধনরু :সৗ�য5েকই `ু" কের িদেয়েছন। 
অথচ িকট#ই আবার অনO এক 6সেz বেলিছেলন :য, 
‘সতOই সু�র’! আেরকবার, পদাথ5িবদ ফাইনমOানেক তার 
এক িশ ী ব~ু একটা ফুল হােত িনেয় বেলিছেলন, 
‘একজন িশ ী িহেসেব আিম এই ফুেলর :সৗ�য5 èদয়zম 
করেত স`ম, আর :তামরা িব^ানীরা এটােক :ভেঙচুের 
বOাখOা করেত িগেয় এর :সৗ�য5েকই ন� কের দাও’। 
এর উfের ফাইনমOান বেলিছেলন :য, একজন িশ ী ফুেল 
:য :সৗ�য5 :দখেত পান, িতিনও :সই একই :সৗ�য5 
:দখেত পান, িক| উপর| িতিন ফুেলর :ভতরকার 
:সৗ�য5েকও :দখেত পান, :যমন কীভােব `ু¾ `ু¾ :কাষ 
@ারা ফুেলর পাপিড় গ�ত হয়, কীভােব িববত5 িনক 
উপেযাজেনর কারেণ কীটপতzেক আকষ5ণ করার জনO 
ফুেলর সু�র রেঙর সৃি� হেয়েছ, এইসব, যা :থেক তার 
িশ ী ব~ু বিÏত31। 

আমােদর _দনি�ন জীবেনর কথাই ধির। গােনর 
িফিজ³ :বাঝার মাধOেম এেক আরও ভােলাভােব 
উপেভাগ, উপjাপন করার সূ$তা উ�াবেনর পাশাপািশ, 
আিবpৃত হেয়েছ নানা যáপািত। :রকিড5 ং করার উপায় 
আিবpােরর মাধOেম :যেকােনা পিরিjিতেত গান :য 
কাউেক সz িদেত পাের। িব^ােনর কারেণ আমরা 
িনেজরাও এখন ছিব তুেল/এঁেক :স¢েলা িÚকাের 
আপেলাড করার মাধOেম সবার সােথ :শয়ার করেত 
পাির। দিুনয়ার 6ায় সকল কিবতা, গ  খুব িকছু িদেনর 
মেধOই চেল আসেব ইwারেনেট। ি�েফন হিকংেয়র নতুন 
বই পড়ার জনO মানেুষর এখন আর বছর খােনক 
অেপ`া করেত হয় না, তারা আমাজেন চট কের অড5 ার 

                                                
31  অপািথ5ব জামান, িব^ান, িশ  ও ন�নত�, ম�ুােåষা, 6থম বষ5, 

6থম সংখOা।  



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 42 

িদেয় পেরর িদন হােতর কােছ :পেয় যায়।  
:কােনা ধরেনর উদাহরণ না িদেয় মাশ5াল তার 

তৃতীয় ও চতুথ5 দািব, বাmবতােক পাশ কাটােনা, এবং 
‘মেন কির’ বOাপারটােক কটা` কের কী :বাঝােত 
:চেয়েছন :সটা :বাধগমO হেলা না :কােনাভােবই। 

বিুKদী½ নকশা (Intelligent Design) নামক 
ছóিব^ােনর এক মখুপাv :ডিভড বারিলনিC (David 
Berlinski) িব^ানীেদর চিরv িনেয় গেবষণার পর 6বে~ 
:লেখন, অিধকাংশ িব^ানীরা :গাঁয়ার, অlঃসারশনূO, 
রাজনীিতেত অপিরপâ, অলস এবং অহংকারী32। তথOসূv 
ছাড়াই :বশ িকছু _ব^ািনক 6বে~র লাইন তুেল ধের 
িতিন বেলন, িব^ানীরা সবিকছু িব0াস করেত 6Îত33। 
অবশOই িব^ানীরা :যেকােনা িকছু িব0াস করেত 6Îত 
যিদ :সটা িব0াস করার মেতা পয5া½ 6মাণ থােক। 
হOাঁ! মােঝ মােঝই িবিভs _ব^ািনক ধারণা পেড় 
আমােদর :সটা অথ5হীন, অস�ব বেল মেন হয়, িক| 
:সটার :দাষ :তা িব^ানীেদর না। বOাপার¢েলা আমােদর 
দিৃ�ভিzেত অথ5হীন বেল মেন হেলও বাmেব তা নয়। 
কারণ 6িত� _ব^ািনক আিবpার সys হয় বÎিনt 
_নব5Oি�ক পয5েব`েণর মাধOেম। 6িত� আিবpার বা 
_ব^ািনক ত� আরও অসংখO তে�র সমåেয় গ�ত 
হয়। 6িত� _ব^ািনক ধারণা িযিন আিবpার কেরেছন 
Jধু তার জনO সতO না, বরÏ :সটা পৃিথবীর :যেকােনা 
লOাবেরটিরেত, :যেকােনা মানষু @ারা Lাধীনভােব 
পরী`ণেযাগO।  

%প :মইেল হঠাৎ কেরই একবার ধম5-িনধম5 
আেলাচনায় একজন িবশাল এক :মইল কের বসেলন। 

                                                
32 David Berlinski, The Devil’s Delusion , New York : Crown Forum, 2008, 

পৃtা নং ৬। 
33 David Berlinski, পূেব5া�, পৃtা নং ৪। 
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আিmকতা-নািmকতা িবষেয় অেনক বই িতিন পেড়েছন, 
এই দািব-স¯িলত িবশাল :মইেল নািmকেদর উে¥শO কের 
বলা কথা�র সারমম5 ‘ঈ0েরর মেতা একজন িযিন jান, 
কােলর ঊে¶5 তার অিm£ মাপার জনO পািথ5ব পিরমাপ, 
ওজন, গিণত বOবহােরর মেতা হাসOকর িকছুই আর হেত 
পাের না’। নািmকতার িবপে` 6চিলত এই কথা� 
অেযৗি�ক হেলও অসংখO িব^ানী দঃুখজনক ভােব এ� 
সমথ5ন কের থােকন। র`ণশীল :লখক এবং ব�া িদেনশ 
িড’সুজা জীবিব^ানী ডগলাস এরউইনেক উKৃত কের 
বেলন, “িব^ােনর অনOতম এক� িনয়ম বা ধারা হেM, 
সকল ধরেনর িমরাকেলর অিm£ অLীকার করা”34। তার 
মােন কী এই দাঁড়ােলা :য, সিতOকার অেথ5ই বOাখOাতীত 
িমরাকেলর 6মাণ পাওয়া :গেল িব^ান :সটা অLীকার 
করেব? :কােনা সুj মিmেpর যুি�মনC মানেুষরই িদেনশ 
িড’সুজার ব�বOেক সমথ5ন করার কথা না।  

িদেনশ সু’জা জীবিব^ানী বOাির পােলিভটজেক উKৃত 
কের আরও বেলন, ‘6াকৃিতক মহািব0েক জানার জনO 
অিত6াকৃত বOাখOা এমিনেতই বাদ িদেয় :দওয়া হয়’35। 
এখন, যিদ অিত6াকৃত :কােনা বOাখOা সিতOই 
চমৎকারভােব কাজ করেত থােক তখন :সটাও িক বাদ 
িদেয় :দওয়া হেব? :কন? 

 
Jধু িদেনশ িড’সুজার মেতা বOি�রাই :কবল নয়, 

মািক5 ন যু�রাে·র নOাশনাল অOাকােডিম অফ সােয়েïস 
িব^ান এবং অিত6াকৃত ঘটনা স¯ে~ একই ধরেনর 

                                                
34 Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity? , Washington, DC : 

Regnery, 2007, পৃtা নং ১৫৭। 
35 Barry Palevitz, ‘Science vs. Religion’ in Science and Religion : Are They 

Compatible? ed. Paul Kurtz , Amherst, NY : Prometheus Books, 2003, 
পৃtা নং ১৭৫। 
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অেযৗি�ক ধারণা :পাষণ কের 36- 
6াকৃিতক মহািব0েক জানার জনO িব^ান বOবহার করা 
হয়। 6াকৃিতক কারেণর আেলােক 6াকৃিতক মহািব0 
বOাখOা করা পয5lই িব^ােনর সীমােরখা। অিত6াকৃত 
বOাপার িনেয় িব^ােনর বলার িকছু :নই। সুতরাং ঈ0র 
আেছ িক :নই, এমন 6k িব^ােন অবাlর, যত`ণ পয5l 
িব^ান তার িনরেপ`তা ধের রােখ।  

 
অথচ :খাদ নOাশনাল অOাকােডিম অফ সােয়েïস-এর 
সদসOেদর মেধO মাv সাত শতাংশ ঈ0ের িব0াসী37, 
সুতরাং বািকরা হয় নািmক িকংবা অে^য়বাদী, যিদও 
এেদর কােরারই অিধকাংশ ধািম5ক আেমিরকানেদর সােথ 
দাশ5িনক ধম5যুেK িল½ হওয়ার বাসনা :নই।  

িবখOাত 6&তাি�ক (এবং নািmক) ি�েফন :জ ¢ü 
তার :শষ বইেয় ধম5 ও িব^ােনর মেধO এক� সমেঝাতা 
আনার :চ�া কেরেছন। িব^ান ও ধম5েক িতিন িচি'ত 
কেরেছন দইু� ‘Lতá বলয়’ [Non-Overlapping Magisteria 
(NOMA)] িহেসেব, :যখােন িব^ান তার িনজL বলেয় 
কাজ কের 6াকৃিতক মহািব0েক বঝুেত, আর ধম5 অনO 
বলেয় কাজ কের _নিতকতা বজায় রাখেত38।  

অসংখO সমােলাচক ¢েüর ব�বO পয5ােলাচনা কের 
বেলেছন, িতিন ধম5েক ‘_নিতকতার দশ5ন’ িহেসেব 
সং^ািয়ত করেছন। যিদও বাmবতায় আমরা :দখেত 
পাই, :কবল _নিতকতার দশ5েনই ধেম5র কম5কা� সীমাবK 
                                                
36 National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature 

of Science (Washington, DC : National Academy of Science, 1998), পৃtা 

নং ৫৮। অনলাইন সংCরণ : http 
://www.nap.edu/catalog/5787.html 

37 Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 
6691, p. 313 (1998) , Macmillan Publishers Ltd. 

38 Stephen Jay Gould, Rocks of Ages : Science and Religion in the Fullness of 

Life, Library of Contemporary Thought (New York : Ballantine, 1999)। 
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নয়। ধম5 6াকৃিতক মহািব0 স¯ে~ও নানা ধরেনর 
মতামত 6দান কের। ধম5 মতামত কের জীবেনর 
উৎপিf িনেয়, মতামত 6দান কের মহািবে0র সূচনা 
িনেয়-:যই দািব¢েলা সতOতা :কােনা _নিতক ধম5 িদেয় 
নয়, বরং _ব^ািনক 6ি�য়ায় জানা স�ব। িরচাড5  
ডিকï তার ‘গড িডলশুন’ বইেয় এবং অনOv ¢ü 
6mািবত Lতá বলয় তে�র িবcেK :জারােলা যুি� 
িদেয়েছন একািধকবার39। ডিকï ধম�য় িব0াস 6সূত 
ক কািহিন¢েলােক িব^ােনর কি�পাথের যাচাইেয়র 
বাইের রাখার :চ�ােক অসৎ মেনাবিৃfর পিরচায়ক মেন 
কেরন। তার ভাষায়, ধেম5 :যসমm অেলৗিকক গ -
কািহিন িদেয় সাধারণ মানষুেক :বাকা বানােনা হয়, :সই 
গ ¢েলার মেধO বOবহার করা হয় িব^ােনর উপকরণ; 
আর িব^ান যখন এইসব গাঁজাখুির গ -কািহিনর 
সতOতা এবং স�াবOতা িনেয় 6k :তােল তখনই বলা 
হয়, িব^ান ধেম5 নাক গলােM। আপাতদিৃ�েত Lতá 
বলেয়র 6ব�ােদর মেন হয় শািlকামী, িক| িমথOােক 
:মেন িনেয় :য শািl, তা কামO হওয়া উিচত নয়। 

এবার আসা যাক _নিতকতা 6সেz। মানব সভOতার 
পথ-পির�মায় ধম5 এই এক� :`েvও :য খুব অবদান 
:রেখেছ বা :রেখ চেলেছ তাও নয়। এ� সমথ5ন কেরেছ 

                                                
39 িরচাড5  ডিকï, (Richard Dawkins), ‘When Religion Steps on Science’s 

Turf The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy’, Council for 
Secular Humanism. Brief paraphrase of :  

 ‘There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that 
all religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, 
miracle stories and the promise of life after death are used to impress simple 
people, win converts, and swell congregations. It is precisely their scientific 
power that gives these stories their popular appeal. But at the same time it 
is considered below the belt to subject the same stories to the ordinary 
rigors of scientific criticism : these are religious matters and therefore 
outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, 
religious theorists and apologists should not be allowed to get away with 
having it both ways. Unfortunately all too many of us, including 
nonreligious people, are unaccountably ready to let them.’ 
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দাস 6থা, সমথ5ন কেরেছ রাজার একMv অিধকার, 
সমথ5ন কেরেছ মতুৃOদ�, অzেMদন, হরণ কেরেছ নারীর 
Lাধীনতা। ইরানসহ আরও িকছু মসুিলম :দেশ এখনও 
ইসলািম শিরয়া অনযুায়ী :মেয়েদর পাথর ছঁুেড় হতOা 
করা হয়। 6িতেবশী :দশ ভারেত এক সময় সতীদাহ 
6থা অনসুাের Lামীর সােথ জীবl :পাড়ােনা হেতা ¡ীেক। 
নানা সমেয় নানা জায়গায় ধম5 ওষুধ \হণ করেত বাধা 
িদেয়েছ, বাধা িদেয়েছ জ±িনয়áক বিড় বOবহাের। 
সব5ািধক এইডস আ�াl আিðকায় এইডেসর সং�ামক 
:থেক িনেজেক র`া করার অনOতম উপায় :যৗনিমলেনর 
আেগ কনডম বOবহার, :সটােকও একসময় বাধা িদেয়িছল 
চাচ5 । 

মানষুেক িমথOা বলা :থেক িবরত রাখা, সৎ রাখা 
িকংবা খুনাখুিন :থেক িবরত রাখার জনO উপরওয়ালার 
ভেয়র 6েয়াজনীয়তা কেতাটু� :সটাও ভাববার িবষয়। 
বইেয়র পরবত� এক� অধOােয় এই বOাপাের িবmািরত 
আেলাচনা আমরা করব। িক| এক� কথা এখােনই বেল 
:নওয়ার 6েয়াজনীয়তা :বাধ করিছ। বাmবতা হেলা, 
সাধারণ _নিতক বOাপার¢েলা (সতO কথা বলা, সৎ থাকা, 
হতOা না করা) বড় বড় ধম5 Jc হওয়ার বg আেগ 
:থেকই মানবসমােজ 6চিলত িছল। সুতরাং ধেম5র যিদ 
:কােনা উপকািরতা :থেকও থােক, :স¢েলা ধম5 ছাড়াও 
সমানভােব থাকেব, এমন আশা করাটা অেযৗি�ক নয়40। 

 
আেমিরকার নOাশনাল অOাকােডিমর সদসOেদর মেধO 

যারা মেন কের থােকন, িব^ােনর ঈ0র সyেক5  বলার 
িকছু :নই, তারা আসেল :চােখর সামেন থাকা বাmবতােক 
উেপ`া করেছন। হাভ5 াড5  ইউিনভািস5�, িডউক 

                                                
40 অিভিজৎ রায়, _নিতকতা ও ধম5, Lতá ভাবনা, অ¤ুর 6কাশনী, 

২০০৮ 
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ইউিনভািস5� এবং মােয়া িÃিনেকর মেতা পৃিথবী িবখOাত 
6িতtােনর িব^ানীরা 6াথ5নার :কােনা উপকািরতা আেছ 
িকনা তা িনেয় গেবষণা করেছন41। এখন এই 
গেবষণা¢েলােত 6া½ ফলাফল যিদ ধনাoক হয় এবং 
এ¢েলা যিদ িবিভs জায়গায় িবিভs ধরেনর মানেুষর 
উপর একই ধরেনর ফল 6দান কের তাহেল আমরা 
নবO নািmকরা অবশOই ঈ0র বেল একজন থাকেত পাের, 
এমন ধনাoক ধারণা িনেয় আরও সূ$ গেবষণায় 
আ\হী হেবা।  

হOাঁ! উপেরর গেবষণা¢েলায় 6াথ5না কাজ কের এমন 
:কােনা 6মাণ পাওয়া যায় িন42। তেব :সটা বOাপার না, 
বOাপার হেলা পাওয়া :যেত পারত। তখন নOাশনাল 
অOাকােডিম অফ সােয়েïস-এর সদসOেদর মতামত কী 
হেতা? আমরা িক :সই গেবষণা বািতল :ঘাষণা করতাম? 
                                                
41 H. Benson, J.A. Dusek, J.B. Sherwood, P.Lam, C.F. Bethea. ‘Study of the 

Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass 

Patient,’ American Heart Journal 151, no. 4 :934-42। 
42  6াথ5না :তা :কান কােজ আেসই না, হাভ5 াড5  এবং মােয়া িÃিনেকর 

ত�াবধােন পিরচািলত :�প �ািড :থেক 6া½ ফলাফেল :দখা 
:গেছ, :কান :কান :`েv 6াথ5না বরং মানিসক উে@গ বিড়েয় 
:তােল। :স পরী`ায় যােদর জনO 6াথ5না করা হেয়েছ, :দখা 
িগেয়িছেলা পরবত�েত তােদর অেনেকরই শারীিরক অবjার 

অবনমন ঘেটেছ। এটা :কন হল গেবষেকরা হলফ কের বলেত 
পােরনিন, তেব স�াবO বOাখOা িহেসেব তারা বেলেছন, ‘:য সমm 
:রাগী জানেত :পেরেছ :য তােদর জনO 6াথ5না করা হেM, তারা 
:ভেব িনেয়েছ তােদর অবjা এেতাটাই ¢cতর :য স(বK 

6াথ5নার দরকার পড়েছ। ফেল তােদর মেধO উে@েগর পিরমাণ 
বিৃK :পেয়েছ, আর :সই সােথ ঘেটেছ শারীিরক জ�লতা বিৃK’ 
। তেব ‘:নেগ�ভ’ ফলাফেলর বOাপারটা যিদ আমরা বাদও 
:দই এটা িনি¦ত, 6াথ5নার :কান সু6ভাব :নই, অlত িনরেপ` 
গেবষণায় তা পাওয়া যায়িন। 
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করতাম না। ঈ0েরর মেতা একজন, িযিন মানেুষর 
6াথ5না :শােনন এবং :সটা কবলু কেরন তােক অবশOই 
_ব^ািনকভােব পরী`া করা স�ব। কারণ 6াথ5না 
কবেুলর ফলাফল অেনকসময় পৃিথবীেতই পাওয়া যায়। 
পৃিথবীেত যখন পাওয়া যায় তখন :সটা _ব^ািনক 
পরী`ার জনO উ±�ু হেয় পেড়। 

তেব ধম5েবfা এবং gজেুররা এখন অিত6াকৃত িবষয় 
পরী`ায় িব^ানেক যতই তািMলO কের থা�ক না :কন, 
আজেক যিদ 6াথ5নার সরাসির উপকািরতা (Oািসেবা 
নয়) _ব^ািনক পরী`ায় 6মািণত হেতা তাহেল আমরা 
অসংখO �িভ-চOােনল, পv-পিvকায় বড় কের খবর 
:দখতাম, ‘মাওলানা অমকু আ¨াহর অিmে£র 6মাণেক 
Lাগত জািনেয়েছন!’43 
 
িবjানও িক িব$ােসর ওপর pিতিMত? 
অেনেকই বেল থােকন, বাmব জীবেনর সকল ঘটনা 
:যৗি�কভােব বOাখOা করা স�ব, এমন এক� অ~িব0াস 
লালন কের থােক নািmকরা, িবেশষ কের নবO নািmকরা। 
চারপাশেক তেব কী িহেসেব মেন করা উিচত? 
অেযৗি�ক? আসেল জগৎ :যৗি�ক িকংবা অেযৗি�ক 
িকছুই না। :যৗি�ক িকংবা অেযৗি�ক হেলা মানেুষর 
মন, মানষু। আমরা যখন :কােনা িবষেয়র ওপর িনেজর 
মতামত 6কাশ করব তখন আমােদর চয়ন করা 
শÜ¢েলা হেত হেব অথ5েবাধক, আমােদর িসKাl \হেণর 
পথ হেত হেব :যৗি�ক। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, 
এক� পদাথ5 িব^ান :সিমনােরর কথা। :সিমনােরর মলূ 
িবষয় মহািবে0র সূচনা। পৃিথবীর :সরা পদাথ5িব^ানীরা 
এ িবষেয় িনেজেদর গেবষণা, গেবষণার ফলাফল তুেল 
ধরেছন। তােদর 6িত� গেবষণা পদাথ5িব^ােনর অনOানO 
                                                
43  রায়হান আবীর, মানিুষকতা, JKLর, ২০১৩ 
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সূvেক আমেল িনেয় হেয়েছ, অথ5াৎ :স¢েলা বত5 মান 
_ব^ািনক ̂ ােনর সােথ ধারাবািহক। এমন সময় িম�ার 
যদ ুমেÏ উেঠ বলেলন, মহািব0 সৃি� হেয়েছ ি�িময়াম 
নামক এক এিলেয়েনর কারেণ। এক ছু�র িদেন ঘের 
বেস িবয়ার _তিরর সময় হঠাৎ :সখােন িবেìারণ হয়, 
আর এই িবেìারণই আসেল তথাকিথত ‘িবগবOাং’-যার 
মধO িদেয় সৃি� হেয়েছ আমােদর এই মহািবে0র। 

স�ক উfর পাওয়ার জনO :কান 6ি�য়া� স�ক 
বেল আপনার মেন হয়? পল :ডিভস িবখOাত 
:জOািতপ5দাথ5িব^ানী। পদাথ5িব^ান িনেয় ভােলা তাি�ক 
কাজ আেছ তার। :সইসােথ িতিন একজন িবখOাত 
িব^ান :লখকও বেট। িক| পল :ডিভস মােঝ মেধOই 
পদাথ5িব^ােনর বইপv¢েলা পােশ তুেল :রেখ ঢুেক পড়েত 
চান আধOািoক জগেত। পল :ডিভস ২০০৭ সােল ‘িনউ 
ইয়ক5  টাইমস’-এ :লখা এক� 6বে~ িব^ানেক 
আখOািয়ত কেরন ধেম5র মেতা নতুন এক ধরেনর িব0াস 
বOবjা িহেসেব। বOাপার� বOাখOা করেত িগেয় িতিন 
বেলন44, ‘6কৃিত :যৗি�ক এমন এক� িব0াসেক পুিঁজ 
কের িব^ান এিগেয় চেল’। িতিন আরও বেলন, ‘যিদ 
ঈ0র :থেকই থােক :সে`েv িব^ােনর বাmবতা 
পয5েব`ণ কের পাওয়া িসKাl নয়, বরÏ বOি�গত 
আধOািoক অিভ^তাই পারেব তা জানেত।’ 

:কন? িব^ান পয5েব`েণর মাধOেম কাজ কের। 
বOি�গত আধOািoক অিভ^তা যাই :হাক না :কন, 
:সটা পয5েব`ণ করা স�ব। আর যখনই িকছু পয5েব`ণ 
করা স�ব হেব তখনই িব^ান :স� িনেয় কাজ করেত 
স`ম। বাংলােদেশই আমরা অেনক আধOািoক 
`মতাসys পীর ফিকেরর কথা Jিন, যারা ফঁু িদেয় 

                                                
44 Paul Davies, ‘Taking Science on Faith,’ New York Times, November 24, 

2007। 
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মানেুষর :রাগ িনরাময় কের িদেত পােরন। এখন ফঁু 
:দওয়াটা পীর ফিকেরর আধOািoক `মতা, িক| 
আধOািoক অিভ^তার ফেল :রাগীর :রাগ িনরাময় :তা 
আমরা িনেজর :চােখ :দখেত পাির। সুতরাং িব^ান 
িদেয় আমরা জানেতও পারব, আসেলই :রাগ সাের িকনা। 
আমরা তার সামেন একশজন :রাগী িনেয় বসাব, িতিন 
ফঁু িদেবন, তারপর পরী`া কের :দখব আসেলই একশ 
জেনর :রাগ ভােলা হেয় িগেয়েছ িকনা। 

এছাড়াও িভ�র :�zর তার ‘িনউ এইিথজম’ বইেয় 
6চুর সংখOক বOি�গত ধম�য় অিভ^তার উদাহরণ 
িদেয় :দিখেয়েছন, কীভােব :স¢েলাও _ব^ািনক পরী`ার 
আওতাধীন। 

ধম5েবfা জন হট বেলন45, িববত5 ন মানেুষর অনভুব 
করার `মতােক বOাখOা করেত পাের না-‘আমােদর 
িবিভs িবষয় অনভুেবর `মতা :দখেল :বাঝা যায় 
িববত5 ন ছাড়াও অনO এক শি� আমােদর ওপর কাজ 
কেরেছ যার ফেল আমরা িচlা করেত পাির, যার ফেল 
আমােদর মন অনO সবার :থেক আলাদা’। 

তার এই কথা সyূণ5 বOি�গত মতামত। িববত5 েনর 
ফেল িবিভs মানিসক `মতার উ�ব কীভােব হেয়েছ 
:সটা হট জােনন না; তার মােন এই না :য, :কােনা 
অিত6াকৃত শি� তা কেরেছ। এটা অ^তা-6সূত যুি� 
(Argument From Ignorance)। আর িববত5 ন মানেুষর 
অনভূুিতেক বOাখOা করেত পারেব না :কন? এই িবষেয় 
ইেতামেধOই উে¨খেযাগO পিরমাণ কাজ হেয়েছ এবং এমন 
:কােনা িবপরীত যুি� পাওয়া যায় িন যার ফেল আমরা 
বলেত পারব এই িচlা-ভাবনা করা, অিভ^তা :থেক 
^ান আহরণ, অনভুব করার মেতা িবষয় িববত5 ন বOাখOা 

                                                
45 John F. Haught, God and the New Atheism, Westminster John Knox Press, 

2007 পৃtা নং ৪৬। 
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করা স�ব নয়। 
 
আমরা িক আমােদর মনেক িব$াস করেত পাির? 
ঈ0েরর অিm£ িনেয় সে�হ :জেগেছ? চারপােশ তাকাও 
তারপর িচlা কেরা গভীরভােব। তাহেলই তােক উপলিõ 
করেত পারেব, দরূ হেয় যােব সকল সংশয়-এমন কথা 
হরহােমশাই Jনেত পাই আমরা। সেতOর স~ান পাওয়ার 
জনO মেনর ওপর শতভাগ আjা ^াপেনর আেবদন 
জানান মসিজেদর ইমাম :থেক Jc কের, ইসলািমক 
�িভর আেলাচক, চােচ5 র ফাদার সবাই। 

‘মনেক :কন আমরা িব0াস করব তার সবেচেয় 
ভােলা উfর িদেত স`ম ধম5। আমরা মনেক িব0াস 
করব এই কারেণ :য, বÎবাদী ^ান, যুি� এ সবিকছু 
ছািড়েয় আমােদর মন এক মহাশি�ধেরর ¢ণাবিল সতO, 
সু�র @ারা আবK’। 

িহটলার িব0াস কেরিছেলন তার মনেক, :য মন 
তােক বেলিছল জাম5ান জািতর :গৗরব িফিরেয় আনার 
জনO সকল ইgিদেক হতOা করেত হেব। :গালাম আজম 
:থেক Jc কের :টিলিভশন চOােনেলর কলOােণ আজেকর 
খOাতনামা ইসলািম িচlািবদ মাওলানা আবলু কালাম 
আজাদরা িব0াস কেরিছেলন ‘সকল মসুলমান ভাই ভাই’ 
তে�। তােদর মন বেলিছল পািকmান র`া করেত হেব। 
বেলিছল পৃিথবীর সব5বহৃৎ ইসলািম রা· সমsুত রাখেত 
:গেল হাত একটু ময়লা করেতই হেব। তাই ধেম5র :দাহাই 
িদেয় িনেজর ভাইেক হতOা কেরিছল তারা িবনা ি@ধায়, 
িনেজর :বানেক ধষ5ণ কেরিছল িবনা )ািনেত। 

নবO নািmকরা অেনOর মন :তা দেূরর কথা, িনেজর 
মনেকও িব0াস কের না। তাই আমরা :কবল হই 
িব^ান ও যুি�র @ারj। অনOিদেক আমােদর ধািম5করা 
িসKােl :পৗঁছান :কমন কের? মেন মেন িচlা কের। 
অবশO ধম5\েÉ :লখা থাকেলও বg ধািম5কই ধম5\েÉর 
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নশৃংসতা¢েলােক অ`ের অ`ের :মেন চেলন না। চলেল 
মসুিলম তথা মহুাnেদর অনসুারীরা ইgিদ নাসারােদর 
:যখােন :দখত :সখােনই হতOা করত, ি÷�ানরা িনেজর 
সlান কথা না Jনেল তােক পাথর ছঁুেড় হতOা করত, 
:জােসফ ি²েথর g�ম অনসুাের মরমনরা যত জন ইMা 
¡ী রাখেত পারত (:জােসফ ি²থেক ঈ0র g�ম করেছ, 
একজন মানষু যতজন ইMা ¡ী \হণ করেত পাের), 
িহ�রুা মসুলমােনর :ছাঁয়া লাগেল গzাজল িদেয় øান 
করার জনO :দৗড় লাগাত। তেব একজনও যিদ কের 
থােকন :সটার দায়ভার বত5 ায় ধেম5র ওপেরই। িবল মার 
তার ড�েমwাির ‘িরিলজলুাস’-এ চমৎকারভােব 
বOাপার� বেলিছেলন। মানষু 6থেম িনজ Lাথ5 চিরতােথ5র 
িসKাl \হণ কের, তারপর যায় ধম5\েÉর কােছ। :সখান 
:থেক তার িসKাlেক সমথ5ন কের এমন আয়াত খুেঁজ 
:বর কের এবং কােজ ঝাঁিপেয় পেড়। এ কারেণই জিzরা 
িনরীহ জনগণ হতOােক :কারআেনর আয়াত িদেয় স�ক 
কাজ িহেসেব, ঈ0েরর কাজ িহেসেব 6চার কের। এ 
কারেণই ইরােনর আয়াতু¨াহ :গাtী :মেয়েদর পাথর ছঁুেড় 
হতOা কের। 

িব0ােসর সবেচেয় ভয়ংকর িদক এটাই। ‘:চক এ§ 
বOােলï’-এর :কােনা উপায় :নই। আয়াতু¨াহ :মেয়েদর 
হতOা কের পাথর ছঁুেড়, তারপর সবাইেক :দিখেয়েছন 
:কারআেনর আয়াত। ধম5িব0াসীরা :সই আয়াতেক 
অLীকার করেত পারেব না, পাের িন, তাই আজেক ইরােন 
Lতঃìূত5 ভােবই হয় এই ঘৃণO মানবতািবেরাধী কাজ। 
িব^ানী ওয়াইনবাগ5 একবার এক� ব�ৃতায় 
বেলিছেলন46– 

ধম5 মানবতার জনO এক িনম5ম পিরহাস। ধম5 মানকু বা 

                                                
46 অিভিজৎ রায়, _নিতকতা ও ধম5, Lতá ভাবনা, অ¤ুর 6কাশনী, 

২০০৮ ¾�বO 
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নাই মানকু, সবসময়ই এমন অবjা থাকেব :য ভােলা 
মানেুষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মানেুষরা 
খারাপ কাজ করেছ। িক| ভােলা মানষুেক িদেয় খারাপ 
কাজ করােনার :`েv ধেম5র জিুড় :নই। 

 
6াচীন ধম5¢cেদর মেনর মাধুরী িমিশেয় :লখা কথায় 
নতুন ধম5¢cরা :যমন ইMা বOাখOা আেরাপ কের। আর 
তার ওপর, Jধু আমার মন চাইেছ :সই যুি�েত, দেল 
দেল মানষু jাপন কের সংশয়হীন আjা। িবনা 6েk 
jাপন কের দঢ়ৃ অ~িব0াস। যার কারেণই আমরা 
মানব-ইিতহােসর কcণতম িবপয5য়¢েলা ঘটেত :দিখ। 
আমরা :দিখ ধম5-যুেKর নােম জীবন িদেM :কা� :কা� 
মানষু, িনি¦' হেM শহর-নগর-সভOতা। 6mরাঘােত 
হতOা করা হেM িনরীহ নারী-পুcষ। িশ`া আর ̂ ােনর 
সকল পথ ব~ কের পুেরা জািতেক :ঠেল :দওয়া হেM 
বব5র অ~কােরর িদেক। পরকালেলাভী িকছু মানষু 
vােসর রাজ£ সৃি� করেছ িদেক িদেক। আর ঈ0েরর 
:দাহাই িদেয় এত িকছুর পেরও চািরিদেক চলেছ ধেম5র 
জয়জয়কার। ধািম5ক ভােলামানেুষর দল তােদর 6kহীন 
মন িনেয় রােত িদেM শািlর ঘুম। কারণ তােদর মন 
বলেছ এেতই মzল। 
 
িবjান ও ধম+ িক সাংঘিষ+ক নয় ? 
বত5 মােন খুব ফলাও কের ধম5-িব^ােনর সমåয় িকংবা 
সÂীিতর কথা বলা হেলও িব^ান এবং ধেম5র @+ 
যুেKর র�া� ইিতহাস কারও অজানা নয়। ি÷� জে±র 
পাঁচশ বছর আেগ িপথােগারাস, এনা� িসমে§র মেতা 
অনসুি~ৎসু দাশ5িনেকরা জািনেয়িছেলন পৃিথবী সূেয5র 
এক� \হ মাv, সূয5েক িঘের অনO সকল \েহর মেতা 
পৃিথবীও ঘুরেছ। ধম5িবেরাধী এই মত 6কােশর জনO 
এেদর অেনকেকই :সসময় সইেত হেয়িছল িনয5াতন। এই 
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‘�ফির’ মতবাদেক দইু হাজার বছর পের পুmকাকাের 
তুেল ধেরিছেলন :পালOাে§র িনেকালাস :কাপািন5কাস। 
বাইেবল- িবেরাধী এই সূয5েকি©ক ত� 6চােরর জনO 
:কাপািন5কাস, গOািলিলও আর <েনার ওপর কী 
রকমভােব অতOাচােরর ি�মেরালার চালােনা হেয়িছল :স 
এক ইিতহাস। <েনােক :তা পুিড়েয়ই মারল ঈ0েরর 
সুপুvরা। তারপরও িক সূেয5র চািরিদেক পৃিথবীর :ঘারা 
:ঠকােনা :গল?  

Jধু <েনাই নন, তার সমসামিয়ক লিুচিলও ভািনিন, 
টমাস িকড, ðািïস :কট, বােথ5ৗেলািমউিলেগট সহ 
অেনকেকই ধম5া~েদর হােত িনগৃহীত এবং িনয5ািতত হেয় 
িনহত হেত হয়। ি÷ে�র জে±র চারেশা পÏাশ বছর 
আেগ এনাে³ােগারাস বেলিছেলন চাঁেদর িনেজর :কােনা 
আেলা :নই। :সই সেz স�কভােব অনসু~ান কেরিছেলন 
চাঁেদর ,াস-বিৃK আর চ©\হেণর কারণ। 
এনাে³ােগারােসর 6িত� আিবpারই িছল ধম5বাদীেদর 
:চােখ জঘনO রকেমর অসতO। ঈ0রিবেরাধী, ধম5িবেরাধী 
আর অসতO 6চােরর অপরােধ দীঘ5 আর িনtুর 
িনয5াতেনর পর তােক :দশ :থেক িনব5ািসত করা হয়। 
:ষাড়শ শতেক সুইজারলOাে§র :বেসল িব0িবদOালেয়র 
রসায়ন শা¡ এবং :ভষজিবদOার অধOাপক িফিল6াস 
পOারােসলসাস :ঘাষণা করেলন-মানেুষর অসুjতার কারণ 
:কােনা পােপর ফল িকংবা অJভ শি� নয়, :রােগর 
কারণ হেলা জীবাণ।ু ওষুধ 6েয়ােগ জীবাণ ুনাশ করেত 
পারেলই :রাগ ভােলা হেয় যােব। পOারােসলসােসর এই 
‘উ�ট’ ত� Jেন ধেম5র ¶জাধারীরা হা :র :র কের 
উঠেলন। সমােজর পে` `িতকারক ধম5িবেরাধী মতবাদ 
6চােরর জনO পOারােসলসাসেক হািজর করা হেয়িছল 
‘িবচার’ নামক এক 6হসেনর মেুখামিুখ। ধম5া~ 
িবচারেকরা <েনার মেতাই পOারেসলসাসেক মতুৃOদে� 
দি�ত কেরিছল। পOারােসলসাসেক :সিদন জীবন বাঁচােত 
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মাতৃভূিম :ছেড় পালােত হেয়িছল। অতOাচার আর 
িনয5াতন Jধু ি÷�ানেদর একেচ�য়া :ভেব িনেল ভুল 
হেব– আজেক মসুিলমরা ইবেন খািলদ, িজরহাম, আল 
িদিমিC, ওমর _খয়াম, ইবেন িসনা, ইবেন বাজা, আল 
িকি�, আল রািজ িকংবা ইবেন cশেদর মেতা 
দাশ5িনকেদর জনO গব5েবাধ কের, িক| :সসব 
দাশ5িনকেদর সবাই তােদর সমেয় _ব^ািনক সতO িকংবা 
ম�ুমত 6কােশর কারেণ :মৗলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, 
িনয5ািতত িকংবা িনহত হেয়িছেলন।  

আজেকর িদেনর পিরবিত5 ত পিরেবেশ িব^ানীেদর 
ওপর এত ঢালাওভােব অতOাচার করা িকংবা ডাইিন 
:পাড়ােনার মেতা তােদর পুিড়েয় মারা না :গেলও ধম5া~ 
:মৗলবাদীেদর দল সুেযাগ :পেল এখনও িব^ােনর 
অ\গিত :ঠকােত মিুখেয় থােক। যখনই িব^ােনর :কােনা 
নতুন আিবpার তােদর িনজ িনজ ধম5\েÉ বিণ5ত 
িব0ােসর িবপরীেত যায়, :খাদ িব^ানেক :ফেল িদেত 
চায় আmা�ঁেড়। তােত অবশO লাভ হয় না িকছুই। 
অযথা :গালমাল বািধেয় িনেজরাই বরং সময় সময় 
হাসOাòদ হন। অিধকাংশ ধািম5েকরাই এখনও িববত5 ন 
ত�েক মন :থেক :মেন িনেত পােরন িন, কারণ ডারউইন 
6দf _ব^ািনক তে�র অবjান ধম5\েÉ বিণ5ত সৃি�র 
ক কািহিন¢েলার একশ আিশ িড\ী িবপরীেত। এখনও 
সুেযাগ :পেলই ধম5া~ :মা¨ার দল 6গিতশীল দাশ5িনক, 
িব^ানী িকংবা সািহিতOকেদরেক ‘মরুতাদ’ আখOা :দয়, 
চাপািত িদেয় :কাপায় িকংবা :দশ :থেক িনব5ািসত কের। 
এ :তা :গল আমােদর মেতা :দশ¢েলার অবjা। 
তথাকিথত ‘উsত িবে0’ এখনও অিশি`ত আর 
অধ5িশি`ত পাি¾ আর :মা¨ারা উপযাচক :সেজ 
িব^ানীেদর পরামশ5 িদেত আেস িব^ানীেদর :কান 
গেবষণা _নিতক আর :কানটা অৈনিতক তা িবেবচনা 
কের। িকংবা দািব তুেল িব^ােনর পাঠOসূিচেত িববত5 েনর 
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পাশাপািশ ‘ইেwিলেজw িডজাইন’ িকংবা সৃি�তে�র 
গালগ-¢েলা অlভু5 � করার। িক| এ ধরেনর দািব 
কতটু� :যৗি�ক?  

২০০৯ সােল ম�ুমনার পে` :থেক এক� ই-
সংকলেনর জনO :লখা আãান করা হেয়িছল। সংকলন�র 
িশেরানাম িছল ‘িব^ান ও ধম5 : সংঘাত নািক 
সমåয়?’। এই সংকলেনর মাধOেম বাংলায় িব^ান ও 
ধেম5র মধOকার সyক5  :খাঁজা, জানা এবং :বাঝার এক� 
:চ�া করা হেয়েছ। সে�হ :নই, িব^ান এবং ধম5-দেুটার 
6ভাব এবং ¢c£ আমােদর জীবন এবং সংCৃিতেত 
অপিরসীম। িক| এেদর মেধO সyক5 � �ক :কমন?  

অিধকাংশ :লখকই সংকলন�েত মত িদেয়েছন 
িব^ান এবং ধেম5র মেধO @+ রেয়েছ, এবং তা খুব 
ò�। িব^ান ও ধেম5র মেধO সমåেয়র 6েচ�ােক 
:লখেকরা অথ5হীন এবং িবîািlকর বেল রায় িদেয়েছন। 
তারা :যৗি�কভােবই মেন কেরন, ধেম5র অেনক 6াচীন 
বOাখOা এবং অিভমতেক িব^ান যুেগ যুেগ ভুল 6মাণ 
কেরেছ বgবার। এর মেধO পৃিথবীর বয়েসর îাl 
অনমুান, ভূ-:কি©ক ত�, আoার অনমুান, সৃি�তে�র 
নানা :কMা-কািহিনসহ অেনক িকছুই আেছ। এ িবপুল 
মহািব0েক ঘিড়র সােথ তুলনা করােক তারা অিত 
সরলীকরণ এবং îাl মেন কেরন। তারা মেন কেরন, 
আধুিনক িব^ােনর অেনক ত�ই :কােনা কািরগর ছাড়া 
মহািবে0র অিm£েক বOাখOা করেত পাের। মহািবে0র 
কািরগেরর ধারণােক দাশ5িনকভােবও îাl বেল তারা 
মেন কেরন, কারণ সবিকছুর :পছেন একজন কািরগর 
থাকেল, :সই কািরগর :কােûেক উ�ূত হেলা :সটাও :তা 
বলেত হেব। তারা আরও মেন কেরন, ধম5\É¢েলােত 
:কােনা আধুিনক িব^ান :নই, বরং আেছ আধুিনক 
িব^ােনর নােম চতুর বOাখOা এবং :গাঁজািমল। :সজনOই, 
ধেম5র কােছ িব^ানেক কখনও @ারj হেত হয় না, বরং 
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ধম5বাদীরাই আজ 6িত� _ব^ািনক আিবpােরর পর 
:স�েক িনজ িনজ ধম5\েÉর সােথ জেুড় িদেত মিুখেয় 
থােক। কারণ ধম5বাদীরা :জেন :গেছ, ধম5 ছাড়া িব^ান 
�কই �েক থাকেত পারেব, িক| আধুিনক িব^ান ছাড়া 
ধম5¢েলার :বেঁচ থাকার আর :কােনা উপায় :নই। 
অধOাপক ইরিতশাদ আহমদ তার ‘িব^ানমনC ধারা 
ধম5াMs :æােত’ নামক চমৎকার 6ব~�েত বেলন47- 

িব^ানমনC মানেুষরা িব^ানেক কখেনাই ধম5 বানােত 
চান না, িক| সমåয়পÉী ধম5াMsরা ধম5েক সবসমেয়ই 
িব^ানসnত 6মাণ করেত বOিতবOm হেয় পেড়ন। তাই 
ধম5 আর িব^ােনর @+ িনেয় িব^ানমনCরা খুব একটা 
িবচিলত নন, বরং ধম5াMsেদরই এ িনেয় :বিশ হইচই 
করেত :দখা যায়। এই দ’ুএর মেধO সমåেয়র 6েয়াজনও 
ধেম5র 6ব�ারাই অনভুব কেরন :বিশ। ধম5বাদীরাই 
ধম5েক িব^ােনর 6িতপ` িহেসেব দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ, 
িব^ানমনCরা নয়। রােসেলর ভাষায়, ‘িব^ানমনC 
মানেুষরা মােন না, ¢c£পূণ5 িকংবা কতৃ5 £সys :কউ 
বেলেছ বেলই :কােনািকছু :মেন িনেত হেব-বরং �ক 
উেàাটা, সা`O6মাণ ও পয5েব`েণর িভিfেত যা জানা 
যায় Jধু তােকই তারা সতO বেল :মেন :নয়। এই 
‘নতুন’ পKিতর অভূতপূব5 সাফলO-তাি�ক এবং 
বOবহািরক উভয়িবধ-ধম5বাদীেদর বাধO কের ধীের ধীের 
িব^ােনর সােথ িনেজেদর খাপ খাইেয় িনেত। 
 

পা¦ােতOর ধম5েবfারা বেল :বড়ান আজেকর আধুিনক 
িব^ােনর উ�ব হেয়িছল ইউেরােপ, ি÷� ধেম5র হাত 
ধের। উদাহরণ িহেসেব :দখান, গOািলিলও (মতুৃO ১৬৪২) 
ও আইজাক িনউটেনর (মতুৃO ১৭২৭) মেতা 6থম 

                                                
47 ইরিতশাদ আহমদ, িব^ানমনC ধারা ধম5াMs :æােত, িব^ান ও 

ধম5 : সংঘাত নািক সমåয়? ম�ুমনা ই-বকু। 
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িদককার খOাতনামা _ব^ািনকেদর যাঁরা ধািম5ক িছেলন। 
অবশOই! গOািলিলও ও <েনা (মতুৃO ১৬০০)-র 
জীবন-কািহিন আমােদর বণ5না কের, ধািম5ক হওয়া ছাড়া 
অনO :কােনা পথও তােদর সামেন :খালা িছল না। 
তারপেরও তাঁরা ধািম5কেদর :রাষানল :থেক :রহাই 
:পেলন কই? 

িব^ান ও ধেম5র সহæ বছর ধরা চলা সংঘেষ5র 
পুçানপুুç িববরণ পাওয়া যায় উিনশ শতেক 6কািশত 
দইু� বই : J.W. Draper-এর ‘History of the Conflict between 
Religion and Science’ (1873)48 এবং Andrew Dickson White-
এর ‘A History of the Warfare of Science with Theology in 
Christendom’ (1896)49-এ। এরপর :থেকই দীঘ5িদেনর এই 
6াচীনতম সংঘােতর বণ5না ধীের ধীের ইিতহাস :থেক 
মেুছ :ফলার :চ�া চলেছ50। বত5 মােন িব^ান এবং ধেম5র 
সংঘষ5 :মাচেন িবিলয়ন ডলার খরচ হেলও িববত5 েনর 
মেতা ¢c£পূণ5 6েk এেস :সই সামOাবjা এেকবােরই 
মখু থবুেড় পেড়, মেন কিরেয় :দয় 6াচীন :সই 6বাদ-
উল ুবেন ম�ুা ছড়ােনার কথা। 

আমােদর হােত স�ক :কােনা পিরসংখOান না 
থাকেলও চারপােশর সমাজ পয5েব`ণ কের বলা যায়, 
:গাঁড়া মসুলমানেদর মেধO িববত5 েন িব0ােসর হার এক 
শতাংশও হেব না। সমm মসুিলম6ধান :দশ¢েলােত 
হাcন ইয়ািহয়া আর জািকর নােয়েকর িববত5 ন স¯ে~ 
ভুল ব�বO স¯িলত িসিড এবং বইেয়র :যভােব 6চারণা 
চেল তা রীিতমেতা আত¤জনক। মসুিলম সািহতO, 
মসুিলম অনtুান এবং বত5 মান সমেয়র আেলািচত 
                                                
48 Jhon William Draper, History of the Conflict between Religion and Science, 

London : Watts & CO., 1873। 
49 Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology 

in Christendom, New York : D. Appleton & CO.,1896 
50 Paul Kurtz, ed., Science and Religion : Are the Compatible?, Prometheus 

Books , 2003 
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মসুিলম Cলারেদর ব�েবO িববত5 ন সyেক5  মসুলমানেদর 
রায় সহেজ অনধুাবন করা যায়। মসুলমানরাও ি÷�ান 
এবং ইgিদেদর মেতা িব0াস কের থােক আদম এবং 
হাওয়া :থেকই সৃি� হেয়িছল মানব জািতর। বািক সকল 
জীিবত 6ােণর সৃি� হেয়েছ এই মানষুেদর :খদমত করার 
জনO। িববত5 ন িনেয় আেলাচনা নয়, মশা-মািছ বা 
সমেু¾র পাদেদেশ িশলািলিপেত অবিjত একেকাষী 
বOাকেটিরয়া সদশৃ ëেমটালাইটস :কমন কের মানেুষর 
:খদমত করেত পাের :সটা ‘6িতিtত’ করার :`েvই 
মসুিলম Cলাররা :বিশ মেনােযাগী। আর সুেযাগ :পেলই 
তারা িববত5 নিবেরাধী ব�বOও িদেয় থােকন অহরহ। 
তােদরই একজেনর ব�েবOর খ�ন আমরা :দখেত পাব 
এই বইেয়র ‘এই সু�র ফুল, সু�র ফল, িমঠা নদীর 
পািন’ অধOােয়। 

ি÷�ানেদর িববত5 ন সyেক5  ধারণা িনেয় রেয়েছ 
পিরসংখOান। ২০০৬ সােলর িপউ সােভ5  :থেক জানা 
যায়, ি÷�ান %প :হায়াইট ইভানেজিলকানেদর ৬৫ ভাগ 
মেন কের মানষুসহ পৃিথবীর সকল জীিবত 6াণী 
বত5 মােন :যমন :দখা যায় �ক :তমনভােবই সৃি� করা 
হেয়িছল। অপরিদেক :মইনলOা§ 6েট�Oানসেদর মেধO 
৬২ ভাগ িববত5 নেক সতO বেল মেন কের, যােদর মেধO 
মাv ৩১ ভাগ 6াকৃিতক িনব5াচনেক িববত5 ন হওয়ার 
কারণ িহেসেব :দেখ, ২৬ ভাগ মেন কের ঈ0র িববত5 ন 
ঘ�েয়েছন। বেল :নওয়া 6েয়াজন, িববত5 েনর কারণ 
িহেসেব ডারউইন/ ওয়ােলস 6mািবত 6াকৃিতক িনব5াচন 
ত� আজেক 6াণীিব^ান, উি�দিব^ান, িচিকৎসা 
িব^ানসহ অসংখO _ব^ািনক শাখার মলূ কাঠােমা। 

কOাথিলক চাচ5  ‘অিফিসয়ািল’ িববত5 নেক স�ক বেল 
রায় তারা িদেয়েছ। একই সােথ 6াকৃিতক িনব5াচন 
ত�েকও স�ক বেল তারা মােন। যিদও মেন কের 
6াকৃিতক িনব5াচেনর :পছেন রেয়েছ ঈ0েরর হাত। 
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তারপরও ৩৩ ভােগর মেতা কOাথিলক মেন কের জীিবত 
:কােনা 6াণী িববত5 েনর মাধOেম আেস িন। ৬৯ ভাগ 
মেন কের সমেয়র সােথ সােথ 6াণী িববিত5 ত হেয়েছ, 
যােদর মােঝ ২৫ ভাগ কারণ িহেসেব 6াকৃিতক 
িনব5াচনেক সতO বেল মােন। সুতরাং চাচ5  যত যাই 
বলকু না :কন, :দখা যােM িববত5 নেক Lীকার কের 
:নওয়ার মেতা মানিসক অবjায় কOাথিলকরা এখনও 
:পৗঁছায় িন। 

সংে`েপ িতনভােগর একভােগরও কম আেমিরকান 
অিব0াস কের িববত5 ন- িবদOােক, যা িদেয় তাবৎ জীব-
িব^ানীরা কাজ কের চলেছন অিবরত।  

িববত5 ন এবং ধম�য় িব0ােসর সােথ এর িবিভs @+ 
িনেয় তৃতীয় অধOােয় িবmািরত আেলাচনা করা হেয়েছ। 
আেরক� অধOােয় আেলাচনা করা হেয়েছ মহািবে0র 
সূচনা স¯ে~। আশা করা যায়, :কন িব^ান এবং ধম5 
সাংঘিষ5ক :সটার ধারণা পাঠক :সখােন পােবন। 

গত শতাÜীর অসংখO খOাতনামা িব^ানী িনেজেদর 
নািmকতা 6কােশ ি@ধা :বাধ কেরন িন : ি�েফন 
ওয়াইনবাগ5, ি�েফন িপনকার, ি�েফন হিকং, :জমস 
ওয়াটসন, ðািïস ি�ক, কাল5 সOাগান, িরচাড5  ফাইনমOান, 
এডওয়াড5  ও উইলসন, সেব5াপির আলবাট5  আইন�াইন। 
১৯৯৮ সােল :নচার পিvকার এক 6বে~ এডওয়াড5  
লারসন নOাশনাল অOাকােডিম অফ সােয়েïস-এর ৫১৭ 
জন সদেসOর ওপর করা এক জিরেপর ফলাফল 6কাশ 
কেরন। :সখােন :দখা যায়, মাv সাত ভাগ সদসO 
আÅাহািমক ঈ0ের িব0াসী, ৭২.২ ভাগ অিব0াসী এবং 
২০.৮ ভাগ ‘অে^য়বাদী’51! 
 

                                                
51 Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 

6691, p. 313 (1998), Macmillan Publishers Ltd.; online :  
 http ://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html 
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িবjান এবং ধেম+র ভারসাম4 
অিধকাংশ িব^ানী ঈ0ের অিব0াসী 6ধানত দইু� 
কারেণ। এক. ঈ0েরর অিmে£র সপে` :কােনা 6মাণ 
খুেঁজ না পাওয়া, দইু. 6াকৃিতক ঘটনাবলী বOাখOায় 
ঈ0রেক বসােনার :কােনা 6েয়াজনীয়তা না থাকায়। 
তারপরও আেগর আেলাচনা অনসুাের আমরা :দখেত 
পাই, সংখOাগিরt িব^ানী, ধম5 ও িব^ানেক ি�েফন 
¢েüর ‘Lতá বলয়’ িহেসেব :দখেতই :বিশ আ\হী। এই 
অবjান \হেণর ফেল তারা ধম5-সং�াl সকল িবষয় 
:থেক িনরাপদ দরূে£ অবjান কেরন। িব^ানীেদর জনO 
:যটা সবেচেয় 6েয়াজনীয়-:সটা হেলা, গেবষণা চািলেয় 
যাবার ফা§ বা অথ5 । ধম5যুেK অবতীণ5 হেয় অথ5াগেমর 
পথেক কÄকাকীণ5 করেত তােদর :কউই আ\হী নন। 
অনOিদেক িব0াসী িব^ানীেদর অেনেক মাথার মেধO ধম5 
এবং িব^ােনর জনO দ�ু আলাদা ক` _তির কের 
িনিদ5� সমেয় :যেকােনা এক�েত অবjান কের বািকটার 
কথা িনি@5ধায় ভুেল যান! 

উপেরর উদাহরণ¢েলা এেকবাের মখু থবুেড় পেড় 
যিদ বOি�� হেয় থােকন ঢাকা িব0িবদOালেয়র 
পদাথ5িব^ােনর সােবক অধOাপক এবং বত5 মান সাউথ-
ই� িব0িবদOালেয়র উপাচায5 ড. শমেসর আলী িকংবা 
আেমিরকার খOাতনামা এবং 6িতভাবান িচিকৎসািব^ানী 
এবং ‘িহউমOান িজেনাম 6েজে�র’ সােবক 6ধান ðািïস 
কিলেïর মেতা :কউ। 

ইভাে�িলক ি÷�ান ðািïস কিলï ২০০৬ সােল 
িব^ান এবং ধম5েক এেক অেনOর পিরপূরক িহেসেব 
:দখােনার জনO িলেখন, ‘ঈ0েরর ভাষা’ নােম বই52। একই 
িবষয় িনেয়, একদল ি÷�ান িচিকৎসেকর সামেন 

                                                
52 Francis S. Collins, The Language of God : A Scientist Presents Evidence 

of Belief , New York : Free Press, 2006। 
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উপjাপন করা কিলেïর এক� আেলাচনার িভিডও 
ইউ�উেবর কলOােণ অেনেকরই :দখার :সৗভাগO হেয়েছ। 
ব�েবOর Jcেত কিলï যখন িব^ানী হেয়ও িনেজেক 
একজন গিব5ত িযJি÷ে�র অনসুারী বলেলন, তখন 
মgুমু5g করতািলেত তাঁেক Lাগত জািনেয়িছেলন :uাতারা। 
ব�েবOর এক পয5ােয় যখন িব^ান আেলাচনা Jc হেলা 
এবং কিলï যখন িববত5 েনর সতOতা এবং :কমন কের 
িববত5 ন ঈ0েররই এক� মিহমা হেত পাের তা বলা 
Jc করেলন তখন :দখা :গল মাথা :নেড় :নেড় 
অেনেকই :বর হেয় যােMন িমলনায়তন :থেক। ‘নাহ! 
এনােক িদেয় হেব না’-:চােখ মেুখ এমন একটা 
অিভবOি�ই িছল িবদায়ী দশ5কেদর! 

এবার আসা যাক বইেয়র 6সেz। বই�েত কিলï 
তার, িডএনএ এবং মানব িজন িনেয় করা গেবষণা :বশ 
চমৎকারভােব বণ5না কেরেছন। একই সােথ ধম5\েÉর 
সৃি�বাণী এবং এর নতুন ôপ, ইেwিলেজw িডজাইেনর 
অসংখO ¹�ও িতিন আেলাচনা কেরেছন।  

িক| বইেয়র মলূ :য ল`O অথ5াৎ ‘িব0ােসর 6মাণ’ 
উপjাপন করা-:সটা হেয়েছ সামানO এবং যতটু�ও 
হেয়েছ ততটু�ও Lিবেরািধতায় পিরপূণ5। 6কৃিতেত থাকা 
জ�ল 6াণী, িবেশষ কের জ�লতর মানষু :য িববত5 েনর 
ফেল উ�ব হেয়েছ এটা Lীকার কের কিলï বেলেছন, 
হেত পাের িববত5 ন নামক 6ি�য়া িদেয়ই ঈ0র সবিকছু 
সৃি� কেরেছন। িববত5 েন ঈ0রেক আমদািন করেলও এর 
:যৗি�কতা উপjাপন করেত পােরন িন কিলï। িববত5 েন 
ঈ0র নামক বিহজ5 াগিতক শি�র :কােনা ধরেনর 
6েয়াজনীয়তাই :নই, 6াকৃিতকভােবই িববত5 ন কাজ করেত 
পাের। 

িববত5 েনর পর িবগবOাং িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় 
কিলï বেলন, ‘আিম বিুঝ না :কমন কের এমিন এমিন 
6কৃিতর সৃি� হেত পাের। :কবল jান এবং সমেয়র 
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বাইের অবjান করা একজন অিত6াকৃত শি�রই সামথ5O 
আেছ এই িবপুল মহািব0 সৃি� করার’। কিলেïর কােছ 
‘আিম বিুঝ না :কমন কের’ কথা� :যন মহািব0 একজন 
ঈ0র @ারা সৃি� হেয়েছ এমন ধারণার 6মাণ!!! :কউ 
িকছু না বেুঝ থাকেতই পােরন, িক| তার মােন এই না 
:য, িতিন না বঝুেলই তার কথা স�ক! অ^তাসূচক 
যুি�র আেরক� চমৎকার উদাহরণ এ�। 

কিলেïর মেতা িব^ানীরা সূ$ সমåয় (Fine Tune) 
নামক এক ধারণার কথা সুেযাগ :পেলই বেলন। তােদর 
মেত, মহািবে0 :বশ িকছু .বেকর মান চমৎকারভােব 
�উন করা। এক� .বেকর মান অনO িকছু হেলই 
মহািবে0 জীবেনর উৎপিf হেতা না। এ িসKাl তারা 
কীভােব :পেলন? তারা :কমন কের জানেলন, :য 
.বেকর মান ‘অনO রকম’ হেল ‘অনO রকম’ ভােব 
6ােণর উৎপিf হেত পারত না? িবখOাত :জOািতপ5দাথ5িবদ 
অধOাপক িভ�র :�zর তার ‘The Unconscious Quantum 
: Metaphysics in Modern Physics and Cosmology’ বইেয় 
:দিখেয়েছন চলক আর .বক¢েলার মান পিরবত5 ন কের 
আমােদর িব0Å/াে�র মেতাই অসংখO িব0Å/া� _তির 
করা যায়, :যখােন 6ােণর উ�েবর মেতা পিরেবেশর 
উ�ব ঘটেত পাের। এর জনO :কােনা সূ$ সমåয় বা 
‘ফাইন �উিনং’-এর :কােনা 6েয়াজন :নই53। ড. :�zর 
6ায়ই বেলন, ‘সূ$-সমåয়বাদীেদর দািবর এমন :কােনা 
িভিf :নই যােত তারা অনমুান করেত পােরন :য, 
একমাv এক� স¤ীণ5 সীমা ছাড়া জীবেনর উৎপিf 
অস�ব’। এছাড়াও ‘Physical Review’ জান5ােল সÂিত 
6কািশত এক� _ব^ািনক 6বে~ অOাÉিন অOা¢ির 
(Anthony Aguirre) Lতáভােব :দিখেয়েছন, মহািবে0র 
ছয়� পOারািমটার বা পিরবত5  রািশ¢েলা িবিভsভােব 
                                                
53 Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us, 

Prometheus Books, 2011 
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অদলবদল কের \হ, তারা এবং পিরেশেষ :কােনা এক� 
\েহ বিুKদী½ জীবন গঠেনর উপেযাগী পিরেবশ _তির 
করা স�ব-:কােনা ধরেনর ফাইন �উিনং িকংবা 
এে01ািপক আ¢5েমেwর 6েয়াগ ছাড়াই54।  

তারেচেয়ও বড় কথা, মহাপরা�মশালী, সব5শি�মান, 
সব5^ানী ঈ0র এমন এক মহািব0ই বা :কন সৃি� 
করেলন :যখােন, পরবত�কােল তােক উàা ঘুের আবার 
জীবেনর উপেযাগী কের ফাইন �উন করেত হেলা? 
িতিন :তা চাইেল :যেকােনা পিরেবশ এমনিক শনূOjােনও 
:বেঁচ থাকার উপেযাগী 6াণ সৃি� করেত পারেতন। এবং 
এটাই ধম�য় সৃি�তে�র সবেচেয় বড় ফাটল। :কােনা 
সুিনপুণ নকশাকারী @ারা িডজাইন করা হেয়েছ বেল 
মহািব0 এবং 6াণ এমন হয়িন। :কােনা ধরেনর িডজাইন 
করা না হেল মহািব0 এবং 6ােণর :যমন হওয়ার কথা 
এ� �ক :তমনই। 

 
িবjান িক ঈ$েরর অিst িমথ4া pমাণ করেত 
সkম? 
:পছেন :ফেল আসা ইিতহােসর িদেক তাকােল আমরা 
:দখেত পাই, ঈ0েরর অিm£ িনেয় কথা বেলেছ :কবল 
দশ5ন এবং ধম5ত�। আরও :দখেত পাই, এই পুেরাটা 
সময় জেুড় িব^ান সাইড লাইেন বেস শাl :ছেলর মেতা 
উপেভাগ কেরেছ দাশ5িনক এবং ধম5তাি�কেদর কথার 
:খলা। যিদও িব^ােনর _বিবক অ\গিতেত আজ 
মানেুষর জীবেনর 6ায় 6িত� িদক আেলািকত, 6াকৃিতক 
মহািব0 সyেক5  আমােদর ^ান অেনক পিরpার, িক| 
তারপরও গOালািরেত এক� ¶িন এখনও উ»ািরত হয় 
: ঈ0র সyেক5  িব^ােনর িকছু বলার অিধকার 
আমােদর :নই। ঈ0র, িযিন িকনা সকল বাmবতার উৎস, 
                                                
54 The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic 

Arguments. 
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বাmবতার বOাখOাকারী-িব^ােনর অিধকার :নই, তার 
সyেক5  কথা বলার! 

‘রক অফ এেজস’ নােম ২০০৩-এ 6কািশত বইেয়, 
িবখOাত 6&তাি�ক ি�েফন :জ. ¢ü কতৃ5 ক ধম5 এবং 
িব^ানেক Lতá বলয় িহেসেব ভাবার 6mাবনা এই 
অধOােয়র Jcেতই আমরা :জেনিছ। :জ. ¢ü 
িব^ানেক 6কৃিত বOাখOা করার হািতয়ার আর ধম5েক 
_নিতকতার দশ5ন িহেসেব অিভিহত করার মাধOেম 
কম5ে`v আলাদা কের সংঘষ5 এড়ােত :চেয়েছন। িক| 
তার 6mাবনা মহান হেলও িব^ান এবং ধেম5র কম5ে`v-
বÄন ¹�ময়। ধরা যাক, ইসলাম ধম5 মানেুষর 
_নিতকতা িবষেয় িদক-িনেদ5শনা 6দান কের। িক| একই 
সােথ অসুখ হেল অেনক মসুলমান মসিজেদর gজেুরর 
কােছ যান, পািন-পড়া \হণ করেত। :যখােন এক )াস 
পািনেত িকছু :দায়া পেড় gজরুরা ফঁু িদেয় :দন। ইসলােম 
িব0াসীেদর মেত এই পািন পড়া :রাগীর :রাগ দরূ 
করেত স`ম। এখন :ভেব :দখুন :তা এখােন িক 
িব^ােনর িকছুই করার :নই? আেছ। িব^ান এই পািন 
পড়ার রাসায়িনক িবেßষণ কের :দখােত স`ম-ঐ0িরক 
এই পািন পড়ােত আসেলই :কােনা :রাগ-বOািধ সারােনার 
িনয়ামক আেছ, নািক এ� Jধুই পািন! একই সােথ 
_নিতকতা-যার ফলাফল/পিরমাণ পয5েব`ণেযাগO, যার 
উৎপিf হেয়েছ 6াকৃিতক কারেণ :স� িনেয়ও িব^ান 
:কন কথা বলেত পারেব না? পারেব এবং _নিতকতার 
6কৃিত গেবষণায় িব^ান ইেতামেধO অেনক দরূ পথ 
পািড়ও িদেয় :ফেলেছ। 

ধম5েবfারা িব^ােনর ঈ0র আেলাচনার সমােলাচনা 
করেলও, িনেজরা �কই :সই ি÷�পূব5 ৭৭ সাল :থেক 
ঈ0েরর অিmে£র িব^ানময় যুি� 6দান কের চলেছন। 
ইসলািম িবে0 �েম জনি6য় হেয় ওঠা, ভারতীয় 
ধম5বOবসায়ী জািকর নােয়ক তার অসংখO :লকচাের 
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িব^ােনর আেলােক আ¨াহর অিm£ 6মাণ কেরেছন। 
এছাড়াও আ¨াহ 6দf ঐশী \É :কারআন শরীফেকও 
িব^ানময় করার :চ�া চলেছ শত বছর ধের। 

 
 
ইসলািমক ফাউে§শেনর লাইেÅির ঘাঁটেলই :কারআন 
এবং িব^ান, িব^ানময় :কারআেনর মেতা অসংখO 
বইেয়র স~ান পাওয়া স�ব। একথা Jধু ইসলােমর জনO 
6েযাজO না, 6েযাজO সকল ধেম5র :`েvই। সরাসির 
ঈ0েরর অিm£ িব^ােনর মাধOেম 6মাণ করার :চেয় 
তার :6িরত \Éেক ‘িব^ানময়’ 6মাণ করােকই 
অেপ`াকৃত সহজ বেলই মেন কের থােকন, ধম5ত�িবদরা। 
\É িব^ানময় 6মাণ হেলই, 6মাণ হেব ঈ0র আেছন- 
িযিন িকনা হাজার বছর আেগই বণ5না কের :গেছন 
িব^ােনর সাÂিতক আিবpৃত নানা িবষয়। ি÷�ান 
ধম5েক িব^ানময় 6মাণ করার জনO ১৯৮৭ সােল 
মািক5 ন যু�রাে· 6িতtা করা হয় :টyিলটন 
ফাউে§শন। এখন পয5l কেয়ক িবিলয়ন ডলার খরচ 
করা এই 6িতtান :থেক 6িতবছর ধম�য় িব^ােনর 
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গেবষণার জনO ৬০ িমিলয়ন ডলার বিৃf 6দান করা 
হয়। :দখা যােM, :দখা যােM, ধম5 িনেজেদর িব^ানময় 
করার জনO :চ�া কের যােM অিবরত, িক| িব^ােনর 
অিধকার :নই ধেম5র উৎস, ঈ0র িনেয় কথা বলার! 

এই বইেয়র পরবত� দইু অধOােয় ঈ0েরর অিmে£র 
িব^ানময় আেলাচনা আমরা করব। আমরা :দখাব :য, 
িব^ান এখন এতটাই উsত :য এর মাধOেম আমরা 
ইgিদ-ি÷�ান-মসুিলমেদর পূজনীয় ঈ0েরর 
অিm£,অনিm£ সyেক5  :যৗি�ক বOাখOা 6দান করেত 
পাির। এক� িবষয় উে¨খO, এই ইgিদ-ি÷�ান-
মসুলমানেদর ঈ0র কাগেজ কলেম সং^ািয়ত হেলও 
পরòরিবেরািধতা :থেক ম�ু নয়। একই ঈ0েরর পূজারী 
হেলও, এই িতন� ধেম5র মেধO ঈ0েরর সং^া িনেয় 
মতপাথ5কO আেছ। পাথ5কO রেয়েছ একই ধেম5র িবিভs 
শাখার মেধOও। সংঘাত রেয়েছ, সাধারণ ধািম5ক এবং 
ধম5ত�িবদেদর মেধOও। আমরা তাই :চ�া কেরিছ 
ঈ0েরর সব5জনLীকৃত িকছু ¢ণাবিলর ওপেরই। :যমন 
: মানেুষর সৃি�, মহািবে0র সৃি� ইতOািদ। 

উপের উে¨িখত পৃিথবীর সবেচেয় বড় িতন� ধেম5 
ঈ0রেক :দখা হয় পদাথ5, jান এবং কােলাfীণ5 একজন 
অিত পরা�মশালী স�া িহেসেব-যিদও তার সকল 
কম5কা�ই সময়-jান, কাল এবং পদাথ5েক িঘের। এই 
ঈ0র :ডইজম বা 6তOােদশ-িবেরাধী ঈ0র, িযিন িকনা 
মহাজাগিতক :কােনািকছুেতই হmে`প কেরন না, 6াথ5না 
:শােনন না এমন ঈ0র :থেক সyূণ5 আলাদা, সyূণ5 
আলাদা পOািÉেয়জম বা সেব50রবােদ (6িত� স�াই 
ঈ0র) িব0াসীেদর ঈ0র :থেক। 

সুতরাং এই বইেয়র পরবত�কােল যতবারই ‘ঈ0র’ 
শÜ� উে¨খ করা হেব, ততবারই আমরা :বাঝাব 
পৃিথবীর এেক0রবাদী সবেচেয় বড় িতন� ধেম5র ঈ0েরর 
কথা। িযিন পৃিথবীর 6িত� নOােনা িমটাের, নOােনা 
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:সেক§ :থেক নOােনা :সেকে§ ঘটা সকল ঘটনা :থেক 
Jc কের অিতদরূবত� গOালাি³েত আণিবক িনউÃীেত 
:কায়াক5  কণার `ীণ আlি�য়ার ফেল তারা সৃি�র 
িনয়áক। একই সােথ িতিন তার সৃি�র :সরা জীব 
মানষু :থেক Jc কের সৃি�র অ-:সরা জীব পয5l 
সবার 6িত :সেকে§র িচlা সyেক5  অবগত থােকন, 
Jধু তাই না িতিন 6াথ5না Jেনন এবং তার দেলর 
:লাকেদর জেয় িনি¦ত ভূিমকা রােখন। 
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ি@ তী য়  অ ধOা য় 
এই সnুর ফুল, সnুর ফল িকংবা িমঠা 

নদীর পািন 
 

মানেুষর উৎপিf সyেক5  দ’ু� ত� রেয়েছ : অৈব^ািনক 
অধঃপতনত�, _ব^ািনক িববত5 ন ত�। অধঃপতনতে�র 
সারকথা মানষু Lগ5 :থেক অধঃপিতত। িববত5 নতে�র 
সারকথা মানষু িববত5 েনর উৎকেষ5র ফল। 
অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতে� িব0াস কের; আিম :যেহতু 
মানেুষর উৎকেষ5 িব0াস কির, তাই িব0াস কির 
িববত5 নতে�। অধঃপতেনর :থেক উৎকষ5 সব সময়ই 
উৎকৃ�।  

-Yমায়ুন আজাদ 
 

প4ােলর ঘিড় 
এই সু�র ফুল, সু�র ফল িকংবা িমঠা নদীর পািনেত 
নাম না জানা হেরক রকেমর মাছ-সবিকছু কী 
চমৎকার। এত সু�র, এত জ�ল 6ািণজগেতর িদেক 
তাকােল :বাঝা যায় এ¢েলা এমিন এমিন আেস িন-
এেদর এভােবই িনখুতঁভােব _তির করা হেয়েছ। ঈ0েরর 
অিmে£র সপে` সে�হাতীতভােব এ�ই সবেচেয় :বিশ 
বOবèত যুি�। িবিভs ভাষায়, িবিভsভােব বণ5না করা 
হেলও যুি�র মলূ কাঠােমা একই55। 

6কৃিত পয5েব`েণর মাধOেম æ�ার অিm£ :খাঁজার 

                                                
55 John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains Why the 

Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009। পৃtা নং ১০। 
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দীঘ5 ইিতহােসর সূচনা ি\কেদর @ারা56 হেলও িবষয়�েক 
জনি6য় করার :পছেন সবেচেয় :বিশ অবদান ধম5েবfা 
ও দাশ5িনক উইিলয়াম পOােলর (১৭৪৩-১৮০৫)। পOােল 
:জOািতিব5^ান িদেয় তার িচlাভাবনা Jc করেলও খুব 
2ত বেুঝ িগেয়িছেলন, বিুKদী½ æ�ার অিm£ 6মােণর 
জনO :জOািতিব5^ান উপযু� মাধOম নয়57। তার কােছ 
উপযু� মাধOম মেন হেয়িছল জীবিব^ানেক। িনেজর 
ভাবনােক ¢িছেয় সৃি�র পিরক  যুি� বা ‘িডজাইন 
আ¢5েমw’ িনেয় িতিন ১৮০২ সােল 6কাশ কেরন 
‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of 
the Deity, collected from the Appearances of Nature’ নােমর 
বই�58। ধম5 ও দশ5ন সং�াl এই িবখOাত বইেয় পOােল 
রাmার ধাের এক� ঘিড় এবং পাথর পেড় থাকার 
উদাহরণ :দন। িতিন বেলন- 

ধরা যাক, :ঝাপঝােড়র মধO িদেয় চলেত িগেয় হঠাৎ 
আমার পা একটা পাথের :লেগ :গল। আিম িনেজেক 6k 
করলাম, এই পাথরটা :কােûেক এেলা? আমার মেন উfর 
আসেব-6কৃিতর অনO অেনক িকছুর মেতা পাথরটাও 
হয়ত সবসময়ই এখােন িছল। ...িক| ধরা যাক, আিম 
পথ চলেত িগেয় একটা ঘিড় �িড়েয় :পলাম। এবার 
িক| আমার কখেনাই মেন হেব না :য ঘিড়�ও সব 
সময়ই এখােন পেড় িছল। 

 
িনঃসে�েহ ঘিড়র গঠন পাথেরর মেতা সরল নয়। এক� 
ঘিড় :দখেল :বাঝা যায়-ঘিড়র :ভতেরর িবিভs :ছাট 
:ছাট অংশ¢েলা :কােনা এক কািরগর এমনভােব _তির 

                                                
56 John Allen Paulos, পূেব5া�, পৃtা নং ১১। 

57 ডারউইন িদবেস িরচাড5  ডিকï পিরিচিত, অিভিজৎ রায় , ম�ুমনা। 
58 Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, 

collected from the Appearances of Nature, London : Halliwell, 1802। 
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কেরেছন :যন :স¢েলা স�কভােব সমিåত হেয় 
কাঁটা¢েলােক ডায়ােলর চারপােশ মাপমেতা ঘুিরেয় 
�কঠাক মেতা সমেয়র িহসাব রাখেত পাের। কােজই 
পেথ ঘিড় �িড়েয় :পেল :য :কউ ভাবেত বাধO :য 
ওখােন আপনা আপিন ঘিড়র জ± হয় িন বরং এর 
:পছেন একজন কািরগর রেয়েছন িযিন অিত য& কের 
এক� উে¥শOেক সামেন :রেখ ঘিড়� _তির কেরেছন। 
একই যুি�মালার পরবত� পদে`প িহেসেব পOােল :বেছ 
িনেয়িছেলন আমােদর জীবেদেহর অতOl ¢c£পূণ5 অz 
:চাখেক। :চাখেক পOােল ঘিড়র মেতাই এক ধরেনর 
জ�ল যá িহেসেব ধের িনেয়িছেলন, কারণ তার মেত, 
‘ঘিড়র মেতাই এ� (:চাখ) বg :ছাট-খােটা গিতশীল 
কলক3া সমিåত এক ধরেনর জ�ল যá িহেসেব 
আমােদর কােছ আিবভূ5 ত হয়, :য¢েলার 6েতOক� 
একসােথ কাজ কের অz�েক কম5̀ ম কের তুেল।’  

পূব5বত� অনOানO 6াকৃিতক ধম5েবfার মেতা পOােলও 
জীবজগতেক পয5েব`ণ করেত িগেয় জীেবর 
অিভেযাজেনর `মতা :দেখ মÆু হেয়িছেলন। পOােল ল`O 
কেরিছেলন :য, 6িত� জীবেদেহ িনিদ5� কাজ করার জনO 
িনিদ5� অz-6তOz রেয়েছ, যা জীব�েক এক� িনিদ5� 
পিরেবেশ �েক থাকেত সহায়তা কের। িতিন জ�ল 
জীবেদহেক িকংবা :চােখর মেতা 6তOzেক ঘিড়র 
কাঠােমার সােথ তুলনা করার মাধOেম :দখােত 
:চেয়িছেলন æ�ার সুমহান পিরক না, উে¥শO আর িনপুণ 
তুিলর আঁচড়। 

পOােলর এই যুি�র নাম সৃি�র পিরক  যুি� বা 
‘িডজাইন আ¢5েমw’। দইুশ বছর :পিরেয় :গেলও এই 
যুি� আজও সকল ধম5ানরুাগীরা িনজ িনজ ঈ0েরর 
অিm£ 6মােণ বOবহার কের থােকন। কেয়ক স½াহ 
আেগই ঈ0র আেছ কী :নই এই আেলাচনায় আমার 
এক ব~ু আর সহO করেত না :পের উেঠ দাঁিড়েয় 
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সবাইেক এক িমিনেটর জনO তার কথা Jনেত অনেুরাধ 
করল। এক যুি�েতই সকল সে�হেক কবর খুেঁড় 
:দওয়ার অিভ6ােয় :স Jc করল-‘ধর :য, তুই রাmা 
িদেয় হাঁটিছস, হঠাৎ :দখিল :তার সামেন এক� পাথর 
আর ঘিড় পেড় আেছ ...।’ পOােলর ঘিড়র মতুৃO নাই। 

জীবজগেতর জ�লতা িনেয় অিত-িচিlত সৃি�বাদীরা 
জ�লতার বOাখOা িহেসেব আমদািন কেরেছন ঈ0রেক। 
ঈ0র সৃি� কেরেছন-সুতরাং সবিকছু বOাখOা হেয় :গেছ 
বেল হাত :ঝেড় :ফলেলও তােদর ত� _তির কের যায় 
আরও মহান এক জ�লতা। তেক5 র Lােথ5 যিদ ধের 
:নই, সবিকছু এতটাই জ�ল :য, বাইেরর কারও সহায়তা 
ছাড়া এমন হওয়া স�ব নয়, তাহেল :তা এর সৃি�কত5 ােক 
আরও হাজার¢ণ জ�ল হেত হেব। িতিন তেব কীভােব 
সৃি� হেলন? 

পOােলর ঘিড় ছাড়াও :লেগা :সেটর মাধOেম একই 
যুি� উপjাপন করা হয়। ধরা যাক, :লেগা :সট িদেয় 
_তির করা হেলা এক� ি\নলাইন COািনয়া মেডেলর 
বাস। একজন :দেখই বঝুেব, বিুKমান মানষু :লেগা 
:সেটর মাধOেম বাস� _তির কেরেছ। এখন :কউ যিদ 
বােসর :লেগা¢েলা আলাদা কের এক� বmায় ভের 
ঝাঁকােত থােক তাহেল কী আেদৗ :কােনািদন বmা :থেক 
আেরক� বাস :বর হেয় আসেব? আসেব না। 

উপির-উ� উদাহরেণ সৃি�বাদীরা বাস _তিরর দ�ু 
6ি�য়ার ‘ধারণা’ :দন আমােদর, এক� বিুKমান :কােনা 
স�ার হmে`প @ারা (যার অিmে£র উৎস িনেয় 
সৃি�বাদীরা :মােটই িচিlত নন, যতটা িচিlত ঘিড় িনম5াণ 
িকংবা :লেগার বাস িনেয়), আেরক� বmায় ভের ঝাঁিক 
:দওয়া। িক| বmায় ভের ঝাঁিক :দওয়ার ধারণার বদেল 
আমােদর হােত 6ািণজগেতর জ�লতা বOাখOা করার জনO 
Lয়ংসyূণ5 _ব^ািনক ত� রেয়েছ, শত সহæ পয5েব`েণর 
মাধOেম :যই তে�র সতOতা িনি¦ত করা হেয়েছ, :য� 
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সকল 6াকৃিতক িনয়েমর সােথ খাপ খায়। এই তে�র 
নাম ডারউইেনর িববত5 ন ত�। 
 
িববত+ ন তtt 
১৮২৭ সােল চাল5স ডারউইন (মতুৃO : ১৮৮২) যখন 
:কমিÅজ িব0িবদOালেয় 6েবশ কেরন ধম5ত� িবষেয় 
পড়ােশানা করার জনO, তখন তাঁেক বরা¥ করা হয় ৭০ 
বছর আেগ পOােল :য কে` থাকেতন :সই ক`�ই59। 
ধম5তে�র িসেলবােস ততিদেন অlভু5 � হেয় যাওয়া 
পOােলর কােজ গভীরভােব আেলািড়ত ডারউইন 
পরবত�কােল ²ৃিতচারণ করেত িগেয় বেলিছেলন, 
‘ইউিÃেডর রচনা আমােক :যরকম মÆু কেরিছল �ক 
:সরকম মÆু কেরিছল পOােলর বই’। িক| পরবত�কােল 
এই ডারউইনই পOােলর 6েkর _ব^ািনক জবাব দােনর 
মাধOেম এই যুি�েক সমািধj কেরন। 

6ািণজগেত িববত5 ন হেM, এই বOাপার� 6থম 
ডারউইন উপলিõ কেরন িন। তৎকালীন অেনেকর 
মেধOই ধারণা� িছল, তার মেধO ডারউইেনর দাদা 
ইরাসমাস ডারউইন অনOতম60। এপাশ ওপােশ ধারণা 
থাকেলও, িববত5 ন :কন ঘটেছ আর কীভােব ঘটেছ, এই 
6েk এেসই আটেক িগেয়িছেলন তােদর সবাই। ১৮৫৯ 
সােল ডারউইন তার বই ‘অিরিজন অফ িòিশজ’ 6কাশ 
কেরন61। ৪৯০ পাতার এই বইেয় ডারউইন উপযু� 
6মাণ িদেয় বOাখOা কেরন িববত5 ন কী, িববত5 ন :কন 

                                                
59 Keith Stewart Thomson, Before Darwin : Reconciling God and Nature , 

New Haven and London : Yale University Press, 2005, পৃtা নং ২০। 
60 ইরিতশাদ আহমদ, িববত5 েনর সা`O6মাণ-১ (:জির :কােয়ন-এর 

‘িববত5 ন :কন বাmব’ অবল¯েন) , ম�ুমনা। 
61 Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection 

,London : John Murray, 1859। 
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হয়, কীভােব ��, 6ািণজগেত িববত5 েনর ভূিমকাই বা 
কী। এই বইেয় িববত5 ন িনেয় দীঘ5 আেলাচনার ইেM 
আমােদর :নই। িক| সৃি�বাদী বা ইেwিলেজw িডজাইন 
6ব�ােদর ভুল-¹� বOাখOা ও তােদর ব�েবOর 
অসাড়তা সেব5াপির 6াণীর 6াণী হওয়ার :পছেন ঈ0েরর 
হােতর ভূিমকা 6মােণর আেগ পাঠকেদর িববত5 ন তে�র 
সােথ সংি`½ পিরচেয়র 6েয়াজনীয়তা অনভুব করিছ। 
 
6থেমই :দেখ :নওয়া যাক িববত5 ন কােক বেল এবং 
এ� কীভােব ঘেট। 
িববত+ ন : িববত5 ন মােন পিরবত5 নসহ উ�ব। সমেয়র 
সােথ সােথ জীব�েলর মােঝ (জনপুে�) পিরবত5 ন আেস। 
6কৃিতর বত5 মান অবjা, জীবাে4র :রকড5 , :জেন�³, 
আণিবক জীবিব^ােনর মেতা িব^ােনর িবিভs শাখার 
গেবষণা :থেক এ� ò� :বাঝা :গেছ। গাছ :থেক 
আেপল পড়ার মেতাই িববত5 ন বাmব-এ িনেয় আর 
:কােনা সে�হ :নই। 
\বিচt4ময় বংশধেরর উৎপিt : সাধারণ এক� 
পূব5পুcষ :থেক অসংখO শাখা-6শাখা িবmােরর মাধOেম 
িববত5 ন ঘেট। 6িত� শাখা-6শাখার জীব তার পূব5পুcষ 
:থেক খািনকটা িভs হয়। মেন রাখা 6েয়াজন 
বংশধেররা কখনও gবg তােদর িপতামাতার অনôুপ 
হয় না, 6েতOেকর মােঝই খািনকটা _বিচvO তথা 
ভOািরেয়শন বা 6করণ _তির হয়। আর এই _বিচেvOর 
কারেণই সদা পিরবত5 নশীল পিরেবেশ অিভেযাজন নামক 
6ি�য়া� কাজ করেত পাের। অসংখO _বিচেvOর মেধO 
পিরেবেশ সবেচেয় উপেযাগীরাই �েক থােক।  
ধীর পিরবত+ ন : পিরবত5 ন সাধারণত খুব ধীর এক� 
6ি�য়া। দীঘ5 সমেয়র বOবধােন িববত5 েনর মাধOেমই 
নতুন 6জািতর জ± হেত পাের। 
pজািতর kমবধ+ন : এক 6জািত :থেক িববত5 েনর 
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মাধOেম অেনক নতুন 6জািতর উ�ব ঘটেত পাের। :স 
কারেণই আজেক আমরা 6কৃিতেত এত :কা� :কা� 
6জািতর জীব :দখেত পাই। আবার অনOিদেক যারা সদা 
পিরবত5 নশীল পািরপাি05কতার সােথ �েক থাকেত অ`ম 
তারা িবল½ু হেয় যায়। 6কৃিতেত 6ায় ৯০-৯৫% জীবই 
িবল½ু হেয় :গেছ। 
pাকৃিতক িনব+াচন : চাল5স ডারউইন এবং আলেðড 
রােসল ওয়ােলস Lাধীনভােব িববত5 েনর :য 6ি�য়া 
আিবpার কেরিছেলন তা এভােব কাজ কের :  

ক) জনসংখOা সব5দা জOািমিতক অনপুােত বিৃK 
পায়। 

খ) জনসংখOা বিৃK :পেত থাকেলও এক� 6াকৃিতক 
পিরেবেশ জনসংখOা সবসময় িনিদ5� সীমার মেধO থােক। 

গ) পিরেবেশ এক� ‘অিmে£র সং\াম’ থােক। ফেল 
উৎপািদত সকল জীেবর পে` :বেঁচ থাকা স�ব হয় 
না। 

ঘ) 6িত� 6জািতর সদসOেদর মেধO _বিচvO তথা 
ভOািরেয়শন আেছ। 

ঙ) অিmে£র িনরlর সং\ােমর মধO িদেয় চলার 
সময় :য 6জািতর সদসOেদর মােঝ পিরেবেশ �েক 
থাকার জনO অিধক উপেযাগী _বিশ�O আেছ তারাই 
সেব5া» সংখOক বংশধর :রেখ :যেত পাের। আর যােদর 
মােঝ পিরেবশ উপেযাগী _বিশ�O কম তােদর বংশধরও 
কম হয়, যার ফেল এক সময় তারা িবল½ুও হেয় :যেত 
পাের। িববত5 েনর :6`াপেট এই 6ি�য়া�েকই বলা হয় 
‘6েভদক 6জননগত সাফলO’62। 

:শষ পেয়w�ই সবেচেয় ¢c£পূণ5। 6াকৃিতক 
িনব5াচন এবং এর মাধOেম ঘটা িববত5 নীয় পিরবত5 ন 
                                                
62 Michael Shermer,Why People Believe Weird Things : Pseudoscience, 

Superstition, and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & 

Company, 1998, তৃতীয় অধOায়, পৃtা নং ১৪০। 
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এক� িনিদ5� অÏেল ঘেট। :সই িনিদ5� পিরেবেশ 
6জািতর সদসOরা :ক সবেচেয় :বিশ বংশধর :রেখ 
যােত পাের, তথা :ক সবেচেয় সফলভােব িনেজর িজনেক 
পরবত� 6জে± 6বািহত করেত পাের, তার ওপর 
িববত5 েনর 6ি�য়া িনভ5 র কের। িববত5 েনর :কােনা িনিদ5� 
ল`O :নই, 6জািতর 6গিত :কানিদেক হেব, বা এর 
মাধOেম আেদৗ :কােনা :কৗশলগত ল`O অিজ5 ত হেব 
িকনা এ সyেক5  6াকৃিতক িনব5াচেনর িকছুই বলার :নই। 
এমনিক িববত5 েনর মাধOেম মানেুষর উৎপিf হেতই হেব 
বা বিুKমfা নামক :কােনািকছুর িববত5 ন ঘটেতই হেব 
এমন :কােনা কথাও :নই। িববত5 ন :কােনা িসিঁড় :বেয় 
উপেরর িদেক ওেঠ না, বা :কােনা িপরািমেডর চূড়ায় 
উঠেত চায় না। এমন ভাবার :কােনাই কারণ :নই :য, 
মানষু _তিরর ল`O িনেয় এতকাল ধের 6াকৃিতক 
িনব5াচন কাজ কেরেছ। বরং িববত5 েনর মাধOেম সৃ� 
অসংখO ল`Oহীন শাখা-6শাখারই এক�েত মানেুষর 
অবjান। তাই িনেজেদর সৃি�র :সরা জীব বেল :য 
:পৗরািণক ধারণা আমােদর িছল :সটারও :কােনা 
_ব^ািনক িভিf :নই। কারণ :সরা বেল িকছু :নই। 
সব 6াণীরই িকছু না িকছু _বিশ�O আেছ, যার িনিরেখ 
মেন হেত পাের :য তারা হয়েতা :সরা বা অননO।  
:যমন, বাদেুড়র আ5াসিনক বা অিতশÜ _তির কের 
িশকার ধরার এবং পথ চলার `মতা আেছ, যা অেনক 
6াণীরই :নই। :মৗমািছর আবার :পালারাইজড বা 
সমবিত5 ত আেলােত :দখার িবরল `মতা আেছ, যা 
আমােদর :নই।  মানেুষর :`েv :য _বিশ�O� অননO 
তা হল - মানষু খুব উsত মিmেpর অিধকারী, :যটা 
হয়ত �েক থাকার জনO আমােদর বাড়িত সুিবধা িদেM। 
আর মানেুষর এত উsিতর :পছেনও মলূ কারণ িক| 
6েভদক 6জননগত সাফলO। আমরা অেনক বংশধেরর 
জ± িদেত পাির, এমনিক তারা পূণ5বয়C হওয়ার পূব5 
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পয5l তােদর ভরণেপাষণও করেত পাির। অবশO একই 
_বিশে�O উেàা জনসংখOার িবেìারণ ঘ�েয় আবার 
আমােদর িবল½ুও কের িদেত পাির। 
 
িববত+ ন aধইু একb তtt নয় 
িববত5 নেক উে¥শO কের সৃি�বাদীেদর সবেচেয় 6চািরত 
সে�হ, িববত5 ন Jধুই এক� ত�, এর :কােনা বাmবতা 
:নই। সিতOই িক তাই? িব^ানীরা বাmেব ঘেট না, এমন 
:কােনািকছু িনেয় কখনও ত� 6দান কেরন না। বাmবতা 
কােক বেল? :কােনা পয5েব`ণ যখন বারবার িবিভsভােব 
6মািণত হয় তখন তােক আমরা বাmবতা বা সতO 
(fact) বেল ধের :নই। 

6ােণর িববত5 ন ঘটেছ। 6িত� 6জািত Lতáভােব 
সৃি� করা হয় িন, বরং 6ােণর উ�েবর পর :থেক 
6িতিনয়ত পিরেবেশর িবিভs 6ভােবর কারেণ এক 
6জািত িববিত5 ত হেয় অনO 6জািতেত ôপাlিরত হেয়েছ। 
এপ (Ape)-রা রােত ঘুমােলা, সকােল উেঠ :দখেলা তারা 
সবাই :হােমােসিপেয়েï ôপাlিরত হেয় :গেছ-এমন না, 
এ� ল` বছের পিরেবেশ �েক থাকার জনO `ু¾ `ু¾ 
পিরবত5 েনর ফসল। 6জািত এক ôপ :থেক আেরক ôেপ 
িববিত5 ত হেত পাের না, এটা এই যুেগ এেস মেন করাটা 
পাপ, যখন :দখা যায়, _চিনকরা :যাগােযাগ খরচ 
কমােনার জনO :গাল তরমজুেক চারেকাণা কের :ফেলেছ। 
কবতুর, ��েরর িÅিডং সyেক5 ও আমরা সবাই অবগত। 
মাv কেয়ক 6জে±ই এক 6জািতর ��র :থেক আেরক 
6জািতর উ�ব হয়, :সখােন পিরেবশ :পেয়েছ ল`-:কা� 
বছর। ‘:হায়াই ইেভািলউশন ইজ �ু’ বই�েত 6খOাত 
জীবিব^ানী এবং সুেলখক :জির :কােয়ন বেলন- 

6িতিদন, কেয়কশত পয5েব`ণ এবং পরী`া _ব^ািনক 
জান5ােল 6কািশত হয় ... এবং এেদর 6িত� িববত5 েনর 
সতOতা িনি¦ত কের। খুেঁজ পাওয়া 6িত� জীবা4, 
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িসেকােয়ïকৃত 6িত� িডএনএ 6মাণ কের এক� সাধারণ 
পূব5পুcষ :থেক িববত5 েনর মাধOেম 6িত� 6জািতর 
উৎপিf হেয়েছ। 6াক-কOামিÅয়ান িশলায় আমরা 
mনOপায়ী :কােনা 6াণীর জীবা4 পাই িন, পাই িন পালিলক 
িশলার একই mের মানষু এবং ডাইেনাসেরর জীবা4। 
ল`ািধক স�াবO কারেণ িববত5 ন ভুল 6মািণত হেত 
পারত, িক| হয় িন-6িত� পরী`ায় :স সাফেলOর সােথ 
6মািণত হেয়েছ। 
 

সুতরাং আমােদর পয5েব`ণলõ ^ােনর মাধOেম আমরা 
অনধুাবন করেত পাির, িববত5 ন এক� বাmবতা। এখন 
পয5েব`ণলõ ^ানেক বOাখOা করার জনOই 6েয়াজন হয় 
_ব^ািনক তে�র। :যমন গাছ :থেক আেপল পেড়, এ� 
এক� বাmবতা, এেক বOাখOা করা হয় িনউটেনর মহাক5 ষ 
ত� @ারা। ত� :কােনা সাধারণ বাকO নয়, বাmবতা 
বOাখOা করার জনO িব^ানীরা 6থেম এক� হাইেপািথিসস 
িjর করান। পরবত�কােল এই হাইেপািথিসসেক অনOানO 
_ব^ািনক সূেvর মাধOেম আঘাত করা হয়। যিদ 
:যৗি�কভােব এক� হাইেপািথিসস :শষ পয5l 
অপিরবিত5 ত থাকেত পাের এবং 6তO`, পেরা` 6মাণ 
এেক সমথ5ন কের তখন এেক এক� _ব^ািনক ত� 
উপািধ :দওয়া হয়। িববত5 নেক :য ত� @ারা বOাখOা 
করা হয়, তার নাম ‘6াকৃিতক িনব5াচন ত�’। 

6াকৃিতক িনব5াচন ত� িনেয় ডারউইন একিদেক 
:যমন িনঃসংশয় িছেলন অপরিদেক িছেলন ি@ধা\m। 
কারণ ল`-:কা� 6জািতর মেধO :য :কােনা এক� 
6জািত এই ত� অনসুরণ কের উ�ূত না হেলই ত��েক 
বািতল কের :দওয়ার জনO যেথ� িছেলা। দীঘ5 িবশ 
বছর িবিভs 6মাণ সং\হ কের তেবই ডারউইন ১৮৫৮ 
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সােল ত�� 6কাশ কেরন63। তারপর :থেকই িববত5 নবাদ 
িব^ানীেদর ছুিরর তেল বাস করেত থােক। গত :দড়শ 
বছর ধের িবিভsভােব িববত5 ন ত�েক পরী`া করা 
হেয়েছ, এ� কখেনাই ভুল 6মািণত হয় িন। উদাহরণ 
িহেসেব বলা যায়, 6িতটা নতুন ফিসল আিবpার িববত5 ন 
তে�র জনO এক� পরী`া। এক� ফিসলও যিদ 
িববত5 েনর ধারার বাইের পাওয়া যায় :সই মাv ত�� 
ভুল বেল 6মািণত হেব। একবার িব^ানী :জিব এস 
হালেডনেক িজ^াসা করা হেয়িছল কীভােব িববত5 নেক 
ভুল 6মাণ করা যায়? উfের হালেডন বেলিছেলন-64 

:কউ যিদ 6াক-কOামিÅয়ান যুেগ খরেগােশর ফিসল খুেঁজ 
পায়। 

 
বলা বাgলO এধরেনর :কােনা ফিসলই এ পয5l আিবpৃত 
হয় িন। না হওয়ারই কথা, কারণ িব^ানীরা িববত5 েনর 
:য ধারা� আমােদর িদেয়েছন তা হেলা :  

মাছ → উভচর → সরীসৃপ → mনOপায়ী 6াণী। 
 

খরেগাশ :যেহতু এক� পুেরাপুির mনOপায়ী 6াণী, :সেহতু 
:স� িববিত5 ত হেয়েছ অেনক পের এবং িবিভs ধােপ 
(মাছ :থেক উভচর, উভচর :থেক সরীসৃপ এবং সরীসৃপ 
:থেক :শষ পয5l খরেগাশ), তাই এর জনO সময় :লেগেছ 
িবmর। 6াক-কOামিÅয়ান যুেগ খরেগােশর ফিসল 
পাওয়ার কথা নয়, কারণ িববত5 ন ত� অনযুায়ী এ সময় 
(6াক-কOামিÅয়ান যুেগ) থাকার কথা কতক¢েলা 
আিদম সরল 6াণ-:যমন সায়েনাবOাকেটিরয়া (ফিসল 
:রকড5 ও তাই বলেছ)। আর mনOপায়ী 6াণীর উ�ব 

                                                
63 Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That 

God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, পৃtা নং ৪৯। 
64 এক িববত5 নিবেরাধীর 6তুOfের, অিভিজৎ রায়, ম�ুমনা। 
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ঘেটেছ �ােয়ািসক যুেগ (6াক-কOামিÅয়ান যুগ :শষ 
হওয়ার ৩০ :কা� বছর পের)। কােজই :কউ :সই 
6াক-কOামিÅয়ান যুেগ খরেগােশর ফিসল খুেঁজ :পেল তা 
সােথ সােথই িববত5 ন ত�েক নসOাৎ করার জনO যেথ� 
হেতা। 

তে�র আেরক� ¢c£পূণ5 _বিশ�O হেM অনমুান 
করা। যার মাধOেম এ�েক ভুল 6মােণর সুেযাগ থােক। 
আধুিনক িপপঁড়ােদর পূব5পুcেষর ফিসল :কাথা :থেক 
পাওয়া যােব :সটা িববত5 ন ত� িদেয় অনমুান কের 
সতOতা যাচাই করা হেয়েছ। ডারউইন িনেজই বেল 
িগেয়িছেলন, মানেুষর পূব5পুcেষর জীবাে4র স~ান িমলেব 
আিðকায় এবং জীবা4িব^ানীরা স~ান :পেয়েছন এমন 
অেনক জীবাে4র। এ ধরেণর অনমুান যিদ ভুল হেতা 
তাহেল আমরা িনেমেষই িববত5 নেক বািতল কের িদেত 
পারতাম, িক| হয় িন। ম�ুমনার িববত5 ন আক5 াইেভ 
এই তে�র ¢c£পূণ5 বg অনমুােনর তািলকা পাওয়া 
যােব65।  

তেব এতসব িকছুর মেধO আমােদর ি6য় এক� 
উদাহরণ :দই। ডারউইেনর ত� মেত, 6াকৃিতক 
িনব5াচেনর কাজ করেত হাজার হাজার :কা� বছর 
6েয়াজন। িক| ডারউইেনর বই 6কােশর সময়ও সকল 
মানষু বাইেবলীয় বOাখOা অনযুায়ী মেন করত, পৃিথবীর 
বয়স :মােট ছয় হাজার বছর। ১৮৬৬ সােল িবখOাত 
পদাথ5 িব^ানী উইিলয়াম থমসন (পরবত� লড5  :কলিভন 
উপািধেত ভূিষত) িববত5 ন ত�েক চOােল� কেরিছেলন। 
থমসন রাসায়িনক শি� এবং মাধOাকষ5ণ এই দইু� 
6ি�য়ার মাধOেমই আলাদা আলাদাভােব সূেয5র বয়স 
িনধ5ারণ কের :দখান, মাধOাকষ5ণ বল বOবহার করেল 
                                                
65 îাl ধারণা, িববত5 ন কখেনা _ব^ািনক ভিবষO@াণী করেত পাের 

না�এই দািবর উfর, ম�ুমনা িববত5 ন আক5 াইভ, http 
://www.mukto-mona.com/evolution/ 
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সূেয5র বয়স সবেচেয় :বিশ পাওয়া যায় এবং :সটাও 
িকনা হেM মাv কেয়ক’শ ল` বছর। এছাড়াও 
তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূv বOবহার কের থমসন এটাও 
6মাণ কেরন :য, মাv কেয়ক ল` বছর আেগও পৃিথবীর 
তাপমাvা এতই :বিশ িছল :য :সখােন :কােনা রকম 
6ােণর উৎপিf ঘটা িছল এেকবােরই অস�ব বOাপার। 
সুতরাং িববত5 ন হওয়ার কারণ িহেসেব ডারউইন :য 
6াকৃিতক িনব5াচন এবং এ�র :য :কা� বছেরর 
ি�য়াকােলর কথা বলেছন, তা অবাmব। 

মজার বOাপার হেলা, :সই সময় িনউিÃয়ার শি� 
সyেক5  অ^াত িছেলন পদাথ5িব^ানীরা। িবংশ শতেকর 
6থমিদেক শি�র এই ôপ আিবpার হওয়ার পর 
িব^ানীরা বঝুেত পারেলন, �মাগত িনউিÃয়ার 
িবি�য়ায় শি� উৎপাদেনর মাধOেম সূয5 এবং সকল 
তারা :কা� বছেররও :বিশ সময় এক� সুিjত শি�র 
উৎস িহেসেব িবদOমান থােক। সুতরাং :কলিভন বঝুেত 
পারেলন, সূয5 এবং পৃিথবীর বয়স িনধ5ারেণর জনO তার 
করা িহসাব� ভুল, এবং িতিন :সটা ১৯০৪ সােলর 
‘িÅ�শ অOােসািসেয়শন িম�ং’-এ আংিশকভােব Lীকারও 
কের :নন। সুতরাং িববত5 ন ত�েক নতুন এক� শি�র 
উৎেসর অনমুানদাতাও বলা যায়66! উে¨খO িবংশ 
শতাÜীর মাঝামািঝ সমেয় এেস পৃিথবীর িনভু5 ল বয়স 
িনধ5ারণ করা হয়, যা 6ায় সােড় চারেশা’ :কা� বছর। 
 

িববত+ েনর সত4তা 
সতOতা 6মাণ করা যায় সবিদক িদেয়ই, তেব এইখােন 
আমরা মানেুষর িববত5 ন িনেয়ই আেলাচনা কের :দিখ 
িববত5 ন তে�র দািব কেতাটা স�ক। িববত5 েনর 6মাণ 
িহেসেব দীঘ5িদন ধের ফিসল :রকড5 েকই বOবহার করা 
                                                
66  Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That 

God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, পৃtা নং ৫১। 
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হেয়েছ। িক| আণিবক জীবিবদOা এবং 
:কাষবংশগিতিবদOা িবকিশত হবার পর এখন আর 
ফিসল :রকেড5 র :কােনা দরকার :নই। িজনত� িদেয়ই 
চমৎকারভােব বেল :দওয়া যায় আমােদর বংশগিতধারা। 
জীবিব^ােনর এই শাখার মাধOেম, আমােদর পূব5পুcষ 
কারা িছল, তােদর _বিশ�O :কমন িছল অথবা :দখেত 
:কমন িছল, সব িনণ5য় করা হেয়েছ। :দখা :গেছ ফিসল 
:রকেড5 র সােথ অ`ের অ`ের িমেলেছ তা। 

জীবিব^ানীরা আমােদর পূব5পুcেষর :য ধারাটা 
িদেয়েছন, :সটা হেলা :  
মানষু→ নরবানর →পুরেনা পৃিথবীর বানর → িলমার 

 
pমাণ এক 
র�েক জমাট বাঁধেত িদেল এক ধরেনর তরল পদাথ5 
পৃথক হেয় আেস, যার নাম িসরাম। এেত থােক 
অOািwেজন। এই িসরাম যখন অনO 6াণীর শরীের 6েবশ 
করােনা হয়, তখন উৎপs হয় অOািwবিড। উদাহরণ 
িহেসেব বলা যায়, মানেুষর িসরাম যিদ আমরা 
খরেগােশর শরীের 6েবশ করাই তাহেল উৎপs হেব 
অOািw িহউমান িসরাম। যােত থাকেব অOািwেজন। এই 
অOািw িহউমান িসরাম অনO মানেুষর শরীের 6েবশ 
করােল অOািwেজন এবং অOািwবিড িবি�য়া কের 
অধঃে`প বা তলািন উৎপs হেব। যিদ এক� অOািw 
িহউমOান িসরাম আমরা যথা�েম নরবানর, পুরেনা 
পৃিথবীর বানর, িলমার 6ভৃিতর িসরােমর সােথ :মশাই 
তাহেলও অধঃে`প _তির হেব। মানেুষর সােথ :য 
6াণী¢েলার সyেক5 র _নকটO সবেচেয় :বিশ িবদOমান 
:সই 6াণী¢েলার :`েv তলািনর পিরমাণ :বিশ হেব, যত 
দেূরর সyক5  তত তলািনর পিরমাণ কম হেব। তলািনর 
পিরমাণ িহসাব কের আমরা :দিখ, মানেুষর :`েv 
সবেচেয় :বিশ তলািন পাওয়া যােM, নরবানেরর :`েv 
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আেরকটু কম, পুরােনা পৃিথবীর বানেরর :`েv আরও 
কম। অথ5াৎ অন�ুমটা হয়-  
মানষু → নরবানর → পুরেনা পৃিথবীর বানর → িলমার। 
 

অzসংjানিবদেদর মেত উি¨িখত 6াণীেদর মেধO 
সব5ািধক আিদম হেM িলমার, আর সবেচেয় নতুন 6জািত 
হেM মানষু। তাই মানেুষর :`েv তলািনর পিরমাণ 
পাওয়া যায় সবেচেয় :বিশ আর িলমােরর :`েv সবেচেয় 
কম। :দখা যােM িববত5 ন :য অন�ুেম ঘেটেছ বেল 
ধারণা করা হেয়েছ র�রস িব^ােনর ‘অOািwেজন 
অOািwবিড’ িবি�য়াও :স ধারাবািহকতােকই সমথ5ন 
কের। 
 

pমাণ দইু 
১। 6কৃিতেত মােঝ মােঝই :লজ িবিশ� মানব িশJ 

জ± িনেত :দখা যায়। এছাড়াও :পছেন পা িবিশ� 
িতিম, :ঘাড়ার পােয় অিতির� আঙুল িকংবা 
:পছেনর িফন যু� ডলিফনসহ শরীের অসংগিত 
িনেয় 6াণীর জে±র 6চুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 
এমনটা :কন হয়, এর উfর িদেত পাের :কবল 
িববত5 ন ত�ই। 
িববত5 েনর :কােনা এক ধােপ অz ল½ু হেয় :গেলও 
জনপুে�র িজেন :ফেনাটাইপ _বিশ�O িহেসেব িডএনএ 
:সই তথO :রেখ :দয়। যার ফেল িবরল িকছু :`েv 
তার পুনঃ 6কাশ ঘেট। 

২। িববত5 ন ত� অনযুায়ী পূব5 িবকিশত অz-6তOz 
:থেকই নতুন অেzর কাঠােমা _তির হয়। িবিভs 
:মcদ�ী 6াণীর সামেনর হাত বা অ\পেদর মেধO 
তাই ল`ণীয় িমল :দখা যায়! বOাঙ, �িমর, পািখ, 
বাদড়ু, :ঘাড়া, গc, িতিম মাছ এবং মানেুষর 
অ\পেদর গঠন 6ায় একই রকম। 

৩। পৃিথবীেত অগিণত 6জািত থাকেলও সবেচেয় মজার 
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বOাপার হেলা, :ভতের আমরা সবাই 6ায় একই। 
আমরা সবাই ‘কমন িজন’ :শয়ার কের থািক। 
পূব5পুcেষর সােথ যত :বিশ _নকটO িবদOমান, 
:শয়ােরর পিরমাণও তত :বিশ। :যমন, িশyাি� 
আর আধুিনক মানেুষর িডএনএ* শতকরা ৯৮% 
একই, ��র আর মানেুষর :`েv :সটা ৭৫% আর 
ডOােফািডল ফুেলর সােথ ৩৩%। 

৪। চারপাশ :দখা হেলা। এবার আসুন একবার িনেজেদর 
িদেক তাকাই।  
ক) tেয়াদশ হাড় : বাংলােদশ িমিলটাির 

                                                
*  মানেুষর :দহ অসংখO :কাষ িদেয় গ�ত। 6িত� :কােষর এক� 

:ক© থােক যার নাম িনউিÃয়াস। িনউিÃয়াস-এর :ভতের 
থােক :�ােমােজাম, :জাড়ায় :জাড়ায়। এেকক 6জািতর 

িনউিÃয়ােস :�ােমােজাম সংখOা এেকক রকম। :যমন মানব 
:কােষর িনউিÃয়ােস ২৩ :জাড়া :�ােমােজাম থােক। 6িত� 
:�ােমােজাম-এর :ভতের থােক িডএনএ এবং :6া�ন। িডএনএ 
এক ধরেনর এিসড যা :দেহর সকল কাজকম5 িনয়áণ কের। 
6কৃতপে` :�ােমােজাম-এর :ভতের কী ধরেনর :6া�ন _তির 

হেব তা িডএনএ িনধ5ারণ কের। এসব :6া�েনর মাধOেমই সকল 
শারীরবfৃীয় কাজ সংঘ�ত হয়। িডএনএ-র আেরক� কাজ 

হেM :রিেকশন তথা সংখOাবিৃK। িডএনএ িনেজর gবg 
6িতিলিপ _তির করেত পাের, িডএনএই :যেহতু জীবেনর মলূ 
তাই আেরক� 6িতিলিপ _তির হওয়ার অথ5ই আেরক� জীবন 

_তির হওয়া, এভােবই জীেবর বংশবিৃK ঘেট। :মাটকথা িডএনএ 
জীবেনর :মৗিলক একক এবং কায5কির শি�, :সই জীেবর সকল 
কাজকম5 পিরচালনা কের এবং তার :থেক আেরক� জীেবর 

উৎপিf ঘটায়। িডএনএ-র মেধO তাই জীেবর সকল _বিশ�O 
ও বংশবিৃKর তথO জমা করা থােক। িডএনএ-র মেধO থােক 
িজন, িজেনর িসেকােয়ïই জীবেদেহর সকল তেথOর ভা�ার। 
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অOাকােডিমেত ভিত5  হওয়ার সুেযাগ :পেলা আমার 
এক ব~ু। বা³ :পটরা বি� কের :স চেল :গল 
:�িনংেয় চª\ােমর ভা�য়ারীেত। ছয় স½াহ ডলা 
খাবার পর িমিলটাির অOাকােডিমর িনয়ম অনযুায়ী 
এক� ফাইনাল :মিডকOাল পরী`া হয়। :সই 
পরী`ায় আমার ব~ুর :দহ পরী`া কের :দখা :গল, 
তার পাঁজের এক :সট হাড় :বিশ। আধুিনক মানেুষর 
:যখােন বােরা :সট হাড় থাকার কথা আমার ব~ুর 
আেছ :তেরা�। ফলLôপ তােক িমিলটাির 
অOাকােডিমর 6িশ`ণ :থেক অবOাহিত :দওয়া হেলা। 
পিরসংখOান :থেক পাওয়া যায়, পৃিথবীর আটভাগ 
মানেুষর শরীের এই vেয়াদশ হােড়র অিm£ পাওয়া 
যায়। :য� িকনা গিরলা ও িশyাি�র শারীিরক 
_বিশ�O। মানষু :য, এক সময় 6াইেমট :থেক 
িববিত5 ত হেয়েছ এই আলামেতর মাধOেম :স�ই 
:বাঝা যায়। 

  খ) cলেজর হাড় : মানেুষর আিদ পূব5পুcষ 
6াইেমটরা গােছ ভারসামO র`া করার জনO :লজ 
বOবহার করত। গাছ :থেক িনেচ :নেম আসার পর 
এই :লেজর 6েয়াজনীয়তা ফুিরেয়েছ। িক| আমােদর 
শরীের :মcদে�র একদম িনেচ :সই :লেজর হােড়র 
অিm£ পাওয়া যায়। 

 

 
 

িচt : মানেুষর :লেজর হাড় 
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 গ) আেkল দাঁত : পাথেুর অ¡পািত আর আ¢েনর 
বOবহার জানার আেগ মানষু মলূত িনরািমষাশী 
িছল। তখন তােদর আেíল দাঁেতর 6েয়াজনীয়তা 
থাকেলও আমােদর তা :নই, যিদও আেíল দাঁেতর 
অিm£ এখনও রেয় :গেছ। 

 ঘ) অ4ােপিnk : আমােদর পূব5পুcষ 6াইেমটরা 
িছল তৃণেভাজী। তৃণজাতীয় খাবাের :সলেুলাজ থােক। 
এই :সলেুলাজ হজম করার জনO তােদর :দেহ 
অOােপি§³ :বশ বড় িছল। ফেল িসকােম 6চুর 
পিরমাণ বOাকেটিরয়ার থাকেত পারত যােদর মলূ 
কাজ িছল :সলেুলাজ হজেম সহায়তা করা। সমেয়র 
সােথ সােথ আমােদর পূব5পুcষেদর তৃণজাতীয় 
খাবােরর ওপর িনভ5 রশীলতা কমেত থােক, তারা 
মাংসাশী হেত Jc কের। আর মাংসাশী 6াণীেদর 
অOােপি§ে³র :কােনা 6েয়াজন :নই, 6েয়াজন পেড় 
বহৃৎ পাকjলীর। ফেল অেপ`াকৃত :ছাট অOােপি§³ 
এবং বড় পাকjলীর 6াণীরা সং\ােম �েক থাকার 
সামথ5O লাভ কের, হািরেয় :যেত থােক বািকরা। 
পূব5পুcেষর ²ৃিতিচ' িহেসেব :সই অOােপি§³ 
আমরা এখনও বহন কের চলিছ।  

 ঙ) গােয়র cলাম : মানষুেক অেনক সময় ‘নÿ 
বাঁদর’ বা ‘:নেকড এপ’ নােম সে¯াধন করা হয়। 
আমােদর অেনক ব~ুবা~বেদর মেধOই :লামশ 
শরীেরর অিm£ :দখা যায় এখনও। আমরা :লামশ 
6াইেমটেদর :থেক িববিত5 ত হেয়িছ বেলই এই 
আলামত এখনও রেয় :গেছ। 
 

প4ােলর cচাখ 
িববত5 নতে�র সমােলাচনাকারীরা সবেচেয় :বিশ আঙুল 
তুেলেছন মানেুষর :চােখর িদেক। :চােখর মেতা এমন 
িনখুতঁ এবং জ�ল এক� যá কীভােব _দব পিরবত5 ন 
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(i¨vÛg িমউেটশন), 6াকৃিতক িনব5াচেনর মাধOেম সৃি� 
হেত পাের? :হাক না শত সহæ বছর। 

এক� কOােমরার মেতা :চােখরও আেলাকরি4 
:ক©ীভূত করার জনO :লï, আেলাকরি4র পিরমাণ 
িনয়áণ করার জনO আইিরস, আর এই আেলাকরি4 
:থেক ছিব আিবpার করার জনO এক� ফেটা-িরেস®র 
6েয়াজন। এই িতন� যáাংশ একসােথ কাজ করেলই 
:কবল :চাখ িদেয় িকছু :দখা স�ব হেব। :যেহতু িববত5 ন 
ত�মেত, িববত5 ন 6ি�য়া চেল mের mের-তাহেল :লï, 
:র�না, :চােখর মিণ সবকয়� একসােথ একই ধরেনর 
উৎকষ5 সাধন করল কীভােব? িববত5 ন 
সমােলাচনাকারীেদর 6k এটাই। 

কOামিÅয়ান যুেগ শরীেরর ওপর আেলাক 
সংেবদনশীল :ছাট এক� jানিবিশ� 6াণীরা আেলার 
িদক পিরমােপর মাধOেম ঘাতক 6াণীেদর হাত :থেক 
:বেঁচ যাওয়ার অিত সামানO সুেযাগ :পত। সমেয়র সােথ 
সােথ এই রিঙন সমতল jান� :ভতেরর িদেক :ডেব 
িগেয়েছ, ফেল তােদর :দখার `মতা সামানO :বেড়েছ। 
গভীরতা বাড়ার পাশাপািশ পরবত�কােল আেলা :ঢাকার 
jান সc হেয়েছ। অথ5াৎ :দখার `মতা আরও পিরpার 
হেয়েছ। 6িত� `ু¾ািত`ু¾ পিরবত5 ন 6াণীেক সামানO 
হেলও �েক থাকার সুিবধা িদেয়েছ। 

সুইেডেনর ল§ু িব0িবদOালেয়র অধOাপক ডOান এিরক 
িনলসন গেবষণার মাধOেম :বর কের :দখান :য, কীভােব 
এক� 6াণীর শরীেরর ওপর আেলাক সংেবদনশীল :ছাট 
এবং রিঙন jান পরবত�কােল মানেুষর :চােখর মেতা 
জ�ল যেá পিরবিত5 ত হেত পাের।  
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িচt : িপংপং :ডমনেëশন 

 
উপেরর ছিব দ�ু ল`O কcন। বাম :থেক ি@তীয় 
ছিবেত এক� cম, :যখােন এক� মাv বািত বা আেলার 
উৎস আেছ। 6থম ছিবেত হােত ধরা থাকা :বাড5 � 
িদেয় আমরা :স উৎেসর িদেক তাকাই। সবেচেয় বােমর 
গেত5 সমতল কাগজ লাগােনা। যার মাধOেম আমরা Jধু 
বঝুেত পারিছ আেলা আেছ। িক| :কাথা :থেক আেলা 
:বর হেM িকংবা বািত� :কাথায় :তমন িকছুই জানা 
যােM না। তারপেরর গেত5 এক� িপংপং বল রাখা। :য 
বল�র আেলা 6েবেশর jান� চওড়া আর গভীরতা 
কম। এর মাধOেম আেগর সাদা কাগজ :থেক িকছুটা 
ভােলাভােব আেলার উৎস সyেক5  ধারণা করা স�ব 
হেM। তার পেররটার আেলা 6েবেশর jান আেগরটার 
:চেয় সং�িচত এবং গভীরতা :বিশ। সব5 ডােনরটার 
আেলা 6েবেশর jান সবেচেয় সং�িচত এবং গভীরতা 
সবেচেয় :বিশ। আর এ� িদেয়ই আমরা সবেচেয় 
ভােলাভােব আেলা�র উৎস বঝুেত পারিছ। 

এখন 6াকৃিতক িনব5াচন ত� অনযুায়ী, 6িত� 
পিরবত5 নই 6াণীেক িকিÏৎ হেলও আ�মণকারীর হাত 
:থেক বাঁচার সুিবধা 6দান কেরেছ। যারা সামানO :দখেত 
পােM তােদর :বেঁচ থাকার স�াবনা :বেড়েছ, :বেড়েছ 
তােদর সlান বংশবিৃKর স�াবনা। অপরিদেক অথব5রা 
হািরেয় :গেছ। ধীের ধীের বংশান�ুেম উsিত হেয়েছ 
দিৃ�শি�র। সমেয়র সােথ সােথ Jcর এই আেলাক  
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LM তরেল পিরপূণ5 

 

 
তরল ঘন হেM 

 

 
িচt : পূণ5াz :চােখর উ�েবর িবিভs mর 
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সংেবদনশীল jান :র�নায় পিরণত হেয়েছ, সামেন 
এক� :লেïর উৎপিf হেয়েছ। 

 
 

ধারণা করা হয়, 6াকৃিতকভােব :লেïর উৎপিf 
হেয়েছ যখন :চাখেক পূণ5 কের রাখা LM তরেলর ঘন£ 
সমেয়র সােথ সােথ :বেড়েছ। ছিবেত :দখুন, সাদা অংশ� 
_তির হেM :চাখেক পূণ5 কের রাখা LM তরেলর 
মাধOেম। তরেলর ঘন£ যত :বেড়েছ :লেïর গঠন তত 
ভােলা হেয়েছ, 6খর হেয়েছ দিৃ�শি�। 

বেল রাখা 6েয়াজন িব^ানীেদর _তির করা :চােখর 
িববত5 েনর 6িত� mর বত5 মােন জীিবত 6াণীেদর মেধOই 
ল`O করা যায়। এছাড়াও Jধু আেলাক সংেবদনশীল 
jান িবিশ� 6াণী িছল আজ :থেক ৫৫ :কা� বছর 
আেগ। িব^ানীরা গণনা কের :বর কেরেছন, এই আেলাক 
সংেবদনশীল :চাখ ধীের ধীের মানেুষর :চােখর মেতা 
হেয় ওঠার জনO সময় 6েয়াজন মাv ৩৬৪ হাজার 
বছর। 
 
িডজাইন না ব4াড িডজাইন? 
মানেুষর :চােখর অি`পেটর :ভতের এক ধরেনর 
আেলা\াহী :কাষ আেছ যারা বাইেরর আেলা \হণ কের 
এবং এক¢M অপ�ক নােভ5 র (আেলাক\াহী জাল) 
মাধOেম তােক মিmেp :পৗঁছেনার বOবjা কের, ফেল আমরা 
:দখেত পাই। িক| মজার বOাপার হেলা, অি`পেটর �ক 
সামেন এই øায়ু¢েলা জােলর মেতা ছড়ােনা থােক, এবং 
এই øায়ু¢েলােক :য র�নালী¢েলা র� সরবরাহ কের 
তারাও আমােদর অি`পেটর সামেনই িবmৃত থােক। ফেল 
আেলা বাধা পায় এবং আমােদর দিৃ�শি� িকছুটা হেলও 
7ান হেয় যায়। øায়ু¢েলার এই অসুিবধাজনক অবjােনর 
কারেণ আমােদর :চােখ আেরক� বড় সমসOা :দখা 
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িদেয়েছ। øায়িবক জাল� মিmেp :পৗঁছেনার জনO 
অি`পটেক ফুেটা কের তার িভতর িদেয় পথ কের 
িনেয়েছ। এর ফেল উৎপিf হেয়েছ এক� অ~িব�রু (blind 
spot)67। 

��র, িবড়াল িকংবা ঈগেলর দিৃ�শি� :য মানেুষর 
:চােখর :চেয় :বিশ তা সবাই জােন। মানষু :তা বলেত 
:গেল রাতকানা, িক| অেনক 6াণীই আেছ রােত খুব 
ভােলা :দখেত পায়। আবার অেনক 6াণীই আেছ যােদর 
:চােখ :কােনা অ~িব� ু :নই। :যমন, Cুইড বা 
অে�াপাস। এেদর মানেুষর মেতাই এক ধরেনর :লï 
এবং অি`পটওয়ালা :চাখ থাকেলও অপ�ক নাভ5 ¢েলা 
অি`পেটর :পছেন অবjান কের এবং তার ফেল তােদর 
:চােখ :কােনা অ~িব�রু উৎপিf হয় িন। 

মানেুষর :চােখর এই সীমাবKতােক অেনেকই ‘বOাড 
িডজাইন’ বেল অিভিহত কের থােকন। অবশO :চাখ 
িদেয় :যেহতু ভােলাভােবই কাজ চািলেয় :নওয়া যােM 
তাই ‘বOাড িডজাইন’-এর মেতা শÜ 6েয়ােগ নারাজ 
জীবিব^ানী :কেনথ িমলার। তার মেত, :চােখর এমন 
হওয়ার কারণ িববত5 ন ত� িদেয় :বশ ভােলাভােব :বাঝা 
যায়68। িববত5 ন কাজ কের Jধু ইেতামেধO _তির বা 
িবদOমান গঠনেক পিরবত5 ন করার মাধOেম, :স রাতারািত 
নতুন কের িকছু সৃি� কের :ফলেত পাের না। মানেুষর 
মেতা :মcদ�ী 6াণীর :চাখ _তির হেয়েছ অেনক আেগই 
উ�ূত হওয়া মিmেpর বাইেরর িদেকর অংশেক পিরবত5 ন 
কের। বgকাল ধের িববত5 ন 6ি�য়ায় মিmেpর বাইেরর 
িদক আেলাক সংেবদনশীল হেয়েছ, তারপর ধীের ধীের 
অি`পেটর আকার ধারণ কেরেছ। :যেহতু মিmেpর 
                                                
67 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution 

reveals a Universe Without Design, London, New York, : Norton, 1987 

পৃtা নং ৯৩। 

68 Kenneth R. Miller, ‘Life’s Grand Design’, পৃtা নং ২৪-৩২। 
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পুরেনা মলূ গঠন� বদেল যায় িন, তাই জােলর মেতা 
ছিড়েয় থাকা øায়ু¢েলাও তােদর আেগর অবjােনই রেয় 
:গেছ। িক| অনOিদেক Cুইড জাতীয় 6াণীর :চাখ 
িববিত5 ত হেয়েছ তােদর চামড়ার অংশ :থেক, মিmেpর 
অংশ :থেক নয়। এে`েv £েকর øায়ু¢েলা মিmেpর মেতা 
�ক বাইেরর mের না :থেক :ভতেরর mের সাজােনা 
থােক, আর এ কারেণই øায়ু¢েলা :চােখর অি`পেটর 
সামেন নয় বরং :পছেনই রেয় :গেছ। :চােখর :`েv 
তাই ¢ড িডজাইন বা বOাড িডজাইন তক5  অ6াসিzক। 
এটােক :তা আদেপ িডজাইনই করা হয় িন। 

 

 
িচt : মানেুষর :চােখর :ভতের _তির হওয়া অ~িব� ু
িববত5 েনর পেথ অlত চি¨শ রকমভােব :চাখ _তির 

হেত পারত69। আেলাক-রি4 শনা� এবং :ক©ীভূত 
করার আট� িভs উপােয়র স~ান িদেয়েছন িনউেরা-
িব^ানীরা70। িক| পিরেবশ এবং 6াকৃিতক িনব5াচেনর 
যুেK অসংখO সমাধােনর মেধO এক� সমাধান �েক 

                                                
69 Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, W. W. Norton & 

Company,1997, ‘The Fortyfold Path to Enlightenment’ অধOায়। 
70 R. D. Fernald, ‘Evolution of Eyes, Current Opinion in Neurobiology’, পৃtা 

নং ৪৪৪-৫০। 
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িগেয়েছ। সংে`েপ, :চােখর গঠন যিদ বাইেরর কারও 
হmে`প বOতীত, Jধু বÎগত 6ি�য়ায় উ�ব হেতা 
তাহেল :দখেত :যমন হওয়ার কথা িছল �ক :তমনই 
হেয়েছ। :চােখর গঠেন কারও হাত :নই, :নই :কােনা 
মহাপরা�মশালী নকশাকারেকর িনপুণতা। 

 
অসmাব4তা 
বত5 মান সমেয়র সবেচেয় জনি6য় ইসলািম পি�ত জািকর 
নােয়েকর িববত5 ন ত� িনেয় সাত িমিনেটর :লকচার� 
অনলাইন িমিডয়ায় খুবই জনি6য়। সাত িমিনেট 6ায় 
২৮� িমথOা বা ভুল কথার মাধOেম জািকর নােয়ক 
ডারউইেনর িববত5 ন ত� ভুল 6মাণ করেত না পারেলও 
সৃি�বাদীরা কতটা অ^ তা �কই 6মাণ কেরেছন71। 
এই সাত িমিনেটর মেধO মাv পাঁচ :সেক§ সময় জািকর 
নােয়ক িববত5 ন ঘটার ‘স�াবনা’ িনেয় আেলাচনা 
কেরেছন হাসেত হাসেত, কারণ তার মেত, এটা সবাই 
বঝুেত পাের এপ (Ape) :থেক িববিত5 ত হেয় মানষু 
হওয়ার স�াবনা কী পিরমাণ `ু¾। 6ায় সকল 
সৃি�বাদীরা এক 6জািত :থেক অনO 6জািতেত ôপাlিরত 
হওয়ার স�াবনােক ‘শেূনOর কাছাকািছ’ রায় িদেয় 
িববত5 ন ত�েক বািতল কের :দন।  

অেনেক অেনকভােব বলেলও সবেচেয় যথাযথ যুি�টা 
এমন, এক 6াণী :থেক অনO 6াণীেত পিরবত5 েনর জনO 
আলাদা-আলাদা অসংখO িমউেটশন হেত হেব। 6িত� 
িমউেটশন হওয়ার স�াবনাই :যখােন 6ায় শেূনOর 
কাছাকািছ, :সখােন সব¢েলা একসােথ হেয় আলাদা এক� 
6াণী সৃি� হওয়া অক নীয় বOাপার। ধরা যাক, এক� 
                                                
71  জািকর নােয়েকর িমথOাচার : 6সz িববত5 ন। খান মহুাnদ 

(িশ`ানিবস), ম�ুমনা 
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ছíার ¢� পাঁচবার িনে`প করা হেব। পাঁচবার িনে`েপ 
যিদ পয5ায়�েম ৩, ২, ৬, ২, ৫ উেঠ আেস তাহেল ধের 
:নওয়া হেব :য এক� 6াণী :থেক আেরক� 6াণী 
িববিত5 ত হেলা। এখন পাঁচবার ছíা িনে`প কের ৩, ২, 

৬, ২, ৫ পাওয়ার স�াবনা 1
6 ×

1
6 ×

1
6 ×

1
6 ×

1
6  বা 1

7776  = 

৭৭৭৬ বাের একবার। এক� নতুন 6জািতর িববত5 ন 
িকংবা এক� নতুন অেzর িববিত5 ত হওয়ার স�াবনা 
এরেচেয় অেনক অেনক কম, সুতরাং িববত5 ন এক� 
অস�ব বOাপার! 

উপেরর উদাহরেণ স�াবনার :য িচv তুেল ধরা 
হেয়েছ তােত আপিf না থাকেলও িববত5 েনর সােথ এেক 
:মলােনা মারাoক ¹�পূণ5 এবং অ6াসিzক। :চােখর 
:`েv আমরা :দেখিছ, িববত5 ন হওয়ার জনO অসংখO পথ 
:খালা থােক। এখন এক� পথ \হণ কের :ফলার পর 
আমরা যিদ :সই পথ� \হণ করার স�াবনা িহসাব 
কির তাহেল :সটা যুি�সংগত হেব না। উদাহরেণর 
মাধOেম কথাটা পিরpার করা যাক। 

এক� তােসর পOােকেট বাহাs� তাস থােক। এখন 
:দাকান :থেক পOােকট িকেন, আমরা :টিবেলর ওপর 
:স¢েলা সাজালাম। ধির, আমােদর সামেন ১০৬৮ (১ 
এরপর ৬৮� শনূO) � তাস আেছ। এখন তাস¢েলােক 
বmায় ভের ঝাঁকােত Jc কির। ঝাঁকােনা :শেষ আমরা 
বmা :থেক ছয়� কাড5  :বর করব। ধরা যাক, আমরা 
6থেম :পলাম :òড-এর :টíা। এরপর যথা�েম 
ডাইেসর সাত, Ãাবেসর দশ, Ãাবেসর িবিব, ডাইেসর দইু, 
হাট5 েসর রাজা। এখন হােতর মেধO 6া½ অন�ুেমর পাঁচ� 
তাস ধের আমরা যিদ ১০৬৮ � তােসর মধO :থেক 
এেদর পাওয়ার স�াবনা :বর কের বিল :য, 6া½ 
অন�ুম� পাওয়ার স�াবনা অতOl `ু¾, সুতরাং এই 
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পাঁচ� তাস পাওয়া অস�ব, তাহেল কী হেব? হেব না। 
বmায় ঝাঁিক িদেয় পাঁচটা :হাক, দশটা :হাক, :য কয়� 
তাসই আমরা :বর কির না :কন, সবসময়ই এক� 
অন�ুম পাব এবং সবসময়ই :সই িনিদ5� অন�ুম 
পাওয়ার স�াবনা শেূনOর কাছাকািছ হেব। তার মােন 
এই না :য আমােদর স�াবনা িহসাব :শষ করার পর 
হাত :থেক তাস¢েলা উধাও হেয় যােব।  

িববত5 ন ত� অনসুাের,ইতmতিবি`½ িমউেটশেনর 
কারেণ জনপুে� অসংখO ভOািরেয়শন _তির হয়। 
বOাপারটােক তুলনা করা যায় :òইড �াy :খলার 
সােথ। চার জন :খেলায়াড়, বÄেন সবাই ১৩� কের 
তাস পােবন। এখন এই চারজেনর মেধO এক জেনর হােত 
বািক িতন জন অেপ`া ভােলা তাস থাকেব, সুতরাং 
িতিন িজতেবন। 6কৃিতেতও নন i¨vÛg 6াকৃিতক 
িনব5াচেনর কারেণ সবেচেয় উপেযাগীরা �েক থােক, 
বািকরা ঝের পেড়। :òইড �ােy জয়ী মানষু�র হােতর 
কাড5  :দেখ :কউ যিদ মlবO কের এমন কি¯েনশন 
পাওয়া অস�ব, তাহেল তােক কী বলা যােব? একইভােব 
6কৃিতেত ইেতামেধO �েক থাকা এক জনেক ধের :কউ 
যিদ স�াবনা িহসাব কের এবং বেল :য স�াবনা খুব 
কম, সুতরাং এ� ঘেট িন তাহেল :সটা িনঃসে�েহ 
îািlপূণ5। Jধু িববত5 ন নয়, 6ােণর উৎপিfর :`েvও :য 
এধরেনর গণনা ভুল বেল 6মািণত হেয়েছ, এটা িনেয় 
আেলাচনা করা হেয়েছ এই বইেয়র ‘:ðডিরক হেয়েলর 
:বািয়ং ৭৪৭ ফOালািস’ অধOােয়।  

 
িবেহ’র hাস অেযাগ4 জbলতা 
পOােলর মেতা আেরকজন িবখOাত সৃি�বােদর 6ব�া 
মাইেকল িবেহ। ১৯৯৬ সােল 6কািশত তার জনি6য় 
বই, ‘Darwin’s Black Box : The Biochemical Challenge to 
Evolution’ এ িতিন ‘Irreducible Complexity’ বা ,াস 
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অেযাগO জ�লতা নােম নতুন এক শÜমালা পাঠেকর 
সামেন তুেল ধেরন। িতিন বেলন, এক� িনিদ5� যেá 
:বশ কেয়ক� অংশ থােক এবং এেদর মধO :থেক 
:যেকােনা এক� অেকেজা হেল, বা না থাকেল :স� আর 
কাজ কের না। িতিন তার বইেয় বেলন- 

:য সমm _জব তá (Biological System) নানা ধরেনর, 
পয5ায়�িমক িকংবা সামানO পিরবত5 েনর মধO িদেয় 
:কােনাভােবই গ�ত হেত পাের না, তােদর আিম ‘,াস 
অেযাগO জ�ল’ (Irreducible Complex) নােম অিভিহত কির। 
‘,াস অেযাগO জ�লতা’ আমার :দওয়া এক বণ5াঢO 
শÜমালা যার মাধOেম আিম পারòিরক িমথি8য়ায় অংশ 
:নওয়া একািধক যáাংেশর এক� িসে�ম :বাঝাই-যার 
মধO :থেক এক� অংশ খুেল িনেলই িসে�ম� কাজ 
করেব না।  
ইঁদরু মারার যáেক িতিন উদাহরণ িহেসেব :টেন 

আেনন। এ যá�র মেধO কেয়ক� অংশ থােক : ১. 
কােঠর পাটাতন ২. ধাতব হাতুিড়, যা ইঁদরু মাের, ৩. 
ি9ং, যার :শষ মাথা হাতুিড়র সােথ আটকােনা থােক 
৪. ফাঁদ যা ি9ং�েক িবম�ু কের ৫. ধাতব দ� যা 
ফাঁেদর সােথ যু� থােক এবং হাতুিড়�েক ধের রােখ72। 
এখন যিদ যá�র এক� অংশ (:স� ি9ং হেত পাের, 
হেত পাের ধাতব কাঠােমা) না থােক বা অেকেজা 
থােক, তাহেল সyূণ5 যá�ই অ6েয়াজনীয় হেয় যায়। 
এ� আর ইঁদরুেক মারা :তা দেূরর কথা, ধরেতও পারেব 
না। িবেহ’র মেত, এ� ,াস অেযাগO জ�ল িসে�েমর 
এক� ভােলা উদাহরণ। এখােন 6িত� অংেশর আলাদা 
:কােনা মলূO :নই। যখন তােদর এক� বিুKমান মানষু 
@ারা 6েয়াজন :মাতােবক একিvত করা হয়, তখনই এ� 
                                                
72 বনOা আহেমদ, িববত5 েনর পথ ধের (অবসর 6কাশনী, ঢাকা)। 

অধOায় ‘ইেwিলেজw িডজাইন : সৃি�তে�র িববত5 ন’। 
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কম5̀ ম হেয় ওেঠ। �ক একইভােব িবেহ মেন কেরন, 
6কৃিতেত বOাকেটিরয়ার ÚOােজলাম¢েলা ,াস অেযাগO 
জ�ল। এ ÚOােজলাম¢েলার 6াlেদেশ এক ধরেনর 
_জবমটর আেছ :য¢েলােক বOাকেটিরয়ার :কাষ¢েলা L-
6চালেনর কােজ বOবহার কের। তার সােথ চাবেুকর 
মেতা :দখেত এক ধরেনর 6েপলারও আেছ, :য¢েলা ঐ 
আণিবক মটেরর সােথ ঘুরেত পাের। :6ােপলার¢েলা 
এক� ইউিনভাস5াল জেয়েwর মাধOেম :মাটেরর সােথ 
লাগােনা থােক। :মাটর� আবার এক ধরেনর :6া�েনর 
মাধOেম জায়গামেতা রাখা থােক, :য¢েলা িবেহ’র মেত 
�Oাটােরর ভূিমকা পালন কের। আেরক ধরেনর :6া�ন 
বিুশং পদােথ5র ভূিমকা পালন কের, যার ফেল চালক-
m�দ�� বOাকেটিরয়ার :মমেÅনেক িবK করেত পাের। 
িবেহ বেলন, বOাকেটিরয়ার ÚOােজলামেক �কমেতা 
কম5̀ ম রাখেত ডজন খােনক িভs িভs :6া�ন 
সিnিলতভােব কাজ কের। :যেকােনা এক� :6া�েনর 
অভােব ÚOােজলাম কাজ করেব না, এমনিক :কাষ¢েলা 
:ভেঙ পড়েব73। 
িবেহ জানেতন না :য, ‘,াস অেযাগO জ�লতা’ নামক 
শেÜর বO�নায় িববত5 নেক ভুল 6মােণ বই :লখার 6ায় 
ষাট বছর আেগই :নােবল িবজয়ী হারমান :জােসফ 
মলুার িববত5 েনর ,াস অেযাগO জ�লতা বOাখOা 
কেরিছেলন, তখন :থেকই :সটা িবেহ বOতীত অনO 
সকেলর কােছ িছল জীবিব^ােনর সাধারণ ^ান িহেসেব 
^াত74। িবেশষত িজেনর িবেমাচন এবং 6িতিলিপকরণ 

                                                
73  বনOা আহেমদ, িববত5 েনর পথ ধের, পূেব5া� । 
74 H. J. Muller, ‘Recersibility in Evolution Considered from the Standpoint of 

Genetics’ Biological Review 14 (1939) : 261- 80. সৃি�বাদীরা এক� 
কথা 6ায়ই বেল থােকন, আজ অবিধ :কােনা িববত5 ন িব^ানী 

:নােবল পুরCার লাভ কেরন িন, যা িমথOা। 
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খুবই সাধারণ, যার মাধOেম ,াস অেযাগO জ�লতার 
মেতা _বিশ�O সহেজই _তির হেত পাের75,76। িববত5 েনর 
পথ ধের বইেয়র, ‘ইেwিলেজw িডজাইন : সৃি�তে�র 
িববত5 ন’ 6বে~ বনOা আহেমদ অধOাপক িবেহ’র যুি�র 
অেযৗি�কতা খ�ন করেত িগেয় বেলেছন- 

িবেহ’র উদাহরেণ বিণ5ত ঐ ইঁদরু মারার কল�র কথাই 
ধcন। কল� 8ু Êাইভার িদেয় খুেল এর ফাঁদ এবং 
ধাতব দ�� সিরেয় িনন। এবার আপনার হােত :য� 
থাকেব :স� আর ইঁদেুরর কল নয়, বরং অবিশ� িতন� 
যáাংশ িদেয় গ�ত :মিশন�েক আপিন সহেজই টাই িÃপ 
িকংবা :পপার িÃপ িহেসেব বOবহার করেত পারেবন। 
এবাের ি9ং�েক সিরেয় িনন। এবাের আপনার হােত 
থাকেব দইু-যáাংেশর চািবর :চইন। আবার 6থেম সিরেয় 
:নওয়া ফাঁদ�েক মাছ ধরার িছপ িহেসেবও আপিন 
বOবহার করেত পারেবন, �ক :যমিনভােব কােঠর 
পাটাতন�েক বOবহার করেত পারেবন, ‘:পপার ওেয়ট’ 
িহেসেব। অথ5াৎ :য িসে�ম�েক এত`ণ ,াস অেযাগO 
জ�ল বেল ভাবা হিMল, তােক আরও :ছাট :ছাটভােব 
:ভেঙ :ফলেল অনOানO অেনক 6েয়াজনীয় কােজ লাগােনা 
যায়। 
 

                                                
75 Sean D. Hooper and Otto G. Berg, On the Nature of Gene Innovation : 

Duplication Patterns in Microbial Genomes, Mol. Biol. Evol. 20(6) :945-
954. 2003 

76 Lynch M, Conery JS., The evolutionary fate and consequences of duplicate 
genes, Science 290, 1151–1155. 
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িচt : ইঁদরু মারার যá এবং িবেহ’র ,াস অেযাগO জ�লতা 
মজার বOাপার হেলা, িববত5 েনর পেথ 6াণীেদর ধম5 

বা ¢ণাবিলর পিরবত5 ন হয়। চািবর :চইন :থেক :পপার 
িÃপ, :পপার িÃপ :থেক আবার ইঁদরু কল, ¢ণাবিলর 
এমন পিরবত5 ন (আ`িরক ভােব :পপার িÃপ বা চািবর 
িরং :বাঝােনা হেM না) :য 6ািণজগেতও হেM :সটা 
িব^ানীরা 6মাণ কের :দিখেয়েছন77। কীভােব এমন� 
ঘেট :স�র বOাখOা িববত5 নীয় জীবিব^ােন এক� 
6িতিtত সতO। িনিদ5� এক� _জবযá Jcেত এক 
ধরেনর কাজ করেলও 6াকৃিতক িনব5াচেনর কারেণ 
�মাåেয় :দেহর জ�লতা বিৃKর সােথ সােথ :সই িনিদ5� 
যá িভs ধরেনর কাজ করার `মতা লাভ কের। 
মানেুষর :চােখর িববত5 েনর অংেশ �ক এমন িজিনস 
আমরা :দেখিছ। :যমন, পািখর পালক যখন 6থেম উ�ূত 

                                                
77 Doriit, review of Darwin’s Black Box; Miller, Finding Darwin’s God; 

Perakh, Unintelligent Design; Davis Ussery, ‘Darwin’s Transparent Box : 
The Biochemical Evidence for Evolution.’ in Young and Edis, Why 

Intelligent Design Fails, চতুথ5 অধOায়। 
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হেয়িছল, :সটা আকােশ উড়ার কথা মাথায় :রেখ হয়িন, 
বরং তার :দেহর তাপমাvােক িনয়áণ করাই িছল মখুO, 
পরবত�েত িববত5 েনর অসংখO ধাপ :পিরেয় অেনক পের 
:সটা ডানায় ôপাlিরত হেয় পািখেক উড়ার `মতা 
এেন িদেয়েছ।  

এবার আসা যাক ÚOােজলাম আর :6া�েনর 
আেলাচনায়। ‘িববত5 ন পথ ধের’ বই :থেক পুনরায় 
উKৃত- 

িবেহ :যমন :ভেবিছেলন :কােনা :6া�ন সিরেয় :ফলেল 
ÚOােজলাম আর কাজ করেব না, অথ5াৎ পুেরা িসে�ম�ই 
অেকেজা হেয় পড়েব, তা :মােটও সতO নয়। Åাউন 
ইউিনভািস5�র অধOাপক :কেনথ িমলার পরী`া কের 
:দিখেয়েছন িকছু ¢c£পূণ5 :6া�ন সিরেয় :ফলার পরও 
ÚOােজলাম¢েলা কাজ করেছ; বg বOাকেটিরয়া এ�েক অনO 
:কােষর :ভতের িবষ :ঢেল :দওয়ার উপকরণ িহেসেব 
বOবহার করেছ। অথ5াৎ িব^ানীরা 6মাণ করেত :পেরেছন 
:য, ÚOােজলােমর িবিভs অংশ¢েলা আলাদা আলাদাভােব 
িভs কাজ করেলও 6াকৃিতক িনব5াচেনর কারেণ এ� 
�েক থাকার সুিবধা :পেত পাের। জীবিব^ােন এমন 
অেনক উদাহরণ :দওয়া যায় :য িবিভs অz-6তOz¢েলা 
একসময় এক উে¥েশO বOবèত হেলও পরবত�কােল অনO 
কােজ বOবèত হেয়েছ। উে¨খেযাগO উদাহরণ হেM 
সরীসৃেপর :চায়ােলর হাড় :থেক mনOপায়ী 6াণীর কােনর 
উৎপিf। আজেক আমােদর কােনর িদেক তাকােল :স�েক 
‘,াস অেযাগO জ�ল’ মেন হেত পাের, িক| আিদকােল 
তা িছল না। এমন নয় :য, হঠাৎ কেরই একিদন mনOপায়ী 
6াণীেদর ক3া িবহীন :চায়ােলর হাড়¢েলা �ক করল 
তারা কােনর হােড় পিরণত হেয় যােব; বরং িববত5 েনর 
পথ ধের অেনক চড়াই উৎরাই :পিরেয়ই তারা আজেকর 
ôপ ধারণ কেরেছ। সুতরাং উৎপিfর সামি\ক ইিতহাস 
না :জেন Jধু :চাখ, কান িকংবা ÚOােজলােমর িদেক 
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তাকােল এ¢েলােক ‘,াস অেযাগO জ�ল’ বেল মেন হেত 
পাের _বিক। 
জীবিব^ােনর গেবষণাপেv mনOপায়ীেদর কােনর 

মেতা অসংখO উদাহরণ :চােখ পড়েব। জীবা4িব^ানী 
ি�েফন :জ. ¢ü পা�ার বKৃাzিুলর মাধOেম এই 
িবষয়� বOাখOা করেছন সবেচেয় সফলভােব78। পা�ার 
হােত ছয়� কের আঙুল থােক। এর মেধO বKৃাzিুল� 
আদেত আঙুল নয়, বরÏ কবিজর হাড় :য� বিৃK6া½ 
হেয় পা�ার একমাv খাবার বাঁশ ধের রাখার সুিবধােথ5 
আঙুেল পিরণত হেয়েছ। যাই :হাক, িবেহ তার বইেয় 
এমন আরও উদাহরণ হািজর কেরেছন যার 6ায় 
সব¢েলাই িব^ানীরা িববত5 েনর আেলােক স�কভােব 
বOাখOা কের িদেয়েছন। িবেহ’র ইMা িছল, শনূOjান খুেঁজ 
:সখােন :কােনা ইেwিলেজw িডজাইনার বিসেয় :দওয়া, 
িক| অতOl পিরতােপর িবষয় হেM, শনূOjানটাও িতিন 
�কমেতা খুেঁজ :বর করেত পােরন িন। 

উইিলয়াম পOােল যখন 6থম আঠােরা শতেক 
‘আ¢5েমw অব িডজাইন’ বা সৃি�র অনকুে র অবতারণা 
কেরিছেলন, তখন িতিন :চােখর গঠন :দেখ যারপরনাই 
িবি²ত হেয়িছেলন। পOােল :ভেবিছেলন :চােখর মেতা 
এক� জ�ল 6তOz :কােনাভােবই 6াকৃিতক উপােয় 
িববিত5 ত হেত পাের না। িক| আজেকর িদেনর 
জীবিব^ানীরা পয5া½ তেথOর িভিfেত 6াকৃিতক িনয়েম 
:চােখর িববত5 েনর ধাপ¢েলা স¯ে~ পুেরাপুির িনি¦ত 
হেয়েছন। মOাট ইয়ং তার এক� 6বে~ বেলন- ‘আধা-
:চােখর যুি� \হণেযাগO হেM না :দেখ ড. িবেহ এখন 
আধা ÚOােজলােমর যুি� হািজর কেরেছন; আর একটা 
গালভরা নামও খুেঁজ :বর কেরেছন-‘ইিরিডউিসবল 

                                                
78 Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb (New York : Norton, 1980), ১৯-

৩৪ পৃtা। 
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কমেি³�’। িক| এ� ওই পুরেনা আধা :চােখর 
যুি�ই। বানােনা এই গালভরা পিরভাষা� বাদ িদেল 
এ� :শষ পয5l ওই অ^তাসূচক যুি� বা ‘গড ইন 
গOাপ#’79 ছাড়া আর িকছু নয়। 

 
cডmিsর গািণিতক চালািক 
:সিদন চার মােসর তাবলীগ :থেক :ফরত আসা এক 
ব~ুেক িজে^স করলাম, আ¨াহ :য আেছ এটা তুই 
কীভােব জািনস? :স িনেদ5 াষ জবাব িদল, চারপােশর 
এইসব সৃি� :দখেল :তা :বাঝা যায় :য আ¨াহ আেছন। 
আিম তেতািধক িনেদ5 াষ ভিzেত জবাব িদলাম, এমন কী 
হেত পাের না, আ¨াহ এেদর সৃি� কেরন িন? তখন :স 
জানােলা, তাহেল িক এমিন এমিন হেয়েছ? এই িনবে~র 
িশেরানামও এক� বgল 6চািরত ইসলািমক গান :যখােন 
æ�ার সুিনপুণ :কৗশল বণ5না করা হেয়েছ। এছাড়া, 
সাধারণভােব আমরা সবাই জগেতর নানা ধরেনর জ�ল 
বOাপার :দেখ এতটাই িবেমািহত হই :য, এ¢েলা :য িনেজ 
িনেজ এমন হেত পাের িকংবা 6াকৃিতক কারেণ এমন 
হেত পাের তা :মেন :নওয়াটােক পাগলািম বেল ঠাওর 
হয়। আর :সটােকই বOবহার কের যুি� (!) উপjাপন 
কেরন পOােল, িবেহ’র মেতা ধম5েবfারা। 

ইেwিলেজw িডজাইেনর খOাতনামা আেরকজন 6ব�া 
উইিলয়াম :ড¯িC। এই সময় পয5l ইেwিলেজw িডজাইন 
সমথ5ন কের িবেহ’র বই সংখOা এক� হেলও তার 
িডসকভাির ইï��উেটর (আইিড 6চারণার :ক©ীয় 
সংjা িহেসেব পিরিচত) আেরকজন সহকম� :ড¯িCর 
বইেয়র সংখOা :বশ কেয়ক� এবং িনবে~র সংখOা 

                                                
79 Matt Young, Grand Designs and Facile Analogies : Exposing Behe’s 

Mousetrap and Dembski’s Arrow’, Why Intelligent Design Fails : A 
Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press (June 
25, 2004) 
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অসংখO80। পOােল, িবেহ’র :থেক দশ ¢ণ এিগেয় থাকা 
:ড¯িC 6চার কের :বড়ান 6কৃিতর ‘িডজাইন:’ হওয়ার 
িবষয়� গািণিতকভােব 6মাণেযাগO। তার মেত, 6কৃিতর 
িবিভs জায়গায় ‘সুিনিদ5�ভােব উপjািপত তথO’-এর 
স~ান পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সােল 6কািশত বই 
‘ইেwিলেজw িডজাইন’-এ :ড¯িC এক� উদাহরণ 6দান 
করার পর বেলন, :যেহতু :কােনা বÎেত সাধারণ 
6াকৃিতক উপােয় সুিনিদ5� তথO উৎপাদন হওয়া অস�ব, 
সুতরাং এটা সহেজই :বাধগমO, :কােনা একজন পিরক ক 
বা িডজাইনার এই কাজ� কেরেছন তার অিmে£র 6মাণ 
মানষুেক অবিহত করেত81। ব�বOেক যুি�সংগত করেত 
িতিন কাল5 সOাগােনর উপনOাস ‘কনটOা�’ অবল¯েন 
_তির একই নােমর চলি»েvর 6সz :টেন আেনন82। এই 
চলি»েv পৃিথবীর :জOািতিব5দরা এক� এ³�া 
:টেরিëয়াল বাত5 ার স~ান লাভ কেরন, :য� ভাষাlর 
কের তারা :দখেত পান মহাশেূনOর অপর 6াl :থেক 
‘:ক বা কারা’ তােদর কােছ ২ :থেক ১০১ পয5l 
6েতOক� 6াইম সংখOা পা�েয়েছন। আর এই 6াইম 
সংখOা পাওয়ার পর চলি»েvর :জOািতিব5দরা বঝুেত 
পােরন, বাত5 া� :যই পা�েয় থা�ক না :কন, :স অবশOই 
বিুKমান। :ড¯িC তারপর উপসংহার টােনন :য, 
6কৃিতেত 6া½ এমন সুিনিদ5� গািণিতক তথOও িনি¦ত 
কের :য, এই তথO¢েলা জগেতর বাইেরর কােরা কাজ 
এবং িতিনই মহাপিরক ক, িডজাইনার ঈ0র। 

িক| এক� সুশçৃল গািণিতক �েমর স~ান 
পাওয়ার জনO :ড¯িCর বিহিব5ে0র কারও সংেকেতর 
জনO অেপ`া করার 6েয়াজন :নই। তার বাসার পােশ 
                                                
80 Dembski, ‘The Design Inference’, ‘Intelligent Design’, ‘The Design 

Inference.’ 
81  পূেব5া� 
82  ৬ পূেব5া�, পৃtা ১২৮-৩১। 
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ফুেলর বাগান আেছ িকনা আমােদর জানা :নই, যিদ 
থােক তাহেল :স বাগােন িগেয় িবিভs ফুেলর পাপিড়র 
সংখOা গণনা করেলই িতিন ‘6াকৃিতকভােব’ উৎপািদত 
চমৎকার গািণিতক �েমর স~ান পােবন, যােক গিণেত 
বলা হয় িফেবানািচ রািশমালা। িফেবানািচ রািশমালা 
অেনক¢েলা সংখOার এক� :সট :যখােন 6িত� সংখOা 
তার পূব5বত� দইু� সংখOার :যাগফেলর সমান : ০, ১, 
১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, …। 6কৃিতর অসংখO 
ফুেলর সব5েমাট পাপিড় সংখOা এক� িফেবানািচ রািশ। 
:যমন : বাটারকােপর পাপিড় সংখOা ৫, গাঁদা ফুেলর 
১৩, এসটােস5র ২১। 

তেব একটা িবষয় :বাঝা যােM পOােল, িবেহ’র 
তুলনায় :ড¯িCর দািব অেনক :বিশ বOবহািরক ও 
6যুি� িনভ5 র। সুতরাং এ¢েলা �কমেতা উপলিõ করা 
এবং পরী`া িনরী`া করার জনO 6েয়াজন িবেশষ^ 
মানষু। ঘটনা�েম অেনক িবেশষ^ই এই ক�টু� \হণ 
কেরেছন এবং তােদর 6েতOেকই :দিখেয়েছন :ড¯িCর 
উপjািপত 6িত� দািব এবং তা :থেক :টেন আনা 
উপসংহার� মারাoক ¹�যু�83। 

 
আl+েমn nম ব4াড িডজাইন 

সৃি�র সুিনপুণ নকশা বা ইেwিলেজw িডজাইন িনেয় 
মানেুষর কী মাতামািত! এই মােজজা তারা Cুল, কেলেজর 
পাঠOপুmেকও অlভু5 � করেত চায়। আের ভাই, িনেজর 
শরীেরর িদেকই একটু তািকেয় :দখুন না। এটা িক 
ইেwিলেজw িডজাইেনর :কােনা নমনুা? একজন 

                                                
83 এই িবষেয় নতুন :লখার জনO পেড় :দখা :যেত পাের, Why 

Intelligent Design Fails বইেয়র Gishlack, Shanks এবং Karsai; Hurd, 

Shallit এবং Elsberry; Perakh in Young এবং Edis এর িলিখত 

অধOায়¢েলা। 
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ইেwিলেজw িডজাইনার িক তার িডজাইেন কখনও 
িবেনাদন jােনর পােশ পয়ঃিনpাশন পাy রাখেবন?84 

 
কথা� বেলিছেলন :কৗতুকািভেনতা রিবন উইিলয়ামস 
তার অিভনীত চলি»v ‘মOান অব দO ইয়ার’ এ। 
চলি»েv রিবন একজন নগণO :টিলিভশন টক-:শা 
অনtুােনর উপjাপক :থেক নানা ঘটনা, দঘু5টনার মাধOেম 
আেমিরকার রা·পিত হেয় যান। 6থা অনযুায়ী 6াক-
িনব5াচন িবতেক5  তােক যখন ইেwিলেজw িডজাইন 
সyেক5  6k করা হয় তখন এই িছল তার উfর। 
:কৗতুক কের বলেলও কথাটা ¢c£পূণ5। যিদও মানেুষর 
শরীেরর সব অz-6তOz আপাতদিৃ�েত ভােলাভােবই 
কাজ করেছ এবং আমােদরও িবেনাদেনর জায়গায় 
কাছাকািছ অনO িকছুর সহাবjােনর বOাপাের :তমন 
:কােনা অিভেযাগ :নই, তবওু আমােদর আজ± লালন 
করা ‘সুিনপুণ নকশা’ 6বাদ� মানিসক îম ছাড়া আর 
িকছুই নয়। �ক মেতা িবচার করেল 6িত� 6জািতর 
নকশায় িকছু না িকছু ¹� আেছ। িকউই (Kiwi)-র 
অবOবèত ডানা, িতিমর :ভি�িজয়াল :পলিভস, আমােদর 
A¨v‡cwÛ· যা Jধু অকােজরই না বরÏ কখেনা কখেনা 
এ� মতুৃOর কারণও হেয় দাঁড়ায়85।  

এই :লখার Jcেত আমরা :দেখিছ ইেwিলেজw 
িডজাইেনর 6ব�া পOােল, িবেহরা মানেুষর শরীেরর 
িবিভs অেzর সােথ তুলনা কেরিছেলন িডজাইন করা 
এক� ঘিড় বা ইঁদরু মারা কেলর সােথ। িবেহ’র ইঁদরু 
মারার কেল 6িত� যáাংশ-কােঠর পাটাতন, ধাতব 
হাতুিড়, ি9ং, ফাঁদ, ধাতব দ� খুব সতক5 ভােব এমনভােব 
                                                
84 Jerry A. Coyne, Why Evolution is True?, Viking Adult, 2009, পৃtা নং 

৮৬। 

85 পূেব5া� বই, একই পৃtা। 
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:জাড়া :দওয়া হেয়েছ :যন অতOl দ`তার সােথ এ� 
ইঁদরু মারার কাজ� করেত পাের। এখন 6িতটা যáাংশ 
আরও ভােলাভােব _তির করেত :গেল ইঁদরু মারার যá 
বলনু আর ঘিড়র কথা বলনু মলূ িডজাইেন নতুন কের 
িকছু করার থােক না। এবং আরও মেন রাখা দরকার 
ঘিড়, ইঁদরু মারার কলসহ মানেুষর _তির 6িত� যেá 
কখনও অ6েয়াজনীয় যáাংেশর উপিjিত :দখা যায় না। 
এ 6সেz এক� ঘটনার উে¨খ করা যাক। ঘটনা� এ 
বইেয়র সহেলখক রায়হান আবীেরর। িতিন তখন 
সেবমাv িপএইচিড করার জনO ভিত5  হেয়েছন। িতিন 
বােয়ােমিডকOাল িফিজ³ এ§ :টকেনালিজ িবভােগর :য 
লOােব কাজ করেতন :সখােন চা বানােনার জনO পািন 
গরম করার এক� িহটার িছল। িক| এই িহটাের পািন 
িদেয় সবাই সবসময়ই :সটা ব~ করার করার কথা 
ভুেল :যেতন। পের �ক করা হেলা, একটা টাইমার 
সািক5 ট _তির কের িহটােরর সােথ সংযু� কের :দওয়া 
হেব : :স�েত িতন� সুিবধা থাকেব। পাঁচ িমিনট, দশ 
িমিনট, পেনেরা িমিনট এই িতন সমেয় এ� ব~ করা 
যােব। ফেল পািন গরম করেত িদেয় কােরা আর িচlা 
করেত হেব না। যিদ পাঁচ িমিনট দরকার হয় তাহেল 
তারা একটা সুইচ �প িদেয় বেস থাকেবন, আর যিদ 
অেনক পািন থােক এবং :স� গরম করার জনO পাঁচ, 
দশ িমিনট পয5া½ না হয়, তাহেল তারা পেনেরা িমিনেটর 
সুইচ� :চেপ অনO কােজ মন িদেত পারেবন-কাজ :শষ 
হেল এ� িনেজ িনেজই ব~ হেয় আমােদর জানান িদেব। 
রায়হােনর সOার রায়হানেক দািয়£ িদেলন সািক5 ট _তির 
কের :স�র কায5�ম পরী`া কের :দখেত। রায়হান 
:মাটাম�ু একটা উপােয়র কথা িচlা কের একটা সািক5 ট 
_তির করেলন। :Åড :বােড5  :স� লাগােনা হেলা। তারপর 
:দখা :গল, �ক পাঁচ, দশ, পেনেরা িমিনেটর টাইিমং 
সািক5 ট না হেলও :মাটাম�ু কাজ চালােনার মেতা হেয়েছ। 
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সOারেক :সটা :দখােনা মাv উিন এক� মচুিক হািস 
উপহার িদেলন। কারণ রায়হােনর সািক5 টটা কাজ 
করেলও পুরা িসে�ম� িবশাল আকার ধারণ কেরেছ, 
অসংখO কOাপািসটর, :রিজে�েïর সমåেয়। এই নকশায় 
টাইমার সািক5 ট _তির করেল :সটা :মাটাম�ু ‘মশা 
মারেত কামান দাগা’র মেতা খরেচর বOাপার হেয় যােব। 
তারপর সOার িনেজই কাগজ কলম িদেয় একটা চমৎকার 
িডজাইন এঁেক িদেলন। :সই িসে�েম মাথা খাটােনা 
হেয়েছ :বিশ, তাই খরচ কেম িগেয়েছ, মলূ যá� সরল 
এবং রায়হােনর যেáর :চেয়ও দ` হেয়েছ। সOারও 
একজন ইি�িনয়ার, রায়হানও িছেলন তাই। িক| 
রায়হােনর সােথ তার পাথ5কO হেM সOার িছেলন দ` 
আর রায়হান িছেলন িশ`ানিবশ। িতিন এমনভােব এক� 
িসে�েমর িডজাইন করেত স`ম :যটার খরচ কম হেব, 
অ6েয়াজনীয় িজিনেস ভরপুর থাকেব না, সেব5াপির 
সবেচেয় ভােলা কাজ করেব। এতিদন আমরা ঈ0রেক 
রায়হােনর সOােরর মেতাই :চৗকস িডজাইনার বেল মেন 
করতাম। িক| এখন িনিবড় পয5েব`েণ :দখা :গল িতিন 
তা নন। 6কৃিতেত তার হােত :যসব িজিনসপv িছল 
তা িদেয় িতিন চাইেল আরও সুিনপুণ নকশা করেত 
পারেতন। অপরিদেক িববত5 ন ^ােন আমরা জািন, 
6কৃিতেত িবিভs 6াণীেদেহর এক অz িববত5 েনর পথ 
ধের অনO অেz পিরবিত5 ত হেয়েছ। এভােব পিরবিত5 ত 
হেল Lাভািবকভােবই িকছু সমেঝাতা করা আবশOক। 
6কৃিত জেুড় আমরা তাই সুিনপুণ িডজাইেনর পিরবত5 েন 
অসংখO সমেঝাতা :দখেত পাই। :যেহতু আমােদর 
অ^তার সুেযােগ æ�ার অিmে£র 6মােণর হািতয়ার 
িহেসেব এতিদন ‘আ¢5েমw ðম িডজাইন’ বOবèত হেয় 
আসিছল, তাই :স�র অনকুরেণ িববত5 ন হওয়ার 6মাণ 
িহেসেব এেসেছ আমােদর আ¢5েমw ðম বOাড িডজাইন! 
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িচt : মানবেদেহর িবিভs ভুল নকশার উদাহরণ 
 
6জািতর িডজাইেনর ¹� িনেয় আেলাচনায় সবার 

আেগই আসেব mনOপায়ী 6াণীেদর বা;যেáর øায়ুর 
(Recurrent Laryngeal Nerve) কথা। মিmp :থেক বা;যá 
পয5l আবিত5 ত এই øায়ু� আমােদর কথা বলেত এবং 
খাবার হজম করেত সাহাযO কের। মানেুষর :`েv এই 
øায়ুর মিmp :থেক বা;যá পয5l আসেত এক ফুেটর 
মেতা দরূ£ অিত�ম করা 6েয়াজন। িক| :কৗতূহল 
উ¥ীপক বOাপার হেলা, এ� সরাসির মিmp :থেক 
বা;যেá যাওয়ার রাmা \হণ কের িন। মিmp :থেক 
:বর হেয় এ� 6থেম চেল যায় বকু পয5l। :সখােন 
èৎিপে�র বাম অিলে�র 6ধান ধমিন এবং ধমিন :থেক 
:বর হওয়া িলগােমwেক :পিঁচেয় আবার উপের উঠেত 
থােক। উপের উেঠ তারপর :স যাvাপেথ :ফেল আসা 
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বা;যেáর সােথ সংযু� হয়। হাত মাথার :পছন িদেয় 
ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার বOাপােরর মেতা এই যাvাপেথ 
øায়ু� িতন ফুেটর :চেয়ও :বিশ দরূ£ অিত�ম কের। 
mনOপায়ী িজরােফর :`েvও একই বOাপার। মিmp :থেক 
:বর হেয় :স ল¯া গলা :পিরেয় বেুকর মেধO :ঘারাঘুির 
:শেষ আবার ল¯া গলা :পিরেয় উপের উেঠ বা;যেá 
সংযু� হয়। সরাসির সংযু� হেল :য দরূ£ তােক 
অিত�ম করেত হেতা, তার :থেক 6ায় পেনেরা ফুট 
:বিশ দরূ£ :স অিত�ম কের। 

বা;যেáর øায়ুর এই আবিত5 ত পথ Jধু খুব বােজ 
িডজাইনই নয়, এ� ভয়ংকরও। øায়ু�র এই অিতির� 
_দেঘ5Oর কারেণ এর আঘাত পাওয়ার স�াবনা বিৃK 
:পেয়েছ। ধরা যাক, :কউ আপনােক বেুক আঘাত করল। 
এই বÎ�র বেুক থাকার কথা িছল না, িক| আেছ 
এবং যার কারেণ �কমেতা আঘাত :পেল আমােদর 
গলার Lর ব~ হেয় আেস। যিদ :কউ বেুক ছুিরকাহত 
হয় তাহেল কথা বলার `মতা নে�র পাশাপািশ খাবার 
হজম করার `মতাও ¶ংস হেয় যায়। :বাঝা যায় 
:কােনা মহাপিরক ক এই øায়ু�র িডজাইন কেরন িন, 
করেল িতিন এই কাজ করেতন না। তেব øায়ুর এই 
অিতির� îমণ িববত5 েনর কারেণ আমরা যা আশা কির 
�ক তাই। 

মানষু তথা mনOপায়ীেদর বা;যেáর এই চ�াকার 
পথ আমরা :য মােছর মেতা 6াণী হেত িববিত5 ত হেয়িছ 
তার এক চমৎকার 6মাণ। মােছর শরীেরর নািড়-ভঁুিড় 
:ঢেক রাখার কাঠােমার ষt শাখা� (6th branchial arch) 
ফুলকায় ôপাlিরত হেয়িছল। ফুলকায় র� সরবরাহ 
করত èদিপে�র বাম িদেকর 6ধান ধমিনর ি@তীয় 
ভাগ যা Aortic Arch নােম পিরিচত। এই ধমিনর :পছেন 
িছল :ভগাস øায়ুর (Vagus Nerve) চতুথ5 শাখা। 6া½বয়C 
6েতOকটা মােছর ফুলকা সামি\কভােব এ¢েলা িনেয়ই 
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িছল। mনOপায়ী 6াণীেদর :`েv মােছর নািড়-ভঁুিড় :ঢেক 
রাখার ষt শাখার এক� অংশ িববিত5 ত হেয় বা;যেá 
ôপাlিরত হেয়িছল। :সই সময় :যেহতু ফুলকাই িবল½ু, 
সুতরাং ফুলকােক র� সরবরাহকারী, èদিপে�র 
বামিদেকর 6ধান ধমিনর 6েয়াজনীয়তা :শষ হেয় 
িগেয়িছল। কাজ না থাকায় এ� মলূ গঠন :থেক একটু 
িনেচ :নেম বেুকর কােছ চেল এেসিছল। আর :যেহতু 
এই ধমিনর :পছেন িছল øায়ু�, তাই এেকও বাধO হেয় 
:নেম :যেত হেয়িছল বেুকর িদেক। তারপর বেুক থাকা 
বাম অিলে�র 6ধান ধমিন এবং ধমিন :থেক :বর 
হওয়া িলগােমwেক পOাঁচােনা :শষ কের :স আবার উপের 
উেঠ এেস িববিত5 ত বা;যেáর সােথ সংযু� হেয়িছল। 
বা;যেáর øায়ুর অিতির� îমেণর কারণ এটাই। :বাঝা 
:গল, বা;যেáর øায়ুর এই চ�াকার îমণ :কােনা 
মহাপরা�মশালীর সৃি�কত5 ার ইিzেতর পিরবেত5 বলেছ 
আমােদর পূব5পুcষেদর কথা। 

 

 
 
িচt : সােয়িwিফক আেমিরকােনর ২০০১ সােলর মাচ5  সংখOায় 

মানবেদেহর িবিভs ‘দবু5ল িডজাইন’ িনেয় আেলাচনা করা হয়। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 111 

 
এই :লখার Jcেতই পOােলর করা মানব :দেহর সােথ 
ঘিড়র তুলনা সyেক5  আমরা :জেনিছ। যুি�গত ফOালািস 
আ�াl এই তুলনার মাধOেম অেনক মানষুেক িবîাl 
করা স�ব হেলও সিতOকার অেথ5 মানব :দেহর সােথ 
ঘিড়র :কােনা ধরেনর তুলনাই হয় না। সােয়িwিফক 
আেমিরকায় 6কািশত ‘If Humans Were Built to Last’ 
6বে~ :লখক ওলশOাি¤, :কয়ান5স এবং বাটলার মানব 
:দেহর িবিভs বOাড িডজাইন িনেয় িবmািরত আেলাচনা 
কেরেছন86। Jধু তাই নয়, একজন দ` 6েকৗশলিবেদর 
দিৃ�েকাণ :থেক তারা :সসমm িডজাইনজিনত ¹�-
িবচুOিত¢েলার সমাধান িদেয় বেলেছন, ‘এভােব ¹�¢েলা 
সািরেয় িনেত পারেল সবারই একশ বছেরর :বিশ দীঘ5 
জীবন লাভ স�ব।’ 6ব~� :থেক িকছু উদাহরণ হািজর 
করার :লাভ সামলােত পারিছ না। :দখা :গেছ আমােদর 
:দেহ িvশ বছর গড়ােত না গড়ােতই হােড়র `য় Jc 
হেয় যায়। যার ফেল হােড়র ভzরুতা বিৃK পায়, একটা 
সময় অি�ওপেরািসেসর মেতা :রােগর উ�ব হয়। 
আমােদর ব`িপ�েরর :য আকার তা :দেহর সমm 
অভOlরীণ অz-6তOz¢েলা র`া করার জনO যেথ� 
নয়। Jধু হাড় নয়, আমােদর :দেহর মাংসেপিশও যেথ� 
`য়6বণ। বয়েসর সােথ সােথ আমােদর পােয়র 
রগ¢েলার িবmৃিত ঘেট, যার ফেল 6ায়শই পােয়র িশরা 
ফুেল ওেঠ। সি~jল বা জেয়w¢েলােত থাকা লিুÅেকw 
পাতলা হেয় সি~jেলর `য় £রািåত কের। পুcেষর 
:6াে�ট )Oা§ সমেয়র সােথ সােথ বিৃK :পেয় 6æােবর 
বOাঘাত ঘটায়। 

ওলশOাি¤, :কয়ান5স এবং বাটলার 6ব~�েত 
:দিখেয়েছন ¹� িবচুOিত¢েলা দরূ করার পর ‘পারেফ� 

                                                
86 সােয়িwিফক এেমিরকান, মাচ5  ২০০১ সংখOা 
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িডজাইেনর’ অিধকারী মানবেদেহর :চহারা �ক কী 
রকম হেত পাের। এধরেনর :দেহ থাকেব িবরাট কান, 
তারসংযু� :চাখ, বাঁকােনা কাঁধ, সামেনর িদেক ঈষৎ 
ঝঁুেক পড়া কব~, ̀ ু ¾কায় বাg এবং কাঠােমা, সি~jেলর 
চািরিদেক অিতির� আmরণ বা পOািডং, অিতির� 
মাংসেপিশ, পুc òাইনাল িডC, িরভাস5ড হাঁটুর জেয়w 
ইতOািদ। িতিন হয়ত আমােদর বত5 মান তথাকিথত 
‘:সৗ�েয5র �Oা§াড5 ’ অনযুায়ী ভুবনেমািহনী ি6য়দিশ5নী 
িহেসেব িবেবিচত হেবন না, িক| শতায়ু হওয়ার জনO 
স�ক কাঠােমার অিধকারী িহেসেব \হণেযাগO হেতই 
পােরন।  

ম� ও ¹�পূণ5 নকশার উদাহরণ আরও অেনক 
আেছ। মিহলােদর জননতá 6াকৃিতকভােব এমনভােব 
িববিত5 ত হেয়েছ :য অেনকসময়ই িনিষ� òাম5 
ইউেটরােসর বদেল অবাি<তভােব ফOােলািপয়ান �উব, 
সািভ5 ³ বা ওভািরেত গভ5 সÏার ঘটায়। এ বOাপার�েক 
বেল ‘একেটািপক :6গনOািï’। ওভাির এবং ফOােলািপয়ান 
�উেবর মেধO অিতির� এক� গãর থাকার ফেল এই 
ধরেনর পিরিjিতর উ�ব ঘেট। এ� মানবেদেহ ‘বOাড 
িডজাইেনর’ চমৎকার এক� উদাহরণ। আেগকার িদেন 
এধরেনর পিরিjিতর উ�ব হেল িশJসহ মােয়র জীবন 
সংশয় :দখা িদত। এখন িচিকৎসা িব^ােনর উsিতর 
ফেল আেগ :থেকই গভ5 পাত ঘ�েয় মােয়েদর জীবনহািনর 
আশ¤া অেনকটাই কা�েয় :তালা :গেছ। 
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িচt : মানবেদেহর িবিভs ‘দবু5ল িডজাইন’ দরূ কের শতায়ুর 
অিধকারী কাঠােমা বানােনা স�ব (সােয়িwিফক আেমিরকান, ২০০১ 
সােলর মাচ5  সংখOার :সৗজেনO)। 
 
মানেুষর িডএনএ-:ত ‘জা¤ িডএনএ’ নােমর এক� 
অ6েয়াজনীয় অংশ আেছ যা আমােদর আসেল :কােনা 
কােজই লােগ না। িডëিফন িজন¢েলা Jধু 
অ6েয়াজনীয়ই নয়, সময় সময় মানবেদেহ `িতকর 
িমউেটশন ঘটায়। িডএনএ-র িবশçৃলা ‘হািwংটন 
িডিজেজর’-এর মেতা বংশগত :রাগ _তির কের। আেগই 
উে¨খ করা হেয়েছ :য, আমােদর গলায় মখুগãর বা 
ফOািরংস এমনভােব _তির :য একটু অসাবধান হেলই 
0াসনালীেত খাবার আটেক আমরা :হঁচিক তুিল। এ¢েলা 
সবই 6কৃিতর ম� নকশার বা ‘বOাড িডজাইেনর’ 
উদাহরণ। গেবষেকরা :দেখেছন এমনিক আমােদর 
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মানব-মিmpও এই ধরেণর ‘ম� নকশার’ বাইের নয়87।  

 
িচt : একেটািপক :6গনOািï : মানবেদেহর ম� নকশার 

আেরক� উদাহরণ। 
 

বOাড িডজাইেনর উদাহরণ Jধু জীবিব^ােন নয়, 
:জOািতিব5দOােতও দশৃOমান। িব0াসীরা যিদও সবিকছুর 
:পছেনই ‘মানব সৃি�র’ সুমহান উে¥শO :খাঁজার :চ�া 
কেরন, তেব তােদর যুি� :কােনাভােবই :ধােপ :টেক না। 
6াণ সৃি�র উে¥শOই যিদ মখুO হয়, তেব মহািবেìারেণর 
পর ঈ0র :কন ৭০০ :কা� বছর লািগেয়িছেলন এই 
পৃিথবী _তির করেত, আর তারপর আরও ৬০০ :কা� 
বছর লািগেয়িছেলন ‘মানেুষর উে±ষ’ ঘটােত তার 
:কােনা :যৗি�ক বOাখOা পাওয়া যায় না। এ� 
িনঃসে�েহই ম� নকশায়ন বা বOাড িডজাইেনর 
উদাহরণ। পৃিথবী সৃি�র ইিতহােসর পির�মায় আমরা 
আজ জািন, মানষু পুেরা সমেয়র একশ ভােগর এক 
ভােগরও কম সময় ধের পৃিথবীেত রাজ£ করেছ। 
তারপরও মানষুেক এত বড় কের তুেল ধের মহািব0েক 
বOাখOা করার কী 6েয়াজন? অথচ তথাকিথত 
মনষুOেকি©ক যুি�র দািবদােররা তা করেতই আজ 
সেচ�। আর তা ছাড়া 6াণ িকংবা পিরেশেষ মানব 

                                                
87  অিভিজৎ রায়, মানব মিmেpর আনইেwিলেজw িডজাইন, 

ম�ুমনা, :ম ২১, ২০১২ 
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সৃি�র উে¥শOই যিদ মখুO হয়, তেব বলেতই হয় মহান 
সৃি�কত5 া তার সৃি�র 6ি�য়ায় সৃি�র :চেয় অপচয়ই 
কেরেছন :বিশ। িবগবOাং ঘটােনার :কা� :কা� বছর 
পর পৃিথবী নামক এক� সাধারণ \েহ 6াণ সÏার 
করেত িগেয় অযথাই সারা মহািব0 জেুড় _তির কেরেছন 
হাজার হাজার, :কা� :কা� :ছাট বড় নানা \হ, উপ\হ, 
\হাণপুু�-যারা আ`িরক অেথ5ই আমােদর সাহারা 
মcভূিমর :চেয়ও ব~Oা, ঊষর আর 6াণহীন। Jধু :কা� 
:কা� 6াণহীন িনmõ \হ-উপ\হ _তির কেরই ঈ0র 
`াl হন িন, _তির কেরেছন অবািরত শনূOতা, ¢½ পদাথ5 
(Dark Matter) এবং ¢½ শি� (Dark Energy)-:য¢েলা 
িন=াণ :তা বেটই, এমনিক 6াণ সৃি�র মহান উে¥েশOর 
:6`াপেট িনতাlই :বমানান। আসেল এ বOাপার¢েলােকও 
িববত5 নবাদী দিৃ�ভিzেত িবচার না করেল :কােনা 
সমাধােন :পৗঁছুেনা যােব না। আমরা যতই িনেজেদর 
সৃি�র :ক©jেল বিসেয় সা>না :খাঁজার :চ�া কির না 
:কন, এই মহািব0 এবং এই পৃিথবীেত 6ােণর উ�েবর 
:পছেন আসেল :কােনা িডজাইন :নই, পিরক না :নই, 
:নই :কােনা বিুKদী½ স�ার সুমহান উে¥শO। 6খOাত 
জীবিব^ানী এবং অ³েফাড5  ইউিনভািস5�র ‘িব^ােনর 
জন-ধীশি� িবষয়ক’ িবভােগর 6া�ন অধOাপক ড. 
িরচাড5  ডিকï :স�েকই ò� কেরেছন িনেচর ক’� 
অসাধারণ প?ি�মালায় (সােয়িwিফক আেমিরকান, 
নেভ¯র, ১৯৯৫ : ৮৫)- 

আমােদর চারপােশর িব0জগেত িবদOমান _বিশ�O¢েলা 
:দখেলই :বাঝা যায় এর মেধO :কােনা পিরক না :নই, 
উে¥শO :নই, :নই :কােনা JভাJেভর অিm£; আসেল অ~, 
কcণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখােন আর িকছুই :চােখ 
পেড় না। 
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আদম-হাওয়া ও নেুহর মহাpাবন 
একটা খুব ি6য় একটা উKৃিত িদেয় Jc কির। ইউ�উেব 
এক Ëগার িনেজর পাতায় িলেখ :রেখিছেলন কথা� - ‘সতO 
কখেনাই কাউেক আঘাত কের না, যিদ না :সখােন আেগ 
:থেকই একটা িমথOা অবjান কের।’ িববত5 েনর জনO কথা� 
¢c£পূণ5। ১৮৫৯ সােল ডারউইন এবং ওয়ােলস যখন 
িববত5 ন ত�� 6কাশ কেরন তখন চােচ5 র িবশেপর ¡ী 
আত5 নাদ কের বেলিছেলন88- 

বনমানষু :থেক আমােদর িববত5 ন ঘেটেছ। আশা কির 
:সটা :যন কখেনাই সতO না হয়। আর যিদ তা একাlই 
সতO হেয় থােক তেব চেলা আমরা সবাই িমেল 6াথ5না 
কির সাধারণ মানষু :যন কখেনাই এই কথা জানেত না 
পাের। 

 
:য 6েkর উfর আমােদর জানা :নই :সই 6k¢েলার মনগড়া 
উfর :দওয়া এবং তা মানষুেক িব0াস করােনাই ধেম5র 
কাজ। িববত5 েনর ফেল 6জািতর �মিবকাশ হেয়েছ, এই কথা 
মানষু জানেত :পেরেছ দইু শতকও হয় িন। উfরটা যিদও 
এেকবাের নতুন িক| 6kটা নয়। তাই দীঘ5সময় ধের মানষু 
নানা উfর ক না কের িনেয়েছ। আর ধম5 এেস :সই 
উfর¢েলােক :খাদার উfর বা :খাদা :থেক 6া½ উfর বেল 
6িতিtত কেরেছ। পৃিথবীর সবেচেয় বড় ধম5¢েলা ইgিদ, 
ি÷�ান এবং মসুলমানেদর িব0াস করা সৃি�বাদ :সরকমই 
এক� িজিনস। িবিভs ধম5\েÉর লাইন উKৃত কের :লখাটা 
দীঘ5 করব না, কারণ মলূ কািহিন আমােদর কমেবিশ সবারই 
জানা। বণ5নােভেদ ধম5\É¢েলােত পাথ5কO থাকেলও মলূ কািহিন 
:মাটাম�ু একইরকম এবং এই দইু :`েvই সৃি�বাদ দ�ু অংেশ 
িবভ�। 

                                                
88 A. Skybreak, The Science of Evolution and The Myth of Creationism, 

Insight Press, Illinois, USA 
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১। আ¨াহ 6থম মানষু িহেসেব আদমেক সৃি� কেরিছেলন। 
তার পাঁজেরর হাড় :থেক সৃি� করা হেয়িছল িবিব হাওয়ােক। 
অতঃপর শয়তােনর 6েরাচনায় ঈ0েরর আেদশ অমানO করায় 
তােদর :বেহশত :থেক পৃিথবীেত িনে`প করা হয়। তারপর 
তােদর :থেকই সৃি� হয় মানব সভOতা। (:জেনিসস ১), 
:কারআন-আল-আরাফ ৭ : ১৮৯, আল-ইমরান ৩ : ৫৯, 
আল-আরাফ ৭ : ১১-২৭। 

২। মানব সভOতার এক পয5ােয় নহু নবীর সমেয় পৃিথবীর 
সকল মানষু পােপ িনমিdত হয়, ভুেল যায় ঈ0রেক। ঈ0র 
:�াধািåত হেয় নহুেক এক� :নৗকা বানােনার g�ম :দন। 
:সই :নৗকায় িনব5ািচত কেয়কজন মানষু এবং পৃিথবীর সকল 
ধরেনর 6জািতর এক :জাড়া তুেল :নওয়া হয়। বািকেদর 
মহাাবেনর মাধOেম ¶ংস করা হয়। পােপর দােয় ¶ংস করা 
হয় মহাাবেনর আেগর রােত জ±\হণ করা িশJেকও। 
(:জেনিসস ৭-৮) 

এই ঈ0র ইÅািহেমর ঈ0র বা গড অব আÅাহাম। 
পৃিথবীর 6ধান িতন� ধম5 এই ঈ0েরর পূজারী। িববত5 ন 
িব^ানী এবং এর :লখকরা িববত5 ন এবং নানা ধরেনর সূ$ 
সূ$ বOাপার িনেয় অসংখO বই, িনব~ িলখেলও এই 
সৃি�বাদেক অেযৗি�ক বOাখOা করেত খুব এক� সময় :দন 
িন। িক| সময় :দওয়াটা ¢c£পূণ5। কারণ তােদর কােছ 
এ� এক� :পৗরািণক কািহিন হেলও পৃিথবীর অসংখO মানষু 
আ`িরকভােব এ গে  িব0াস কের। যা তােদর মেনর কপাট 
ব~ কের রােখ ফেল িববত5 েনর হাজােরা 6মাণ তােদর মাথায় 
:ঢােক না। 

ধম5\েÉ আমরা আদম হাওয়ার কথা পেড়িছ, পেড়িছ 
তােদর দইু সlান হািবল, কািবেলর কথা। তেব আমােদর 
পড়ােশানা �ক এখােনই :শষ, আমরা ধের িনেয়িছ দেুটা 
মানষু, তােদর সlানরা িমেল সারা পৃিথবী মানেুষ মানেুষ :ছেয় 
:ফেলেছ। তেব এখােনই :থেম না িগেয় আেরকটু সামেন আগােল, 
আেরকটু গভীরভােব িচlা করেলই একটা গভীর 6েkর সnুখীন 
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আমােদর হেত হয়। সlান উৎপাদনটা �ক কীভােব হেলা? 
¢গল িডকশনাির ইনেস� বা অজাচার-এর অথ5 বলেছ 

এ� ভাই-:বান, িপতা-কনOা, মাতা-:ছেলর মেধO :যৗন সzেমর 
দcন এক� অপরাধ। ধম5 িনেজেক _নিতকতার 6শাসন 
িহেসেব পিরচয় :দয়, অথচ তারা আমােদর :য গ  :শানায় 
তা মারাoক রকেমর অৈনিতক। আদম হাওয়ার গ  সিতO 
হেয় থাকেল পৃিথবীেত আমরা এেসিছ মারাoক এক পােপর 
মধO িদেয়। 

পাপ-পুেণOর কথা থাক। _ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক 
বOাপার� িবেবচনা করা যাক। ইনেস� বা অজাচারেক 
_ব^ািনকভােব অিভিহত করা হেয় থােক ইন-িÅিডং িহেসেব। 
নারী ও পুcেষর আoীয় হওয়া মােন তােদর মেধO :জেন�ক 
গঠেন পাথ5কO কম। এখন তারা যিদ এেক অেনOর সােথ 
:যৗন সyক5  jাপন কের সlান উৎপাদন কের তাহেল :সই 
সlােনর মেধO বOাড িমউেটশেনর স�াবনা 6বল। এর ফেল 
সlান� :বিশরভাগ সময়ই হেব িবকলাz। আর এই কারেণই 
6কৃিতেত আমরা ইন-িÅিডং :দখেত পাই না। কারণ ইন-
িÅিডং হেল 6জািতর �েক থাকার স�াবনা কেম যায়, তারা 
খুব 2ত 6কৃিত :থেক হািরেয় যােব। িক| যিদ িভs 
পিরবার :থেক এেস দইুজন সlান উৎপাদন কের তাহেল 
সlােনর মেধO যেথ� পিরমাণ :জেন�ক ভOািরেয়শন হেব। 
আর যেথ� পিরমাণ :জেন�ক ভOািরেয়শন 6জািতর �েক 
থাকার জনO অবশO দরকার। 6াকৃিতক দেুয5ােগর ফেল 
পৃিথবীর িচতাবােঘর সংখOা :নেম এেসিছল 6ায় িvশ হাজাের। 
সংখOার িদক :থেক িবেবচনা করেল িvশ হাজার এক� বড় 
সংখOা হেলও জনপুে�র জনসংখOা িহসাব করেল তা খুব 
একটা বড় নয়। আর এই কারেণই িচতাবাঘেক ইনিÅিডং-
এর আuয় িনেত হেয়িছল। যার পিরণােম আজেক আমরা 
:দখেত পাই, 6কৃিতেত িচতাবাঘ িবল½ু 6ায়। সুতরাং দইু� 
মানষু :থেক সম\ মানব জািতর সৃি� হেয়িছল, এর মেতা 
হাসOকর কথা আর :নই। পৃিথবীেত কখেনাই আদম, হাওয়া 
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নােম দইু� মানষু িছল না। 
এবার আসা যাক নেুহর মহাাবন িনেয়। িসেলট :থেক 

6কািশত যুি� পিvকার সyাদক এবং ২০০৬ সােল ম�ুমনা 
i¨vkbvwj÷ অOাওয়াড5  পাওয়া অনl িবজয় দাশ ‘মহাাবেনর 
বাmবতা’ নােম এক� সুিলিখত 6বে~ িবিভs ধম5 \েÉ 
বিণ5ত নেুহর মহাাবন সyিক5 ত আয়াত িলিপবK কেরেছন89। 
আেলাচনার সুিবধােথ5 :সখান :থেক কেয়ক� তুেল ধরা হেলা। 

ইgিদ এবং ি÷�ানেদর ধম5\É বাইেবল-এর ওü 
:ট�ােমেwর (পুরাতন িনয়ম) অlগ5ত :তৗরাত শিরেফ 
হযরত নöু (আঃ) সyেক5  বলা হেয়েছ- 

এই অবjা :দেখ ঈ0র :নায়ােক বলেলন, ‘:গাটা মানষু 
জাতটােকই আিম ¶ংস কের :ফলব বেল �ক কেরিছ। 
মানেুষর জনOই দিুনয়া :জারজলুেুম ভের উেঠেছ। মানেুষর 
সেz দিুনয়ার সবিকছুই আিম ¶ংস করেত যািM। তুিম 
:গাফর কাঠ িদেয় :তামার িনেজর জনO একটা জাহাজ _তির 
কেরা। তার মেধO কত¢েলা কামরা থাকেব; আর :সই 
জাহােজর বাইের এবং :ভতের আলকাতরা িদেয় :লেপ িদেব। 
জাহাজটা তুিম এইভােব _তির করেব; :সটা ল¯ায় হেব িতনেশা 
হাত, চওড়ায় পÏাশ হাত, আর উ»তা হেব িvশ হাত। 
জাহাজটার ছাদ :থেক িনেচ এক হাত পয5l চািরিদেক একটা 
:খালা জায়গা রাখেব আর দরজাটা হেব জাহােজর একপােশ। 
জাহাজটােত 6থম, ি@তীয় ও তৃতীয় তলা থাকেব। আর :দখ, 
আিম দিুনয়ােত এমন একটা বনOার সৃি� করব যােত 
আসমােনর িনেচ :যসব 6াণী 0াস-60াস িনেয় :বেঁচ আেছ 
তারা সব ¶ংস হেয় যায়। দিুনয়ার সমm 6াণীই তােত 
মারা যােব।’ (পয়দােয়শ, ৬ : ১৩-১৭)  

‘িক| আিম :তামার জনO আমার বOবjা jাপন করব। 
তুিম িগেয় জাহােজ উঠেব আর :তামার সেz থাকেব :তামার 

                                                
89 অনl িবজয় দাশ, মহাাবেনর বাmবতা: :পৗরািণক অিতকথন 

বনাম _ব^ািনক অনসু~ান, ম�ুমনা  
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:ছেলরা, :তামার ¡ী ও :তামার :ছেলেদর ¡ী। :তামার সেz 
বাঁিচেয় রাখবার জনO তুিম 6েতOক জােতর 6াণী :থেক ¡ী-
পুcষ িমিলেয় এক এক :জাড়া কের জাহােজ তুেল :নেব। 
6েতOক জােতর পািখ, জীবজ| ও বেুক-হাঁটা 6াণী এক এক 
:জাড়া কের :তামার কােছ আসেব যােত তুিম তােদর বাঁিচেয় 
রাখেত পােরা; আর তুিম সব রকেমর খাবার িজিনস :জাগাড় 
মজদু কের রাখেব। :স¢েলাই হেব :তামার ও তােদর খাবার। 
নহু তা-ই করেলন। ঈ0েরর g�ম-মেতা িতিন সবিকছুই 
করেলন।’ (পয়দােয়শ, ৬ : ১৮-২২)।  
 
cকারআন শিরেফ হযরত নহু এবং মহাpাবন সmেক+  
বিণ+ত তথ4 
‘অতঃপর আিম তার কােছ ওিহ পাঠালাম :য, তুিম আমার 
ত�াবধােন আমারই ওিহ অনযুায়ী এক� :নৗকা 6Îত কেরা। 
তারপর যখন আমার (আজােবর) আেদশ আসেব এবং 
(জিমেনর) চুি¨ ািবত হেয় যােব, তখন (সবিকছু :থেক) 
এক এক :জাড়া কের :নৗকায় উ�েয় নাও, :তামার পিরবার 
পিরজনেদরও (উ�েয় :নেব, তেব) তােদর মেধO যার 
বOাপাের আ¨াহতায়ালার িসKাl এেস :গেছ :স ছাড়া 
(:দেখা), যারা জলুমু কেরেছ তােদর বOাপাের আমার কােছ 
:কােনা আরিজ :পশ কেরা না, :কননা (মহাাবেন আজ) 
তারা িনমিdত হেবই’ (সুরা আল :মােমননু, ২৩ : ২৭)।  

‘তুিম আমারই ত�াবধােন আমারই ওিহর আেদেশ এক� 
:নৗকা বানাও এবং যারা জলুমু কেরেছ, তােদর বOাপাের তুিম 
আমার কােছ (:কােনা আেবদন িনেয়) হািজর হেয়া না, 
িন¦য়ই তারা িনমিdত হেব’ (সুরা gদ, ১১ : ৩৭)।  

‘(পিরক না :মাতােবক) :স :নৗকা বানােত Jc করল। 
যখনই তার জািতর :নতৃjানীয় :লােকরা তার পাশ িদেয় 
আসা-যাওয়া করত, তখন (নহুেক :নৗকা বানােত :দেখ) 
তােক িনেয় হাসাহািস Jc কের িদেতা; :স বলেলা (আজ) 
:তামরা যিদ আমােদর উপহাস কেরা (তাহেল মেন :রেখা), 
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:যভােব (আজ) :তামরা আমােদর ওপর হাসেছা (একিদন) 
আমরাও :তামােদর ওপর হাসেবা’ (সুরা gদ, ১১ : ৩৮)।  

‘অবেশেষ (তােদর কােছ আজাব সyিক5 ত) আমার 
আেদশ এেস :পৗঁছাল এবং চুেলা (:থেক একিদন পািন) উথেল 
উঠেলা, আিম (নহুেক) বললাম, (স�াবO) 6েতOক জীেবর 
(পুcষ-¡ীর) এক একেজাড়া এেত উ�েয় নাও, (সােথ) 
:তামার পিরবার-পিরজনেদরও (ওঠাও) তােদর বাদ িদেয়, 
যােদর বOাপাের আেগই িসKাl (:ঘািষত) হেয়েছ এবং 
(তােদরও :নৗকায় উ�েয় নাও) যারা ঈমান এেনেছ; (মলূত) 
তার সােথ (আ¨াহর ওপর) খুব কমসংখOক মানষুই ঈমান 
এেনিছল’ (সুরা gদ, ১১ : ৪০)। 

নেুহর মহাাবন সyিক5 ত :পৗরািণক গে র সূচনা এই 
ধম5\É¢েলা :থেক নয়। এই গে র :শকড় খুজঁেত িগেয় 
আমরা সবেচেয় পুরাতন :য ভাষO বা বণ5না পাই :সটা 
২৮০০ ি÷�পূব5 সময়কার ঘটনা। সুেমিরয়ান পুরােণ এমন 
এক বনOার বণ5না পাওয়া যায় যার নায়ক িছল রাজা 
িজউJ¾, িযিন এক� :নৗকা _তিরর মাধOেম এক� ভয়ংকর 
6াকৃিতক দেুয5াগ :থেক অেনকেক র`া কেরিছেলন। ি÷�পূব5 
২০০০ :থেক ১৮০০-এর মেধO িবখOাত বOােবলিনয়ান 
:পৗরািণক চিরv িগলগােমশ তার এক পুcেষর 
য়ুতনািপস�েমর কাছ :থেক একই রকম এক বনOার কথা 
Jনেত পান। :সই গ ানসুাের পৃিথবীর :দবতা আ (Ea) 
রাগািåত হেয় পৃিথবীর সকল জীবন ¶ংস কের :ফলার 
অিভ6ােয়র কথা য়ুতনািপস�মেক জানান। িতিন 
য়ুতনািপস�মেক ১৮০ ফুট ল¯া, সাততলা িবিশ� এবং 6িত� 
তলায় নয়� ক` থাকেব এমন এক� :নৗকা _তির কের 
তােত পৃিথবীর সকল 6জািতর এক :জাড়া কের তুেল :নওয়ার 
আেদশ :দন90। 
                                                
90 Michael Shermer,Why People Believe Weird Things : Pseudoscience, 

Superstition, and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & 

Company, 1998, পৃtা নং ১৩০। 
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িগলগােমেশর এই মহাাবন িমথ�ই :লােক মেুখ সবেচেয় 
:বিশ ছিড়েয় পেড়। আÅাহািমক গেডর আিবpারক এবং 
পূজারী িহ<রা পOােল�াইেন আসার অেনক আেগ :থেকই 
:সখানকার মানষুেদর কােছ এই গ  6চিলত িছল। আর :সই 
গে র 6ভাবই আমরা :দখেত পাই, পরবত�কােল িহ<েদর 
গড অব আÅাহােমর িবিভs ধম5\É :তৗরাত, বাইেবেল। আর 
এই :তৗরাত, বাইেবেলর গ  :থেকই অন6ুািণত হেয়েছ 
আরেবর ইসলাম ধেম5র :কারআেনর নেুহর মহাাবন কািহিন। 

একটা সংCৃিতেক এর :ভৗেগািলক অবjান :বশ 6ভািবত 
কের। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, এক� সংCৃিত যােদর 
:ভৗেগািলক অবjান নদ-নদী িবেধৗত, :য¢েলা 6ায়শই বনOা 
ঘ�েয় জনপদ িগেল :ফেল, :সসব সংCৃিতেত নদ-নদী 
সyিক5 ত িকংবা বনOা সyিক5 ত িবিভs গ  চাল ু থােক। 
সুেমরীয় এবং বOােবলনীয় জনপদ টাইি\স এবং ইউðা�স 
নদী িদেয় আবতৃ িছল। এসব অÏেল 6ায়শই বনOা হেতা। 
এখন এর মােন িক এই :তৗরাত, বাইেবল, :কারআেনর সকল 
গ  িমথOা? অবশO এই 6k করা মােনই :পৗরািণক কািহিনর 
সিতOকােরর _বিশ�O সyেক5  অ^তা 6কাশ করা। :জােসফ 
কOাyেবল (১৮৮৮, ১৯৪৯) তার সারাজীবন অিতবািহত 
কেরেছন এই _বিশ�O স�কভােব মানেুষর কােছ বOাখOা 
করেত91। তার মেত, মহাাবন সyিক5 ত :পৗরািণক 
কািহিন¢েলােক আমরা :যভােব :দিখ তার :থেক এর অেনক 
গভীর মম5াথ5 রেয়েছ। :পৗরািণক কািহিন :কােনা ঐিতহািসক 
সতO কািহিন নয়, এ� হেলা মানব সভOতার 6েkর উfর 
পাওয়ার সং\াম। 6িতটা মানেুষর মেনই তার জে±র উে¥শO, 
:স কীভােব এল, :কমন কের এল এমন 6k ঘুের িফের। 
আর এই 6k :থেক মিু� :পেত :স িবিভs উfর দাঁড় 
করায়। আর তা :থেকই জ± :নয় :পৗরািণক কািহিনর। 
:পৗরািণক কািহিনর সােথ িব^ােনর িব�মুাv :কােনা সyক5  

                                                
91 একই বই, একই পৃtা। 
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:নই। িক| ধম5 এেস এই শা0ত কািহিন¢েলােক সতO িহেসেব 
6িতিtত করেত িগেয় এেক িব^ান বেল 6চার কেরেছ। এটা 
িব^ান এবং :পৗরািণক কািহিন দ�ুর জনOই অপমানজনক। 
সৃি�বাদীরা :পৗরািণক কািহিনর চমৎকার সব গ েক \হণ 
কেরেছ, তারপর :সটােক ¶ংস কেরেছ। 

:পৗরািণক কািহিনেক িব^ােন ôপাlর করার আহাnিকর 
উদাহরণ িদেত :গেল নেুহর মহাাবনই যেথ�। ৪৫০ 
(৭৫×৪৫) বগ5ফুেটর এক� :নৗকায় কেয়ক :কা� 6জািতেক 
জায়গা িদেত হেব। তােদর খাবােরর বOবjা কী হেব? 
পয়ঃিনpাশন, পািন? ডায়েনাসররা :কাথায় থাকেব, িকংবা 
সামিু¾ক 6াণীরা। এক 6াণীর হাত :থেক অনO 6াণীেক র`ার 
উপায় কী? ডাঙার 6াণীরা যাওবা :গল, সমেু¾ বসবাসরত 
6াণীরা বনOায় মারা যােব :কন আর কীভােব? এই সকল 
6েkর উfর িব0াসীেদর কােছ একটাই। ঈ0র চাইেল সব 
হেব। তেব :সে`েv ঈ0েরর নহুেক িদেয় :নৗকা বািনেয় হাত 
ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার দরকার কী িছল? িতিন চাইেল :তা 
এক g�েমই পৃিথবীর তাবৎ পাপীেক :মের :ফলেত পারেতন। 
তােত কের অlত আেগর িদন জ± :নওয়া িন@াপ িশJ¢েলা 
:বেঁচ :যেতা। 
 

 
 
িচt : কOািলেফািন5য়ায় অবিjত ইï��উট অফ ি�েয়শন 
িরসাচ5  িমউিজয়ােম নেুহর :নৗকার ছিব। মানষুেক :জার কের 
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গালগ  িব0াস করােনার জনO আলাদা আলাদা কyাট5 েমেwর 
মাধOেম িবিভs 6েkর _ব^ািনক উfরদােনর :চ�া (!!) 
করা হেয়েছ। ছিব সূv: বান5াড :ল কাই§ :জ। 

 
:নৗকার কথা বাদ িদেলও _ব^ািনক গেবষণায় :দখা িগেয়েছ 
পৃিথবীেত এমন :কােনা মহাাবন হয় িন, যােত কের বািড়-
ঘর :থেক Jc কের সকল উঁচু পব5ত ডুেব িগেয়িছল। এছাড়া 
মহাাবন হেল মতৃ 6াণীেদর জীবা4¢েলা সব মা�র একই 
mের থাকার কথা িছল (:যেহতু তারা সবাই একই সমেয় 
মতুৃOবরণ কেরেছ) :তমন 6মাণও খুেঁজ পান িন ভূ-
ত�িবদরা। :দখা যােM সৃি�বাদীরা Jধু িববত5 নীয় 
জীবিব^ানেক অLীকার করেছন না, তারা অLীকার করেছন 
পদাথ5িব^ান, রসায়ন, ইিতহাস, ভূ-ত�, ফিসল িবদOা, 
উি�দিবদOা, 6াণীিবদOাসহ সকল িবষয়েক। 

নেুহর মহাাবেনর অসাড়তা আÅাহািমক গডেক :বশ 
িবড়¯নায় :ফেল :দওয়ার জনO যেথ�। এমন ঘটনা :যেহতু 
:কােনািদনও ঘেটিন এবং িতিন দািব কেরেছন ঘেটেছ তাই 
আমরা সহেজই িসKােl আসেত পাির আÅাহািমক গড বেল 
আসেল :কউ :নই, এটা মানেুষর মন গড়া ক না, ধম5\É¢েলা 
মানেুষর িলিখত। 

 
sতঃ সংগঠন  
ইেwিলেজw িডজাইন বা আইিড 6ব�ারা তােদর বই, 
ড�েমwািরেত সবসময় ৪০০ িব^ানীর এক� সিnিলত 
িববিৃতর উদাহরণ টােনন। তােদর মেত আইিডেক সমথ5ন 
জানােনার জনO িব^ানীরা এই িববিৃত 6দান কেরেছন। এবার 
জানা যাক সিতOকার অেথ5ই এই িব^ানীরা তােদর সিnিলত 
িববিৃতেত কী বেলিছেলন- 

জীবেনর জ�লতা বOাখOায়, আমরা i¨vÛg িমউেটশন এবং 
6াকৃিতক িনব5াচেনর সামেথ5Oর বOাপাের সি�হান। আমরা 
মেন কির :য 6মাণ¢েলার মাধOেম ডারউইন তে�র 
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স�কতা িনধ5ারণ করা হেয়েছ :স¢েলা আরও সূ$ভােব 
পরী`া করা উিচত।92 

 
ল`O কcন, এখােন একবােরর জনOও ‘ইেwিলেজw িডজাইন’ 
বা আইিড শÜটা আেস িন। িব^ানীরা উপের :য িববিৃত 
িদেয়েছন তা িনতাlই :Cপ�ক আচরেণর শাl, সু�মার 
অিভবOি�, :যৗি�ক িব^ানমনC আচরণ। তেব ডারউইেনর 
ত�েক নতুন কের আরও সূ$ভােব পরী`া-িনরী`ার 
আãান-অ6েয়াজনীয়, :কননা ডারউইেনর িবগল যাvা পরবত� 
:য িববত5 নীয় জীবিব^ােনর সূচনা হেয়িছল তার একমাv 
কাজই িববত5 েনর 6মাণ পরী`া িনরী`া করা। ডারউইন 
তে�র মেতা 6িতিনয়ত অসংখO পরী`া িনরী`ার সnুখীন 
অনO :কােনা ত�েক হেত হয় িন। গত :দড়শ বছর ধের 
পরী`া চলেছ, চলেব অনlকাল। 

এবার ৪০০ িব^ানীর উKৃিতেত িফের আসা যাক। একটা 
িজিনস উে¨খ করা আবশOক, িববত5 ন 6ি�য়ায় i¨vÛg 
িমউেটশন ও 6াকৃিতক িনব5াচন ছাড়া আরও :বশিকছু 
অতOাবশOকীয় বOাপার কাজ করেত পাের। জীব, জড় দইু 
ধরেনর জ�ল বÎ সংjান (Complex Material System) 
এক� 6াকৃিতক ধম5 6দশ5ন কের যার নাম ‘Lতঃ সংগঠন’ 
বা :সলফ অগ5ানাইেজশন। Lতঃ সংগঠন বলেত িবিভs বÎর 
নানা ধরেনর নকশায় িবনOm হওয়ার কথা :বাঝােনা হয়। 
আর গািণিতক এই চমৎকার নকশা _তির হয় সyূণ5 
6াকৃিতক উপােয়, :কােনা ধরেনর িমরাকল বা অেলৗিককতা 
বOতীত। 

‘Self-Made Tapestry’ নােমর বই�েত :লখক িফিলপ 
বল িবিভs জীব ও জড় বÎর 6াকৃিতকভােব নানা ধরেনর 
নকশায় িবনOm হওয়ার উদাহরণ :দিখেয়েছন অসংখO িচv 
সহকাের। আেশপােশর িবিভs জ�লতা :দেখ :স¢েলা ঈ0েরর 

                                                
92 িডসকভাির ইï��উট এর ওেয়বসাইট। 
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অিmে£র 6মাণ মেন কের তা িনেয় পাগলািম করা 
সৃি�বাদীেদর পাগলািম :রােধর 6িতেষধক িহেসেব কাজ করেত 
পাের তার বইেয় উে¨িখত জ�লতা¢েলা, :য¢েলা একদমই 
িনেজ িনেজ 6াকৃিতকভােব _তির হেয়েছ93। সিতO কথা হেলা, 
িবিভs জীিবত _জবতেá স~ান পাওয়া নকশা একই সােথ 
জড় িসে�েমও :দখেত পাওয়া যায় এবং এ¢েলা পদাথ5 
িব^ান এবং রসায়েনর :মৗিলক সূv িদেয়ই বOাখOা করা 
স�ব। এেদর :কােনা�ই বাইেরর কারও িনেজর অিm£ 
6মােণর জনO বOবèত অ¡ নয়। মেন রাখা দরকার, িবে0র 
6িত� jােন কণা¢েলা এেক অপেরর সােথ িমথিAয়া করেছ। 
এধরেনর িবে0 সরলতা খুব সহেজই জ�লতার জ± িদেত 
পাের। পূণ5 এক� বOবjা তার িবিভs অংেশর সমি� ছাড়া 
িকছুই নয়94। 

6কৃিতর 6ায় সকল জায়গায় ডাবল òাইরাল িবনOােসর 
উপিjিতেক উদাহরণ িহেসেব :নয়া যাক 95। 6কৃিতেত শতকরা 
৮০ ভাগ উি�দ 6জািতর :`েvই :দখা যায় কা� বা মধOেরখা 
:থেক পাতা¢েলা উপেরর িদেক ��লাকাের িবmার লাভ কের। 
6িত� পাতা তার িনেচর� :থেক এক� িনিদ5� :কােণ অবjান 
কের। উপর :থেক :দখেল, এধরেনর ��লাকার গড়নেক ডাবল-
òাইরাল তথা ি@-��লাকার মেন হয়। এক� পাতার :মাচড় 
অনOটার িবপরীত িদেক বেলই এমন গড়েনর উ�ব ঘেট। িবিভs 
ফুেলর অ\ভাগ তথা পুি@কার মেধOও এধরেনর গড়ন :দখা 
যায়; :যমন সূয5মখুী ফুল িকংবা পাইন ফেলর পাতা। 

সাধারণভােব বOাপার� জীবিব^ােনরই :কােনা এক� 
6ি�য়া যা ডারউইেনর িববত5 ন তে�র সােথ সyিক5 ত বেল 

                                                
93  Phillip Ball, The Self- Made Tapestry : Pattern Formation in Nature, New 

York, Oxford : Oxford University Press, 2001 
94  Jhon Gribbon, Deep Simplicity : Bringing Order to Chaos and Complexity, 

New York : Random House, 2004 
95  Ball, The Self-Made Tapestry,Oxford University Press, 1999, পৃtা সংখOা 

১০৫- ১০৭। 
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:কউ ভাবেত পােরন। িক| গেবষণায় :দখা :গেছ, এ� আসেল 
সাধারণ পদাথ5িব^ােনর ^ান-‘সবেচেয় কম িবভব শি�েত 
িবনOm হওয়া’র মাধOেমই ঘেট। ১৯৯২ সােল িব^ানী 
Stephanie Douady এবং Yves Couder এক� পরী`ার 
মাধOেম িবষয়� বOাখOা কেরন। 6থেম তারা :চৗ¯কীয় তরেলর 
অিত `ু¾ `ু¾ কণা (droplet of magnetic fluid) :তেলর 
আবরেণর ওপর :ফেলন। এরপর :তেলর আবরেণর সােথ 
উল¯ভােব :চৗ¯কে`v 6েয়াগ কের `ু¾ :চৗ¯কীয় কণা¢েলােক 
আিহত কেরন। ফলLôপ কণা¢েলা সমধেম5 আিহত হেব এবং 
এেক অপরেক িবকষ5ণ করেব। গেবষকরা এবার :তেলর 
আবরেণর পিরিধ বরাবর আেরক� :চৗ¯কে`v 6েয়াগ কের 
আিহত :চৗ¯কীয় কণা¢েলােক িকনারা বরাবর :টেন আনা 
Jc করেলন। :দখা :গল `ু¾ কণা¢েলা ডাবল òাইরাল 
পOাটােন5 িবনOm হেয়েছ96। সুতরাং :দখা যােM ডাবল, òাইরাল 
পOাটান5 জীেবর অি@তীয় :কােনা _বিশ�O নয়, এ� জীব, জড় 
সবার ধম5।  

 

 

িচt : সূয5মখুী ফুেলর ডাবল òাইরাল পOাটান5 
 

                                                
96  S. Douady and Y. Couder, ‘Phyllotaxis as a Physical Self- Organized 

Growth Process’, Physical Review Letters 68 (1992) : 2098 
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িচt : ইেলBেনর ডাবল òাইরাল পOাটান5 
এছাড়া বOাপার� িভsভােবও পরী`া কের :দেখেছন অনOানO 
িব^ানীরা97। তারা আিহত কণা (:যমন ইেলক�ন) িনেয় 
একই ধরেণর পরী`া কেরেছন। িবিভs ক`পেথ সব5িনý 
িবভব শি�র িব�েুত ইেলক�ন jাপন কের তারা :সই একই 
পOাটােন5র উ�ব ল`O কেরেছন। হOা!ঁ :স� :সই ডাবল 
òাইরাল পOাটান5। ল`O কcন এখােন নতুন :কােনা 
অOালেগািরদম বা :কান িবেশষ িনয়ম কাজ করেছ না, Jধু 
িবভব শি�র সব5িনý বOবহার হেM। 

Jধু 6াকৃিতক িনব5াচন সকল িকছু বOাখOা করার জনO 
হয়েতা পয5া½ নয়। এর পাশাপািশ Lতঃ সংগঠন ধম5� 
িববত5 েনর এক� বড় 6ভাবক বেল মেন কেরন জীবিব^ানী 
�ুয়াট5  কফমOান98। িতিন 6mাব কেরন, কOাটালাই�ক :Ãাসার 
(catalytic closure) নামক রাসায়িনক 6ি�য়ায় :সলফ 
সাসেটইিনং িবি�য়ার :নটওয়াক5  উৎপs হওয়ার মাধOেম 6থম 
6ােণর উৎপিf ঘটা স�ব। কফমOান আরও বেলন, Lতঃ 
সংগঠনেক নবO আিবpৃত 6াকৃিতক িনয়ম মেন করা হেলও 
বাmিবক অেথ5 এখােন :মৗিলক পদাথ5 িব^ান আর রসায়েনর 
পিরিচত িনয়ম কাননু ছাড়া অনO :কান নতুন ধারণা আেরাপ 
                                                
97  Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That 

God Does Not Exist, Prometheus Books 
98 Stuart Kauffman, At Home in The Universe : The Search for the Laws of 

Self- Organization and Complexity, New York and Oxford : Oxford 
University Press, 1995 
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করা হেM না। যাই :হাক, জীবেনর সূচনা কীভােব হেয়িছল 
:স� এই অধOােয়র আেলাচO িবষয় নয়। 6ােণর উৎপিfর 
এক� ôপেরখা িনেয় আমরা িকছুটা আেলাচনা করব এর 
পের ‘:ðডিরক হেয়েলর :বািয়ং ৭৪৭ ফOালািস’ অধOােয়। 
তেব, এমনটা ধের ধের :নওয়াটা অেযৗি�ক হেব না :য, 
জীবেনর উৎপিfেত Lতঃ সংগঠেনর মেতা রসায়ন ও 
পদাথ5িব^ােনর নীিতর হাত িছল। যিদও 6ােণর উৎপিf 
সং�াl এেকবাের 6ািlক িকছু সমসOার _ব^ািনক সমাধান 
এখনও পাওয়া স�ব হয় িন, িক| িব^ানীরা 6িতিদনই নতুন 
নতুন ^ােনর আেলােক ধীের ধীের রহেসOর সব5েশষ ধাপ�েত 
:পৗঁেছ যােMন। আমরা িমিডয়ায় :দেখিছ সÂিত :�গ :ভwর 
তার িসনেথ�ক লাইেফর গেবষণা :থেক 6থম কৃিvম 
জীবেকাষও _তির করেত সমথ5 হেয়েছন99। কােজই িনি¦ত 
কেরই বলা যায়, 6ােণর উৎপিf িকংবা মহািবে0র উৎপিf 
:কােনািকছুর রহসO সমাধােনর বOাপােরই আমােদর ঈ0েরর 
@ারj হেত হেব না, বরং, কফমOােনর 6mাব মেতা, আধুিনক 
িব^ান :থেক পাওয়া িবিভs অ\সর 6mাব এবং অনকু ¢েলা 
ঈ0রেক শনূOjান :থেক দেূর সিরেয় রাখেত যেথ�। 

                                                
99 J. Craig Venter, Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically 

Synthesized Genome, Science DOI : 10.1126/science.1190719 
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তৃ তী য়  অ ধOা য় 
cnডিরক হেয়েলর cবািয়ং ৭৪৭ 

ফ4ালািস  
  

সরল, সাধারণ ^ান িদেয় িবচার কির বেল ঈ0ের িব0াস 
:নই। :কােনা ঈ0েরই।  

—চািল+ চ4াপিলন 
 

 

িচt : :ðডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১) 
 
:ðডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১) িছেলন িবগত শতেকর 
এক নামকরা :জOািতপ5দাথ5িব^ানী। আজেক :য আমরা 
মহািবেìারণ বা িবগবOাং তে�র কথা Jিন, :সই 
‘িবগবOাং’ শÜ� তার কাছ :থেকই 6থম উ»ািরত 
হেয়িছল ১৯৪৯ সােলর একটা :রিডও :6া\ােম, যিদও 
িবগবOাং শÜ� িতিন তখন উ»ারণ কেরিছেলন 
অেনকটাই সমােলাচনা আর :ßেষর সুের। :ßষ থাকার 
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কারণ, :সসময় িবগবOাং-এর সােথ সমােন পা¨া িদিMল 
হেয়েলরই িনজL এক� ত�; যােক িব^ানীরা ডাকেতন 
িjিতশীল অবjা ত� (Steady State Theory) নােম। ১৯৬৪ 
সােল আেন5া :পনিজয়াস এবং রবাট5  উইলসন 
মহাজাগিতক প¦াৎপট িবিকরণ100 খুেঁজ পাওয়ার আগ 
পয5l িক| পৃিথবীর বg নামকরা পদাথ5িব^ানীই 
িjিতশীল অবjা তে�র 6িত আjাশীল িছেলন। :ðডিরক 
হেয়ল িছেলন :সই িjিতশীল তে�র মলূ 6ব�া, যিদও 
তার এই িবখOাত তে�র সােথ জিড়ত িছেলন আরও 
কেয়কজন নামকরা পদাথ5িবদ-হারমান বি�, থমাস 
:গাü এবং পরবত�কােল এক ভারতীয় :জOািতিব5^ানী-
জয়l নারিলকর। িjিতশীল ত� ছাড়াও :�লার 
িনউিÃওিসেÉিসসসহ :জOািতিব5^ােনর অেনক িকছুেতই 
:ðডিরক হেয়েলর অবদান িছল। জীবেনর :শষ বয়েস 
িতিন তার :ছেলর সােথ িমেল _ব^ািনক ক কািহিন 
:লখায়ও হাত িদেয়িছেলন। িব^ােন তার সামি\ক 
অবদােনর জনO িতিন ‘সOার’ উপািধ :পেয়িছেলন, পুরCার 
:পেয়িছেলন রেয়ল এেëােনািমকাল :সাসাই� :থেকও, 
এছাড়া আরও অনOানO :ছাটখােটা পুরCার :তা আেছই। 
কােজই :ðডিরক হেয়েলর সুনাম কম িছল না তার 
সমেয়।  
 

                                                
100 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অ¤ুর, 

২০০৬ ¾. 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 132 

 
 

িচt : আিক5 ওপেটির³ (১৮৭৭) : বািল5ন :òিসেমন 

 
িক| বড় িব^ানী হেল কী হেব িতিন িবিভs জায়গায় 
িনেজর মতামত িদেত পছ� করেতন। এমিন একটা 
ঘটনা ঘেটিছল যখন িব^ানীরা িবগত শতেকর 
মাঝামািঝ সমেয় :বশ ক’� ডায়েনাসর এবং পািখর 
মধOবত� জীবা4 আিক5 ওপেটিরে³র ফিসল খুেঁজ 
পািMেলন। হেয়ল হঠাৎ কেরই বেল বসেলন 
আিক5 ওপেটিরে³র ফিসল¢েলা নািক সব জািলয়ািত। 
অথচ, আিক5 ওপেটির³ িক| িব^ানীেদর জনO নতুন িকছু 
িছল না :সসময়। আিক5 ওপেটিরে³র 6থম পালেকর 
ফিসল খুেঁজ পাওয়া িগেয়িছল বg আেগই-:সই ১৮৬০ 
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সােল। এমনিক ডারউইন তার ‘অিরিজন অব িòিশজ’ 
\েÉর চতুথ5 সংCরেণ আিক5 ওপেটিরে³র উে¨খও 
কেরিছেলন। ডারউইেনর সমসামিয়ক িব^ানী �এইচ 
হা³িল তখনই মlবO কেরিছেলন :য, হাবভােব মেন হেM 
আধুিনক পািখ¢েলা সব :থেরাপড ডাইেনাসর :থেকই 
এেসেছ; আর আিক5 ওপেটিরে³র মেতা ফিসল¢েলা এই 
যুি�র :পছেন :জারােলা 6মাণ িহেসেব হািজর হেয়েছ101। 
তারপর ১৮৬১ সােলর িদেক জাম5ািনর 
লOাংেগনালিথেম102 পাওয়া :গল আিক5 ওপেটিরে³র পূণ5াz 
ক¤াল। একই পির�মায় ১৮৭৭ সােল Cেমনবােগ5103, 
১৮৫৫ সােল িরিডনবােগ5, ১৯৫৮ সােল 
লOাংেগনালিথেম104, ১৯৫১ সােল ওয়াক5 ারসেজেল, ১৯৬০ 
সােল জাম5ািনর ইৎসচােট, ১৯৯১ সােল লOাংেগনালিথেম, 
২০০৫ এবং ২০০৬ এ জাম5ািনেত আিক5 ওপেটিরে³র 
িবিভs ফিসল উKার করা হেয়েছ। িক| 6&তাি�েকরা 
আর জীবিব^ানীরা ক� কের ফিসল :পেল কী হেব, 
িব^ানী হেয়ল তার সহকম� গিণতিবদ চ© 
িব�মিসংেহর সােথ িমেল হঠাৎ কেরই ১৯৮৫ সােল 
তুমলু :শারেগাল Jc করেলন এই বেল :য, 
আিক5 ওপেটিরে³র ফিসল¢েলা সব নািক বােনায়াট। তাঁরা 
বলেলন, ফিসল¢েলা নািক এত চমৎকারভােব সংরি`ত 
থাকার কথা না, মধOবত� mের িন¦য় আধুিনক পািখর 
পালক ঢুিকেয় :দওয়া হেয়েছ, ইতOািদ। িÅ�শ নOাচারাল 
িহিë জাদঘুেরর িব^ানীরা হেয়েলর 6িত� সে�হ 

                                                
101 Huxley T.H. the animals which are most nearly intermediate between birds 

and reptiles. Geol. Mag. 5, 357–65; Annals & Magazine of Nat Hist 2, 66–
75; Scientific Memoirs 3, 3–13, 1968 

102 পের িÅ�শ িমউিজয়ােম jানাlিরত; ল§ন :òিসেমন িহেসেব 
গণO 

103 বািল5ন :òিসেমন িহেসেব গণO 
104 মOা³বাগ5 :òিসেমন িহেসেব গণO 
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পরী`া কের :দখেলন, এবং তাঁেদর পরী`ায় 
সে�হাতীতভােব 6মািণত হেলা ফিসল¢েলা 
আিক5 ওপেটিরে³রই। এমিন এক� পরী`ায় অOােলন 
চOািরগসহ অনOানO িব^ানীরা DOােবর িকনারা¢েলার 
মাপ িনেয় :দখােলন আিক5 ওপেটিরে³র দ�ু পালিলক 
িশলাmেরর DOাব পুçানপুুçভােব এেক অপেরর mের খাপ 
:খেয় যায়, ফেল মধOবত� mের আধুিনক পািখর পালক 
থাকার বOাপার এখােন :নই। তােদর সyূণ5 পরী`ার 
ফলাফল সােয়ï জান5ােলর ১৯৮৬ সােলর ২৩২ সংখOায় 
‘আিক5 ওপেটির³ :কােনা :জা»ুির নয়’ িশেরানােম 
6কািশত হয়105। হেয়ল যখন ফিসেলর সতOতা িনেয় 
:শারেগাল করিছেলন, �ক :সসময়ই জাম5ািনর 
:সালনহেফেন ১৯৮৭ সােল আেরক� আিক5 ওপেটিরে³র 
ফিসল পাওয়া যায়, আর িব^ানীরা সবাই িমেল পুেরা 
6ি�য়া�েক বÎিনt ভােব অবেলাকন করার সুেযাগ 
পান। কীভােব পািখর পালেকর ছাপ পালিলক িশলায় 
পেড়, কীভােব িশলাmের িচড় ধের সবিকছুই িব^ানীরা 
আরও একবার ভােলামেতা যাচাই করার সুেযাগ :পেয় 
যান। :দখা :গল আিক5 ওপেটিরে³র এই :সালনহেফন 
নমনুা�ও অনO¢েলার মেতাই একই ফলাফল িনেয় 
আসেলা। এই আিবpােরর বOাপার�ও সােয়ï জান5ােল 
আিক5 ওপেটিরে³র সতOতার 6মাণ িহেসেব আিবভূ5 ত 
হেলা106 আর আিক5 ওপেটির³ িনেয় হেয়েলর যাবতীয় 
‘কïিপেরিস তে�র’ সমািধ রচনা করল।  

আসেল অধOাপক হেয়ল পদাথ5িব^ানী িহেসেব 
সুপিরিচত হেলও জীবিব^ান িকংবা 6&তে�র খু�ঁনা� 
িবষেয় সমOকভােব অবিহত িছেলন না; সিতO বলেত কী- 
িববত5 ন িকংবা পালিলক িশলায় কীভােব ফিসল সংগৃহীত 
                                                
105 Charig, A.J.; Greenaway, F.; Milner, A.N.; Walker, C.A.; and Whybrow, 

P.J., ‘Archaeopteryx is not a forgery’. Science 232 (4750) : 622–626, 1986 
106 Wellnhofer P. , A New Speciment of Archaeopteryx, Science 240, 1790, 

1988. 
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হয়, কীভােব পালেকর ছাপ DOােব পেড় এ¢েলা িনেয় 
পিরpার ^ান হেয়েলর িছল না। িক| :সই অপিরMs 
^ান িনেয়, তক5  কের ভুল 6মাণ করেত :চেয়িছেলন 
:পাড় খাওয়া জীবিব^ানীেদর ক�ািজ5 ত সা`O-
6মাণ¢েলােক। অ িবদOা কীভােব ভয়ংকর হেয় ওেঠ 
:শষপয5l িনেজেকই :খেলা কের :তােল, হেয়েলর দ�ৃাlই 
তার বড় 6মাণ। এ 6সেz �ম :বরা তার ‘ইভলOুশন 
অOা§ দO িমথ অব ি�েয়শিনজম : আ :বিসক গাইড 
টু দO :ফ�# ইন িদ ইভলOুশন িডেবট’ বইেয় খুব 
ò�ভােবই বেলন107: 

এক� িবষয় পিরpার কের বলা দরকার :য, হেয়ল এবং 
িব�মিসংহ–এেদর কােরাই জীবিব^ান এবং জীবা4িবদOা 
িবষেয় :কােনা 6থাগত ^ান িছল না, এবং তারা 
6াকৃিতক িনব5াচেনর খু�ঁনা� িনেয়ও সমOকভােব অবগত 
িছেলন না। ফেল তারা িববত5 ন-িবেরাধী নানা 
িচlাভাবনা িদেয় 6ভািবত হেয়িছেলন। িক| তােদর এ 
সমm অিভেযাগ, তা যতই সারশনূO আর :মধাশনূO :হাক 
না :কন, একটা সময় সৃি�বাদীেদর এক ধরেনর Lিm 
িদেয়িছল ...। হেয়েলর উে¥শO �ক ò� িছল না, 
িক| িতিন এক� মহুূ:ত5 র জনOও িনেজর িবেশষ^ীয় 
:`েvর মেতা :কােনা 6ভাবশালী চOােল� এখােন আনেত 
বOথ5 হেয়িছেলন। এধরেনর দািব 6মাণ কের, একজন 
িব^ানী :কমন :খেলা হেয় :যেত পােরন যখন িতিন 
এমন িবষেয় অিভমত জানােত Jc কেরন :যখােন িতিন 
িবেশষ^ নন।  

  
অধOাপক �ম :বরার কথায় অতুOি� :নই। হেয়েলর 
অিভেযাগ িকংবা িবেßষণ¢েলােত :কােনা সারবfা না 
থাকেলও সৃি�বাদীেদর জনO :স¢েলা তখন ভােলাই রসদ 

                                                
107 Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism : A Basic Guide to the 

Facts in the Evolution Debate, Stanford University Press, 1990, p41. 
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যুিগেয়িছল। ধম5বাদী সাইট¢েলা বেুঝ না বেুঝ হেয়েলর 
ভুল অিভেযাগ¢েলাই পুনরাবfৃ কের চলেলা (এবং িকছু 
:`েv এখনও চলেছ)। তারা :খাঁজ কের :দখারও :চ�া 
কেরন িন :য, হেয়েলর িভিfহীন অিভেযাগ¢েলা নOাচারাল 
িহিë জাদঘুেরর িব^ানীরা (যারা এ িবষেয় স�ক 
^ান রােখন) ভুল 6মাণ কের িদেয়িছেলন :সসময়ই।  

হেয়ল Jধু আিক5 ওপেটির³ িনেয়ই জল :ঘালা কেরন 
িন, কেরিছেলন আরও একটা বড় বOাপাের, :যটা িনেয় 
সৃি�বাদীরা এখনও যারপরনাই উúিসত। হেয়ল তার 
‘িনজL গণনা’ :থেক একসময় িসKােl চেল এেসিছেলন 
:য, সরল অবjা :থেক উ»তর জ�ল জীেবর উ�ব 
অেনকটা নািক টেন5েডার ঝেড় জা¤ইয়ােড5  পেড় থাকা 
:লাহার জ�ােলর mূপ :থেক এক লহমায় :বািয়ং ৭৪৭ 
িবমান _তির হেয় যাওয়ার মেতা অবাmব!  
 

 
 
িচt : হেয়ল ধারণা কেরিছেলন :য, সরল অবjা :থেক উ»তর 
জ�ল জীেবর উ�ব অেনকটা নািক টেন5েডার ঝেড় জা¤ইয়ােড5 র 
mূপ :থেক :বািয়ং ৭৪৭ িবমান _তির হেয় যাওয়ার মেতা অস�াবO 
িকছু! 
 
মজার বOাপার হেM :য, এই ‘জ�াল :থেক :বািয়ং ৭৪৭ 
িবমান’ _তির হওয়ার উপমা হেয়ল :কােনা _ব^ািনক 
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সামিয়কীেত :লেখন িন। তেব :শানা যায় িতিন ১৯৮২ 
সােলর এক� :সিমনাের 6ােণর রাসায়িনক উৎপিf 
তে�র িবপরীেত তার পOাïপারিময়া তে�র সপে` একথা 
বেলিছেলন। ইে�র সােথ :বািয়ং ৭৪৭-এর তুলনা করার 
কারণ িহেসেব বেলিছেলন দেুটারই নািক সমান সংখOক 
6তOz, এবং জ�লতার mেরও :বশ িমল আেছ108। 
যােহাক :ðড হেয়েলর এই ‘যুি�মালা’ পরবত�কােল তার 
এক� বই ‘দO ইেwিলেজw ইউিনভাস5’ (১৯৮৩)-এ 
সিsেবিশত হেয়িছল এভােব109- 

ধরা যাক, এক� জা¤ইয়ােড5  :বািয়ং ৭৪৭ িবমােনর সকল 
অংশ ছিড়েয় িছ�েয় আেছ। হঠাৎ এক� ঘূিণ5ঝড় 
(whirlwind) এেস জা¤ইয়ােড5 র ওপর িদেয় বেয় চেল :গল। 
:সই ঘূিণ5ঝেড় পুেরা :বািয়ং ৭৪৭ _তির হেয় উড়ার জনO 
6Îত অবjায় চেল আসার স�াবনা বা চাï কতটু�? 

 
তারপর :থেকই সৃি�তাি�েকরা সব জায়গায় হেয়েলর 

উপমােক ‘িববত5 েনর িবcেK এক :মা`ম অ¡’ িহেসেব 
বOবহার Jc কেরন।  

:শানা যায় হেয়ল বOি�গত জীবেন নািmক িহেসেবই 
পিরিচত িছেলন। িক| সরল অবjা :থেক উ»তর 
জীেবর উৎপিfর স�াবনা গণনা করেত িগেয় :দেখন 
:সটার চাï এতই কম (১০৪০০০০ ভােগর ১ ভাগ) :য, 
তােত নািক তার ‘নািmকতার িব0াস টেল িগেয়িছল’ 
এবং হেয়ল ঈ0ের িব0াসী হেয় পেড়ন, এবং :সসময়ই 
িতিন ঘূিণ5ঝেড় :বািয়ং ৭৪৭ _তির হওয়ার উপমা এেন 
:দখােনার :চ�া কেরন :য, সরল অবjা :থেক জ�ল 
জীেবর উ�ব নািক 6ায় অস�ব একটা বOাপার, ঐ0িরক 
হmে`প নািক লাগেবই। এই ¢জেবর :পছেন আমরা 

                                                
108 Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, New Scientist 2 Dec 

2000 p36-39. 
109 Hoyle Fred, The Intelligent Universe. New York : Holt, Rinehart and 

Winston, 1983, pp. 18-19 . 
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:কােনা সতOতা খুেঁজ না :পেলও (যিদও বOাপারটা সতO 
হেলও খুব :বিশ অবাক হব না) সÂিত বইপv ঘাঁটার 
ফেল একটা মজার িজিনস :বিরেয় এেসেছ। হেয়ল িক| 
:কােনা সৃি�বাদী বা ি�েয়শিন� িছেলন না। বরং তার 
অেনক 6ব~ এবং বইপেvই িতিন িববত5 ন তে�র ওপর 
6গাঢ় আjা বO� কেরেছন। :যমন, তার ‘অিরিজন অব 
লাইফ ইন দO ইউিনভাস5’ বইেয় িতিন খুব ò� কেরই 
বেলন110- 

We are inescapably the result of a long heritage of learning, 
adaptation, mutation and evolution, the product of a history which 
predates our birth as a biological species and stretches back over 
many thousand millennia.... Darwin’s theory, which is now 
accepted without dissent, is the cornerstone of modern biology. 
Our own links with the simplest forms of microbial life are well-nigh 
proven.  

 
এমনিক তার জীবেনর এেকবাের :শষ িদককার 
বই¢েলােতও িতিন সৃি�বাদেক 6তOাখOান কের 
িলেখিছেলন :য, :কােনা 6কৃত িব^ানী সৃি�বােদ িব0াস 
করেত পােরন না111। তারপেরও সৃি�বাদীরা আর 
ধম5বাদীরা হেয়েলর :বািয়ং ৭৪৭ উপমা িনেয় যারপরনাই 
উúিসত। এ :যন ঈ0েরর অিmে£র অকাটO 6মাণ 
তােদর কােছ। জািকর নােয়ক, হাcন ইয়ািহয়ারা :তা 
আেছই, আমরা Jেনিছ সÂিত বাংলােদেশর িকছু ধম�য় 
সংগঠন নািক তােদর মখুপেv আর িলফেলেট ‘সৃি�কত5 ার 
অিmে£র 6মাণ’ িহেসেব হেয়েলর যুি�মালা বOবহার করা 
Jc কেরেছ। :বাঝা যােM :কবল :কারআন হািদস 
িকংবা অনôুপ ধম5\েÉর আয়ােতর িবিভs বOাখOা আর 
অপবOাখOা হািজর কের আর কাজ চলেছ না, তােদর 

                                                
110 Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Lifecloud : The Origin of Life 

in the Universe, 1978, p.15-16 
111 Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Our Place in the Cosmos, 1993, 

p.14  
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@ারj হেত হেM িববত5 ন-িব0াসী এবং স�বত পাঁড় 
নািmক হেয়েলর উপমার কােছ। ‘পOােলর ঘিড়র মতুৃO 
:নই’ �ক :তমনই হয়ত বলা :যেত পাের ‘হেয়েলর 
:বািয়ং িবমােনর মতুৃO :নই’! পOােলর ঘিড় আর হেয়েলর 
:বািয়ং :যন পরòেরর পিরপূরক; তামাক আর িফàার 
দ’ুজেন দজুনার!  

এ অধOায়� অবশO হেয়ল আিmক নািক নািmক, 
সৃি�বাদী না অসৃি�বাদী তা িনেয় িবতক5  করার জনO 
নয়, বরং _ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক তার 
আ¢5েমw¢েলােক যাচাই কের :দখা :য সিতOই হেয়েলর 
:বািয়ং উপমা িববত5 েনর িবcেK :কােনা শি�শালী যুি� 
িহেসেব \হণীয় হেত পাের িকনা। তেব তা যাচাই করার 
আেগ এক� বOাপার পিরpার :বাধহয় কের :নওয়া 
দরকার :য, আধুিনক িবে0র 6ায় সকল জীবিব^ানীরাই 
হেয়েলর এই :বািয়ং উপমােক 6তOাখOান কেরেছন112। 
তারা মেন কেরন হেয়েলর এই :বািয়ং ৭৪৭ উপমা 
িববত5 েনর সােথ তুলনীয় হেত পাের না। কারণ- 

১. িববত5 ন টেন5েডা বা ঘূিণ5ঝেড়র মেতা :কােনা আকি²ক 
বOাপার নয়। এটা এমন :কােনা 6ি�য়া নয়, :যটােক 
:কবল চাï িদেয় পিরমাপ এবং বOাখOা করেত হেব। 

২. টেন5েডা িদেয় চূড়াl :কােনািকছু _তির করার :চ�া 
আসেল একধােপ ঘটা িনব5াচন 6ি�য়ায় :কােনািকছু 
বানােনার :চ�া। আর অনOিদেক িববত5 ন ঘেট ল` 
ল` বছর ধের বg ধােপ পিরিমত িভsতার মধO 
িদেয় �মবধ5মান িনব5াচন (Cumulative Selection)-এর 
মাধOেম। 

৩. 6কৃিতেত ছিড়েয় িছ�েয় থাকা িবিভs সর�াম 
(:যমন জা¤ইয়ােড5  রাখা িবমােনর িবিভs অংশ) 
:জাড়া লাগার মাধOেম িক| িববত5 ন ঘেট না। িববত5 ন 

                                                
112 Derek Gatherer, The Open Biology Journal, 2008, 1, 9–20, Finite Universe 

of Discourse : The Systems Biology of Walter Elsasser (1904–1991) 
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ঘেট 6াকৃিতক িনব5াচেনর 6ভােব Jধু িবদOমান 
_বিশ�O¢েলা দীঘ5 সময় ধের পিরবিত5 ত এবং 
পিরবিধ5ত হওয়ার মাধOেম। 

৪. :বািয়ং িবমােনর :`েv চূড়াl ¾বO থােক িjর। আর 
:বািয়ং িবমান বানােনার :পছেন থােক নকশাকারীর 
এক� চূড়াl ল`O এবং উে¥শO। অপরিদেক িববত5 ন 
িক| :কােনা ভিবষOেতর ল`O বা উে¥শO মাথায় 
:রেখ কাজ কের না, চূড়াl লে`Oর বOাপাের থােক 
এেকবােরই উদাসীন। 

 
6থম দেুটা পেয়w আেরকটু িবmৃত করা যাক। অেনেকই 
:ভেব থােকন 6াথিমকভােব িমউেটশেনর ফেল িবিভs 
6করেণর অভুOদয় :যেহতু ইতmত: িবি`½ভােব 
(randomly) ঘেট থােক, িববত5 ন :বাধহয় :কবল চােïর 
:খলা। আসেল িক| তা নয় :মােটই। িববত5 েনর :পছেন 
মলূ চািলকা শি� হেM 6াকৃিতক িনব5াচন। 6াকৃিতক 
িনব5াচন বOাপারটা িক| :কােনা চাï নয়। 6াথিমক 
পিরবOি�¢েলা i¨vÛg হেত পাের, িক| তারপর 
_বিশ�O¢েলা নOাচারাল িসেলকশেনর মাধOেম 6জ± :থেক 
6জ±াlের ছিড়েয় পড়ার বOাপার� ‘i¨vÛg’ নয়, বরং 
‘িডটারিমিনি�ক’, কারণ তা িনভ5 র কের িবদOমান 
উপযু� পিরেবশ এবং :স পিরেবেশ অনÝুল :কান 
_বিশে�Oর �েক থাকার ওপর। :সজনOই িববত5 ন :কবল 
চােïর :খলা নয়113। পিরবOি�¢েলা i¨vÛg হওয়ার পেরও 
কীভােব তা িববত5 নেক এক� িনিদ5� িদেক এিগেয় িনেয় 
:যেত পাের, তা জানেত ইি§য়ানা িব0িবদOালেয়র ‘If 
Mutation is Random, Why Does Evolution Occur at All’ 
6ব~� পড়া :যেত পাের। 6ব~�েত দ�ু চমৎকার 
উদাহরণ হািজর কের বঝুােনা হেয়েছ- ‘Mutation was 

                                                
113 Why Evolution Isn’t Chance http 

://www.ebonmusings.org/evolution/evonotchance.html  



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 141 

random, but selection provided a direction to the evolution.’  
 

 

 
 
িচt : :চােখর িববত5 ন : :চােখর মেতা এক� জ�ল 6তOz 
সহেজই আেলার 6িত সংেবদনশীল খুব সরল øায়িবক :কাষ িবিশ� 
‘আই-òট’ :থেক িবিভs ধােপ ধােপ পিরিমত িভsতার মধO িদেয় 
িববিত5 ত হেত পাের। যখনই এধরেনর :কােনা পিরবত5 ন-যা িকছুটা 
হেলও বাড়িত সুিবধা 6দান কের, তা ধীের ধীের 6জ± :থেক 
6জ±াlের জনপুে� ছিড়েয় পেড়। 
 
এ 6সেz আমােদর :চােখর অভুOদয় এবং িবকােশর 
বOাপারটা আরও িবmৃতভােব িচlা করা :যেত পাের। 
আজেক আমরা :চােখর :য পূণ5াz গঠন :দেখ িবি²ত 
হই, তা িক| একিদেন _তির হয় িন, বরং বgকাল ধের 
�মাåেয় ঘটেত থাকা :ছাট :ছাট পিরবত5 েনর ফল 
িহেসেব িবকাশ লাভ কেরেছ। খুব স�বত আেলার 6িত 
সংেবদনশীল এক ধরেনর øায়িবক :কাষ :থেক 6থম 
:চােখর িবকাশ Jc হয়। তারপর হাজার হাজার বছর 
ধের িবিভsভােব পিরবিত5 ত এবং পিরবিধ5ত হেত হেত 
আজেক তারা এই ôপ \হণ কেরেছ। কত¢েলা 
সংেবদনশীল :কাষেক কােপর মেতা অবতেল যিদ 
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�কমেতা সাজােনা যায় তাহেল :য নতুন এক� আিদ-
:চােখর উ�ব হয় তার পে` আেলার িদক িনণ5য় করা 
স�ব হেয় ওেঠ। এখন যিদ কাপ�র ধার¢েলা 
:কােনাভােব ব~ করা যায়, তাহেল আধুিনক িপন :হাল 
কOােমরার মেতা :চােখর উৎপিf ঘটেব।  

তারপের এক সময় গিত িনধ5ারণ করেত পাের এমন 
এক� অি`পট বা রং বঝুেত পাের এমন :কােণর মেতা 
অংশ িবকাশ লাভ কের, তাহেল উsত এক� :চােখর 
উৎপিf হেব। এরপর যিদ িববত5 ন 6ি�য়ার মাধOেম 
আইিরস ডায়াðােমর উৎপিf ঘেট তাহেল :চােখর 
:ভতের কতখািন আেলা ঢুকেব তা িনয়áণ করা স�ব 
হেব। এরপর আেm আেm যিদ :লেïর উ�ব ঘেট তা 
তােক আেলার সমåয় এবং :ফাকাস করেত সহায়তা 
করেব, আর এর ফেল :চােখর উপেযািগতা আরও 
বাড়েব।  

 
 
 

িচt : 6কৃিতেত পাওয়া 
িবিভs ধরেনর :চাখ-
খুব সরল ধরেনর :চাখ 
:থেক Jc কের জ�ল 
:চােখর অিm£ এই 
6কৃিতেতই আেছ, আর 
তা সবই _তির হেয়েছ 
িববত5 েনর 
ধারাবািহকতায় 114। 

 
 

                                                
114 বনOা আহেমদ, িববত5 েনর পথ ধের, অবসর 6কাশনী, ২০০৭ 
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এভােবই সমেয়র সােথ সােথ 6াকৃিতক িনব5াচেনর 6ভােব 
উপেযািগতা িনধ5ারণ কের :চােখর �মাåিয়ক পিরবত5 ন 
ঘেটেছ। আমরা এখনও আমােদর চারপােশ িববত5 ন 
6ি�য়ায় িনব5ািচত িবিভs ধােপর :চােখর অিm£ :দখেত 
পাই, অেনক আিদম 6াণীর মেধO এখনও িবিভs রকেমর 
এবং mেরর আিদ-:চােখর অিm£ :দখা যায়। 

িকছু একেকাষী জীেব একটা আেলাক-সংেবদনশীল 
জায়গা আেছ যা িদেয় :স আেলার িদক সyেক5  খুব 
সামানOই ধারণা করেত পাের, আবার িকছু কৃিমর মেধO 
এই আেলাক-সংেবদনশীল :কাষ¢েলা এক� :ছাট অবতল 
কােপর মেধO বসােনা থােক যা িদেয় :স আেরকটু 
ভােলাভােব িদক িনণ5য় করেত স`ম হয়। সমতেলর 
উপর বসােনা নামমাv আেলাক সংেবদনশীলতা :থেক 
Jc কের িপনেহাল কOােমরা সদশৃ :চাখ িকংবা :মcদ�ী 
6াণীেদর অতOl উsত :চাখ পয5l সব ধােপর :চাখই 
:দখা যায় আমােদর চারপােশ (অ~ ¢হা মাছ :মি³কান 
:ট�া :থেক Jc কের ন�লাস, ানািরয়াম, অOাwাক5 �ক 
ি�ল, :মৗমািছ, মানেুষর :চাখ ইতOািদ), এবং তা িদেয়ই 
িববত5 ন 6ি�য়ার িবিভs mর বOাখOা করা স�ব। 
িববত5 ন 6ি�য়া ধােপ ধােপ �মবধ5মান িনব5াচেনর 
মাধOেম না ঘটেল আমরা 6কৃিতেত এত িবিভs ধরেনর 
:চােখর অিm£ :পতাম না। সÂিত সুইিডশ অধOাপক 
ডOান এিরক িনলসন এবং :পলগার তাঁেদর গেবষণার 
মাধOেম115 :বর কের :দিখেয়েছন :য, আিদ সমতল 
িপগেমেwড আেলাক সংেবদনশীল :সল :থেক Jc কের 
6ায় ২০০০ ধােপর মেধO পের তা মানেুষর :চােখর 
মেতা জ�ল যেá পিরবিত5 ত হেত পাের। তােদর করা 
িসমেুলশেনর সিচv ফলাফল িনেচ :দওয়া হেলা- 

 
                                                
115 Nilsson, D.-E., and S. Pelger. 1994. A pessimistic estimate of the time 

required for an eye to evolve. Proc. Roy. Soc. Lond. B 256 :53-58. 
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িচt : অধOাপক ডOান এিরক িনলসন এবং :পলগােরর িসমেুলশেনর 
ফলাফল, তারা :দিখেয়েছন আিদ সমতল আেলাক সংেবদনশীল :সল 
:থেক Jc কের ৪০০ ধাপ পের তা :র�নাল িপেটর আকার 
ধারণ কের, ১০০০ ধাপ পের তা আকার :নয় িপন-:হাল কOােমরার 
মেতা আকৃিতর, আর 6ায় ২০০০ ধাপ পের অে�াপােসর মেতা 

জ�ল :চােখর উ�ব ঘেট। জীবিব^ানী মাক5  িরডিলর সাইেট 
বOাপার� এিনেমশেনর মাধOেম তুেল ধরা হেয়েছ।  

এবার হেয়েলর স�াবনার মারপOাঁচ িনেয় একটু 
গভীের আেলাচনা যাক। হেয়েলর এই জ�াল :থেক 
:বািয়ং উপমা খুব :মৗিলক িকছু নয়। অসীম বানর 
ত� (Infinite monkey theorem) নােম এক� বOাপার 
দশ5েনর আিzনায় 6চিলত িছলই। হেয়ল :সটােক :বািয়ং-
এর আেলােক :কাষীয় 6াণিব^ােনর আিzনায় বOবহার 
করেত :চেয়েছন। ‘মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার :খাঁেজ’ 
নােমর বইেয় এই অসীম বানর ত� িনেয় :ছাট কের 
িলখা হেয়িছেলা116। পাঠেকর সামেন :স� একটু বOাখOা 
করা 6েয়াজন :বাধ করিছ। 
                                                
116 অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার 

:খাঁেজ, অবসর, ২০০৭ 
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অসীম বানর ত� হেM এমন একটা ধারণা :যখােন 
মেন করা হয় :য, অফুরl সময় :দওয়া হেল আপাত 
দিৃ�েত 6ায় অস�ব সমm বOাপারও ঘেট :যেত পাের 
স�াবনার িনয়েমই। :যমন, একটা বানরেক যিদ 
টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় :দওয়া হয়, তেব তার 
অ~ভােব টাইিপং করা :থেক :শ;সিপয়ােরর হOামেলটও 
:বিরেয় আসেত পাের, যিদ বানর�েক অফুরl সময় 
:দওয়া হয় টাইিপং চািলেয় যাওয়ার জনO। হেয়ল এই 
বানেরর িবি`½ভােব টাইপ কের হOামেলট :লখার 
উপমােকই 6াকৃিতক উপােয় জ�ল জীবজগৎ _তিরর 
বOাখOায় িনেয় :গেছন, :কবল পাথ5কO এই :য, িতিন 
:শ;সিপয়ােরর হOামেলেটর বদেল বOবহার কেরেছন 
:বািয়ং ৭৪৭।  

হেয়েলর ধারণা সতO হেল সরল অবjায় 
6াকৃিতকভােব জ�ল জীবজগেতর উ�ব অেনকটা হঠাৎ 
লটাির িজেত :কা�পিত হওয়ার মেতাই একটা বOাপার 
হেব। কম স�াবনার ঘটনা :য ঘেট না তা নয়। 
অহরহই :তা ঘটেছ। ভূিমকেy বািড়-ঘর ¶েস পড়ার 
পরও অেনক সময়ই :দখা :গেছ ঘটনা�েম ভÿmূেপর 
িনেচ :কউ :বেঁচ আেছন। এই :য হাইিতেত িবশাল 
ভূিমকy হেলা িকছুিদন আেগ, 6ায় পেনেরা িদন, এমনিক 
এক� :`েv ২৭ িদন পেরও জীবl অবjায় এক বOি�েক 
উKার করা হেয়েছ117। বাংলােদেশ ২০১৩ সােল রানা 
াজা ভবন ¶েসর ১৭ িদন পর ¶ংসmূেপর িনচ :থেক 
:রশমােক জীিবত উKােরর ঘটনা িব0জেুড় িব²য় ও 
চাÏেলOর সৃি� কেরিছল (যিদও ঘটনা� ‘সাজােনা 
নাটক’ িকনা তা িনেয় িবতক5  আেছ)। িনউইয়ক5  

                                                
117 Haiti earthquake survivor Evan Muncie trapped under rubble for 27 days, 

Times Online, February 10, 2010,  
 http 

://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article702116
8.ece  
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টাইমস-এ একবার এক মিহলােক িনেয় 6িতেবদন ছাপা 
হেয়িছল িযিন দ ু দবুার িনউজািস5 লটািরর �েকট 
িজেতিছেলন। তারা স�াবনা িহসাব কের :দেখিছেলন ১৭ 
ি�িলয়েন ১। এত কম স�াবনার বOাপারও ঘটেছ। 
কােজই স�াবনার িনিরেখই 6ােণর উৎপিf এবং 
সেব5াপির জ�ল জীবজগেতর উ�ব যত কম স�াবনার 
ঘটনাই :হাক না :কন, ঘটেত পােরই। স�াবনা িনেয় :য 
অেনক ধরেনর চালািক করা স�ব :সটা পাঠকরা আেগর 
অধOােয়র অস�াবOতা অংেশ :দেখেছন। 

6ােণর আিবভ5 াব ও িববত5 েনর :পছেন 
জীবিব^ানীেদর কােছ :কবল স�াবনার মারপOাঁচ :থেকও 
ভােলা উfর রেয়েছ। আর :সই উfর� হেM 6াকৃিতক 
িনব5াচন। আর পূেব5ই বOাখOা করা হেয়েছ :য, 6াকৃিতক 
িনব5াচন :কােনা চােïর :খলা নয়। এ� এক� নন- 
i¨vÛg �মবধ5মান 6ি�য়া। :সজনOই Ëাই§ ওয়াচেমকার 
\েÉ অধOাপক িরচাড5  ডিকï পিরpারভােবই বেলেছন118- 

6াকৃিতক িনব5াচেনর মাধOেম ঘটা ডারউইনীয় িববত5 নেক 
এেলােমেলা (random) মেন করা Jধু ভুলই নয়, চূড়াl 
িবচাের অসতO। এটা সেতOর পুেরাপুির িবপরীত। ‘চাï’ 
ডারউইনীয় :রিসিপেত খুব :ছাট একটা উপাদান, িক| 
খুব ¢c£পূণ5 বড় উপাদান�র নাম �মবধ5মান িনব5াচন 
:যটা এেকবােরই নন-i¨vÛg।  

 
এ 6সেz একটা উদাহরণ :দওয়া যাক। আমােদর 
গOালাি³েত ১০১১ � তারা আর ১০৬০ � ইেলক�ন 
আেছ। ঘটনা�েম এ ইেলক�ন¢েলা একিvত হেয় 
আমােদর গOালাি³, :কা� :কা� তারা, আমােদর পৃিথবী 
এবং :শষ পয5l এই এক� মাv \েহ উপযু� পিরেবেশ 

                                                
118 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution 

Reveals a Universe without Design, W. W. Norton & Company, 1996, page 
49. 
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6থম জীবেকাষ� গঠেনর স�াবনা কত? আমােদর 
গOালাি³ এবং পৃিথবীর :য বয়স, তা িক ওই স�াবনা 
সফল করার জনO যেথ�? এই 6েkর উfর :দওয়া খুব 
ক�ন। কারণ এই স�াবনা মাপেত :গেল :য হাজারটা 
চলক িনেয় কাজ করেত হয়, তার অেনক¢েলা স¯ে~ 
আমরা এখনও অেনক িকছু �কমেতা জািন না। 
তারপেরও এটা িনি@5ধায় বলা যায় :য, হেয়েলর মেতা 
Jধু চাï িদেয় পিরমাপ কের একধাপী সমাধান হািজর 
করেল :সটার স�াবনা এতই কম :বcেব :য ‘জ�াল 
:থেক :বািয়ং’ হওয়ার মেতাই :শানােব; িক| 6াকৃিতক 
িনব5াচনেক :গানায় ধরেল আর :সটা মেন হেব না। 
িব^ানী :কয়েরï-ি²থ এমনই এক� কৃিvম উদাহরণ 
িদেয় বOাপার� আমােদর বিুঝেয়িছেলন ১৯৭০ সােলই। 
িতিন বেলেছন, ধরা যাক একটা বানরেক জzল :থেক 
ধের িনেয় এেস টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় :দওয়া 
হেলা। তারপর তার সামেন ডারউইেনর ‘6জািতর 
উৎপিf’ নামক বই� খুেল এর 6থম বাকO� টাইপ 
করেত :দওয়া হেলা। বাকO� এরকম- 

When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck 

with certain facts in the distribution of the inhabitants of South 

America, and in the geological relations of the present to the past 

inhabitants of that continent. 

 
এই লাইন�েত ১৮২� অ`র আেছ। বানর�েক বলা 
হেলা এই লাইন�েক স�কভােব কাগেজ ফু�েয় তুলেত। 
এখন বানর :যেহতু অ`র িচেন না, :সেহতু :স 
টাইপরাইটােরর চািব অ~ভােব �েপ যােব। �পেত 
�পেত ঘটনা�েম এক� শÜ স�কভােব টাইপ হেতও 
পাের। িক| Jধু সব¢েলা শÜ স�কভােব টাইপ নয়, 
এর ধারাবািহকতাও বজায় রাখেত হেব। এখন এই 
বানর�র বাকO� স�কভােব টাইপ করার স�াবনা 
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কত? কত বছেরর মেধO অlত একবার হেলও বানর� 
স�কভােব বাকO� টাইপ করেত পারেব? স�াবনার 
িনিরেখ একটু িবচার-িবেßষণ করা যাক।  

 
 
িচt : অেনেক ভােবন, একটা বানরেক যিদ টাইপরাইটােরর সামেন 
বিসেয় :দওয়া হয়, তেব তার অ~ভােব টাইিপং করা :থেক 
:শ³িপয়িপয়েরর হOামেলট :বিরেয় আসেল আসেতও পাের, যিদ 
বানর�েক অফুরl সময় :দওয়া হয় টাইিপং চািলেয় যাওয়ার জনO।  
 
মেন করা যাক :য, টাইপরাইটার�েত ৩০� অ`র আেছ 
এবং বানর� 6িত িমিনেট ৬০� অ`র টাইপ করেত 
পাের। শেÜর মেধO ফাঁক-:ফাকর¢েলা আর বড় হাত-
:ছাট হােতর অ`েরর পাথ5কO এই গণনায় না আনেলও, 
:দখা :গেছ পুেরা বাকO� স�কভােব টাইপ করেত সময় 
লাগেব ১০৮০ বছর, মােন 6ায় অনlকাল! িক| যিদ 
এমন হয় :য, এক� স�ক শÜ :লখা হওয়ার সােথ 
সােথ :স�েক আলাদা কের রাখা হয়, আর বািক 
অ`র¢েলা :থেক আবার িনব5াচন করা হয় বানেরর 
:সই অ~ টাইিপং-এর মাধOেম, তেব িক| সময় অেনক 
কম লাকেব, তারপরও ১৭০ বছেরর কম নয়। িক| 
যিদ এই িনব5াচন শেÜর উপর না হেয় অ`েরর ওপর 
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হেয় থােক (অথ5াৎ, স�ক অ`র� টাইপ হওয়ার সােথ 
সােথ এ�েক আলাদা কের :রেখ :দওয়া হয়); তেব িক| 
সময় লাগেব মাv ১ ঘÄা, ৩৩ িমিনট, ৩০ :সেক§।  

কােজই উপেরর উদাহরণ :থেক :বাঝা যায়, 
6াকৃিতক িনব5াচনেক :গানায় ধরেল বOাপার¢েলা আর 
‘অস�ব’ থােক না, বরং অেনক সহজ হেয় যায়। 
িনঃসে�েহ পরী`া� ¢c£পূণ5 তারপেরও ওপেরর 
উদাহরণ�র িকছু ¹� আেছ।। এেক :তা এধরেনর 
:6া\াম খুব সরল, তার উপর স�ক বাকO বা অ`র 
িনব5ািচত হওয়ার সােথ সােথ ‘:স�েক আলাদা কের 
রাখা’র বOাপারটা িক| :সইভােব 6াকৃিতক িনব5াচনেক 
6কাশ কের না। 6াকৃিতক িনব5াচন িজিনস� তাহেল 
কী? আেগর অধOােয় আমরা 6াকৃিতক িনব5াচন 
িজিনসটার একটা িবmৃত বOাখOা :পেয়িছ। :বেছ 
িনেয়িছলাম িনেচর িতনটা ধাপেক119- 

১. জনপুে�র অিধবাসীরা িনেজেদর 6িতিলিপ _তির কের 
(জীবিব^ানীরা এর নাম িদেয়েছন ‘:রিেকশন’)।  

২. 6িতিলিপ করেত িগেয় :দখা যায় 6িতিলিপ¢েলা 
িনখুতঁ হয় না, অেনক ভুল¹� ভাল হেয় যায় 
(জীবিব^ানীরা এেক বেলন ‘িমউেটশন’ বা 
পিরবOি�) 

৩. এই ভুল কারেণ 6জে± পরবত� বংশধরেদর মেধO 
_বিশে�Oর তারতমO ঘেট (জীবিব^ানীরা বেলন 
‘ভOািরেয়শন’ বা 6করণ) 

 
কােজই 6িতিলিপ, পিরবOি� এবং 6করেণর সমåেয় :য 
িনব5াচন 6ি�য়া জীবজগেতর জনপুে� :য পিরবত5 েনর 

                                                
119 অিভিজৎ রায়, িববত5 েনর সহজ পাঠ,যুি�, সংখOা ৩, জানয়ুাির 

২০১০; এছাড়া অনলাইেন পড়ুন, এক িববত5 নিবেরাধীর 6তুOfের 
: http ://mukto-mona.com/banga_blog/?p=936  
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জনO দায়ী তােকই আমরা 6াকৃিতক িনব5াচন নােম 
অিভিহত করব। এই ধরেনর 6াকৃিতক িনব5াচনেক 
:গানায় ধরেল আমােদর উপেরর সমসOাটা কীভােব 
সমাধান করেত হেব? করেত হেব িমউেটশন এবং 
:রিেকশেনর বOাপারটা মাথায় :রেখ এবং :সখান :থেক 
Jc কের।  

িবি`½ পিরবOি� (random mutation) এবং 6িতিলিপর 
(replication) বOাপারটা মাথায় :রেখ অধOাপক িরচাড5  
ডিকï িনজ হােত আিশর দশেক এক� :6া\াম :লেখন, 
6থেম িজ ডাEিলউ :বিসক ভাষায়, এবং পের পOােCেল, 
:যটােক এখন অিভিহত করা হয় Weasel Program নােম, 
:স� পের িতিন 6কাশ কেরন তার িবখOাত ‘Ëাই§ 
ওয়াচেমকার’ বইেয়। বানর িদেয় পুেরা হOামেলট না িলেখ 
িতিন হOামেলট এবং পেলািনয়ােসর মধOকার 
কেথাপকথেনর এক� উKৃিত METHINKS IT IS LIKE A 
WEASEL িসমেুলশেনর জনO তার :6া\ােম বOবহার 
কেরন। তেব িতিন অ~ভােব টাইপরাইটার বা িকেবাড5  
চালনাকারী :কােনা বানর খুেঁজ পান িন, তার বদেল 
িতিন বOবহার কেরিছেলন তার এগােরা মাস বয়সী 
কনOােক কিyউটােরর িকেবােড5 র সামেন বিসেয় িদেয়। 
তার কনOা কিyউটােরর িকেবােড5  হাত :রেখ টাইপ 
কেরিছল িনেচর অথ5হীন িকছু অ`রমালা- 

WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P 
এই অ`রমালােকই িতিন 6িত :জনােরশন বা 6জে± 

6িতিলিপ করেত :দন ডিকï। :যেহতু িতিন জানেতন 
জীবজগেত 6িতিলিপ¢েলা িনখুতঁ হয় না, অেনক ভুল 
হেয় যায় (অথ5াৎ িমউেটশন ঘেট), ডিকïও 6িতিলিপেত 
িকছু ‘ভুল হওয়ার’ সুেযাগ কের :দন তার িসমেুলশেন, 
ফেল 6িত 6জে± এক� বা দ�ু অ`র পিরবিত5 ত হেয় 
যাওয়ার সুেযাগ থাকেতা। িতিন এভােব িসমেুলশন কের 
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এিগেয় িগেয় অেনকটা এধরেনর ফলাফল :পেলন- 
6জ± ০১ : WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO 
P  
... 
6জ± ০২ : WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO 
P 
... 
6জ± ১০ : MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P 
… 
6জ± ২০ : MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL 
… 
6জ± ৩০ : METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL 
… 
6জ± ৪০ : METHINKS IT IS LIKE I WEASEL 
… 
6জ± ৪৩ : METHINKS IT IS LIKE A WEASEL 

 
অথ5াৎ এেকবােরই অথ5হীন িকছু অ`রমালা :থেক ৪৩ 
6জ± পের িতিন METHINKS IT IS LIKE A WEASEL-এর 
মেতা অথ5পূণ5 বাকOাংশ গ�ত হেত :দখেলন। ডিকï 
তার Ëাই§ ওয়াচেমকার বইেয় বেলেছন, িতিন যখন 
6থেম :বিসক ভাষায় :6া\াম� িলেখ লােÏর জনO আধা 
ঘÄা বাইের িগেয়িছেলন, িফের এেস :দেখন এর মেধOই 
METHINKS IT IS LIKE A WEASEL :বিরেয় িগেয়িছল। 
পের িতিন একই :6া\াম, পOাCাল বOবহার কের 
িলেখিছেলন এবং তােত সময় :লেগিছল মাv ১১ 
:সেক§। ইwারেনেট ইউ�উেব ডিকেïর িসমেুলশন 
সং�াl িকছু িভিডও রাখা আেছ120। :স¢েলা :থেক 

                                                
120 http ://www.youtube.com/watch?v=OvEl1lOc0Iw , 
 http ://www.youtube.com/watch?v=AXxCsHGIxww ¾. 
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ডিকেïর িসমেুলশন স¯ে~ পাঠেকরা িকছুটা ধারণা 
:পেত পােরন। এছাড়া, ১৯৮৪ সােলর িদেক :)নেডল 
কেলেজর িরচাড5  হািড5 সন একই ধরেনর Lতá এক� 
কিyউটার :6া\াম _তির কের তােত :দখান :য এভােব 
i¨vÛg ‘িমউেটশন বা পিরবOি� ঘটেত িদেয়’ 
:শ;সিপয়ােরর :গাটা হOামেলট না�কা� সােড় চার 
িদেন এেকবাের অেগাছােলা অবjা :থেক সyূণ5 
স�কভােব পুনিব5নOm করা স�ব121।  

তারপেরও ডিকেïর িসমেুলশেনরও িকছু সমােলাচনা 
আেছ। তার :6া\ামও সরলতার :দােষ দ�ু। এছাড়া 
তার :6া\াম এক� সুদরূ6সারী ল`Oেক (longterm goal) 
সামেন :রেখ চািলত (এ :`েv অভী� ল`O� ডিকïই 
িনব5াচন কেরিছেলন-METHINKS IT IS LIKE A WEASEL)। 
িববত5 ন িক| এধরেনর :কােনা সুদরূ6সারী ল`Oেক 
সামেন :রেখ এেগায় না। িতিন িনেজই ‘Ëাই§ 
ওয়াচেমকার’ বইেয় তার :6া\ােমর এই সীমাবKতার 
কথা উে¨খ কেরিছেলন এভােব- 

Although the monkey/Shakespeare model is useful for explaining 

the distinction between single-step selection and cumulative 

selection, it is misleading in important ways. One of these is that, 

in each generation of selective ‘breeding’, the mutant ‘progeny’ 

phrases were judged according to the criterion of resemblance to 

a distant ideal target, the phrase METHINKS IT IS LIKE A 

WEASEL. Life isn’t like that. Evolution has no long-term goal. 

There is no long-distance target, no final perfection to serve as a 

criterion for selection, although human vanity cherishes the 

absurd notion that our species is the final goal of evolution. In real 

life, the criterion for selection is always short-term, either simple 

survival or, more generally, reproductive success.  

                                                
121 John Rennie, Scientific American, July 2002, ‘15 Answers to Creationist 

Nonsense’, page 81 
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অবশO ডিকেïর এই উইেসল :6া\াম এই অেথ5ই 
¢c£পূণ5 :য, িতিন :দখােলন পিরবOি� এবং 6িতিলিপর 
6ভােব ঘটা �মবধ5মান িনব5াচেনর মাধOেম আপাত 
অস�ব বেল মেন হওয়া ঘটনাও Lাভািবক িনয়েম ঘটেত 
পাের। :সজনOই িতিন তার বইেয় বেলন- 

�মবধ5মান িনব5াচন জীবেনর অিmে£র সমm আধুিনক 
বOাখOার চািবকা�। এটা এক িবিন সূতার মালায় \িÉত 
কের চেল খুব :সৗভাগO 6সূত ঘটনা (িবি`½ 
পিরবOি�)¢েলােক অিবি`½ এক অন�ুেম; ফেল 
অন�ুেমর :শেষ এেস আমরা যখন চূড়াl কাঠােমার 
িদেক তাকাই তখন আমােদর মেধO এক ধরেনর িবîম 
_তির হয়; আমরা ভািব এধরেনর কাঠােমা _তির হওয়ার 
স�াবনা এতই কম :য, চােïর মাধOেম এমনই এক� 
কাঠােমা _তিরেত :য সময় লাগেব-তার তুলনায় সম\ 
মহািবে0র বয়সও খুব নগণO। 

 
 
ডিকï পের তার :6া\াম�েক আরও উsত কেরন, 
এবং METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বাদ িদেয় :কােনা 
সুদরূ6সারী ল`O ছাড়াই িসমেুলশন ঘটান। গােছর :থেক 
:যমন শাখা-6শাখা িবmার লাভ কের, �ক :সভােবই 
‘িজন িনব5াচেনর’ মাধOেম িববত5 নেক কিyউটাের চািলত 
কের সরল অবjা :থেক মাকড়সা িকংবা অে�াপাস 
সদশৃ জ�ল জীবজগেতর কাঠােমা _তির কের :দখান, 
তার :সই :6া\ােমর নাম :দন ‘বােয়ামফ5 ’122।  

ডিকï তার পরবত� বই ‘Ãাইি¯ং মাউেww 
ইেÂােববল’-এ অনO :6া\ামারেদর :লখা আরও িকছু 
                                                
122 ডিকেïর বােয়ামফ5  স¯ে~ জানেত হেল এই িভিডও� :দখা 

:যেত পাের�  
 httpv ://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAc 
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জ�ল :6া\ােমর উে¨খ কেরন িববত5 েনর বাmবসnত 
মেডল তুেল ধরেত। এ ধরেনর বg মেডল ইwারেনেটর 
িব^ােনর ওপর গেবষণালõ িবিভs ওেয়বসাইেটও পাওয়া 
যােব123। সÂিত :Cি®কাল এন�ইরার পিvকায় গেবষক 
:ডভ থমাস তার ‘War of Weasels : An Evolutionary 
Algorithm Beats Intelligent Design’ 6বে~ এক� 
আকষ5ণীয় িবষেয়র অবতারণা কেরন124। িতিন 
:দিখেয়েছন :য, ইwারেনেট কিyউটার :6া\ােমর এক� 
6িতেযািগতা হেয়িছল :যখােন ইেwিলেজw িডজাইেনর 
A¨vj‡Mvwi`‡gi সােথ সরাসির 6িত@ি+তা হেয়িছল 
িববত5 নীয় A¨vj‡Mvwi`‡gi। ইেwিলেজw িডজাইেনর সমথ5ক 
সালেভদর কেদ5 াভাসহ অেনেকই িববত5 নেক পরািজত 
করেত তােদর শি�শালী A¨vj‡Mvwi`g হািজর কেরিছেলন। 
িক| তারপেরও তােদর িববত5 নীয় :জেন�ক 
A¨vj‡Mvwi`‡gi কােছ :শাচনীয় পরাজয় ঘেট। :ডভ থমাস 
তার 6বে~ তাই পিরpার কেরই বেলন- 

The results were stunning: The official representative of 

intelligent design community was outperformed by evolutionary 

algorithm, thus learning Orgel’s Second Law-‘Evolution is 

smarter than you are’-the hard way.  

  
এ গািণিতক িসমেুলশেনর সব¢েলাই আমােদর খুব 
পিরpারভােব :দিখেয়েছ :য নন-i¨vÛg 6াকৃিতক 
িনব5াচেনর 6ভােব জ�ল জীবজগেতর উ�ব ঘটেত 
পাের, :কােনা ধরেনর কি ত শি�র হmে`প ছাড়াই। 
মলূত অধOাপক হেয়ল 6াকৃিতক িনব5াচন বOাপারটা 
                                                
123 ঊদাহরণ িহেসেব :দখা :যেত পাের, http 

://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_ 
 genetics_culture/gc_w05/somm_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAni

m.gif ইতOািদ  
124 War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, 

Skeptical Inquirer, Vol 34, No. 3. 
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�কমেতা :বােঝনিন বেলই িতিন জ�ল জীবজগেতর 
উ�বেক :কবল চাï িদেয় পিরমাপ করেত :চেয়িছেলন 
এবং এেক :বািয়ং ৭৪৭ উপমার সােথ তুলনা কের 
:ফেলিছেলন। এমনিক হেয়েলর চােïর গণনাও সÂিত 
6kিবK হেয়েছ। :যমন, টক অিরিজন সাইেট ড. ইয়ান 
মাসে\ভ Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of 
Abiogenesis Calculations 6বে~125 হেয়েলর অৈজবজিন 
(Abiogenesis) সং�াl গণনার নানা ভুলîািlর 6িত 
িনেদ5শ কেরেছন। এক� îািl এই :য, হেয়ল স�াবনা 
পিরমােপর সময় 6িত� ঘটনােক এক�র পের এক� 
এভােব িসিরজ বা অন�ুম আকাের সািজেয়িছেলন। িক| 
6কৃিতর িসমেুলশন¢েলা এভােব িসিরজ আকাের ঘেট িন, 
অেনক¢েলাই ঘেটেছ সমাlরালভােব। ফেল সময় :লেগেছ 
অেনক কম। আপনার চার জন ব~ুেক চার� ম¾ুা 
হােত ধিরেয় িদেয় :ঝাঁকম�ুভােব িনে`েপর সুেযাগ কের 
িদেল-চার� HHHH :পেত :য সময় লাগেব, :সই একই 
কাজ :পেত আপনার :ষাল জন ব~ুেক লািগেয় িদেল 
অেনক তাড়াতািড়ই কািéত ফলাফল (অথ5াৎ চার� 
HHHH) :বিরেয় আসেব। �ক একইভােব, এক� বানর 
িদেয় পুেরা হOামেলট পাওয়ার স�াবনা অেনক কম মেন 
হেলও, যিদ এক ল` বানরেক একই কােজ লািগেয় 
:দওয়া যায়, তেব আর :সরকম অস�ব িকছু মেন হেব 
না। ইয়ান মাসে\ভ তার 6বে~ যথাথ5ই বেলেছন, ‘যিদ 
এক িবিলয়ন ভােগর এক ভাগ স�াবনার :কােনা িকছু 
ঘ�েয় :দখােত চান তা হেল চীেনর জনসংখOার মেতা 
চলক িনযু� কের িদন’। আর ডিকেïর মেতা ইয়ান 
মাসে\ভও মেন কেরন, সৃি�বাদীেদর :বািয়ং উপমার 
সােথ িববত5 নবােদর পাথ5কO মলূত এই জায়গা�েতই। 

                                                
125 Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of 

Abiogenesis Calculations, TalkOrigins Archive. 
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িচt : অধOাপক হেয়ল :ভেবিছেলন কত¢েলা রাসায়িনক 

পদাথ5 িমেলিমেশ হঠাৎ কেরই বOাকেটিরয়ার মেতা জ�ল জীেবর 
অভুOদয় হওয়াটাই অৈজবজিন (Abiogenesis), িক| সিতOকার 
অৈজবজিন কখেনাই একধােপ ঘেট না, বরং এ� িবিভs :ছাট :ছাট 
ধােপর সিnিলত 6ি�য়ার ফসল। 

 
 
‘মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার :খাঁেজ’ বইেয় অৈজবজিন 

তথা রাসায়িনক 6ি�য়ায় 6ােণর উ�েবর :পছেন িবিভs 
ধাপ¢েলা িবmৃতভােব বOাখOা করা হেয়িছল। 6থম 
_জবেকাষ :কবল চােïর মাধOেম _তির হয় িন। 6থম 
_জবেকাষ _তির হেয়েছ ধােপ ধােপ। িব^ানী ওপািরন126 
আর হালেডন127 তাঁেদর গেবষণায় :দিখেয়েছন :য, সােড় 
চারেশা :কা� বছর আেগকার পৃিথবী িক| :কােনা িদক 
িদেয়ই আজেকর পৃিথবীর মেতা িছল না। তাঁেদর মেত, 
আিদম িবজারকীয় পিরেবেশ একসময় এসব গOােসর 

                                                
126 Oparin, A. I., Origin of Life. New York : Dover, 1952 
127 Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954). 
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ওপর উ»শি�র িবিকরেণর 6ভােব নানা ধরেনর _জব 
রাসায়িনক পদােথ5র উ�ব হয়। এ¢েলা পরবত�কােল 
িনেজেদর মেধO িবি�য়ার মাধOেম আরও জ�ল _জব 
পদাথ5 উৎপs কের। এ¢েলা :থেকই পরবত�কােল িঝি¨ 
_তির হয়। িঝি¨বK এসব _জব পদাথ5 বা :6া�নেয়ড 
�েম �েম এনজাইম ধারণ করেত থােক আর িবপাক 
ি�য়ার `মতা অজ5 ন কের। এ� একসময় এর মধOকার 
বংশগিতর সংেকত িদেয় িনেজর 6িতকৃিত _তির করেত 
ও বা পিরবOি� বা িমউেটশন ঘটােত স`ম হয়। 
এভােবই এক পয5ােয় _তির হয় 6থম আিদ ও সরল 
জীবেনর। ওপািরন এবং হালেডন তে�র বg mরই 
পরবত� গেবষকেদর পরী`ালõ গেবষণায় (Urey–Miller, 
1953128, 1959129 Fox 1960130; Fox and Dose 1977131, Cairn-
Smith 1985132, de Duve 1995133, Russell and Hall 1997134; 
Wächtershäuser 2000135, Smith et al. 1999136, Huber et al. 
2003137) সতO বেল 6তীয়মান হেয়েছ। িব^ানীরা আিদ 

                                                
128 Miller, Stanley L., ‘Production of Amino Acids Under Possible Primitive 

Earth Conditions’ Science 117 (3046) : 528, 1953 
129 Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, ‘Organic Compound Synthesis on the 

Primitive Earth’. Science 130 (3370) : 245, 1959 
130 Fox, S. W. How did life begin? Science 132 : 200-208, 1960. 
131 Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, 

Revised ed. New York : Marcel Dekker, 1977. 
132 Cairn-Smith, A. G. Seven Clues to the Origin of Life, Cambridge University 

Press, 1985. 
133 de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. American Scientist 83 

: 428-437, 1995 
134 Russell, M. J. and A. J. Hall, The emergence of life from iron monosulphide 

bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front. Journal of the 
Geological Society of London 154 : 377-402, 1997. 

135 Wächtershäuser, Günter, Life as we don’t know it. Science 289 : 1307-
1308, . 2000. 

136 Smith, J. V., F. P. Arnold Jr., I. Parsons, and M. R. Lee. 1999. Biochemical 
evolution III : Polymerization on organophilic silica-rich surfaces, crystal-
chemical modeling, formation of first cells, and geological clues. 
Proceedings of the National Academy of Science USA 96(7) : 3479-3485. 

137 Huber, Claudia, Wolfgang Eisenreich, Stefan Hecht and Günter 
Wächtershäuser. 2003. A possible primordial peptide cycle. Science 301 : 
938-940. 
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জীবেকাষ _তিরর :পছেন :য ধাপ¢েলােক ইেতামেধOই 
শনা� কেরেছন :স¢েলা হেলা- 
ধাপ-১ : \জব cযৗেগর উৎপিt 
 হাইেÊাকাব5ন উৎপাদন (ম�ু পরমাণ¢ুM CH 

এবং CH2-এর িবি�য়া, বাে@র সােথ :মটািলক 
কাব5াইেডর িবি�য়া)  

 হাইেÊাকাব5েনর অি³ ও হাইÊি³-উপজােতর 
উৎপাদন (বা@ ও হাইেÊাকাব5েনর িবি�য়ায় 
এলিডহাইড, িকেটান উৎপাদন)  

  কােব5াহাইেÊট উৎপাদন (M y‡KvR, ðুকেটাজ 
আর ঘনীভবেনর ফেল িচিন, �াচ5 , 
)াইেকােজন) ফOা� এিসড ও ি)সারেলর 
উৎপিf (ফOাট বা চিব5র ঘনীভবন) 
অOামাইেনা এিসড গঠন (হাইেÊাকাব5ন, 
অOােমািনয়া আর পািনর িবি�য়া) 

 
ধাপ-২ : জbল \জব অণুর উৎপিt (পিলমার 

গঠন) 
• :6া�নেয়ড মাইে�ািìয়ার 
• :কা-A¨vmvi‡fU  

 
ধাপ-৩  : পিলিনউিkেয়াটাইড বা 

িনউিkক এিসড গঠন  
 
ধাপ-৪  : িনউিkেয়ােpাbন গঠন  
 
ধাপ-৫ : আিদ cকাষ বা ইউবােয়াn গঠন 

(:কা-A¨vmvi‡f‡Ui :ভতের িনউিÃেয়াে6া�ন আর 
অনOানO অণ ুএকিvত হেয় িলেপাে6া�ন িঝি¨ 
িদেয় আবK 6থম :কাষ; 6থম জীবন)  
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ধাপ-৬ : শিkর উৎস ও সরবরাহ (শি�র 
সরবরােহ ঘাটিত :দখা :দওয়ায়, 6কৃিতেত �েক 
রইল তারাই যারা :6া�নেক এনজাইেম 
ôপাlিরত কের সরল উপাদান :থেক জ�ল বÎ 
_তির করেত পারত, আর :সসব ¾বO :থেক 
শি� িনগ5ত করেত পারত)  

 
ধাপ-৭ : অিkেজন িবpব (অি³েজনহীন িবজারকীয় 

আবহাওয়া অি³েজনময় জারকীয় আবহাওয়ায় 
ôপাlিরত হেলা-আজ :থেক দ’ুশ :কা� বছর 
আেগ)  

 
ধাপ-৮ : pকৃত cকাষী জীেবর উৎপিt 

(:6াকOািরওট :থেক ইউকOািরওট)  
 
ধাপ-৯ : \জব-িববত+ ন বা বােয়ােজেনিসস (জীব 

:থেক জীেব িববত5 ন) 
এরপেরও বলেত ি@ধা :নই :য, িব^ানীরা এখনও এমন 
:কােনা জীবেকাষ লOাবেরটিরেত _তির করেত পােরন িন 
যা ÚােCর গা :বেয় :নেম এেস আমােদর চমেক :দেব। 
এর এক� 6ধান কারণ ‘সময়’। জীবেকাষ _তিরর 
:পছেন পৃিথবীেত িববত5 ন 6ি�য়া চেলেছ :কা� :কা� 
বছর ধের। আর এই :কা� বছের পৃিথবীর আবহাওয়াও 
বদেলেছ িবmর। :যমন, আিদম পিরেবেশ ম�ু-অি³েজন 
িছল না, অি³েজনহীন িবজারকীয় আবহাওয়া 
অি³েজনময় জারকীয় আবহম�েল ôপাlিরত হয় আজ 
:থেক দইু িবিলয়ন বছর আেগ। আবার বত5 মান িবে0র 
বায়ুম�েল আিদম পিরেবেশর মেতা িমেথন ও অOােমািনয়া 
:নই, তার জায়গায় আেছ জলীয় বা@, কাব5ন-ডাই-
অ³াইড, আণিবক নাইে�ােজন, হাইেÊােজন ও 6চুর 
আণিবক অি³েজন। এই :কা� বছেরর সময়-6সার 
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আবহম�েলর পিরবত5 নেক লOাবেরটিরর ÚােC :বেঁধ রাখা 
যায় না। িক| ÚােC িববত5 েনর িসমেুলশন না করেলও 
কৃিvম উপােয় 6াণ _তিরেত �কই সফল হেয়েছন 
িব^ানীরা। সÂিত :�গ :ভwর তার িসনেথ�ক 
লাইেফর গেবষণা :থেক 6থম কৃিvম জীবেকাষ _তির 
করেত সমথ5 হেয়েছন138। িতিন 6াথিমকভােব ই� :থেক 
:�ােমােজােমর িবিভs উপাf সং\হ কেরন, িক| 
:�ােমােজােমর পূণ5াz ôপ� কিyউটাের িসমেুলশন কের 
বানােনা Mycoplasma mycoides নােমর এক� 
বOাকেটিরয়ার িজেনােমর অনকুরেণ। তারা এ� বানােনার 
জনO _তির কেরন এক িবেশষ ধরেনর সফটওয়Oার। এই 
সফটওয়Oােরর সাহােযOই _তির করা হয় কৃিvম 
:�ােমােজাম এবং তােত সংযু� করা হয় িকছু জলছাপ 
(এ� আসেল ইেমইল আইিড, :ভwরেদর দেলর সদসOেদর 
নাম এবং িকছু বাড়িত তথO)। এভােব বানােনা 
:�ােমােজাম� পের পুনঃ jািপত হয় Mycoplasma 
capricolum নােমর এক� সরল বOাকেটিরয়ার :কােষ, যার 
মেধOকার :�ােমােজাম আেগই সিরেয় :ফলা হয়। এভােবই 
_তির হয় 6থম কৃিvম বOাকেটিরয়া। নােম কৃিvম হেলও 
আচরেণ এ� অিবকল মলূ বOাকেটিরয়ার (Mycoplasma 
mycoides) মেতাই। Jধু তাই নয়, তােদর _তির এই 
কৃিvম বOাকেটিরয়া� ‘Lাভািবকভােব’ বংশিবmারও 
করেছ। সংে`েপ এই পKিতেকই বলা হেM িসনেথ�ক 
6ি�য়ায় জীবেনর িবকাশ ঘটােনার সুদরূ6সারী 6ি�য়া। 
এভােব উপাf সািজেয় সরল জীবেনর িভিf গেড় 
:ফেলেছন িতিন, _তির কের :ফেলেছন 6থম কৃিvম 
জীবেনর। িতিন িনেজই বলেছন, এই পKিতেত এমন 
এক� বOাকেটিরয়া িতিন বািনেয়েছন যার অিভভাবক 

                                                
138 Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized 

Genome’. science magazine., Published Online May 20, 2010, Science 
DOI : 10.1126/science.1190719 
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6কৃিতেত পাওয়া যােব না, কারণ অিভভাবক রেয়েছ 
কিyউটাের। 6ােণর উ�ব যিদ এতই অস�াবO এক� 
বOাপার হেতা, তেব িব^ানীেদর এই ধরেনর গেবষণা¢েলা 
কখেনাই সফলতার মখু :দখেতা না। এ ছাড়া এর 
আেগর অধOােয় আমরা :বশ িকছু পিরিচত Lতঃ 
সংগঠেনর উদাহরেণর সােথও পিরিচত হেয়িছলাম। বg 
গেবষকই মেন কেরন Lতঃ সংগঠন বOাপার� 6কৃিতর 
অিনবায5 বাmবতা হেল :সলফ সাসেটইিনং িবি�য়ায় 
:নটওয়াক5  উৎপs হওয়ার মাধOেম 6াকৃিতক ভােবই 
6থম 6ােণর উ�ব ঘটা স�ব139। 

সব িমিলেয় হেয়েলর জ�াল :থেক :বািয়ং উপমা 
জীবিব^ােন বg আেগই 6তOাখOাত হেয়েছ। খOাতনামা 
জীবিব^ানী জন মায়নাড5  ি²থ :তা ò� কেরই বেলন, 
‘:কােনা জীবিব^ানীই হেয়েলর মেতা িচlা কেরন না 
:য, জ�ল কাঠােমা জ�াল :থেক :বািয়ং-এর মেতা এক 
ধােপ gট কের _তির হয়’140। হেয়েলর এই :বািয়ং 
উপমার সমােলাচনা সমেয় সমেয় কেরেছন ëােহলার, 
মOািÃভার, কাউফমOান, দO দOুেভ, িপটার :Cলটন, cডলগ 
রাফ, :পনক, মOাট ইয়ং এবং ডOািনেয়ল :ডেনটসহ বg 
িব^ানী এবং দাশ5িনকই। মলূত হেয়েলর এই 
অপিরণামদশ� উপমােক এখন অবিহত করা হেয় থােক 
হেয়েলর :হ£াভাস (Hoyel’s fallacy) িহেসেব141। িরচাড5  
ডিকï তার ‘গড িডলশুন’ বইেয় রিসকতা কের বেলন, 
6াকৃিতক িনব5াচেনর মাধOেম আমরা জ�ল জীবজগেতর 
                                                
139 Stuart Kauffman, At Home in The Universe : The Search for the Laws of 

Self- Organization and Complexity, New York and Oxford : Oxford 
University Press, 1995 
Phillip Ball, The Self- Made Tapestry : Pattern Formation in Nature, New 
York, Oxford : Oxford University Press, 2001 

140 John Maynard Smith, The Problems of Biology, p.49. (1986), ISBN 0-19-
289198-7, ‘What is wrong with it? Essentially, it is that no biologist 
imagines that complex structures arise in a single step.’ 

141 George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 
2007 
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উ�েবর তাও একটা _ব^ািনক বOাখOা পাই। িক| ঈ0র 
নােম সব5^ানী, সব5শি�মান এক জ�ল স�া gট কের 
:কাথা :থেক উ�ূত হেলা, তার :কােনা _ব^ািনক বOাখOাই 
আমরা :কাথাও পাই না, কখনও পাবও না। তাই ঈ0রই 
হেMন হেয়েলর ‘আিàেমট :বািয়ং ৭৪৭’142। 

                                                
142 Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, 

page 114 
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চ তু থ5  অ ধOা য় 
a2েত? 

 
- পৃিথবী :কাথা :থেক এল? 
- আিম জািন না। ভাবল :সািফ। িন¦য়ই :কউ-ই আসেল জােন 

না :সটা। জীবেন এই 6থমবােরর মেতা :স উপলিõ করল :য, 
পৃিথবীটা :কাথা :থেক এল এ-বOাপাের অlত 6k না কের 

পৃিথবীেত :বেঁচ থাকাটাই �ক নয় … 

- cসািফর জগৎ, ইয়েsন গাড+ ার 
 

এই সু�র ফল, সু�র ফল, িমঠা নদীর পািন :ছেড় এবার তাকােনা যাক 
িব0Å/াে�র িদেক। এই সু�র চাঁদ, সু�র তারা, অসীম শনূOতার িদেক। 
বাইেবেলর 6থম বাকO, ইন দO িবিগিনং... বা ‘Jcেত ...’ এবং 
পরবত�কােল আরও অেনকবার মহািব0 সৃি� সyিক5 ত বাকO, :কারআেনর 

িবিভs আয়াত (৪৫ : ৩-৫, ২১ : ৩০, ৪১ : ১১, ২১ : ৩৩, ৫১ : 
৪৭ ইতOািদ) পেড় আমরা জানেত পাির, এই অপার মহািব0 একজন 

মহাপরা�মশালী :কউ সৃি� কেরিছেলন শনূO :থেক। িবিভs ধম5 িবিভs 
ঈ0রেক বিসেয়েছ :সই æ�ার আসেন। ঈ0র িভs হেলও ধম5েবfােদর 
আয়াত :থেক উKার কের আনা :দওয়া যুি�¢েলা একদম কাছাকািছ: 

১। 6িত� ঘটনারই এক বা একািধক কারণ রেয়েছ। 
২। :কােনা ঘটনার কারণই :সই ঘটনাটা িনেজ নয়। 
৩। :কােনা একটা ঘটনার কারণ িহেসেব থােক একটা পূব5বত� 

ঘটনা। :সই পূব5বত� ঘটনার কারণ িহেসেবও থাকেত পাের 
তার :পছেনর :কােনা ঘটনা। িক| এভােব ঘটনা6বাহ 
অনlকাল ধের চলেত পাের না। 

৪। তাই অবশOই Jcর িদেকর :কােনা ঘটনা 6বােহর এক� 

আিদ কারণ থাকেব।  
৫। আর :সই আিদ কারণই ঈ0র। অতএব ঈ0র আেছন। 
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আমরা সাধারণভােব ধের :নই মহািবে0র এক� সূচনা িছল। _ব^ািনক 
দিৃ�েকাণ :থেক, িবগবOাং নামক এক মহািবেìারেণর ফেল এই সকল িকছুর 

উৎপিf হেয়েছ। :যেহতু :কােনািকছুই িনেজ িনেজ Jc হেত পাের না, এেক 
অনO কারও @ারা Jc হেত হয়, সুতরাং ঈ0র হেলন :সই বOি� িযিন 

িবগবOাং-এর মাধOেম 6থম বলটা গিড়েয় িদেয়িছেলন। আমরা িক তেব 

ঈ0রেক খুেঁজ :পলাম? 
যুি�র 6থম পেয়wটা এমন হওয়া উিচত িছল :য, ‘সকল িকছু হবার 

:পছেনই কারণ রেয়েছ িকংবা কারণ ছাড়া :কান িকছু _তির হেত পাের 

না।’ সৃি�বাদীেদর কথা অনসুাের যিদ সকল িকছুর হবার :পছেন এক� 
কারণ থােক তাহেল :সটা ঈ0েরর :`েvও একইভােব 6েযাজO হবার কথা। 
মহািব0 সৃি� করা হেয়েছ, সৃি�কত5 া হেলন ঈ0র। এবার তাহেল কথা হেলা, 
ঈ0রেক সৃি� করল :ক? ঈ0রবাদীরা এে`েv জবাব :দন, ঈ0েরর :কােনা 
সূচনা :নই, িতিন 6থম :থেকই এমন িছেলন, তােক :কউ সৃি� কেরন িন, 
িতিন িনেজ িনেজই হেয়েছন, তারপর খুব দাcণ িকছু বOাখOা কের :ফেলেছন 
এমন একটা ভাব ধেরন।  

‘যার Jc আেছ তার :পছেন কারণ থাকেতই হেব’-এই ধরেনর দশ5ন 
:কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর উদাহরেণর মাধOেম িব^ান অেনক আেগই বািতল 
কের িদেয়েছ। আণিবক পিরবিৃf (Atomic Transition), আণিবক 

িনউিÃয়ােসর :তজি8য় অব`েয়র (Radioactive decay of nuclei) মেতা 
:কায়াwাম ঘটনাসমহূ ‘কারণিবহীন ঘটনা’ িহেসেব ইেতামেধOই _ব^ািনক 
সমােজ Lীকৃত। হাইেজনবােগ5র অিন¦য়তা ত� (uncertainty principle) 
অনযুায়ী সামানO সমেয়র জনO শি� (যা E = mc2 সূেvর মাধOেম শি� 

ও ভেরর সমতুলOতা 6কাশ কের) উৎপs ও িবনাশ ঘটেত পাের-
Lতঃìূত5 ভােব-:কােনা কারণ ছাড়াই। এ¢েলা সব¢েলাই পরীি`ত সতO143। 
তাই আমরা যিদ ধের :নই 6াকৃিতক িব0 :কােনা কারণ ছাড়া বা অনO 

কারও হাত ছাড়াই উ�ূত হেয়েছ :সে`েv অযথা ঈ0রেক :যাগ করার 
ঝােমলা :থেক মিু� পাওয়া যায়। অíােমর `ুেরর (occam’s razor) 

                                                
143 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অ¤ুর 

6কাশনী (২০০৫, পুনমু5¾ণ, ২০০৬) 
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মলূনীিত অনযুায়ী অ6েয়াজনীয় সকল ধারণা :কেট :ফলেত হয়*। মহািব0 
সৃি�েত ঈ0রেক িনেয় আসা এেকবােরই অ6েয়াজনীয়। এই িনেয় আসার 
মাধOেম আমরা :কােনা 6েkরই জবাব পাই না, উেàা আরও 6k সৃি� 

কির144। 
সৃি�বাদীরা 6াকৃিতক িব0 এমন :কন, এটা এমন কীভােব হেলা, Jc 

যিদ হেয়ই থােক তাহেল :ক 6থম কাজটা করল?-এইসব 6েkর উfর 
খুেঁজ িদেশহারা হেয় এক� বাকOই উ»ারণ কেরন, ঈ0র কেরেছন। এখন 
তাহেল দমুু5েখরা :সই একই 6k আবার করেবন, ঈ0র� :ক? িতিন কীভােব 
এেলন? যিদ এেসই থােকন তাহেল :ক তােক আনেলন? কিথত আেছ, ঈ0েরর 
মহািব0 সৃি� এবং তার অপার মিহমা বণ5না করার সময় :সw অগাি�নেক 

িজে^স করা হেয়িছল, আMা! মহািব0 সৃি�’র আেগ ঈ0র কী করিছেলন? 
জবােব িতিন :রেগ-:মেগ উfর িদেয়িছেলন, ‘যারা এই ধরেনর 6k কের 
তােদর জনO জাহাsাম _তির করিছেলন ঈ0র’। 

ঈ0রবাদীেদর এই উfর খুজঁেত িগেয় আরও বড় 6েkর উ�াবন 

িনেয় বা�5 া§ রােসল একটা চমৎকার গে র অবতারণা কেরিছেলন। একবার 
একটা গণসেnলেন মহািব0 িনেয় :লকচার :দয়ার সময় এক বKৃা নারী 

বলেলন তার পুরাণ অনযুায়ী মহািব0 এক� হািতর ওপর, হািত� এক� 

কMেপর ওপর িবuাম :নয়। যখন রােসল বKৃােক িজ^াসা করেলন, ‘তা 
কMপ� কার উপর িবuাম :নয়?’ তখন িতিন বেলন, ‘এেসা আমরা অনO 

িকছু িনেয় কথা বিল’। 
না, আজেক আমরা অনOিকছু িনেয় কথা বলব না। আমরা এই অিlম 

6k¢েলাই করব। Jধু 6k উûাপন কেরই আমরা :থেম যাব না, _ব^ািনক 
দিৃ�েকাণ :থেক িবষয়¢েলা কীভােব বOাখOা করা যায় :সটাও আেলাচনা 

করব। সব 6েkর জবাব িদেত পারব এ দািব িন¦য় আমরা করব না, 
িক| এটু� বলেত পাির, িব^ােনর _বিবক অ\গিতর ফেল আমরা এখন 

অেনক িকছুরই জবাব িদেত স`ম। :যখােন িব^ান এখনও :পৗঁছােত 
স`ম হয় িন :সখােনই আমরা ঈ0রেক বিসেয় িদেয় হাত :ঝেড় :ফলব 

                                                
* এ 6সেz পড়ুন�এই বইেয়র পিরিশে� অlভু5 � 6ব~ অíােমর 

`ুর এবং বাgলOময় ঈ0র 
144 John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains Why the 

Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009, পৃtা নং ৫। 
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:সটাও �ক নয়। িব^ােনর দশ5ন আমােদর বঝুেত হেব। আমরা 6k 

করব, আমরা উfর খুজঁব। :সই উfর :খাঁজার পথটা :যৗি�ক হওয়া 
বা<নীয়। :কবল িব0াস-িনভ5 র উfের আমরা আবK থাকব না।  

আসুন ি6য় পাঠক, :চাখ :মেল তাকােনা যাক মহািবে0র অিlম 

রহসO¢েলার িদেক। 
 

অেলৗিককতা 

মহািব0 :কমন কের এেলা? সহæবছর ধের মানেুষর মনেক আে�ািলত 

করা এক� 6k। পৃিথবীর সবেচেয় বড় িতন� ধম5 ইgিদ, ি÷�ান ও 

ইসলাম অনসুাের একজন ঈ0র এই মহািব0েক সৃি� কেরিছেলন। 6kটার 
এ� এক� উfর এবং _ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক এক� হাইেপািথিসস। 
হাইেপািথিসস :য :কােনা িকছুই হেত পাের। তেব :স�েক সতO বা 

বাmবতার পয5ােয় যাওয়ার জনO :যৗি�কতা 6মাণ করেত হয়। এই অধOােয় 
আমরা এই ঈ0র হাইেপািথিসসেক _ব^ািনকভােব পরী`া করব, আমরা 

খুজঁব অিত6াকৃিতকভােব মহািবে0র সৃি� হওয়ার হাইেপািথিসেসর সতOতার 

:কােনা 6মাণ আেছ িকনা। :য 6মাণ¢েলা আমােদর দরকার তা হেলা, ১) 
মহািবে0র এক� সূচনা িছল ২) এই সূচনা 6াকৃিতকভােব বা এমিন 

এমিন হয় িন। মহািব0 সৃি�র পুেরা 6ি�য়ায় :কােনা এক� :`েv এক� 
অেলৗিকক ঘটনা বা িমরাকল ঘেটিছল। অথ5াৎ মহাজাগিতক উপাf বা 
কসেমালিজকOাল ডাটা যিদ আমােদর এমন তথO :দয় :য, সৃি�র Jcেত 
এক� িনিদ5� পয5ােয় 6াকৃিতক িনয়েমর/ সূেvর ল(ন ঘেটিছল যা 

বOাখOাতীত এবং এই বOাখOাতীত ঘটনা বা িমরাকেলর ফেলই মহািবে0র 

সূচনা হেয়িছল তাহেল আমরা ধের িনেত পাির ঈ0র নামক 

হাইেপািথিসস�র এক� :জারােলা িভিf রেয়েছ। হয়ত বা ঈ0র :য রেয়েছন 
:সটারও। 

6ায় শত বছর আেগ দাশ5িনক :ডিভড িহউম _দনি�ন জীবেনর 

বOবহািরক 6েয়ােগর ওপর িভিf কের িতন ধরেনর িমরাকেলর কথা বণ5না 

কেরিছেলন। তার :দওয়া সং^া :থেক িমরাকল বা অেলৗিককতার :য 
_বিশ�O¢েলা আমরা পাই তা হেলা: িমরাকল হেM, ১) এমন :কােনা ঘটনা 

যা 6িতিtত :কােনা 6াকৃিতক িনয়েমর ল(ন ২) বOাখOাতীত িকছু ৩) 

অস�ব িক| কাকতালীয় ভােব ঘেট যাওয়া :কােনা ঘটনা।  
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ধরা যাক, নাসা অবজারেভটিরর িব^ানীরা সকােল ঘুম :থেক উেঠ 

:দখেলন আমােদর :সৗরজগেত পৃিথবীর পােশ নতুন এক� \হ উদয় হেয়েছ 

িকংবা এক� অিতকায় হািত বধু \হেক :ক© কের পাক :খেয় চেলেছ 

আর আমােদর িদেক তািকেয় দাঁত :কিলেয় হাসেছ। পৃিথবীর পােশ এক� 
\হ নতুন কের উদয় হওয়া অস�ব, :কননা এেত কের শি�র িনতOতার 

সূেvর সরাসির ল(ন হেব। �ক একইভােব পদাথ5িব^ান আর 

জীবিব^ােনর সমm িনয়ম নীিতেক :তায়াíা কের অি³েজন িবহীন 

মহাশেূনO একটা হািতর বধু \েহর চািরিদেক পাক :খেত :দখাও অবাmব 

বOাপার। যিদ সতOই এমনটা হেয় থােক তাহেল আমরা এই ঘটনােক 

িমরাকল বা অিত6াকৃিতক আখOািয়ত করেত পাির। 
ধম5েবfা িরচাড5  সুইনবান5ও 6াকৃিতক :কােনা িনয়েমর ল(নেক 

িমরাকল বেল আখOািয়ত কেরেছন145। িতিন এর সােথ আরও :যাগ 

কেরেছন, ল(ন :কবল একবার সংগ�ত হেল :সটা হেব িমরাকল। অতOl 
¢c£পূণ5 এক� পেয়w। কারণ :কােনা ল(ন যিদ বার বার সংঘ�ত 

হেত থােক তাহেল :বিশরভাগ :`েvই :স� ঘটার 6াকৃিতক বOাখOা :বর 

করা স�ব। যুি�সংগত কারেণ, পয5েব`েণ িব^ান পিরবিত5 ত হয়। সুতরাং 
6াকৃিতক িনয়েমর িনয়িমত ল(ন হেত থাকেল িব^ানীরা জানার :চ�া 

করেবন :কন এমন হেM এবং এর বOাখOা :বর করার জনO তারা জীবন 

িদেয় িদেবন। অবশO িব^ােনর এই _বিশে�Oর কারেণই অেনেক আবার 

এেক ÅাতO মেন কেরন। অেনকটা পােশর বাসার যদরু মেতা, :য আদেত 

িকছুই জােন না, আজেক এক কথা বেল :তা কালেক অনO! 

অবশO িব^ান সyেক5  অেনেকর ধারণা এমন হেলও, বত5 মােন 
িব^ােনর জানার পিরিধ তােদর অেনেকরই ক নাতীত। একই সােথ 

িব^ােনর অেনক িনয়ম ও সতOতা সহæ বছর ধের অপিরবিত5 ত। 
পদাথ5িব^ােনর সাধারণ সূv¢েলা িনউটেনর সময় :যমন িছল এখনও তাই 

আেছ। িবংশ শতেক :কায়াwাম :মকািনে³র অভূতপূব5 উsিতেত :সই 
সূv¢েলা পিরমািজ5 ত, পিরবিধ5ত হেয়েছ �কই িক| পদাথ5িব^ান িনেয় 

নাড়াচাড়া করা সবাই এখনও িনউটিনয়ান :মৗিলক িবষয়¢েলা, :যমন 

                                                
145 Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford : Clarendon Press, 1979, 

পৃtা নং ২২৯। 
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শি�র িনতOতার সূেvর মেতা িবষেয় আেগর মেতাই ঐকOমত 6কাশ 

কেরন। চারেশা বছের ধের এই সূv অপিরবিত5 ত146। িনতOতা এবং 

িনউটেনর গিতসূv এখনও আেপি`কতা এবং :কায়াwাম :মকািনে³ বOবèত 

হয়। রেকেটর ক`পথ িনণ5েয়র গািণিতক িহেসেব এখনও িনউটেনর মহাকষ5 
সূv বOবহার করা হয়। 

এখন, শি�র িনতOতা এবং ÃািসকOাল পদাথ5িব^ােনর অেনক িনয়ম 
বা সূv :সৗরজগৎ ছািড়েয় ল` :কা� আেলাকবষ5 দেূর অবিjত গOালাি³র 

জনOও সতO। :যেহতু িবগবOাং পরবত� :তেরা িবিলয়ন বছর ধের এই 
িনয়েমর সতOতা সyেক5  কারও :কােনা সে�হ :নই, সুতরাং :যেকােনা 
পয5েব`ণ, যা এই সূv¢েলােক িমথOা বা ভুল 6মাণ কের তােক আমরা 
সরাসির িমরাকল আখOািয়ত করেত পাির। 

সে�হ :নই, ঈ0র যিদ আসেলই :থেক থােকন তাহেল তার একই 

িমরাকল বার বার ঘটােনার সামথ5Oও আেছ। যাই :হাক, আেগই বেলিছ, 
বার বার :কােনা ঘটনা ঘটেল এর সyেক5  অেনক তথO জানা স�ব হয় 

এবং এইসব তথO পয5ােলাচনার মাধOেম �কই 6াকৃিতক :কােনা বOাখOা 
:বর করা স�ব হয়। িক| :যই ঘটনা একবারই ঘেট :সটা রহসOাবতৃ 
কাকতালীয়ই রেয় যায়। ি�েকেট বOাটসমOানরা :যমন মােঝ মােঝই 

আyায়ােরর ‘:বিনিফট অফ ডাউট’ পান-এই পুেরা আেলাচনায় আমরা 
ঈ0র হাইেপািথিসসেক :সই রকম :বিনিফট অফ ডাউট িদেত চাই এবং 

মহািবে0র ঈ0েরর মাধOেম সৃি� হওয়ার স�াবনার সকল পথ উ±�ু 
রাখেত চাই। িক| যিদ সং^া অনযুায়ী অতOl িনýমােনর অেলৗিককতার 
স~ানও আমরা আমােদর আেলাচনায় না পাই, তাহেল :সে`েv ঈ0র 
হাইেপািথিসসেক সরাসির বািতল কের :দওয়া স�ব; একই সােথ ঈ0র 
নামক ধারণােক, িযিন আমােদর :চাখেক ফাঁিক িদেয় িমরাকল ঘটােনার 

জনO বেস থােকন। 
 

পদােথ+র উৎপিt 
িবংশ শতেকর Jcর িদক পয5l মহািব0 সৃি�েত :য এক� বা :বশ 

                                                
146 Conservation of energy was not immediately recognized but was already 

implicit in Newton’s laws of mechanics, Victor J. Stenger, God : The Failed 
Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus 

Books, 2007, পৃtা ১১২। 
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কেয়ক� অেলৗিকক ঘটনার 6েয়াজন িছল তা িব^ানীরা পয5l মানেতন। 
আমরা জািন মহািব0 িবপুল পিরমাণ পদাথ5 িদেয় গ�ত। আর পদােথ5র 
ধম5 হেলা এর ভর। িবংশ শতাÜীর Jc পয5l ধারণা করা হেতা, ভেরর 
সৃি� বা ¶ংস :নই, এ� Jধু এক ôপ :থেক আেরকôেপ পিরবিত5 ত হয়। 
শি�র িনতOতার সূেvর মেতা এ� ভেরর িনতOতার সূv। সুতরাং এই 
িবপুল পিরমাণ ভর :দেখ সবাই ধারণা কের িনেয়িছেলন একদম Jcেত 

ভর সৃি� হওয়ার মেতা অেলৗিকক ঘটনা ঘেটিছল, যা সরাসির ভেরর 
িনতOতার সূেvর ল(ন। এবং এ� ঘেটিছল মাv একবারই-মহািবে0র 
সূচনাকােল। 

পদােথ5র অেনক সং^া আমরা জািন। এর মেধO সবেচেয় আকষ5ণীয় 

ও সহজ সং^া হেলা-পদাথ5 এমন এক� িজিনস যােক লািথ মারা হেল 

এ� পাàা লািথ মাের। :কােনা বÎর মধOকার পদােথ5র পিরমাপ করা 
যায় এর ভেরর সাহােযO। এক� বÎর ভর যত :বিশ, তােক লািথ মারা 
হেল িফিরেয় :দওয়া লািথর শি� তত :বিশ। বÎ যখন চলা Jc কের 
তখন :সই চলাটােক বণ5না করা হয় :মােমwােমর মাধOেম, যা :বিশরভাগ 
সময়ই বÎর ভর ও বÎর :য গিতেত চলেছ তার ¢ণফেলর সমান। 
:মােমwাম এক� :ভ�র রািশ, এর িদক ও বÎর গিতর িদক একই।  

ভর এবং :মােমwাম দইু� িজিনসই পদােথ5র আেরক� ধম5েক 

যথাযথভােব সমথ5ন কের যােক আমরা বিল ইনারিশয়া বা জড়তা। এক� 
বÎর ভর যত :বিশ তত এ�েক নাড়ােনা ক�ন এবং এ� নড়েত থাকেল 

:সটােক থামােনা ক�ন। একই সােথ বÎর :মােমwাম যত :বিশ তত 
এেক থামােনা ক�, :থেম থাকেল চালােত ক�। অথ5াৎ :বিশ পিরমাণ শি�র 
6েয়াজন। 

বÎর গিতর আেরক� পিরমাপেযাগO ধম5 হেলা এর শি�। শি�, ভর 

ও :মােমwাম :থেক Lাধীন :কােনা বOাপার না, এই িতন� একই সােথ 
সyিক5 ত। িতন�র মেধO দইু�র মান জানা থাকেল অপর� গািণিতকভােব 
:বর করা স�ব। ভর, :মােমwাম এবং শি� এই িতন� রািশ িদেয় আমরা 

এক� সমেকাণী িvভুজ আঁকেত পাির। সমেকাণী িvভুজ�র ল¯ হেলা 
:মােমwাম p, ভূিম ভর m আর অিতভুজ শি� E। এখন িপথােগারােসর 
উপপাদO বOবহার কের এই িতন�র সyক5  িনণ5য় করা যায়। িনেচর 
ছিবেত ¾�বO- 
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িচt : ল`O কcন, :কােনা বÎ যখন িjর অবjায় 

থােক তখন এর :মােমwাম শনূO এবং এর শি� 

ভেরর সমান (E=m)। এই শি�েক বলা হেয় থােক 
পদােথ5র িjিত শি�। এটাই আইন�াইেনর িবখOাত 

গািণিতক সyক5  E=mc² :যখােন c-এর মান 1*। 
১৯০৫ সােল িব^ানী আইন�াইন তার এই িবেশষ 

আেপি`কতা ত� 6কাশ কেরন। িতিন 6মাণ কের 
:দখান :য, শি� :থেক ভেরর উৎপিf স�ব এবং একই সােথ শি�র মােঝ 
ভেরর হািরেয় যাওয়া স�ব। 

 
িjর অবjায় বÎর িjিত শি� ও ভেরর মান সমান। এখন বÎ� 

যিদ চলা Jc কের তখন এর শি�র মান পূব5বত� িjিত শি�র :চেয় 

:বিশ। অিতির� এই শি�েকই আমরা বিল, গিতশি�। রাসায়িনক ও 
িনউিÃয়ার িবি�য়ার ফেল গিতশি� িjিত শি�েত ôপাlিরত হয় যা 

আদেত বÎর ভর147। একই সােথ উেàা বOাপারও ঘেট। ভর বা িjিত 

                                                
* আমরা জািন, আেলা 6িত :সেকে§ যায় 300,000 িকেলািমটার 

(বা ১ ল` ৮৬ হাজার মাইল)। কােজই :স িহসােব 6িতবছের 
(অথ5াৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০ :সেক§) আেলা কতটু� 

দরূ£ অিত�ম করেত পাের তা আমরা :বর করেত পাির। 
9.4605284 × 1015 িমটার। :সটােকই ১ আেলাকবষ5 বা 1 light year 

বেল। কােজই c=1 light-year per year. 
147 সাধারণভােব ধারণা করা হেয় থােক :য, Jধু িনউিÃয়ার 

িবি�য়ার মাধOেমই িjিত শি� :থেক গিত শি� বা গিত শি� 

:থেক িjিত শি�েত ôপাlেরর ঘটনা ঘটা স�ব। িক| একই 
সােথ রাসায়িনক িবি�য়ােতও এমনটা ঘেট। তেব বOাপার হেলা, 
রাসায়িনক িবি�য়ায় িবি�য়েকর ভর খুব নগণO থােক িবধায় 

:বাঝা মশুিকল হয়। 
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শি�েক রাসায়িনক ও িনউিÃয় িবি�য়ার ফেল গিতশি�েত ôপাlিরত 

করা স�ব, আর :সটা কের আমরা ইি�ন চালােত পাির, িকংবা :বামা 
:মের সব উিড়েয় িদেত পাির। 

সুতরাং আমরা বঝুেত পারলাম মহািবে0র ভেরর উপিjিত :কােনা 

ধরেনর 6াকৃিতক িনয়েমর ল(ন কের না। শি� :থেক ভর উৎপিf স�ব 
একই সােথ ভেরর শি�েত ôপাlর হওয়াটাও এেকবাের 6াকৃিতক এক� 

বOাপার। সুতরাং ভর সৃি�জিনত :কােনা িমরাকল বা অেলৗিকক ঘটনার 
6েয়াজন মহািব0 সৃি�র সময় িছল না। িক| আিদেত শি� তেব এেলা 

:কাথা :থেক? 

শি�র িনতOতা সূv বা তাপগিতিবদOার 6থম সূv অনযুায়ী আমরা 

জািন শি�েক অনO :কাথাও :থেক আসেত হেব। ধেম5র সৃি�বাণী সতO 
হেব যিদ তাি�কভােব এমন 6মাণ পাওয়া যায় :য, আজ :থেক :তেরা 

দশিমক সাত িবিলয়ন বছর পূেব5 িবগবOাং-এর Jcেত শি�র িনতOতার 

সূেvর ল(ন ঘেটিছল। 
িক| পয5েব`ণ :থেক Jc কের তাি�কভােব িবেßষণ করেল :দখা 

যায় :মােটও বOাপার� এমন নয়। তাপগিতিবদOার 6থম সূv অনযুায়ী 
এক� বK িসে�েম :মাট শি�র পিরমাপ িjর থাকেলই :কবল শি� এক 

ôপ :থেক অনO ôেপ পিরবিত5 ত হয়। দাcণ মজার বOাপার হেM, 
মহািবে0র :মাট শি�র পিরমাণ শনূO148! িবখOাত :জOািতিব5̂ ানী ি�েফন 

হিকং তার ১৯৮৮ সােল সব5ািধক িবি�ত বই, কােলর সংি`½ ইিতহাস 
বা A Brief History of Time এ উে¨খ কেরেছন, যিদ এমন একটা মহািব0 

ধের :নওয়া যায়, :যটা মহাশেূনO :মাটাম�ু সমস�, তাহেল :দখােনা স�ব, 
:য ঋণাoক মহাকষ�য় শি� এবং ধনাoক মহাকষ�য় শি� �ক �ক 

                                                
148 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time : From the Big Bang to Black 

Holes, New York : Bantam, 1988, পৃtা নং ১২৯। 
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কাটাকা� যায়। তাই মহািবে0র :মাট শি� থােক শনূO149। িবেশষ কের, 

পিরমােপর অিত সূ$ িবচুOিত ধের িনেলও, `ু¾ :কায়াwাম অিন¦য়তার 
মেধO, মহািবে0র গড় শি�র ঘন£ �ক ততটাই পাওয়া যায়, যতটা থাকা 

উিচৎ সবিকছু একটা শনূO-শি�র আিদ অবjা :থেক Jc হেল150। 
ধনাoক ও ঋণাoক শি�র এই ভারসােমOর কথা িনি¦ত কের 

িবগবOাং তে�র বত5 মান পিরবিধ5ত ôপ ইনেÚশনাির িবগবOাং ধারণার 

সতOতা151। ইনেÚশন িথওির 6mাব করার পর এেক নানাভােব পরী`া-
িনরী`া করা হেয়েছ। :য :কােনা পরী`ায় বOথ5 বা ভুল ফলাফল 6দানই 
এই ত�েক বািতল কের :দবার জনO িছেলা যেথ�। িক| এ� সকল 
পরী`ায় উfীণ5 হেয়েছ বেলই গেবষেকরা মেন কেরন152। 
                                                
149 ইনেÚশন বা ìীিততে�র আিবভ5 ােবর পর আধুিনক 

পদাথ5িব^ান খুব পিরpারভােবই আমােদর :দিখেয়েছ মহািবে0 
:মাট শি�র পিরমাণ শনূO; মহািবে0র :মাট গিতশি� এবং 

মাধOাকষ5েণর ঋণাoক শি� পরòরেক িনিAয় কের :দয়। এর 
মােন হেM মহািব0 ‘সৃি�’র জনO বাইের :থেক আলাদা :কােনা 

শি�র 6েয়াজন হয় িন। সহজ কথায়, ইনেÚশন ঘটােত যিদ 
শি�র িনট বOয় যিদ শনূO হয়, তেব বাইের :থেক :কােনা শি� 

আমদািন করার 6েয়াজন পেড় না। অOালান ¢থ এবং :�ইনহাট5  
িনউ িফিজ³ জান5ােল (১৯৮৯) :দিখেয়েছন, ইনেÚশেনর জনO 

:কােনা তাপগতীয় কােজর দরকার পেড় না। ি�েফন হিকং 
তারঁ অিত সাÂিতক ‘\Oা§ িডজাইন’ বইেয় সুò�ভােব মত 
6কাশ কেরেছন :য, এই মহািব0 6াকৃিতকভােবই শনূO :থেক 
উ�ূত হেয়েছ, :কােনা অেলৗিকক িকংবা অপািথ5ব স�ার হmে`প 

ছাড়াই।  
150 V.Faraoni এবং F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open 

Friedmann- Robertson-Walker Universes’, Astrophysical Journal 587 
(2003) : 483-86 

151  মীজান রহমান এবং অিভিজৎ রায়, শনূO :থেক মহািব0, JKLর, 
২০১৫ (6কািশতবO) 

152 Alan Guth, The Inflationary Universe , New York: Addison-Wesley, 1997; 
আেরা :দখুন - Anthony Aguirre, How did Our Universe Come to be?, 
Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013 
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সংে`েপ মহািবে0 পদাথ5 ও শি�র উপিjিত :কােনা ধরেনর 6াকৃিতক 

িনয়েমর সােথ সাংঘিষ5ক না। ধম�য় সৃি�বাণী¢েলা এই মহািবে0র সৃি�র 
:পছেন ঈ0েরর হmে`েপর কা িনক গালগ- :ফঁেদ বেসেছ। িক| িব^ােনর 
সাÂিতক ত� এবং পয5েব`ণ¢েলা আমােদর :দখােM কারও হmে`প নয় 

বরং একদম 6াকৃিতকভােবই এই মহািবে0র উৎপিf হওয়া স�ব। 
এই উদাহরেণর মাধOেম আেরক� িবষেয়ও আেলাকপাত করা যায়। 

অেনেকই বেল থােকন, িব^ােনর ঈ0র স¯ে~ িকছু বলার সামথ5O বা সাধO 

:নই। যিদ :দখা :যত, িব^ানীেদর গণনাকৃত ভর-ঘনে£র (mass density) 

মান মহািব0েক একদম শনূO শি� অবjা (state of zero energy) :থেক 

উ�ূত হেত যা 6েয়াজন তার মেতা আেস িন, :সে`েv আমরা িনি@5ধায় ধের 

িনেত পারতাম, এখেন অনO কারও হাত িছল। :সে`েv এমন ধারণা করাটা 
হেতা িব^ানসnত সু�মার আচরণ। এর ফেল ঈ0েরর অিmে£র 6মাণ না 
হেলও িতিন :য আেছন বা থাকেত পােরন :সটা এক� ভােলা িভিf :পত। 
 
শŋৃলার সচূনা 

সৃি�বােদর আেরক� অনমুানও 6া½ তথO-উপােfর সােথ :মেল না। যিদ 
মহািব0েক সৃি�ই করা হেয় থােক তাহেল সৃি�র আিদেত এর মেধO িকছুটা 

হেলও শçৃলা থাকেব� এক� নকশা থাকেব :যটার নকশাকার Lয়ং æ�া। 
এই :য আিদ শçৃলা, এটার স�াবOতােক সাধারণত 6কাশ করা হয় 

তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূেvর আকাের। এই সূvমেত, :কােনা একটা আবK 

িসে�েমর সবিকছু হয় একইরকম সাজােনা-:গাছােনা থাকেব (এGিপ িjর) 

অথবা সমেয়র সােথ সােথ িবশçৃল হেত থাকেব (অথ5াৎ এGিপ বা 

িবশçৃলা বাড়েতই থাকেব)। এক� িসে�েমর এই িবি`½তা কমােনা :যেত 
পাের Jধু বাইের :থেক যিদ :কউ :সটােক ¢িছেয় :দয় তখন। তেব 
বাইের :থেক :কােনা িকছু িসে�মেক 6ভািবত করেল :সই িসে�ম আর 

আবK িসে�ম থােক না।  
তাপগিতিবদOার এই ি@তীয় সূv� 6কৃিতর অনOতম এক� :মৗিলক 

সূv, যার কখেনা অনOথা হয় না। িক| আমরা চারপােশ তাকােল এেলােমেলা 

অেনক িকছুর সােথ সােথ সাজােনা :গাছােনা অেনক িকছুই :দিখ। আমরা 

একধরেনর শçৃলা :দখেত পাই :যটা 6কৃিতর িনয়েমই (তাপগিতিবদOার 

ি@তীয় সূv) িদেন িদেন িবশçৃল হেM (:যমন :তজি8য় পরমাণ ু:ভেঙ 
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িবি`½ হেয় যায়, অথবা `েয় :যেত থােক পুরেনা 6াসাদ)। তার মােন 
সৃি�র আিদেত িন¦য়ই সবিকছুেক একরকম ‘পরম শçৃলা’ :দওয়া হেয়িছল। 
6কৃিতর সকল ি�য়া-িবি�য়া তাপগিতিবদOা :মেন :সই শçৃলােক 

6িতিনয়ত িবশçৃল কের চেলেছ। তাহেল Jcেত এই শçৃলার সূচনা করল 
:ক? 

:ক আবার? িন¦য়ই সৃি�কত5 া! ১৯২৯-এর আগ পয5l সৃি�বােদর 

:পছেন এটাই িছল অেলৗিকক সৃি�বাদীেদর এটা একটা শি�শালী _ব^ািনক 

যুি� িছল। িক| :স বছর :জOািতিব5^ানী এডউইন হাবল পয5েব`ণ 
করেলন :য গOালাি³সমহূ এেক অপর :থেক দেূর সের যােM িনেজেদর 

দরূে£র সমানপুািতক হাের। অথ5াৎ দইুটা গOালাি³র পারòিরক দরূ£ যত 

:বিশ, এেক অপর :থেক দেূর সের যাওয়ার গিতও তত :বিশ। এই 
পয5েব`ণই িবগ বOাং তে�র সব56থম আলামত। আর আমরা জািন, একটা 
6সারণশীল মহািব0 চরম িবশçৃলা :থেক Jc হেলও এর মেধO আÏিলক 

শçৃলা সৃি� হেত পাের। অথ5াৎ সবিকছু এেলােমেলাভােব Jc হেলও 

তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূvেক ভz না কেরও 6সারণশীল :কােনা িসে�েমর 

:কােনা :কােনা অংেশ শçৃলা সৃি� হওয়া স�ব। 
বOাপারটােক একটা গৃহjািলর উঠােনর উদাহরণ িদেয় বণ5না করা 

যায়। ধcন, যখনই আপিন আপনার বািড় পিরpার কেরন তখন :জাগাড় 

হওয়া ময়লা¢েলা জানালা িদেয় বািড়র উঠােন :ফেল :দন। এভােব যিদও 
িদেন িদেন উঠানটা ময়লা-আবজ5 নায় ভের :যেত থােক, ঘরটা িক| 
সাজােনা-:গাছােনা ও পিরpারই থােক। এভােব বছেরর পর বছর চািলেয় 
:যেত হেল :যটা করেত হেব উঠান সব আবজ5 নায় ভের :গেল আশপােশর 

নতুন জিম িকেন :ফলেত হেব। তারপর :সসব জিমেকও ময়লা :ফলার 
উঠান িহেসেব বOবহার করেলই হেলা। তার মােন এভােব আপিন আপনার 

ঘেরর মেধO একটা আÏিলক শçৃলা র`া করেত পারেছন িক| এর জনO 

বাদবািক জায়গায় িবশçৃলা সৃি� হেM।  
একইভােব মহািবে0র এক� অংেশ শçৃলা র`া করা :যেত পাের, 

যিদ :সখােন সৃ� এGিপ (িবশçৃলা) �মাগতভােব বাইেরর :সই 

িচরবধ5নশীল মহাশেূনO ছুেড় :দওয়া হয়। ওপেরর িচেv আমরা :দিখ, 

মহািবে0র সািব5ক িবশçৃলা তাপগিতিবদOা :মেনই ধারাবািহকভােব :বেড় 
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চেলেছ153। িক| মহািবে0র আয়তনও আবার বাড়েছ �মাগত। :সই বিধ5ত 
আয়তন (:òস)-:ক পুেরাপুির িবশçৃলায় ভের :ফলেত :য বাড়িত এGিপ 

লাগত :সটাই হেM আমােদর সেব5া»-স�াবO-িবশçৃলা। িক| ওপেরর ছিব 
:থেকই আমরা :দিখ বাmেব িবশçৃলার বিৃKর হার ততটা নয়। আর 

িবশçৃলার অনপুিjিত মােনই শçৃলা। তাই এই বাড়িত jােন অিনবায5ভােবই 
শçৃলার উ�ব হেM, এবং :সটা তাপগিতিবদOার :কােনা সূvেক ভz না 
কেরই।  

বOাপারটােক এভােব :দখা যায়। আমরা জািন, :কােনা একটা :গালেকর 
(আমরা এখােন মহািব0েক :গালক ক না করিছ) এGিপ যিদ সেব5া» 

হয় তাহেল :সই :গালকটা কৃHগãের (Black hole) পিরণত হয়। অথ5াৎ 
ঐ :গালেকর আয়তেনর একটা ËOাক :হালই হেM একমাv বÎ যার এGিপ 

ঐ আয়তেনর জনO সেব5া»। িক| আমােদর এই �ম6সারণশীল মহািব0 

:তা পুেরাটাই একটা কৃHগãর নয়। তার মােন মহািবে0র এGিপ 

(িবশçৃলা) স�াবO-সেব5াে»র :চেয় িকছুটা হেলও কম। অথ5াৎ সমেয়র 
সােথ সােথ যিদও িবশçৃলা বাড়েছ �মাগত, তার পরও আমােদর মহািব0 

এখেনা সyূণ5 িবশçৃল নয়। িক| একসময় িছল। একদম Jcেত।  
ধcন, যিদ আমরা মহািবে0র এই 6সারণেক :পছেনর িদেক ১৩৮০ 

:কা� বছর িফিরেয় িনেয় যাই তাহেল আমরা :পৗঁছুব সং^ােযাগO একদম 

আিদতম সমেয় অথ5াৎ া¤ সময় ৬.৪ x ১০-৪৪ :সেকে§ যখন মহািব0 

িছল ততটাই `ু¾ যার :চেয় `ু¾তম িকছু :òেস থাকেত পাের না। 
এটােক বলা হয় া¤ :গালক যার বOাসাধ5 হেM া¤ _দেঘ5Oর (১.৬x১০-

৩৫ িমটার) সমান। তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূv :থেক :যমন অনমুান করা 
হয় তখন মহািবে0র :মাট এGিপ এখনকার :মাট এGিপর :চেয় 

:তমনভােবই কম িছল। অবশO া¤ :গালেকর মেতা একটা `ু¾তম 
:গালেকর পে` সেব5া» যতটা এGিপ ধারণ করা স�ব তখন মহািবে0র 

এGিপ �ক ততটাই িছল। কারণ একমাv :কােনা ËOাক :হােলর পে`ই 

                                                
153 িচv�র গািণিতক বOাখOা পাওয়া যােব, Victor J. Stenger এর Has 

Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the 
Universe, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003 বইেয়র appendix C, 
পৃtা নং ৩৫৬-৫৭ :ত। 
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া¤ :গালেকর মেতা এতটা `ু¾ আকার ধারণ করা স�ব। আর আমরা 

জািন, ËOাক :হােলর এGিপ সব সময়ই সেব5া»। 
 

 
িচt: এখােন মহািবে0র সব5েমাট-এGিপ এবং সেব5া»-স�াবO-এGিপেক 

মহািবে0র বOাসােধ5র ফাংশন আকাের আঁকা হেয়েছ। আমােদর মহািব0 সব 

সময়ই িনেচর :রখা বরাবর 6সািরত হেব, এবং :সটাই হেM। িক| িনেচর 
:রখা� :কবল একটা সমেয়ই ওপেরর :রখার সােথ িমেল যােব—:সটা 
হেM মহািবে0র উ�েবর সময় (া¤ সমেয়)। িনেচর মহািবে0র 6কৃত 
এGিপ সূচক :রখা� ওপেরর :রখার (:য� মহািবে0র সেব5া» এGিপ 
সূচক) সােথ িমেল যাবার অথ5 হেলা, সূচনালেÿ মহািবে0র এGিপ িছল 
সেব5া»। িক| :যেহতু মহািব0 �ম6সারমাণ, তাই মহািবে0র সেব5া» এGিপ 
তার 6কৃত এGিপর :চেয় 2ত হাের বাড়েছ, আর তার ফেল বাড়িত 
jােন মহািবে0র :কােনা :কােনা অংেশ শçৃলা সৃি� হওয়ার সুেযাগ কের 
িদেয়েছ, তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূv ভz না কেরই (ছিবর উৎস: িভ�র 
:�zর, গড� দO :ফইü হাইেপািথিসস, ২০০৭)। 

 

অেনেক এই ত� Jেন অেনক সময়ই :য আপিf জানান :সটা হেলা, 

‘আমােদর হােত এখেনা া¤ সমেয়র পূেব5র ঘটনাবিলর ওপর 6েয়াগ 

করার মেতা :কােনা :কায়াwাম মহাকেষ5র ত� :নই’। আমরা যিদ সমেয়র 

আইন�াইনীয় সং^াটাই \হণ কির, মােন ঘিড়র সাহােযO :যটা মাপা হয়। 
তাহেল :দখা যায় া¤ সমেয়র :চেয় `ু¾তম সমেয়র বOাি½ মাপেত হেল 

আমােদর া¤ _দেঘ5Oর :চেয় `ু¾তম _দেঘ5O মাপেজাক করেত হেব। :যখােন 
া¤ _দঘ5O হেM া¤ সমেয় আেলা :য পথ অিত�ম কের তার _দঘ5O। 
অথ5াৎ আেলার গিত ও া¤ সমেয়র ¢ণফল। িক| হাইেজনবােগ5র 

অিন¦য়তা নীিত :থেক আমরা জািন, :কােনা বÎর অবjান যত সূ$ভােব 

মাপা হয় তার শি�র স�াবO মান ততই বাড়েত থােক। এবং গািণিতক 
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িহসাব :থেক :দখােনা যায় া¤ _দেঘ5Oর সমান :কােনা বÎেক 

পিরমাপেযাগOভােব অিm£শীল হেত হেল তার শি� এতটাই বাড়েত হেব 

:য :সটা তখন একটা ËOাক :হােল পিরণত হেব। :য ËOাক :হাল :থেক 
:কােনা তথOই :বর হেত পাের না। এখান :থেক বলা যায় া¤ সমেয়র 
:চেয় `ু¾তম :কােনা সমেয়র িবmার সং^ািয়ত করা স�ব নয়154। 

বত5 মান সমেয়র কথা িচlা কcন। পদাথ5িব^ােনর :কােনা 6িতিtত 
সূv 6েয়ােগই আমােদর ি@ধার িকছু :নই যত`ণ না আমরা া¤ সমেয়র 

:চেয় `ু¾ িবmােরর :কােনা সমেয়র জনO এটার 6েয়াগ করিছ। মলূত 
সং^া অনযুায়ী সময়েক গণনা করা হয় া¤ সমেয়র পূণ5 সংখOার ¢িণতক 

িহেসেব। আমরা আমােদর গািণিতক পদাথ5িব^ােন সময়েক একটা �িমক 

চলক িহেসেব ধের পার :পেয় যাই, কারণ সমেয়র এই `ু¾ অিবভাজO 

একক এতই :ছাট :য বOবহািরক কOাল�লােস আমােদর এর কাছাকািছ 

আকােরর িকছুই গণনা করেত হয় না। আমােদর সূv¢েলা া¤ সমেয়র 

মেধOকার অংশ¢েলা িদেয় এ³�ােপােলেটড হেয় যায় যিদও এই পিরসীমার 

মেধO িকছু পিরমাপ অেযাগO এবং অসং^ািয়ত িহেসেব :থেক যােব। এভােব 
এ³�ােপােলট :যেহতু আমরা ‘এখন’ করেত পাির, :সেহতু িন¦য় িবগ বOাং-
এর Jcেত 6থম া¤ পিরসীমার :শেষও করেত পারব।  

:সই সমেয় আমােদর এ³�ােপােলশেনর িহসাব :থেক আমরা জািন 

:য তখন এGিপ িছল সেব5া»155। এর মােন :সখােন িছল Jধু ‘পরম 

                                                
154 Victor J. Stenger এর Has Science Found God? The Latest Results in the 

Search for Purpose in the Universe , Amherst, NY: Prometheus Books, 

2003, পৃtা নং ৩৫১-৫৩। 
155 এই লাইন� আবােরা একটু িবশদভােব বOাখOার দািব রােখ। 

সাধারণত পদাথ5িব^ােনর বই¢েলােত (:যমন শন কOারেলর 
‘From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time’ বই� 
¾�বO) বলা হেয় থােক মহািব0 Jc হেয়েছ খুব িনý এন�িপর 

অবjা :থেক। মেন হেত পাের :য উপিরউ� লাইন� :সই 
বাmবতার পিরপÉী। হOাঁ, িনý এGিপ :থেক মহািবে0র যাvা 
Jcর বOাপারটা :যভােব সাধারণ বই¢েলােত বলা হয় :সটা 
ভুল নয়, িক| একই সােথ মহািব0 যাvা Jc করেত পাের 
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িবশçৃলা’। অথ5াৎ, :কােনা ধরেনর শçৃলারই অিm£ িছল না। তাই, Jcেত 
মহািবে0 :কােনা শçৃলাই িছল না। এখন আমরা মহািবে0 :য শçৃলা :দিখ 

তার কারণ, এখন বিধ5ত আয়তন অনপুােত মহািবে0র এGিপ সেব5া» নয়।  
সংে`েপ বলেল, আমােদর হােতর কসেমালিজকOাল উপাf মেত 

মহািবে0র সূচনা হেয়েছ :কােনা ধরেনর শçৃলা, পিরক না বা িনম5াণ 

ছাড়াই। Jcেত িছল Jধুই িবশçৃলা। 
বাধO হেয়ই আমােদর বলেত হেM :য আমরা চারপােশ :য 

সূ$ািতসূ$ শçৃলা :দিখ তা :কােনা আিদ æ�ার @ারা সৃ� নয়। িবগ 
বOাং-এর আেগ কী হেয়েছ তার :কােনা িচ'ই মহািবে0 :নই। এবং 
সৃি�কত5 ার :কােনা কােজর িচ'ই বা তার :কােনা নকশাই এখােন বলব 

:নই। তাই তার অিmে£র ধারণাও অ6েয়াজনীয়।  
আবারও আমরা িকছু _ব^ািনক ফলাফল :পলাম :য¢েলা একটু 

অনOরকম হেলই সৃি�কত5 ার অিmে£র 6মাণ হয়েতা হেত পারত। :যমন 
মহািব0 যিদ �ম6সারণশীল না হেয় িjর আকৃিতর হেতা (:যমনটা 

বাইেবল বা অনOানO ধম5\É¢েলা বেল) তাহেলই তাপগিতিবদOার ি@তীয় 

সূv মেত আমরা :দখতাম সৃি�র আিদেত এGিপর মান সেব5া»-স�াবO-

এGিপর :চেয় কম িছল। তার মােন দাঁড়াত মহািবে0র সূচনা হেয়েছ খুবই 
সুশçৃল একটা অবjায়। :য শçৃলা আনা হেয়েছ বাইের :থেক। এমনিক 

                                                
সেব5া» এন�িপ অথ5াৎ :কায়াwাম :Cেলর চরম িবশçৃলা 

:থেকও, যােক ‘:কওস’ নােম অিভিহত করা হয়। আর তারপর 
যখন :থেক মহািব0 6সািরত হেত Jc করল, সেব5া» এন�িপ 
বাড়েত থাকল 6কৃত এGিপ :থেক 2ত হাের (6দf \াফ 

¾�বO)। :সজনOই অধOাপক িভ�র :�zর তার ‘িডেফি§ং দO 
ফOালািস অব ফাইন�উিনং’ িশেরানােমর :পপাের বেলন, ‘A 
volume of space can have maximal entropy and still contain very low 
entropy as compared to the visible universe. Assume our universe starts out 
at the Planck time as a sphere of Planck dimensions. Its entropy will be as 
low as it can be. However, at the same time, a Planck sphere is akin to a 
black hole whose entropy is maximal for an object of the same radius. It is 
not logically inconsistent to be both low and maximum at the same time. 
In short, the universe could have started out in complete disorder and still 
produced organized structures. The reason is, as the universe expands its 
maximum allowed entropy grows with it so that order can form without 
violating the second law of thermodynamics.’ 
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:পছেনর িদেক অসীম অতীেতও যিদ মহািবে0র অিm£ থাকত তাহেল 

আমরা যতই :পছেন :যতাম :দখতাম সবিকছুই ততই সুশçৃল হেM এবং 

আমরা একটা পরম শçৃলার অবjায় :পৗঁেছ :যতাম :য শçৃলার উৎস 

সকল 6াকৃিতক িনয়মেকই ল(ন কের। 
 

মহািবে$র সচূনা 

িবগবOাং বা মহািবেìারেণর মধO িদেয় এই মহািবে0র সূচনা হেয়েছ-

িব^ােনর এই আিবpােরর পর ধম5েবfারা বলা Jc কেরেছন এই 

আিবpােরর ফেলই 6মািণত হেলা ঈ0র আেছন, তােদর ধম5\েÉ আেছ 

িবগবOাং-এর কথা! 

১৯৭০ সােল :জOািতপ5দাথ5িব^ানী ি�েফন হিকং এবং গিণতিবদ রজার 

:পনেরাজ, :পনেরােজর আেগর এক� উপপােদOর আেলােক 6মাণ কেরন :য, 
িবগবOাং-এর Jcেত ‘িসং¢লাির�’-র অিm£ িছল156। সাধারণ 

আেপি`কতােক শনূO সমেয়র আেলােক িবেবচনা করার মাধOেম :দখা যায় 

:য, বত5 মান :থেক :পছেন :যেত থাকেল মহািবে0র আকার �মশ :ছাট 

এবং ঘন£ বিৃK পায়। :পছেন :যেত :যেত যখন মহািবে0র আকার শনূO 

হয় তখন সাধারণ আেপি`কতার গিণত অনযুায়ী এর ঘন£ হয় অসীম। 
মহািব0 তখন অসীম ভর ও ঘন£ িবিশ� এক� িব� ুযার নাম ‘পেয়w 

অফ িসং¢লাির�’ বা অৈ@ত িব�।ু ধম5েবfােদর মেধO যারা িবগবOাংেক 
ঈ0েরর :করামিত িহেসেব ফু�েয় তুলেত চান তারা বেলন, তখন সময় 
বেলও িকছু িছল না। 

তারপর :থেক এভােবই চলেছ। িবগবOাং-এর আেগ অসীম ভর ও 

ঘনে£র িব�েুত সবিকছু আবK িছল, তখন িছল না :কােনা সময়। তারপর 
ঈ0র ফঁু দােনর মাধOেম এক মহািবেìারণ ঘটান, সূচনা হয় মহািবে0র, 
সূচনা হয় সমেয়র। আেমিরকার র`ণশীল :লখক িদেনশ িড’সুজা তার 

এক� বইেয় বেলেছন, ‘বকু অব :জেনিসস :য ঈ0র6দf মহাসতO \É 
:সটা আেরকবার 6মািণত হেলা। আধুিনক িব^ানীরা আিবpার কেরেছন 

:য, মহািবে0র উৎপিf হেয়িছল শি� ও আেলার এক িবেìারেণর মধO 

                                                
156 Stephen W. Hawking and Roger Penrose, ‘The Singularities of 

Gravitational Collapse and Cosmology,’ Proceedings of the Royal Society 

of London, series A, 314 (1970) : পৃtা নং ৫২৯-৪৮। 
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িদেয়। এমন না :য, jান ও সমেয় মহািবে0র সূচনা ঘেটেছ, বরং মহািবে0র 

সূচনা িছল সময় ও jােনরও সূচনা’157। িড’সুজা আরও বেলন, ‘মহািবে0র 
সূচনার আেগ সময় বেল িকছুর অিm£ িছল না। অগাি�ন অেনক আেগই 

িলেখিছেলন, মহািবে0র সূচনার ফেল সমেয়র সূচনা হেয়িছল। এতিদেন 
আধুিনক পদাথ5িব^ান িনি¦ত করল, অগাি�ন এবং ইgিদ, ি÷�ানেদর 

মহািবে0র সূচনা সyেক5  আিদম উপলিõর সতOতা’158। একই ধরেনর কথা 
মসুিলম জগেতর জনি6য় ‘দাশ5িনক’ হাcন ইয়ািহয়াও (আসল নাম আদনান 

অকতার; যার নােম িববত5 ন ত�েক িবকৃত কের সৃি�বােদর ôপকথা 6চার, 
নারী ধষ5ণ, মাদক :চারাচালানসহ বg অিভেযাগ আেছ, এবং তােক িবিভs 

সময় কারাবােসও :যেত হেয়িছল159) বেলেছন একািধকবার, 6ােচOর ি÷�ীয় 
সৃি�বাদীেদর ধারণা¢েলার পয5া½ ‘ইসলামীকরণ’ কের: 

‘িব^ানীরা এখন জােনন, মহািবে0র উ�ব ঘেটেছ িসং¢লাির� :থেক 
এক অিচlনীয় মহািবেìারেণর মাধOেম, যােক আমরা িবগ বOাং নােম 

িচিন। অনO কথায় মহািব0 সৃ� হেয়েছ। অথ5াৎ আ¨াহই এেক বািনেয়েছ’। 
ইসলািম পি�ত জািকর নােয়কও 6ায়ই তার িবিভs :লকচাের 

:কারআেনর এক� িবেশষ আয়াতেক িবগ বOাং-এর ‘6মাণ’ িহেসেব হািজর 
কেরন160। িড’সুজা, হাcন ইয়ািহয়া, আর জািকর নােয়করা সুেযাগ :পেলই 

এভােব িবগ বOাং-এর সােথ িনজ িনজ ধম5\েÉর আয়াত জেুড় িদেয় এর 

                                                
157  Dines D’ Souza, What’s So Great About Christianity? ,Washington, DC: 

Regnery, 2007, পৃtা নং ১১৬। 
158  Dines D’ Souza, পূেব5া�, পৃtা ১২৩। 
159 অনl িবজয় দাশ, হাcন ইয়ািহয়া : চকচক করেলই :সানা 

হয় না, যুি�, সংখOা ৪, জলুাই ২০১৩ 
160 :যমন, জািকর নােয়ক তার এক� :লকচাের বেলেছন,  
 As far as Qur’an and modern Science is concerned, in the field of 

‘Astronomy’, the Scientists, the Astronomers, a few decades earlier, 
they described, how the universe came into existence – They call it 
the ‘Big Bang’. And they said… ‘Initially there was one primary 
nebula, which later on it separated with a Big Bang, which gave rise 
to Galaxies, Stars, Sun and the Earth, we live in.’ This information is 
given in a nutshell in the Glorious Qur’an, in Surah Ambiya, Ch. 21, 
Verse No. 30, which says, “Do not the unbelievers see that the 
heavens and the earth were joined together, and we clove them 
asunder?’ Imagine this information which we came to know recently, 
the Qur’an mentions 14 hundred years ago. 
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একটা অেলৗিকক মিহমা 6দান করেত চান। িক| আদেত িব^ােনর এই 

আিবpার 6াচীন এ সমm ধম5\েÉর সতOতার :কােনা রকেমর িন¦য়তা 

:তা :দয়ই না, বরং এই ধম5\É এবং আরও অেনক ধম5\েÉ থাকা সৃি�র 

:য গ  এত িদন ধািম5েকরা িব0াস কের এেসেছন তা কতটা ভুল এবং 

অ�ুত :সটাই 6মাণ কের161। 
যাই :হাক, িসং¢লাির�র কথা বেল ধম5েবfােদর :ভতের গভীর সাড়া 

:ফলা ি�েফন হিকং এবং :পনেরাজ 6ায় িবশ বছর আেগ ঐকOমেত 

:পৗঁছান :য, বাmেব িসং¢লাির� নােমর :কােনা পেয়েwর অিm£ িছল না 
এবং :নই। সাধারণ আেপি`কতার ধারণায় িহসাব করেল অবশO তােদর 

আেগর িহেসেব :কােনা ভুল িছল না। িক| :সই ধারণায় সংযু� হয় িন 
:কায়াwাম :মকািন³। আর তাই :সই িহসাব আমেল :নওয়া যায় না। 
১৯৮৮ সােল হিকং এ িÅফ িহিë অফ টাইম বইেত বেলন, ‘There was 

in fact no singularity at the beginning of universe’. অথ5াৎ মহািবে0র 

সূচনার সমেয় িসং¢লাির�র অিm£ িছল না162। 
িড’সুজা, হাcন ইয়ািহয়া িকংবা জািকর নােয়েকর মেতা মানেুষরা 

‘আ িÅফ িহিë অফ টাইম’ বই�েত একনজর :চাখ বিুলেয়েছন :সটা 
সিতO। িক| পেড় :বাঝার জনO নয়। তাঁরা খুেঁজেছন তাঁেদর মতাদেশ5র 
সােথ যায় এমন এক� বাকO এবং :সটা :পেয়ই বািক :কােনা িদেক নজর 

না িদেয় লািফেয় উেঠিছেলন। তাঁরা িবিভs সময় হিকংেক উKৃত কের 
বেলন, ‘মহািবে0র সৃি� হেয়েছ একটা িব� ু (িসং¢লাির�) :থেক িবগ 
বOাং-এর মাধOেম’163। তাঁরা মলূত হিকং-এর কথার আংিশক উKৃত 

কেরন, মলূ িবষয়টা :চেপ িগেয়। উKৃিতর সামেনর :পছেনর বািক 

বাকO¢েলােক উেপ`া করার মাধOেম এমন এক� অথ5 তাঁরা দাঁড় করান, 

যা আসেল হিকংেয়র মেতর �ক উেàা। হিকং আসেল বলিছেলন তাঁেদর 

১৯৭০-এ করা 6াথিমক এক িহসােবর কথা, :যখােন তাঁরা িসং¢লাির�র 

                                                
161 এ 6সেz পড়ুন, এই বই�র ‘িব^ানময় িকতাব’ িশেরানােমর 

অধOায়�।  
162 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time : From the Big Bang to Black 

Holes, New York : Bantam, 1988, পৃtা ৫০ 
163 D’ Souza, What’s So Great About Christianity? , Washington, DC: Regnery, 

2007, পৃtা ১২১। 
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কথা আেলাচনা কেরিছেলন। সyূণ5 কথা� িছল এমন� ‘আমার ও 

:পনেরােজর গেবষণায় 6া½ ফলাফল ১৯৭০ সােল এক� যুI 6বে~র 

মাধOেম 6থম 6কািশত হয়, :যখােন আমরা 6মাণ কের :দখাই :য, িবগ 

বOাং-এর আেগ অবশOই িসং¢লাির�র অিm£ িছল, যত`ণ পয5l সাধারণ 
আেপি`কতার ত� স�ক বেল ধের :নওয়া হয়, এবং এ-ও ধের :নওয়া 

হয় :য, বত5 মােন মহািবে0 :যই পিরমাণ পদাথ5 রেয়েছ আেগও তাই িছল’164। 
হিকং আরও বেলন- 

এক সময় আমােদর (হিকং এবং :পনেরাস) ত� সবাই \হণ কের 

িনল এবং আজকাল :দখা যায় 6ায় সবাই এটা ধের িনেM :য 

মহািবে0র উৎপিf হেয়েছ একটা িব� ু (িসং¢লাির�) :থেক 

িবগবOাং-এর মাধOেম। এটা হয়ত একটা পিরহাস :য এ িবষেয় আমার 

মত পাàােনার পের আিমই অনO পদাথ5িব^ানীেদর আ0m করেত 

:চ�া করিছ, :য এমন :কােনা িসং¢লাির� আসেল িছল না-কারণ, 

:কায়াwাম ইেফ�¢েলা িহেসেব ধরেল এই িসং¢লাির� আর থােক 

না165। 
 
অথচ ধম5েবfারা আজ অবিধ :সই িসং¢লাির� পেয়wেক :ক© কের 

æ�ার অিmে£র 6মাণিবষয়ক অসংখO বই িলেখ চলেছন। বছর খােনক 
আেগ 6কািশত বইেয় i¨vwf জাকািরয়াস বেলন, ‘আইন�াইেনর সাধারণ 

আেপি`কতার তে�র পাশাপািশ িবগবOাং তে�র মাধOেম আমরা এখন 

িনি¦ত-সবিকছুর অবশOই এক� সূচনা িছল। সকল ডাটা আমােদর এই 

উপসংহার :দয় :য, এক� অসীম ঘনে£র িব� ু:থেকই মহািবে0র সÂসারণ 

Jc হেয়িছল’166। 
ি�েফন হিকংেয়র 6থম 6ব~ এত ভােলাভােব পড়েলও পরবত�কােল 

আর িকছু পেড় :দখার ইেM হয়ত তােদর হয় িন। িকংবা পড়েলও 
িনেজেদর মেতর সােথ :মেল না বেল তারা :সটা এক কান িদেয় ঢুিকেয় 

                                                
164 Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black 

Holes, New York: Bantam, 1988, পৃtা ৫০। 
165 Stephen W. Hawking , পূেব5া�। 
166 Ravi K. Zacharias, The End of Reason : A Response to the New Atheist, 

Grand Rapids, MI : Zondervan, 2008, পৃtা নং ৩১। 
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:বর কের িদেয়েছন আেরক কান িদেয়। তারা অিবরাম :ঘেঁট চলেছন :সই 
পুরেনা কাসুি�, :যই কাসুি� আmা�ঁেড় িনে`প কেরেছন কাসুি� 6Îতকারী 

মানষু� িনেজই।  
‘িবগবOাং’ ত�� _ব^ািনক সমােজ গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫১ সােল 

Pope Pius XII পিwিফকOাল অOাকােডিমর সভায় :ঘাষণা কেরিছেলন- 

যিদ সৃি�র Jc থােক, তেব অবশOই এই সৃি�র একজন æ�াও 
রেয়েছ, আর :সই æ�াই হেলন ঈ0র। 

 
এই কারেণই :জOািতিব5^ানী এবং ধম5যাজক জজ5  :হনির :লিমিv (িযিন 

‘িবগবOাং’ 6িতভােসর একজন অনOতম 6ব�া) :পাপেক :সসময় িবনেয়র 

সেz এধরেনর যুি�েক ‘অîাl’ িহেসেব 6চার করা :থেক িবরত থাকেত 
পরামশ5 িদেয়িছেলন। :কন িদেয়িছেলন :সটা এখন আমরা �কই বঝুেত 

:পেরিছ। :পাপ বঝুেত পােরন িন, আর তাই এখন :পােপর সময় এেসেছ 

ঈ0েরর বাণীেক পিরবত5 ন কের িবগবOাং-এর মলূ িবষেয়র সােথ ধম5\Éেক 

খাপ খাওয়ােনার। 
 

pাকৃিতকভােব কীভােব মহািবে$র সচূনা হেত পাের 

মহািবে0র এক� সূচনা থাকেতই হেব এমন িক| :কােনা কথা :নই। এেক 
:পছেন সীমাহীন অনl সময় পয5l :টেন :নওয়া স�ব, :যমন স�ব সামেনর 
িদেক অনl সময় পয5l যাওয়া অথ5াৎ এর :কােনা ¶ংসও :নই। আজ 

:থেক হাজার :কা� বছর পের হেত পাের মহািবে0র আর :কােনা 6াণ 

:তা দেূরর কথা জীবজগেতর হয়েতা িকছুই অবিশ� রইেব না, িক| 

িনউি�েনা িদেয় _তির একটা ঘিড় িক| তখনও চলেব-�ক �ক কের। 
আর িলে§র ‘িচরlন’ ìীিত ত�, :যটােক এই মহূুেত5  মহািবে0র অিm£ 

বOাখOার :`েv সবেচেয় অ\গামী ত� িহেসেব িবেবচনা হয়, :স� ‘মহািবে0র 

সূচনা’ :ক খুব :জােরেশাের 6kিবK কের িদেয়েছ বলা যায়। তার ত� 
অনযুায়ী এ ধরেনর ìীিত অিবরামভােব L-পুনরাবিৃf ঘ�েয় 6িত মহূুেত5 ই 

_তির করেছ এবং করেব নতুন নতুন মহািব0। এই 6ি�য়া অনlকাল 
ধের অতীেত :যমন চেলেছ,ভিবষOেতও চলেব অিবরামভােবই167।  

                                                
167 Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe, Scientific 

American, November, 1994 
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:স িহেসেব ১৪০০ :কা� বছর আেগ ঘটা িবগ বOাং আমােদর 

মহািবে0র Jc িহেসেব িচি'ত করা হেলও অনO সব মহািবে0র জনO 

:স� ‘Jc’ নয়। আসেল এই অনl মহাৈবি0ক িসে�েমর :কােনা Jc 

:নই,:শষও :নই। আজ :থেক ১০০ িবিলয়ন িকংবা ১০০ ি�িলয়ন বছর 

আেগ িকংবা পের :য সমেয়ই যাওয়া :হাক না :কন, ìীিতর মাধOেম 

‘মািàভাস5’ _তিরর চলমান 6ি�য়া অতীেত :যমন িছল, ভিবষOেতও :তমিন 
থাকেব। আর এটা গািণিতক ও _ব^ািনকভােব খুবই স�ব168।  

মািàভােস5র বOাপার� যিদ বাদও :দই, :কবল আমােদর মহািব0েক 
:গানায় ধরেলও এর সূচনার :`েvও অিত6াকৃিতক :কান িকছুর কােছ 

@ারj হবার :কান 6েয়াজন আমােদর :নই। :æফ 6াকৃিতক উপােয়ই 
মহািবে0র সূচনা স�ব। 6াকৃিতক উপােয় অথ5াৎ, ভOা�য়াম Úাকচুেয়শেনর 
মধO িদেয় শনূO :থেক মহািব0 :থেক উৎপs হেত পাের এ ধারণা� এ 
ধারণা� 6থম বO� কেরিছেলন িনউ ইয়ক5  িস� ইউিনভািস5�র অধOাপক 
এডওয়াড5  ি�য়ন ১৯৭৩ সােল ‘:নচার’ নামক িবখOাত _ব^ািনক 

জান5ােল169। :কন এভােব, মােন :কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর মাধOেম মহািবে0র 
উ�ব ঘটল? এর উfের ি�য়ন বেলিছেলন, ‘আিম এে`েv একটা িবনয়ী 

6mাবনা হািজর করেত চাই :য, আমােদর মহািব0 হেM এমন এক� 
িজিনস :যটা িকনা সময় সময় উ�ূত হয়’। তেব ‘:নচার’ জান5ােল 6কািশত 
‘ইজ দO ইউিনভাস5 এ ভOা�য়াম Úাকচুেয়শন’ িশেরানােমর :সই 6বে~ 
:যভােব মহািব0 উৎপিf হেয়েছ বেল ি�য়ন ধারণা কেরিছেলন, তােত িকছু 
সমসOা িছল। 6থমত: এই 6ি�য়ায় ১৪০০ :কা� বছর আেগকার 

মহািবে0র উ�েবর স�াবনা� খুবই কম। কারণ Úাকচুেয়শন¢েলা সাধারণত 
হয় খুবই অjায়ী। :স িহসােব এক� Úাকচুেয়শন 6ায় ১৪০০ :কা� বছর 
�েক থাকার স�াবনা 6ায় অস�ব বOাপারই বলেত হেব। আসেল 
Úাকচুেয়শেনর jািয়£ বা জীবনকাল িনভ5 র কের এর ভেরর ওপর। ভর 
যত বড় হেব, Úাকচুেয়শেনর জীবনকাল তত কম হেব। :দখা :গেছ এক� 
Úাকচুেয়শনেক :তর শ :কা� বছর �েক থাকেত হেল এর ভর ১০-৬৫ 
\ােমর :চেয়ও :ছাট হেত হেব, যা এক� ইেলক�েনর ভেরর ১০৩৮ ¢ণ 
:ছাট। আর ি@তীয়ত এই মহািব0 যিদ শনূOাবjা (empty space) :থেক 

                                                
168  Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 
169 E.P. Tryon, “Is the Universe a Vacuum Fluctuation?”, Nature 246 (1973): 

396-97. 
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উৎপিf হেয় থােক, তেব 6k :থেক যায়, আিদেত :সই শনূOাবjাই বা এল 

:কাথা :থেক (আইন�াইেনর আেপি`ক ত� অনযুায়ী, :òস বা শনূOাবjােক 
:দশকােলর ব�তার পিরমােপ 6কাশ করা হয়)। 6থম সমসOা�র সমাধান 
ি�য়ন িনেজই িদেয়িছেলন। ি�য়ন আেপি`ক ত� িবেশষ^দেলর (:যমন 
পদাথ5িবদ িপটার বাগ5মOান) সােথ :স সময়ই আেলাচনা কের বেুঝিছেলন, 
এক� আবK মহািবে0 ঋণাoক মাধOাকষ5ণ শি� ধনাoক ভর শি�েক 

িনিAয় কের :দয়। অথ5াৎ মহািবে0 :মাট শি�র পিরমাণ (এবং এই শি�র 
সমতুলO পদােথ5র পিরমাণ) শনূO170। :স িহেসেব 6ায় ভরশনূO অবjা :থেক 
যাvা Jc করেল এক� Úাকচুেয়শন 6ায় অসীম কাল �েক থাকেব। 

১৯৮২ সােল আেলকজা§ার িভেলি¤ন (Alexander Vilenkin) ি@তীয় 

সমসOা�র এক� সমাধান :দওয়ার :চ�া কেরন এভােব: মহািব0 সৃ� 
হেয়েছ :কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর মধO িদেয় আ`িরক অেথ5ই ‘শনূO’ :থেক, 

তেব এই শনূOাবjা Jধু ‘পদাথ5িবহীন’ শনূOাবjা নয়, বরং :সইসােথ সময়-
শনূOতা এবং jান-শনূOতাও বেট। িভেলি¤ন :কায়াwাম টােনিলং-এর 

ধারণােক ি�য়েনর তে�র সােথ জেুড় িদেয় বলেলন, এ মহািব0 যাvা Jc 
কেরেছ এক শনূO জOািমিত (empty geometry) :থেক এবং :কায়াwাম 

টােনিলং এর মধO িদেয় উেfািরত হেয়েছ অশনূO অবjায় (non-empty 

state) আর অবেশেষ ইনেÚশেনর মধO িদেয় :বলেুনর মেতা আকাের :বেড় 

আজেকর অবjােন এেস দাঁিড়েয়েছ171। 

                                                
170  আবK মহািবে0 :মাট শি� :য শনূO থােক তা ি�য়েনর সময়ই 

িব^ানীরা জানেতন। :যমন িবখOাত পদাথ5িবদ এল িড লা§াউ 
এবং ই এম িলফিশৎস ১৯৬২ সােল :লখা ‘The Classical Theory of 

Fields’ পাঠO বইেয় এ� বOাখOা কেরিছেলন। িক| ি�য়ন স�বত 
এই উৎস স¯ে~ অবগত িছেলন না। 

171 Alexander Vilenkin, "Creation of Universe from Nothing" Physics letters 
117B (1982) 25-28 
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িচt: আেলকজা§ার িভেলি¤ন তার মেডেলর 
সাহােযO :দিখেয়েছন :য শনূOতা :থেক 

:কায়াwাম টােনিলং-এর মাধOেম মহািবে0র 

উ�ব ঘটেত পাের। 
 

িভেলি¤েনর :দওয়া ‘পরম শেূনOর’ ধারণা� (absolute nothingness) 

আoj করা আমােদর জনO একটু ক�নই বেট! কারণ আমরা শনূOাবjা 

বা :òসেক সব সময়ই :পছেনর পটভূিম িহেসেবই িচlা কের এেসিছ�এ 

বOাপার� আমােদর অিmে£র সােথ এমনভােব িমেশ :গেছ :য মেনর আিঙনা 

:থেক এেক তাড়ােনা 6ায় অস�ব বOাপার। মাছ :যমন জল ছাড়া িনেজর 
অিm£ ক না করেত পাের না, �ক :তমিন :òস ও সময় ছাড়া :কােনা 

ঘটনা6বােহর সংগঠন :যন আমােদর মানস-ক নার বাইের। তেব এক� 
উপােয় ‘অOাবেসালটু নািথংেনস’-এর ধারণা�েক বঝুবার :চ�া করা :যেত 
পাের। যিদ পুেরা মহািব0�েক সসীম আয়তেনর এক� আবK :`v িহেসেব 

িচlা করা হয়, এবং এর আয়তন যিদ ধীের ধীের কিমেয় শেূনO নািমেয় 

আনা যায়, তেব এই 6ািlক বOাপারটােক ‘অOাবেসালটু নািথংেনস’ িহেসেব 

ধের :নওয়া :যেত পাের। আমরা ছিব�েক আমােদর মানসপেট ক না 

করেত পাির আর না-ই পাির, িভেলি¤ন িক| 6মাণ কেরেছন, এই শনূOতার 

ধারণা গািণিতকভােব সুসং^ািয়ত, আর এই ধারণা�েক মহািবে0র 

উৎপিfর গিণত িহেসেব 6েয়াগ করা :যেতই পাের। িভেলি¤ন তার 

ধOানধারণা এবং :সই সােথ :জOািতপ5দাথ5িব^ােনর সামি\ক অ\গিত িনেয় 

সাধারণ পাঠকেদর জনO এক� বই িলেখেছন সÂিত ‘এেকর :ভতর 

অসংখO—অনO মহািবে0র স~ান’ িশেরানােম172। বই� _ব^ািনক তে� 
সমKৃ :কবল নয়, নানা হাসOরস এবং :কৗতুকসমKৃ উপাদােনও ভরপুর।  

১৯৮১ সােল ি�েফন হিকং ও :জমস হাট5 িল িভsভােব সমসOা�র 

সমাধান কেরন। তাঁেদর মেডল পদাথ5িব^ােনর জগেত ‘6াlহীন 6mাবনা’ 

(no-boundary proposal) িহেসেব িচি'ত হেয় আেছ173। তাঁেদর মেডল� 

                                                
172 Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill 

and Wang, 2006 
173 James B. Hartle and Stephen W. Hawking, "Wave Function of the Universe," 
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:নােবল পুরCার িবজয়ী িব^ানী িরচাড5  :ফইনমOােনর িবখOাত ইিতহােসর 

:যাগ বা ‘sum over histories’-এর ওপর িভিf কের _তির। ি@তীয় 
িব0যুেKর পর :ফইনমOান :কায়াwাম বলিবদOা িনেয় গেবষণা করেত িগেয় 

:দিখেয়িছেলন, এক� কণার :কবল এক� ইিতহাস থােক না, থােক িবিভs 
স�াবO িহিëর সমাহার, অথ5াৎ গািণিতকভােব - অসংখO স�াবনার 

অেপ`েকর সমি�। আমরা কণার ি@িচড় বা ডবল িDট এ³েপিরেমwসহ 

বg িবখOাত পরী`া :থেক বOাপারটার সতOতা :জেনিছ। �ক একই পদা¤ 
অনসুরণ কের হিকং :দিখেয়েছন :য, এই বOাপারটা আমােদর মহািবে0র 

জনOও একইভােব সতO। মহািবে0রও :কবল একক ইিতহাস আেছ মেন 

করেল ভুল হেব, কারণ মহািব0ও :কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর মাধOেম :সই 
:কায়াwাম mর :থেকই যাvা Jc কেরেছ। হিকং তার ‘ইউিনভাস5 ইন আ 

নাটেশল’ বইেয় এ 6সেz বেলন, ‘6াlহীন 6mাবনাটা :ফইনমOােনর :সই 
একািধক ইিতহােসর ধারণার ওপর িভিf কের _তির। িক| :ফইনমOােনর 
:যাগফেল কণার ইিতহাস এখন jলািভিষ� হেয় িগেয়েছ সব5েতাভােব 

jানকাল িদেয়, :যটা িকনা মহািবে0র ইিতহােসর সমি� তুেল ধের’। হিকং 
ইিতহােসর :যাগসূv 6েয়াগ করেত িগেয় আেরা :দখেলন, jান ও কােলর 
পুেরা বOাপারটা 6াlিবহীন সসীম আকােরর বK :গালকীয় :`েv পিরণত 

হেয় যায়174। বOাপারটা :যন অেনকটা পৃিথবীর আকােরর সােথ তুলনীয়। 
আমরা জািন, পৃিথবীর পৃtেদশও আকাের সসীম, িক| 6াlিবহীন :গালেকর 

মেতা। :গালেকর :কােনা 6াl থােক না। :সজনOই দি`ণ :মcর ১ মাইল 
দি`েণ কী আেছ তা বলার অথ5 হয় না। হিকং-এর দিৃ�েত মহািবে0র 
আিদ অবjাটাও :তমিন। হিকং িনেজই িলেখেছন তার ‘\Oা§ িডজাইন’ 
বইেয়175 : 

আমরা যিদ আেপি`কতার তে�র সােথ :কায়াwাম ত�েক :মলাই 

তাহেল :দখা যায় 6ািlক :`েv jান -কােলর ব�তা এমন বOাপক 

হেত পাের :য, সময় তখন jােনর :æফ আেরকটা মাvা িহেসেবই 

িবরাজ কের। একদম আিদ মহািবে0, যখন মহািব0 এতটাই `ু¾ িছল 

                                                
Physical Review D28, 2960-75, 1983 

174  Stephen William Hawking, The Universe in a Nutshell, Bantam, 2001 
175  ‘দO গOা§ িডজাইন’ – ি�েফন হিকং [অধOায় ৬] (অনবুাদ 

তানভীcল ইসলাম) 
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:য এর ওপর :কায়াwাম ত� এবং সাধারণ আেপি`কতার ত� 

উভেয়ই কাজ করত তখন আসেল মহািবে0র চার� মাvাই িছেলা 

jািনক মাvা এবং :কােনা আলাদা সমেয়র মাvা িছল না। এর অথ5, 
আমরা যখন মহািবে0র “সূচনা” সyেক5  বিল তখন একটা বOাপার 

এিড়েয় যাই। :সটা হেলা, তখন সময় বলেত আমরা যা বিুঝ, তারই 

:কােনা অিm£ িছল না। এটা জানা থাকা 6েয়াজন :য, jান ও কাল 
িনেয় আমােদর :য 6চিলত ধারণা, :সটা একদম আিদ মহািবে0র 

ওপর খােট না। অথ5াৎ :সটা আমােদর অিভ^তার ঊে¶5, অবশO 
আমােদর ক না এবং গিণেতর ঊে¶5 নয়। এখন, আিদ মহািবে0 

চার� মাvাই যিদ jােনর মাvা িহেসেব কাজ কের তাহেল সমেয়র 

সূচনা হেলা িকভােব? 

এই :য ধারণা :য, সময় িজিনসটাও jােনর আেরক� মাvা 

িহেসেব আচরণ করেত পাের, :সখান :থেক আমরা সমেয়র সূচনা-

িবষয়ক সমসOা� কা�েয় উঠেত পাির; �ক :যভােব আমরা ‘পৃিথবীর 

:শষ :কাথায়’ এই 6kেকও কা�েয় উ�, :গালাকার পৃিথবীর ধারণা 

মাথায় :রেখ। মেন কcন, মহািব0র সূচনা অেনকটা পৃিথবীর দি`ণ 
:মcর মেতা। :কউ যখন :সখান :থেক উfর িদেক :যেত থােক, 

তখন একই অ`াংেশর বfৃও বড় হেত থােক, :যটা মহািবে0র আকার 

ও ìীিত িহেসেব ভাবা যায়। তার মােন মহািব0 Jc হেয়েছ দি`ণ 
:মcেত, িক| এই দি`ণ :মcিব�রু _বিশ�O পৃিথবীপৃেtর আর 

:যেকােনা সাধারণ িব�রু মেতাই হেব।  
এই :6`াপেট মহািবে0র সূচনার আেগ কী ঘেটিছল, এই 6kটাই 

অথ5হীন হেয় পেড়। কারণ, এই 6kটা “দি`ণ :মcর দি`েণ কী 

আেছ”,এই 6েkর সমতুল। এই িচেv মহািবে0র :কােনা সীমানা :নই� 
6কৃিতর :য আইন দি`ণ :মcেত কাজ কের, :সটা অনO :যেকােনা 

জায়গােতও কাজ করেব। একই ভােব, :কায়াwাম তে� মহািবে0র 
সূচনার আেগ কী ঘেটিছল, এই 6k অথ5হীন হেয় পেড়। মহািবে0র 
ইিতহাসও :য সীমানাহীন একটা বK তল হেত পাের, এই ধারণােক 
বেল “:না বাউ§াির কি§শন” বা 6াlহীনতার শত5 । 
 

এখােন মলূ বOাপার� হেলা, হিকং-এর মেডল�ও িভেলি¤েনর মেডেলর 
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মেতা 6াকৃিতক ভােব মহািবে0র উ�বেক বOাখOা করেত পাের। তেব 
হিকং-হাট5 িল মেডেলর সােথ িভেলি¤েনর মেডেলর পাথ5কO এই :য, এই 
মেডেল িভেলি¤েনর মেতা ‘পরম শনূO’র ধারণা \হণ করার দরকার :নই।  

িভেলি¤ন ও হিকং-এর এই দইু মেডেলর বাইের আেরকটা মেডল 

আেছ :যটা বাইভাস5 (Biverse) নােম পিরিচত। এটা মলূত হিকং-হাট5 িল 
মেডল এবং িভেলি¤েনর 6mািবত মেডল দেুটার একধরেনর সমåয় বলা 

যায়। পদাথ5িবদ িভ�র :�zর এই মেডেলর 6ব�া176। গািণিতক মেডল 
_তির করার মাধOেম :�zর সyূণ5 বOাপার� বOাখOা কেরেছন তার সাইেট 

এবং পরবত�কােল এ িনেয় িতিন বই ও দাশ5িনক 6ব~ 6কাশ কেরন177, 
178।  

  
 

িচt:িভ�র :�zেরর বাইভাস5 মেডল। আমােদর 
মহািব0 টােনিলং-এর মাধOেম অপর মহািব0 

:থেক উ�ূত হেয়েছ বেল মেন হেব। িক| অপর 
মহািবে0র সমেয়র িদক আমােদর মহািবে0র সমেয়র 
িদেকর �ক িবপরীত বেল দেুটা মহািব0ই উ�ূত 
হেব আসেল একই ‘আনিফিজকাল িরজন’ িহেসেব 
িচি'ত িবেশষ ধরেনর শনূOাবjা :থেক। 

 

এই 6mাবনা অনযুায়ী আমােদর মহািবে0র সূচনা হেয়িছল :কায়াwাম টােনিলং 
6ি�য়ায় অপর এক� মহািব0 :থেক, :য মহািবে0র অিm£ িছল অসীম সময় 

                                                
176  িভকটর :�zেরর এই বাইভাস5 মেডেলর সােথ পিরিচত হেত 

হেল তাঁর The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not 

Designed for Us (Prometheus Books, 2011) অথবা Timeless Reality : 
Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes (Prometheus Books, 2000) 
¾�বO। 

177 Victor J. Stenger, The Comprehensible Cosmos : Where Do the Laws of 
Physics Come From?, Amherst, NY : Prometheus Books, 2006, পৃtা নং 

৩১২-১৯। 
178 Victor J. Stenger, ‘A Scenario for a Natural Origin of Our Universe,’ Philo 

9, no 2 (2006) : 93- 102। 
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পয5l, অlত আমােদর সময় পিরমােপর দিৃ�েকাণ :থেক। :কায়াwাম টােনিলং 

িব^ােনর জগেত এক� 6িতিtত _ব^ািনক ধারণা। সাধারণ ভাষায়, :কােনা 
বÎর এক� িনউটনীয় বাধা বা :দয়ােলর :ভতর গেল :বর হেয় যাওয়াই 

:কায়াwাম টােনিলং। িবগ বOাং-এর মাধOেম jােনর 6সারেণর :য অিভ^তা 
আমােদর মহািবে0র অিধবাসীরা উপলিõ কেরেছ, অপর মহািব0� উপলিõ 

করেব �ক তার উেàা অথ5াৎ সংেকাচেনর অিভ^তা।  
আরও এক� বOাপার হেলা, এক� মহািবে0 সমেয়র িদক িনধ5ারণ করা হেয় 

থােক এন�িপ বিৃK বা িবশçৃলা বিৃKর িদেকর সােথ সাম�সO :রেখ। :সই শত5 েক 
িসK করেত :গেল অপর মহািবে0র সমেয়র িদক আমােদর মহািবে0র সমেয়র 

িদেকর �ক িবপরীত হেত হেব। আর তাহেলই এই বাইভাস5 মেডেল আমােদর 

মহািব0 টােনিলং-এর মাধOেম অপর মহািব0 :থেক উ�ূত হেয়েছ বেল 

মেন হেব; �ক একইভােব অপর মহািবে0র অিধবাসীেদর কােছ মেন হেব 
তােদর মহািব0 টােনিলং-এর মাধOেম উ�ূত হেয়েছ আমােদর মহািব0 

:থেক। দইু মহািবে0রই আপাত উ�ব ঘটেব ছিবেত ‘আনিফিজকাল িরজন’ 
িহেসেব িচি'ত িবেশষ ধরেনর শনূOাবjা :থেক। গািণিতক ও _ব^ািনকভােব 
মেডল� ¹�পূণ5 না হেলও 6ােয়ািগক িদক :থেক মেডল�র িকছু জ�লতার 

কারেণ মলূধারার পদাথ5িবদেদর কােছ এ� জনি6য় নয়। 
তেব িভ�র :�zর িনেজও Lীকার কেরেছন, আদেত এমনটাই হেয়েছ 

:সটা িতিনও হলফ কের বলেত পােরন না। ‘িনউ এিথজম’ \েÉ িতিন 

বেলেছন179- 
আমার বলেত ি@ধা :নই, মহািবে0র সূচনা কীভােব হেয়িছল তা িনেয় 

করা আমার বOাখOা এতটা িবখOাত নয় সাধারেণর কােছ। অবশO, 
এই 6mাবনা 6কােশর পর কেয়ক বছর :কেট :গেলও এখন পয5l 

:কােনা পদাথ5িব^ানী, :জOািতিব5দ এমনিক দাশ5িনকরা :কােনা ভুল :বর 
করেত পােরন িন। তারপরও আিম দািব কির না, �ক এইভােবই 

মহািবে0র সূচনা হেয়িছল। আিম এতটু�ই বলেত চাই, এ� আমােদর 

বত5 মান ̂ ােনর সােথ সাম�সOপূণ5 এক� 6mাবনা যার মাধOেম আমরা 

বঝুেত পাির, 6াকৃিতকভােব মহািবে0র উৎপিf অস�ব :কােনা ধারণা 

                                                
179 Victor J. Stenger, The New Atheism, Amherst, NY : Prometheus Books, 

2006, পৃtা নং ১৭১। 
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নয়। এবং একই সােথ আিম এটাও বলেত চাই, মহািব0 সূচনায় 

আসেল বOাখOাতীত :কােনা িবষয় বা শনূOjান :নই, :যখােন ধম5েবfারা 
gট কের ঈ0রেক বিসেয় িদেত পারেবন। 

 
একই ধরেনর মেনাভাব বO� কেরেছন এ সমেয়র অনOতম :ut 

পদাথ5িব^ানী ি�েফন হিকংও। িতিন তার সাÂিতক ‘\Oা§ িডজাইন’ 
বইেয় পিরpার কের বেলেছন, িবগবOাং :কােনা Lগ�য় হােতর ফসল িকংবা 

Úুক িছল না। পদাথ5িব^ােনর সূv :মেনই 6াকৃিতকভােব িবগবOাং-এর 
মাধOেম অিনবায5ভােব শনূO :থেক মহািব0 উ�ূত হেয়েছ Lাভািবক 

িনয়েমই180। িবখOাত :জOািতপ5দাথ5িবদ লেরï �াউস সÂিত এক� বই 

িলেখেছন - ‘A Universe from Nothing: Why There Is Something 

Rather than Nothing’181 িশেরানােম। বই�েত পদাথ5িবদ �াউস 

পদাথ5িবেদর দিৃ�েকাণ :থেক বOাখOা কেরেছন িকভােব শনূO :থেক আমােদর 

িচরেচনা িবপুল মহািব0 উ�ূত হেত পাের এেকবােরই 6াকৃিতক উপােয়182। 
মলূধারার অিধকাংশ িব^ানীই এর সােথ আজ একমত :পাষণ কেরন।  

আমরাও মেন কির :কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর মাধOেম মহািবে0র 

উৎপিf এবং তারপর ডারউইেনর িববত5 ন তে�র মাধOেম একসময় 

পৃিথবীেত 6ােণর উৎপিf এবং িববত5 েনর 6াকৃিতক এবং :যৗি�ক বOাখOা 

িব^ান এই মহূুেত5  আমােদর িদেত পারেছ। কােজই এ¢েলার :পছেন ঈ0র 
সyিক5 ত অনমুান করা :æফ বাgলO মাv। 

                                                
180 Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 

2010 
181  Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something 

Rather than Nothing, Free Press, 2012. 
182 এ িবষেয় বাংলায় পড়েত চাইেল মীজান রহমান ও অিভিজৎ 

রায়, ‘শনূO :থেক মহািব0’, JKLর, ২০১৫ (6কািশতবO) ¾ঃ 
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প Ï ম  অ ধOা য় 
আtা িনেয় ইতং িবতং  

 
মতুৃOেক আিম ভয় পাই না। কারণ জ± :নওয়ার আেগ 
িবিলয়ন িবিলয়ন বছর মতৃ থাকার সময় আমার :কােনা 
ধরেনর সমসOা হয় িন। 

 মাক+  cটােয়ন 
 
আtার উৎস সnােন 
আoার ধারণা অেনক পুরেনা। যখন :থেক মানষু িনেজর 
অিm£ িনেয় অনসুি~ৎসু হেয়েছ, িনেজর জীবন িনেয় 
িকংবা মতুৃO িনেয় ভাবেত Jc কেরেছ, জীবন জগেতর 
িবিভs রহেসO হেয়েছ উে@িলত, তার �িমক পিরণিত 
িহেসেবই এক সময় মানব মেন আoার ধারণা উেঠ 
এেসেছ। আসেল জীিবত 6াণ :থেক জড়জগৎেক পৃথক 
করার :`েv অতOl সহজ সমাধান িহেসেব আoার 
ধারণা একটা সময় \হণ কের :নওয়া হেয়িছল বেল 
মেন করা হয়183,184,185। আিদকাল :থেকই মানষু ইট, 
কাঠ, পাথর :যমন :দেখেছ, �ক :তমিনভােব পয5েব`ণ 
কেরেছ চারপােশর বণ5াঢO জীবজগতেক। ইট, পাথর বা 
অনOানO জড় পদােথ5র :য জীবনীশি� :নই, :নই :কােনা 
িচlা করার `মতা তা বঝুেত তার সময় লােগ িন। 
অবাক িব²েয় :স :ভেবেছ তাহেল জীবজগেতর :য িচlা 

                                                
183  Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books. 
184 Kurtz, Paul, Science and Religion : Are They Compatible?, 2003, 

Prometheus Books 
185 অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার 

:খাঁেজ, অবসর, ২০০৭ 
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করার িকংবা চেল িফের :বড়ােনার `মতা� রেয়েছ, 
তার জনO িন¦য় বাইের :থেক :কােনা আলাদা উপাদান 
:যাগ করেত হেয়েছ। আoা নামক অপািথ5ব উপাদান�ই 
:স শনূOjান তােদর জনO পূরণ কেরেছ186, তারা 
রাতারািত :পেয় :গেছ জীবন-মতুৃOেক বOাখOা করার খুব 
সহজ একটা সমাধান। এখন পয5l জানা তেথOর িভিfেত 
বলা যায়, আoা িদেয় জীবন মতুৃOেক বOাখOা করার 
6েচ�া 6থম Jc হেয়িছল স�বত িনয়ানডাথ5াল মানেুষর 
আমেল যারা পৃিথবীেত রাজ£ কেরেছ এখন :থেক 6ায় 
আড়াই ল` বছর আেগ। িনয়ানডাথ5াল মানেুষর আেগ 
িপেথকানে1াপাস আর িসনানে1াপাসেদর মেধO এধরেনর 
ধম5াচরেণর :কােনা িনদশ5ন পাওয়া যায় িন। তেব 
িনয়ানডাথ5াল মানেুষর িব0াস¢েলা িছল এেকবােরই 
আিদম-আজেকর িদেনর 6চিলত ধম5মত¢েলার তুলনায় 
অেনক সরল। ইরােকর শািনদার নােমর এক� ¢হায় 
িনয়ানডাথ5াল মানেুষর :বশিকছু ফিসল পাওয়া :গেছ যা 
:দেখ অনমুান করা যায় :য, িনয়ানডাথ5াল ি6য়জন মারা 
:গেল তার আoার উে¥েশO ফুল িনেবদন করত। এমনিক 
তারা মতৃেদহ কবর :দওয়ার সময় এর সােথ পু@েরণ,ু 
খাদO¾বO, অ¡ সাম\ী, িশয়ােলর দাঁত এমনিক মাদিুলসহ 
সবিকছুই িদেয় িদত যােত পরপাের তােদর আoা শািlেত 
থাকেত পাের আর সেz আনা িজিনস¢েলা বOবহার 
করেত পাের। অেনক গেবষক (:যমন িনলসন :গিস�, 
রবাট5  হাট5 স 6মখু) মেন কেরন, মতৃেদহ িনেয় আিদ 
মানেুষর পারেলৗিকক ধম5াচরেণর ফেলই মানবসমােজ 
ধীের ধীের আoার উ�ব ঘেটেছ187। 
 
আtা িনেয় হেরক রকম গp 
                                                
186 Zimmer, Carl, Soul Made Flesh : The Discovery of the Brain—and How It 

Changed the World, 2004, New York : Free Press. 
187 Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton 

University Press; Reissue edition, 1987. 
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জীবন মতুৃOর :যাগসূv খুজঁেত িগেয় আoােক ‘আিবpার’ 
করেলও :সই আoা কী কের এক� জীবেদেহ 6াণ সÏার 
কের িকংবা িচlা-:চতনার উে±ষ ঘটায় তা িনেয় 
6াচীন মানেুষরা একমত হেত পাের িন। ফেল জ± 
িনেয়েছ নানা ধরেনর গালগ-, :লাককথা আর উপকথার। 
পরবত�কােল এর সােথ :যাগ হেয়েছ নানা ধরেনর ধম�য় 
কািহিনর। জ± হেয়েছ আধOাoবাদ আর ভাববােদর, 
তারপর :স¢েলা সমেয়র সােথ সােথ আমােদর সংCৃিতর 
সােথ িমেলিমেশ এমনভােব একাকার হেয় :গেছ :য আoা 
ছাড়া জীবন-মতুৃOেক সং^ািয়ত করাই অেনেকর জনO 
অস�ব বOাপার। আoা িনেয় িকছু মজার কািহিন এবাের 
:শানা যাক। 

জাপািনরা িব0াস কের একজন মানষু যখন ঘুিমেয় 
পেড় তখন তার :ভতেরর আoা খুব :ছাট পতেzর 
আকার ধারণ কের তার হা করা মখু িদেয় শরীর 
:থেক :বর হেয় যায়। তারপর যখন ওই ‘আoা’ নামক 
:পাকা� ঘুের িফের আবার হামা¢িড় িদেয় মখু :বেয় 
:দেহর :ভতের 6েবশ কের তখনই ওই মানষু� ঘুম 
:থেক :জেগ উেঠ188। মতুৃOর বOাখOাও এে`েv খুব সহজ। 
মখু িদেয় :বিরেয় :পাকা� আর যিদ :কােনা কারেণ 
:ফেল আসা :দেহ ঢুকেত বা িফরেত না পাের, তেব 
:লাক�র মতুৃO হয়। অেনক সময় ঘুমl মানেুষর 
অLাভািবক LÛ :দখােকও আoার অিm£ িদেয় বOাখOা 
করেতন 6াচীন মানেুষরা189,190। তারা ভাবেতন, ঘুিমেয় 
পড়েল মানেুষর আoা ‘LেÛর :দেশ’ পািড় জমায়। আর 
তারপর LেÛর :দশ :থেক আবার ঘুমl মানেুষর :দেহ 
আoা :ফরত এেল মানষু� ঘুম :থেক :জেগ ওেঠ। 
                                                
188 Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books. 
189 Gora, God and Soul, Atheism : Questions and Answers, Atheist Center, 

Vijayawada. 
190 Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton 

University Press; Reissue edition, 1987. 
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আoা িনেয় এধরেনর নানা িব0াস আর :লাককথা 
ইউেরাপ, এিশয়া আর আিðকায় ছিড়েয় িছল। 

আoার এক ধরেনর 6াৈগিতহািসক ধারণা 
অেëিলয়ার আিদবাসী অOাবেরািজনসেদর মেধO 6চিলত 
িছল191। 6ায় চি¨শ হাজার বছর আেগ অOাবেরািজনসরা 
অেëিলয়ার মলূ ভূখে� আসার পর অেনকিদন বাইেরর 
জগেতর সােথ িবিMs িছল। ফেল তােদর সংCৃিতর 
িবmার ঘেটিছল চারপােশর পৃিথবী :থেক একটু 
িভsভােব। তােদর আoার ধারণাও িছল বাইেরর পৃিথবী 
:থেক িভs রকেমর। তােদর আoা িছল :যাKা 6কৃিতর। 
তীর-ধনেুকর বদেল বেুমরাং বOবহার করত। :কােনা 
:কােনা অOাবেরািজন এও িব0াস করত :য, তােদর 
:গােvর নতুন সদসOরা আoােদর পুনরায় বOবহার করেত 
পারত। �ক একইভােব 6ায় বােরা হাজার বছর 
আেগকার আিদবাসী আেমিরকানেদর মেধOও আoা িনেয় 
িব0াস 6চিলত িছল, যা 6কারাlের তােদর িনজL 
সাংCৃিতক ধOান ধারণার অিভেযাজনেকই তুেল ধের। 
আিðকার কােলা মানষুেদর মেত সকল মানেুষর আoার 
রং কােলা। আবার মালেয়র বg মানেুষর ধারণা, আoার 
রং রে�র মেতাই লাল, আর আয়তেন ভুªার দানার 
মেতা। 6শাl মহাসাগরীয় @ীপপুে�র অেনেকর ধারণা 
আoা আসেল তরল। অেëিলয়ার অেনেক আবার মেন 
কের আoা থােক বেুকর :ভতের, èদেয়র গভীের; 
আয়তেন অবশOই খুবই :ছাট192। কােজই এটু� বলা যায়, 
আoায় িব0াসীরা িনেজরাই আoার সব5জন\াহO সং^ার 
বOাপাের একমত নন। আoা িনেয় 6চিলত পরòর-
িবেরাধী ব�বO¢েলা :সই সা`Oই :দয়। 
                                                
191 Swin, Tony, A place for Strangers : Towards a history of Australian 

Aboriginal Being, 1993, Cambridge University Press. 
192 6বীর :ঘাষ, অেলৗিকক নয়, :লৗিকক (6থম ও পÏম খ�), 

:দ’জ পাবিলিশং, ২০০৩। 
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ইিতহাস ঘাঁটেল জানা যায়, িহ<, পািস5য়ান আর 
ি\কেদর মেধO আoা িনেয় বg ধরেনর িব0াস 6চিলত 
িছল। 6থম িদেক অlত ি÷�পূব5 ছয় শতক পয5l :তা 
বেটই-িহ<, :ফােয়িনকানস আর বOিবলনীয়, ি\ক এবং 
:রামানেদর মেধO মতুৃO-পরবত� আoার :কােনা LM 
ধারণা গেড় ওেঠিন। তারা ভাবেতন মানেুষর আoা এক 
ধরেনর সং^ািবহীন ছায়া সদশৃ (Shadowy Entity) 
অসyূণ5 স�া, পূণ5াz িকছু নয়। গেবষক :Åমার আoা 
িনেয় 6াচীন ধারণা¢েলা স¯ে~ বেলন, ‘:মােটর ওপর 
আoা¢েলা িছল :চতনািবহীন ছায়া ছায়া িজিনস, পূণ5াz 
স�া _তির করার মেতা ¢ণাবিলর অভাব িছল তােত’193। 

স�বত জরJë িছেলন 6থম বOি� যার আoা 
সং�াl িচlা ভাবনা আধুিনক আধOাoবাদীেদর :দওয়া 
আoার ধারণার অেনকটা কাছাকািছ। জরJë িছেলন 
ি÷�পূব5 ৬০০ বছর আেগকার একজন পািস5য়ান। তার 
মতানযুায়ী, 6িত� মানষু _তির হয় :দহ এবং আoার 
সমåেয়, এবং আoার কলOােণই আমরা যুি�, :বাধ, 
সেচতনতা এবং ম�ুবিুKর চচ5 া করেত পাির। 
জরJëবাদীেদর মেত, 6িত� মানষুই িনেজর ইMানযুায়ী 
Lাধীনভােব কাজ কম5 করার অিধকারী, এবং :স 
অনযুায়ী, তার ভােলা কাজ িকংবা ম� কােজর ওপর 
িভিf কের তার আoােক পুরCৃত করা হেব িকংবা 
শািm 6দান করা হেব। জরJেëর :দওয়া আoার 
ধারণাই পরবত�কােল ি\ক এেথনীয় দাশ5িনেকরা এবং 
আরও পের ি÷� ও ইসলাম ধম5 তােদর দশ5েনর 
অzীভূত কের :নয়। ি÷�ধেম5 আoার ধারণা গেড় ওেঠ 
:সw অগাি�েনর হােত। জরJেëর মতুৃOর 6ায় এক 
হাজার বছর পর অতOl 6ভাবশালী ধম5েবfা :সw 
অগাি�ন ি÷�ধেম5র িভিf িহেসেব একই ধরেনর (মানষু 
                                                
 Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton 

University Press; Reissue edition, 1987. 
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= :দহ + আoা) যুি�র অবতারণা কেরন। এই ধারণাই 
পরবত�কােল অিmে£র _@ততা (Duality) িহেসেব ি÷� 
ধেম5র দাশ5িনক িভিf 6দান কের। এর সােথ :যাগ হয় 
পাপ-পুণO এবং পরকােল আoার Lগ5বাস বা নরকবােসর 
হেরক রকেমর ব�বO। এ¢েলাই পের ডালপালায় প¨িবত 
হেয় পের ইসলাম ধেম5ও jান কের :নয়। সে�হ করা 
হয়, 6াথিমকভােব অগাি�ন জরJëবাদীেদর কাছ 
:থেকই আoার ধারণা :পেয়িছেলন, কারণ ি÷�ধম5 \হণ 
করার আগ পয5l নয় বছর অগাি�ন মOািনিকন 
(Manchean) :গােvর অlভু5 � িছেলন, যােদর মেধO 
জরJëবােদর 6ভাব িবদOমান িছল পুেরামাvায়। 

িহ< এবং ি\কেদর মেধO 6থম িদেক আoা িনেয় 
:কােনা সংহত ধারণা িছল না। এই অসংহত ধারণার 
6কাশ পাওয়া যায় :হামােরর (ি÷�পূব5 ৮৫০) রচনায় 
‘সাইিক’ (Psyche) শÜ�র উে¨েখ। :হামােরর 
বণ5নানযুায়ী, :কােনা :লাক মারা :গেল বা অেচতন হেয় 
পরেল ‘সাইিক’ তার :দহ :থেক চেল যায়। তেব :সই 
সাইিকর সােথ আজেকর িদেন 6চিলত আoার ধারণার 
পাথ5কO অেনক। :হামােরর সাইিক িছল সং^ািবহীন ছায়া 
সদশৃ অসyূণ5 স�া; এর আেবগ, অনভূুিত িকংবা 
িচlাশি� িকছুই িছল না194। িছল না পরকােল আoার 
পাপ-পুেণOর িহসাব। 

এর মােঝ ি\েসর অেয়ানীয় যুেগর িব^ানীরা 
বÎবাদী দিৃ�েকাণ :থেক জীবন মতুৃOেক বOাখOা করেত 
6য়াসী হন। ভাববােদর ভাবনা এিড়েয় 6থম :য ি\ক 
দাশ5িনক জীবেনর _ব^ািনক বOাখOা িনেয় হািজর হেলন, 
তার নাম :থিলস (৬২৪-৫৪৭ ি÷.পূ.)। :থিলেসর 
ব�বO িছল, বÎ মাvই 6ােণর সু½ আধার। উপযু� 

                                                
194 .Kurtz, Paul, Science and Religion : Are They Compatible?, 2003, 

Prometheus Books 
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পিরেবেশ বÎর মেধO িনিহত 6াণ আo6কাশ কের195। 
পরমাণবুােদর 6ব�া :ডেমাি�টাস (৪৬০-৩৭০ 
ি÷.পূ.) 6ােণর সােথ বÎর _নকটOেক আরও 
িবmৃতভােব বOাখOা কেরন। :ডেমাি�টাস বলেতন, সম\ 
বÎজগৎ `ু¾ািত`ু¾ অিবভাজO কণা িদেয় গ�ত। িতিন 
:স কিণকা¢েলার নাম িদেলন অOাটম বা পরমাণ।ু িতিন 
Jধু :সখােনই :থেম থােকন িন, তার পরমাণ ুত�েক 
িনেয় :গেছন 6ােণর উৎপিfর বOাখOােতও। িতিন 
বলেতন, কাদামা� বা আবজ5 না :থেক যখন 6ােণর উ�ব 
হয় তখন অৈজব পদােথ5র অণ¢ুেলা সুিনিদ5�ভােব সিdত 
হেয় জীবেনর িভিfভূিম _তির কের। :ডেমাি�টােসর 
6ায় সমসামিয়ক দাশ5িনক িলউেস-াসও (আনমুািনক 
৫০০-৪৪০ ি÷.পূ.) এধরেনর বÎবাদী ধারণায় িব0াস 
করেতন। িতিন িব^ােন িতন� নতুন ধারণা চাল ুকেরন 
চরম শনূOতা, চরম শনূOতার মধO িদেয় অOাটেমর 
চলােফরা এবং যািáক 6েয়াজন। িলউেস-াসই 6থম 
িব^ােন কায5কারণ তে�র জ± :দন বেল কিথত 
আেছ196। অেয়ানীয় যুেগর দশ5েনর বÎবাদী ôপ�েক 
পরবত�কােল আরও উsয়ন ঘটান এিপিকউরাস এবং 
লেু�িশয়াস, এবং তা দশ5ন ও নীিতশা¡েকও 6ভািবত 
কের। ি\ক পরমাণবুাদ পরবত�কােল িব^ানেক 
6বলভােব 6ভািবত কেরিছল। :যমন, 6থম আধুিনক 
পরমাণিুবদ গOােসি§ তার পরমাণবুাদ _তিরর জনO ঋণ 
Lীকার কেরেছন :ডেমাি�টাস এবং এিপিকউরােসর 
কােছ। ি\ক পরমাণবুাদ 6ভািবত কেরিছল এরপর 
পদাথ5িবদ িনউটন এবং রসায়নিবদ জন ডালটনেকও 

                                                
195 অপরািজত বসু, 6ােণর রহসO স~ােন িব^ান, Kভূিম পাবিলিশং 

:কাyানী, ১৯৯৯। 
196 শিহদলু ইসলাম, িব^ােনর দশ5ন (6থম খ�), িশ`াবাত5 া 

6কাশনা, ২০০৫। 
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তােদর িনজ িনজ পরমাণ ুত� িনম5ােণ। 
কােজই ি\েসর অেয়ানীয় যুেগ :মইনিëম 

দাশ5িনকেদর িচlা :চতনা িছল অেনকটাই বÎবাদী। িক| 
পের পারসO :দেশর 6ভােব আoা-সং�াl সব 
আধOািoক এবং ভাববাদী ধOান-ধারণা ি\কেদর মেধO 
ঢুেক যায়। ভাববাদী দশ5েনর িতন পুেরাধা বOি�£ িছেলন 
সে��স, :েটা এবং অOাির�টল। এরা এেথেïর সlান 
হেলও :স এেথï তখন অব`য়ী এেথï। তারপরও 
পরবত� আড়াই হাজার বছর তােদর িচlা-:চতনা িদেয় 
মানবসমাজ 6ভািবত হেয়িছল। এেদর `মতার :কােনা 
সীমা-পিরসীমা িছল না। িক| দঃুখজনক হেলও সতO, 
মানব ইিতহােসর 6থম Lাধীন নগেরর _বিবক মহ£ 
:থেক তারা মানেুষর িচlােক 6ভািবত করার মেতা 
শি�ধর হওয়া সে�ও, অিধকাংশ :`েvই :স `মতােক 
তারা 6িতিবেবর Lােথ5 বOবহার করেতন197। তারা 
গণতেáর ভেয় ভীত িছেলন এবং গণতেáর 6িত তুM-
তািMলO করেতন। অেয়ানীয় যুেগর দাশ5িনেকরা পেল 
পেল বÎবােদর :য :সৗধ গেড় তুেলিছেলন, তা এই িতন 
ভাববাদী দাশ5িনেকর আ\াসেন িবল½ু হয়। বÎবাদেক 
সিরেয় মলূত রহসOবাদী উপাদানেক হািজর কের তাঁরা 
তাঁেদর দশ5ন গেড় :তােলন। :েটার ব�বO িছল :য, 
6াণী বা উি�দ :কউ জীিবত নয়, :কবল যখন আoা 
6াণী বা উি�দেদেহ 6েবশ কের তখনই তােত জীবেনর 
ল`ণ পিরìুট হয়। :েটার এ সমm ত�কথাই পের 
ি÷�ধেম5র বিুKবিৃfক সমথ5েনর :যাগান :দয়। :েটার 
এই ভাববাদী ত� অOাির�টেলর দশ5েনর ôপ িনেয় 
এরপর হাজার খােনক বছর রাজ£ কের। এখন 6ায় 
সব ধম5মতই দাশ5িনক-যুগেলর ভাববাদী ধারণার সােথ 
সংগিত িবধান কের। আoা সং�াl �সংCার :শষ 

                                                
197 শিহদলু ইসলাম, পূেব5া� 
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পয5l মানবসমােজ ধীের ধীের িবmৃিত লাভ কের। 
 
আtার অসাড়তা 
জীব কী আর জড় কী? বঝুব কী কের :ক জীব আর 
:ক জড়? জীিবতেদর কীভােব শনা� করা যায়? এক� 
মতৃেদহ আর এক� জীিবত :দেহর মেধO পাথ5কOই বা 
কী? এ 6k¢েলা িদেয় আেগকার িদেনর মানেুষর 
অনসুি~ৎসু মন সবসময়ই আে�ািলত হেয়েছ 
পুেরামাvায়। িক| এই 6k¢েলার :কােনা সেlাষজনক 
বOাখOা না :পেয় তারা :শষ পয5l ক না কের িনেয়েছ 
অদশৃO আoার198। :ভেবেছ আoাই বিুঝ জীবন ও মতুৃOর 
:যাগসূv। :েটা এবং অOাির�টেলর ভাববাদী 
ধOানধারণা¢েলা কােলর পির�মায় িবিভs ধেম5 জায়গা 
কের :নওয়ার পর জীবন-মতুৃOর সং^া ধম�য় িমেথর 
আবরেণ পাখা :মলেত Jc করল। ক নার ফানসু 
উিড়েয় মানষু ভাবেত Jc করল, ঈ0েরর িনেদ5 েশ 
আজরাইল বা যমদতূ এেস 6াণহরণ করেলই :কবল 
এক� মানষু মারা যায়। আর তখন তার :দহিjত 
আoা পািড় জমায় পরেলােক। মতুৃO িনেয় মানেুষর 
এধরেনর ভাববাদী িচlা জ± িদেয়েছ আধOাoবােদর। 
আধOাoবাদ Lতঃ 6মাণ িহেসেবই ধের :নয়-আoা 
জ±হীন, িনতO, অ`য়। শরীর হত হেলও আoা হত হয় 
না। মজার বOাপার হেলা, একিদেক :যমন আoােক অমর 
অ`য় বলা হেM, :জার গলায় 6চার করা হেM আoােক 
কাটা যায় না, :পাড়ােনা যায় না, আবার :সই আoােকই 
পােপর শািmLôপ নরেক ধারােলা অ¡ িদেয় কাটা, গরম 
:তেল :পাড়ােনার বOবjা করা হেয়েছ। এ সবই 
আধOাoবােদর Lিবেরািধতা। ধম5\É¢েলা ঘাঁটেলই 
এধরেনর Lিবেরািধতার হাজারও দ�ৃাl পাওয়া যােব। 

                                                
198 অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, পূেব5া� 
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Lিবেরািধতা থাকা সে�ও আoার অিm£ িদেয় জীবনেক 
বOাখOা করেত 6য়াসী হেয়েছ মানষু। কারণ :সসময় 
_ব^ািনক অ\গিত িছল সীিমত। মতুৃOর স�ক কারণ 
িছল তােদর জানার বাইের। :সজনO অেনক ধম5বাদীই 
‘আoা’ িকংবা ‘মন’ :ক জীবেনর আধারôপী বÎ 
িহেসেব ক না কেরেছন। :যমন, ইসলাম বলেছ, আ¨াহ 
মানবজািতর সকল আoা এক� িনিদ5� িদেন _তির কের 
:বেহেm এক� িনিদ5� jােন (ইি¨ন) বি� কের :রেখ 
িদেয়েছন। আ¨াহর ইMােতই নতুন নতুন 6াণ সÏােরর 
জনO এেকক� আoােক তুেল িনেয় মেত5 O পাঠােনা হয়। 
আবার িহ� ুআচায5 শ¤র তার Å/সূv ভােষO বেলেছন, 
‘মন হেলা আoার উপািধ Lôপ’। ওিদেক আবার 
সাংখOদশ5েনর মেত ‘আoা _চতনOLôপ’ (সাংখOসূv 
৫/৬৯)। _জন দশ5েন বলা হেয়েছ, ‘_চতনOই জীেবর 
ল`ণ বা আoার ধম5।’ (ষড়দশ5ন সম»ুয়, পৃ. ৫০) 
Lামী িবেবকান� পয5l ভাবেতন, ‘_চতনO বা :চতনাই 
আoা।’ (িবেবকান� রচনা সম\, পৃ. ১৬২) Lামী 
অেভদানে�র মেত, ‘আoা বা মন মিmp বিহভূ5 ত পদাথ5, 
মিmpজাত নয়।’ (মরেণর পাের, পৃ. ৯৮)। ি\ক 
দশ5েনও আমরা 6ায় একই রকম ভাববাদী দশ5েনর ছায়া 
:দখেত পাই, যা আেগর অংেশ আমরা আেলাচনা কেরিছ। 
অOাির�টেলর পরবত� ি\ক ও :রামান দাশ5িনেকরা 
অOাির�টলীয় দশ5নেক 6সািরত কের পরবত� যুেগর 
চািহদার উপেযাগী কের :তােলন। ি÷�ীয় তৃতীয় শতেক 
নয়া :েটাবাদীরা ‘ঈ0র অৈজব বÎর মেধO জীবন 
সৃি�কারী আoা 6েবশ কিরেয় িদেয় তােক জীবন দান 
কেরন’ এই মত 6চার করেত Jc কেরন। নয়া 
:েটাবাদী া�নােসর মেত, ‘জীবনদায়ী শি�ই জীবেনর 
মলূ।’ বÎতপে`, জীবিব^ােনর :`েv ‘জীবনশি�’ (Life 
Force) ত� এখান :থেকই যাvা Jc কের এবং জীবেনর 
উৎপিf 6সেz ভাববাদী দশ5েনর িভিfও :জারােলা হয়। 
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ধম5বাদী িচlা, _ব^ািনক অন\সরতা, �সংCার, ভয় 
সবিকছু িমেল িশি`ত সমােজ এই ভাববাদী িচlাধারার 
2ত 6সার ঘেট। 

_ব^ািনক অ\গিত আর যুি�র 6সােরর ফেল আজ 
িক| আoা িদেয় জীবন-মতুৃOেক বOাখOা করার 
অlিন5িহত ¹�¢েলা মানেুষর :চােখ সহেজই ধরা পড়েছ। 
যিদ জীবনেক ‘আoার উপিjিত’ আর মতুৃOেক ‘আoার 
:দহতOাগ’ িদেয়ই বOাখOা করা হয়, তেব :তা :যেকােনা 
জীিবত স�ারই তা :স উি�দই :হাক আর 6াণীই :হাক-
আoা থাকা উিচত। তাহেল 6k হেM এক� :দেহ িক 
:কবল এক�মাv আoা থাকেব নািক একািধক? :যমন, 
:বশিকছু উি�দ :গালাপ, কলা, ঘাসফুল এমনিক হাইÊা, 
:কারােলর মেতা 6াণীরাও কত5 ন (Cut) ও অ¤ুেরাদগেমর 
(Bud) মাধOেম িবmৃত হয়। তাহেল িক সােথ সােথ আoাও 
কিত5 ত হয়, নািক একািধক আoা সােথ সােথই অ¤ুিরত 
হয়? আবার মােঝ মেধOই :দখা যায় :য, পািনেত ডুেব 
যাওয়া, 0াসcK, মতৃ বেল মেন হওয়া/:ঘািষত হওয়া 
অেচতন বOি�র ^ান িচিকৎসার মাধOেম িফিরেয় আনা 
স�ব হেয়েছ এমন দ�ৃাl :মােটই িবরল নয় তখন িক 
:দহতOাগী আoােকও :দেহ িফিরেয় আনা হয়? 
6জননকােল িপতৃদf J�াণ ুআর মাতৃ দf িড¯াণরু 
িমলেন িশJর :দহেকাষ _তির হয়। J�াণ ুআর িড¯াণ ু
জীবেনর মলূ, তাহেল িন¦য় তােদর আoাও আেছ। এেদর 
আoা িক তােদর অিভভাবকেদর আoা :থেক আলাদা? 
যিদ তাই হয় তেব কীভােব দ�ু পৃথক আoা পরòর 
িমিলত হেয় িশJর :দেহ এক� সyূণ5 নতুন আoার 
জ± িদেত পাের? মানব মেনর এধরেনর অসংখO 
:যৗি�ক 6k আoার অসার£েকই ধীের ধীের উে±ািচত 
কেরেছ। 

আoার সং^ােতও আেছ িবmর :গালমাল। :কউ 
আoার :চহারা বায়বীয় ভাবেলও (Lামী অেভদানে�র 
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‘মরেণর পাের’ ¾.) :কউ আবার ভােবন তরল (6শাl 
মহাসাগেরর অিধবাসী); :কউ আoার রং লাল (মালেয়র 
অিধবাসী) ভাবেলও অনO অেনেক ভােবন কােলা 
(আিðকাবাসী এবং জাপািনেদর অেনেকর এধরেনর 
িব0াস রেয়েছ)। িবেদহী আoার পুনজ5 ± িনেয় সমসOা 
আরও :বিশ। িবে0র 6ধান ধম5মত িহেসেব িহ�,ু ইসলাম 
এবং ি÷� ধেম5র কথা আেলাচনা করা যাক। িহ�রুা 
আoার পুনজ5 ে± িব0াস কের; আবার অপরিদেক মসুিলম 
আর ি÷�ানেদর কােছ আoার পুনজ5 ± বেল িকছু :নই। 
মজার বOাপার হেM, 6েতOক� ধম5 তােদর িব0াসেকই 
অîাl বেল মেন কের। এ 6সেz 6বীর :ঘাষ তার 
‘অেলৗিকক নয়, :লৗিকক’ \েÉ বেলন199- 

একবার ভাবনু :তা, আoার :চহারাটা :কমন, তাই িনেয়ই 
িবে0র িবিভs :দশবাসীর িবিভs মত। অথচ Lামী 
অেভদান�ই এক জায়গায় বেলেছন, ‘আমােদর মেন রাখা 
উিচত :য, সতO কখনও দ’ুরকেমর বা িবিচv রকেমর হয় 
না, সতO িচরকালই এক ও অখ�। 

 
িববত5 নতে�র আেলােক মানেত :গেল :তা আoার অিm£ 
এবং পুনজ5 ±েক ভােলামেতাই 6kিবK করেত হয়। 
িব^ান আজ 6মাণ কেরেছ জড় :থেকই জীেবর উ�ব 
ঘেটিছল। পৃিথবীর িবেশষ :ভৗত অবjায় নানারকম 
রাসায়িনক িবি�য়ার জ�ল সংেßেষর মধO িদেয় আর 
তারপর িবিভs 6জািতর উ�ব ঘেটেছ _জবিববত5 েনর 
ব~ুর পেথ। এই 6ােণর উ�ব এবং পের 6জািতর 
উ�েবর :পছেন :কােনা মন বা আoার অিm£ িছল 
না। 6ােণর উ�েবর পর :কা� :কা� বছর :কেট :গেছ, 
আর আধুিনক মানষু :তা এেলা মাv িvশ :থেক পÏাশ 

                                                
199 6বীর :ঘাষ, অেলৗিকক নয়, :লৗিকক (6থম ও পÏম খ�), 

:দ’জ পাবিলিশং, ২০০৩। 
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হাজার বছর আেগ। তাহেল এখন 6k হেত পাের পÏাশ 
হাজার বছর আেগ মানেুষর আoারা :কাথায় িছল? 
জীবজ| িকংবা কীটপতz হেয়? :কান পােপ তাহেল 
আoারা কীটপতz হেলা? পূব5জে±র :কান কম5ফেল 
এমন� হেলা? পূব5জ± পূব5জ± কের :পছােত থাকেল :য 
6াণীেত আoার 6থম জ±� হেয়িছল :স� কেব 
হেয়িছল? হেল িন¦য়ই একেকাষী সরল 6াণ িহেসেবই 
জ± িনেয়িছল। একেকাষী 6ােণর জ± হেয়িছল :কান 
জে±র কম5ফেল?  

িববত5 েনর আধুিনক ত� না জানা সে�ও 6াচীন 
ভারেতর যুি�বাদী চাব5ােকরা :সই ি÷�পূব5 ৬t শতেক 
তােদর :সসময়কার অিজ5 ত ^ােনর সাহােযO আoার 
অিm£েক 6kিবK কের :ফেলিছেলন। আoােক অLীকার 
করার মধO িদেয়ই স�বত চাব5াকেদর লড়াইটা Jc 
হেয়িছল। আoাই যিদ না থাকেব তেব :কন অযথা Lগ5 
নরেকর 6সz টানা হয়। আoা িনেয় সংশয় 6কাশ 
করেত করেত :শষ পয5l ò�ভাষী চাব5ােকরা ঈ0র-
আoা-পরেলাক-জািতেভদ-জ±াlর সবিকছুেকই নাকচ 
কের :দন। তারাই 6থম বেলিছেলন :বদ ‘অেপৗcেষয়’ 
নয়, এটা একদল Lাথ5ােåষী মানেুষরই রিচত। জনমানেুষর 
মাথায় কাঁঠাল :ভেঙ খাওয়া :সই সব Lাথ5ােåষী 
Åা/ণেদর চাব5ােকরা ভ�, ধূত5 , :চার, িনশাচর বেল 
অিভিহত কেরিছেলন, তারা বািতল কের িদেয়িছেলন 
আoার অিm£, উে±াচন কেরিছেলন ধেম5র জয়ুাচুির এই 
বেল- 

:বেহm ও :মা`6াি½ িক পিরvাণ লাভ ফাঁকা অথ5হীন 
অসার বিুলমাv, উদরযেá িবসেপ5র কারেণ সেবেগ 
উৎি`½ দগু5~ময় :ঢ�রমাv। এসব পOাক পOাক বা 
বাকচাতুরী _নিতক অপরাধ, উ±াগ5 গমন, মানিসক ও 
_দিহক ঔদােয5র ফেল পরাsেভাজী বমন6বণ বOি�েদর 
অদমO �ৎিসত বমনমাv, :পটুকেদর এবং উ±াগ5গামীেদর 
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িবলাস-ক না। পরজগেত যাওয়ার জনO :কােনা আoার 
অিm£ :নই। বণ5াuেমর িনিদ5� :মিক িনয়ম-আচার 
আসেল :কােনা ফল উৎপs কের না। বণ5াuেমর :শষ 
পিরণােমর কািহিন সাধারণ মানষুেক ঠকাবার উে¥েশO 
ধম5েক গাঁজাবার খািম িবেশষ। 

 
চাব5ােকরা বলেতন, চতুর পুেরািহতেদর দািব অনযুায়ী 
যিদ :জOািতে�াম যে^ বিলকৃত 6াণী সরাসির Lগ5লাভ 
কের, তাহেল তারা িনেজেদর িপতােক এভােব বিল :দয় 
না :কন? :কন তারা এভােব তােদর িপতার Lগ56াি½ 
িনি¦ত কের না? 

যিদ :জOািতে�াম যে^ 
বিল িদেল পJ যায় Lেগ5 
তেব িপতােক পাঠােত Lেগ5 
ধের :বেঁধ বিল দাও যে^। 

 
চাব5ােকরা আরও বলেতন- 

_চতনOôপ আoার পাকযá :কাথা 
তেব :তা িপ�দান :নহাতই বথৃা। 

িকংবা- 
যিদ uাKকম5 হয় মেৃতর তৃে½র কারণ 
তেব :নভা 6দীেপ িদেল :তল, উিচত ºলন। 

 
আoা বা _চতনOেক চাব5ােকরা তাঁেদর দশ5েন আলাদা 
িকছু নয় বরং :দহধম5 বেল বণ5না কেরিছেলন। এই 
বOাপারটা এখন আধুিনক িব^ানও সমথ5ন কের। পািনর 
িস�তার বOাপারটা িচlা কcন। এই িস�তা িজিনসটা 
আলাদা িকছু নয় বরং পািনর অণরুই Lভাব-ধম5। 
‘িস�াoা’ নােম :কােনা অপািথ5ব স�া িক| পািনর 
মেধO 6েবশ কের তােত িস�তা নামক ধম5�র জাগরণ 
ঘটােM না। বরং পািনর অণরু অzসdার কারেণই 
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‘িস�তা’ নােমর বOাপার�র অভুOদয় ঘেটেছ। চাব5ােকরা 
বলেতন, মানেুষর _চতনO বা আoাও তাই। :দেহর Lভাব 
ধম5 িহেসেবই আoা বা _চতেনOর উদয় ঘটেছ। কীভােব 
এর অভুOদয় ঘেট? চাব5ােকরা এক� চমৎকার উপমা 
িদেয় বOাপার� বিুঝেয়িছেলন। বেলিছেলন, আzরু এবং 
মদ _তিরর অনOানO উপাদান¢েলােত আলাদা কের 
:কােনা মদশি� :নই। িক| :সই উপকরণ¢েলাই এক 
ধরেনর িবেশষ 6ি�য়ার মাধOেম :কােনা পােv িমিলত 
করার পের এর এক� নতুন ¢ণ পাওয়া যােM, যােক 
আমরা বলিছ মদ। আoা বা _চতনOও :তমনই। 
িযJি÷ে�র জে±র 6ায় ৬০০ বছর আেগর বÎবাদী 
দাশ5িনেকরা এভােবই তােদর ভাষায় ‘রাসায়িনক 
6ি�য়ায়’ 6ােণর উ�বেক বOাখOা কেরিছেলন, :কােনা 
রকেমর আoার অনকু  ছাড়াই। তােদর এই ব�বOই 
পরবত�কােল ভাববাদী দাশ5িনকেদর জনO বড় চOােল� 
হেয় :দখা িদেয়িছল।  
 
আtা, মন এবং অমরt : িবjােনর cচােখ 
ভাববাদীরা যাই বলকু না :কন Cুেলর পাঠ :শষ করা 
ছাv�ও আজ জােন, মন :কােনা ‘বÎ’ নয়; বরং মানেুষর 
মিmেpর øায়ুেকােষর কাজ কেম5র ফল। :চােখর কাজ 
:যমন :দখা, কােনর কাজ :যমন uবণ করা, পাকjলীর 
কাজ :যমন খাদO হজম করা, :তমনই মিmp :কােষর 
কাজ হেলা িচlা করা। তাই :নােবল িবজয়ী িব^ানী 
ðািïস ি�ক তার ‘The Astonishing Hypothesis : The 
Scientific Search for the Soul’ \েÉ পিরpার কেরই বেলন200 
‘িব²য়কর অনকু � হেলা : আমার ‘আিম£’, আমার 
উúাস, :বদনা, ²ৃিত, আকাéা, আমার সংেবদনশীলতা, 
আমার পিরচয় এবং আমার ম�ুবিুK এ¢েলা আসেল 
                                                
200 Francis, Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul, 1995, 

Scribner. 
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মিmেpর øায়ুেকাষ এবং তােদর আনষুিzক অণ¢ুেলার 
িবিবধ বOবহার ছাড়া আর িকছুই নয়।’ মানষু িচlা 
করেত পাের বেলই িনেজর বOি�£েক িনেজর মেতা কের 
সাজােত পাের, সতO-িমেথOর িমেশল িদেয় ক না করেত 
পাের তার :ভতের ‘মন’ বেল সিতOই :কােনা পদাথ5 
আেছ, অথবা আেছ অদশৃO :কােনা আoার অশরীরী 
উপিjিত। মতুৃOর পর :দহ িবলীন হয়। িবলীন হয় 
:দহাংশ, মিmp øায়ুেকাষ। আসেল মিmp øায়ুেকােষর মতুৃO 
মােনই িক| ‘মন’ এর মতুৃO, :সইসােথ মতুৃO তথাকিথত 
আoার। অেনক সময় :দখা যায় :দেহর অনOানO অz-
6তOz �কমেতা কম5̀ ম আেছ, িক| মিmেpর 
কায5কািরতা হািরেয় :গেছ। এধরেনর অবjােক বেল 
:কামা। মানেুষর :চতনা তখন ল½ু হয়। মিmেpর 
কম5̀ মতা হারােনার ফেল জীিবত :দহ তখন অেনকটা 
জড়পদােথ5র মেতাই আচরণ কের। তাহেল জীবন ও 
মতুৃOর :যাগসূv� র`া করেছ :ক? এ িক অশরীরী 
আoা, নািক মিmেpর øায়ুেকােষর স�ক কম5̀ মতা? 

এ পয5ােয় িবখOাত ি�েকটার রমণ লা¯ার মতুৃOর 
ঘটনা� ²রণ করা যাক। ১৯৯৮ সােলর ২০ :ফ<য়াির 
ঢাকা :�িডয়ােম (বzব~ু :�িডয়াম) লীেগর :খলা 
চলাকালীন :মেহরাব :হােসন অিপর এক� পুল শট 
ফরওয়াড5  শট5  :লেগ িফিüংরত লা¯ার মাথায় সেজাের 
আঘাত কের। 6থেম মেন হেয়িছল :তমন িকছুই হয় 
িন। িনেজই :হঁেট পOািভিলয়েন িফরেলন; িক| অ  
িকছু`ণ পরই ̂ ান হারােলন িতিন। িচিকৎসেকরা তাঁেক 
িÃিনেক ভিত5  করেলন। পরিদন এ�েশ :ফ<য়াির তাঁেক 
িপিজ হাসপাতােলর িনউেরাসাজ5 াির িবভােগ ভিত5  করা 
হেলা। :সখােন তার অপােরশন হেলা, িক| অবjা �মশ 
খারােপর িদেকই যািMল। পরিদন বাইেশ :ফ<য়াির 
ডা�াররা :ঘাষণা করেলন :য, মিmp তার কায5কািরতা 
হািরেয়েছ। হাট5 -লাং :মিশেনর সাহােযO কৃিvমভােব 
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èৎিপ� এবং ফুসফুেসর কাজ চলিছল। 
২৩ :ফ<য়াির িবেকল সােড় িতনটায় তার আইিরশ 

¡ী িকেমর উপিjিতেত হাট5  লাং :মিশন ব~ কের িদেলন 
িচিকৎসেকরা। :থেম :গল লা¯ার èৎò�ন। এখন 6k 
হেM-:ডথ সা�5 িফেকেট মতুৃOর তািরখ :কান� হওয়া 
উিচত? ২২ নািক ২৩ :ফ<য়াির? আর তার মতুৃO`ণ� 
িনধ5ারণ করেলন কারা? আজরাইল/যমদতূ নািক 
িচিকৎসারত ডা�ােররা? 

এ বOাপার� আরও ভােলাভােব বঝুেত হেল মতুৃO 
িনেয় দ’ুচার কথা বলেতই হেব। জীবেনর অিনবত5 নীয় 
পিরসমাি½েক (Irreversible Cessation of Life) বেল মতুৃO। 
:কন জীেবর মতুৃO হয়? কারণ মতুৃOবরেণর মাধOেম 
আমােদর জীবন তাপগতীয় িjতাবjা (Thermodynamic 
Equilibrium) 6া½ হয়। তাপগিতিবদOার ি@তীয় সূv 
মানেত :গেল জীবেনর উে¥শO আর িকছুই নয় 
িনিব�িচেf এGিপ বািড়েয় চলা। আমােদর খাওয়া-
দাওয়া, শয়ন, îমণ, _মথনু, িকংবা রিবঠা�েরর কিবতা 
পােঠর আন� সবিকছুর :পছেনই থােক :মাটাদােগ :কবল 
এক� মাv উে¥শO :ফইথফুিল এন�িপ বাড়ােনা। :সটা 
আমরা বঝুেত পাির আর নাই পাির! জে±র পর :থেক 
সারা জীবন ধের আমরা এন�িপ বািড়েয় বািড়েয় 
6কৃিতেত তাপগতীয় অসামO _তির কির, আর :শষেমশ 
পÏ£ 6াি½র মাধOেম অনOানO জড় পদােথ5র মেতা 
িনেজেদর :দহেক তাপগতীয় িjতাবjায় িনেয় আিস। 
িক| কীভােব এই িjতাবjার িনেদ5শ আমরা 
বংশপরyরায় বহন কির? জীবিব^ােনর :চােখ :দখেল, 
আমরা (উি�দ এবং 6াণী) উfরািধকার সূেv 
িববত5 েনর মাধOেম আমােদর পূব5-পুcষেদর যারা 
:যৗনসংেযােগর মাধOেম বংশিবmার কের 6কৃিতেত �েক 
রেয়েছ তােদর :থেক মরণ িজন (Death Gene) 6া½ হেয়িছ 
এবং বহন কের চেলিছ। এই ধরেনর িজন (মরণ িজন) 
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তার পিরকি ত উপােয়ই মতুৃOেক £রািåত কের চেলেছ। 
:যৗনজনেনর মাধOেম বংশিবmােরর বOাপার�েত আমরা 
এখােন ¢c£ িদিM। কারণ, :য সমm 6জািত 
:যৗনজননেক বংশিবmােরর এক� মাধOম িহেসেব :বেছ 
িনেয়েছ, তােদর ‘মতুৃO’ নামক বOাপার�েকও তার 
জীবজগত _বিশ�O িহেসেব \হণ কের িনেত হেয়েছ। :দখা 
:গেছ mনOপায়ী জীেবর :`েv :স³-:সল বা :যৗন 
:কাষ¢েলাই (জীবিব^ানীরা বেলন ‘জাম5াজম’) হেM 
একমাv :কাষ যারা সরাসির এক 6জ± :থেক আেরক 
6জে± িনেজেদর িজন সÏািরত কের �েক থােক। 
জীবেনর এই অংশ� অমর। িক| :স তুলনায় :সামা�ক 
:সল িদেয় _তির :দহেকাষ¢েলা হয় L ায়ুর। অেনেক 
এই বOাপার�র নামকরণ কেরেছন ‘:6া\ামড :ডথ’। এ 
:যন অেনকটা :বgলা-লিখ�র িকংবা বাবর-gমায়ূেনর 
মেতা বOাপার: জননেকােষর অমর£েক পূণ5তা িদেত 
িগেয় :দহেকাষেক বরণ কের িনেত হেয়েছ মতুৃO-ভাগO। 
6খOাত জীবিব^ানী িরচাড5  ডিকï হালকা চােল তার 
‘:সলিফশ িজন’ বইেয় বেলেছন, ‘মতুৃO’ও :বাধহয় 
িসিফিলস বা গেনািরয়ার মেতা এক ধরেনর ‘:স³ুয়ািল 
�াïিমেটড িডিজজ’ যা আমরা বংশপরyরায় সূচনালÿ 
:থেক বহন কের চেলিছ! ভাইরাস বOাকেটিরয়ার মেতা 
সরলেকাষী জীব যারা :যৗনজনন নয়, বরং :কাষ 
িবভাজেনর মাধOেম 6কৃিতেত �েক আেছ তারা িক| 
আ`িরক অেথ5ই অমর। এেদর :দহ :কাষ বিৃK6া½ হেয় 
িবভািজত হয়, তার পর িবভািজত অংশ¢েলাও বিৃK6া½ 
হেয় পুনরায় িবভািজত হয়; :কােনা অংশই আসেল 
:সভােব ‘মতুৃOবরণ’ কের না।  
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িচt : (উপের) Lামীর সােথ :হনিরেয়টা 
লOাকস, ১৯৪৫ সােল :তালা ছিব এবং (িনেচ) 
লOাবেরটিরেত ‘অমর’ :হলা :কাষ। 

আবার অিধকাংশ কOাïার :কাষই অমর, অlত 
তাি�কভােব :তা বেটই। এক� সাধারণ :কাষেক 
জীব¥শায় :মাটাম�ু :গাটা পÏােশক বার কালচার বা 
পুনcৎপাদন করা যায়। এই সীমােক িব^ােনর ভাষায় 
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বেল ‘:হিÚক িলিমট’ (Hayflick Limit)। কখনও সখেনা 
কOাïারা�াl :কােনা :কােনা :কােষ সংকীণ5 :টেলামার 
থাকার কারেণ এ� :কাষিjত িডএনএ’র মরণ িজনেক 
jায়ীভােব ‘সুইচ অফ’ কিরেয় :দয়। এর ফেল এই :কাষ 
তার আভOlরীণ ‘:হিÚক’ িলিমটেক অিত�ম কের যায়। 
তখন আ`িরকভােবই অসংখOবার মােন অসীম-সংখOক 
বার :সই :কাষেক কালচার করা স�ব। এই বOাপারটাই 
তাি�কভােব :কাষ�েক 6দান কের অমর£। :হনিরেয়টা 
লOাকস নােম এক মিহলা ১৯৫২ সােল সািভ5 কাল 
কOাïাের মারা যাওয়ার পর ডা�াররা কOাïারা�াl 
:দহেকাষ�েক সিরেয় িনেয় লOােব :রেখ িদেয়িছল। এই 
:কােষর মরণ িজন jায়ীভােব ‘সুইচ অফ’ করা এবং 
:কাষ� এখনও লOাবেরটিরর জাের �কঠাক ভােব 
‘জীিবত’ অবjায় আেছ। 6িতিদনই এই :সল :থেক 
কেয়কশ বার কের :সল-কালচার করা হেM, এই :কাষেক 
এখন ‘:হলা :কাষ’ নােম অিভিহত করা হয়। যিদ 
:কােনািদন ভিবষOৎ-6যুি� আর _জবমলূOেবাধ 
(Bioethics) আমােদর :সই সুেযাগ :দয়, তেব আমরা হয়ত 
:হলােকাষ :Ãান কের :হনিরেয়টােক আবার আমােদর 
পৃিথবীেত :ফরত আনেত পারব। সÂিত সাংবািদক 
:রেবকা Cলটু :হনিরেয়টা লOাকস এবং তার এই 
‘অমরে£র জীবন’ িনেয় এক� চমৎকার বই িলেখেছন 
‘দO ইমমরটাল লাইফ অব :হনিরেয়টা লOাকস’ নােম201।  

আবার Åাইন িuy (brine shrimp), :গালকৃিম বা 
:নমােটাড, িকংবা টািড5 ে\েডর মেতা িকছু 6াণী আেছ 
যারা মতুৃOেক লিুকেয় রাখেত পাের, জীবিব^ােনর ভাষায় 
এ অবjােক বেল ‘ি�ে®াবােয়া�ক :�ট’। :যমন, Åাইন 
িuy¢েলা লবণা� পািনেত সমােন বংশবিৃK করেত 
থােক, িক| পািন যখন Jিকেয় যায়, তখন তারা িড¯াণ ু

                                                
201 Rebecca Skloot, The Immortal Life of Henrietta Lacks, Crown, 2010 
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উৎপাদন, এমনিক িনেজেদর :দেহর বিৃK িকংবা 
:মটােবািলজম পুেরাপুির ব~ কের :দয়। িuy¢েলােক 
:দখেত তখন মতৃ মেন হেলও এরা আসেল মতৃ নয় 
বরং এেদর এই মরণাপs অবjার মেধOও জীবেনর বীজ 
লকুােনা থােক। এই অবjা�েকই বেল ‘ি�ে®াবােয়া�ক 
:�ট’। কখনও তারা পািন খুেঁজ :পেল আবারও নতুন 
কের ‘নবজীবন6া½’ হয়। এেদর অ�ুতুেড় বOাপার¢েলা 
অেনকটা ভাইরােসর মেতা। ভাইরােসর কথা আেরকবার 
িচlা করা যাক। ভাইরাস জীবন ও জেড়র মাঝামািঝ 
jােন অবjান কের। ভাইরাসেক :কউ জড় বলেত 
পােরন, আবার জীিবত বলেতও বাধা :নই। এমিনেত 
ভাইরাস ‘মতৃবৎ’, তেব তারা ‘:বেঁচ’ ওেঠ অনO জীিবত 
:কাষেক আuয় কের। ভাইরােস থােক :6া�নবাহী 
িনউিÃিয়ক এিসড। এই িনউিÃিয়ক এিসডই ভাইরােসর 
যাবতীয় _বিশে�Oর আধার। উপযু� :পাষক :দহ 
পাওয়ার আগ পয5l তারা ‘ি�ে®াবােয়া�ক :�ট’-এ 
জীবনেক লিুকেয় রােখ। আর তারপর উপযু� :দহ :পেল 
আবারও :কাষ িবভাজেনর মাধOেম অমরে£র :খলা 
চািলেয় :যেত থােক।  

কােজই :দখা যােM ‘মতুৃO’ বOাপার� সব জীেবর 
জনOই অতOাবশOকীয় িনয়ামক নয়। ভাইরােসর আণিবক 
সdার মেধOই আসেল লিুকেয় আেছ অমরে£র বীজ। এই 
অzসdাই আসেল িডএনএ-র মাধOেম িসKাl :নয় তারা 
কখন ঘাপ� :মের ‘ি�ে®াবােয়া�ক :�ট’-এ পেড় 
থাকেব, আর কখন নবজীবেনর ঝরনাধারায় িনেজেদর 
আেলািকত করেব। :স িহেসেব ভাইরােসরা আ`িরক 
অেথ5ই িক| অমর -এরা Lাভািবকভােব মতুৃOবরণ কের 
না। তেব মানেুষর িনেজর 6েয়াজেন রাসায়িনক 
জীবাণনুাশক ঔষধপvািদর উ�াবন ও তার 6েয়ােগ 
জীবাণনুােশর বOাপার� এে`েv আলাদা। ঔষেধর 6েয়ােগ 
আসেল এেদর অzসdা :ভেঙ :দওয়া হয়, :যন তারা 
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আবার পুনজ�বন 6া½ হেয় :রাগ ছড়ােত না পাের। 
�ক একই রকমভােব অতOিধক িবিকরণ শি� 6েয়াগ 
কেরও ভাইরােসর এই :দহগত অzসdা :ভেঙ :দওয়া 
:যেত পাের। এর ফেল এেদর আণিবক গঠন িবন� হেব 
এবং এেদর জীবেনর সু½ আধার হািরেয় যােব। ফেল 
উপযু� পিরেবশ :পেলও এরা আর পুনজ�বন 6া½ হেব 
না। যারা জীবন-মতুOর বOাপার�েক আরও ভােলামেতা 
িব^ােনর গভীের িগেয় বঝুেত চান তারা আণিবক 
জীবিব^ানী উইিলয়াম িস Ãােক5 র :লখা ‘:স³ অOা§ 
িদ অিরিজন অফ :ডথ’202 বই� পড়েত পােরন। 
‘মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার :খাঁেজ’ (অবসর 6কাশনা, 
২০০৭) বই�র 6থম অধOােয়ও :বশ িকছু আকষ5ণীয় 
উদাহরণ হািজর কের জীবন-মতুৃOেক বOাখOা করার :চ�া 
করা হেয়েছ। উৎসাহী পাঠেকরা পেড় িনেত পােরন। 

রমন লা¯ার মেতা মিmেpর র�`রেণ মতুৃO হেয়েছ 
দলছুট বOাে§র গায়ক স�ীব :চৗধুরীরও। এই সু6িতিtত 
গায়েকর :`েvও র�`রেণ মিmp তার কায5`মতা 
হািরেয়িছল। িতিন চেল িগেয়িছেলন :কামায়। :কামায় 
একবার :কউ চেল :গেল তােক পুনরায় জীবেন :ফরত 
আনা অেনক :`েvই অস�ব বOাপার। :কামার jািয়£ 
সাধারণত দইু :থেক চার স½াহ থােক। যারা :চতনা 
িফের পান, তারা সাধারণত ২/১ িদেনর মেধOই তা 
িফের পান। বািকেদর অেনেকই মারা যান, িক| অেনেক 
:কামা :থেক উেঠ আেসন বেট, িক| রেয় যান অেচতন 
দশায় যােক :মিডকOােলর ভাষায় বেল ‘িনিAয় দশা’ বা 
‘:ভিজেট�ভ :�ট’ (Vegetative state)। ডা�ার এবং 
:রাগীর আoীয়Lজনেদর জনO এ এক অLিmকর 
পিরিjিত। কারণ :রাগীর :দহটা :বেঁচ থাকেলও মিmp 
থােক িনিAয়। :টকিনকOািল, এেদর তখন মতৃও বলা 
                                                
202 Clark, William R, Sex and the Origins of Death, 1998, Oxford University 

Press, USA. 
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যায় না, কারণ 0াস-60াসসহ িকছু শারীিরক কাজ-কম5 
চলেত থােক Lাভািবকভােবই। মাসািধককাল পর 
এধরেনর :রাগীরা :পৗঁেছ যান ‘jায়ী িনিAয় দশা’য় 
(Persistent Vegetative State)। যতই িদন :পcেত থােক 
:রাগীর সেচতনতা আবারও িফের আসার স�াবনা 
কমেত থােক। অি³েজেনর অভােব মিmেpর :কাষ¢েলা 
ধীের ধীের মারা :যেত থােক। ওই সময় কৃিvমভােব 
তার :দহেক বাঁিচেয় রাখা :গেলও তার _চতনO আর 
:ফরত আেস না। ১৯৯৪ সােল আেমিরকার মািà 
:সাসাই� টাC-:ফােস5র এগােরা জন গেবষেকর এক� 
গেবষণা :থেক জানা যায়, jায়ী িনিAয় দশায় :রাগী 
একবার :পৗঁেছ :গেল আেরাগOলােভর স�াবনা চেল যায় 
শেূনOর কাছাকািছ203। দীঘ5িদন অেপ`া করার পর 
ডা�ারেদরই িসKাl িনেত হয় :রাগীর জীবন-6দীপ 
িনব5াপণ করার, কারণ ততিদেন তােদর জানা হেয় যায় 
:য, এ :রাগী আর _চতনO িফের পােব না। পাঠকেদর 
িন¦য় :Úািরডার :টির শাইেভার ঘটনার কথা মেন 
আেছ, যার খবর সারা আেমিরকায় আেলাড়ন তুেলিছল। 
১৫ বছর ধের ‘jায়ী িনিAয় দশা’য় থাকার পর :টির 
শাইেভার Lামীর আেবদেনর পিরে6ি`েত ২০০৫ সােল 
যখন ডা�াররা :টিরর মখু :থেক খাদOনালী খুেল িদেয় 
তার ‘:দহাবসান’ ঘটােনার উেদOাগ িনেলন, তখন তা 
আেমিরকার রাজৈনিতক মহলেক :তালপাড় কের 
তুেলিছল। র`ণশীেলরা ডা�ারেদর এ নাফরমািনেক 
:দেখিছেলন ‘:খাদার ওপর :খাদকাির’র দ�ৃাl িহেসেব। 
িক| ডা�ারেদর করণীয় িছল না িকছুই। :টির 
শাইেভার িস� COান এবং এমআরআই :থেক :দখা 
িগেয়িছল অি³েজেনর অভােব :Åন �সুOর অেনকটু�ই 
ন� হেয় :গেছ। আদালেতর রায়ও িগেয়িছল ডা�ারেদর 
                                                
203 Steven Laureys, Eyes Open, Brain Shut; May 2007; Scientific American 

Magazine, May 2007. 
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অনÝুেলই।  
এখন 6k উঠেত পাের, ডা�ােররা :কান আলামেতর 

িভিfেত িসKাl :নন :য, :রাগী jায়ীভােব িনিAয় হেয় 
:গেছ নািক :চতনা িফের পাওয়ার আশা আেছ? এ� 
িনঃসে�হ, ডা�ার যিদ :বােঝন :য, :চতনা িফের আসার 
স�াবনা িকছুটা হেলও আেছ, তাহেল কখেনাই 
:দহাবসােনর মাধOেম :রাগীর মতুৃO £রািåত করেবন না। 
ডা�াররা আসেল িসKাl :নন ‘:Åন ইেমিজং :টকিনক’ 
নােম এক আধুিনক পKিতর সাহােযO মিmp পয5েব`ণ 
কের। তারা :দেখন আহত মিmেp আেদৗ :কােনা ধরেনর 
:বাধ শি� িকংবা :চতনার আলামত পাওয়া যােM 
িকনা। অেনক সময় এই আলামত খুব সু½ অবjায় 
থােক, যা সহেজ ধরা যায় না। এই অবjােক বলা :যেত 
পাের, নOূনতম সেচতন অবjা বা ‘িমিনমািল কনশাস 
:�ট’। কােজই ডা�ারেদরেক খুব য& িনেয় পরী`া-
িনরী`া করেত হয়, এবং তা দীঘ5েময়াদী। :যমন, এিÊয়ান 
ওেয়েনর :নতৃে£ কOামিÅজ িব0িবদOালেয়র একদল 
গেবষেকর ত�াবধােন ২৩ বছেরর এক তcণী 
িচিকৎসারত অবjায় আেছ। ভয়াবহ সড়ক দঘু5টনায় 
আ�াl এ তcণীর মিmp :বশ ভােলাভােবই `িত\m 
হেয়িছল। এক স½াহ :কামায় থাকার পর চড়াই উৎরাই 
:পিরেয় ‘িনিAয় দশা’য় এেস :পৗঁেছন। :সই তcণী এখন 
:চােখর পাপিড় :মলেত পােরন, িক| বাইেরর :কােনা 
িনেদ5শ পালন করার নOূনতম আলামত কখেনাই :দখান 
িন। ডা�ােররা :মেয়�র মিmp কী অবjায় আেছ তা 
িনঃসে�হ হওয়ার জনO িবিভs পরী`া চালােলন। :যমন, 
:রাগীর সামেন িগেয় বলেলন, ‘কিফর জনO িচিন আর 
দধু :টিবেল রাখা আেছ, খাও’। এই মlেবOর কী 
6িতি�য়া :রাগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জনO 
MRI COান কের খুেঁজ :দখেলন িচিকৎসেকরা। :দখেলন, 
মিmেpর :ভতের :টেyালার গাইির নােমর :য জায়গাটা 
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আেছ :সটা উ¥ী½ হেM। মাথার এই জায়গাটা সুj 
মানষুেদর :`েv কথাবাত5 া :শানা এবং :বাঝার কােজ 
বOবèত হয়। কােজই এটু� :বাঝা :গল, হয়ত :মেয়� 
সেচতন। িক| িচিকৎসেকরা িনি¦ত হেত পারেলন না। 
কারণ অেনক সময় গভীর ঘুেম থাকা মানেুষর সামেনও 
এধরেনর িনেদ5শ িদেল তােদর মাথার এই জায়গা¢েলা 
উ¥ী½ হয়।  

আরও িনি¦ত হওয়ার জনO ডা�ােররা �ক 
করেলন, :রাগীেক িদেয় :টিনস :খলােবন। :রাগীেক 
িনেদ5শ :দওয়া হেলা ‘মেন কেরা তুিম :টিনস \াউে§ 
আছ। আেসা এবার আমার সােথ :টিনস :খল :দিখ!’ 
িনঃসে�েহ :টিনস :খলার 6ি�য়া� এমিনেত :বশ 
জ�ল। মাথার অেনক¢েলা অংেশর সমিåত সংেযাগ 
কের তেব :খলাটা �কমেতা :খলেত হয়। মাথার এক� 
অংশ আেছ ‘সািেমwাির :মাটর’ এলাকা। এই এলাকাটা 
:দেহর হাত-পাসহ অনOানO অz িনয়áণ করার কােজ 
বOবèত হয়। :দখা :গল তcণীর :মাটর এলাকা 
অনবরত উ¥ী½ হেM। :টিনস :খলেল তাই হওয়ার 
কথা। আবার :রাগীেক িনেদ5শ :দওয়া হেলা ‘এবার মেন 
কেরা তুিম :তামার বািড়েত এক ঘর :থেক আেরক 
ঘের যাM’। মিmp COান কের :দখা :গল এবাের মাথার 
‘ি6েমাটর, পOািরটাল আর পOারািহেপাকOাyাল’এলাকা 
উ¥ী½ হেM। একজন সুj মানেুষর :`েvও তাই হয়। 
:বাঝা :গল :মেয়� স�বত সেচতন অবjায় রেয়েছ। 
ডা�ােররা িসKাl িনেয়েছন, এধরেনর :রাগীর 
আেরাগOলােভর স�াবনা এেকবাের শনূO নয়, বরং পাঁচ 
ভােগর এক ভাগ। ম� নয় স�াবনা। আর :সজনOই 
:মেয়�েক কৃিvম উপােয় বাঁিচেয় রাখা হেয়েছ, এবং 
:মেয়�ও এভােবই ‘িমিনমািল কনশাস :�েট’ রেয়েছ-
কখনও ডা�ােরর িনেদ5শ মানেছ, কখনও নয়।  

অেনকিদন ধের ‘িমিনমািল কনশাস :�েট’ থাকার 
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পর আবার :মাটাম�ু সেচতন অবjায় িফরার উদাহরণ 
হেM আরকাïােসর :টির ওয়ািলেসর ঘটনা। িতিনও এক 
ভয়ংকর ধরেনর সড়ক দঘু5টনার কবেল পেড় ১৯৮৪ 
সােল :চতনা হারান এবং 6ায় ১৯ বছর ধের নOূনতম 
সেচতন অবjা বা ‘িমিনমািল কনশাস :�ট’-এ িছেলন। 
দীঘ5িদন পর ২০০৩ সােল এেস :টির ওয়ািলস কথা 
বলেত Jc কেরন। :সইসােথ হাত-পা নাড়ােনার 
`মতাও িকছুটা িফের পান। এখনও িতিন হাঁটেত চলেত 
পােরন না, এবং কােরা না কােরা সাব5`িণক ত�াবধােন 
তােক থাকেত হয়, িক| তারপরও :টির ওয়ািলেসর 
উsিত ল`ণীয়। এ :থেক :বাঝা যায়, নOূনতম সেচতন 
অবjা বা ‘িমিনমািল কনশাস :�ট’ :থেক আবার 
সেচতনতায় 6তOাবত5 ন স�ব; িক| ‘jায়ী িনিAয় দশা’ 
বা পাম5ােনw :ভিজেট�ভ :�ট :থেক 6তOাবত5 ন 
অেনকটা দরুাশাই বলেত হেব। িনেচর ছিব� :দখেল এ 
বOাপার� হয়ত পাঠকেদর জনO আরও পিরpার হেব- 

 

 
 

িচt : মিmেp আঘাত :পেয় :কামায় চেল যাওয়া :রাগীেদর 

িবিভs অবjা। 
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মতুৃO িনেয় আরও িকছু কথা বলা যাক। আসেল মানেুষর 
মেতা বgেকাষী উ»েuিণর 6াণীেদর মতুৃO দইু ধরেনর। 
:দেহর মতুৃO (Clincal Death) এবং :কাষীয় মতুৃO (Cellular 
Death)। :দেহর মতুৃOর L  সময় পেরই :কােষর মতুৃO 
ঘেট। মানব :দেহর িতন� ¢c£পূণ5 অz রেয়েছ মিmp, 
èৎিপ�, আর ফুসফুস। :যেকােনা এক�র বা সব¢েলার 
কায5কািরতা ন� হেল মতুৃO হেত পাের। :যমন, মিmেpর 
কায5কািরতা ব~ হেল :কামা হয়, রমণ লা¯া িকংবা 
স�ীব :চৗধুরীর :`েv :যমন� ঘেটেছ; èৎিপে�র 
কায5কািরতা ব~ হওয়ােক বেল িসনেকাপ, আর ফুসফুেসর 
কায5কািরতা ব~ হওয়ােক বেল আসিফি³য়া। িvশ-
চি¨শ বছর আেগও িক| ‘মতুৃO’ বOাপারটার সং^া 
:দওয়া এতটা ক�ন িছল না। খুব সহজ সং^া। 
èৎò�ন :থেম যাওয়ার সােথ সােথই িকংবা ফুসফুস 
তার হাপেরর উঠানামা ব~ কের :দওয়ার সােথ সােথই 
বOি�র জীবন-6দীপ িনব5ািপত হেয়েছ বেল ধের :নওয়া 
হেতা। িক| ১৯৬৮ সােল èৎসংjাপন (Heart Transplant) 
6ি�য়ার আিবpার এবং এ সং�াl 6যুি�র উsয়েনর 
পর মতুৃOর এই সং^া িক| বদেল যায়। কীভােব এখন 
হলফ কের :সই ‘èদয়দাতা’:ক মতৃ বলা যােব যখন 
:চােখর সামেনই তার èদয় অেনOর :দেহ òি�ত হেয় 
চেলেছ? িচিকৎসা িব^ান পুেরা বOাপার�েক আরও 
জ�ল কের :ফলেলা 0াসযá বা :রিòেরটর আিবpার 
কের-:য� èৎিপ� আর ফুসফুসেক কৃিvমভােব িনয়áণ 
করেত পাের। উfরাধুিনক :কােনা কিব িক| এখন মতুৃO 
িনেয় কিবতা িলখেতই পােরন এই বেল :য ‘:হ িহমশীতল 
মতুৃO তুিম হেM :রিòেরটর সুইেচর সহসা িনব5াপণ!’ 

যত িদন যােM ততই িক| কৃিvম উপােয় জীবন 
আয় ু £রািåত করার বOাপার� খুব সাধারণ এক� 
িবষেয় পিরণত হেM। সাÂিতক সমেয় িচিকৎসা 
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িব^ােনর কলOােণ অেনক মতুৃOপথযাvী অসুj :রাগীর 
মতুৃO নানাভােব িবলি¯ত করা :গেছ কােরা কােরা 
বOাপাের কম সমেয়র জনO, আবার কােরা বOাপাের দীঘ5 
সমেয়র জনO। :যমন ধcন বািন5 Ãাক5  নােমর এক 
:ডন�� ভ¾েলােকর উদাহরণ, িযিন ১৯৮২ সােল 
িনেজর :রাগা�াl èৎিপে�র পিরবেত5 এক� যািáক 
èদয় িনেয় :বেঁচ িছেলন কেয়ক মাস যাবত। আবার 
১৯৮৪ সােল সদO জ±লাভ করা িশJ :ফ :ক অিতির� 
২০িদন বাঁিচেয় রাখা িগেয়িছল এক� :ববেুনর èৎিপ� 
সংেযাজন কের। 

আিশর দশেকর 6থম িদেক :জিম িফেCর ‘জীবন 
6াি½’র উদাহরণ� আেরক� বOিত�মী উদাহরণ িহেসেব 
উেঠ আসেত পাের পাঠকেদর কােছ। এগােরা মােসর 
িশJ :জিম আর হয়ত বড়েজার একটা ঘÄা :বেঁচ 
থাকেত পারত-তার জ±গত ¹�পূণ5 যকৃৎ িনেয়। তার 
বাঁচার এক�মাv `ীণ স�াবনা িনভ5 র করিছল যিদ 
:কােনা সুj িশJর যকৃৎ :কাথাও পাওয়া যায় আর 
ও� �কমেতা :জিমর :দেহ সংjাপন করা স�ব হেয় 
ওেঠ। িক| এত :ছাট বা»ার জনO :কাথাওই :কােনা 
যকৃত পাওয়া যািMল না। :য সময়টােত :জিম ধীের 
ধীের মতুৃOর :কােল ঢেল পড়িছল আর �ক 
:সসময়টােতই হাজার মাইল দেূর এক� :ছাª শহের এক 
িবিMির ধরেনর সড়ক দঘু5টনায় পড়া দশ মােসর িশJ 
:জিস :বে¨ানেক তাড়াgেড়া কের িনেয় যাওয়া হিMল 
হাসপাতােল। যিদও মাথায় তীÅ আঘােতর ফেল :জিসর 
মিmp আর কাজ করিছল না, িক| :দেহর অনOানO 
অz6তOz¢েলােক িক| :রিòেরটেরর সাহােযO �কই 
কম5̀ ম কের রাখা হেয়িছল। :জিসর বাবা :রিডওেত 
িদন কেয়ক আেগই এক� যকৃেতর জনO :জিমর 
অিভভাবকেদর আিত5 র কথা Jেনিছেলন। :শাক\m িপতা 
এত দঃুেখর মােঝও মানিবক কত5 বO :বাধেক অLীকার 
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কেরন িন। িতিন পাম5ােনw :ভিজেটশেন চেল যাওয়া 
িনেজর :মেয়র অ`ত যকৃৎ� :জিমেক দান কের তােক 
বাঁচােনার :চ�া করার িসKাl িনেলন। :জিসর 
:রিòেরটর ব~ কের িদেয় তার যকৃৎ সংরি`ত কের 
িমেনেসাটায় পাঠােনার বOবjা করা হেলা। :জিমর বg 
6তীি`ত অে¡াপচার সফল হেলা। এভােবই :জিসর 
আকি²ক মতুৃO :সিদন :জিম িফCেক দান করল :যন 
এক নতুন জীবন। :সই ধার করা যকৃৎ িনেয় পুনজ�িবত 
:জিম আজও :বেঁচ আেছ-পড়ােশানা করেছ, িদিবO :হেস 
:খেল :বিড়েয় পার কের িদেয়েছ জীবেনর পিঁচশ� 
বছর! 

এবার আসুন ি6য় পাঠক আপনােদর িজিম 
টwিলউেজর ঘটনা�র সােথ পিরচয় কিরেয় :দই। এক 
Jî সকােল তcণ িজিম :লক িমিশগােনর ওপর :Cট 
করেত িগেয় একmর পুc বরেফর আmরণ :ভদ কের 
শীতল জেল তিলেয় যায়। ও অবjােতই িছল :স 
অেনক`ণ। 6ায় আধাঘÄা পের পথচারীরা তােক :সখান 
:থেক উKার কের। :দেখ মেন হিMল িজিম মারাই 
িগেয়েছ বিুঝ, তার èৎò�ন, নািড়, 0াস60াস িকছুই 
খুেঁজ পাওয়া যািMল না। িক| হাসপাতােলর জcির 
িবভােগ িনেয় িগেয় :সবাJMষা Jc করার 6ায় এক 
ঘÄা পের :ছেল�র :দেহ :যন জীবেনর _বিশ�O আবারও 
‘নতুন কের’ িফের আসেত Jc করল। আসেল ঠা�া 
পািনর তীÅ ঝাপটা িজিমর :দহেক এেকবাের অসাড় কের 
িদেয়িছল। যিদও সামিয়ক সমেয়র জনO èৎò�ন এবং 
ফুসফুসও ব~ হেয় িগেয়িছল, িক| তার অনOানO 
6েয়াজনীয় অz6তOz¢েলা িক| এক� ‘িমিনমাম :লেভেল’ 
কাজ কের যািMল। ঘটনা�েম :সই শি�টু�ই িজিমর 
:দেহ পুনরায় èৎò�ন আর 0াস60াস িফিরেয় আনার 
জনO িছল যেথ�। িচিকৎসেকরা একমত :য, বরফ শীতল 
পািন অেনক :`েvই :Ãােরাফেম5র মেতা অবেচতেকর কাজ 
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কের অিতশীতল তাপমাvায় তখন :দহ চেল যায় 
‘হাইবারেনশন’ বা শীতিন¾ায়-বOাঙ, সাপ, বাদড়ু, িকছু 
মােছর মেধO যা হরহােমশাই ঘটেত :দখা যায়। :দখা 
:গেছ এধরেনর অবjায় :দেহর িবপাকি�য়ার হার কেম 
যায়, এবং :দেহর জনO যতটু� খাবার িকংবা অি³েজন 
সুj অবjায় 6েয়াজন, তার :চেয় অেনক কম শি� খরচ 
কের :দহেক বাঁিচেয় রাখা স�ব। আর তাই এধরেনর 
পিরিjিতেত দীঘ5`ণ কা�েয়ও :বেঁচ যাওয়ার উদাহরণ 
িক| িজিম একা নয়। লাস :ভগােসর মেুর Åাউন 
আধাঘÄা, ইউটাহ শহের িমেশল ফা¤ এক ঘÄা আর 
কানাডার :তেরা মােসর িশJ এিরকা নরডবাই দইু ঘÄা 
ধের বরফ-জেল ডুেব অেচতন হেয় থাকবার পরও 
িচিকৎসকরা তােদর িক| বাঁচােত :পেরেছন। তেব 
সবেচেয় অবাক কেরেছ জাপােনর িমৎসুতাকা 
উিছেকািশর ঘটনা। জাপােনর :রােকা পাহােড়র 
তুষারাMs পিরেবেশ ২৪ িদন ধের অেচতন অবjায় 
পেড় থাকার পরও :কা¸ িস� :জনােরল হাসপাতােল 
:নওয়ার পর তােক :শষ পয5l বাঁিচেয় :তালা :গেছ204।  

এবাের আিস মতুৃO `েণর আেলাচনায়। :রাগীর 
মতুৃOর ‘স�ক’ সময় িনধ5ারণ করাটাও অেনকে`েv 
অসুিবধাজনক, কারণ :দখা :গেছ িবিভs অz6তOz 
:দেহর মতুৃOর পরও :বেঁচ থােক, :যমন মিmp ৫ িমিনট, 
èৎিপ� ১৫ িমিনট, িকডিন ৩০ িমিনট, ক¤াল :পিশ ৬ 
ঘÄা। অz :বেঁচ থাকার অথ5 হেলা তার :কাষ¢েলা 
:বেঁচ থাকা। :কাষ :বেঁচ থােক তত`ণই যত`ণ এর 
মেধO শি�র :জাগান থােক। শি� উৎপs হয় :কােষর 
অভOlরj মাইেটাকিNয়া :থেক। মাইেটাকিNয়ার 
কায5কািরতা ̀ ু" হেল :কােষরও মতুৃO হয়। কােজই :বাঝা 
যােM :য, মতুৃO :কােনা িবিMs ঘটনা নয়, বরং এক� 
                                                
204 Stone Alex, Suspended Animation : Is Induced hibernation the key to 

surviving a trip to the ER? Discover, May 2007. 
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6ি�য়া। :দেহর মতুৃO িদেয় এর 6ি�য়া Jc হয়, 
শরীেরর :শষ :কাষ�র মতুৃO পয5l এ 6ি�য়া চলেত 
থােক। 

 
আtা িনেয় পরীkা-িনরীkা 
আoার বOাপারটা এতই :কৗতূহেলা¥ীপক :য, সিতOই 
:দহাতীত :কােনা অিm£ আেছ িকনা তা অেনেকই 
পরী`া-িনরী`া কের যাচাই কের :দখেত :চেয়েছন। 
আর আoায় িব0াসী গেবষেকরা আoার অিm£ 6মােণর 
জনO নানা ধরেনর পরী`া-িনরী`ার আেয়াজন 
কেরেছন। ১৯২১ সােল ড. ডানকান মOাকেডাগাল তার 
িবখOাত ‘২১ \াম পরী`া’ সys কেরন। িতিন দািব 
কেরন, এই পরী`ার মাধOেম িতিন আoার ওজন িনণ5য় 
করেত :পেরেছন। তার পরী`া িছল খুবই সহজ। তার 
দািব অনযুায়ী িতিন ছয় জন :রাগীর মতুৃOকােল উপিjত 
িছেলন এবং মতুৃOর �ক আেগর এবং পরবত� মহূুেত5 র 
:দেহর ওজন :মেপ :দেখন, ওজেনর পাথ5কO ১১ \াম 
:থেক ৪৩ \ােমর মেধO (িমিডয়ায় :যমন আoার ওজন 
একদম মাপমেতা ২১ \াম বেল 6চার করা হয়, gবg 
তা অবশO পান িন।) �ক একইভােব িতিন ছয়� 
��েরর মতুৃO পয5েব`ণ কেরন, এবং একইভােব ওজন 
:মেপ :দেখন ওজেনর :কােনা পাথ5কO পাওয়া যােM না। 
এ :থেক িতিন িসKােl আেসন, মানেুষরই :কবল আoা 
আেছ। ��র িবড়াল জাতীয় ইতর 6াণীর আoা :নই। 
তার এই পরী`া িমিডয়ায় চমক সৃি� করেলও _ব^ািনক 
মহেল অিচেরই পিরতO� হয়। কারণ মOাকেডাগাল িনেজ 
বা অনO :কউই এই ২১ \ােমর পরী`া পুনব5ার সys 
কের সতOাসতO িনণ5য় করেত পােরন িন, যা _ব^ািনক 
মহেল \হণেযাগOতা পাওয়ার অনOতম মাপকা�। Jধু 
পরী`া� পুনব5ার সys করা :গল না-এ�ই :কবল 
নয়, পরী`ার উপাf বা :ডটা িনেয়ও িছল সমসOা। 
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মOাকেডাগাল িনেজই গেবষণাপেv Lীকার কেরিছেলন, তার 
গৃহীত ছয়� উপােfর মেধO দেুটােক িনেজই বািতল কের 
িদেয়িছেলন :কােনা ‘ভOাল’ু না থাকার কারেণ। দেুটা 
উপােf :দখােলন :য ওটােত ওজন ‘Êপ’ কেরেছ, এবং 
পরবত�কােল এই ওজন আরও কেম :গল (আoা 
:বাধহয় ‘খOােপ খOােপ’ :দহতOাগ করিছল!), আেরক� 
:ডটায় ওজন ,াস না ঘেট বরং িবপরীতটাই ঘটেত 
:দখা িগেয়িছল, পের এর সােথ যু� হেয়িছল অনO :কােনা 
,ােসর বOাপার-সOাপার (এে`েv :বাধহয় আoা িসKাl 
িনেত পারিছেলন না উিন িক :দহতOাগ করেবন, নািক 
করেবন না, নািক :দহতOাগ কের আবারও :দেহ পুনঃ 
6েবশ করেবন, নািক :দহেক িচরিবদায় জানােবন!); 
Jধু এক� উপাf :থেক ওজন ,ােসর বOাপারটা আঁচ 
করা :গল এবং জানা :গল এ� এক আউেïর ৩/৪ 
ভাগ205। এই এক�মাv :ডটা :থেক আসা িসKাl িভিfক 
:কােনা 6ব~ গেবষণা সামিয়কীেত jান করেত পারা 
অতOা¦য5 বOাপারই বলেত হেব। 

মOাকেডাগােলর ‘গেবষণার’ ফলাফল 6কােশর পর 
পরই ড. অগা�াস িপ Ãাক5  নােমর একজন ডা�ার 
আেমিরকান :মিডিসন জান5ােল মOাকেডাগােলর কােজর 
সমােলাচনা কের :লেখন :য, মOাকেডাগাল এখােন খুব 
Lাভািবক অনকু �র কথা ভুেল :গেছন, তা হেM এই 
ওজন ,ােসর (যিদ 6কৃতই ঘেট থােক) বOাপারটােক 
বা@ীভবেনর (evaporation) মাধOেম :দেহর পািন তOাগ 
িদেয় সহেজই বOাখOা করা যায়। বOাপার হেM, মতুৃO পর 
মহূুেত5 :দেহর র�সÏালন ব~ হেয় যায়, এবং ফুসফুেসর 
মধOকার বাতাস র�েক আর ঠা�া করেত পাের না। 
ফেল :দেহর তাপমাvা :বেড় যায় আর :দেহর :লামÝেপর 
মাধOেম পািন এভােপােরট কের :বর হেয় যাওয়ায় ওজন 
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ঘাটিত :দখা :যেত পাের। ড. অগা�াস িপ Ãােক5 র 
এই বOাখOা :থেক এটাও পিরpার হয় :কন ��েরর 
:`েv :কােনা ওজন ,ােসর বOাপার ঘেট িন। কারণ 
��র মানেুষর মেতা ঘােমর মাধOেম :দহেক ঠা�া কের 
না। এ কের ‘পOািwং’ (panting)-এর মাধOেম।  

আoা িনেয় আরও অেনেকই িবিভs পরী`া-িনরী`া 
কেরেছন। তার মেধO সবেচেয় উে¨খেযাগO হেলা <স 
:\সেনর মরণ6ািlক অিভ^তার (near death experience, 
সংে`েপ NDE) পরী`া। :দহ িবচুOত আoার অিmে£র 
সপে` আকষ5ণীয় সব অিভ^তার (Out of Body 
Experience, সংে`েপ OBE) কথা ঢালাওভােব অেনক 
মমুষুূ5 :রাগী :রাগমিু�র পর িবিভs িমিডয়ায় দািব 
কের থােকন। বOাপার¢েলা কতটু� সতO তা পরী`া 
কের সতOাসতO িনণ5য় করেত চাইেলন <স :\সন। 
কীভােব <স এ পরী`া� করেলন :সখােন যাওয়ার 
আেগ এই মরণ6ািlক অিভ^তা বা এনিডই এবং :দহ-
িবচুOত অিভ^তা বা ওিবই িনেয় সাধারণ পাঠকেদর 
জনO িকছু কথা বেল :নওয়া যাক। আমােদর খুব 
পিরিচত জেনর অিভ^তার কথাই বিল। :বশ ক’বছর 
আেগর কথা। ম�ুমনা সদসO এবং এই বইেয়র সহেলখক 
অিভিজৎ রােয়র জীবন সাথী বনOা একবার গািড়েত 
উঠেত িগেয় গািড়র দরজার সােথ মাথায় টíর :লেগ 
দাcণ আঘাত :পেলন। গািড়েত উেঠ বলেত লাগেলন 
তার সারা গা নািক অবশ হেয় যােM। িবপেদর কথা। 
তাড়াতািড় তােক হাসপাতােলর জcির-িবভােগ িনেয় 
যাওয়া হেলা। :চতন-অেচতেনর মাঝামািঝ :কােনা এক 
:�েট িছল :সসময়টা (পের বেলিছেলন সারাটা সময় 
নািক তার মেন হিMল :স মারা যােM, যিদও তার মেন 
হেয়িছল মতুৃO বOাপারটা :তমন ভয়ানক িকছু না)। 
হয়ত িকছু সমেয়র জনO ^ানও হািরেয় থাকেত পােরন 
িতিন। ভােলা :য, হাসপাতােলর জcির-িবভােগ :নওয়ার 
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পর ডা�ারেদর :সবাযে& িকছু`েণর মেধOই ^ান িফের 
:পেলন। একটু পের িদিবO সুj সবল হেয় বাসায় িফের 
এেলন। িক| হাসপাতােল ওই আেধা জাগা আেধা 
অেচতন অবjার মেধO এক িবরল অিভ^তা অজ5 ন 
কের :ফলেলন িতিন। এই অিভ^তার কথা িতিন এখনও 
সুেযাগ :পেলই বেল :বড়ান। িতিন :দখিছেলন (নািক 
বলা উিচত ‘অনভুব’ কেরিছেলন), িতিন নািক :দহ :থেক 
িবযু� হেয় সারা ক` জেুড় :ভেস :ভেস :বড়ােMন। 
তার :কােনা ওজন :নই। হালকা পালেকর মেতা হেয় 
:গেছন িতিন। ওভােব :ভেস :ভেসই হাসপাতােল 
ডা�ার-নাস5েদর শি¤ত মখু¢েলাও পিরpার :দখেত 
পািMেলন। সারা ঘেরর :কাথায় কী আেছ সবই 
:দখিছেলন উপর :থেক। :টিবেল রাখা পািনর )াস, 
িবছানার এেলােমেলা চাদর, িচিlত :লাকজেনর মখু, 
সবিকছু। সাইেকালিজ�রা এ অবjােকই বেলন ‘আউট 
অফ বিড এ³েপিরেয়ï’। িব0াসীরা এ¢েলােত আoার 
:দহ-িবচুOত অবjার অপািথ5ব িনদশ5ন খুেঁজ পান। মমুষুূ5 
বা মরণ6ািlক অবjােতই নািক এ অিভ^তা¢েলা :বিশ 
:দখা যায়। :রাগীেদর অেনেক এসময় িবরাট বড় 
টােনেলর :শেষ আেলা :দখা সহ নানা ধরেনর আিধ-
:ভৗিতক বOাপার-সOাপার 6তO` কেরন। :কউ :কউ 
হাসপাতােলর িবছানায় শািয়ত চািরিদেক ডা�ার-নাস5 
পিরেবি�ত িনেজর মতৃেদহ পয5l :দখেত পান। <স 
:\সন �ক করেলন এ অিভ^তার গ ¢েলা আসেলই 
সতO, নািক মমুষুূ5 অবjায় মেনাৈবকলO, তা এক� সহজ 
পরী`ার মাধOেম পরী`া কের :দখেবন। িতিন তার 
লOাপটপ� সােথ িনেয় এেলন আর তােত :6া\াম কের 
িবিভs রিঙন ছিব (:যমন, উেড়াজাহাজ, :নৗকা, 
6জাপিত, ফুল ইতOািদ) িবি`½ভােব ফু�েয় তুলেলন। 
তারপর িতিন লOাপটপ�েক jাপন করেলন হাসপাতােলর 
হােট5 র অে¡াপচার কে`র ছােদর কাছাকািছ :কাথাও 
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এমন একটা জায়গায় :যখােন অে¡াপচােরর সময় 
:রাগীর দিৃ� :পৗঁছায় না, িক| :দহিবযু� আoা হেয় 
সারা ক` :ভেস :ভেস :বড়ােল তা :রাগীর :দখেত 
পাওয়ার কথা। :\সন এনিডই এবং ওিডই’র দািবদার 
পÏাশ জন :রাগীর :`েv পরী`া� চালনা করেলন, 
িক| একজন :রাগীও লOাপটেপর ছিব¢েলােক স�কভােব 
বণ5না করেত পােরন িন206। �ক একই ধরেনর পরী`া 
Lতáভােব পিরচালনা কেরিছেলন ড. জOান :হােüন। 
িতিনও :\সেনর মেতাই :নেগ�ভ ফল :পেলন207।  

আসেল তাই পাওয়ার কথা। যিদ আoার মাধOেম 
তথাকিথত পরজগেতর সােথ :যাগােযাগ করা স�ব হেতা 
তেব এই নবO 6যুি� িব^ােনর জগেত ইেতামেধOই িবব 
ঘ�েয় :ফলত। আমােদর এত িদেনর 6েচ�ায় বÎবাদী 
ধOান ধারণার :য _ব^ািনক বিুনয়াদ পেল পেল গেড় 
উেঠেছ তা অিচেরই ¶েস পড়েতা, বদেল :যত িববত5 েনর 
মাধOেম 6ািণজগেতর এবং সেব5াপির মানেুষর উৎপিfর 
সামি\ক ধOান ধারণা। মানব আoার অিm£ 6মািণত 
হেল রাতারািত তা 6কৃিতেত মানষুেক 6দান করত এক 
অভূতপূব5 িবিশ�তা। িক| তা হয় িন। বরং িব^ােনর 
সাÂিতক সমেয়র সকল আিবpার :গেছ এই 
মানবেকি©ক ধারণার িবপরীেত। :কাপািন5কাস 6মাণ 
কেরিছেলন আমােদর আবাসভূিম পৃিথবী নােমর \হ� 
:কােনা িবিশ� \হ নয়, এ� না মহািবে0র না এ 
:সৗরজগেতর :ক©। বরং ল` :কা� \হ তারকার 
িভেড় হািরেয় যাওয়া সামানO \হ ছাড়া এ� িকছু নয়। 
এ :যন িছল সনাতন িচlাভাবনার িপেঠ এক ôঢ় 
চাবকু। এতিদনকার 6চিলত ôপকথা, উপকথা আর 
ধম5\েÉর বাণীেত পৃিথবী :য িবিশ� jান অিধকার 
                                                
206 Bosveld, Jane, Soul Search : Can science ever decipher the secrets of the 

human soul? Discover, June 2007 
207 Robert Todd Carroll, Near-death experience (NDE), Skeptic’s Dictionary, 

Last updated 12/03/07, http ://skepdic.com/nde.html  
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কেরিছল তা :কাপািন5কােসর এক চাবেুক :যন ল�ভ� 
হেয় :গল। তারপর ডারউইন এেস কষেলন আেরক দফা 
চাবকু। িতিন :দখােলন, এ পৃিথবীর মেতা এর বািস�া 
মানষুও :কােনা িবেশষ সৃি� নয়, বরং অনOানO 
6াণী�েলর মেতাই দীঘ5িদেনর �মিববত5 েনর ফল। 
এতিদন ধের মানষু িনেজেক সৃি�র :ক©jেল বিসেয়, 
িনেজেক ঈ0েরর আপন 6িতমিূত5 েত সৃ� :ভেব :য িব0াস 
jাপন কের এেসিছল, ডারউইেনর িববত5 ন তে�র ধাíায় 
:সই িব0ােসর অªািলকা :যন তােসর ঘেরর মেতাই 
:ভেঙ পড়ল। পরবত�কােল আেলকজা§ার ওপািরন, 
হােüন, ইউের-িমলার, িসডিন ফে³র �িমক গেবষণা 
িববত5 নেক িনেয় :গল সূ$ রাসায়িনক mের-যা অৈজব 
পদাথ5 :থেক _জব পদােথ5র উে±ষেক (অৈজবজিন) 
_ব^ািনক সমােজ 6িতিtত কের িদল। বÎত _ব^ািনক 
সমােজ অৈজবজিন এবং িববত5 ন তে�র 6িতtার পর 
:থেক মানষু আoার অিm£ ছাড়াই জীবেনর উৎপিf, 
িবকাশ ও িববত5 নেক বOাখOা করেত পাের। :কৗতূহলী 
পাঠেকরা এ িবষেয় আরও জানেত চাইেল ‘িববত5 েনর 
পথ ধের’ (অবসর, ২০০৭) এবং ‘মহািবে0 6াণ ও 
বিুKমfার :খাঁেজ’ (অবসর, ২০০৭) বই দ�ু পেড় :দখেত 
পােরন।  

িক| তাহেল 6k হেM আoা যিদ নাই থাকল, 
িবিভs জেনর মরণ6ািlক অিভ^তা¢েলােক (এনিডই 
এবং ওিডই) কীভােব বOাখOা করা যােব? ওই :য 
হাসপাতােল Jেয় Jেয় :য :দখেত পায় তারা 
হাসপাতােলর ক` জেুড় :ভেস :ভেস :বড়ােM? এরা িক 
সবাই তেব িমেথO বলেছ? না :মােটও তা নয়। আর 
তাছাড়া ওভােব সবাইেক িমেথOবাদী বানােত :গেল ‘ঠগ 
বাছেত গাঁ উজােড়র’ দশা হেব। কারণ এধরেনর ওিডই-
অিভ^তা6া½ মানেুষর সংখOা এ পৃিথবীেত :নহাত কম 
:তা নয়। :দহ :থেক :বর হেয় :ভেস :ভেস :বড়ােনাই 
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:কবল নয়, :কউ এ সময় টােনেলর :শষ6ােl উñল 
আেলা :দখেত পায়, :কউবা মতৃ :লাকজেনর (:যমন 
সl, িযJি÷�, মহুাnদ, :ফেরশতা, মতৃ আoীয়Lজন 
6ভৃিত) :দখা পায়। এক� পিরসংখOােন :দখা :গেছ 
আেমিরকার শতকরা 6ায় ১৫-২০ ভাগ :লাক মেন 
কের তােদর জীবেনর :কােনা না :কােনা সময় ওিডই 
বা এনিডই এর অিভ^তা হেয়িছল। এ¢েলার কী 
বOাখOা?  

এর বOাখOা অবশOই আেছ, এবং তা _ব^ািনক 
অনসু~ােনই :বিরেয় এেসেছ। িব^ানীরা মেন কেরন 
মিmp আমােদর :দেহর এক অিত জ�ল অz। কী রকম 
জ�ল একটু ক না করা যাক। মিmেpর জ�লতােক 
অেনক সময় মহািবে0র জ�লতার সােথ তুলনা করা 
হেয় থােক। :কা� :কা� \হ-ন`v ছিড়েয় িছ�েয় 
:থেক আমােদর পিরিচত সুিবশাল এই মহািবে0 _তির 
হেয়েছ িবশাল বপুর সব :সৗরজগৎ িকংবা ছায়াপেথর। 
�ক একই রকমভােব বলা যায়, আমােদর কেরা�র 
:ভতের 6ায় :দড় িকেলা ওজেনর এই থকথেক ধূসর 
পদাথ5�র মেধO গাদাগািদ কের লিুকেয় আেছ 6ায় দশ 
হাজার :কা� িনউরন আর :কা� :কা� সায়নOাপেসস; 
আর :সই সােথ :সিরÅাম, :সিরেবলাম, ডাইেসেফলন আর 
:Åইনে�েম িবভ� হেয় _তির কেরেছ জ�লতম সব 
কাঠােমার। ২০০২ সােল িপএইচিড-র কােজর অংশ 
িহেসেব  যখন মানব মিmেpর মেডিলং করেত হেয়িছল 
তখন :Åেনর 6ায় :ততাি¨শ� কাঠােমা বা 6তOz 
শনা� কের মেডিলং কেরিছলাম208। :স¢েলার িছল 
িবদঘুেট সমm নাম কপ5াস কOােলাসাম, ফরিন³, 
িহেপাকOাyাস, হাইেপাথOালমস, ইনসুলা, গাইরাস, কেডট 
িনউিÃয়াস, পুটােমন, থOালামাস, সাব�Oানিশয়া নায়া\া, 
                                                
208  Avijit Roy, Construction of Physics-based brain atlas and its application, 

PHD Thesis, NUS, 2007 
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:ভিG�লাস ইতOািদ। আমােদর িচlাভাবনা, কম5কা�, 
চালচলন এবং 6াতOিহক অিভ^তা অেনকাংেশই মিmেpর 
এই সমm িবদঘুেট নামধারী 6তOz¢েলার স�ক 
কম5কাে�র এবং তােদর কােজর সমåেয়র ওপর 
িনভ5 রশীল। :দখা :গেছ, মিmেpর :কােনা অংশ 
আঘাত6া½ হেল, িকংবা এর কাজকম5 বাধা\m হেল 
নানারকেমর অ�ুতুেড় এবং অতীি©য় অনভূুিত হেত 
পাের।  

:যমন, কপ5াস কOােলাসাম নােমর ¢c£পূণ5 কাঠােমা� 
মিmেpর বামিদক এবং ডানিদেকর কােজর সমåয় সাধন 
কের থােক। আমরা সবাই জািন :য, আমােদর :Åন 
এক� হেলও এ� মলূত ডান এবং বাম-এই দইু :গালােধ5 
িবভ�। এই দইু :গালাধ5েক আ`িরক অেথ5ই আটেক 
রােখ দইু :গালােধ5র �ক মাঝখােন বেস থাকা কপ5াস 
কOােলাসাম নােমর 6তOz�। :কােনা কারেণ মাথার 
মাঝখােনর এই অংশ� আঘাত6া½ হেল মাথার বামিদক 
এবং ডানিদেকর স�ক সমåয় বOাহত হয়। ফেল :রাগীর 
_@ত-স�ার (Split Brain experience) উ�ব ঘটেত পাের।  

ষােটর দশেক রজার :òির, উইলসন এবং মাইেকল 
গOাজািনগার িবিভs পরী`া-িনরী`ায় :বিরেয় আেস 
মজার মজার সব তথO। :দখা :গল এধরেনর :রাগীেদর 
মাথার বামিদক এক ধরেনর িচlা করেছ :তা ডানিদক 
করেছ আেরক ধরেনর িচlা209। মাথার দইু ভাগই 
আলাদা আলাদাভােব কনশাস বা :চতনাময়। মাথার 
বাম অংশ :পশাগত জীবেন ÊাফটসমOান হেত চায়, :তা 
ডান অংশ হেত চায় :রিসং Êাইভার210! এখন যারা 
আoার অিmে£ িব0াসী, তােদর কােছ সহেজই এ 6k� 
উûাপন করা যায়, মিmp-িবভ� _@তস�াধারী 
                                                
209 Blackmore, Susan, Consciousness : A Very Short Introduction (Very 

Short Introductions) (Paperback), 2005, Oxford University Press. 
210 Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press, USA; 

New Paperback edition, 2002.  
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:রাগীেদর :দেহ িক তাহেল দ�ু আoা িবরাজ করেছ? 
বাড়িত আoা� তাহেল :দেহ :কােûেক এেলা? :বাঝাই 
যােM, আoার অিm£ িদেয় এই ঘটনার বOাখOা :মেল 
না, এর বOাখOা স�কভােব িদেত পাের ‘ি@খি�ত মিmp’ 
এবং মাথার মাঝখােন থাকা কপ5াস কOােলাসাম নােমর 
¢c£পূণ5 অেzর কাজকম5।  
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িচt : এই বইেয়র সহেলখক অিভিজৎ রায়েক িপএইচিডর কােজর 
অংশ িহেসেব মানব মিmেpর িবিভs অংশ শনা� কের িv-মািvক 

মেডিলং করেত হেয়িছল। ৪৩� অংশ স�কভােব শনা� কের 
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মেডিলং কেরিছেলন িতিন। উপেরর ছিবেত :সই মেডিলং-এর 

অংশিবেশষ :দখােনা হেয়েছ। িব^ানীরা বেলন, আমােদর িচlাভাবনা, 
কম5কা�, চালচলন এবং 6াতOিহক অিভ^তা অেনকাংেশই মিmেpর 
এই সমm 6তOz¢েলার স�ক কম5কাে�র এবং তােদর সমåেয়র 

ওপর িনভ5 রশীল। 
 
আবার িব^ানীরা এও :দেখেছন, হাইেপাথOালামাস 

নােম মিmেpর আেরক� 6তOzেক কৃিvমভােব _বদOুিতক 
উ¥ী½ কের (মলূত মগৃীেরাগ সারােত এ 6ি�য়া� 
বOবèত হেতা) :দহিবচুOত অবjার সৃি� করা যায়, 
অlত :রাগীরা মানিসকভােব মেন কের :য :স :দহ 
িবযু� হেয় :ভেস :ভেস :বড়ােM। এধরেনর অবjা সৃি� 
হয় মিmেp কাব5ন ডাই-অ³াইেডর পিরমাণ :বেড় :গেল 
(হাইপারকািব5য়া) িকংবা :কােনা কারেণ রে� 
অি³েজেনর পিরমাণ কেম :গেল (হাইপি³য়া)। িকছু 
িকছু Êাগ :যমন, কOাটািমন, এলএসিড, িসেলাকারিপন, 
:মসকািলন 6ভৃিতর 6ভােব নানা ধরেনর অনভূুিতর 
উ�ব হয় বেল 6মাণ পাওয়া :গেছ। এ সমm Êােগর 
6িতি�য়া িহেসেব অৈচতনOাবjা :থেক Jc কের :দহ-
িবযু� অনভূুিত, আেলার ঝলকািন :দখা, পূব5জে±র ²ৃিত 
:রামÉন, ধম�য় অিভ^তা সবিকছুই পাওয়া স�ব। এক 
ভ¾েলাকেক িচনতাম িযিন িযJি÷�েক :দখার এবং 
পাওয়ার জনO এলএসিড :সবন করেতন। আমােদর 
আেরক ব~ু 6থমবােরর মেতা গাঁজা :খেয় এমন সব 
কা� করা Jc কেরিছল যা মেন পড়েল এখনও হািস 
পায়। হাড় কাঁপােনা শীেতর রােত ‘গরেম পুইড়া 
যাইতািছ’, ‘আমাের হাসপাতােল িনয়া যা’ বেল হাউ মাউ 
কাঁদেত আর চOাঁচOাঁেত লাগেলা। আমােদর তখন সদO 
_কেশােরাfীণ5 বয়স, কেলজ পািলেয় ‘গাঁজা :খেল :কমন 
লােগ’ এই রহসO উOঘাটেন আমরা তখন বOm। ভয়ই 
:পেয় িগেয়িছলাম :স রােত। যিদও :শষটায় ব~ু�েক 
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হাসপাতােল িনেত হয় িন, িক| পরিদন তার পাংJ 
মেুখর িদেক তািকেয়ই বেুঝিছলাম কী ধকলটাই :গেছ 
তার ওপর িদেয় সারা রাত। সবাই িমেল :চেপ ধরায় 
:স বেলিছল, ‘সারা রাত আিম Jধু :দখিছলাম আিম 
একটা িনকষ কােলা অ~কার টােনেলর মধO িদেয় :হঁেট 
চেলিছ, আর সবিকছু আমার ওপের :ভেঙ পড়েছ’। গরম 
গরম বেল চOাঁচািঁMিল :কন-এ 6k করায় বেলিছল, তার 
নািক মেন হেয়িছল টােনেলর :শেষই :দাজেখর আ¢ন, 
:স আ¢েন নািক তােক পুিড়েয় ঝলিসেয় কাবাব বানােনা 
হেব! বলা বাgলO, উদাহরণ :থেক :বাঝা যায়, মরণ-
6ািlক এবং :দহ-িবযু� অনভূুিত¢েলা আসেল িকছুই 
নয়, আমােদর মিmেpরই øায়িবক উেfজনার ফসল। আর 
এজনOই 4শানঘােটর :কােনা :কােনা সাধু-সsOাসী :কন 
গাঁজা, চরস, ভাং :খেয় ‘মা কালীেক :পেয় :গিছ’ :ভেব 
নাচানািচ কের, তা :বাঝা যায়।  

এ 6সেz 6খOাত িব^ানী সুজান ËOাকেমােরর কথা 
বলা :যেত পাের। সুজান ËOাকেমার মরণ-6ািlক 
অিভ^তা িবষেয় িবেশষ^ একজন মেনািব^ানী, 
ইংলOাে§র ওেয়� ইউিনভািস5�র অধOাপক। এক সময় 
:টিলপOািথ, ইএসিপ, পরামেনািবদOায় িব0াসী থাকেলও, 
আজ িতিন এ সমm অেলৗিককতা, ধম5 এবং পরজগৎ 
স¯ে~ সংশয়ী। সংশয়ী হেয়েছন িনেজ _ব^ািনকভােব 
এ¢েলার অনসু~ান কেরই। িতিন ‘ডাইং টু িলভ’, ‘ইন 
সাচ5  অফ দO লাইট’ এবং ‘িমম :মিশন’ সহ বg বইেয়র 
6েণতা। িতিন তার ডাইং টু িলভ : িনয়ার :ডথ 
এ³েপিরেয়ï (১৯৯৩) বইেয় উে¨খ কেরেছন 
অ³েফােড5  অধOয়নকালীন (সfুেরর দশেক) িতন ব~ুর 
সােথ িমেল মািরজয়ুানা :সবন কের কীভােব একিদন 
তার ‘আউট অব বিড’ অিভ^তা হেয়িছল, কীভােব িতিন 
টােনেলর মধO িদেয় :ভেস :ভেস :বিড়েয়িছেলন, 
অ³েফােড5 র িবিüেঙর বাইের ভাসেত ভাসেত 
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আটলািwক মহাসাগর পািড় িদেয় িনউইয়েক5  :পৗঁেছ 
িগেয়িছেলন, তারপর আবার িনেজর :দেহ িফের 
িগেয়িছেলন211। তার এ অভূতপূব5 অিভ^তার কািহিন 
িলিপবK কের রাখা আেছ ‘The Archives of Scientists’ 
Transcendent Experiences (TASTE) ওেয়বসাইেট212। িক| 
সুজান ËOাকেমার যা কেরন িন তা হেলা অনOানO ধম5া~ 
বOি�বেগ5র মেতা ‘ধম�য় আধOািoকতার অপার মিহমায়’ 
আPত হেয় যাওয়া, িকংবা এ ঘটনার :পছেন অকাটO 
6মাণ িহেসেব æ�া, আoা িকংবা পরজগেতর অিm£েক 
:মেন :নওয়া। বরং িতিন যুি�িনtভােব এনিডই এবং 
ওিবই-এর _ব^ািনক কারণ অনসু~ান কেরেছন এবং 
উপসংহাের :পৗঁেছেছন :য, মরণ 6ািlক অিভ^তা¢েলা 
:কােনা পরকােলর অিmে£র 6মাণ নয়, বরং এ¢েলােক 
ভােলামেতা বOাখOা করা যায় øায়-ুরসায়ন, শরীরিব^ান 
এবং মেনািব^ান :থেক আহিরত ^ােনর সাহােযO।  

 

                                                
211 Blackmore, Susan, Dying to Live : Near-Death Experiences, 1993, 

Prometheus Books. 
212 http ://www.issc-taste.org/index.shtml 
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িচt : মরণ 6ািlক অিভ^তার সময় অেনেকই টােনল বা 
সুরz :দেখ থােকন 

:কন মরণ 6ািlক অিভ^তা¢েলােত :কবলই টােনল 
বা সুরz :দখা যায়? িব0াসীরা বেলন, ও� ইহজগৎ 
আর পরজগেতর সংেযাগ পথ। টােনেলর :পছেন আেলার 
িদগl আসেল পরজগেতর 6তীকী ôপ। িক| তাহেল 
অবধািরতভােব 6েkর উদয় হয় :কন :কবলই সুরz? 
:কন কখনও দরজা নয় িকংবা নয় :কােনা :বেহিm 
কপাট িকংবা নয় ি\ক িমেথালিজর আoা পারাপােরর 
:সই ‘িরভার �Oায়³’? এখােনই সামেন চেল আেস 
আধOািoকতার সােথ িব^ােনর িবেরােধর 6k�। 
িব^ানীরা বেলন, ‘সুরz দশ5ন’ আসেল মরণ 6ািlক 
:কােনা বOাপার নয়, নয় :কােনা অপািথ5ব ইিzত। 
:সজনOই মরণ 6ািlক অবjার বাইেরও মগৃীেরাগ, 
মাইে\েনর বOথার সময় অেনেক সুরz :দেখ থাকেত 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 236 

পােরন। িবেশষ^রা বেলন, সুরz :দখা :যেত পাের মিmp 
যখন থােক খুবই Ãাl, uাl, িকংবা :কােনা কােজ যখন 
:চােখর ওপর অতOিধক চাপ পেড়। আবার কখনও সুরz 
:দখা :যেত পাের এলএসিড, সাইেলািকিবন িকংবা 
:মসকািলেনর মেতা Êাগ-:সবেন। আসেল øায়ুজ-কে¨াল 
(Neural Noise) এবং অ`ীয়-কর�কাল জিরপেণর (Retino-
Cortical Mapping) সাহােযO টােনেলর মধO িদেয় আঁধার 
:থেক আেলােত 6েবেশর অিভ^তােক বOাখOা করা 
যায়213। িশকােগা িব0িবদOালেয়র øায়ুজীবিব^ানী জOাক 
:কায়ান (Jack Cowan) ১৯৮২ সােল পুেরা 6ি�য়া�েক 
এক� _ব^ািনক জান5ােল গািণিতক মেডেলর সাহােযO 
বOাখOা কেরেছন214। তার মেডেলর সাহােযO :কায়ান 
:দিখেয়েছন, কেট5 ে³ :ডারা দাগ থাকেল তা আমােদর 
:চােখ অেনকটা সিপ5ল ��লী (Spirals) আকাের ôপ 
:নেব। এ¢েলা আমরা :ছাটেবলায় ‘দিৃ� িবîেমর’ (Visual 
Illusion) উদাহরণ িহেসেব :দেখিছ। িনেচ পাঠকেদর জনO 
এমনই এক� ছিব :দওয়া হেলা। ছিব� :দখুন। 
ব�েরখা¢েলােক সিপ5লাকার ��লী বেল িবîম হেব। 
যিদও বাmবতা হেলা, ব�েরখা¢েলা এেকক� বfৃ।  

মরণ 6ািlক অিভ^তা লােভর সময় 6ায় একই 
রকম িবîম ঘেট মিmেpর মেধOও। Êাগ :সবেনর ফেল 
িকংবা অতOিধক :টনশেন িকংবা অনO :কােনা কারেণ 
রে� অি³েজেনর পিরমাণ কেম :গেল িভজয়ুাল কেট5 ে³র 
গিত6কৃিত সতত বাধা6া½ হয়। ফেল এ সময় বOি�রা 
িনেজেদর অজােlই টােনল-সদশৃ পOাটােন5র দশ5ন :পেয় 
থােকন। এটাই সুরz-দশ5েনর মলূ কারণ। সুরz দশ5েনর 
এই øায়ুজ-কে¨াল এবং অ`ীয়-কর�কাল জিরপেণর 
গািণিতক মেডল�র পরবত�কােল আরও উsিত ঘটান 
                                                
213 S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. 

Journal of Near-Death Studies, 8 :15-28, 1989 
214 Susan Blackmore, Near-Death Experiences : In or out of the body? 

Skeptical Inquirer 1991, 16, 34-45. 
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পল :Åসলফ, সুজান ËOাকেমার এবং �িCয়াে¤া এবং 
অনOানOরা215।  

 
 
 

িচt : ব�েরখা¢েলােক সিপ5লাকার ��লীর টােনল বেল িবîম 

হেM। যিদও বাmবতা হেলা, ব� :রখা¢েলা এেকক� বfৃ। 6মাণ 
িহেসেব ও¢েলার ওপর আঙুল ঘুিরেয় :দখেত পােরন। 

 
 

                                                
215 Bressloff, Paul C., Jack D. Cowan, Martin Golubitsky, Peter J. Thomas, 

and Matthew C. Wiener. What Geometric Visual Hallucinations Tell Us 
About the Visual Cortex. Neural Computation. Vol. 14, No. 3, 473-491, 
2002 
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িচt : øায়ুজ-কে¨াল এবং অ`ীয়-কর�কাল জিরপেণর 
সাহােযO সুরz দশ5েনর অিভ^তােক বOাখOা করা যায়। 
 

কােজই :বাঝা যােM সুরz-দশ5েনর মােঝ অেলৗিকক বা 
অপািথ5ব :কােনা বOাপার :নই, :নই :কােনা পারেলৗিকক 
রহসO, যা আেছ তা এেকবাের িনরস, িনখাঁদ িব^ান। 
বলা বাgলO, সতOিজৎ রােয়র :ফল ু িমিfেরর :গােয়�া 
গে র মেতা ‘সুরz-রহসO’ :শষ পয5l সমাধান কেরেছ 
িব^ানীরাই। Jধু রহসO সমাধান নয়, গািণিতক মেডল 
টেডল করাও সারা। Jধু তাই নয়, টােনেলর পাশাপািশ 
:কন িযJি÷� িকংবা মতৃ-আoীয়Lজেনর :দখা পাওয়া 
যােM তারও _ব^ািনক বOাখOা পাওয়া যােM। িব^ানীরা 
বেলন, বOাপারটা হয়ত পুেরাটাই সমাজ-সাংCৃিতক। 
িযJি÷ে�র :দখা পান তারাই, যারা দীঘ5িদন ি÷�ীয় 
আবহাওয়ায় বড় হেয়েছন, বাবা মা, িশ`ক, পাড়া-
পড়িশেদর কাছ :থেক ‘ি÷�ীয় ধOানধারণা’ :পেয়েছন। 
একজন িহ� ুকখেনাই মরণ 6ািlক অিভ^তায় ি÷ে�র 
:দখা পান না, িতিন পান িবHু, ই© বা ল$ীর :দখা, 
আর না হেল ‘যমদেূতর’। আবার একজন মসুিলম হয়ত 
:সে`েv দশ5ন লাভ কেরন আজরাইল :ফেরশতার। :বাঝা 
যােM, ধম�য় ‘িদবO দশ5ন’ :কােনা ‘সব5জনীন সতO’ নয়, 
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বরং, আজ± লািলত ধম5ানগুতO আর িনজ িনজ সংCৃিতর 
রকমেফের বOি�-িবেশেষ পিরবিত5 ত হয়। কােজই, ঈ0র 
দশ5নই বলনু আর ধম�য় ‘িদবO দশ5ন’ই বলনু, এ¢েলার 
উৎসও আসেল মানব মিmpই। :দখা :গেছ মিmেpর 
:কােনা :কােনা অংশেক উেfিজত করেল মানেুষর পে` 
ভূত, :6ত, Êা�লা :থেক Jc কের শয়তান, :ফেরশতা 
িকংবা ঈ0র দশ5ন সবিকছুই স�ব। এ বOাপারটা আরও 
িবশদভােব বঝুেত হেল আমােদর মিmেpর এক� 
¢c£পূণ5 অংশ-‘:টেyারাল :লাব’ স¯ে~ জানেত হেব। 

 
cটেmারাল cলাব : মিsে�র ‘গড sট’?  
িবে0র তাবৎ িব^ানী আর গেবষেকর দল অেনকিদন 
ধেরই সে�হ করিছেলন, ঈ0র দশ5ন, িদবOদশ5ন, িকংবা 
ওিহ 6াি½র মেতা ধম�য় অিভ^তা¢েলা আসেল :æফ 
মিmpস�াত? :সই ১৮৯২ সােলর আেমিরকার 
পাঠOপুmক¢েলােতও এিপেলিQর সােথ ‘ধম�য় আেবেগর’ 
সাযুজO :খাঁজার :চ�া করা হেয়িছল। বOাপারটা আরও 
ভােলামেতা :বাঝা :গল িবগত শতেকর মধOবত� সমেয়। 
১৯৫০ সােলর িদেক উইüার :পনিফü নােমর এক 
িনউেরাসাজ5 ন মিmেp অে¡াপচার করার সময় :Åেনর 
মেধO ইেলকে�াড ঢুিকেয় মিmেpর িবিভs অংশেক 
_বদOুিতকভােব উ¥ী½ কের :রাগীেদর কােছ এর 
6িতি�য়া জানেত চাইেতন। যখন :কােনা :রাগীর :`েv 
‘:টেyারাল :লাব’ (ছিবেত :দখুন)-এ ইেলকে�াড ঢুিকেয় 
উ¥ী½ করেতন, তােদর অেনেক নানা ধরেনর ‘গােয়িব 
আওয়াজ’ Jনেত :পেতন, যা অেনকটা ‘িদবO দশ5েনর’ 
অনôুপ216। এই বOাপারটা আরও পিরpার হেলা, ১৯৭৫ 
সােল যখন :বা�ন :ভেটরাï অOাডিমিনেëশন 
হাসপাতােলর øায়-ুিবেশষ^ নরমান :গসচ উই§-এর 
                                                
216 David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind, 

October/November 2007 
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গেবষণায় 6থমবােরর মেতা এিপেলিQ বা মগৃীেরােগর 
সােথ :টেyারাল :লােব _বদOুিতক িমসফায়ািরং-এর 
একটা সyক5  খুেঁজ পাওয়া :গল। একই �মধারায় 
কOািলেফািন5য়া িব0িবদOালেয়র øায়-ুিবেশষ^ িভলায়ানরু 
এস রামাচা©ন তার গেবষণায় :দখােলন, :টেyারাল 
:লাব এিপেলিQ :রাগীেদর :`েvই ঈ0র-দশ5ন, ওিহ-
6াি½র মেতা ধম�য় অিভ^তার আLাদেনর স�াবনা 
:বিশ217। এ¢েলা :থেক হয়ত অনমুান করা যায়, :কন 
আমােদর পিরিচত ধম5 6বত5 কেদর অেনেকই ‘ওিহ-
6াি½র’ আেগ ‘ঘÄা¶িন Jনেত :পেতন’, ‘গােয়িব 
কþLর Jনেত :পেতন’ , তােদর ‘কাঁপুিন িদেয় ºর 
আসত’ িকংবা তারা ‘ঘন ঘন মছূ5 া :যেতন’218। 

 

                                                
217 V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain : 

Probing the Mysteries of the Human Mind, Harper Perennial, 1999. 
218 দী`ক ¾ািবড়, মানেুষর পয়গ¯র হেয় ওঠার সুলকু-স~ান, 

ম�ুােåষা, 6থম বষ5, 6থম সংখOা। 
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িচt : মিmেpর :টেyারাল :লাব : অেনক িব^ানীই মেন কেরন 

মিmেpর এই অংশ�ই হয়ত ধম�য় 6েণাদনার মলূ উৎস। এই 
অংশ� িনেয় গেবষণা কের িকছু িকছু :`েv আধOািoকতার সােথ 

এিপেলিQর :জারােলা সyক5 ও পাওয়া :গেছ। 
 

এই ধরেনর গেবষণা :থেক পাওয়া ফলাফেল উ@Kু হেয় 
কানাডার লেরিwয়ান ইউিনভািস5�র অধOাপক মাইেকল 
পারিসzার আরও একধাপ সাহসী গেবষণায় হাত িদেলন। 
িতিন ভাবেলন, :টেyারাল :লােব _বদOুিতক তারতমO 
যিদ ধম�য় 6েণাদনার উৎস হেয়ই থােক তেব, উেàাভােব 
মিmেpর এই :গাদা অংশ�েক উ¥ী½ কেরও :তা 
কৃিvমভােব ধম�য় 6েণাদনার আেবশ আLাদন করা 
স�ব, তাই না? হOাঁ, অlত তাি�কভােব :তা তা স�ব। 
ড. পারিসzার �ক তাই করেলন। িতিন :টেyারাল 
:লাবেক কৃিvমভােব উ¥ী½ কের ধম�য় আেবশ পাওয়ার 
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জনO _তির করেলন তার িবখOাত ‘গড :হলেমট’। এই 
:হলেমট মাথায় পের বেস থাকেল নািক ‘িরিলিজয়াস 
এ³েপিরেয়ï’ আহরণ করা স�ব। :হলেমট বানােনার 
পর অিফিশয়ািল 6ায় ছ’শ জনেক এ� পিরেয় পরী`া 
চালােনা হেয়েছ। এেদর 6ায় ৮০ শতাংশ বেলেছন, তােদর 
এক ধরেনর অপািথ5ব অনভূুিত হেয়েছ219। তারা অনভুব 
কেরেছন, :কােনা অশরীরী :কউ (িকংবা :কােনা 
িòিরট) তােদর ওপর নজরদাির কেরেছ। অেনেকর 
অিভ^তার মাvা এর :চেয়ও :বিশ। :যমন, এক নারী 
:হলেমট পরার পর মেন হেয়েছ িতিন তার মতৃ মােয়র 
সা`াৎ :পেয়েছন। আেরক নারীর কােছ এই অশরীরী 
অিm£ এতটাই 6বল িছল :য, পরী`ার :শেষ যখন 
অশরীরী আoা হাওয়ায় িমিলেয় িগেয়িছল, িতিন ফঁুিপেয় 
ফঁুিপেয় কাঁদেত Jc করেলন। :হলেমট মাথায় পরার 
পর িÅ�শ সাংবািদক আয়ান কটেনর পুেরা সময়টা 
িনেজেক িত¸িত িভ`ু বেল িবîম হেয়িছল। িব^ানী 
সুজান ËOাকেমােরর অিভ^তাটাই :বাধহয় এে`েv 
সবেচেয় মজার। িতিন িনউ সােয়িw� পিvকায় িনেজর 
অিভ^তা বণ5না কেরন এভােব220- 

আমার হঠাৎ মেন হেলা :কউ আমার পা ধের টানেছ, 
দমুেড় মচুেড় ন� কের িদেM।, তারপর ধাíা :মের 
আমােক :দওয়ােল :ফেল িদল। পুেরা বOাপারটা আমার 
কােছ :যন িবনা :মেঘ বRপাত; িক| ঘটনাটা িছল 
িদেনর আেলার মেতাই পিরpার। আমার 6থেম 6চ� 
রাগ হিMল, পের রােগর jান �মাåেয় দখল কের িনল 
ভীিত...। 
 

অধOাপক ËOাকেমার পের বেলিছেলন, ‘পারিসzােরর 

                                                
219  John Horgan, The God Experiments : Five researchers take science where 

it’s never gone before, Discover, December, 2006 
220 Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002 
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লOাবেরটিরেত আমার সিÏত অিভ^তা এক কথায় 
অিব²রণীয়। পের যিদ :বিরেয় আেস :কােনা Oািসেবা 
এেফে�র কারেণ আিম এ¢েলার মধO িদেয় :গিছ, তাহেল 
অবাকই হেবা।’ 

তেব সবার :`েvই :য ‘গড :হলেমট’ একই 
রকমভােব কাজ কেরেছ তা িক| নয়। একবার গড 
:হলেমেটর কায5কািরতা :দখােনার জনO আমáণ জানােনা 
হেয়িছল িবখOাত িব^ানী অধOাপক িরচাড5  ডিকïেক। 
ডিকï িববত5 নবােদ িবেশষ^ একজন িব^ানী, পাশাপািশ 
সবসময়ই ধম5, অেলৗিককতা 6ভৃিত িবষেয় উৎসুক। 
ধেম5র একজন কেঠার সমােলাচক িতিন। িনেজেক 
কখেনাই ‘নািmক’ িহেসেব পিরিচত করেত পেরায়া কেরন 
না। ঈ0ের িব0াস তার কােছ িবîািl বা ‘িডলশুন’, 
ধেম5র বOাপারটা তার কােছ ‘ভাইরাস’। এেহন বOি�েক 
:হলেমট পিরেয় তার মেনর মেধO :কােনা ধরেনর ‘ধম�য় 
অনভূুিত’ :ঢাকােনা যায় িকনা, এ িনেয় অেনেকই খুব 
উৎসুক িছেলন।  
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িচt : মাইেকল পারিসzার উ�ািবত ‘গড :হলেমট’ 

 
িরচাড5  ডিকï খুব আ\হভেরই এই পরী`ায় ‘িগিনিপগ’ 
হেত রািজ হেলন ২০০৩ সােল। ডিকï পারিসzােরর 
লOাবেরটিরেত এেস :হলেমট পের :চ¯াের ঢুকেলন। যথা 
সময় :বিরেয়ও আসেলন। এেস িবিবিসর সােথ 
সা`াৎকাের বলেলন, ‘আিম খুবই হতাশ। খুব ইেM িছল 
ঈ0র দশ5েনর। িক| :চ¯াের বেস মাথা িঝম িঝম 
করার ভাব ছাড়া আর :তা িকছু :পলাম না!’  

মেন হেM ডিকেïর মেতা যুি�বাদী মাথা 
মগৃীেরােগর জনO উপযু� নয়। এেদর মেতা :লাকেক 
:বাধহয় সহেজ গােয়িব আওয়াজ :শানােনা, িকংবা িদবO-
দশ5ন :দওয়া এত সহজ নয়। কােজই, দমুু5েখরা বলেবন, 
ডিকেïর মেতা ‘িনেরট-মিmp’ :লােকরা পয়গ¯র হওয়ার 
উপযু� নন! ধম5বাদীরা কী আর সােধ বেল :য, নবয়ুত 
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:পেত :যাগOতা লােগ gঁ!! 
িক| িরচাড5  ডিকেïর ওপর কাজ না করেলও 

এটাও �ক সুজান ËOাকেমারসহ অেনেকর মেধOই :তা 
কেরেছ, এবং কেরেছ খুব ভােলাভােবই। তারা িনেজরাই 
তা Lীকার কেরেছন। আর পারিসzােরর দািব অনযুায়ী, 
তার উ�ািবত এ 6ি�য়ায় যিদ ৮০ শতাংেশর :বিশ 
:লােকর অপািথ5ব অনভূুিত হেয়ই থােক, তেব বলেতই 
হয় ঈ0রানভূুিতর মেতা বOাপার¢েলা হয়ত মিmেpর 
বাইের নয়। পারিসzােরর ভাষায়221, ‘ঈ0র মানেুষর 
মিmp _তির কের িন, বরং মানেুষর মিmpই সৃি� কেরেছ 
কিথত শি�মান ঈ0েরর।’ 
 
cশষ কথা 
আoা বOাপার� মানেুষর আিদমতম ক না। এ� 
স�কভােব সং^ািয়ত নয় এবং আধুিনক িব^ােনর 
:চােখ অপািথ5ব আoার ক না îাlিব0াস ছাড়া িকছু 
নয়। এ 6বে~ আমরা খুব িবশদভােব িব^ােনর 
কি�পাথের আoা নামক ধারণা�েক যাচাই করার :চ�া 
কেরিছ। এর :থেক যা :বিরেয় এেসেছ তা হেলা আধুিনক 
িব^ােনর ত�¢েলার সােথ ‘আoা’ নামক বOাপার� 
এেকবােরই খাপ খায় না। :সাজা ভাষায় বলেত :গেল 
বলেত হয় আoার অিmে£র :কােনা 6মাণ িব^ান পায় 
িন। আর যত িদন যােM, আoার অিm£ 6মােণর আশা 
�মশ ôপাlিরত হেM দরুাশায়। বÎত øায়ুিব^ান, 
মেনািব^ান, শরীরিব^ান, :জেন�³ আর িববত5 ন-
িব^ােনর নতুন নতুন গেবষণা আoােক আ`িরক 
ভােবই রzমÏ :থেক হ�েয় িদেয়েছ। আর :সজনOই 
যুগল-সিপ5েলর (িডএনএ) রহসO :ভদকারী :নােবল 

                                                
221 Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002 
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িবজয়ী িব^ানী ðািïস ি�ক বেলন222, ‘একজন 
আধুিনক øায়-ুজীবিব^ানী মানেুষর এবং অনOানO 
6াণীর আচরণ বOাখOা করার জনO ‘আoা’ নামক ধম�য় 
ধারণার @ারj হওয়ার 6েয়াজন :বাধ কেরন না’। 
১৯২১ সােল িব^ানী আলবাট5  আইন�াইন একই ধারণা 
:পাষণ কের বেলিছেলন, ‘:দহিবহীন আoার ধারণা 
আমার কােছ এেকবােরই অথ5হীন এবং অlঃসারশনূO’। 

কােজই িব^ান মানেত হেল আoার অিmে£ িব0াসী 
হওয়ার :কােনা যুি�িনt কারণ :নই। 6াচীনকােলর 
মানেুষরা জ±-মতুৃOর গূঢ় রহসO _ব^ািনক দিৃ�েকাণ 
:থেক সমাধান করেত না :পের আuয় কেরিছল ‘আoা’ 
নামক আধOািoক ধারণার। িব^ােনর আধুিনক গেবষণা 
:সসমm পুরেনা এবং অসং^ািয়ত ধOান ধারণােক খ�ন 
কের িদেয়েছ। আoার অিm£ ছাড়াই িব^ানীরা আজ 
মানষুসহ অনOানO 6াণীর আচরণ, আচার-বOবহার এবং 
িনেজর ‘আিম£’ (self) এবং সেচতনতােক (consciousness) 
বOাখOা করেত পারেছ। এমনিক খুেঁজ :পেয়েছ ধম�য় 
অপািথ5ব অিভ^তার িবিভs শরীরবfৃীয় উৎস। 
আমােদর অিভমত হেলা-6ােণর অিm£েক বOাখOা করার 
জনO আoা এক� অ6েয়াজনীয় এবং পিরতO� ধারণা, 
:যমনই আেলার সÏালনেক বOাখOা করার জনO 
পদাথ5িব^ানীেদর :চােখ আজ ইথার এক� অ6েয়াজনীয় 
এবং পিরতO� ধারণা। িক| আoার সােথ ইথােরর 
পাথ5কO হেলা পদাথ5িব^ােনর অ\গিতর সােথ সােথ 
ইথারেক হটােনা স�ব হেলও আoােক হটােনা স�ব হয় 
িন, বরং আoা নামক পিরতO� ধারণা�ই আজও 
সাধারণ মানেুষর কােছ জনি6য়। অিm£হীন আoার 
শািlর জনO মানষু তাই কত িকছুই না কের! আর 
সাধারণ অসেচতন মানষুেক সেnািহত রাখেত এই 
                                                
222 Crick, Francis, Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul, 

1995, Scribner. 
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আগাছার চাষেক পুেরাদেম জনি6য় কের :রেখেছ তাবৎ 
ধম�য় সংগঠন¢েলা, Lীয় বOবসািয়ক Lােথ5ই। তেব, এমন 
একিদন িন¦য় আসেব যখন সংখOাগিরt মানষু জীবন-
মতুৃOেক বOাখOা করার জনO আoার @ারj হেব না; 
আoার ‘পারেলৗিকক’ শািlর জনO uাK-শািlেত িকংবা 
িমলাদ-মাহিফল বা চি¨শায় অথ5 বOয় করেব না, 
মতৃেদহেক 4শান ঘােট পুিড়েয় বা মা�চাপা িদেয় মতৃ 
:দহেক ন� করেব না, বরং কিন5য়া, èৎিপ�, ফুসফুস, 
যকৃৎ, অÿOাশয় 6ভৃিত অz-6তOz¢েলা :য¢েলা মানেুষর 
কােজ লােগ, :স¢েলা মানবেসবায় দান কের :দেব 
(গেবষণা :থেক জানা :গেছ, মানেুষর এক�মাv 
মতৃেদেহর সেব5া» বOবহার কের ২২ :থেক পÏাশ জন 
অসুj মানষু উপকৃত হেত পাের223)। এছাড়াও 
:মিডকOােলর ছাvেদর জনO মতৃেদহ উ±�ু করেব 
বOবহািরক ভােব শারীরিবদOা িশ`ার দয়ুার। আরজ 
আলী মাতু¸র তার মতৃেদহ :মিডকOাল কেলেজ দান 
করার িসKাl িনেয় এক সময় অনকুরণীয় দ�ৃাl jাপন 
কেরিছেলন। এ 6সেz িতিন বেলেছন224  

‘...আিম আমার মতৃেদহ�েক িব0াসীেদর অবেহলার বÎ 
ও কবের গিলত পদােথ5 পিরণত না কের, তা মানব 
কলOােণ :সাপদ5 করার িসKাl \হণ কেরিছ। আমার 
মরেদহ�র সাহােযO :মিডকOাল কেলেজর শলOিবদOা 
িশ`াথ�গণ শলOিবদOা আয়f করেব, আবার তােদর 
সাহােযO cÿ মানষু :রাগম�ু হেয় শািlলাভ করেব। আর 

                                                
223 “আেমিরকান িডপাট5 েমw অব :হলথ এ§ িহউমOান সািভ5 েসর 

:দওয়া তথO :থেক জানা :গেছএক� মতৃেদেহর অlত: পÏাশ� 

অzেক নািক নানাভােব অনO মানেুষর কােজ লাগােনা যায়”। 
(অিভিজৎ রায়, মরেণাfর :দহদান – মানবতার জনO :হাক 
আপনার সব5েশষ দান, ম�ুমনা, আগ� ২২, ২০১২)	

224 আরজ আলী মাতু¸র রচনা সম\, পাঠক সমােবশ। 
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এসব 6তO` অনভূুিতই আমােক িদেয়েছ :মিডকOােল 
শবেদহ দােনর মাধOেম মানব-কলOােণর আন� লােভর 
:6রণা। 

 
:স অনেু6রণায় উdীিবত হেয় পরবত�কােল :মিডকOােল 
িনজ মতৃেদহ দান কেরেছন ড. আহেমদ শরীফ, ড. 
নেরন িব0াস, ওয়ািহদলু হক, গায়ক স�ীব :চৗধুরী, ফেয়জ 
আহমদ, :জOািত বসু 6মখু। আিম যখন এ :লখা� িলখিছ 
:সই তািরখ অনযুায়ী Lাধীন বাংলা :বতার :কে©র 
অনOতম 6িতtাতা :বলাল :মাহাnদ এ তািলকায় নতুন 
এবং গিব5ত সংেযাজন225। সমাজ সেচতন ইহজাগিতক এ 
মানষু¢েলােক জানাই আমােদর 6ােণর 6ণিত। 

                                                
225 অিভিজৎ রায়, একজন :বলাল :মাহাnদ এবং তাঁর মরেণাfর 

:দহদান, মতামত-িবেßষণ, িবিডিনউজ২৪, আগ� ১৯,২০১৩	
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ষ t  অ ধOা য় 
িবjানময় িকতাব 

 
মখু5রা সব :শােনা, মানষু এেনেছ \É, \É আেন িন মানষু 
:কােনা। 

- কাজী নজ2ল ইসলাম 
 

মহাৈবjািনক gেn িsর পিৃথবী 
এই 6ব~�র সূচনা হেয়িছল এক� িনেদ5 াষ ই-:মইেলর 
জবাব িদেত িগেয়। বছর সােতক আেগ আিম (অিভিজৎ 
রায়) তখন সেব বাংলােদশ :থেক পািড় জিমেয়িছ 
বাইেরর এক� িব0িবদOালেয়। িবনা পয়সায় ইwারেনট 
বOবহােরর আেমজ সামলােত সময় লাগেছ। �েয়ার 
বOাঙ-:ক �েয়া :থেক তুেল সমেু¾ :ছেড় িদেল :যমন 
দশা হয় :তমনই দশা তখন আমার। কিyউটার নােমর 
চার :কানা বাে³র মােঝ ̂ ােনর অবািরত দয়ুার। আিম 
নাওয়া খাওয়া বাদ িদেয় পেড় রইলাম সম¾ু িসÏেন। 
এমনই এক সময় সদO পিরিচত এক ভ¾েলােকর পাঠােনা 
এক ই-:মইেল এক ওেয়ব-সাইেটর �কানা :পলাম। 
�কানাটা আসেল একটা অনলাইন পিvকার। খুব :য 
আ\হ িনেয় :গলাম তা নয়। িক| িগেয় অবাকই হলাম। 
পড়লাম :বশিকছু :লখেকর তথOবgল উঁচুমােনর :লখা। 
অজানা অেচনা পিvকায় এমন যুি�বাদী ইহজাগিতক 
:লখা? তাও আবার িলখেছ িকছু সাহসী বাঙািল। সিতOই 
অবাক করার মেতা বOাপার।  

অবশO পিvকা�েত সকেলই :য ধেম5র িশকল :থেক 
ম�ু হেয় 6গিতশীল :লখা িলখেতন বা িলখেছন, তাও 
নয়। পি¦মা িব0িবদOালেয়র অধOাপক এক ভ¾েলােকর 
কথা খুব-ই মেন পড়েছ। উিন সবসময়ই এক� িবেশষ 
6াচীন ধম5\েÉর মেধO আধুিনক িব^ােনর ত� খুজঁেতন। 
এই ফOাশনটা ইদানীংকােল বাংলােদিশ িশি`ত 
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মসুলমানেদর :ভতের 6কট আকাের :চােখ পড়েছ। 
িবেশষত দইু িব^ানী মিরস বকুাইিল এবং িকথ মেুরর 
‘অিব²রণীয়’ অবদােনর পর (ইদানীং :সই তািলকায় 
যু� হেয়েছ তুরেCর হাcন ইয়ািহয়া নােমর আেরক 
ছó-িব^ানী) আজ তারা ১৪০০ বছর আেগর :লখা 
ধম5\েÉর মেধO ‘িবগবOাং’ খুেঁজ পান, মহািবে0র 6সারণ 
খুেঁজ পান, মানব সৃি�র �মিবকাশ খুেঁজ পান, অণ-ু
পরমাণ,ু ছায়াপথ, ন`vরািজ, :0ত বামন, কৃHগãর, Sণ-
ত�, আেপি`ক ত�, সুপার িëং ত�, সবই অবলীলায় 
:পেয় যান। :তা :সই ভ¾েলাকও বকুাইিল-মেুরর :6রণায় 
উdীিবত হেয় :কারআন :য কত ‘সুপার সােয়িwিফক’ 
বই, তা 6মােণর জেনO পাতার পর পাতা িলেখ :যেত 
থাকেলন। আিম অবেশেষ তার এক� :লখার 6িতবাদ 
করার িসKাl :নই। বিল, ‘কী দরকার আেছ এই হাজার 
বছর আেগকার কতক¢েলা সুরার মেধO িবগবOাং-এর 
ত� অনসু~ান করার? িবগবOাং স¯ে~ জানেত চাইেল 
অOােëািফিজে³র ওপর গাদা গাদা বই বাজাের আেছ; 
:দখুন না। িডফােরিïয়াল ই�েয়শন সমাধােনর জনO 
:তা আমােদর গিণেতর বই-ই :দখেত হেব, :কারআন-
হািদস চেষ :ফলেল িক এর সমাধান িমলেব?’ এ :যন 
বাcেদ আ¢ন লাগেলা। উিন এর পরিদন িবশাল 
মহাভারত আকােরর মহাকাবO িলেখ বিুঝেয় িদেলন 
ইসলাম এবং িব^ান িবষেয় আমার ^ান কত তুM; 
কত নগণO, কত অ^, কত আহাnক আিম। এিদক-
ওিদক-:সিদক :থেক দ�ৃােlর পর দ�ৃাl হািজর কের 
‘6মাণ’ কের বিুঝেয় পয5l িদেলন-‘দOাখ বOাটা :কারআেন 
আধুিনক িব^ােনর সবিকছুই আেছ, :কারআন কত 
িব^ানময় িকতাব !’ 

এরপর আমােকও িক-:বাড5  তুেল িনেত হেলা। কী 
করব, িপঠ :য তখন :দওয়ােল :ঠেক :গেছ। বললাম, 
একটু :চাখ-কান খুেল যিদ ধম5\É¢েলার ইিতহােসর 
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িদেক তাকােনা যায়, তাহেল :বাঝা না যাওয়ার :তা 
কথা নয় :য, :সই \É¢েলা :লখা হেয়েছ বg বছর 
আেগ যখন মানেুষর িব^ােনর ওপর দখল এবং ^ান 
িছল খুবই সীিমত। এটা আশা করা খুবই :বাকািম :য 
:সই সময়কার :লখা একটা বইেয়র মেধO িবগবOাং-এর 
কথা থাকেব, সুপার িëং-এর কথা থাকেব, আইন�াইেনর 
িরেল�িভ�র কথা থাকেব। আধুিনক িব^ান নয়, ওই 
সমm বই¢েলােত ফুেট উেঠেছ 6াচীন সমাজ-বOবjার 
চালিচv, 6কাশ :পেয়েছ তৎকালীন সমােজর মানেুষর 
ধOান ধারণা, িব0াস, আশা-আকাéার কথা; এর এক 
চুলও বাড়িত িকছু নয়। একটা উদাহরণ িদেলই 
বOাপারটা ò� হেব। :কারআন যখন িলিখত হেয়িছল, 
তখেনা গOািলিলও, <েনা, :কাপািন5কােসর মেতা মনীষীরা 
এই ধরাধােম আেসনিন। তখনকার মানষুেদর আসেল 
জানবার কথা নয় :য তােদর পিরিচত বাসভূিম ‘পৃিথবী’ 
নামক এই \হ� :য ‘সূয5’ নামক ন`েvর চািরিদেক 
�মাগত পাক :খেয় চেলেছ। জে±র পর :থেকই মানষু 
সাদা :চােখ সূয5েক পূব5 িদক :থেক পি¦েম :যেত :দেখেছ, 
আর রাত হেলই :দেখেছ ‘চাঁদ’ :ক। এর :পছেন 
পদাথ5িব^ােনর :কােনা িনয়ম তারা ক না করেত পাের 
িন, ধের িনেয়িছল, এ¢েলা :বাধহয় ঈ0েরর আইন। �ক 
:স কথা¢েলাই :কারআন-হািদস-:বদ-বাইেবেল :লখা 
আেছ। :যমন, ধরা যাক সুরা লকুমান (৩১ : ২৯) 
এর কথা। এখােন বলা আেছ-‘আ¨াহই রাতেক িদেন 
এবং িদনেক রােত পিরবত5 ন কেরন, িতিনই সূয5 এবং 
চ©েক িনয়মাধীন কেরেছন; 6েতOেকই এক িনিদ5� পেথ 
আবত5 ন কের’। সূয5 আর চাঁেদর এই îমেণর কথা Jধু 
সুরা লকুমােন নয়, রেয়েছ সুরা ইয়ািসন (৩৬ : ৩৮), 
সুরা যুমার (৩৯ : ৫), সুরা রা’দ (১৩ : ২), সুরা 
আি¯য়া (২১ : ৩৩), সুরা বাকারা (২ : ২৫৮), 
সুরা কা’ফ (১৮ : ৮৬), সুরা :£ায়াহায় (২০ : 
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১৩০)। িক| সারা :কারআন তsতs কের খুজঁেলও 
পৃিথবীর ঘূণ5েনর সপে` এক� আয়াতও িমলেব না। 
আ¨াহর দিৃ�েত পৃিথবী িjর, িন¦ল। সুরা নামেল (২৭ 
: ৬১) পিরpার বলা আেছ :য, দিুনয়ােক বসবােসর 
jান কেরেছন আর তার মেধO নদীসমহূ সৃি� কেরেছন 
আর এ�েক (পৃিথবী) িjর রাখবার জনO পাহাড়-পবত5 
সৃজন কেরেছন ...’। একইভােব সুরা cম (৩০ : 
২৫), ফাি£র (৩৫ : ৪১), লকুমান (৩১ : ১০), 
বাকারা (২ : ২২), নাহল (১৬ : ১৫) পড়েলও :সই 
এক-ই ধারণা পাওয়া যায় :য :কারআেনর দিৃ�েত 
পৃিথবী আসেল িjর। 

আিম ভ¾েলাকেক সিবনেয় বেলিছলাম, িতিন যিদ 
সিতOই মেন কেরন :য আধুিনক িব^ােনর সকল ত�ই 
:কারআেন আেছ, তাহেল Jধু এক� আয়াত যিদ 
:কারআন :থেক :দখােত পােরন :যখােন :লখা আেছ 
‘পৃিথবী সূেয5র চারিদেক ঘুরেছ’, অথবা িনেদনপে` 
‘পৃিথবী ঘুরেছ’ আিম তার সকল দািব :মেন :নব। 
আরিবেত পৃিথবীেক বেল ‘আরদ’ আর ঘূণ5ন হেM 
‘ফালাক’। এক� মাv আয়াত আিম :দখেত চাই :যখােন 
‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপািশ বOবèত হেয়েছ। উিন 
:দখােত পারেলন না। 

পারার কথাও নয়। কারণ :কারআেন এধরেনর 
:কােনা আয়াত :নই। এর কারণটা আিম আেগই বেলিছ। 
তখনকার যুেগর মানেুষরা িচlা কের :তা :বর করেত 
পাের িন পৃিথবীর আি'ক আর বািষ5ক গিতর কথা। 
টেলিমর পৃিথবীেকি©ক মতবাদেক মাথা :থেক সিরেয় 
:কাপািন5কােসর সূয5েকি©ক মতবােদ মানেুষর িচlা-
ভাবনার উfরণ ঘেটেছ আসেল আরও অেনক বছর 
পের। হযরত মহুাnেদর যুেগ মানেুষরা এমনিক 
‘রািvেবলা সূয5 :কাথায় থােক’ এই রহসO :ভদ করেত 
িগেয় ‘গলদ-ঘম5’ হেয় উেঠিছল। পৃিথবী সমতল এ ^ান 
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খা�েয় মানষু তখন ধারণা করত এেকবাের :শষ 6ােl 
িগেয় ‘সূয5েদব সিতOই অm যান!’ িচlাশীল পাঠেকরা 
জলুকারনাইেনর কথা উে¨িখত, :কারআেনর :সই িবখOাত 
সুরা�েত :চাখ :বালােলই িবষয়� বঝুেত পারেবন- 

অবেশেষ যখন :স সূয5ােmর :দেশ :পৗঁছল, :স সূয5েক এক 
পি¤ল জলাশেয় ডুবেত :দখল এবং :সখােন :দখেত :পল 
এক জািত। আিম বললাম, :হ জলুকারনাইন, হয় এেদর 
শািm দাও, না হয় এেদর সােথ ভােলা বOবহার কেরা। 
(১৮ : ৮৬) 

 
যারা :কারআেনর মেধO অনবরত িবগবOাং এবং সুপার 
িëং তে�র :খাঁজ কেরন, তারা িক একবােরর জনOও 
ভােবন না আ¨াহ :কমন কের এত বড় ভুল করেলন! 
কীভােব আ¨াহ ভাবেলন :য সূয5 সিতOই :কাথাও না 
:কাথাও অm যায়? :কারআন িক ‘মহা িব^ানময়’ 
িকতাব নািক îািl-িবলাস? অেনক পাঠকই হয়ত জােনন 
না :য মহানবী মহুাnদেক :utতম িব^ানী, িচlািবদ ও 
দাশ5িনক বেল অিভিহত করা হয়, িতিন ‘রােত সূয5 
:কাথায় থােক’ এই রহেসOর কীরকম বOাখOা িদেয়িছেলন 
: এক সাহাবার (আব ুজর) সােথ মতিবিনময় কােল 
মহানবী বেলিছেলন :য, রািvকােল সূয5 থােক :খাদার 
আরেশর িনেচ। সারা রাত ধের সূয5 নািক :খাদার 
আরেশর িনেচ :থেক আ¨াহর ইবাদত বে�িগ কের আর 
তারপর অনমুিত চায় :ভারেবলা উদেয়র (সিহ :বাখারী, 
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হািদস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)226। 
পৃিথবীর ঘূণ5েনর কারেণ সূয5 :য আমােদর দিৃ�র আড়াল 
হয় (একইভােব িবপরীেত অবjানকারীেদর দিৃ�েগাচর 
হয়) :সটা িছল :সসমেয়র মানেুষর অজানা। িক| 
তােদর মেন 6k িছল, আর সবসময় ধম5 যা কের �ক 
:তমিনভােব অজানা এ 6k�র উfের আ¨াহেক :টেন 
এেন :সখােনই স�ক উfর :খাঁজার :যৗি�ক পথ cK 
কের িদেয়িছেলন নবীিজ!  

যারা 6াচীন ধম5\É¢েলােক িব^ােনর :মাড়েক 
পুরেত চান, তারা িক এই আয়াত¢েলার কথা জােনন 
না? অবশOই জােনন। জানার পর তারা এক� মনগড়া 
বOাখOা িদেয় মনেক শাl কেরন। অেনেক আবার :স¢েলা 
বOবহােরর মাধOেম মানষুেক িবîাl কেরন। আর এখােনই 
আমােদর আপিf। :কবল :কারআেন নয়, অনO সকল 
অেলৗিকক \েÉও আমরা িন¦ল এবং িjর পৃিথবীর 
                                                
226 Volume 4, Book 54, Number 421 : Narrated Abu Dhar : 
 The Prophet asked me at sunset, ‘Do you know where the sun goes (at the 

time of sunset)?’ I replied, ‘Allah and His Apostle know better.’ He said, 
‘It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes 
the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come 
when) it will be about to prostrate itself but its prostration will not be 
accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be 
permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will 
rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah : 
‘And the sun Runs its fixed course For a term (decreed). that is The Decree 
of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing.’ (36.38) 

 Volume 6, Book 60, Number 326 : Narrated Abu Dharr : 
 Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The 

Prophet said, ‘O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?’ I replied, 
‘Allah and His Apostle know best.’ He said, ‘It goes and prostrates 
underneath (Allah’s) Throne; and that is Allah’s Statement : 

 ‘And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the 
decree of All-Mighty, the All-Knowing....’ (36.38) 

 Volume 6, Book 60, Number 327 : Narrated Abu Dharr : 
 I asked the Prophet about the Statement of Allah : ‘And the sun runs on 

fixed course for a term (decreed),’ (36.38) He said, ‘Its course is 
underneath ‘Allah’s Throne.’ (Prostration of Sun trees, stars. mentioned 
in Qur’an and Hadith does not mean like our prostration but it means that 
these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what 
they have been created for). 
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ধারণা পাই। বাইেবল বেল- 
‘আর জগতও অটল, তা িবচিলত হেব না’ (�িনকলস 
১৬/৩০) 
‘জগৎ ও সুিjর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১) 
‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন’ (সাম 
৯৬/১০) 
‘িতিন পৃিথবীেক এর িভিfমেূলর ওপর jাপন কেরেছন, 
তা কখনও িবচিলত হেব না’ (সাম ১০৪/৫) ইতOািদ।  

 
একইভােব :বেদও রেয়েছ- 

‘.বা :দৗ.বা পৃিথবী .বাস : পব5তা ইেম।’ (ঋেTদ 
দশম ম�ল, ১৭৩/৪) 
অথ5াৎ, ‘আকাশ িন¦ল, পৃিথবী িন¦ল, এ সমm পব5তও 
িন¦ল’। 

 
ঋেTেদর আেরক� :ßােক রেয়েছ- 

‘সিবতা _যá : পৃিথবীমর±া-দÆ�েন সিবতা দOামদংৃ 
হত।’ (ঋেTদ দশম ম�ল, ১৪৯/১) 
অথ5াৎ ‘সিবতা নানা যেáর @ারা পৃিথবীেক সুিjর 
:রেখেছন িতিন িবনা খু�ঁেত আকাশেক দঢ়ৃভােব ধারণ 
কেরেছন।’  

 
উপেরর :ßাক� এক� িবেশষ কারেণ আরও :বিশ 
তাৎপয5পূণ5। এ� :থেক :বাঝা যায়, _বিদক যুেগ 
মানেুষরা পৃিথবীেক :তা িjর ভাবেতনই, আকাশেক 
ভাবেতন পৃিথবীর ছাদ। তারা ভাবেতন ঈ0েরর অপার 
মিহমায় এই খু�ঁ িবহীন ছাদ আমােদর মাথার ওপের 
ঝুেল রেয়েছ। :কারআেনর সুরা লকুমােন (৩১ : ১০) 
বণ5না আেছ এইভােব- 

‘িতিনই খু�ঁ ছাড়া আকাশেক ছাদ Lôপ ধের :রেখেছন 
...’  
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িক| আজ এই _ব^ািনক অ\গিতর যুেগ আমরা জািন, 
আকাশ কখেনাই পৃিথবীর ছাদ নয়। সিতOকার অেথ5 :তা 
আকাশ বেলই িকছু :নই। আকাশ হেM আমােদর দিৃ�র 
6াlসীমা। পৃিথবীেত বায়ুম�ল থাকার কারেণ আমােদর 
:চােখ আকাশেক নীল :দখায়। চাঁেদ বায়ুম�ল :নই, তাই 
চাঁেদর আকাশ কােলা। িক| মশুিকল হেM :য, 
‘মহািব^ানময়’ িকতাব¢েলােতও এধরেনর :কােনা 
িব^ানিভিfক স�ক দিৃ�ভিzর স~ান পাওয়া যায় না। 
মানষু কেব বড় হেব? ধম5\É¢েলা :থেক মখু সিরেয় 
কেব সিতO সিতOই একিদন বঝুেত িশখেব ‘আকাশ’ 
শÜটার মােন? সুনীেলর কিবতার ‘একটা গাছ তলায় 
দাঁিড়েয়’ কিবতার কেয়ক� লাইন এ 6সেz খুবই 
অথ5বহ- 

... এত¢েলা শতাÜী গিড়েয় :গল, মানষু তব ু:ছেলমানষু 
রেয় :গল 
িকছুেতই বড় হেত চায় না 
এখনও বঝুেলা না ‘আকাশ’ শÜটার মােন 
চª\াম বা বাঁ�ড়া :জলার আকাশ নয় 
মানষু শÜটােত :কােনা কাঁটাতােরর :বড়া :নই 
ঈ0র নােম :কােনা বড় বাব ুএই িব0 সংসার চালােMন 
না 
ধম5¢েলা সব ôপকথা 
যারা এই ôপকথায় িবেভার হেয় থােক 
তারা 6িতেবশীর উেঠােনর ধুেলামাখা িশJ�র কাsা 
Jনেত পায় না 
তারা গজ5 ন িবলাসী ... 

 
সমতল পিৃথবী  
আমার িনব~� :সই অনলাইন পিvকা�সহ অনOানO 
জায়গায় 6কােশর পর :বশ িকছু 6িতি�য়া হয়। আমার 
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এক ধািম5ক বা~বী ই-:মইেল জানায়, “হেত পাের 
:কারআেন :কাথাও বলা নাই :য ‘পৃিথবী ঘুরেছ’। 
:কারআেন :তা কতিকছুই :সাজাসুিজ বলা নাই। :যমন, 
:কারআেন :তা এ কথাও বলা নাই :য ‘পৃিথবী 
:গালাকার’। িক| তার মােন :তা এই নয় :য 
:কারআেনর দিৃ�েত পৃিথবী সমতল।’’ 

উfের আিম জানালাম, :কারআেনর দিৃ�েত পৃিথবী 
সিতOই সমতল! িনেýা� এই সুরা¢েলা তার 6মাণ- 

 
 ‘... পৃিথবীেক িবmৃত কেরিছ (কােপ5েটর মেতা) এবং 
ওেত পব5তমালা সৃি� কেরিছ ...’ (১৫ : ১৯) 
 
‘িযিন :তামােদর জনO পৃিথবীেক (সমতল) শযOা কেরেছন 
এবং ওেত :তামােদর জনO চলার পথ িদেয়েছন ...’ 
(২০ : ৫৩, যুখcখ ৪৩ : ১০) 
 
‘ আিম িবmৃত কেরিছ (কােপ5েটর মেতা) পৃিথবীেক এবং 
ওেত পব5ত মালা jাপন কেরিছ ...’ (৫০ : ৭) 

 
‘আিম ভূিমেক িবিছেয়িছ, আর তা কত সু�রভােব 
িবিছেয়িছ ...’ (৫২ : ৪৮) 
 
‘আ¨াহ :তামােদর জনO ভূিমেক কেরেছন িবmৃত ...’ 
(৭১ : ১৯) ইতOািদ। 

 
উপেরর আয়াত¢েলা :থেক :বাঝা যায়, পদাথ5িবদরা 
:যভােব আজ :গালাকার পৃিথবীর ধারণা :পাষণ কেরন, 
:কারআেনর পৃিথবী তার সােথ :মােটও সংগিতপূণ5 নয়। 
সমতলভােব িবmৃত পৃিথবীর কথা :বাঝােনার জনO যত 
রকেমর শÜ বOবহার করা :যেত পাের তার 6ায় সবই 
:কারআেন বOবèত হেয়েছ। শÜ¢েলা হেM িফরাশা, মা¥া, 
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মাদাদনা, মাöদা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মািহদনু, 
িবসাতা, িমহাদা, দাহাহা227, সুিতহাত এবং তাহাহা। একই 
ধরেনর শÜ িবিভs পেদ বOবèত হেয়েছ। এ¢েলা সবই 

                                                
227  জািকর নােয়ক �� :কান :কান ইসলািম� সাÂিতককােল 

‘দাহাহা’ শেÜর অথ5 করার :চ�া কেরেছন, ‘উট পািখর িডম’ 

বা ‘উট পািখর িডেমর’ মেতা আকৃিতর। তারা বেলন, এই 
আয়ােত দাহাহা @ারা ‘িবmৃত করা’ :বাঝােনা হয় িন (যিদও 
পাঠক :খয়াল করেলই :দখেবন :য, অনO সকল jােন িক| 
িবmৃত করাই :বাঝােনা হেয়েছ, এবং ইউসুফ আলী িকংবা 

িপকথােলর অনবুােদ expanding অেথ5ই বOবèত হেয়েছ)। এর 
@ারা নািক :বাঝােনা হেয়েছ, :গালাকার তথা উট পািখর িডেমর 

মেতা কের _তির করা। কারণ িহেসেব এই ইসলািমক Cলাররা 
বলেছন, দাহাহা শেÜর মলূ হেলা ‘দিুহয়া’ যার অথ5 উট পািখর 

িডম। এটা :য ক�কি ত আর :জাড়াতািল বOাখOা তা না 

বলেলও :বাধ হয় চলেব। এখােন ‘দাহাহা’র সােথ উট পািখর 

িডেমর সyক5  :কােনাভােবই করা যায় না। আরিব অিভধান 

ঘাঁটেলই তার 6মাণ পাওয়া যায়। িডেমর আরিব হেলা আল 

বাইজা, দিুহয়া/দাহাহা নয়। তারপরও অেনেক িডম িনেয় পেড় 
থাকেত চান, আর মানষুেক 6তািরত কেরন। যিদ িডেমর 
বOাপার� স�ক বেল ধেরও :নই, তারপেরও তােদর যুি� :ধােপ 

:টেক না। পৃিথবীর আকৃিত আসেল িডেমর মেতা না। এমনিক 
Cুেলর ভূেগাল বইেয়ই পাওয়া যায় পৃিথবীর আকৃিত অেনকটা 

কমলােলবরু মেতা– উfর দি`েণ খািনকটা চাঁপা। এধরেণর 

আকৃিতেক বেল oblate (িবষুব বরাবর 6সািরত)। আর অনO 
িদেক িডেমর আকৃিত উfর দি`েণ ছঁুচােলা, কারণ িডম হেলা 

prolate আকৃিতর (:মc বরাবর 6সািরত)। এ 6সেz আরও 
জানার জনO উইিক ইসলাম :থেক :দখুন- 

 The Flat Earth, http ://wikiislam.net/wiki/The_Flat_Earth 
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সমতল পৃিথবীর Lôপেকই তুেল ধের228। আিম এই 6সেz 
পূেব5া� সুরা কাহাফ (১৮ : ৮৬) এর 6িত আবারও 
পাঠকেদর দিৃ� আকষ5ণ করেত চাই :যখােন বলা আেছ 
আ¨াহর এক িব0m বা�া কাদামা� পূণ5 এক� িনিদ5� 
jােন সূয5েক ডুবেত :দেখিছেলন। একই সুরার ৯০ নং 
আয়ােত এক� িনিদ5� jান হেত সূেয5াদেয়রও বণ5না 
আেছ। Lভাবতই মেন 6k জােগ আ¨াহ :কন ভাবেলন 
:য সূেয5াদয় আর সূয5ােmর জনO এক� িনিদ5� jান 
দরকার? এর মধO :থেক এক� সিতOই :বিরেয় আেস, 
আর তা হেলা :কারআেনর \Éাকার পৃিথবীেক :গালাকার 
ভােবন িন, :ভেবেছন সমতল।  

নামাজ পড়ার িনিদ5� সমেয়র কথা মাথায় রাখেল 
পিরpার :বাঝা যায় 6াচীনকােল মানেুষর মেতা আ¨াহও 
সমতল পৃিথবীর ধারণা :থেক একদমই :বcেত পােরন 
িন। আমােদর বাঙািল কৃষক-দাশ5িনক আরজ আলী 
মাতু¸র তার ‘সেতOর স~ান’ বইেত চমৎকারভােব 
বOাপার� বOাখOা কেরেছন। এই সুেযােগ :সটা আবার 
একটু ঝািলেয় :নওয়া যাক। ইসলািম শাে¡ 6েতOকিদন 
পাঁচবার নামাজ পড়ার িবধান আেছ। এই পাঁচবােরর 
জনO িনিদ5� সময় বরা¥ আেছ, আবার :কােনা :কােনা 
সমেয় নামাজ পড়া আবার িনিষK। :যমন, সূেয5াদয়, 
সূয5াm অথবা মধOাে' নামাজ পড়ার :কােনা িনয়ম :নই। 
িক| পৃিথবীর আি'ক গিতর ফেল আমরা জািন 
:যেকােনা িjর মহুূ:ত5  িবিভs ¾ািঘমার ওপর িবিভs 
সময় :দখা :দয় এবং 6িতমহুূ:ত5 ই পৃিথবীর :কােনা না 
:কােনা jােন িনিদ5� উপাসনা চলেত থােক। এর মােন 
কী? :যমন ধরা যাক, বিরশােল যখন সূেয5াদয় হেM, 
তখনও কলকাতায় সূয5 ওেঠ িন আর চª\ােম িকছু`ণ 

                                                
228 এ 6সেz আরও পড়ুন, খান মহুাnদ (িশ`ানিবস), ইসলামী 

িব^ােনর :পৗরািণক কািহিন, ম�ুমনা।  
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আেগই সূয5 উেঠ :গেছ। কােজই বিরশােল যখন ইসলােমর 
দিৃ�েত নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চª\ােম 
তা হারাম নয়। তা হেল িনিদ5� সমেয় উপাসনা িনিষK 
করার :কােনা মােন আেছ? যুি�বাদী আরজ আলী 
‘সেতOর স~ােন’ বইেত এক� মজার 6k কেরেছন। ধরা 
যাক, একজন :লাক :বলা :দড়টায় :জাহেরর নামাজ 
পেড় িবমােন চেড় মíায় যাvা করেলন। :সখােন :পৗঁেছ 
িতিন :দখেলন :য ওখােন তখনও দপুুর হয় িন। ওখােন 
:জাহেরর ওয়াে�র সময় হেল িক তার আেরকবার 
:জাহেরর নামাজ পড়েত হেব? আপাত িনরীহ এই 6k�র 
মেধOই িক| উfর� লিুকেয় আেছ। আরজ আলী িনেজই 
এর উfর িদেয়েছন- 

এক সময় পৃিথবীেক িjর আর সমতল মেন করা হেতা। 
তাই পৃিথবীর সকল :দেশ বা সকল জায়গায় একই রকম 
সময় সূিচত হেব, :বাধহয় এইরকম ধারণা :থেক ওই 
সমm িনয়ম-কাননু 6বিত5 ত হেয়িছল। িক| এখন 
6মািণত হেয়েছ :য, পৃিথবী :গাল ও গিতশীল। 

 
আসেল আধুিনক জীবনযাvার সােথ তাল :মলােত পুরেনা 
ধম�য় কাননু মানেত িগেয় :দখা িদেM নানা জ�লতা। 
ভিবষOেত এই জ�লতা আরও বাড়েব। :যমন, :কােনা 
নেভাচারী অথবা :কােনা িবমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল 
:বেগ পি¦ম িদেক িবমান চালােল সূয5েক সবসময়ই তার 
কােছ গিতহীন বেল মেন হেব। অথ5াৎ িবমান আেরাহীেদর 
কােছ সকাল, দপুুর আর স~Oা বেল িকছু থাকেব না-
সূয5 :যন িjরভােব একjােন দাঁিড়েয় থাকেব। এই 
অবjায় িবমান আেরাহীেদর নামাজ-:রাজার উপায় কী? 
ভিবষOেত :মc অÏেলর কাছাকািছ যিদ বসিত গড়েত 
হয়, তেব :দখা :দেব আরও এক সমসOা। :সখােন 6ায় 
ছয় মাস থােক িদন আর ছয় মাস থােক রাত। :সখােন 
সূেয5াদয় :থেক সূয5াm পয5l :রাজা রাখা আর িদেন পাঁচ 
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বার নামাজ পড়া িক আেদৗ স�ব? এ� :বাঝা :মােটই 
ক�ন নয় :য, 6াচীনকােল মানেুষর সমতল পৃিথবী 
বOাপাের ভুল ধারণার কারেণই আজেকর িদেন িনয়ম 
পালেন এই জ�ল সমসOার সৃি� হেয়েছ।  

ইিতহােসর পাতায় এবার :চাখ রাখা যাক। এগােরা 
শতেকর িবখOাত আরবীয় িব^ানী ইবন-আল হাইথাম 
ধারণা কেরিছেলন :য পৃিথবী সমতল নয়, বরং 
:গালাকার। তার সমm কাজ :সসময় ধম5িবেরাধী বেল 
বােজয়া½ করা হয়, আর তার সমm বইও পুিড়েয় :দওয়া 
হয়229। ১৯৯৩ সােল, :সৗিদ আরেবর সেব5া» ধম�য় :নতা 
:শখ আবেদল আিজজ ইবন বা’জ এই বেল এক� 
ফেতায়া জাির কেরন- 

এই পৃিথবী সমতল। যারা এই সতOটা মােন না তারা 
সকেলই নািmক, শািmই তােদর কামO। 

 
কাল5 সOাগােনর ‘The Demon-Haunted World’ বইেয় এই 

                                                
229 T.J. de Boer তার History of Philosophy in Islam (1904) বইেয় বেলেছন 

:য, পৃিথবীেক :গালাকার িহসেব িবেবচনা কের হাইথাম অপিবv 
নািmেকর 6তীেক (unhappy symbol of impious Atheism) পিরণত হেয় 

িগেয়িছেলন, এবং তার কাজকম5 ºলl অিÿেত িনে`প করা হয়। 
এছাড়া Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham : First Scientist বইেয়ও 

হাইথােমর পা§ুিলিপ :পাড়ােনার উে¨খ পাওয়া যায়। 
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িবখOাত ফেতায়ার উে¨খ পাওয়া যােব230।  
িহ� ু পুরাণ¢েলার অবjাও তৈথবচঃ। নরিসংহ 

পুরােণর ১৬৯ পৃtায় সমতল পৃিথবীর পিরpার বণ5না 
আেছ। তাই ¢জরােট বােরাদায় ‘জা¯ুি�পা’ নােমর এক� 
6িতtান এখনও _বিদক সমতল পৃিথবীেক 
‘_ব^ািনকভােব’ 6মাণ করার 6াণাlকর :চ�া চািলেয় 
যােM। 

১৯৯৯ সােলর ১৫ই :সে®¯র :কনসাস 
িব0িবদOালেয়র অধOাপক �ম িমলার দািব করেলন :য, 
‘বাইেবল অনযুায়ী, পৃিথবীর চার� 6াl আেছ।’ এবং 
িতিন আরও দািব করেলন :য, িতিন িব0াস কেরন 
পৃিথবী আসেল হয় চতুভু5 জ আকৃিতর অথবা আয়তাকার। 
আসেল :কারআন, বাইেবল আর :বেদর মেতা ধম5\েÉ 
:লখা ভুল ধারণার বশবত� হেয় িকছু মানষু এই 
একিবংশ শতাÜীেত দাঁিড়েয়ও মেন কের পৃিথবী 
:গালাকার নয়, সমতল। তারা ‘আlজ5 ািতক সমতল 
পৃিথবী সিমিত’ (International Flat Earth Society231) এবং 
‘আlজ5 ািতক চতুভু5 জাকার পৃিথবী সিমিত’ (The 

                                                
230 যিদও ফেতায়া� িনেয় িকছুটা িবতক5  আেছ, কারণ :শখ আবেদল 

আিজজ ইবন বা’জ পের ফেতায়া :দওয়ার বOাপার� অLীকার 

কেরন। িক| এখেনা অlত িতন� জায়গায় ফেতায়া�র উে¨খ 
পাওয়া যায়�কাল5 সাগােনর ‘The Demon-Haunted World’ (১৯৯৬ 
সংCরণ, পৃtা ৩২৫), অধOাপক পারেভজ gেদাভেয়র Islam and 

Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃtা ৪৯) 
এবং New York Times এর 1995 সােল 6কািশত Yousef M. Ibrahim-

এর 6ব~ Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, 
February 12, 1995) 

231 িবmািরত তেথOর জনO :দখুন�The Flat-out Truth : The idea of a 
spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and 
FDR all fought... http ://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm  
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International Square Earth Society232) এধরেনর হাসOকর 
সমm নােম িবিভs সংগঠন গেড় তুেলেছ যােদর একমাv 
কাজ হেM পৃিথবীবাসীেক :বাঝােনা :য, িব^ান যাই 
বলকু না :কন, পৃিথবী িক| সমতল! 
 
ভুল কের ভুল করা 
তথOগত ভুল িকংবা 6াচীন িচlাধারার িনদশ5ন রেয়েছ 
:কারআন শরীেফ। îাl ‘সমতল’ এবং ‘অনড়’ পৃিথবীর 
ধারণাই :কবল নয়, এখােন আেছ অদশৃO ‘শয়তান ºীন’-
এর উপিjিতর উে¨খ (৬ : ১০০, ৬ : ১১২, ৬ : 
১২৮, ৬ : ১৩০, ৭ : ৩৮, ১১ : ১১৯, ১৫ : ২৭ 
ইতOািদ), যােদর কাজ হেM একজেনর ওপর আেরকজন 
দাঁিড়েয় ‘Exalted Assembly’ _তির করা (৩৭ : ০৮) 
আর কানাকািন কের :গাপন কথা Jেন :ফলা (৭২ : 
৮, ৩৭ : ৬/১০)। আকােশ আমরা উUাপাত ঘটেত 
:দিখ কারণ এই অদশৃO শয়তান এবং ºীনেদর ভয় 
:দখােনার জনOই আ¨াহ এমনটা ঘটান (৭২ : ৯, ৩১ 
: ১০)। কীভােব জলুকারনাইন এক ‘পি¤ল জলাশেয়’ 
সূয5েক ডুবেত :দেখেছন, তার উে¨খ :য :কারআেন আেছ, 
তা :তা এ অধOােয়র আেগই বেলিছ। এধরেনর ভুল 
আরও আেছ। :যমন, বলা আেছ J�াণ ু _তির হয় 
:মcদ� এবং পাঁজেরর মধOবত� জায়গা :থেক (৮৬ 
: ৬-৭); মাতা :মিরেক বণ5না করা হেয়েছ অOারেনর 
(মসুার বড় ভাই) :বান িহেসেব (১৯ : ২৮)। এ¢েলা 
স�ক নয়। আর হািদেস বলা হেয়েছ :য, যখন :কােনা 
পুcেষর J�াণ ু:কােনা মিহলার জরায়ুেত 6েবশ কের, 
তখন আ¨াহ কতৃ5 ক িনযু� :ফেরশতারা তার দািয়£ 
িনেয় :নয় (সিহ :বাখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; 

                                                
232 িবmািরত তেথOর জনO :দখুন�The International Square Earth Society, 

http ://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html  
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সিহ মসুিলম ৩৩.৬৩৯২ ইতOািদ), মানেুষর অz-
6তOz¢েলা ‘ইসলািম পাপ বেয় িনেয় যায়’ (সুনান নাসাই 
১.১৪৯), এমনিক :কারআন-হািদস অনযুায়ী মানব 
অz¢েলা কথা পয5l বলেত পাের (:কারআন ৪১ : 
২০, ৪১ : ২১, ৩৬ : ৬৫, ২৪ : ২৪)। তাও না হয় 
মানা :গল, িক| হািদেস উেটর মvূেক :য :রাগনাশকারী 
মেহৗষধ িহেসেব বণ5না কের তা িনয়িমতভােব পান 
করার পরামশ5 :য :দওয়া হেয়েছ, তা িক আমরা জািন? 
:যমন, সিহ :বাখারীর ভিলউম ৭, বই ৭১, হািদস নং 
৫৯০ :দখা যাক- 

আনাস (রা.) হেত বিণ5ত : 
িকছু :লােকর মিদনার আবহাওয়া 6িতÝল মেন হিMল। 
রাসুল (সা.) তােদরেক িনেদ5শ িদেলন উেটর রাখােলর 
সােথ বাস করেত এবং উেটর দধু ও মvূ :খেত (ঔষধ 
িহেসেব)। তারা রাখােলর সােথ থাকেত লাগেলা এবং 
উেটর দÆু এবং মvূ পান করেত লাগেলা যতিদন পয5l 
না তারা সুj হেয় ওেঠ। এরপর তারা রাখালেক :মের 
তার উট িনেয় পালােত লাগেলা। খবর :পেয় রাসুল 
(সা.) তােদরেক ধের আনেত বলেলন। তােদরেক 
রাসুেলর সামেন উপjাপন করার পর িতিন তােদর হাত-
পা :কেট এবং :চােখ :লৗহ ত½ শলাকা ঢুিকেয় হতOা 
করার আেদশ িদেলন। 

 
উেটর দেুধর পাশাপািশ মvূ পােনর উপকািরতার কথা 
বলা আেছ আরও অেনক হািদেসই, এবং ইবেন ইসহােকর 
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িসরােতও233। 
:কারআেনর কেয়ক� আয়াত :থেক পাওয়া যায়, 

এই মহািব0 _তির করেত আ¨াহ সময় িনেয়েছন ছয় 
িদন (৭ : ৫৪, ১০ : ৩, ১১ : ৭, ৫০ : ৩৮, ৫৭ 
: ৪ ইতOািদ), িক| ৪১ : ৯-১২ :থেক জানা যায়, 
িতিন পৃিথবী _তির করেত ২ িদন সময় িনেয়িছেলন, 
এরপর এর মেধO পাহাড়-পব5ত বসােত আর অনOানO 
আনষুিzক ইমারত _তির করেত আরও চার িদন, 
সবেশেষ সাত আসমান বানােত সময় িনেয়েছন আরও 
দ-ুিদন। সব িমিলেয় সময় :লেগেছ :মাট আট িদন। 
কােজই :কারআন অনযুায়ী আ¨াহ মহািব0 বািনেয়েছন 
কয় িদেন-ছয় িদেন নািক আট িদেন? সুরা ৭৯ : ২৭-
৩০ অনযুায়ী আ¨াহ ‘:বেহশত’ বািনেয়িছেলন আেগ, 
তারপর বািনেয়িছেলন পৃিথবী, িক| অনO িকছু আয়ােত 
আ¨াহ বেলেছন, আেগ পৃিথবী পের :বেহশত (২ : ২৯ 
এবং ৪১ : ৯-১২ ¾.)। কখনও বলা হেয়েছ আ¨াহ 
সবিকছু `মা কের :দন (৪ : ১১০, ৩৯ : ১৫৩) 
িক| আবার অনOv বলা হেয়েছ, িতিন সবিকছু `মা 

                                                
233  1) Narrated Anas :Some people from the tribe of ‘Ukl came to the Prophet 

and embraced Islam. The climate of Medina did not suit them, so the 
Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of charity and to 
drink, their milk and urine (as a medicine). Sahih Bukhari 8 :82 :794 

 2) Anas b. Malik reported that some people belonging (to the tribe) of 
‘Uraina came to Allah’s Messenger (may peace be upon him) at Medina, 
but they found its climate uncongenial. So Allah’s Messenger (may peace 
be upon him) said to them : If you so like, you may go to the camels of 
Sadaqa and drink their milk and urine. They did so and were all right. 
Sahih Muslim 16 :4130 

 3) ‘A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. 
Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. 
Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he put him in 
charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al-
Jamma. Some men of Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering 
from an epidemic and enlarged spleens, and the apostle told them that if 
they went to the milch camels and drank their milk and their urine they 
would recover, so off they went. From The Sirat Rasul Allah ( The Life of 
The Prophet of God ), by Ibn Ishaq pages 677- 678 
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কেরন না (৪ : ৪৮, ৪ : ১১৬, ৪ : ১৩৭, ৪ : 
১৬৮)। সুরা ৩ : ৮৫ এবং ৫ : ৭২ অনযুায়ী 
ইসলাম ধেম5 যারা িনেজেদর সমপ5ণ কের িন তারা 
সবাই :দাজেখ যােব তা :স ি÷�ান, ইgিদ, পOাগান :যই 
:হাক না :কন, িক| আবার ২ : ৬২ এবং ৫ : ৬৯ 
অনযুায়ী, ইgিদ এবং ি÷�ানেদর সবাই :দাজেখ যােব 
না। কখনও বলা হেয়েছ মহুাnদেক সাহােযOর জনO 6Îত 
আেছন এক হাজার জন :ফেরশতা (৮ : ৯-১০) 
কখেনাবা বেলেছন এই সাহাযOকারী :ফেরশতােদর সংখOা 
আসেল িতন হাজার (৩ : ১২৪, ১২৬)। কখনও আ¨াহ 
বেলেছন তার এক� িদন পািথ5ব এক হাজার বছেরর 
সমান (২২ : ৪৭, ৩২ : ৫), কখেনাবা বেলেছন, তার 
িদন পÏাশ হাজার বছেরর সমান (৭০ : ৪)। মানব 
সৃি� িনেয়ও আেছ পরòর-িবেরাধী তথO। আ¨াহ 
:কারআেন কখনও বেলেছন িতিন মানষু বািনেয়েছন 
পািন :থেক (২৫ : ৫৪, ২৪ : ৪৫), কখেনাবা জমাট 
র� বা ‘Ãট’ :থেক (৯৬ : ১-২), কখেনাবা কাদামা� 
:থেক (১৫ : ২৬, ৩২ : ৭, ৩৮ : ৭১, ৫৫ : ১৪) 
আবার কখেনাবা ‘ডা�’ বা ধূলা :থেক (৩০ : ২০, 
৩৫ : ১১) ইতOািদ। একই সােথ এত ধরেনর 
পরòরিবেরাধী তথO �ক :কাV ঐশী অথ5 6কাশ কের?  
 
cপৗরািণক িবগব4াং 
আবারও িফের আিস িব^ানময় িকতােবর জগেত। িফের 
আসেতই হয় বাের বাের-বকুাইিল, হাcন ইয়ািহয়া আর 
মরুেদর কলOােণ। :সাজা হেয় 6kটার মেুখামিুখ দাঁড়ােতই 
হয় অবেশেষ-‘সিতOই িক :কারআন অেলৗিকক, 
অিত6াকৃত আর মহা-িব^ানময় এক িনখুতঁ ঐশী 
িকতাব?’ বব িডলােনর বাংলা কের কবীর সুমন :যভােব 
:গেয়েছ, :সভােবই বিল-‘6k¢েলা সহজ, আর উfরও :তা 
জানা।’ উfর হেM-:মােটই :কারআন অেলৗিকক :কােনা 
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\É নয়। :কারআেন আসেল :কাথাও িবগবOাং-এর কথা 
:নই, িরেল�িভ�র কথা :নই, কৃHগãেরর কথা :নই, 
অণ-ুপরমাণরু কথাও :নই। িবগবOাং আর িরেল�িভ�র 
নােম যা :দখা যায়, তা হেলা আিদম সুরা¢েলার 
‘আধুিনক’ এবং ‘চতুর’ বOাখOা। িনেচর উদাহরণ� :দখা 
যাক- 

অিব0াসীরা িক :ভেব :দেখ না, আকাশ ও পৃিথবী 
একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক কের 
িদলাম (২১ : ৩০) 

 
‘িকতাব-িবেশষ^’-এর দল এই আয়াত�র মেধO 
িবগবOাং-এর গ~ খুেঁজ পান। িক| আসেলই িক এর 
মেধO িবগবOাং-এর :কােনা আলামত আেছ? একটু 
:যৗি�ক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক। এই আয়াত 
এবং তার পরবত� আয়াত¢েলার িদেক তাকােনা যাক- 

‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল, পের আিম 
উভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (২১ : ৩০) 
‘এবং আিম এ জনO পৃিথবীেত পব5তমালা jাপন কেরিছ, 
:যন তা সহ এ� না নেড়।’ (২১ : ৩১) 
‘এবং আকাশেক কেরিছ সুরি`ত ছাদ’ (২১ : ৩২) 
‘আ¨াহই ঊ¶5 :দেশ m� ছাড়া আকাশম�লী jাপন 
কেরেছন’ (১৩ : ২) 

 
এই আয়াত¢েলা আমােদর আকাশ আর পৃিথবীর 
মধOকার সyক5  িবষেয় আসেল খুব 6াচীন আর অò� 
এক� ধারণা :দয়। আ¨াহ আকাশেক ‘m� িবহীন’ ছাদ 
িহেসেব jাপন করার পর পৃিথবীেত পব5তমালা jাপন 
করেলন যােত িকনা আমােদর এ পৃিথবী না নেড়, �ক 
:যমন� আমরা পাতলা :কােনা কাগজ বাতােস উেড় 
যাওয়ার হাত :থেক র`া করার জনO ওটােক :পপার-
ওেয়ট িদেয় চাপা :দই। আ¨াহ মানেুষর মাথায় ‘আকাশ 
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:ভেঙ পড়ার’ হাত :থেক র`া করার জনO কী করেলন? 
আকাশেক অদশৃO খু�ঁর ওপর বিসেয় িদেলন। এ¢েলা 
কী কের িবংশ শতাÜীর ^ান-িব^ােনর আলামত হয়? 
আর সবেচেয় বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ 
িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক কের িদলাম’ এই 
আয়াত� যিদ মহা-িবেìারেণর (িবগবOাং) 6মাণ হয়, 
তেব :কাথায় এখােন িবেìারেণর উে¨খ? ‘িবগবOাং’ 
শÜ� িনেজই এখােন তাৎপয5বাহী। এই আয়ােতর 
:কাথায় রেয়েছ :সই িবখOাত ‘বOাঙ’ (িবেìারণ)-এর 
ইিzত? 

উপর|, পদাথ5িব^ােন ‘িবগবOাং’ jান-কাল 
অি@তীয়ে£র (space-time singularity) সােথ জিড়ত, পদােথ5র 
সােথ নয়। িবগবOাং-এর 6ি�য়া যখন Jc হেয়িছল 
তখন পৃিথবীর অিm£ই িছল না, পৃিথবীর জ± হেয়েছ 
িবগবOাং-এর সােড় নয়শ :কা� বছর পের। উপেরর 
আয়াত� Jধু আকাশ ও পৃিথবী একসােথ ‘িমেশ থাকার’ 
(_ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক যার :কােনা অথ5ই হয় না) 
কথাই বলেছ আর পের বলেছ উভয়েক ‘পৃথক কের’ 
(_ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক আবারও যার :কােনা অথ5 
:নই) :দওয়ার কথা যা _ব^ািনক ব�বO হেত পাের 
না, িবগবOাং :তা অেনক পেরর কথা।  

কত¢েলা অথ5হীন শÜমালা ‘আকাশ ও পৃিথবী 
একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক কের 
িদলাম’ কখেনাই _ব^ািনকভােব ‘িবগবOাং’:ক 6কাশ কের 
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না234। :কায়াwাম পদাথ5-িব^ান :থেক আমরা জািন, 
মহািবেìারণ-মহূুেত5 6কৃিতর চার� বল-শি�শালী 
িনউিÃয় বল, দবু5ল িনউিÃয় বল, তিড়ৎ-চু¯কীয় বল 
আর মাধOাকষ5ণ বল ‘একীভূত শি�’ (super force) িহেসেব 
6কৃিতেত িবদOমান িছল। উপেরর আয়াত�েত :কাথায় 
তার ইিzত? কীভােব একজন ওই আয়াত� :থেক 
হাবেলর .বক :বর করেত পারেব? কীভােব মাপেত 
পারেব ডপলােরর িবচুOিত? উfর :নই। 

:জOািতপ5দাথ5িব^ােনর সাÂিতক গেবষণার িদেক 
খািনকটা :চাখ বলুােনা যাক। অOােলন ¢থ এবং আঁে¾ 
িলে§র সাÂিতক গেবষণা :থেক পাওয়া ফলাফল :থেক 
জানা িগেয়েছ, আমােদর মহািব0 যিদ :কায়াwাম 
Úাকচুেয়শেনর মধO িদেয় jান-কােলর শনূOতার িভতর 
িদেয় আিবভূ5 ত হেয় থােক, তেব এ পুেরা 6ি�য়া� িক| 
একািধকবার ঘটেত পাের, এবং হয়ত বাmেব ঘেটেছও। 
বOাপার�েক বেল মািàভাস5 বা ‘অনl মহািবে0র’ 

                                                
234 আসেল :কারআেন :কন আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ 

থাকার কথা আেছ তা সহেজই অনেুময়। :সসময় পOাগানসহ 
মধO6ােচOর অেনক :গােvর উপকথা এবং :লাককথােতই আকাশ 
আর পৃিথবী িমেশ থাকার আর হেরক রকেমর :দব-:দবী িদেয় 

পৃথক করার কথা বলা িছল। :যমন িমশেরর :লাককথায় ‘:গব’ 

নােমর এক :দবতা িছেলন িযিন িছেলন মিৃfকার :দবতা। এই 
:গবেক তার মা এবং :বান (আসমােনর :দবী) :থেক িবিMs 
কের :দওয়ার ফেলই আকাশ আর পৃিথবী এেক অপেরর :থেক 

িবিMs হেয় িগেয়িছল। আবার, সুেমরীয় উপকথা িগলগােমেশর 
কািহিনেতও আসমােনর :দবী ‘অOান’:ক মিৃfকার :দবতা ‘কী’ 

এর কাছ :থেক িবিMs কের :ফলার কথা বলা আেছ। এ সমm 
উপকথা :থেক পOাগান :রফােরï¢েলা বাদ িদেল যা থাকেব, 

তা :কারআেনরই কািহিন। 
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ধারণা235। এ ধারণায় মেন করা হয়, :কও�ক 
ইনেÚশেনর মাধOেম সÂসািরত ব@ুদু (Expanding Bubbles) 
:থেক আমােদর মহািবে0র মেতাই অসংখO মহািব0 _তির 
হেয়েছ, :য¢েলা একটা অপরটা :থেক সংòশ5িবহীন 
অবjায় দেূর সের :গেছ। এধরেনর অসংখO মহািবে0র 
এক�েতই হয়ত আমরা অবjান করিছ (পেকট 
মহািব0) অনO¢েলার অিm£ স¯ে~ এেকবােরই ^াত 
না হেয়।  

কােজই, িব^ােনর :চােখ িবগবOাংই :শষ কথা নয়। 
িব^ােনর সাÂিতক গেবষণা¢েলা িবগবOাং-এর আেগ 
কী িছল তারও এক� সািব5ক উfর খুজঁেত সেচ� 
হেয়েছ। আসেল ইনেÚশন বা ìীিত িনেয় আঁে¾ িলে§ 
আর তার দলবেলর সাÂিতক গেবষণার ফলাফল যিদ 
সিতO হেয় থােক তেব সিতOকার অেথ5ই :সই ‘উf½ 
িবগবOাং’ যার মধO িদেয় এ মহািব0 _তির হেয়েছ বেল 
ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় এেস 
িগেয়েছ। কারণ, সাÂিতক গেবষণা বলেছ, িবগবOাং িদেয় 
মহািবে0র Jc নয়, বরং মহািবে0র Jc হেয়েছ 
ইনেÚশন িদেয়। অথ5াৎ, িবগবOাং-এর পের ইনেÚশেনর 
মাধOেম মহািব0 _তির (যা িকছুিদন আেগও সিতO বেল 
ভাবা হেতা) হয় িন, বরং ইনেÚশেনর ফেলই িক| 
িবগবOাং হেয়েছ, তারপর সৃি� হেয়েছ আমােদর মহািব0। 
আঁে¾ িলে§র কথায়236- 

১৫ বছর আেগও আমরা ভাবতাম ইনেÚশন হেM 
িবগবOাং-এর অংশ। এখন :দখা যােM িবগবOাং-ই বরং 
ইনেÚশনাির মেডেলর অংশিবেশষ। 

 
                                                
235 এ 6সেz পড়ুন, অিভিজৎ রায়, অনl মহািবে0র স~ােন, 

সচলায়তন। 
236 Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific 

American, 1998  
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এখন কথা হেM, িবগবOাং-এর মেডল কখনও ভুল 
6মািণত হেল িকংবা পিরবিত5 ত/পিরেশািধত হেল কী 
হেব? সােথ সােথ িক ধািম5েকরাও িবগবOাং-এর সােথ 
‘সংগিতপূণ5’ আয়াতেক বদেল :ফলেবন? তাহেল তখন 
‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল’–এই আ½বােকOর 
কী হেব? এই ধরেনর আশ¤া :থেকই কা�^ানসys 
িব0াসী পদাথ5িব^ানী আÜুস সালাম 
:জOািতপ5দাথ5িব^ােনর িবগবOাং ত�েক :কারআেনর 
আয়ােতর সােথ :মশােত বারণ করেতন। িতিন 
বলেতন237- 

িবগবOাং তে�র সাÂিতক ভাষO� বত5 মােন মহািবে0র 
উৎপিfর সেব5াৎকৃ� বOাখOা 6দান করেছ। িক| 
আগামীকাল যিদ এর চাইেতও :কােনা ভােলা বOাখOা 
পাওয়া যায়, তাহেল কী হেব? তাহেল িক নতুন _ব^ািনক 
দিৃ�ভিzর সােথ তাল :মলােত িগেয় ধম5\েÉর আয়াত 
বদেল :ফলা হেব? 

 
খুবই :যৗি�ক শ¤া। �ক একই কারেণ ১৯৫১ সােল 
যখন Pope Pius XII বাইেবেলর সৃি�তে�র সােথ িবগবOাং 
বা মহািবেìারণ তে�র িমল খুেঁজ :পেলন, তখন 
:জOািত5 িব^ানী এবং ি÷�ান ধম5যাজক জজ5  :হনির 
:লিমিv (িযিন ‘িবগবOাং’ 6িতভােসর একজন অনOতম 
6ব�া) :পাপেক িবনেয়র সেz এধরেনর যুি�েক ‘অîাl’ 
িহেসেব 6চার করা :থেক িবরত থাকেত পরামশ5 
িদেয়িছেলন। িক| :সই পরামশ5 মানেছ :ক? 
 
িমরাকল নাইিnন 
6াথ5না কের এমন :ঠাঁেটর :চেয় এক� কম5ঠ হাত 
অেনক :বিশ উfম। ধম5 এবং িব^ান দ�ু এেকবাের 

                                                
237 Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona 
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দ ু:মcর বÎ হেলও মানষু আজ এক� িজিনস বঝুেত 
:পেরেছ, িব^ান আসেল কাজ কের, ফল :দয়। অনOিদেক, 
পেদ পেদ ধেম5র অসাড়তা তারা অনবুাধন করেত 
পারেলও পরকােলর :লােভ পেড় :কউই অবশO :সটােক 
িনেজর মেন জায়গা িদেত চান না। অিm£ �িকেয় 
রাখার :লােভ ধম5 আজ তাই নতুন এক :খালেস 
িনেজেদর গা ঢাকা :দওয়ার :চ�া করেছ। িনেজেদর 
িব^ানময় 6মাণ কের �িকেয় রাখেত চােM িব^ােনর 
যুেগ। আর তা করেত িগেয় সৃি� কেরেছ িমথOা, চালািকর 
এক 6শাl মহাসাগেরর। উপের :তমন িকছু উদাহরণ 
িনেয় আেলাচনা হেলা। এখন দিৃ�পাত করা যাক 
এেকবাের িভs এক� বOাপােরর িদেক। 

:কারআেন :কবল িব^ানময় কথাবাত5 া নয়, িনেজর 
:utে£র নমনুা মানেুষর কােছ তুেল ধরার জনO æ�া 
তার িলিখত এ \েÉ এক অেলৗিকক বOাপার :রেখ 
িদেয়েছন-িতিন :কারআনেক :বেঁধ িদেয়েছন উিনশ 
সংখOা @ারা। অেলৗিকক এ িবষয়� অবশO মসুিলমেদর 
অজানাই :থেক :যত যিদ না এ শতেকই িবষয়� 
6থমবােরর মেতা জনসমে` তুেল না ধরেতন রাশাদ 
খিলফা নােমর এক ভ¾েলাক238। এ আিবpােরর মাধOেম 
রাশাদ খিলফা মসুিলম িবে0 হইচই :ফেল :দন। িবিভs 
ভাষায় িবিভs :দেশ শ’খােনর :বিশ বই রিচত হয় 
িবষয়� িনেয়। বাংলােদেশ :মজর কাজী জাহান িময়া 
িলিখত ‘আল-:কারআন দO চOােল�’ নামক বই�র 6থম 
চOােল�� হেM এই ১৯ িমরাকল239। ড. খ�কার আÜুল 
মাsান িলিখত ‘কিyউটার ও আল :কারআন’ নামক 

                                                
238 http ://www.submission.org/quran/app1.html 
239 কাজী জাহান িময়া, আল-:কারআন দO চOােল� (মহাকাশ পব5-

১), 6কাশক : নাহরীন পারভীন, রােয়র বাজার, ঢাকা, ি@তীয় 

সংCরণ অে�াবর, ১৯৯৩, পৃtা ১৭-২৯।  
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বই�েত jান :পেয়েছ ১৯-এর চমৎকাির£240। আল-
:কারআন অOাকােডিমর 6িতtাতা পিরচালক হােফজ 
মিুনর উ¥ীন আহমদ আরও এক ধাপ এিগেয়। 
:কারআেনর বাংলা অনবুাদ করার পর 6থেমই িতিন 
আেবগাPত হেয় রাশাদ খিলফার উিনেশর মOািজেকর 
কথা তুেল ধেরন241। কী তেব :সই উিনেশর মOািজক? 

সুরা আল-মদুািMেরর ৩০ ন¯র আয়ােত আ¨াহ 
বেলন, ‘ইহার ওপর আেছ উিনশ’। এর আেগ পের কী 
উে¨খ আেছ, কার ওপের উিনশ আেছ এমন সকল 6kেক 
পাশ কা�েয় খিলফা অ6াসিzকভােব Jধু আয়াত� তুেল 
এেন দািব কেরন, এর মাধOেম আ¨াহ :কারআনেক উিনশ 
িদেয় :বেধ রাখার কথা উে¨খ কেরেছন। দািবেক 
:যৗি�ক 6মােণর জনO িতিন িকছু উদাহরণ হািজর 
কেরন। :যমন : :কারআেনর সুরা সংখOা ১১৪ যা ১৯ 
িদেয় িনঃেশেষ িবভাজO। :কারআেনর আয়াত সংখOা 
৬৩৪৬, যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজO (১৯ × ৩৩৪ 
= ৬৩৪৬) এবং এ সংখOা�র অ¤¢েলার :যাগফল ১৯ 
(৬ + ৩ + ৪ + ৬ = ১৯), :কারআেন ‘িবসিম¨াহ’ 
১১৪ বার এেসেছ যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজO হয়। 
এছাড়া ‘িবসিম¨াহ’-:ত ১৯� বণ5 রেয়েছ, :কারআেনর 
সব5েমাট বণ5সংখOা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ 
িবভাজO (১৯ × ১৭৩২৪ = ৩২৯১৫৬), :কারআেন 
‘আ¨াহ’ শÜ� ২৬৯৮ বার উে¨িখত হেয়েছ যা ১৯ 
িদেয় িনঃেশেষ িবভাজO (১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮)। 
                                                
240 ড. খ�কার আÜুল মাsান, কিyউটার ও আল :কারআন, 

6কাশনায় : ইশায়ােত ইসলাম �তুবখানা, িমরপুর, ঢাকা, পÏম 
ম¾ুণ : :সে®¯র ২০০৩। 

241 হােফজ মিুনর উ¥ীন আহমদ, :কারআন শরীফ : সহজ সরল 
বাংলা অনবুাদ, আল :কারআন একােডমী ল§ন, 6থম 6কাশ 

মাচ5  ২০০২। 
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এছাড়া ‘আ¨াহ’ উে¨খ আেছ এমন আয়াত¢েলার আয়াত 
ন¯র :যাগ করেল :যাগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ িদেয় 
িনঃেশেষ িবভাজO (১৯ × ৬২১৭ = ১১৮১২৩) ইতOািদ 
ইতOািদ। রাশাদ খিলফার 6দানকৃত পুেরা গািণিতক 
িহসাব� :যেকােনা মানষুেক আকৃ� করেব। িযিন ইসলাম 
ধেম5 িব0াসী িতিন 6মাণ� :দেখ তৃি½র :ঢ�র তুলেবন-
িজিনসটা মাথায় রাখার :চ�া করেবন, :`v িবেশেষ 
:কােনা সংশয়বাদীর সােথ তেক5  িল½ হেল তেলায়ার 
িহেসেব বOবহার করেবন। আর িযিন অিব0াসী িতিনও 
সামানO @ে+ পেড় যােবন। 

অেলৗিকক :কারআন িনেয় আেলাচনায় যাওয়ার 
আেগ সামানO একটু জল :ঘালা করা যাক! :সই 
িপথােগারােসর আমল :থেক Jc হওয়া সংখOা িনেয় 
এধরেনর ধাঁধাময় :খলার ইিতহাস অেনক 6াচীন। 
Numerology তথা সংখOাত� িহেসেব পিরিচত িবষয়� 
আধুিনক িব^ান জ±লেÿই গিণত :থেক সyূণ5 আলাদা 
হেয় িগেয়েছ; :যমন� :জOািতষশা¡ আলাদা হেয়েছ 
:জOািতিব5^ান :থেক, আলেকিম আলাদা হেয়েছ রসায়ন 
:থেক। িব^ােনর �সংCারাMs অপবOবহারেকই 
অপিব^ান আখOািয়ত করা হয়। সংখOাত� এক� 
অপিরপূণ5 গিণত বা অপিব^ান। সংখOাতে�র উদাহরণ 
অজæ। :সই মধOযুগ :থেক সংখOাতে� মf ইgিদরা 
:সসময়ই তােদর ধম5\É :তারাহ-র ি@তীয় \É 
এে³াডাস :থেক æ�ার রহসOময় নাম :বর কেরিছল। 
এে³াডােসর ১৪ : ১৯-২১, এই িতন� আয়ােতর 
মাধOেম তারা æ�ার ৭২� নাম উ�াবন কেরেছ। এই 
6িত� আয়ােত ৭২� কের বণ5 আেছ। 6থেম তারা 
6থম আয়াত� ডান :থেক বােম িলেখ তারপর ি@তীয় 
আয়াত বাম :থেক ডােন িলেখেছ। সবেশেষ তৃতীয় 
আয়াত�েক আবার ডান :থেক বােম :লখার মাধOেম 
সyূণ5 কাজ�েক তারা ১৮� কলাম এবং ১২ সািরেত 
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ভাগ করা হেয়েছ। ১৮ ¢ণ ১২ = ৭২ ¢ণ ৩ এই সূv 
ধের তারা ১২� সািরেক ৩ সাির ৩ সাির কের ভাগ 
কেরেছ। :মাট চার� ভাগ হেয়েছ যার 6িত�েত ১৮ 
কলাম ও ৩ সাির। 6িত ভােগর এক� কলাম @ারা 
æ�ার এক� িতন অ`েরর নাম পাওয়া :গেছ। এভােব 
:মাট ১৮ ¢ণ ৪ = ৭২ � িতন অ`েরর নাম পাওয়া 
:গেছ। চার ভােগর 6িত�েক আবার আেরক� বেণ5র 
সােথ :মলােনার মাধOেম æ�ার চার অ`েরর এক� নাম 
পাওয়া :গেছ242। 

আজ অবিধ :সই চার অ`েরর নাম�র ও তার 
স�ক উ»ারণ জানার :চ�া করেছ তারা। আরও মজা 
পাওয়া যােব যু�রাে· সংগ�ত নাইন ইেলেভেনর িবমান 
হামলার ঘটনার সংখOাত� িনেয়। হামলার তািরখ ৯/১১ 
: ৯ + ১ + ১ = ১১; ১১ই :সে®¯র বছেরর ২৫৪তম 
িদন : ২ + ৫ + ৪ = ১১; ১১ই :সে®¯র পর বছর 
:শষ হেত ১১১ িদন বািক থােক; ১১৯ হেM 
ইরাক/ইরােনর রা·ীয় :কাড ১ + ১ + ৯ = ১১; 
ইংেরিজ ‘Afghanistan’ শÜ�েত ১১ অ`র রেয়েছ; ইংেরিজ 
‘The Pentagon’ শÜ�েত ১১ অ`র রেয়েছ ইতOািদ 
ইতOািদ। Ernest Vincent Wright (১৮৭৩-১৯৩৯) নােমর 
একজন মািক5 ন :লখক Gadsby : Champion of Youth (Wetzel 
Publishing Co, ১৯৩৯) নােম পÏাশ হাজার একশ দশ 
শেÜর এক উপনOাস িলেখিছেলন। :যখােন িতিন ইংেরিজ 
বণ5 E আেছ এমন এক� শÜও বOবহার কেরন িন। 
:কােনা ধরেনর বOাকরণগত ভুল, বােকOর অসাম�সOতা, 
ভাব 6কােশর দবু5লতািবহীন এ উপনOােস বOবèত হয় 
িন he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, 

                                                
242 :কারআেনর সাংিখOক মাহাoO : িভsমত, রায়হান আবীর  
 http ://www.cadetcollegeblog.com/raihanabir/1816 
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yourself, love, hate-এর মেতা শÜ243! 
আসেল একটু মাথা খাটােল পৃিথবীর 6ায় সকল 

িবষয় িনেয়ই সংখOাতে�র :খলা স�ব। :স� 
গিণতিবদেদর @ারা সমিথ5ত না হেলও মানষুেক আন� 
িকংবা ধাঁধায় :ফলার জনO যেথ�। 

ধcন, এক� সম¾ু _সকত। আপিন এক� িনি� 
িনেলন এবং সম¾ু _সকেতর এক� এক� কের বালরু 
ওজন মাপা Jc করেলন। :যসব বালরু ওজন হেM 
এক \াম :স�েক আপিন থেলেত ভের রাখেলন। :য¢েলা 
না :স¢েলা :ফেল িদেলন। আরও ধির, আপনার হােত 
অফুরl সময় রেয়েছ এবং এই অফুরl সময় আপিন 
Jধু বালরু ওজন মাপেবন এবং এক \ােমর ওজেনর 
বাল ুআলাদা করেবন। তাহেল দীঘ5সময় পর আপিন 
:বশ বড় এক� বালরু সOাyল :জাগাড় করেত পারেবন 
যােদর 6েতOেকর ওজন এক \াম কের। এখন যিদ 
আপিন :ঘাষণা :দন :য, এই সম¾ু _সকত� এক� 
িমরাকল এবং এর 6েতOক� বাল ুকণার ওজন এক 
\াম তাহেল কী তা যুি�সংগত হেব? হেব না। 

কারণ গিণত আমােদর বেল, এই _সকেত 6িত� 
বালকুণার ওজন এক \াম-এই শত5 আেরাপ করার আেগ 
আপনােক শতকরা কতভাগ বালরু ওজন এক \াম তা 
িনণ5য় করেত হেব। যিদ শতকরা মান ৯০-৯৯% হয় 
তাহেল আমরা :সই শত5 স�ক বেল ধের িনেত পাির। 

শতকরা= [এক \াম ওজন এমন বালরু সংখOা ÷ 
পরী`ণীয় :মাট বালরু সংখOা (:য বাল ুআপিন :ফেল 
িদেয়েছন+ :য বাল ুআপিন :রেখেছন)] × ১০০ 

আপনার পরী`ায় এক বmা বালরু িবপরীেত 
কমপে` এক হাজার বmা বাল ুআপিন বাদ িদেয়েছন 

                                                
243 পুেরা উপনOাস পাওয়া যােব এখােন : http 

//www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html 
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(কারণ তােদর ওজন এক \াম নয়)। সুতরাং আপনার 
শতকরা মান হেব খুব কম। অথ5াৎ িমরাকল� সিতO 
নয়। মলূ বOাপার হেলা, :যেকােনা বই :থেকই আপিন 
‘িবেশষ িকছু অংশ’/অপশন বাছাই করেত পােরন। 
তারপর :যই :যই অপশন আপনার িমরাকল 6মােণ 
কােজ লাগেব তা :রেখ (ধcন সাত @ারা িবভাজO) 
বািক¢েলা :ফেল িদেত পােরন। :কারআেনর :`েv 
:যমন, এক� শেÜর অ`র সংখOা, চOা®ােরর সংখOা, 
িনিদ5� এক� শÜ সব5েমাট কতবার বOবèত হেয়েছ :সই 
সংখOা ইতOািদ-ইতOািদ \হণ করা হেয়েছ। �ক 
:তমিনভােব আপিন চাইেল অনO এক� িনিদ5� সংখOা, 
িবেজাড় সুরার সংখOা, :জাড় চOা®ােরর সংখOা, িবেজাড় 
চOা®াের কত� অ`র রেয়েছ-:জাড়�েত কত� রেয়েছ 
ইতOািদ িনেত পােরন। অথ5াৎ আপিন মাথা খা�েয় 
অসীম-সংখOক অপশন/িবেশষ অংশ বাছাই করেত 
পােরন। ড�র খািলফা তাই কেরেছন। অসংখO অপশন 
:থেক িতিন উিনশ @ারা িবভাজO 6মাণ করা যায় এমন 
অপশন¢েলা \হণ কেরেছন-বািক¢েলা :ফেল িদেয়েছন। 
িক| :কারআেন যিদ আসেলই উিনেশর িমরাকল :থেক 
থােক তাহেল তা সবিকছুেতই থাকেব-Jধু কেয়ক� 
িজিনেস নয়। :যমন, :কারআেনর c� সংখOা ৫৪০�, 
৩০� পারা, ৭� মি�ল রেয়েছ, :য¢েলা ১৯ িদেয় 
িনঃেশেষ িবভাজO হেত পারত। ২৩ বছর ধের :কারআন 
নািজল হেয়েছ সুতরাং ২৩ সংখOা� ১৯ @ারা িবভাজO 
হেত পারত, মহুাnদ ৪০ বছর বয়েস নবয়ুত লাভ 
কেরন, :স� ১৯ @ারা িবভাজO হেত পারত, :কারআেনর 
6িত� আয়ােতর শÜ ও বণ5 সংখOা ১৯ িদেয় িবভাজO 
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হেত পারত। িক| হয় িন244! 
জল অেনক :ঘালা ইেতামেধOই হেয় :গল। পাঠক 

হয়ত এখন মেন মেন ভাবেছন, তােত কী হেয়েছ, 
কত¢েলােতই :তা গািণিতক িমল রেয়েছ, বOাপার� 
অেলৗিকক হওয়াই Lাভািবক। তেব :জেন রাখুন, :লৗিকক 
িবষয়েক অেলৗিকেক ôপাlিরত কের দশ5কেদর :মাহাMs 
করার জনO আসেল আuয় িনেত হয় িমথOা, 6তারণার। 
খিলফাও :সই সূv ল(ন কেরন িন। এক� িবষয় 
িনেয়ই আেলাচনা করা যাক। 

ড�র রাশাদ খিলফা বেলন- 
The key to Muhammad’s perpetual miracle is found in the very 

first verse of the Qur’an, `IN THE NAME OF GOD, MOST 

GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-

RaHMaN, AL-RaHIM… 

 
মহুাnেদর বেল যাওয়া-:কারআন :য এক� 
িমরাকল তার স~ান লাভ করা যায়, :কারআেনর 
সব5 6থম আয়ােতই- 

IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST 

MERCIFUL = BiSM ALLaH, AL-RaHMaN, AL-RaHIM… 
 
এই 6থম আয়ােতর অ`র গণনা কের (ইংেরিজেত Jধু 
বড় হােতর অ`র) আমরা :দখেত পাই :য, এখােন 
উিনশ� অ`র রেয়েছ। এবং এেত :য শÜ¢েলা রেয়েছ 
:স¢েলা 6েতOক� উিনেশর ¢িণতক। :যমন 6থম 
অ`র, ISM উিনশ বার; ি@তীয় শÜ, ALLaH ২৬৯৮ বার, 
যা ১৯-এর ¢িণতক (১৯ � ১৪২); তৃতীয় শÜ, AL-

                                                
244 :কারআেনর ‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ-িবশ! _সকত :চৗধুরী এবং 

অনl িবজয় দাশ, ম�ুমনা বাংলা Ëগ। িপিডএফ িলংক– 
 http ://www.mukto-

mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf 
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RaHMaN আেছ ৫৭ বার, (১৯ � ৩); সব5েশষ শÜ, AL-
RaHIM আেছ ১১৪ বার (১৯ � ৬)। 

ড. খািলফা দািব কেরেছন, :কারআেনর এই 
অেলৗিককে£ মানেুষর :কােনা হাত :নই। অথচ, 
‘িবসিম¨ািহর রাহমািনর রািহম’ বােকO :য ১৯� বণ5 
আেছ, এই :মৗিলক দািবেতই মানেুষর হাত আেছ। আরিব 
বাকO�েক ইংেরিজেত 6িতবণ�করণ করার সময় আমরা 
যিদ Lরবণ5 বাদ :দই, তাহেল বাকO� এরকম দাঁড়ায় : 
BSM ALLH ALRHMN ALRHIM, উে¨খO, আরিবেত 
Lরবণ5¢েলা :লখা হয় না, পড়ার সময় ধের :নওয়া হয়। 
এই 6িতবণ�কৃত বােকO বেণ5র সংখOা ১৯। িক|, 
আরিবেত ‘তাশিদদ’ বেল এক� 6তীক আেছ, :কােনা 
বেণ5র ওপর :স 6তীক থাকেল তা দইু বার উ»ারণ 
করেত হয়। ALLAH শেÜর ি@তীয় L-এর ওপর এক� 
তাশিদদ আেছ। :সে`েv এই লাম দইু বার উ»ারণ 
কের এভােব :লখা :যত (বা এভােব :লখা উিচত) : 
ALLLAH; আর বণ5 সংখOা হেয় :যত ২০�। 

তাশিদদ যু� বণ5 দইু বার ধরা হেয়েছ নািক এক 
বার ধরা হেয়েছ, :স িবষয়� ড. খািলফা :কাথাও ò� 
কের বেলন িন। এছাড়া :য Lরবণ5¢েলা :লখা হয় না, 
িক| পড়ার সময় ধরা হয় :স¢েলা অlভু5 � করা বা 
বাদ :দওয়ার বOাপারটাও িতিন ò� কেরন িন। 

পরবত� সমসOা BISM শÜ িনেয়। এ� 6কৃতপে` 
দ�ু শেÜর সমåয় : Bi (এে`েv এই শেÜর অথ5 ‘মেধO’) 
এবং ISM (অথ5 ‘নাম’)। 

ড. খািলফা সবসময় আরিব বণ5�ম বOবহােরর 
কথা বেলেছন। এই আরিব বণ5�ম বOবহার কের ISM 
শÜ�র অনসু~ান করা :যেত পাের। আবদলু বািক 
কতৃ5 ক 6Îতকৃত :কারআেনর এক� িনঘ5Ä :ঘেঁট এই 
আ¦য5জনক তথO পাওয়া :গেছ- 

BiSM শÜ� :কারআেনর 6থম আয়ােতই আেছ। এই 
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শÜ� :কারআেনর মাv িতন� jােন উে¨িখত 
হেয়েছ : ১ : ১১, ১১ : ৪১ এবং ২৭ : ৩০। 
িক| িবিMsভােব :কবল ISM শÜ� :কারআেন :মাট 
১৯ বার উে¨িখত হেয়েছ। 
িক| তৃতীয় আেরক� তািলকা আেছ। ISMuHu 
শেÜর অথ5 ‘তার নাম’। এ� আরিবেত এক� অখ� 
শÜ িহেসেব :লখা হয়। :কারআেন এ� ৫ বার 
এেসেছ। 
সব¢েলা ফল :যাগ করেল পাওয়া যায় : ৩ + 
১৯ + ৫ = ২৭, ò�তই এখােন ১৯ এর সাংিখOক 
তাৎপয5 আর থাকেছ না। 
 

আমােদর সামেন আরও অেনক¢েলা অনমুােনর বOাপার 
আেছ, :য¢েলা স¯ে~ ড. খািলফা :কােনা বOাখOা :দন 
িন। :কান িবেবচনায় িতিন িতনবার উে¨িখত BiSM 
শÜ� গণনা :থেক বাদ িদেয়েছন? :য শÜ িনেয় গেবষণা 
করিছেলন :সই শÜ�ই বাদ :দওয়ার িপছেন :কােনা 
যুি�ই :দখান িন। আর :কবল িবিMs ISM শÜ গণনার 
বOাপােরই বা িতিন :কান নীিত অনসুরণ কেরেছন? 
সব5নামযু� িবেশষO ISMuHu-:ক :কন বাদ িদেলন? 

তাহেল িক এই িতন ধরেনর শেÜর অেথ5র মেধO 
:কােনা বOাখOা লিুকেয় আেছ? হয়তবা, :যসব jােন এই 
শÜ¢েলার মাধOেম :কবল আ¨াöর নাম :বাঝােনা হেয়েছ 
:স¢েলােকই ড. খািলফা গণনা কেরেছন। িক| িনেýা� 
দ�ু আয়ােতর িদেক ল`O করেল এই ধারণাও ভুল বেল 
6মািণত হয়। সুরা মািয়দার ৫ ন¯র আয়ােত বলা 
হেয়েছ- 

…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it… 

 
এবং সুরা বাকারার ১১৪ ন¯র আয়ােত বলা হেয়েছ- 

And who is more unjust than he who forbids in places for the 
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worship of God, that His name (ISMuHu) should be 

pronounced? 

 
মলূ আরিব বা ইংেরিজ অনবুাদ :কােনা�েতই এই 
শÜ¢েলার মেধO :তমন :কােনা পাথ5কO :নই, এক� ছাড়া 
: এখােন ‘God’s name’ সরাসির িবেধয় এবং ‘His name’ 
উে¥শO িহেসেব বOবèত হেয়েছ। আরিব বণ5�েম এই 
শÜ দ�ুর :লখO ôেপর িভিfেতই :কবল দ�ুেক 
িভsjােন িলিপবK করা হেয়েছ। 

আরও কথা আেছ, িকেসর িভিfেতই বা ড. খািলফা 
এই শÜ¢েলার বgবচন ôপ¢েলা বাদ িদেলন? এ¢েলার 
বgবচন :কারআেন আরও ১২ বার এেসেছ। িবেশষত 
সুরা আ’রােফর ১৮০ ন¯র আয়ােতর কথা উে¨খ করা 
যায়, ‘The most beautiful names belong to God…’ 

বgবচন বাদ :দওয়ার :কবল এক� কারণই থাকেত 
পাের। :স� হেM, বgবচন¢েলা গণনা করেল :মাট 
সংখOা� ১৯ না হেয় ৩৯ হেয় যায়। 

উপর| ALLAH শÜ�র বOবহােরর ধরেনর 
বOাপােরও সে�হ আেছ। এই শেÜর সােথ যখন Li 
উপসগ5 যু� হয় তখন দইুেয় িমেল LiLaH বা LiLLah 
শেÜর জ± :দয়। এখােন উপসগ5�র অথ5 ‘6িত’। এই 
িল¨াহ শেÜও এক� লাম-এর উপর তাশিদদ আেছ। 
(উদাহরণ িহেসেব ২ : ২২ আয়াত� :দখা :যেত 
পাের।) বOাকরণ অনসুাের এই 6 উপসগ5যু� শÜ� 
�ক BiSM-এর মেতা কেরই বOবèত হয়। পূেব5র 
অিভ^তা :থেক আমরা বলেত পাির ড. খািলফা এবার 
6 উপসগ5যু� শÜ¢েলা বাদ িদেয় :কবল মলূ শÜ�ই 
গণনা করেবন। িক| িতিন তা কেরন িন। এবার �কই 
LiLaH ¢েলা গণনা কেরেছন, কারণ এ¢েলা গণনা না 
করেল :মাট সংখOাটা ২৬৯৮ হেতা না এবং তা ১৯ 
িদেয়ও িবভাজO হেতা না। এধরেনর যাদিৃMক বOবহােরর 
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:পছেন িক আেদৗ :কােনা যুি� আেছ? 
ISM এর সােথ Bi যু� হেয় যখন BiSM হেয়েছ তখন 

ড. খািলফা :সটা বাদ িদেয়েছন, িক| ALLAH-র সােথ 
Li যু� হেয় যখন LiLaH হেয়েছ তখন িতিন :স¢েলা 
�কই গণনা কেরেছন; এ :কবল ১৯ িদেয় িবভাজO 
এক� সংখOায় :পৗঁছােনার জনO। 

AL-RaHMaN শেÜর :`েv :কােনা ি@ধা :নই। এ� 
:কারআেন ৫৭ (১৯ � ৩) বারই উে¨িখত হেয়েছ। 
:লখকও এমন�ই বেলেছন। 

এবার AL-RaHIM শেÜর িদেক দিৃ� :দওয়া যাক। 
ড. খািলফা বেলেছন, এই শÜ :মাট ১১৪ (৬ � ১৯) 
বার এেসেছ। িক| আবদলু-বািকর িনঘ5Ä অনসুাের 
:কারআেন এই শÜ� gবg এই ôেপ মাv ৩৪ বার 
উে¨িখত হেয়েছ। অথ5াৎ এই ৩৪ jােনই শেÜর আেগ 
AL নামক :ডিফিনট আ�5 কOাল� আেছ। িক| বািক 
৮১ jােন শেÜর আেগ :কােনা :ডিফিনট আ�5 কOাল 
:নই। এখন আ�5 কOালসহ এবং ছাড়া সব¢েলাই যিদ 
আমরা গণনা কির, তাহেল :মাট সংখOা� দাঁড়ায় ১১৫। 
এক বার এর বgবচনও উে¨িখত হেয়েছ। তাহেল :মাট 
১১৬ হেয় যােM। ১১৫ এবং ১১৬, :কােনা�ই ১৯ @ারা 
িবভাজO নয়। 

ড. খািলফার এই আিবpারেক অেনেকই সyূণ5 
অনেুমাদন িদেয়েছন। ড. Bèchir Torki এ িনেয় রীিতমেতা 
৪ পৃtার এক িবশাল সারাংশ রচনা কেরেছন। 
এইসব¢েলা অনেুমাদনপv বা সারাংশেতও উপের 
উে¨িখত চার� :মৗিলক অনিুমিতর বOাপার সyূণ5 
এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ। 

ড. খািলফা ALLAH শেÜ তাশিদেদর কারেণ ি@£ 
হেয় যাওয়া লাম¢েলা গণনা :থেক বাদ িদেয়েছন, আবার 
অিলিখত Lরবণ5¢েলাও বাদ িদেয়েছন। 

িতিন ISM এর :মাট সংখOা গণনা করেত িগেয় BiSM 
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শÜ� সyূণ5 এিড়েয় :গেছন, িক| ওিদেক আবার 
ALLaH শÜ গণনা করেত িগেয় LiLaH অlভু5 � কেরেছন। 

এছাড়াও িতিন তার গণনা :থেক ISMuHu বাদ 
িদেয়েছন, যিদও বOাকরণগত িদক িদেয় এ� gবg ISM 
এর মেতাই অথ5 বহন কের। 

এছাড়া িতিন ISM এবং AL-RaHIM শেÜর বgবচন 
ôপ¢েলা বাদ িদেয়েছন। উপর| তার AL-RaHIM শেÜর 
গণনা ভুল হেয়েছ। 

সুতরাং িমরাকল 6মােণর জনO খিলফা িনেজর 
ইMামেতা িসKাl \হণ কেরেছন-‘িমিলেয় :দবার’ জনO। 
িক| :স বOাপাের :কােনা বOাখOা 6দান কেরন িন। তার 
অনOানO িসKাl¢েলাও একই :দােষ :দাষী। :স¢েলা এবং 
অনOানO িবিভs ঘটনার গািণিতক িমরাকল িনেয় বাংলা 
Ëেগর অনOতম :লখা িহেসেব 6কািশত ম�ুমনায় _সকত 
:চৗধুরী এবং অনl িবজয় দােশর :লখা, :কারআেনর 
‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ-িবশ245! তােদর এ 6ব~� 
JKLর :থেক 6কািশত ‘পািথ5ব’ (২০১১) বইেয়ও 
স¤িলত হেয়েছ। 
 
সবই ব4ােদ আেছ 
এখােন এক� কথা বলা 6েয়াজন। ওই অনলাইন 
পিvকা�েত অধOাপক ভ¾েলােকর সােথ িবতেক5 র কারেণ 
:কারআন এবং :কারআন-িবেশষ^েদর কথা বাের বাের 
উেঠ এেসেছ বেল এমন ভাবার :কােনা কারণ :নই :য 
অনOানO ধেম5র ‘িকতাব িবেশষে^র দল’ এই অিভেযাগ 
:থেক ম�ু। এরা :কউই আসেল :ধায়া তুলিস-পাতা 

                                                
245 :কারআেনর ‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ-িবশ! _সকত :চৗধুরী 

এবং অনl িবজয় দাশ, ম�ুমনা বাংলা Ëগ। 

 িপিডএফ িলংক http ://www.mukto-
mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf 
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নয়; বরং, একই ম¾ুার এিপঠ আর ওিপঠ। িকছু িহ� ু
ভাববাদী ‘_ব^ািনক’ আেছন, যারা মেন কেরন 
মহাভারেত কৃH অজু5 নেক :য িব0ôপ :দিখেয়েছ তা 
আসেল িবগবOাং ছাড়া িকছু নয়। মণৃাল দাস¢½ 
ভারেতর জাতীয় িব^ান আকােদিমর িবখOাত 
িব^ানী। উিন দািব কেরন, আজ আধুিনক িব^ান 
:য সমm নতুন ত� ও তথO 6িতিদনই আিবpার 
করেছ, তার সবিকছুই নািক 6াচীনকােলর মিুন ঋিষরা 
:বর কের :গেছন। :বেদ নািক :সসমm আিবpার 
‘খুবই পিরpারভােব’ িলিপবK আেছ। িম. দাস¢ে½র 
ভাষায়, রবাট5  ওেপনেহইমােরর মেতা িব^ানীও নািক 
গীতার িব0ôপ দশ5েন এতই অিভভূত হেয় িগেয়িছেলন 
:য লOাবেরটিরেত আণিবক শি�র :তজ :দেখ নািক 
গীতা :থেক আবিৃf কেরিছেলন- 

িদিব সূয5OসহæসO ভেবদ যুগপদিুûতা। 
যিদ ভাঃ সদশৃী সা সOাদ ভাসlস মহাoনঃ 

 
িব^ান জানা িকছু িশি`ত িহ� ুবিুKজীবী আেছন 
যারা ভােবন আধুিনক িব^ান আজ যা আিবpার 
করেছ, তা সবই িহ� ুপুরাণ¢েলােত িলিপবK ^ােনর 
পুনরাবিৃf। িহ�েুদর সাÂদািয়ক 6িতtান রামকৃH 
িমশন তােদর মখুপv ‘উে@াধন’-এ বলা Jc কেরেছ 
:য, কৃHগãর িকংবা সময় ধারণা নািক :মােটই নতুন 
িকছু নয়। িহ�ধুম5 নািক অেনক আেগই এ¢েলা 
জানেত :পেরিছল। কীভােব? ওই :য বgল 6চািরত 
:সই আ½বােকO ‘Å/ার এক মহূুত5  পৃিথবীর সহæ 
বছেরর সমান’। িকছু ধম5বাদীর দিৃ�েত মহাভারেতর 
কা িনক �cে`েvর যুK িছল আসেল এক 
‘পারমাণিবক যুK’ (Atomic War)। 6শাl 6ামািণক 
নােম ভারেতর এক ‘জনি6য় িব^ান :লখক’ ‘ভারতীয় 
দশ5েন আধুিনক িব^ান’ বইেয় তার ক নার ফানসুেক 
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মেহে�াদােরা পয5l :টেন িনেয় বেলেছন-‘স�বত 
দেুয5াধেনরই :কােনা িমv শি� পারমাণিবক যুেK ¶ংস 
হেয় থাকেব মেহে�াদােরােত’ (পৃ. ৬)। ‘সবই বOােদ 
আেছ’ মাক5 া এইসব বকMপ ভাববাদীরা অবলীলায় 
দািব কের :ফেলন :য, নলজাতক িশJ (Test Tube 
Baby) আর িবক  মা (Surrogate Mother) আধুিনক 
িব^ােনর দান মেন করা হেলও তা িহ� ুসভOতার 
কােছ নািক নতুন িকছু নয়। :¾াণ-:¾াণী, কৃপ-কৃপীর 
জে±র :পৗরািণক কািহিন¢েলা তারই 6মাণ। এমনিক 
িকছুিদন আেগ উপসাগরীয় যুেK বOবèত Cাড আর 
পOাি�য়ট িমসাইল নািক িহ� ু পুরােণ বিণ5ত ‘বcণ 
বাণ’ আর ‘অিÿবাণ’ বই িকছু নয়। তারা সবিকছুেতই 
এমনতর িমল :পেয় যান। :যমিনভােব ভারেতর 
‘:দশ’-এর মেতা 6গিতশীল পিvকায় ২২ এি6ল ১৯৯৫ 
সংখOায় 6কািশত ‘িব^ান ও ভগবান’ িনবে~র :লখক 
èষীেকশ :সন :বদােl বিণ5ত উণ5নাভ বা মাকড়শার 
মেধO িব0Å/াে�র মেডেলর িমল :পেয় :গেছন।  

ি÷�ান সমােজও এই ধরেনর ‘হাসজাc’ 6েচ�া 
িবরল নয়। িব^ানী ðা¤ �পলার পদাথ5িব^ােন 
অবদােনর জনO ইদানীং যত না িবখOাত, তার :চেয় 
:বিশ জনি6য়তা :পেয়েছন ি÷�ধম5েক ‘িব^ান’ 
বানােনার জনO। ওেমগা পেয়w নােম এক� ধারণা 
িদেয়েছন �পলার যা মহাসংেকাচন (িবগ �াÏ)-এর 
সময় িসং¢লাির�র গািণিতক মেডলেক তুেল ধের। এ 
পয5l �ক িছল। িক| �পলার মেন কেরন এই 
ওেমগা পেয়wই হেM ‘গড’। Jধু তাই নয়, িযJর 
অেলৗিকক জ±েক (ভািজ5 ন বাথ5) িতিন _ব^ািনক 
_বধতা িদেত চান িযJেক িবরল xx male বািনেয়, 
িযJর পুনcûানেক বOারন অOানাইিহেলশন 6ি�য়ার 
সােথ তুলনা কেরেছন, ইনকারেনশন বা অবতারেক 
বেলেছন িবপরীতমখুী িডমOােটিরয়ালাইেজশন পKিত, 
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ইতOািদ। এ সমm রঙ-:বরেঙর গালগ- িনেয়ই তার 
সাÂিতক বই The Physics of Christianity (2007)! 
বলা বাgলO মাইেকল শারমার, িভ�র :�zর, লেরï 
�াউসসহ অেনক িব^ানী এবং দাশ5িনকই �পলােরর 
যুি�েক খ�ন কেরেছন246, িক| তােত অবশO আধুিনক 
‘িব^ানময়’ ি÷�-ধেম5া±াদনা :থেম যায় িন, যােবও 
না। ðা¤ �পলােরর অেনক আেগ ১৯৭৫ সােল 
িðেজাফ কাপরা একই মানসপেট িলেখিছেলন ‘The 
Tao of Physics’ - 6ােচOর তাওইজেমর সােথ িব^ানেক 
জেুড় িদেয়। চীেনর 6াচীন দাশ5িনেকরা ইন এবং য়Oান 
(yin and yang) নােম পরòরিবেরাধী িক| একীভূত 
স�ার কথা বেলিছেলন মানেুষর মেন ভােলা-ম� 
িমেলিমেশ থাকার 6সেz। িðেজাফ কাপরা :সই ইন 
এবং ইয়াংেক :ঠেল িনেয় িগেয়িছেলন :কায়াwাম 
পদাথ5িবদOার জগেত পদােথ5র _@ত স�ার (dual nature 
of matter) বণ5না হািজর কের, পদাথ5 :যখােন কখনও 
কণা িহেসেব িবরাজ কের, কখেনাবা তরz িহেসেব। 
আধুিনক পদাথ5িবদOার শনূOতার ধারণােক িমিলেয় 
িদেয়েছন তাওইজেমর ‘চী’ (ch’i or qi)-এর সােথ- 

যখন :কউ জানেব :য, মহাশনূO ‘চী’ িদেয় পিরপূণ5, 
তখনই :কবল :স অনধুাবন করেব, শনূOতা বেল 
আসেল িকছু :নই। 

 
ম�ুমনার িবিশ� সদসO ‘অপািথ5ব জামান’ ধম5\েÉর 
মেধO ‘িব^ান :খাঁজার’ এই অপেচ�ার িবcেK এক� 
িনবে~ িলেখিছেলন- 

                                                
246 িবmািরত তেথOর জনO পাঠেকরা পড়ুন অধOাপক িভকটর 

:�zেরর ‘In The Name Of The Omega Point Singularity’ (Free Inquiry 

27. No. 5 August/September 2007) ; এবং ডঃ লেরï �াউেসর ‘More 

dangerous than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007)। 
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6ায়শই ধম5বাদীরা ধম5\েÉর এক� িনিদ5� আয়াত 
বা :ßােকর মেধO আধুিনক িব^ান খুেঁজ পান। 
এ� এক� হাসOকর অপেচ�া। ওমিনভােব খুজঁেত 
চাইেল :যেকােনা িকছুেতই িব^ানেক খুেঁজ :নওয়া 
স�ব। :যেকােনা রাম-শOাম-যদ-ুমধু 
আইন�াইেনর আেপি`ক ত� আিবpােরর অেনক 
আেগ :কােনা কারেণ বেল থাকেত পাের– ‘সবিকছুই 
আসেল আেপি`ক’। িক| আইন�াইেনর 
আেপি`ক ত� আিবpােরর পর :সই সমm রাম-
শOাম-যদ-ুমধুরা যিদ দািব কের বেস এই বেল-
‘gঁ! আিম :তা আইন�াইেনর আেগই জানতাম 
আেপি`ক তে�র কথা’ তেব তা Jধু হাসOকরই 
নয়, :য সমm িনেবিদত6াণ িব^ানীরা তােদর 
uমলõ গেবষণার মাধOেম িনতO-নতুন আিবpাের 
পৃিথবীবাসীেক উপকৃত কের চেলেছন, তােদর 6িত 
চরম অবমাননাকরও বেট। সবাই জােন, আেপি`ক 
ত� আিবpােরর জনO আইন�াইনেক কখেনাই 
:কােনা ধম5\েÉর সাহাযO িনেত হয় িন, বরং 
আেপি`ক ত� আিবpােরর পর পরই তা 
ধম5বাদীরা িনজ িনজ ধম5\েÉ জেুড় :দওয়ার জনO 
নানা জায়গায় িমল খুেঁজ :পেত Jc করেলন। 
বলা বাgলO, আধুিনক িব^ান :য সমm 6েkর 
উfর দােন এখনও অ`ম, :সই সমm জায়গায় 
ধম5বাদীরাও িক| আ¦য5জনকভােব নীরব। 
:যমন, িব^ান এখনও িনি¦তভােব জােন না :য 
আমােদর এই মহািব0 বK, :খালা নািক ÚOাট। 
তাই ধম5বাদীেদরও :কউ তােদর ঐশী িকতাব 
:থেক আমােদর জনO ভিবষO@াণী কের :কােনা 
ধরেনর আেলাকপাত করেত পারেছন না। িক| 
আিম িনি¦ত :য, িব^ােনর কলOােণ কখনও যিদ 
এর উfর :বিরেয় আেস, তেব সােথ সােথ 
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ধম5বাদীরা িবিভs 6াচীন ধম5\েÉর কতক¢েলা 
অò� আয়াত অথবা :ßাক হািজর কের এর 
অিত6াকৃততা দািব করেবন। মলূত 6িত� :`েvই 
(:গাঁজা) িমল¢েলা পাওয়া যায় _ব^ািনক 
আিবpার¢েলা 6কাশ পাওয়ার পর, তার আেগ 
নয়। এ িক :æফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন? 

 
আমরা অপািথ5ব জামােনর মlেবOর সােথ 
সামি\কভােব একমত। 6িত� :`েvই ধম5\েÉ 
‘আধুিনক িব^ােনর’ স~ান পাওয়া যায়, _ব^ািনক 
আিবpার¢েলা 6কাশ পাওয়ার পর, তার আেগ নয়। 
কারণ িব^ােনর দায় পেড় িন ধম5\É :থেক দী`া 
িনেয় আেলার স~ান লাভ করেত, বরং ধম5¢েলাই 
:জেন :গেছ, িব^ান ছাড়া তারা �েক থাকেত পারেব 
না। কােজই, িনতOনতুন _ব^ািনক আিবpার¢েলােক 
ধম5\েÉর সােথ জেুড় :দওয়ার জনO ধম5বাদীরা এখন 
মিুখেয় থােক। একটা সময় বাইেবল–িবেরাধী 
সূয5েকি©ক ত� 6কােশর জনO :কাপািন5কাস, গOািলিলও, 
<েনার ওপর অতOাচােরর ি�মেরালার চািলেয়িছল 
বাইেবল-ওয়ালারা, :সই তারাই এখন বাইেবেলর নানা 
জায়গায় :সৗরেকি©ক তে�র ‘আলামত’ :পেয় যান। 
:কারআেনর :`েvও একই বOাপার খােট। িকছুিদন 
আেগও :দখতাম অেনেকই ডারউইেনর িববত5 নবােদর 
িবcেK রীিতমেতা িজহাদ Jc কেরিছেলন 
:কারআেনর আয়াতেক উKৃত কের। আজেক 
িববত5 নতে�র সপে`র 6মাণ¢েলা এতই :জারােলা হেয় 
উেঠেছ :য, :স¢েলােক আর অLীকার করা যােM না। 
তাই Jc হেয়েছ িববত5 নবােদর সপে` আয়াত :খাঁজা। 
:পেয়ও :গেছন িকছু িকছু। একটা ওেয়বসাইেট 
:দখলাম, ফলাও কের 6চার করা হেM :য, :কারআেনর 
৪ : ১, ৭ : ১১, ১৫ : ২৮-২৯, ৭৬ : ১-২ 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 290 

6ভৃিত আয়াত¢েলা নািক িববত5 ন তে�র ‘সরাসির’ 
6মাণ। এ সমm আয়ােত ‘সৃি�’ :বাঝােত ‘খালাকা’ 
শÜ� বOবèত হেয়েছ, যার আিভধািনক অথ5 হেM 
‘\Oাজয়ুাল :চ�’ অতএব ‘ইহা িববত5 ন’। অনমুান আর 
কেয়ক বছেরর মেধO Jধু িববত5 ন নয়, অিচেরই তারা 
মািàভাস5, :কায়াwাম Úাকচুেয়শন, িëং ত�, 
পOাïপারিময়া, :জেন�ক :কাড, িমউেটশন এধরেনর 
অেনক িকছুই ধম5\েÉ :পেয় যােবন (িকছু িকছু হয়ত 
এর মেধOই :পেয়ও :গেছন)। তেব এধরেনর সমåেয়র 
চমৎকার :খলা :দিখেয়েছ িহ� ু ধম5বাদীরাই। যখন 
িবগত শতেকর পÏােশর দশেক :ðডিরক হেয়ল, 
হারমান বি� আর জয়l নারিলকার িমেল িjিতশীল 
মহািব0 তে�র (Steady state theory) অবতারণা 
কেরিছেলন, তখন তা ভারেতর িহ�£ুবাদীেদর মেধO 
তুমলু জনি6য়তা :পেয়িছল। কারণ এ� :বেদ বিণ5ত 
‘িচর শা0ত’ মহািবে0র ধারণার সােথ িমেল যায়। 
িক| মহাজাগিতক পটভূিম িবিকরেণর (Cosmic 
background radiation) :খাঁজ যখন িব^ানীরা 
:পেলন, তখন তা িjিতশীল মহািব0েক হ�েয় 
মহািবেìারণ ত� বা িবগবOাংেক _ব^ািনক সমােজ 
6িতিtত কের িদল। িহ�£ুবাদীরাও সােথ সােথ :ভাল 
পালেট ‘িচর শা0ত’ মহািব0 বাদ িদেয় ‘অৈ@ত Å/’র 
:খাঁজ :পেয় :গেলন। অথ5াৎ, মহািবে0র সৃি� থা�ক, 
না থা�ক, িচরশা0ত :হাক আর না :হাক, িjিতশীল 
:হাক আর অিjিতশীলই :হাক সবই িক| তােদর 
ধম5\েÉ আেছ।  

ধম5বাদীেদর :গাঁজািমল :দওয়ার এই 6াণাlকর 
6েচ�া (স�কভােব বলেল ‘অপেচ�া’) :দেখ 6বীর 
:ঘাষ তার আিম :কন ঈ0ের িব0াস কির না বইেত 
খুবই মজার এক� 6সেzর অবতারণা কেরেছন- 

ধরা যাক, রাmার এক� মাতালেক এই িব0-



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 291 

Å$াে�র মেডল সyেক5  িজ^াসা করা হেলা। 
মাতাল� হয়ত র�-:চােখ 6kকারীর িদেক 
তািকেয় :থেক রাmা :থেক পেড় থাকা মেদর 
:বাতল� তুেল িনেয় ঢক ঢক কের গলায় মদ 
ঢালেত Jc করল। তারপর অবেশেষ শনূO 
:বাতল� রাmায় :ফেল িদেয় :হঁেট চেল :গল। 
পুেরা বOাপার�েক িক| ইেM করেলই িব0-
Å$াে§র সােথ :গাঁজািমল িদেয় জেুড় :দওয়া 
যায়। মেদর :বাতল� যখন পূণ5 িছল, :সই 
অবjা�েক আমােদর এখনকার 6সারণশীল 
মহািবে0র সােথ তুলনা করা যায়। মাতাল� গলায় 
মদ :ঢেল :বাতল খািল করেত Jc করল এই 
:বাঝােত :য, এক সময় িবে0র এই 6সারণ :থেম 
যােব আর Jc হেব সংেকাচন। :শষ পয5l 
মাতাল� শনূO :বাতল রাmায় ছঁুেড় :ফেল িদেয় 
এটাই :বাঝােত চাইেছ :য মহািব0 সং�িচত হেত 
হেত পূেব5র সমm সৃি�েক ¶ংস কের িসং¢লাির� 
িব�েুত চেল আসেব। 

 
কী অ�ুত ‘মহা-িব^ানময়’ িনবু5িKতা! বাংলােদেশ 
:বশ ক’বছর ধেরই চলেছ এই িনবু5িKতার :খলা, 
মাতাল সাজার আর মাতাল বানােনার িনরlর 
6ি�য়া। এখােন ‘^ােনর কথা’, ‘লdা’ ‘নারী’র মেতা 
6গিতশীল বই অবলীলায় িনিষK করা হয় মানেুষর 
‘ধম5ানভূুিত’-:ত আঘাত লাগার অজহুােত, আরজ আলী 
মাতু¸েরর ‘সেতOর স~ান’ আর :দবী6সাদ :চৗধুরীর 
‘:য গে র :শষ :নই’ পড়ার অপরােধ মিু�েযাKা 
ওহাবেক ‘জেুতার মালা’ পিরেয় সারা \াম :ঘারােনা 
হয়, তসিলমােক :দশ :থেক িনব5ািসত করা হয়, 
ম�ুবিুKর চচ5 া করার জনO আহেমদ শরীফ-আলী 
আসগর-কবীর :চৗধুরীেদর ‘মরুতাদ’ :ঘাষণা করা হয়, 
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চাপািতর আঘােত `ত-িব`ত হেত হয় ম�ুমনা 
অধOাপক gমায়ুন আজাদেক, আর অপরপে` সরকাির 
পৃtেপাষকতায় ইসলািমক ফাউে§শন :থেক :বর করা 
হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran’-এর 
মেতা ছó-িব^ানময় \É। ভি�-রেসর বান :ডেক 
অদ�ৃবাদ আর অেলৗিককে£র রমরমা বাজার _তির 
করেত চলেছ বকুাইিল-মরু-দািনেকন-নােয়কেদর 
বইেয়র বOাপক 6চার আর 6সার। বাংলােদেশর সারা 
বাজার এখন ‘আল-:কারআন এক মহা িব^ান’, 
‘মহাকাশ ও :কারআেনর চOােল�’, ‘িব^ান না 
:কারআন’, ‘িব^ান ও আল :কারআন’ জাতীয় ছó-
_ব^ািনক বইেয় সয়লাব। ম�ুমনা এবং িশ`া 
আে�ালন মেÏর :যৗথ 6য়ােস 6কািশত ‘Lতá 
ভাবনা’ (চারিদক, ২০০৮) বই�র ভূিমকায় উKৃত 
হেয়েছ ঢাকা িব0িবদOালেয়র অধOাপক ড. অজয় 
রােয়র এক� 6াসিzক উি�- 

^ােনর একমাv উৎস যিদ পিবv ধম5\É¢েলা 
হয়, তাহেল :সই সমােজ :নেম আসেব ব~Oা£, 
সমাজ হেব জড় :চতনা-িচlায় আMs, 
সৃি�শীলতার jান দখল করেব �সংCার, মখূ5তা, 
Ýপম�ূকতা আর অ^ানতা। আমােদর সমােজ 
:দখা যােM �সংCার আর 6যুি�িবদOার ফসলেক 
আoj করার পারòিরক সহাবjান। িব^ােনর 
যুি� চাই না, চাই তার ফসল, পােশ থাক 
অ~িব0াস আর ভােগOর কােছ আoসমপ5ণ। এই 
সমােজই স�ব Êিয়ং cেম রিঙন :টিলিভশন :সট 
jাপন, এবং িহি�িরয়া-আ�াl কনOােক পীেরর 
িচিকৎসা :কে© :6রণ। এই সমােজই স�ব-
অণরুসায়নিবদেদর রসায়ন চচ5 ার পাশাপািশ 
তথাকিথত পীেরর পদচু¯ন। 
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সিতOই তাই। অ�ুত উেটর িপেঠ সিতOই বিুঝ চেলেছ 
Lেদশ। িব^ােনর এই অ\গামীতার যুেগ 6াতOিহক 
জীবেন ধেম5র বাঁধন �মশ যখন িশিথল হেয় পড়েছ, 
মানেুষর মেন :দখা িদেM নানা ধরেনর সংশয় আর 
6k তখনই ধম5েকি©ক িনবত5 ন মলূক :শাষণ বOবjা 
বজায় রাখার মতলেব Jc হেয়েছ এক নতুন ধরেনর 
িনরlর মগজ :ধালাই। আর তা হেM আধুিনক 
িব^ােনর :মাড়েক ধম5েক পিরেবশন। িকছু মানষু 
রসাল চাটিনর মেতা তা খােMও :বশ। ধেম5র :নশায় 
বুদঁ হেয় মানষু ভাবেত িশখেছ ১৪০০ বছর আেগ 
:লখা ‘িব^ানময়’ িকতােব সিতOই বিুঝ মহা-
িবেìারেণর কথা আেছ, অথবা 6াচীন :কােনা :ßােক 
আেছ কাল 6সারেণর ইিzত। :ক :দেব এই :মাহা~ 
জািতেক মিু�? ওমর _খয়ােমর এক� কিবতার কথা 
খুব মেন পড়েছ- 

যিদ মাতােলর িশ`ােক© মা¾াসা¢েলা 
এিপিকউরাস, :েটা, অOাির�টেলর দশ5ন-িশ`ালয় 
হেতা, 
যিদ পীর দরেবেশর আmানা ও মাজার¢েলা  
 গেবষণা 6িতtান হেতা, 
যিদ মানষু ধম5া~তার পিরবেত5 
 নীিত^ােনর চচ5 া করত, 
যিদ উপাসনালয়¢েলা সব5িবদOাচচ5 া-:ক©  
 িহেসেব গেড় উঠত, 
ধম5তে�র চচ5 ার পিরবেত5 যিদ গিণত বীজ-
গিণেতর 
 উsিত সাধন করত, 
ধম5 যা মানবজািতেক িবভ� কের তা 
 ‘মানবতা’র @ারা 6িতjািপত হেতা, 
পৃিথবী তাহেল :বেহেm পিরণত হেতা, 
 পরপােরর :বেহm িবদায় িনত, 
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:6ম-6ীিত মিু�-আনে� জগৎ পিরপূণ5 হেতা 
িনঃসে�েহ। 

 
ওমর _খয়াম বg বছর আেগ :য কথা বেলিছেলন, 
বাংলােদেশর জনO :সকথা¢েলা আজও কী িনদাcণ 
সতO! Lতá ভাবনায় ড. অজয় রায় :যভােব 
িলেখিছেলন247, তার সােথ সুর িমিলেয় আমােদরও 
বলেত ইেM কের, ওমর তুিম আর একবার আেসা এই 
:দেশ, �সংCারাMs এই :দেশ, ফেতায়াবাজেদর এই 
:দেশ আজ :তামার বড় 6েয়াজন। 

                                                
247 সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (সyাদনা), Lতá ভাবনা, 

চারিদক, ২০০৮  
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স ½ ম  অ ধOা য়  
ধম;য় \নিতকতা 

 
মানবজািতর অনO :যেকােনা :গােvর :লােকর :চেয় 
ধেম5র 6বত5 ক ও 6চারেকরাই িছেলন ইিতহােস যাবতীয় 
দগু5িত ও যুKিব\েহর 6কৃত কারণ।  

- এডগার অ4ালান cপা 
 
:ছাটেবলায় এক ভ¾েলােকর বাসায় :যতাম। ^ানী-¢ণী 
িক| রিসক মানষু। :পশায় অধOাপক। আমােদর সােথ 
িশ , সািহতO, ধম5 আর িব^ােনর িবিভs িবষয় িনেয় 
খুব আ\হ ভের আেলাচনা করেতন। তার বািড়র নাম 
িছল-‘সংশয়’। একিদন না :পের িজ^াসাই কের 
:ফললাম-‘সংশয় :কন?’ উিন উfের :হেস বলেলন-
‘সংশয়ই হেM সকল ^ােনর উৎস। মানষু :চাখ-কান 
ব~ কের :য যা বেলেছ তা িব0াস না কের সংশয় 
6কাশ কেরেছ বেলই আমােদর সভOতা আজ এতদরূ 
এিগেয়েছ।’ সিতOই তাই। ইিতহােসর িদেক তাকােনা যাক। 
টেলিমর ‘পৃিথবী-:কি©ক’ মতবােদ :কাপািন5কাস আর 
গOািলিলওরা সংশয় 6কাশ করেত :পেরেছন বেলই 
টেলিমর মতবাদ একসময় ভুল 6মািণত হেয়েছ। 
পদাথ5িব^ানীরা একসময় ‘ইথার’ নামক কা িনক 
মাধOম�র অিmে£ সে�হ 6কাশ কেরেছন বেলই 
পরবত�কােল হাইেজেনর তরz-ত� আর মOা³ওেয়েলর 
তিড়ৎ-চু¯কীয় ত�েক সিরেয় আেলার 6কৃিতেক বOাখOা 
করেত পদাথ5 িব^ােন জায়গা কের িনেয়েছ Oা¤, 
আইন�াইন আর Åগিলর ত�¢েলা। হাটন আর লােয়লরা 
৬০০০ বছেরর পুরেনা পৃিথবীর বয়েসর বাইেবেলর 
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ব�েবO সংশয় 6কাশ কেরিছেলন বেলই িমথOা িব0াসেক 
সরােত :পেরিছেলন মানেুষর মন :থেক। এভােবই সভOতা 
এেগায়। অেনেকই তক5  করেত এেস িনেজর িব0ােসর 
পে` :কােনা 6মাণ উপjাপন করেত পােরন না; তখন 
খুব ভি� গদ গদ িচেf িনর�-‘িব0ােস িমলায় বÎ, 
তেক5  বgদরূ’ অথবা ‘মানেল তাল গাছ আর না মানেল 
গাব গাছ’ ধরেনর বাকOাবলী বOবহার কেরন। এ :যন 
ডুবl মানেুষর :শষ খড়�টা আঁকেড় ধের অেনকটা 
যুি�হীনভােবই অ~-িব0ােসর পে` সাফাই গাওয়ার 
ঐকািlক 6েচ�া। িক| যারা এধরেনর ব�বO হািজর 
কেরন তারা :বােঝন না :য, ‘িব0ােস িমলায় বÎ’ 
এধরেনর ভাবনা িনেয় বেস থাকেল আজও :বাধকির 
সূয5 পৃিথবীর চািরিদেকই ঘুরত। সভOতার অিনবায5 গিত 
আসেল িব0ােসর িবপরীেত, যুি�র অিভমেুখ। কOােরন 
আম5ëং তার ‘The Battle for God’ বইেয় :য�েক একটু 
¢cগ�ীর ভাষায় বেলেছন-‘িমেথাস :থেক :লােগাস-এর 
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িদেক’248। এ 6সেz :গৗতম বেুKরও এক� চমৎকার 
উি� রেয়েছ-Doubt everything, and find your own light. 
:গৗতম বেুKর উি�� :যন আধুিনক যুি�বাদীেদর 
সংশয়ী দিৃ�ভিzরই এক সংগ�ত ôপ-:য� আসেল 
বলেছ, :কােনািকছুই িবনা 6েk :মেন িনও না! :সই 
একই সংশয়বাদী ভাবনার 6কাশ আমরা :দখেত পাই 
আধুিনককােল নীের©নাথ চ�বত�র কিবতায়- 

বরং ি@মত হও, আjা রােখা ি@তীয় িবদOায়। 
বরং িব`ত হও 6েkর পাথের। 
বরং বিুKর নেখ শান দাও, 6িতবাদ কেরা। 
অlত আর যাই কেরা, সমm কথায় 

                                                
248 Karen Armstrong, The Battle for God, Ballantine Books , 2001; কOােরন 

আম5ëং তারঁ ‘Battle for God’ বইেয় বেলেছন, মানেুষর িচlাধারা 

অনািদকাল :থেকই িবকিশত হেয়েছ পিরpার দ�ু ধারায়। এর 
এক� হেM ‘িমেথাস’ এবং অপর� ‘:লােগাস’। িমেথাস এেসেছ 
ইংেরিজ ‘িমথ’ :থেক, আরও গভীের :গেল পাওয়া যােব ‘musteion’। 
িমেথর মলূ 6িতশÜ¢েলা হেলা mystery এবং mysticism, যা 6কাশ 

কের রহসOময়তা, দেু 5̂ য়তা এবং অতীি©য়তােক। কOােরন 
আম5ëং-এর :চােখ িমথ হেM কতক¢েলা রীিত-নীিত, আচার 
অনtুান ও সংCার�:য¢েলার :কােনা যুি�\াহO 6মাণ কখেনা 

পাওয়া যায় না। এ¢েলা মানব মেন জায়গা কের িনেয়েছ :æফ 
কতক¢েলা িব0ােসর কাঁেধ ভর কের। আর আম5ëং ি\ক শÜ 
:লােগাসেক বণ5না কেরেছন ‘যুি� \াহO’, ‘6মাণসােপ`’, 

‘িব^ানিভিfক’ শÜ ক’�র সাহােযO। িতিন বেলন আধুিনক িবে0 
_ব^ািনক অ\গিত, 6গিত আর উsয়েনর মেূল রেয়েছ 
‘:লােগাস’⎯যা ^ান ও যুি�র মাপকা�েত 6কৃত বাmবতার 

পিরচায়ক। িবmািরত তেথOর জনO :দখুন, :লখেকর কথা, আেলা 
হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অিভিজৎ রায়, অ¤ুর 6কাশনী, 

২০০৫। 
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অনায়ােস সnিত িদও না। 
:কননা, সমm কথা যারা অনায়ােস :মেন :নয়, 
তারা আর িকছুই কের না, 
তারা আoিবনােশর পথ 
পিরpার কের। 

 
সংশয়বাদ িনেয় সামানO ক� কথা খুব হালকাভােব 
হেলও 6থেমই :সের :নওয়া হেলা এ কারেণ :য, আজ 
আমরা সংশয়বাদী দিৃ�েকাণ :থেক িবেßষণ করব, 
বOবেMদ কের :দখব আমােদর সমােজর এক� বgল-
6চিলত িমথেক, :য� :ছাটেবলা :থেকই আমােদর 
িশিখেয়েছ, ধম5 পালন করা ছাড়া কখেনাই ভােলামানষু 
হওয়া স�ব নয়, স�ব নয় স»িরেvর অিধকারী হওয়া।  
 
ধম+ ও \নিতকতার িখচুিড় বনাম �ঢ় বsবতা 
6াচীনকাল :থেকই ঈ0েরর 6িত অগাধ আনগুতO এবং 
ধম5 িব0াসেকই মানেুষর _নিতক চিরv গঠেনর একমাv 
অবল¯ন বেল মেন করা হেয়েছ। পা¦াতO িবে0 :গাঁড়া 
ি÷�ধেম5র অনসুারীরা সংগ�ত হেয় অেনক আেগ 
:থেকই মগজ :ধালাই করেত Jc কেরেছ এ কথা 6চার 
কের :য, ধম5\É¢েলা আর তােদর ঈ0রই একমাv 
_নিতকতা িবষেয় :শষ কথা বলার অিধকার রােখ। 
ধম5\É¢েলােত :যভােব পথ :দখােনা হেয়েছ, :স¢েলা 
অ~ভােব অনসুরণ করাই হেলা _নিতকতা249। আমােদর 
:দিশ সংCৃিত :তা আবার এ¢েলােত সবসময়ই আবার 
আরও একধাপ এিগেয়। অেনক বাসায় :দেখিছ :সই 

                                                
249 ‘The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of 

human behavior. They insist that they have the right to tell the rest of us 
what is right and what is wrong because they have a special pipeline to the 
place where right and wrong are defined—in the mind of God.’, see ‘Do 
Our Values Come from God?, The Evidence Says No’, Victor stinger, 
Mukto-Mona 
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:ছেলেবলা :থেকই :ছাট :ছেলেমেয়¢েলার মাথা িবগেড় 
িদেয় বাংলা :শখার আেগই বাসায় gজরু :রেখ আরিব 
পড়ােনার বে�াবm করােনা হয়, নয়ত হির-কীত5 ন 
:শখােনা হয় আর _নিতক চিরv গঠেনর মলূমá িহেসেব 
:তাতা পািখর মেতা আওরােনা হয় িনর� বাকOাবলী-
‘অOাই বাব,ু এ¢েলা কের না। আ¨াহ িক| :গানাহ 
িদেব’। :ছাটেবলা :থেকই এইভােব _নিতকতার সােথ 
ধেম5র িখচুিড় একসােথ িমিশেয় এমনভােব :ছেলেমেয়েদর 
খাওয়ােনা হয় :য তারা বড় হেয়ও আর ভাবেতই পাের 
না :য ধম5 মানা ছাড়াও কােরা পে` ভােলা মানষু 
হওয়া স�ব। িক| সিতOই িক ধেম5র সােথ _নিতক 
চিরv গঠেনর :কােনা বাmব :যাগােযাগ আেছ? নামাজ, 
:রাজা, হজ, জাকাত, কৃHলীলা, তবিলগ জামাত ইতOািদর 
মাধOেম গণমানেুষর _নিতকতা উsয়েনর যতই :চ�া 
করা :হাক না :কন, পৃিথবী জেুড় ধেম5র নােম মারামাির, 
হানাহািন, িহংসা, :শাষণ, িনয5াতন, দাির¾O আর সáােসর 
িবmার :দেখ :বাঝা যায় :য, ঈ0ের িব0াস আসেল 
:কােনা িবশাল অনেু6রণা হেয় মানেুষর মেধO কখেনাই 
কাজ কের িন। কারণটা অিত পিরpার। ঈ0ের িব0ােসর 
মাধOেম মরািল� বা _নিতকতা অজ5 েনর :চ�া করা 
আসেল :সাজা পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক 
হাত ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার মেতান। 6েতOক ধম5ই বলেছ 
িবধাতা ভােলা মানষুেক পুরCৃত কেরন আর পাপী-
তাপী-নীিতহীনেদর শািm :দন। :বাঝাই যায়, পুরCােরর 
:লাভটাই এখােন মখুO। _নিতকতা বাদ িদেয় অনO 
:যেকােনা উপােয় আ¨াহেক তু� কের পুরCার লাভ 
করেত পারেল :কােনা বা�াই আর _নিতকতার ধার 
ধারেব না। একটু ঠা�া মাথায় িচlা করেলই :বাঝা 
যায় :য, রাম-নাম, হিরেবাল, পাঁঠা বিল, :কারবািন, 
নামাজ, হজ, :কারআন :তলাওয়াত, পূজা, য^ এই সমm 
বOাপার¢েলার মাধOেম মানষু আসেল _নিতকতার :কােনা 
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ধার না :ধের িবধাতার তুি� লােভর 6েচ�ােতই মf। 
মানেুষর 6িত আর সমােজর 6িত যােদর অব^া আর 
6বÏনা :বিশ, তারাই িক| :বিশ-:বিশ ‘আ¨া-আ¨া’ 
কের। মíা, :জcজােলম, পুরী, বারানিস, িতcপিত, এসব 
পিবv jান দশ5েন রেয়েছ জীবেনর সব পাপ ধুেয় িগেয় 
পরকােল Lগ5বাসী হওয়ার িনি¦ত গOারািw। :কা� 
টাকার :চারাকারবাির তাই ধুমধাম কের পূজা-য^ 
কের নয়ত, :শষ বয়েস এলাকায় মি�র/মসিজদ গেড় 
:দয় Lেগ5/:বেহশেত একটা ট বিুকং :দবার আশায়। 

উপর|, যুি� আর িব^ােনর অ\গিতর সােথ সােথ 
সমাজ সেচতন মানষু আজ বঝুেত িশেখেছ :য, ঈ0র 
এক অথ5হীন অলীক ক না মাv। রাgল সাংকৃতOায়েনর 
ভাষায়-‘অ^ানতার অপর নামই হেলা ঈ0র।’ কােজই 
অ^ানতােক পুিঁজ কের ঈ0র নামক িমথOা-িব0ােসর 
মলুা ঝুিলেয় মানেুষর _নিতক চিরv গঠেনর কািহিন 
আজ অেনেকর কােছই ‘িশJেতাষ ছড়া’ ছাড়া আর িকছু 
নয়। বা�5 া§ রােসল তার ‘:হায়াই আই অOাম নট আ 
ি÷�ান’ \েÉ বেলন250- 

ধম5 সyেক5  দ ুধরেনর আপিf করা যায়-:বৗিKক এবং 
_নিতক। :বৗিKক আপিf অনসুাের বলা যায় :য, :কােনা 
ধম5েকই .ব সতO বেল :মেন :নওয়ার :কােনা :যৗি�ক 
কারণ :নই এবং _নিতক আপিf অনসুাের বলা যায় 
ধেম5র উপেদশ¢েলা এমন সময় :থেক উেঠ এেসিছল যখন 
মানষু বত5 মান যুেগর :থেকও অেনক িনtুর িছল। ফেল 
:দখা যােM এই উপেদশ¢েলা অমানিবকতােক িচরlন 
করার জনOই _তির। যিদ এই িচরlন বOাপার� \হেণ 
মানষুেক বাধO না করা হেতা, তেব মানেুষর _নিতক 
িবেবকেবাধ বত5 মােন আরও অেনক উsত হেতা। 

                                                
250 বা�5 া§ রােসল, আিম :কন ধম5িব0াসী নই, ভাষাlর : অিরন 

ভাদিুড়, দীপায়ন, ২য় সংCরণ, জানয়ুাির ২০০৪। 
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এই বইেয়র :লখক@েয়র দজুেনরই ইwারেনেট ধািম5কেদর 
নানা (�)যুি�র সােথ পিরচেয়র িত� অিভ^তা 
রেয়েছ। একবার এক ওেয়বসাইেটর জনO _ব^ািনক 
দিৃ�েকাণ :থেক ধম5 এবং _নিতকতার মধOকার িবিভs 
অসংগিত িনেয় :লখা Jc কেরিছলাম। :লখা Jc 
করেত না করেতই এক ধািম5ক ভ¾েলাক :সখােন g¤ার 
:ছেড় :তেড় আসেলন এই বেল- 

এেদর মেতা বOি�বগ5 যুগ যুগ ধের এেসেছ এবং ভূত 
হেয় চেল :গেছ। এেদর সyেক5  :কারআেন উে¨খ রেয়েছ 
:য, তারা অ~ ও বব5র। এেদর èদেয় সীলেমাহর এঁেট 
:দওয়া আেছ। তারা িকছুই :দখেত পায় না এবং Jনেত 
পায় না। Jধু 6াণীর মেতা হা¯া হা¯া রব :তােল। 

 
:কারআেন যিদ সিতOই এমন� বলা থােক (এবং 
:কারআেন সিতOই অিব0াসীেদর অ~/বব5র, এবং এেদর 
èদেয় :য সীলেমাহর এঁেট :দওয়া আেছ তা বলা আেছ; 
:দখুন সুরা ২ : ৭, ৪ : ১৫৫, ৭ : ১০০, ৭ : ১০১, 
৯ : ৯৩, ১৬ : ১০৮, ৩০ : ৫৯, ৪৫ : ২৩ 
ইতOািদ) বলেতই হয় মহান সৃি�কত5 ার cিচেবাধ সিতOই 
6শংসনীয়। :কবল ধম5 মািন না বেলই ভ¾েলাক 
আমােদর ‘অ~’ ও ‘বব5র’ বেলেছন, আর 6মাণ Lôপ 
‘সা`ী :গাপাল’ :মেনেছন তার িচর-আরাধO ওই 
ধম5\Éেকই। Jধু :য :কারআেনই অধািম5কেদর স¯ে~ 
এধরেনর িবেষাদগার করা হেয়েছ তা ভাবেল ভুল হেব। 
শ¤রাচায5 6মখু দাশ5িনকেদর 6াচীনকােলর নািmকOবাদী 
চাব5াক দশ5নেক ‘:লাকায়ত’ বা ইতর :লােকর দশ5ন 
িহেসেব 6িতিtত কের তুM-তািMলO করার 6বণতা�র 
কথা এে`েv িবেবচনা করা :যেতই পাের। এমনিক 
চাব5াক দশ5েনর উৎপিf স¯ে~ও বলা হয় :য, 
মহাভারেতর এক �চিরv রা`স চাব5ােকর নাম :থেকই 
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নািক চাব5াক দশ5েনর উৎপিf হেয়েছ। মহাভারেত আেছ, 
চাব5াক িছল দেুয5াধেনর ব~ু এক দরুাoা রা`স। 
�cে`েvর যুেK জেয়র পর চাব5াক Åা/েণর ছóেবশ 
ধারণ কের যুিধিtরেক ^ািতঘাতী িহেসেব িধíার 
জািনেয় আoঘাতী হেত 6েরািচত কেরিছল। িক| 
উপিjত Åা/েণরা তােদর অতীি©য় `মতায় চাব5ােকর 
চালািক ধের :ফেল যুিধিtরেক র`া কেরন। :বাঝাই 
যায়, 6াচীন ভাববাদীরা এই নািmকOবাদী দশ5ন�র 6িত 
সাধারণ মানেুষর ঘৃণা সৃি�র উে¥েশOই এমন ঘৃণO 
চিরেvর রা`েসর সােথ দশ5ন�েক জেুড় িদেত সেচ� 
হেয়িছেলন। আেরক� উদাহরণ :দিখ। 

মহাভারেতর শািlপব5। এক ধনী বিণক রেথ যাওয়ার 
সময় এক Åা/ণেক ধাíা :মের িদল। `ুõ Åা/ণ 
অপমােনর ºালা ভুলেত আoহতOা করার কথা িচlা 
করল। :দবরাজ ই© Åা/েণর আoহতOার মেধO 
সব5নােশর সে¤ত :দখেত :পেয় িশয়াল :সেজ হািজর 
হেলন। Åা/ণেক তার পJ জীবেনর নানা দঃুখ-দদু5শার 
কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান গাইেলন। জানােলন 
অেনক জে±র পুেণOর ফল স¯ল কের এই মানব জ± 
পাওয়া। এমন মহাঘ5Oতম এই মানবজীবন আর তার 
ওপর আবার Åা/ণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও িক 
:কউ আoহতOা কের? কােজই অিভমােন আoহতOা করা 
:মােটই বিুKমােনর কাজ হেব না। িশয়াল বলল, :স 
িনেজও আেগর জে± Åা/ণ হেয় জে±িছল। িক| :সই 
জে± :স চূড়াl মেূখ5র মেতা এক মহাপাতেকর কাজ 
কেরিছল বেলই আজ এই িশয়াল জ±। চূড়াl মেূখ5র 
মেতা কাজ� কী? এ বােরই িক| :বিরেয় এেলা নীিত 
কথা- 

অহমাংস পি�তেকা _হতুেকা :দবিন�কঃ। 
আ¯ীি`কীং তক5 িবদOW অনরুে�া িনরািথ5কাম।। 
:হতুবাদাV 6বিদতা ব�া সুংসৎসু :হতুমৎ। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 303 

আে�া�া চ অিভব�া চ Åা/বােকOষু চ ি@জাV।। 
নািmকঃ সব5শ¤ী চ মখূ5ঃ পি�তমািনকঃ 
ভাসO ইয়ং ফলিনবিৃfঃ শগৃাল£ং মম ি@জ (শািlপব5 
১৮০/৪৭-৪৯)  
(অথ5াৎ, আিম িছলাম এক :বদ সমােলাচক পি�ত। 
িনরথ5ক তক5 িবদOায় িছলাম অনরু�। িবচার সভায় 
িছলাম তক5 িবদOার 6ব�া। যুি�বেল ি@জেদর Å/িবদOার 
িবcেK আে�াশ :মটাতাম। িছলাম িজ^াসু মেনর 
নািmক, অথ5াৎ িকনা পি�তািভমানী মখূ5। :হ Åা/ণ, 
তারই ফলLôপ আমার এই িশয়াল জ±।)  

 
:বাঝাই যায়, _বিদক যুেগও যুি�বাদীেদর সংশয়, 
অযািচত 6k আর অনথ5ক তক5 -িবতক5  একটা ‘ফOা�র’ 
হেয় উেঠিছল। ‘পি�তািভমানী মখূ5’-এধরেনর :লেবল এঁেট 
িদেয় :বদ-সমােলাচকেদর 6িতহত করার 6েচ�া তারই 
ইিzত বহন কের। আজেকও িক এ দিৃ�ভিzর খুব একটা 
পিরবত5 ন হেয়েছ? :য ভ¾েলাক� ধম5\েÉর সমােলাচনা 
করার জনO আমােদর ‘অ~’ বা ‘বব5র’ িহেসেব িচিvত 
করেছন, :স ধরেনর :লাকজেনর িক| আজও সমােজ 
অভাব :নই, নািmক Jনেলই তারা িচৎকার কের ওেঠন-
‘ও তুিম নািmক! তেব :তা তুিম যা ইMা তাই করেত 
পােরা! :তামার :তা চিরv বেল িকছু :নই’। এরা আসেল 
নািmকেদর মানষু বেলই মেন কেরন না, ভােলা-মানষু 
ভাবা :তা অেনক পেরর কথা। িক|, নািmক মােনই িক 
অৈনিতক, চিরvহীন, লyট :গােছর িকছু? এমনই ভােব 
ভাবার :মােটই :কােনা কারণ :নই। নািmকরা আসেল 
নােকর সামেন :থেক ঈ0র নামক মলুা� সিরেয় 
বাmবসnতভােব ‘মরািল�’ বা _নিতকতােক :দখার 
প`পাতী। ঈ0েরর ভেয় নয়, এক� সু�র এবং সুj 
সমাজ গেড় তুলার 6েয়াজেনই মানেুষর চুির, লাyটO, 
খুন, ধষ5ণ িবসজ5 ন িদেয় সামািজক মলূOেবাধ¢েলা গেড় 
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:তালা দরকার। নয়ত সমােজর িভিfমলূই :য একসময় 
¶েস পড়েব! কােজই অধািম5কেদর :চােখ ‘_নিতকতা’ 
:বেহেm যাওয়ার :কােনা পাসেপাট5  নয়, বরং িনতাlই 
সামািজক আবশOকতা। ধম5া~রা :যেহতু সামািজক-
মলূOেবােধর এই িবষয়¢েলা এেকবােরই বঝুেত চান না, 
তাই তােদর মেধO যুK, দাzা, িজহাদ, মারামাির :লেগই 
আেছ। ১৯৭১ সােলর মিু�যুেKর কথাই ধরা যাক। সারা 
বাংলা হতিবãল হেয় :দেখেছ িকছু ধম5া~ মানষু ধম5 
র`া করার নােম কী কের পJর mের :নেম :যেত 
পাের।  

এক ভ¾েলাকেক িচনতাম। ঢাকা িব0িবদOালেয়র 
অধOাপক। সােত-পাঁেচ :নই; সাদা :চােখ :দখেল িনতাl 
ভােলামানষু বেলই মেন হেব। িক| ভু�েভাগীরা জােনন 
:য একাfের ভ¾েলাক এেহন দpুম5 :নই :য কেরন িন। 
:সসময় এমনিক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন এই বেল :য, 
খান-:সনারা যিদ :কােনা বাঙািল :মেয়েক ধষ5ণ কের 
তেব :স� অনOায় বেল িবেবিচত হেব না, বzনারীরা 
পাক-বািহনীর জনO ‘মােল গিনমত’, কারণ তারা 
ইসলােমর জনO লড়েছ। এমন নয় :য ভ¾েলাক মখূ5 
িছেলন, অথবা িছেলন বিুKহীন। বরং সৎ এবং èদয়বান 
িহেসেবই একটা সময় তার খOািত িছল; িক| এই 
আপাতদিৃ�েত ‘সdন’ বOি�ও :æফ ধেম5র 6িত 
ভােলাবাসায় অ~ হেয় :নেম :গেলন পJর mের। উিন 
:ভেবিছেলন পািকmান :ভেঙ :গেল ইসলাম হেব িবপs। 
তাই ধম5 বাঁচােত যা যা করা দরকার সবই কেরেছন। 
এমনিক খান :সনােদর সােথ পা¨া িদেয় তার িবcেK 
ধষ5েণর অিভেযাগও আেছ। বOাপার� অেনেকর কােছ 
অিব0াসO মেন হেলও অিতমাvায় ধম56বণেদর জনO 
এধরেনর কাজ খুবই Lাভািবক। অেনক সময়ই 
মানিবকতার :চেয় তােদর কােছ ধম5েবাধটাই বড় হেয় 
দাঁড়ায়। এই ভ¾েলােকর কথা ভাবেলই :নােবল িবজয়ী 
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পদাথ5িবদ ি�েফন ওয়াইনবােগ5র িবখOাত উি�� মেন 
পেড় যায়251- 

ধম5 মানবতার জনO এক িনম5ম পিরহাস। ধম5 মানকু বা 
নাই মানকু, সবসময়ই এমন অবjা থাকেব :য ভােলা 
মানেুষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মানেুষরা 
খারাপ কাজ করেছ। িক| ভােলা মানষুেক িদেয় খারাপ 
কাজ করােনার :`েv ধেম5র জিুড় :নই। 

 
Jধু একাfেরর মিু�যুKই :তা :কবল নয়, বছর কেয়ক 
আেগ ¢জরােট ঘেট যাওয়া মম5ািlক দাzা, আর তারও 
আেগ অেযাKায় বাবির মসিজদ :ভেঙ িশবেসনােদর 
তা�ব নতৃO ধেম5র এই ভয়াবহ ôপ�েকই ²রণ কিরেয় 
:দয়। অপরপে` নািmকেদর :যেহতু এই অিতমানিবক 
স�া-:কি©ক _নিতকতায় :কােনা িব0াস :নই, ফেল 
একজন িনtাবান নািmক সিতOকার অেথ5 গেড় উঠেত 
পােরন একজন যথাথ5 6থা-িবেরাধী মানষু িহেসেব। সুমন 
তুরহান নােম এক :লখক মািসক :দশ পিvকার ৪ 
নেভ¯র ২০০২ সংখOায় ‘নািmকতার সং^া’ শীষ5ক 6বে~ 
িলেখিছেলন252- ‘নািmকেদর অিব0াস তাই Jধু 
অিতমানিবক স�ায় নয়, তারেচেয় অেনক গভীের, িতিন 
অিব0াস কেরন 6থাগত সভOতার 6ায় সমm 
অপিব0ােস। সবিকছুই তারা যুি� িদেয় িবচার কের 
:দখেত চান।’ এর মেধO িকছুটা হেলও :য সতOতা :নই 
তা নয়। তেব ভােলামানষু :হান, আর নাই :হান এটা 
িক| �ক :য নািmক বা অধািম5কেদর মেধO :থেক 
কখেনাই আল-কােয়দা, তািলবান, হরকত-উল-িজহাদ, 

                                                
251 ‘Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have 

good people doing good things and evil people doing evil things. But for 
good people to do evil things, that takes religion.’; Steven Weinberg, In a 
speech given in Washington, DC, on April 1999. 

252 নািmকতার সং^া, সুমন তুরহান। :দশ ৪ নেভ¯র, ২০০২। 
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রাজাকার, আলবদর বা িশবেসনােদর মেতা সাÂদািয়ক 
6িতtােনর সাংগঠিনক ôপ :দখা যায় না। যতিদন ধম5 
থাকেব, ঈ0ের িব0াস থাকেব ধেম5র সাÂদািয়ক এই 
সাংগঠিনক ôপ�ও িক| বজায় থাকেব পুেরামাvায়। 
কােজই যতিদন মানেুষর আনগুতO ঈ0র এবং মানেুষর 
মেধO িবভ� হেয় থাকেব ততিদন তা মানষুেক 
Lাধীনভােব আর িব^ানসnতভােব _নিতকতা ও 
মলূOেবাধ অজ5 েন বাধা :দেবই। :বেহেmর :লােভ বা 
ঈ0রেক তু� করার জনO নয়, মানষুেক ভােলােবেস 
মানেুষর জনO কাজ করার 6েচ�া যিদ আlিরক হয়, 
তেবই গেড় উঠেব সব5জনীন মানবতাবাদ। সÂিত এর 
6েচ�া Jcও হেয়েছ। ঈ0রেকি©ক িমথOার :বসািত মন 
:থেক সিরেয় Jধু মানেুষর জনO মানেুষর কাজ করার 
বাসনা িনেয় পৃিথবী জেুড় নতুন শতেকর আধুিনক 
মতবাদ িহেসেব এেসেছ িহউমOািনজম। এমনিক আমােদর 
পা05বত� :দশ ভারেত মানবতাবাদী সিমিত এবং 
যুি�বাদী সিমিত অিফস আদালেতর ফেম5 বা িবেয়র 
:রিজেëশেন ‘িহ�’ু, ‘মসুিলম’ এই শÜ¢েলার পাশাপািশ 
ধেম5র জায়গায় ‘মনষুO£’ শÜ� বOবহােরর আইিন 
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অিধকার আদায় কেরেছ253। এ 6সেz ভারতীয় যুি�বাদী 
6বীর :ঘােষর এক� চমৎকার উি� তার ‘অেলৗিকক 
নয়, :লৗিকক (6থম খ�) \É’ :থেক gবg তুেল 
িদিM254- 

আ¢েনর ধম5 :যমন দহন, ছুিরর ধম5 :যমন তীXতা 
:তমনই মানেুষর ধম5 হওয়া উিচত মনষুOে£র িবকাশ 
সাধন। আর :স িহেসেব নামাজ না পেড়ও বা শিন 
শীতলার পূজা না কেরও আমরা যুি�বাদী নািmেকরাই 
6কৃত ধািম5ক, কারণ আমরা মনষুOে£র চরম িবকাশ 
চাই। 

 
ধম+gnlেলা িক সিত4ই \নিতকতার ধারক এবং 
বাহক? 
ইদানীং এক নতুন ধরেনর 6গিতবাদী (নািক 
সুিবধাবাদী?) আে�ালন Jc হেয়েছ, যার মলূমá হেলা 
ধম5 নয়, :কবল :মৗলবাদেক আঘাত কেরা। এমনিক 
ম�ুমনা যুি�বাদীেদরও অেনেক :দখিছ বেুঝ :হাক, না 
বেুঝ :হাক এ 6চারণায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক 
:নতােদর মেতাই :সা»াের বলেছন : ‘শরীেরর :শষ 
র�িব� ু িদেয় হেলও :মৗলবাদ cখব’, :যন :মৗলবাদ 
বOাপার� হঠাৎ কেরই আকাশ :থেক আিবভূ5 ত হেয়েছ 
মহীcহ আকাের-:কােনা িশকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা 
ধম5েক শা0ত িচরlন আর জনকলOাণমলূক বেল মেন 
কেরন আর যত :দাষ চাপােত চান :কবল ওসামা িবন 
লােদন, :গালাম আজম, আদভানী িকংবা ‘:মৗলবাদ’ নামক 
ন�েঘাষ�র ঘােড়, তােদর 6থেম :খাদ ‘:মৗলবাদ’ 
শÜ�েকই িবেßষণ কের :দখেত বিল। ‘:মৗল’ শেÜর অথ5 
মলূ :থেক আগত, বা ‘মলূ স¯~ীয়’। আর ‘বাদ’ শেÜর 
অথ5 :য ‘মত’, ‘ত�’ বা ‘িথওির’, তা :তা আমরা জািনই। 
তা হেল ‘:মৗলবাদ’ শেÜর 6কৃত অথ5 কী দাঁড়ােলা? 
দাঁড়ােলা-‘মলূ :থেক আগত ত�’। :কান মলূ :থেক 
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253 ‘ধম5’ :যেহতু বOি�গত বOাপার তাই ধম5িনরেপ` :দেশ ধম�য় 

পিরিচয় জানােনা জcির নয় বেল ধম5িনরেপ` মানবতাবাদীরা 

মেন কের। িক| সমসOা হেলা, যারা :কােনা ধম5 মােনন না 
তারা চা�ির বা িশ`ার :`েv কলামটা খািল রাখেত চাইেলও 

অতীেত আপিf উেঠেছ নানা জায়গায়। এমনিক ফম5 বািতল 
করা হেয়েছ ‘অসyূণ5’ বেল। :সই সময় বg মানষু @ারj হয় 
ভারতীয় মানবতাবাদী সিমিতর। এই সময় 6থম এই সিমিত 
Humanists’ Association of India সি�য় হয় মানবতােক ধম5 িহসােব 

6িতtা করেত, :সটা ১৯৯২-৯৩ সােলর িদেক। :দেশর 
রাজৈনিতক :নতােদর কােছ ও সংবাদপেvর দ½ের :যাগােযাগ 

কের ঘটনা� জানােনা হয়। যােত একজন মানষু িনেজর ধম5 
‘মানবতা’ বলেত পাের তার জনO সরকাির :কােনা িনয়ামাবলী 

বা গাইডলাইন আেছ িকনা তা ò�ভােব জানেত চাওয়া হয়। 
উfের সবাই বেলন :য এভােব নতুন ধম5 _তির করা স�ব 

নয়। তারপর মানবতাবাদী সিমিত সরাসির িচ� পাঠায় 

জািতসংেঘর অিফেস। উfর আেস :দির না কেরই। ইউএনও 
তােদর Human rights এবং Religious rights সং�াl যাবতীয় বই ও 
কাগজপv পা�েয় ò� জািনেয় :দয়� ‘১৯৮১’-এর :জনােরল 
অOােস¯িলেত রা·সংঘ :ঘাষণা কেরেছ 6িত� মানেুষর :যেকােনা 

ধম5মত \হণ ও চচ5 া করার Lাধীন অিধকার আেছ। তারপরই 
এই আইিন লড়াইেত :যৗথভােব :নেম পেড় ভারেতর 

মানবতাবাদী সিমিত ও যুি�বাদী সিমিত। জািতসংঘেক িচ� 
িদেয় জানােনা হয় :য ভারত জািতসংেঘর সদসO :দেশর অনOতম 
হওয়া সে�ও 6চিলত ধেম5র বাইের অনO ধম5েক এখােন Lীকৃিত 

:দওয়া হয় না। িহউমOািনজম-:কও ধম5 বেল Lীকার করা হয় 
না। িক| :যেহতু ইউএনও তার গাইডলাইন পা�েয় িদেয়েছ, 

আমরা ইউএনও-এর অlগ5ত :দশ িহেসেব মেন কির মানবতা 

আমােদর ধম5 হেত :কােনা বাধা :নই। এবং আইিনভােব এই 
ধম5মতেক \হণ করার অিধকার ভারেতর নাগিরেকরা 6িতtা 
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আগত ত�? :শষ পয5l ওই ধম5\েÉর :গাঁড়া 
মলূনীিত¢েলা হেত আগত ত�। কােজই িবচার-িবেßষণ 
করেত িগেয় িক| থেলর িবড়াল �কই :বিরেয় পড়েছ 
:য, ধম5শাে¡র মলূনীিত¢েলােক চরম সতO বেল যারা 
মেন কেরন, তারাই :শষ পয5l :মৗলবাদী হন। :মৗলবাদ 
শেÜর ইংেরিজ 6িতশÜ হেলা ‘Fundamentalism’। এর 
সং^া িদেত িগেয় অ³েফাড5  িডকশনািরেত বলা হেয়েছ-
‘Strict maintenance of traditional scriptural beliefs’; :চ¯াস5 
িডকশনাির শÜ� সyেক5  বলেছ ‘Belief in literal truth in 
Bible, against evolution etc.’। কােজই ধম5েক বাদ িদেয় 
:মৗলবাদ cখবার :চ�া অেনকটা িবষবেৃ`র মেূল পািন 
:ঢেল তােক বাঁিচেয় :রেখ আগায় কাঁিচ চালােনার 6েচ�া, 
িনছক ভ�ািম। 6সzত :দশ :থেক িনব5ািসত হবার পর 
তসিলমা নাসিরন একবার এক� ইংেরিজ পিvকার সােথ 

                                                
করেত পারেব। এই িচ�র 6িতিলিপ পাঠােনা হয় রা·পিত, 

উপরা·পিত, 6ধানমáী, Lরা·মáী, আইনমáী, সংসদিবষয়ক মáী 

ও পি¦মবেzর মখুOমáী ছাড়াও িবেদিশ দতূাবাস¢েলােতও। 
তারপর ভারেতর মানবতাবাদী সিমিতর সহায়তায় :কােট5  িগেয় 
affidavit কের দেল দেল :ছেলেমেয় Humanism-:ক ধম5 িহেসেব 

\হণ কের (১৯৯৩-এর ১০ িডেস¯র)। িবmািরত তেথOর জনO 
:দখুন : মানেুষর ধম5 মানবতা, সুিমvা পóনাভন, দইু বাংলার 

যুি�বাদীেদর :চােখ ধম5, পুনঃ মিু¾ত, ম�ুমনা ¾.। 
254 অেলৗিকক নয়, :লৗিকক, 6থম খ�, 6বীর :ঘাষ, :দ’জ পাবিলিশং 
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সা`াৎকাের বেলিছেলন255- 
আিম সাধারণভােব :মৗলবাদীেদর আর :সইসােথ ধেম5র 
দেুয়রই সমােলাচনা কেরিছলাম। আিম আসেল ইসলােমর 
সােথ ইসলািম :মৗলবােদর :কােনা তফাৎ :দিখ না। আিম 
মেন কির ধম5ই হেM মলূ উৎস, :য� :থেক :মৗলবাদ 
নামক িবষা� ডালপালা¢েলা সময় সময় িবmার লাভ 
কের। যিদ আমরা ধম5েক অ`ত :রেখ :দই, :কবল 
:মৗলবাদ নামক এক� ডালেক :ছঁেট :ফলেত সেচ� হই, 
:দখা যােব িকছু িদন পর :মৗলবােদর আেরকটা শাখা 
অিচেরই :বেড় উেঠেছ। আিম খুব পিরpারভােবই এ� 
বলিছ কারণ, িকছু উদারপÉী :লাকজন আেছন যারা 
এধরেনর 6েk ইসলামেক িডেফ§ কেরন আর সমm 
সমসOার জনO :কবল :মৗলবাদীেদর ঘােড় :দাষ চািপেয় 
িদেয় `াl হন। িক| ইসলাম িনেজই :তা নারী-
িনয5াতনকারী। ইসলাম িনেজই :তা গণতá সমথ5ন কের 
না আর সমm মানিবক অিধকার হরণ কের। 

 
আমােদর এক পিরিচতজন আেছন-:স�Oলার এবং 
6গিতশীলতার দািবদার। িক| তসিলমার এই 
সা`াৎকার পেড় তার :যন িপিf ºেল :গল! তসিলমা 
‘শOােলা’, তসিলমা ‘িনেব5াধ’, তসিলমা ‘ইিডয়ট’, কী নন 
িতিন! বঝুলাম, তসিলমার বড় অপরাধ িতিন ধম5 আর 
:মৗলবাদেক এক কের :ফেলেছন। িক| তসিলমা ভুল 

                                                
255 ‘I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don’t find any 

difference between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is 
the root, and from the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If 
we remove fundamentalism and keep religion, then one day or another 
fundamentalism will grow again. I need to say that because some liberals 
always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But 
Islam itself oppresses women. Islam itself doesn’t permit democracy and it 
violates human rights.’ One Brave Woman vs. Religious Fundamentalism, 
An Interview With Taslima Nasrin, Free Inquiry magazine, Volume 19, 
Number1, available online  

 http ://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html 
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বলেছন না �ক বলেছন :স� িবেßষণ করেত হেল 
িনেম5াহ সংশয়বাদী দিৃ�েকাণ :থেক ধম5\É¢েলার িদেক 
তাকােনা দরকার। আসুন ি6য় পাঠক, আমরা যুি�বাদী 
দিৃ�েকাণ :থেক িবেßষণ কের :দিখ-ধম5\É¢েলার সােথ 
:মৗলবােদর সিতOই :কােনা 6তO` :যাগােযাগ আেছ িকনা 
এবং ধম5\É¢েলা আদেপই ‘_নিতকতার ভা�ার’ িহেসেব 
পিরিচত হওয়ার :যাগOতা রােখ িকনা! 
 
ধম+gnlেলা আসেল কী বলেছ?  
পৃিথবীেত 6চিলত ধম5মত¢েলা সৃি� হেয়েছ বড়েজার 
িবগত ২-৪ হাজার বছেরর মেধO। িহ�,ু ইসলাম িকংবা 
ি÷� ধম5 :কােনাটাই :স অেথ5 িচরlন বা সনাতন নয়। 
কােজই ‘সনাতন ধম5’ িনছকই এক� îাl িব0াস। তেব 
সনাতন না হেলও ধম5 সৃি�র 6ি�য়া Jc িক| হেয়িছল 
বg হাজার বছর আেগ। িবôপ 6কৃিতর নানা দেুয5াগ-
দাবানল, াবন, বRপাত 6ভৃিতর বOাখOা খুজঁেত অসহায় 
হেয় আর ও¢েলার হাত :থেক মিু� খুজঁেত মানষু সৃি� 
কেরিছল নানা :দব-:দবীর; মতুৃOেক স�কভােব বOাখOা 
না করেত :পের সৃি� কেরিছল অদশৃO আoার। যারা 
সমাজ িব^ান িনেয় সামানO পড়ােশানা কেরেছন তারাই 
এ¢েলা জােনন। আর এখন পয5l জানা তেথOর িভিfেত 
বলা যায়, মানেুষর মেধO তথাকিথত ‘ধম5িব0ােসর’ সৃি� 
হেয়িছল িনয়া§াথ5াল মানেুষর আমেল-যারা পৃিথবীেত 
রাজ£ কেরেছ এখন :থেক 6ায় আড়াই ল` বছর 
আেগ। িনয়া§াথ5াল মানেুষর আেগ িপেথকানে1াপাস আর 
িসনানে1াপাসেদর মেধO ধম5াচরেণর :কােনা িনদশ5ন 
পাওয়া যায় িন। তেব িনয়া§াথ5াল মানেুষর িব0াস¢েলা 
িছল এেকবােরই আিদম-আজেকর িদেনর 6চিলত 
ধম5মত¢েলার তুলনায় এেকবােরই আলাদা। এখন :থেক 
৪০-১৮ হাজার বছর আেগ উ»তর পুরা-6mর যুেগ 
এেস আoা, পরমাoা, ধম�য় আচার আর জাদিুবদOা-
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সং�াl বOাপার-সOাপার¢েলা সুসংহত হয়। আজেকর 
িদেনর ধম5িব0াস¢েলার মেধO _বিদক ধেম5র (িহ� ুধেম5র 
পূব5সূির) উ�ব হেয়িছল আজ :থেক মাv ৩৫০০ বছর 
আেগ, ইসলাম ধম5 এেসেছ ১৪০০ বছর আেগ, ি÷�ধম5 
২০০০ বছর আেগ, ইতOািদ। একটা সময় সামািজক 
6েয়াজেন :য ধম�য় রীিতনীিত িনয়ম কাননু _তির 
হেয়িছল, আজ তার অেনক¢েলাই কােলর পির�মায় 
jিবর, প¦াৎপদ, িনবত5 নমলূক এবং অমানিবক বেল 
6তীয়মান হেয়েছ। ইিতহাস পির�মায় :দখা যায় 
:ফািনকান, িহ<, কOানানাইট, মায়া, ইনকা, অOাজেটক, 
ওলেম³, ি\ক, :রামান কাথ5ািগিনয়ান, �উটন, :সà, 
Êুইড, গল, থাই, জাপািন, মাউির, তািহিতয়ান, হাওয়াই 
অিধবাসী-সবাই িনজ িনজ ধম5 অনযুায়ী িনিব5চাের িশJ, 
নারী, পুcষ বিল িদেয়েছ তােদর অদশৃO :দব-:দবীেদর 
তু� করেত। এই বইেয়র পরবত� ‘িব0ােসর ভাইরাস’ 
অধOায়�েত এ িনেয় িবmৃতভােব আেলাচনা করব। এই 
অধOােয় আমরা :কবল 6চিলত এবং ¢c£পূণ5 
ধম5মত¢েলার ঐশী ধম5\É¢েলােত :চাখ রাখব; আমরা 
িনেম5াহভােব িবেßষণ করার :চ�া করব, ধম5\É¢েলা 
আসেল কী বলেছ।  

যারা :কারআন আগােগাড়া পেড়েছন তারা সকেলই 
জােনন, পিবv :কারআেনর :বশ অেনকটা জেুড়ই রেয়েছ 
উেfজক িনেদ5শাবলী। :যমন256- 

:যখােনই অিব0াসীেদর পাওয়া যাক তােদর হতOা করেত 
(২ : ১৯১, ৯ : ৫), তােদর সােথ সংঘােত িল½ হেত, 
কেঠার বOবহার করেত (৯ : ১২৩), আর যুK কের 
:যেত (৮ : ৬৫)। িবধম�েদর অপদj করেত আর 
তােদর ওপর িজিজয়া কর আেরাপ করেত (৯ : ২৯)। 

                                                
256 :কারআন শরীফ (বzানবুাদ), মাওলানা খান মহুাnদ ইউসুফ 

আবদু̈ াহ, :সােলমািনয়া বকু হাউস। 
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অনO সকল ধেম5র অনসুারীেদর কাছ :থেক ধম�য় 
Lাধীনতার িনয5াসটু� :কেড় িনেয় :সা»াের :ঘাষণা 
করেছ :য, ইসলামই হেM একমাv মেনানীত ধম5 (৩ : 
৮৫)। এ� অিব0াসীেদর :দাজেখ িনব5ািসত কের (৫ : 
১০), এবং ‘অপিবv’ বেল সে¯াধন কের (৯ : ২৮); 
মসুিলমেদর তত`ণ পয5l যুK চািলেয় :যেত আেদশ কের 
যত`ণ পয5l না অনO সকল ধম5েক সিরেয় ইসলািম 
রাজ£ কােয়ম হয় (২ : ১৯৩)। :কারআন বলেছ :য 
Jধু ইসলােম অিব0ােসর কারেণই এক� মানষু :দাজেখর 
আ¢েন পুড়েব আর তােক :সখােন পান করেত হেব 
দগু5~ময় পুজঁ (১৪ : ১৭)। অিব0াসীেদর হতOা করেত 
অথবা তােদর হাত-পা :কেট :ফলেত 6েরািচত করেছ, 
:দশ :থেক অপমান কের িনব5ািসত করেত বলেছ-‘তােদর 
জনO পরকােল অেপ`া করেছ ভয়ানক শািm’ (৫ : 
৩৪)। আরও বলেছ, ‘যারা অিব0াস কের তােদর জনO 
6Îত করা হেয়েছ আ¢েনর :পাশাক, তােদর মাথার ওপর 
ফুটl পািন :ঢেল :দওয়া হেব যােত ওেদর চামড়া আর 
:পেট যা আেছ তা গেল যায়, আর ওেদর :পটােনার জনO 
থাকেব :লাহার ম¢ুর’ (২২ : ১৯)। :কারআন ইgিদ 
এবং নাসারােদর সােথ ব~ু£টু� করেত পয5l িনেষধ 
করেছ (৫ : ৫১), এমনিক িনেজর িপতা বা ভাই যিদ 
অিব0াসী হয় তােদর সােথ সyক5  না রাখেত উ@Kু 
করেছ (৯ : ২৩, ৩ : ২৮)। আ¨া-রসুেল যােদর 
িব0াস :নই, তােদর জনO 6Îত করা হেয়েছ ºলl 
অিÿ�� (৪৮ : ১৩)। ইসলােম অিব0াস কের :কউ 
মারা :গেল কেঠারভােব উ»ািরত হেব ‘ধেরা ওেক, গলায় 
:বিড় পড়াও এবং িনে`প কেরা জাহাsােম আর তােক 
শçৃিলত কেরা সfর হাত দীঘ5 এক শçৃেল’ (৬৯ : ৩০-
৩৩)। আ¨াহর নােম যুK করেত সবাইেক উৎসািহত 
করা হেয়েছ এই বেল ‘এটা আমােদর জনO ভােলাই, 
এমনিক যিদ আমােদর অপছ� হয় তবওু’ (২ : ২১৬), 
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তারপর ‘কােফরেদর গদ5 ােন আঘাত কেরা’ আর তারপর 
তােদর ওপর র�গzা বইেয় :দওয়ার িনেদ5 েশর পর 
রেয়েছ অবিশ�েদর ভােলাভােব :বেঁধ :ফলেত (৪৭ : 
৪)। আ¨াহতালা এই বেল 6িত^া কেরেছন ‘কােফরেদর 
èদেয় আিম গভীর ভীিতর সÏার করব’ এবং িব0াসীেদর 
আেদশ কেরেছন কােফরেদর কাঁেধ আঘাত করেত আর 
হােতর সমm আঙুেলর ডগা :ভেঙ িদেত (৮ : ১২)  
 
আ¨াহ িজহাদেক মিুমনেদর জনO ‘আবশOক’ (mandatory) 
কেরেছন আর সতক5  কেরেছন এই বেল ‘:তামরা যিদ 
সামেন না এিগেয় আেসা (িজহােদর জনO) তেব 
:তামােদর জনO অেপ`া করেছ মম5|দ শািm’(৯ : 
৩৯)। আ¨াহ তার :পয়ারা নবীেক বলেছন, ‘:হ নবী, 
অিব0াসীেদর িবcেK সং\াম কেরা আর কেঠার হও 
:কননা, জাহাsােমর মেতা িনকৃ� আবাস jলই হেলা 
তােদর পিরণাম’ (৯ : ৭৩)।  

 
এই হেM :কারআন (হািদস এবং অনOানO \É¢েলার 
কথা না হয় বাদই থা�ক আপাতত)। অেনেকই :দেখিছ 
িনজL িব0ােস আPত হেয় :কারআনেক িনি@5ধায় ‘The 
book of guidance’ বেল :মেন :নন, আর ইসলামেক মেন 
কেরন ‘শািlর ধম5’। যারা এমন� ভােবন, তারা িক 
কখনও :ভেব :দেখেছন :য উপেরর আয়াত¢েলা :কউ 
যিদ িনি@5ধায় িব0াস কের আর সমােজ তার বাmব 
6েয়াগ চায় তেব তারা কী ধরেনর শািl এ পৃিথবীেত 
বেয় আনেব? িজহািদেদর কলOােণ আজেকর িবে0 
‘ইসলািম সáাসবাদ’ (Islamic Terrorism) এক� 6িতিtত 
শÜ। 6িতিদন কাগেজর পাতা খুলেলই :দখা যায় এই 
িজহািদ :জােশ উ@Kু িকছু :লাক :বামা মারেছ মানষুজন, 
বািড়-ঘর, কারখানা, রাmাঘাট, যানবাহন, িসেনমা হল, 
সাংCৃিতক অzন বা সম¾ু-_সকেত। হাজার খােনক 
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িজহািদ সংগঠন :যমন-আY কায়দা, ইসলািমক িজহাদ, 
হামাস, হরকত-উল-িজহাদ, হরকত-উল-মজুািহিদন, 
:জইস-মহুnদ, িজহাদ-এ-মহুnদ, তাহ-িরখ-এ-িনফাজ-
সািরয়াত-এ-মহুnদ, আল-িহকমা, আল-বদর-
মজুািহিদন, জামােত ইসলািময়া, িহজাব-এ-ইসলািময়া 
আজ সারা পৃিথবীেত কােয়ম করেছ এক ভীিতর 
পিরেবশ257।  

বাংলােদশ সরকার সÂিত (২৩ অে�াবর, ২০০৯) 
                                                
257 6থম আেলার অে�াবর ১৮, ২০০৫ সােলর িরেপাট5  অনযুায়ী 

:খাদ বাংলােদেশই ২৯ � িকংবা তারও :বিশ জিz সংগঠেনর 
অিm£ রেয়েছ, তার মেধO উে¨খেযাগO¢েলা হল : জিময়াতুল 
মজুািহিদন, জা\ত মসুিলম জনতা, শাহাদাত-ই আল িহকমা, 
হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম, শহীদ নসুc¨াহ আল আরাফাত 
িবে\ড, িহজবতু তাওিহদ, জামায়াত-ই ইয়ািহয়া, আল তুরাত, আল 
হারাত আল ইসলািময়া, জামাতুল ফালাইয়া তাওিহিদ জনতা, িব0 
ইসলামী ðw, জnুাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবওুয়ত, 

আ¨াহর দল, জইেশ :মাmফা বাংলােদশ, আল িজহাদ বাংলােদশ, 

ওয়ারত ইসলািমক ðw, জামায়াত-আস-সাদাত, আল িখদমত, 

হরকত-এ ইসলাম আল িজহাদ, িহজবু̈ াহ ইসলামী সমাজ, মসুিলম 
িম¨াত শিরয়া কাউিïল, ওয়াü5  ইসলািমক ðw ফর িজহাদ, 

জইেশ মহুাnদ, তা আমীর উদ@ীন বাংলােদশ, িহজবলু মাহাদী, 

আল ইসলাম মাট5 ায়ারস িবে\ড ও তানজীম। এছাড়াও বাংলােদশ 
সরকার িবিভs সময় িনিষK কেরেছ চার� আoLীকৃত 
ইসলািমক জিz সংগঠনেক; এ¢েলা হেলা : শাহাদাত-ই-আল 
িহকমা (২০০৪) জিময়াতুল মজুািহিদন বাংলােদশ (:জএমিব, 

২০০৫), জা\ত মসুিলম জনতা বাংলােদশ (:জএমেজিব, ২০০৫) 

এবং হরকাতুল িজহাদ (২০০৫) 6ভৃিত। িবএনিপ জামায়াত 
:জাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মজুািহদীন, জা\ত মসুিলম 
জনতা, শাহাদাত ই আল িহকমা এবং হরকাতুল িজহাদ 

(gিজ):ক িনিষK করা হেয়িছল। িনিষK তািলকায় সব5েশষ 
সংেযাজন িহযবতু তাহির।  
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িনিষK কের িহযবতু তাহরীরেক জিzবােদর অিভেযােগ। 
এর আেগ িবএনিপ জামায়াত :জাট সরকােরর আমেল 
জিময়াতুল মজুািহিদন বাংলােদশ (:জএমিব), হরকাতুল 
িজহাদ আল ইসলািম বাংলােদশ (gিজ) িনিষK হয়; 
শাহাদাত ই আল িহকমা ও জা\ত মসুিলম জনতা 
বাংলােদশ (:জএমেজিব) িনিষK হয় চারদলীয় :জাট 
সরকােরর আমেল। বাংলােদেশ হরকাতুল িজহাদ 6থম 
আেলাচনায় আেস ১৯৯৬ সােল। ওই বছর ১৯ 
:ফ<য়াির ক³বাজার :জলার উিখয়া থানার পাইনখালী 
\ামসংলÿ ল§ুাখালীর জzেল :সনাবািহনী ও পুিলশ :যৗথ 
অিভযান চািলেয় সশ¡ 6িশ`েণর সময় ঐ সংগঠেনর 
৪১ জিz সদসOেক অ¡-:গালাবাcদসহ :\ফতার কের। 
ওই ৪১ জেনর মেধO একজন িবেদিশ নাগিরক ছাড়া 
বািকরা িছল :দেশর িবিভs :জলা :থেক আসা মা¾াসার 
ছাv ও িশ`ক। এরপর ১৯৯৯ সােলর ১৮ জানয়ুাির 
ঢাকায় কিব শামসুর রাহমােনর বািড়েত তার ওপর 
হামলাকােল ঘটনাjল এবং পের িবিভs jান :থেক 
আটক ১০ জিzও িনেজেদর হরকাতুল িজহােদর সদসO 
পিরচয় :দয়। এরপর যেশাের উদীচীর অনtুােন, ২০০০ 
সােলর ২৩ জলুাই :গাপালগে�র :কাটািলপাড়ায় 
তৎকালীন 6ধানমáী :শখ হািসনার জনসভার অদেূর 
:বামা পুেঁত রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সােলর ১৪ 
এি6ল রমনার বটমেূল নববেষ5র অনtুােন, ২১ আগ� 
:\েনড হামলা এবং ২০০৫ সােলর ১৭ আগ� িসিরজ 
:বামা হামলাসহ সারা :দেশ :বশিকছু :বামা, :\েনড 
হামলা চািলেয় হরকাতুল িজহাদ আবার আেলাচনার 
:ক©িব�েুত আেস। 

১৯৯৮ সােল জ± :নওয়া :জএমিব ২০০২ সাল 
:থেক নাশকতা Jc করেলও বOাপক আেলাচনায় আেস 
২০০৫ সােলর ১৭ আগ� :দশবOাপী একেযােগ :বামা 
হামলা চািলেয়। পাঠকেদর অেনেকরই হয়ত :সিদনকার 
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ভয়াবহতার কথা মেন আেছ। :সিদন সারা বাংলােদেশ 
একনাগােড় ৬৩� :জলায় :বামার মহড়া চািলেয়িছল। 
মহড়ার 6েকাপ এমনই বOাপক িছল :য অেনেকই ১৭ই 
আগ� িদন�েক :সসময় ‘বাংলােদেশর ৯/১১’ বেল 
অিভিহত কেরিছেলন। জিzবােদর সােথ িবJK ইসলােমর 
সyক5  কতটু� তা :বাঝা হেয় :গেছ :বামা মহড়ার 
jান¢েলােত পাওয়া তােদর ছাপােনা িলফেলট¢েলা 
:থেকই। িলফেলট জেুড় :কারআন-হািদস :থেক নানা 
উKৃিত আর কােফর নাফরমানেদর িবcেK িজহােদর 
ডাক :দওয়া হয়। :সসময় ফরহাদ মজহার আর 
বদc¥ীন উমেররা পােলর হাওয়া অনO িদেক :ঘারােনার 
:চ�া করেলও, িবJK ইসলােমর সােথ জিzবােদর :য 
একটা সyক5  রেয়েছ, তা আর চাপা থােক িন। 
ধম5িভিfক ৫� জিz সংগঠেনর কায5�ম িনিষK হেলও 
ইেতামেধO :গাপেন আরও ৭০� জিz সংগঠন এেদর 
সােথ যু� হেয়েছ। এরা একেযােগ :গাপেন :দশবOাপী 
বড় ধরেনর নাশকতা ঘটােনার জনO তৎপর হেয় 
উেঠেছ। শাহবাগ আে�ালেনর সময় নািmক Ëগারেদর 
খুেঁজ খুেঁজ হতOার জনO গ�ত আনসারউ¨াহ বাংলা 
�েমর কীিত5 কলােপর কথাও পিvকায় এেসেছ। এেদর মলূ 
টােগ5ট হেM আসেল যুKাপরাধীেদর িবচার বানচাল 
করা258। 

সেচতন শািlকামী ধািম5ক মানষুেদর আজ 
আেoাপলিõর সময় এেসেছ, সময় এেসেছ সংশয়বাদী 
দিৃ�েকাণ :থেক 6k করার-:কন এই জিz দল¢েলা এত 
ইসলািমক? :কন তারা সáাসী? কারা ধীের ধীের গেড় 
তুেলেছ :মা¨া ওমর, িবন-লােদন, :মৗলানা মাsান, :গালাম 
আজম, শাইখ আÜুর রহমান, মফুিত হাsান আর বাংলা 

                                                
258 হািববরু রহমান, বাংলােদেশ জিz হামলার আশ¤া, বহৃòিতবার, 

০৮ এি6ল ২০১০, িনউজ বাংলা। 
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ভাইেদর? :ক ই~ন :যাগায় তােদর সáাসী কম5কাে�? 
আজ অতOl পিরpারভােব তাই বলার সময় এেসেছ-এই 
তথাকিথত ‘পিবv’ ধম5\É¢েলা অেনকাংেশই ধম�য় 
সáাসবােদর মলূ উৎস। তেব :সইসােথ মািক5 ন যু�রা· 
এবং পি¦মা :দশ¢েলার সা\াজOবাদী দিৃ�ভিz এবং 
মধO6ােচOর 6িত দীঘ5িদেনর িবে@ষমলূক পররা·নীিতর 
কথাও আমােদর ভুেল :গেল চলেব না259। জন-িব¶ংসী 
যুKা¡ না পাওয়া িকংবা সা¥ােমর সােথ আল-কােয়দার 
:কােনা সyক5  না খুেঁজ পাওয়া িকংবা _জব-যুKা¡ না 
পাওয়া সে�ও িনল5dভােব ইরােকর ওপর :য আ\াসন 
চািলেয়েছ তা Jধু :য আেমিরকার িচরেচনা সা\াজOবাদী 
:চহারাটােকই ò� কের তুেলেছ তা নয়, ইসলািম িব0 
এই আ\াসনেক :যেকােনা কারেণই :হাক ‘ইসলােমর ওপর 
আঘাত’ িহেসেব িনেয়েছ। :সজনO রাজৈনিতক িবেßষেণ 
:দখা যায়, :সসমm :দেশই ইসলািম আoঘাতী :বামা 
হামলার মাvাটা :বিশ :য :দেশর সরকার ইরাক যুেK 
বশু-:Ëয়ারেক নÿভােব সমথ5ন কেরেছ। পOােল�াইনেদর 
বিÏত কের মািক5 ন যু�রা·সহ অনOানO পি¦মা 
:দশ¢েলা :যভােব দীঘ5িদন ধের ইসরােয়লেক নÿভােব 
সমথ5ন কেরেছ তাও মসুিলম সমাজেক সংঘােতর পেথ 
:ঠেল িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক 6িতি�য়া আর 
6িতিহংসার বOাপার¢েলা ভুেল :গেল :কােনা আেলাচনাই 
কখনও সyূণ5 হেত পাের না। আেরক� বOাপার উে¨খ 
করাও :বাধহয় এে`েv অ6াসিzক হেব না। রা·যá 
কীভােব ধম5 ও :মৗলবাদেক লালন কের, পালন কের 
আর সময় িবেশেষ উেC :দয় তার এক� বাmব 6মাণ 

                                                
259 মািক5 ন সা\াজOবাদ িবষেয় িবmািরত জানেত হেল পড়ুন The 

Clash of Fundamentalisms : Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, 
Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State : A Guide to the World’s Only 
Superpower by William Blum, Common Courage Press (May, 

2000);ইতOািদ। 
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হেM মািক5 ন যু�রা·। িব^ানীরা :�ম :সল িনেয় 
গেবষণা করেব িক করেব না, কৃিvমভােব সংযু� জীবন 
র`াকারী যá তুেল :ফলা হেব িক হেব না, Cুেল 
িববত5 নবাদ পড়ােনা হেব িকনা, আর হেল কীভােবইবা 
পড়ােত হেব, সবিকছুই সূ$ভােব িনয়áণ করেছ সরকার। 
িব^ানীেদর গেবষণা আর কাজকম5 _নিতক না 
অৈনিতক-এ িনেয়ও উপযাচক হেয় ^ানগভ5  মত িদেত 
এিগেয় আসেছ সরকাির পৃtেপাষকতায় পিরচািলত 
অধ5িশি`ত পাি¾ আর যাজেকরা। যুেKর আেগ নবী-
রাসুলেদর মেতাই ‘ঈ0েরর কþLর’ Jনেত :পেয়েছ :স 
:দেশর :6িসেডw; িমিডয়া, বহৃৎ পিvকা :গাtী আর 
6কাশক িনধ5ারণ কের িদেM :কান খবের আমরা িব0াস 
করব, আর :কান খবর :চেপ যাওয়া হেব। আসেল ‘ম�ু 
িবে0র’ কথা মেুখ বেল এভােবই নাগিরক cিচ, চািহদা, 
:চতনা আর পুেরা জীবনধারােকই িনয়áণ করেত চাইেছ 
ধম5া~ শাসকÝল আর ধন�েবর :গাtী; :স অনO এক 
ইিতহাস। 

তেব মািক5 ন সা\াজOবাদ সমসOা হেলও আমরা মেন 
কির না :সটা ইসলািম সáাসবােদর কারণ। ইসলািম 
সáাসবােদর উৎস মলূত ইসলােমই িনিহত। ইিতহাস 
সা`O :দয় মহানবী মহুাnদ িনেজ ৬২৪ ি÷�ােÜ বিন 
�য়ানকুা, ৬২৫ ি÷�ােÜ বিন নািদর আর ৬২৭ ি÷�ােÜ 
বিন �রাইজার ইgিদ �াইবেক আ�মণ কের তােদর 
হতOা কেরন। বিন �য়ানকুার ইgিদেদর সাতশ জনেক 
এক সকােলর মেধO হতOা করেত সেচ� হন (িক| 
‘ভ�’ বেল কিথত আÜু¨াহ ইবেন ওবাইেয়র হmে`েপ 
:সটা বাmবািয়ত হয়িন260), আর বিন �রাইজার 6ায় 
আটশ :থেক নয়শ :লাকেক আÜু¨াহর বাধা উেপ`া 
কের :শষ পয5l হতOা কেরই :ফেলন, এমন িক তারা 
                                                
260  Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University 

Press, Karachi, 2004 imprint, p545 
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আoসমপ5ণ করার পরও261। হতOার ভয়াবহতা এতই 
:বিশ িছল :য, কOােরন আম5ëং-এর মেতা :লখক, িযিন 
মসুিলম সমােজর পছে�র তািলকায় শীষ5jানীয় িহেসেব 
গণO হন, িতিন পয5l এধরেনর কম5কা�েক নাৎিস 
বব5রতার সােথ তুলনা কেরেছন262। বg িবেßষকই 
অতীেত :দিখেয়েছন :য, িবন লােদন, বাংলা ভাই, :গালাম 
আজম িকংবা :মাহাnদ আতাসহ শীষ5 সáাসীরা মলূত 
ইসলামেক িনয়মিনt ভােব অনসুরণ কেরেছন। এ িনেয় 
িবmৃতভােব জানেত চাইেল পাঠেকরা 6া�ন মসুিলমেদর 
:লখা সাÂিতক বই¢েলা পেড় িনেত পােরন263। িক| 
তারপেরও অেনেকই আবার আেছন যারা ইিতহাস এবং 
বাmবতা ভুেল :কবল আেমিরকােকই সবসময় ইসলািম 
সáাসবােদর উৎস বেল মেন কেরন। :যমন :নায়াম 
চমিC যিদও আেমিরকান সা\াজOবাদ িনেয় বg 
িবেßষণমলূক :লখা িলেখেছন এবং বাংলােদশসহ বg 
মসুিলম 6ধান :দশ¢েলােত তার িবেßষণ খুবই জনি6য়, 
িতিনও মেন কেরন, ‘আেমিরকা িনেজই এক সáাসবাদী 
:দশ, :স কারেণই ৯/১১-এর মেতা আ�মণ আেমিরকার 
ঘােড় এেস পেড়েছ’264। িসএনএন এর িনউজেহা� এবং 
িনউজ উইক ইwারনOাশনােলর এিডটর ফিরদ জাকািরয়া 
তার ২০০৭ সােল 6কািশত ‘ভিবষOেতর Lাধীনতা’ নামক 
                                                
261  Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, 

pp.35-36 
262  K. Armstrong Muhammad : A Western Attempt to Understand Islam, 

Gollanz, 1991, London, p. 207. 
263  আকাশ মািলক, :য সতO বলা হয়িন, ম�ুমনা ই-বকু। এম এ 

খান, িজহাদ : জবরদিmমলূক ধম5াlরকরণ, সা\াজOবাদ ও 
দাসে£র উfরািধকার, ব@ীপ 6কাশন, ২০১০। Ali Sina, 
Understanding Muhammad: A Psychobiography of Allah's 
prophet, Felibri.com, 2008�  Ali Dashti, Twenty Three 
Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, 
Mazda Pub; 1994 ইতOািদ। 

264 Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001 
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বইেয় বেলেছন, ‘যিদ মসুিলম সáাসবােদর :পছেন :কবল 
এক� মাv কারণ পাওয়া যায়, তা হেব আরব িবে0 
আেমিরকান পিলিসর বOথ5তা’ 265। িনউ এিথ� সOাম 
হOািরস জবাব িদেয়েছন এই বেল, ‘হেত পাের। িক| 
মসুিলম সáাসবােদর উûান যিদ সমসOা হেয় থােক, তেব 
সমসOার মলূ কারণ হেলা,ফা§ােমwালস অফ ইসলাম’266। 

ধম5, :মৗলবাদ এবং সáাসবাদ িনেয় আেলাচনার 
একটা বড় সমসOা হেলা অযািচত ‘:�িরওটাইিপং’-এর 
ভয়। এধরেনর আেলাচনা Jc হেলই আমরা :দেখিছ 
িব0াসীেদর অেনেকই ি`½ হেয় বলেত থােকন-Jধু ¢� 
কেয়ক সáাসীেদর কারেণ সামি\কভােব ইসলামেক বা 
মসুিলমেদর দায়ী করা িক �ক হেM? একজন িবন 
লােদন বা একজন মফুিত হাsান িক ইসলােমর 
6িতিনিধ£ কের নািক? না, সিতOই কের না। কােজই 
আমরাও বিল :য, পৃিথবীর সমm মসুিলম জনেগাtীেক 
কখেনাই সáাসী বলা উিচত নয়, যারা এধরেনর 
‘:�িরওটাইিপং’ করেত চান তারা ভুল কেরন। এ� এক 
ধরেনর Racism। :কউবা বেলন এ� এক ধরেনর :রাগ-
‘ইসলােমােফািবয়া’! :রাগই বলনু আর পি¦মা 
জাতOিভমানই বলনু (যােক 6য়াত এডওয়াড5  সাইদ 
অিভিহত কেরন ‘ওিরেয়wািলজম’ নােম), ৯/১১-এর পর 
পি¦মা িবে0 বসবাসরত মসুিলমরা এধরেনর শারীিরক 
ও মানিসক িনয5াতেনর Lীকার হেয়েছ বg :`েvই-এ 
:তা অLীকার করার :জা :নই। মসুিলম মােনই :য 
‘সáাসী’ নয় এ� :বাঝার জনO :তা :কােনা দশ5ন পড়ার 
দরকার :নই, আমার-আপনার বOি�গত অিভ^তাই :তা 
যেথ� হওয়ার কথা। আমােদর দজুেনরই অেনক মসুিলম 
ব~ু-বা~ব রেয়েছ। তােদর :কউই :তা সáাসী নন। 
                                                
265  Fareed Zakaria, The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and 

Abroad, W. W. Norton & Company; Revised Edition edition, 2007 
266 Sam Harris, The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, 

W. W. Norton , 2005 
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:কউই িবন লােদন নন, :কউই নন মফুিত হাsান। তারা 
আমােদর িবপেদ-আপেদ :খাঁজ-খবর :নন, বাসায় এেস 
গ -¢জব কেরন, খাওয়া-দাওয়া কেরন, এমনিক 
নামােজর সময় হেল এই কািফেরর বাসায় ‘পি¦ম িদক 
:কানটা’ জানেত :চেয় নামাজও পেড়ন। এরা িনপাট 
ভােলা মানষু। তারা :কারআেনর :কান আয়ােত 
ভােয়ােলেïর কথা আেছ তা স¯ে~ :মােটও ওয়ািকবহাল 
নন, :সটা িনেয় আ\হীও নন-তারা আসেল ‘িòিরচুয়াল 
ইসলােমর’ চচ5 া কেরন। িবপদটা কখেনাই এেদর িনেয় 
নয়। এরা সবাই শািl, ভােলাবাসা আর সিহHুতায় িব0াস 
কেরন। িক| এই মলূOেবাধ¢েলা তারা যতটা না ইসলাম 
:থেক :পেয়েছন, তার :চেয় অেনক :বিশ :ছাটেবলা 
:থেকই সামািজক িশ`া িহেসেব \হণ কেরেছন। কারণ 
:কােনািদন :কারআেনর বা ইসলােমর চচ5 া না কেরও 
:তা বg মানষু এই ¢ণাবিল বিজ5 ত নয়, এমন 6মাণ 
ভূির ভূির হািজর করা যায়। িক| এই িòিরচুয়াল 
ইসলােমর চচ5 াকারী দেলর বাইেরও একটা অংশ রেয়েছ 
যারা রীিতমেতা আ`িরকভােব :কারআেনর চচ5 া কেরন, 
:চাখ-কান ব~ কের :কারআেনর সকল আেদশ-িনেদ5শ 
:মেন চেলন আর :কারআেনর আেলােক :দশ ও পৃিথবী 
গড়েত চান। িবপদটা এেদর িনেয়ই। কারণ :কউ যিদ 
সামািজক িশ`ার বদেল :কারআেনর সকল আেদশ-
িনেদ5শ :চাখ-কান ব~ কের :মেন :নন তাহেল কী 
হেব? সুরা আল-ইমরােনর িনেচর আয়াতটায় :চাখ 
:বালােনা যাক267- 

মিুমনগণ :যন অনO মিুমনেক :ছেড় :কােনা 
অমসুিলম/কােফরেক ব~ুôেপ \হণ না কের। যারা এôপ 
করেব আ¨াহর সােথ তােদর :কােনা সyক5  থাকেব না 
(৩ : ২৮)। 

                                                
267 :কারআন শরীফ (বzানবুাদ) পূেব5া�। 
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যারা :কারআেনর মেধO কখনও ভােয়ােলেïর িচ'মাv 
খুেঁজ পান না, বরং পিবv :কারআেনর আেলােক জীবন 
সাজােত চান, তারা িনেজরাই িক তােদর :কােনা িহ�,ু 
ি÷�ান বা অধািম5ক 6িতেবশীেদর 6িত :কারআেন 
বিণ5ত উপেরর িনেদ5শ অনযুায়ী বOবহার কেরন? তারা 
িক সিতOই Jধু অমসুিলম বেলই কােরা ব~ু£ 6তOাখOান 
কেরন? যিদ তা না হয়, তেব বলেতই হয় :য তারা 
আসেল :কারআেনর িনেদ5শ অনযুায়ী চলেছন না। িক| 
:কারআন :তা ‘আ¨াহর িকতাব’। :কউ যিদ ভাসা 
ভাসা উে¥শOমলূকভােব :কারআেনর চচ5 া না কের 
:কারআেনর সকল িনেদ5শ আ`িরকভােবই :মেন চলার 
িসKাl :নন আর অবেশেষ সাÂদািয়ক ‘তািলবান’ 
িহেসেব :বেড় ওেঠন, তেব :দাষটা কার হেব?  
সুরা আল বাকারাহ :থেক আেরক� আয়াত :দিখ268- 

:তামােদর ওপর যুK ফরজ করা হেয়েছ, অথচ তা 
:তামােদর কােছ অপছ�নীয়। প`াlের :তামােদর কােছ 
হয়েতা :কােনা একটা িবষয় পছ�সই নয়, অথচ তা 
:তামােদর জনO কলOাণকর (২ : ২১৬)। 

 
অথবা সুরা আন িনসা :থেক উKৃত করা যাক269- 

আ¨াহর জনO যুK করেত থা�ন, আপিন িনেজর স�া 
বOতীত অনO :কােনা িবষেয়র িজnাদার নন! আর 
আপিন অনO মসুলমানেদরেকও উৎসািহত করেত থা�ন। 
শী]ই আ¨াহ কােফরেদর শি�-সামথ5O খব5 কের :দেবন। 
আর আ¨াহ শি�-সামেথ5Oর িদক িদেয় অতOl কেঠার 
এবং ক�ন শািmদাতা (৪ : ৮৪)। 

 
                                                
268 :কারআন শরীফ (বzানবুাদ) পূেব5া�। 
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:কারআেনর বিণ5ত িনেদ5শ মেতা িজহািদ :জােশ উ@Kু 
হেয় তািলবানেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয় ইgিদ-
নাসারােদর িবcেK যুK করার জনO আফগািনmান চেল 
িগেয়িছেলন অেনেকই; কারণ ইgিদ-নাসারােদর িবcেK 
যুK করােক তারা আ¨াহর িনেদ5শ বেলই :মেন 
িনেয়িছেলন। তােদর :য খুব একটা :দাষ :দওয়া যায়-
তাও নয়। ২০০৫ সােলর ১৮ই অে�াবর _দিনক 6থম 
আেলার িরেপােট5  6কািশত হেয়েছ িনিষK :ঘািষত 
হরকাতুল িজহােদর ত�াবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ 
:থেক 6ায় িতন হাজার মা¾াসার ছাv-িশ`ক িজহািদ 
:জােশ উ@Kু হেয় :সািভেয়ত বািহনীর িবcেK যুK 
করেত আফগািনmােন চেল িগেয়িছল। :কারআেনর িকছু 
িশ`াই :য :শষ পয5l মা¾াসা পড়ুয়া ছাvেদর মেধO 
‘কািফরেদর’ িবcেK অযথা িহংসা-িবে@ষ ছড়ােনােত 
বgলাংেশ দায়ী, এ� অLীকার করার :চ�া :æফ 
আo6বÏনা ছাড়া আর িকছু নয়। এ òশ5কাতর 
িবষয়� আেলাচনা করেত :গেল সবসময়ই ঘুের িফের 
৯/১১-এর ঘটনা� সামেন চেল আেস। ৯/১১-এর 
ঘটনায় সারা পৃিথবী mি�ত হেয় :দেখিছল কী কের 
িকছু ধেম5া±াদ িজহািদ _সিনক উেড়াজাহাজেক অ¡ 
বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ :লােকর 6াণহািন 
ঘটােত পাের। যারা ইসলােমর মেধO 6িতিনয়ত শািl 
:খাঁেজন, তারা বলেবন, এ¢েলা কিতপয় পথî� 
দpৃুতকারীেদর কাজ-যার সােথ 6কৃত ইসলােমর :কােনাই 
সyক5  নাই। িক| সমসOা হেM এই ‘কিতপয় পথî� 
দpৃুতকারী’রা :তা আর িনেজেদর দpৃুতকারী ভােব িন। 
বরং :ভেবেছ তারাই সা»া মসুিলম, যারা িকনা আ¨াহর 
:দওয়া অিপ5ত দািয়£ স�কভােব পালন করেছ। ৯/১১ 
ঘটার অেনক আেগই-১১ই জানয়ুাির ১৯৯৯-এর িনউজ 
উইেকর এক� সংখOায় ওসামা িবন লােদেনর একটা 
সা`াৎকার ছাপা হেয়িছল। :সই সা`াৎকাের লােদন 
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পিরpারভােব বOাখOা কেরিছেলন :কন িতিন সকল 
আেমিরকানেদর :মের :ফলােক ‘জােয়জ’ মেন কেরন। 
পাঠকেদর উে¥শO িকছু অংশ তুেল :দওয়া হেলা270 - 

QUESTION : Why have you asked Muslims to target civilian 

Americans all over the world? Islam prohibits its followers from 

killing civilians in war? 
BIN LADEN : If the Israelis are killing small children in Palestine 

and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if 

the majority of the American people support their dissolute 

president, this means the American people are fighting us and we 

have the right to target them.  

QUESTION : All Americans?  

BIN LADEN Muslim scholars have issued a fatwa [a religious 

order] against any American who pays taxes to his government. 

He is our target, because he is helping the American war machine 

against the Muslim nation. 

 
িহ� ুধম5েক ইসলাম :থেক :কােনা অেথ5ই ভােলা বলার 
:জা :নই। :য জািতেভদ 6থার িবষ-বা@ 6ায় িতন 
হাজার বছর ধের �ের �ের ভারতেক খােM তার 
6ধান ôপকার Lয়ং ঈ0র। মনসুংিহতা :থেক আমরা 
পাই-মানেুষর সমিৃK কামনায় পরেম0র িনেজর মখু 
:থেক Åা/ণ, বাg থেক `িvয়, ঊc :থেক _বশO, আর 
পা :থেক শ¾ূ সৃি� কেরিছেলন (১ : ৩১)। িব0াসীরা 
:জার গলায় বেলন, ঈ0েরর :চােখ নািক সবাই সমান! 
অথচ, Åা/ণেদর মাথা :থেক আর শ¾ূেদর পা :থেক 
_তির করার :পছেন ঈ0েরর উে¥শO� িক| বড়ই 
মহান! শ¾ূ আর দিলত িনý বেণ5র িহ�েুদর 6িত তাই 
‘ঈ0েরর মাথা :থেক সৃ�’ উঁচু জােতর Åা/ণেদর 

                                                
270 Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications. 
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দবু5Oবহােরর কথা সব5জনিবিদত। সমm ধনী :লােকর 
বাসায় এখনও দাস িহেসেব িনýবেণ5র িহ�েুদর িনেয়াগ 
:দওয়া হয়। মন ুবেলেছন-দাসে£র কাজ িনব5াহ করার 
জনOই িবধাতা শ¾ূেদর সৃি� কেরিছেলন (৮ : ৪১৩)। 
এই সমm িনýবেণ5র িহ�রুা বাসার সমm কাজ সys 
কের চেল যাওয়ার পর গzা-জল িছ�েয় গৃহেক ‘পিবv’ 
করা হেতা (:`v িবেশেষ এখনও হয়)। আর হেব নাই 
বা :কন! তারা আবার মানষু নািক? তারা :তা অMৎু! 
K এম.িস. রাজার কথায়, ‘আপিন বািড়েত ��র-
িবড়ােলর চাষ করেত পােরন, :গা-মvূ পান করেত 
পােরন, এমনিক পাপ দরূ করার জনO সারা গােয় :গাবর 
:লপেত পােরন, িক| িনýবেণ5র িহ�েুদর ছায়া� পয5l 
আপিন মারােত পারেবন না’! এই হেM িহ� ু ধেম5র 
_নিতকতা! এমনিক িহ� ুধেম5র দিৃ�েত শ¾ূেদর উপািজ5 ত 
ধন সyিf তােদর :ভােগরও অিধকার :নই। সব 
উপািজ5 ত ধন দাস-মািলেকরাই \হণ করেব-এই িছল 
মনরু িবধান-‘ন িহ তসOািm িকিÏত Lং ভfৃ5হায5ধেনা 
িহ সঃ’ (৮ : ৪১৬)। শ¾ূরা িছল বÏনার কcণতম 
িনদশ5ন; তােদর না িছল নাগিরক অিধকার, না িছল 
ধম�য় বা অথ5ৈনিতক অিধকার। শ¾ূেদর যােত অনO 
িতন বণ5 :থেক আলাদা কের :চনা যায় এবং শ¾ূরা 
:যন 6িত� মহূুেত5 মেন রােখ :য িতন বেণ5র মানেুষর 
�ীতদাস হেয় :সবা করার জনOই তােদর জ±। িতন 
বেণ5র মানষুেদর :থেক শ¾ূরা :য িভsতর জীব তা 
জানােনার জনO 6িত মােস মাথার সব চুল কািমেয় 
:ফলার িনেদ5শ িদেয়েছন মন ু (৫ : ১৪০)। একজন 
শ¾ূেক :বদ পাঠ :তা দেূরর কথা, uবেণরও অিধকার 
:দওয়া হয় িন। একজন শ¾ূেক তার উঁচু জােত িবেয় 
করার অনমুিত পয5l :দওয়া হয় িন। একজন শ¾ূ যিদ 
Åা/েণর জনO সংরি`ত আসেন বেস পেড়, তেব তার 
বেুক গরম :লাহার রেডর ছOাঁকা :দওয়ার অথবা 
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প¦াৎেদশ কত5 ন কের :নওয়ার িবধান রেয়েছ (৮ : 
২৮১)271।  

মনরু এসব বণ5বাদী নীিতর বাmব ôপায়ণ আমরা 
:দখেত পাই রামায়ণ ও মহাভারেত। িবেশষত ধম5শা¡ীয় 
অনশুাসন :য :uিণ _বষেমOর হািতয়ার িহেসেব বOবèত 
হেতা এবং শ¾ূেদর দমন-িনপীড়েনর উে¥েশO বOবèত 
হেতা, তার সবেচেয় বড় উদাহরণ রামায়েণর শ¯ুক-বধ 
কািহিন। তপসOা করার ‘অপরােধ’ রামচ© খড়গ িদেয় 
শ¯ুক নামক এক শ¾ূ তাপেসর িশরেMদ কেরন তার 
তথাকিথত রামরােজO 272।  

6ায় একই ধরেনর ঘটনা আমরা :দিখ মহাভারেত 
যখন িনষাদরাজ িহরণOধনরু পুv একলবO :¾াণাচােয5র 
কােছ অ¡িবদOা িশখেত এেল তােক িনচু জািত বেল 
6তOাখOান কেরন :¾াণ। Jধু তাই নয়, পরবত�কােল 
Lিশ`ায় িশি`ত একলেবOর শর িনে`েপর দ`তা ন� 
কের ধনিুব5দOায় :¾ােণর ি6য় িশষO অজু5 েনর :ut£ 
অ`ু" র`ার অিভ6ােয় ‘¢c-দি`ণা’ িহেসেব একলেবOর 
বেুড়া আঙুল :কেট :নন িতিন। এধরেনর অেনক 
উপকরণ ছিড়েয় রেয়েছ 6াচীন মহাকাবO¢েলােত273। 

আসেল এইসব 6ািতtািনক ধম5 আিদম মানেুষর 
সােমOর সমাজ-কাঠােমার িভত উপেড় :ফেল 6িতtা 
কেরিছল অসামO, :uিণিবভ� সমােজর। ধম5ই _তির 

                                                
271 সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (সyাদনা), Lতá ভাবনা, 

চারিদক, ২০০৮ 
272 বা^ীিক রামায়ণ, :হমচ© অনিুদত, িরেফকট পাবিলেকশন, 

কিলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৬৭-৭১ 
273 মহাকাবO¢েলােত মনরু 6ভাব িবষেয় আেলাচনার জনO :দখুন 

: মহাকাবO ও :মৗলবাদ, জয়lানজু বে�OাপাধOায়, এলাইড 

পাবিলশাস5 িলিমেটড, কিলকাতা। এবং Laws of Manu, translated with 
extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, 
Clarendon Press, Oxford, 1886. 
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কেরিছল gজরু-মজরু :uিণর কৃিvম িবভাজেনর, িকংবা 
হয়ত বলা যায় :শাষক :uিণই :uিণিবভ� সমােজর 
সুেযাগ পুেরাপুির লােভর জনO 6থম :থেকই কােজ 
লািগেয়িছল ধম5েক; :যভােবই :দিখ না :কন এর ফেল 
6িতtা হেয়িছল সামািজক আর অথ5ৈনিতক :শাষেণর। 
এই :শাষণ 6ি�য়া অবOাহত রাখার জনOই Åা/েণরা 
6চার কেরিছল-ধম5\É¢েলা Lয়ং ঈ0েরর মখু-িনঃসৃত। 
মানেুষ মানেুষ িবেভদ নািক ঈ0র-িনেদ5 িশত! ঈ0রেক 
সা`ী :মেন রাজৈনিতকভােব ধম5েক 6িতিtত সুদরূ6সারী 
6য়াস ল`O করা যায় উপমহােদেশর রাজনীিতর গিত-
6কৃিত পয5েব`ণ করেল।  

ইসলািম িজহািদ _সিনকেদর মেতাই ভারেত িবেভেদর 
হািতয়ার ‘সনাতন ধম5’ র`ায় আজ সেচ� হেয়েছ 
িবেজিপ, রা·ীয় Lয়ং :সবক সংঘ, িব0িহ� ু পিরষদ, 
িশব-:সনা, বজরং দেলর মেতা 6িতি�য়াশীল দল¢েলা। 
কেয়ক দশক আেগও ভারেত নব-িহ�েু£র :তমন :কােনা 
সংগ�ত ôপ িছল না274। তেব অিশ`া, �িশ`া আর 
ধম5া~তার কারেণ ভারেতর আপামর জনসাধারেণর 
কােছ সsOাসী, :গcয়া, জটা, দ�, c¾া`, কম�ল ু এসব 
দীঘ5কাল ধের একটা িবমঢ়ূ স¿ম :ভাগ কের এেসেছ। 
ধেম5র 6িত সাধারণ মানেুষর :মােহর কথা ধুর~র 
রাজনীিতিবদরা জােন। এই ধম�য় ভাবালতুােক উেC 
িদেতই :বাধহয় ১৯৮৮-৯০ সােল সরকাির 
পৃtেপাষকতায় দরূদশ5েন ধম�য় অবয়েব 6চািরত হেলা 
রামায়ণ আর মহাভারত। সরকাির 6চার মাধOেম এভােব 
অ~িব0াসেক উৎসাহ :দওয়ার ফেল ভারেত :মৗলবাদী 
এবং সাÂদািয়ক রাজনীিতর দয়ুার উে±ািচত হেলা, 
:রাপণ করা হেলা এক িবষবেৃ`র চারা। দরূদশ5েনর 
পদ5 ায় 6থমবার রামায়ণ চলাকােল কি ত রাম জ±ভূিম 

                                                
274 সু�মারী ভªাচায5, িহ� ুসাÂদািয়কতা, দীপ 6কাশন, ২০০০। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 329 

িনেয় :মৗলবাদী আে�ালেনর :জায়ার এবং পরবত�কােল 
১৯৯২ সােল বাবির মসিজদ ¶ংেসর মাধOেম 
6িতি�য়াশীল শি�¢েলার উûান :সই 6ি�য়ারই অংশ। 
জয়lানজু বে�OাপাধOায় এ 6সেz তার ‘মহাকাবO ও 
:মৗলবাদ’ বইেয় বেলন- 

দভু5 াগOবশত ভারতবেষ5 রামায়ণ ও মহাভারতেক 6াচীন 
ভারতীয় সভOতা ও সংCৃিতর মহাকািবOক 6িতফলন 
িহেসেব অথবা ভারতীয় তথা িব0সািহেতOর অমলূO .পদী 
সyদ িহেসেব গণO না কের :মৗলবাদী এবং সাÂদািয়ক 
রাজনীিতর উপাদান িহেসেব বOবহার করার 6বণতাই 
:বিশ ল`O করা যােM। এখােনই আমােদর গভীর লdা। 
6থেম ১৯৮৮-৯০ সােল এবং আরও কেয়কবার 
সরকাির দরূদশ5েন রামায়ণ ও মহাভারত :য অবয়ব ও 
6কাশ-ভিzমায় সÂচািরত হেয়েছ, তা এই :মৗলবাদী 
রাজনীিতেত ই~ন জিুগেয়েছ বেলই মেন হয়। দরূদশ5েন 
সÂচািরত রামায়েণর কািহিন 6ধানত তুলসী দাস রিচত 
রামচিরত মানস \Éেক িভিf কেরই রিচত হেয়েছ, 
বা^ীিক রামায়ণেক িভিf কের নয়। তুলসী রামায়েণর 
কািহিন মধOযুগীয় ভি� আে�ালেনর ফেল এবং _বHব 
ভি� সািহেতOর অlগ5ত। আিদ বা^ীিক রামায়েণ 
বালকা� ও উfরকা� িছল না। আর পরবত�কােল 
সংেযািজত এই দইু কা� এবং সংিß� অনOানO 6ি`½ 
কথা বাদ িদেল আিদ বা^ীিক রামায়েণ রােমর 
অবতারে£র িবেশষ িচ' পাওয়া যায় না। মহাকাবO 
িহেসেবও রামায়েণর সািহতO¢ণ বিৃK পায়। িক| তুলসী 
রামায়েণ িবHুেক :ut :দবতা রামেক িবHুর অবতার 
িহেসেব 6িতtা করাই িছল 6ধান ল`O। যা এমনিক 
বালকা� ও উfরকা�সহ প¨িবত বা^ীিক রামায়েণরও 
6ধান িবষয়বÎ নয়। দরূদশ5েন এভােব রামায়ণেক 
মহাকাবO িহেসেব উপিjত না কের িবকৃতôেপ 
অবতারকািহিন ও ধম5\Éôেপই জনসাধারেণর সামেন 
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তুেল ধরা হেয়েছ। সরকাির 6চারমাধOেম এভােব 
অ~িব0াসেক উৎসাহ :দওয়ার ফেল :মৗলবাদী ও 
সাÂদািয়ক রাজনীিত স�ীিবত হেয়েছ, এ ধারণা 
যুি�সzত। দরূদশ5েনর পদ5 ায় 6থমবার রামায়ণ চলাকােল 
রাম জ±ভূিম িনেয় :মৗলবাদী আে�ালেনর :জায়ার এবং 
পরবত�কােল তার বOাপক রাজৈনিতক 6িতি�য়াই এর 
অকাটO 6মাণ। 

 
বছরখােনক আেগ ¢জরােট ঘেট যাওয়া ²রণকােলর 
মেধO সবেচেয় ভয়াবহ দাzা আমরা :দেখিছ। ধেম5র 
মায়াজােল পেড় সাধারণ মানষু কী ভয়ংকর হেয় উঠেত 
পাের আর িনtুর আচরণ করেত পাের-¢জরােটর 
সাÂিতক দাzা তার 6মাণ। তারপেরও িক| ধেম5র 
সমােলাচনা করেল :মৗলবাদীেদর সােথ সােথ অেনক 
6গিতপÉীরাও একাªা হেয় বকু িচিতেয় cেখ দাঁড়ান! 

ইgিদ এবং ি÷�ানেদর পিবv\েÉর িদেক তাকােল 
:দখা যায়, পুেরা বাইেবল�েতই ঈ0েরর নােম খুন, 
রাহাজািন, ধষ5ণেক _বধতা :দওয়া হেয়েছ। িকছু উদাহরণ 
:তা :দওয়া :যেতই পাের। যুKজেয়র পর অগিণত 
যুKবি�েক ক3া করার পর মসুা (:মািশ) িনেদ5শ 
িদেয়িছেলন ঈ0েরর আেদশ িহেসেব সমm বি� পুcষেক 
:মের :ফলেত275- 

এখন :তামরা এইসব :ছেলেদর এবং যারা �মারী নয় 
এমন সব ¡ী :লাকেদর :মের :ফেলা; িক| যারা �মারী 
তােদর :তামরা িনেজেদর জনO বাঁিচেয় রােখা (গণনা 
পুmক, ৩১ : ১৭-১৮)। 

 
এক� িহেসেব :দখা যায়, মসুার িনেদ5 েশ 6ায় ১০০,০০০ 

                                                
275 পিবv বাইেবল, পুরতন ও নতূন িনয়ম, বাংলােদশ বাইেবল 

:সাসাই�, ঢাকা, ২০০০ 
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জন তcণ এবং 6ায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীেক হতOা 
করা হেয়িছল276। এছাড়াও িনtুর, আ�মণাoক এবং 
অরাজক িবিভs আয়াতসমেূহর িববরণ পাওয়া যায় 
িযশাইয় (২১ : ৯), ১ বংশাবলী (২০ : ৩), গণনা 
পুmক (২৫ : ৩-৪), িবচারকতৃ5 গণ (৮ : ৭), গণনা 
পুmক (১৬ : ৩২-৩৫), ি@তীয় িববরণ (১২ : ২৯-
৩০), ২ বংশাবলী (১৪ : ৯,১৪ : ১২), ি@তীয় 
িববরণ (১১ : ৪-৫), ১ শমেুয়ল (৬ : ১৯), 
ডয়টারেনািম (১৩ : ৫-৬, ১৩ : ৮-৯, ১৩ : ১৫), 
১ শমেুয়ল (১৫ : ২-৩), ২ শমেুয়ল (১২ : ৩১), 
িযশাইয় (১৩ : ১৫-১৬), আিদপুmক (৯ : ৫-৬) 
6ভৃিত নানা জায়গায়। 

িব0াসী ি÷�ানরা সাধারণত বাইেবেল বিণ5ত এই 
ধরেনর িনtুরতা এবং অরাজকতােক 6তOাখOান কের 
বলার :চ�া কেরন, এ¢েলা সব বাইেবেলর পুরাতন 
িনয়েমর (ইgিদেদর ধম5\É) অধীন, িযJি÷ে�র 
আগমেনর সােথ সােথই আেগর সমm অরাজকতা িনমূ5ল 
হেয় শািl 6িতিtত হেয় :গেছ। এ� সতO নয়। 
বাইেবেলর নতুন িনয়েম িযJ খুব পিরpার কেরই 
বেলেছন :য িতিন পূব5তন ধম56বত5 কেদর িনয়মানযুায়ীই 
চািলত হেবন277 - 

এ কথা মেন কেরা না, আিম :মািশর আইন-কাননু আর 
নবীেদর :লখা বািতল করেত এেসিছ। আিম :স¢েলা 
বািতল করেত আিস িন বরং পূণ5 করেত এেসিছ (মিথ, 
৫ : ১৭)। 

 
ি÷� ধেম5র অনসুারীরা :যভােব িযJেক শািl এবং 
:6েমর 6তীক িহেসেব বণ5না কের থােকন, সিতOকােরর 
                                                
276 The Dark Bible, Compiled by Jim Walker,  
 http ://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm  
277 পিবv বাইেবল,পূেব5া� 
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িযJ �ক কতটু� :6মময় এ িনেয় সে�হ :থেকই যায়। 
িযJ খুব ò� কেরই বেলেছন :য- 

আিম পৃিথবীেত শািl িদেত এেসিছ এই কথা মেন কেরা 
না। আিম শািl িদেত আিস নাই, এেসিছ তেলায়ােরর 
আইন 6িতtা করেত। আিম এেসিছ মানেুষর িবcেK 
মানষুেক দাঁড় করােত; :ছেলেক বাবার িবcেK, :মেয়েক 
মােয়র িবcেK, :বৗেক শাJিড়র িবcেK দাঁড় করােত 
এেসিছ (মিথ, ১০ : ৩৪-৩৫)। 

 
বOিভচার করার জনO Jধু বOিভচািরণী নন, তার 
িশJসlানেদর হতOা করেতও কাপ5ণO :বাধ কেরন িন 
িযJ278- 

:সইজনO আিম তােক িবছানায় :ফেল রাখব, আর যারা 
তার সেz বOিভচার কের তারা যিদ বOিভচার :থেক মন 
না :ফরায় তেব তােদর ভীষণ কে�র মেধO :ফলব। তার 
:ছেলেমেয়েদরও আিম :মের :ফলব (6কািশত বাকO, ২ 
: ২২-২৩)। 

 
ধেম+র সমােলাচনা cকন?  
মানবতাবাদীরা আর যুি�বাদীরা :কন ধম5\É¢েলার 
সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা কেরন কারণ তা 
সমােলাচনার :যাগO, তাই। :কােনািকছুই :তা আসেল 
সমােলাচনার ঊে¶5 নয়-তা :স অথ5নীিত বা 
পদাথ5িব^ােনর নতুন :কােনা ত�ই :হাক, বা মহান 
আ¨াহর বাণীই :হাক। আসেল পুেরা ধম5িব0াসই :তা 
দাঁিড়েয় আেছ এক জলজOাl িমথOার ওপর ভর কের। 
ধম5 মােনই আজ িকছু অৈব^ািনক িচlা-:চতনা, 
�সংCার আর রীিত-নীিতর সমাহার, :য¢েলা কােলর 
পির�মায় উপেযািগতা হািরেয়েছ। ধেম5র সমােলাচনার 

                                                
278 পিবv বাইেবল,পূেব5া� 
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আর এক� বড় কারণ হেলা, ধম5\É¢েলার মেধO 
িবরাজমান িনtুরতা। ধম5\É¢েলা :তা আর গীতা�িল 
বা সিÏতার মেতা িনেদ5 াষ কাবOসম\ নয় :য অবসর 
সমেয় Jেয় Jেয় কাবO চচ5 া করলাম আর তারপর 
আলমািরর তােক তুেল :রেখ িদলাম! ধম5\É¢েলােত যা 
:লখা আেছ তা ঈ0েরর বাণী িহেসেব পালন করা হয় 
আর উৎসােহর সােথ সমােজ তার 6েয়াগ ঘটান হয়। 
িহ� ুধম5\É¢েলােত বিণ5ত সতীদাহর মাহাoOেক 6িতtা 
করেত িগেয় Jধু ১৮১৫ সাল :থেক ১৮২৬ সােলর 
মেধO সতীদােহর Lীকার হেয়েছ ৮১৩৫ জন নারী। এই 
:তা :সিদনও-১৯৮৭ সােল ôপ কােনায়ার নােম এক� 
:মেয়েক রাজjােন পুিড়েয় মারা হেলা ‘সতী মাতা কী 
জয়’ ¶িন িদেয়। সারা \ােমর মানষু তািকেয় তািকেয় 
:দখল-:কউ টঁু শÜ� করল না। আর করেবই বা 
:কন? ধম5 নাশ হেয় যােব না? মহাভারেতর কথা Jনেল 
:যমন পুণO হয়, সতী :পাড়ােনা :দখেলও নািক :তমনই 
পুণO লাভ হয়। ধম5 :য কীরকম :নশায় বুদঁ কের রােখ 
মানষুেক, তার জলজOাl 6মাণ এই সতীদাহ। এজনOই 
:বাধহয় পOাসেকল বেলেছন-‘Men never do evil so 
completely and cheerfully as when they do it from religious 
conviction.’ খুবই সিতO কথা। িচlা কcন বOাপারটা-
জীবl নারী-মাংস ºলেছ, ছটফট করেছ, অেনক সময় 
:বেঁধ রাখেত ক� হেM, মােঝ মােঝ পালােত :চ�া 
করেছ-আিফম জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় লা� িদেয় 
খুিঁচেয় আবার িচতায় তুেল :দওয়া হেM-কী চমৎকার 
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মানিবকতা279 ! 6ায় 6িতিদনই পv-পিvকায় পড়িছ :য, 
ইসলািম িবে0 শিরয়ার িশকার হেয় 6াণ হারােM অসহায় 
সািফয়া, আিমনারা। তবওু :নশায় বুদঁ হেয় ধম5 আর 
ধম5\েÉর মেধO ‘শািl’, ‘6গিত’ আর ‘সিহHুতা’ খুেঁজ 

                                                
279 ‘অিব0ােসর দশ5ন’ বইটার 6থম সংCরণ 6কািশত হবার পর 

মসুিলমেদর মত িকছু িহ� ুমননেকও আহত কের :ফেলিছল। 
এক ‘মডােরট’ িহ� ু বইটার িরিভউ করেত িগেয় একটা Ëগ 
সাইেট িলেখ িদেলন – সতীদােহর পুেরা বOাপারটাই নািক 

সাংCৃিতক, ধম5\েÉ নািক সতীদােহর :কান অিm£ :নই। আসেল 
এই ‘মডােরট’ িহ�রুা িনেজর ধম5\Éটাও �কমত পেড় :দেখন 

না। এরা জােনন না তােদর ধম5\েÉ ‘Lামী মারা :গেল িবধবােক 
Lামীর িচতায় আ¢েন পুেড় মের সতী হওয়ার’ সুò� িনেদ5শ 

রেয়েছ। :যমন, ঋেTেদর দশম ম�েলর ১৮নং সূে�র ৭ নং ঋক 
(১০/১৮/৭) ¾�বO :  

 
 :ßাক�র ইংেরিজ হেM : ‘Let these women, whose husbands are worthy 

and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their 
eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction 

and well adorned.’।  

অথব5েবেদ রেয়েছ : “আমরা মেৃতর বধূ হবার জনO জীিবত 

নারীেক নীত হেত :দেখিছ।” (১৮/৩/১,৩)। পরাশর সংিহতায় 
পাই, “মানেুষর শরীের সােড় িতন :কা� :লাম থােক, :য নারী 
মতুৃOেতও তার Lামীেক অনগুমন কের, :স Lামীর সেz ৩৩ 

:কা� বৎসরই Lগ5বাস কের।” (৪:২৮)। দ` সংিহতার 
৪:১৮-১৯নং :ßােক বলা হেয়েছ, “:য সতী নারী Lামীর মতুৃOর 

পর অিÿেত 6েবশ কের :স Lেগ5 পূজা পায়”। এই দ` সংিহতার 
পরবত� :ßােক (৫:১৬০) বলা হেয়েছ, “:য নারী Lামীর িচতায় 
আেoাৎসগ5 কের :স তার িপতৃ�ল, Lামী�ল উভয়েকই পিবv 

কের।” 
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চেলেছন মডােরট ধম5বাদীরা280। 
 তেব এ কথা অনLীকায5 :য 6িত� ধম5\েÉই 

:বশিকছু ভােলা ভােলা কথা আেছ (এ¢েলা িনেয় 
আমােদর মেতা নতুন িদেনর নািmকেদর িকংবা কােরাই 
আপিf করার িকছু :নই); এ¢েলা িনেয়ই ধািম5েকরা 
গব5েবাধ কেরন আর এ কথা¢েলােকই _নিতকতার 
চািবকা� বেল মেন কেরন তারা। িক| একটু 
সংশয়বাদী দিৃ�েকাণ :থেক :দখেলই :বাঝা যােব-
ভােলাবাসা :6ম এবং সিহHুতার িবিভs উদাহরণ :য 
ধম5\É এবং তার 6চারকেদর সােথ :লেবল িহেসেব 
লািগেয় :দওয়া হয়, :স¢েলা :কােনাটাই ধম5 বা ধম5\েÉর 
জনO :মৗিলক নয়। :যমন, িযJি÷ে�র অেনক আেগই 
:লিভ�কাস (১৯ : ১৮) বেল :গেছন, ‘িনেজেক :যমন 
ভােলাবােসা, :তমনই ভােলাবাসেব :তামার 6িতেবশীেদর।’ 

                                                
280 সিতO কথা বলেত িক�আমরা নতুন িদেনর নািmেকরা আসেল 

িবন-লােদন, মফুিত হাsান, বাংলা ভাই, :মা¨া ওমর, :খােমিন বা 
:মৗলানা মাsােনর মেতা :লাকেদর :তমন একটা :দাষ :দই না; 

অlত তারা কথায় আর কােজ এক। আ¨াহ :কারআেন :যভােব 
বেলেছন, �ক :সভােবই :কারআেনর আদশ5েক সামেন :রেখ তারা 

কাজ কের চেলেছন। আমরা আসেল :দাষ :দই ‘িশি`ত’ এবং 
‘মডােরট’ তকমাধারী ধািম5কেদর যারা :কারআেনর মেধO 
সিহHুতা খুেঁজ পান আর চািরিদেক এত অশািl :দেখও ‘ইসলাম 

শািlর ধম5’ বলেত বলেত চুপ হেয় যান। �ক একই বOাপার 
সংখOাগিরt িহ�েুদর জনOও খােট। যারা রােমর শাসনামেল শ¾ূ 
তাপস শ¯ুক িকংবা রামপ&ী সীতার িক কcণ অবjা হেয়িছল 
তা না :জেনই ‘রাম রাজO’ 6িতtায় বOm হেয় পেড়ন, অথবা 
:বদ, গীতা, উপিনষদ, মনসুংিহতায় কী আেছ তা না :জেনই িহ� ু
ধম5েক সিহHুতম ধম5 িহেসেব আখOা িদেয় বেসন, আর মারামাির, 

হানাহািন আর সাÂদািয়কতা সৃি�র জনO দায়ী কেরন :কবল 

¢�কয় আদভানী আর লাল ু6সাদেক। 
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বাইেবল এবং :কারআেন :য সহনশীলতার কথা বলা 
আেছ, :স¢েলার অেনক আেগই (ি÷ে�র জে±র পাঁচশ 
বছর আেগ) কনফুিসয়াস একই রকমভােব বেলিছেলন-
‘অেনOর 6িত :সরকম বOবহার কেরা না, যা তুিম িনেজ 
:পেত চাও না’। আইেসাে�টস ি÷ে�র জে±র ৩৭৫ 
বছর আেগ বেল িগেয়িছেলন, ‘অেনOর :য কােজ তুিম 
রাগািåত :বাধ কেরা, :তমন িকছু তুিম অনOেদর 6িত 
কেরা না’। এমনিক শ¹েদর ভােলাবাসেত বলার কথা 
তাওইজেম রেয়েছ, িকংবা বেুKর বাণীেত, :সও িক| িযJ 
বা মহুাnেদর অেনক আেগই281।  

কােজই _নিতকতার :য উপকরণ¢েলােক 
ধম5ানসুারীরা তােদর L L ধেম5র ‘_পিvক সyিf’ বেল 
ভাবেছন, :স¢েলা :কােনাটাই িক| আসেল ধম5 :থেক 
উ�ূত হয় িন, বরং িবকিশত হেয়েছ সমাজ-িববত5 েনর 
অবশO�াবী ফল িহেসেব। সমাজবOবjা �িকেয় রাখার 
Lােথ5ই সৃি�র 6ার� :থেক মানষু িকছু িকছু _বিশ�Oেক 
‘_নিতক ¢ণাবিল’ িহেসেব \হণ করেত বাধO হেয়েছ; 
কারণ ওভােব \হণ না করেল সমাজবOবjা অিচেরই 
¶েস পড়েতা। িবখOাত নতৃাি�ক সেলামন অOাশ বেলন- 

আমরা এমন :কােনা সমােজর কথা জািন না, :যখােন 
সাহিসকতােক :হয় করা হয়, আর ভীcতােক সnািনত 
করা হয়; িকংবা উদারতােক পাপ িহেসেব :দখা হয় আর 
অকৃত^তােক :দখা হয় ¢ণ িহেসেব। 

 
এ ধরেনর সমােজর কথা আমরা না জানার কারণ 
এমন সমাজ �েক থাকেত পাের না। খুব সাদা :চােখ 
:দখেলও, এক� সমােজ চুির করা :য অনOায়, এ� 
:বাঝার জনO :কােনা Lগ�য় ওিহ নািজল হওয়ার দরকার 
পেড় না। কারণ :য সমােজ চুির করােক না :ঠিকেয় 
                                                
281 Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That 

God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007 
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মিহমািåত করা হেব, :স সমােজর অিm£ :লাপ পােব 
অিচেরই। �ক একইভােব আমরা বিুঝ, সিতO কথা বলার 
বদেল যিদ িমথOা বলােক উৎসািহত করা হয়, তেব 
মানেুষ মানেুষ :যাগােযাগ র`া করাই দôুহ হেয় পড়েব। 
এ বOাপার¢েলা উপলিõর জনO :কােনা ধম5িশ`া লােগ 
না। আবার এমনও :দখা :গেছ :য, শতাÜী-6াচীন 
:কােনা চলমান বOবjার পিরবত5 ন মানষু িনেজ :থেকই 
কেরেছ পিরবিত5 ত মলূOেবােধর কি�পাথের মানবতােক 
যাচাই কের, এবং অেনকে`েvই ধম5 কী বলেছ না বলেছ 
তার :তায়াíা না কেরই। দাস£6থার উেMদ এমনই 
এক� ঘটনা। বলা বাgলO, :কােনা ধম5\েÉই দাস£ 
উেMেদর আãান জানােনা হয় িন। বাইেবেলর নতুন 
িকংবা পুরাতন িনয়ম, িকংবা :কারআন, অথবা :বদ, 
উপিনষদ, মনসুংিহতা-:কাথাওই দাস£ 6থােক িনমূ5ল 
করার কথা বলা হয় িন, বরং সংরি`ত করার কথাই 
বলা হেয়েছ 6কারাlের। িক| মানষু সামািজক 
6েয়াজেনই একটা সময় দাস£ উেMদ কেরেছ, :যমিনভােব 
িহ� ু সমাজ কেরেছ সতীদাহ িনমূ5ল বা ি÷� সমাজ 
কেরেছ ডাইিন :পাড়ােনা ব~। সতী£ সyেক5  6াচীন 
ধারণা, িকংবা সমকািমতা বা গভ5 পােতর অিধকার 
সং�াl দিৃ�ভিzরও বOাপক পিরবত5 ন ঘেটেছ পৃিথবী 
জেুড় এ কেয়ক দশেক। এ পিরবিত5 ত দিৃ�ভিzর 
অেনক¢েলাই ধম5কতৃ5 ক অনেুমািদত নয়।  
 
\বjািনক দিৃ�ভিŋ : cলট দ4 cডটা িডসাইড 
আজ আধুিনক রা·¢েলার িদেক তাকােল :বাঝা যায় 
:য, আ¨াহর :গানাহর :দাহাই িদেয় মানষুজনেক সৎ পেথ 
পিরচািলত করার বOাপার� কী িনদাcণভােব বOথ5তায় 
পয5বিসত হেয়েছ। আ¨াহ বা ঈ0েরর :গানাহর ভয় 
:দিখেয়ই যিদ মানষুজনেক পাপ :থেক িবরত রাখা :যত, 
তা হেল রাে· পুিলশ-দােরাগা, আইন-কাননু, :কাট5 -
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কাচাির :কােনািকছুরই 6েয়াজন হেতা না। এক ইwারেনট 
:ফারােম একটা সময় রাে·র উৎপিf এবং ধেম5র 
_নিতকতা িবষেয় িলখেত Jc কেরিছলাম; সােথ সােথই 
এক ধািম5ক ভ¾েলাক উেfিজত হেয় বলেত Jc 
করেলন-‘অিভিজৎ রায় িকংবা রায়হান আবীেরর মেতা 
নািmক :লাকজন রাে· আেছন বেলই পুিলশ দােরাগার 
6েয়াজন’। এধরেনর উি�েক :æফ একজনমাv অ^ 
ধািম5েকর আìালন বেল মেন করেল িক| ভুল হেব। 
এধরেনর ধOানধারণা অেনেকই মেন মেন :পাষণ কেরন, 
তােদর :বশ বড় অংশই আবার উ»িশি`ত। আেমিরকার 
র`ণশীল :লখক অOান :কাàার তার ‘গডেলস’ বইেয় 
মlবO কেরেছন, ‘সমাজ ঈ0েরর িনেদ5 িশত পেথ না চলেল 
দাস£, গণহতOা, পJবিৃfেত িনমিdত হেয় যােব’282। একই 
কথা উ»ারণ কেরেছন িডসকভাির ইï�উেটর পুেরাধা 
বOি�£ এবং ইেwিলেজw িডজাইেনর অনOতম 6ব�া 
িফিলপ জনসন একটু িভsভােব। তার মেত, :যেহতু 
অিব0াসীরা ডারউইেনর মতানসুাের মেন কের মানষু 
বানর :থেক উ�ূত হেয়েছ, :সেহতু তারা :যেকােনা 
ধরেনর ‘নাফরমািন’ করেত পাের-সমকািমতা, গভ5 পাত, 
পেন5া\ািফ, তালাক, গণহতOা সবিকছু। এমন একটা ভাব, 
ডারউইন আসার আগ পয5l সারা পৃিথবী :যন এ¢েলা 
:থেক এেকবােরই ম�ু িছল! ফ³ �িভর ‘ও’রাইিল 
ফOা�েরর’ জনি6য় উপjাপক িবল ও’রাইিল তার এক� 
বইেয় িলেখেছন, ঈ0েরর আইেনর িবcেK :গেল পুেরা 
সমাজ _নরাজO এবং অরাজকতায় পিতত হেব, আর 
আইন-ল(নকারীরা সমাজেক জzল বািনেয় :ফলেব283।  

একজন িব^ানমনC বOি� িহেসেব অOান :কাàার, 
িবল ও’রাইিল িকংবা িফিলপ জনসেনর এধরেনর 
আেবগ6বণ আ½বাকOাবলীেত আমােদর িব0াস করার 
                                                
282 Ann Coulter, Godless : The Church of Liberalism, Three Rivers Press, 2007 
283 Bill O’Reilly, Culture Warrior, Broadway , 2007 
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:কােনা কারণ :নই, বরং আমােদর আjা থাকেব 
_ব^ািনক সমী`া হেত 6া½ ফলাফেল; িব^ানীরা :য�েক 
বেলন, ‘Let the data decide’। আমরা িফিলপ জনসেনর 
সমথ5েন এমন :কােনা উপাf বা :ডটা খুেঁজ পাই িন যা 
:থেক 6মািণত হয় :য, অিব0াসীরা িব0াসীেদর চাইেত 
:বিশ অপরাধ6বণ; বরং িকছু পিরসংখOান এেকবােরই 
উেàা িসKাl হািজর কেরেছ। আেমিরকায় িবিভs 
গেবষণায় :দখা িগেয়েছ নািmকেদর চাইেত পুনcdীিবত 
ি÷�ানেদর মেধO িববাহিবেMেদর হার :বিশ; এও :দখা 
িগেয়েছ, :যসব পিরবােরর পিরেবশ ধম�য়গতভােব 
অিতমাvায় র`ণশীল :সসমm পিরবােরই বরং িশJেদর 
ওপর পিরবােরর অনO :কােনা সদসOেদর @ারা :বিশ 
:যৗন িনপীড়ন হয়284। ১৯৩৪ সােল আÅাহাম ðাïËাউ 
তার গেবষণাপেv :দিখেয়েছন ধািম5কতা এবং সততার 
মেধO বরং _বরী সyক5 ই িবদOমান। ১৯৫০ সােল মরু 
রেসর গেবষণা :থেক :বিরেয় এেসেছ :য, ধািম5কেদর 
তুলনায় নািmক এবং অে^য়বাদীরাই বরং সমাজ এবং 
মানেুষর 6িত সংেবদনশীল থােকন, তােদর উsয়েনর 
জনO তOাগ Lীকার কেরন। ভারতীয় িব^ান ও যুি�বাদী 
সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর :জলখানায় দাগী 
আসামীেদর মেধO এক� জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর 
:য ফল পাওয়া িগেয়িছল, তা িছল অবাক করার মেতা। 
:দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ0র 
এবং :কােনা না :কােনা 6ািতtািনক ধেম5 িব0াসী285। 
আেমিরকায়ও এরকম এক� জিরপ চালােনা হেয়িছল ৫ই 
মাচ5 , ১৯৯৭ তািরেখ। :স জিরেপ :দখা :গেছ :য 
আেমিরকার জনসাধারেণর মেধO একটা উে¨খেযাগO অংশ 
                                                
284 Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism : The Christian Right in 

America, New Boston Books, 2003 
285 6বীর :ঘাষ, অেলৗিকক নয়, :লৗিকক, তৃতীয় খ§, :দ’জ পাবিলিশং, 

পৃ. ৩৯। 
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(৮-১০%) ধম5হীন হওয়া সে�ও তােদর মেধO 
অপরাধ6বণতা কম (মাv ০.২১%), :স তুলনায় 
ধািম5কেদর মেধO শতকরা িহেসেব অপরাধ6বণতা অেনক 
:বিশ286। আমােদর ধারণা আজ বাংলােদেশ জিরপ 
চালােলও ভারেতর মেতাই ফল পাওয়া যােব। ঈ0ের 
িব0াস, পরকােল িব0াস, :বেহেmর :লাভ বা :দাজেখর 
ভয় :কােনাটাই িক| অপরাধীেদর অপরাধ :থেক িনবfৃ 
রাখেত পাের িন। আ¨াহর :গানাহ িকংবা ঈ0েরর ভেয়ই 
যিদ মানষু পাপ :থেক, দনু�িত :থেক ম�ু হেত পারত, 
তেব :তা বাংলােদশ এতিদেন :বেহেm পিরণত হেতা। 
িক| বাংলােদেশর িদেক তাকােল আমরা আজ কী 
:দখিছ? বাংলােদেশ শতকরা ৯৯ জন :লাকই আ¨া-
:খাদা আর পরকােল িব0াসী হওয়া সে�ও দনু�িতেত এই 
:দশ মােঝমােঝই থােক পৃিথবীর শীেষ5। ধেম5 িব0াস 
িক| :দশবাসীেক দনু�িতম�ু রাখেত পাের িন। পারেবও 
না। :য :দেশ সেব5া» পদ :থেক বইেত Jc কের 
দনু�িতর :æাত, :য :দেশ হতOাকারী, ধষ5ক, িছনতাইকারী, 
ডাকাত রাজৈনিতক ছvছায়ায় থাকার দcন Jধু :রহাই 
ই পায় না, বরং বকু িচিতেয় ঘুের-:বড়াবার ছাড়পv 
পায়, :নতা হওয়ার সুেযাগ পায়, :স :দেশর মানষু নামাজ 
পেড়ও দনু�িত চািলেয় যােব; তারা :রাজাও রাখেব, 
আবার ঘুষও খােব। তাই হেM। এই :তা ধম56াণ, 
আ¨াহ-:খাদায় িব0াসী বাংলােদেশর সামািজক অবjা। 
অপরিদেক ঈ0রিবহীন :দশ¢েলার িদেক তাকােনা যাক। 
এই বইেয়র :লখক@েয়র একজনেক (অিভিজৎ রায়) 
:পশাগত কারেণ দীঘ5িদন িসzাপুের থাকেত হেয়িছল। 
িতিন :সখােন থাকাকালীন ল`O কেরেছন :য, :দশ�েত 
অিধকাংশ :লাকই 6ািতtািনক ধম5পিরচয় :থেক ম�ু। 
নOাশনাল ইউিনভািস5�র অেনক চীনা ছাv-ছাvীেকই 
                                                
286 The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod 

Swift, http ://holysmoke.org/icr-pri.htm 
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িতিন :দেখেছন ধম5পিরচয় িজ^াসা করেল তারা বিলt 
কেþ বেল-‘িð িথ¤ার’। অথচ ধম5 নয়, Jধু আইেনর 
শাসন আর সামািজক মলূOেবাধ¢েলার চচ5 া কের িসzাপুর 
আজ পৃিথবীর সবেচেয় কম দনু�িত\m :দশ¢েলার এক�। 
অিধকাংশ িসzাপুরবাসীরা আ¨াহ-:খাদার নামও কেরন 
না, নরেকর ভয় অথবা :বেহেmর :লাভও তােদর :নই। 
:কান জাদবুেল তারা তাহেল দনু�িত :থেক ম�ু থাকেছ? 

 
এ� :লখেকর বOি�গত উপলিõ ভাবেল ভুল হেব। 

সাÂিতককােল বg আlজ5 ািতক গেবষকই এই 
পয5েব`েণর সােথ একমত :পাষণ কেরন। :যমন, গেবষক 
িফল জকুারমOান ২০০৫ :থেক ২০০৬ সাল পয5l পূব5 
ইউেরাপীয় :দশ¢েলােত সমী`া চািলেয়েছন। :সসব 
:দশ¢েলােত ঈ0ের িব0াস এখন এেকবােরই নগণO। 
:যমন, সুইেডেন জনসংখOার 6ায় ৮৫ ভাগ এবং 
:ডনমােক5  6ায় ৮০ ভাগ :লাক এখন ঈ0ের িব0াস 
কের না287। অথচ :সসমm ‘ঈ0ের অনাjা :পাষণকারী’ 
:দশ¢েলাই আজ পৃিথবীেত সবেচেয় কম দনু�িত\j এবং 
সবেচেয় কম সিহংস :দশ িহেসেব িচি'ত। িফল 
জকুারমOান তার অিভ^তার িভিfেত সÂিত এক� বই 
িলেখেছন, ‘ঈ0রিবহীন সমাজ’ িশেরানােম288। িতিন :সই 
বইেয় িনেজর অিভ^তা :থেক িলেখেছন :য, :ডনমােক5 র 
ি@তীয় বহৃfম শহর আরহােস থাকা সময়¢েলােত :কােনা 
পুিলেশর গািড় :দেখন িন বলেলই চেল। 6ায় ৩১ িদন 
পার কের িতিন 6থম এক� পুিলেশর গািড় :দেখন 
রাmায়। পুেরা ২০০৪ সােল মাv একজন :লাক হতOার 
খবর 6কািশত হয়। এ :থেক :বাঝা যায় এ সমm 
                                                
287 Phil Zuckerman,. ‘Atheism : Contemporary Rates and Patterns’, chapter in 

The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge 
University Press : Cambridge, UK, 2005. 

288 Phil Zuckerman, Society without God : What the Least Religious Nations 
Can Tell Us About Contentment, NYU Press, 2010 
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:দশ¢েলােত মারামাির হানাহািন কত কম। Jধু তাই 
নয়, সাÂিতক এক� সমী`া :থেক :দখা :গেছ :ডনমাক5  
পৃিথবীর সবেচেয় সুখী :দশ289।  

উপেরর পিরসংখOান¢েলা :দওয়ার উে¥শO এটা 6মাণ 
করা নয় :য, মানষু নািmক হেলই ভােলা হেব িকংবা 
আিmক হেলই খারাপ হেব, বরং এটাই :বাঝােনা :য, ধম5 
:কােনাভােবই _নিতকতার ‘মেনাপিল বOবসা’ দািব করেত 
পাের না। আসেল :কােনা িবেশষ ধেম5র আনগুেতOর 
ওপর িক| মানেুষর _নিতক চিরv-গঠন িনভ5 র কের 
না, িনভ5 র কের এক� :দেশর আথ5সামািজক :6`াপট 
আর সমাজ-সাংCৃিতক পিরেবেশর ওপর। আসেল 
আধুিনক যুেগর জীবনযাvার :6`াপেট এ কথা বলা 
যায়, 6াচীনকােলর ধম5\É¢েলার আেলােক _নিতকতােক 
িবেßষণ করেল আর চলেব না, _ব^ািনক দিৃ�েকাণ :থেক 
অনসু~ান এবং িবচার-িবেßষণ করেত হেব।  

6খOাত মেনািবদ, িব^ােনর দাশ5িনক এবং :Cপ�ক 
মOাগািজেনর 6িতtাতা ড. মাইেকল শারমার 
মানবসমােজ মলূOেবাধ এবং _নিতকতার অিভবOি� িনেয় 
আলাদা কের :ভেবেছন এবং এ িনেয় িলেখেছন। িতিন 
তার ‘দO সােয়ï অফ ¢ড অOা§ এিভল’ \েÉ বOাখOা 
কেরেছন সমাজ িবকােশর 6েয়াজেনই মানষু িকছু 
নীিতেক 6থম :থেক ‘:গােüন cল’ িহেসেব \হণ 
কেরিছল290 - 

Do unto others, as you would have them do unto you. 
(অনOেদর 6িত :সরকম বOবহারই কেরা যা তুিম 
তােদর :থেক :পেত চাও) 

 
কারণ এই নীিতর অনশুীলন ছাড়া :কােনা সমাজবOবjা 
                                                
289 Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 

2006. 
290 Michael Shermer, The Science of Good & Evil : Why People Cheat, 

Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004 
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�েক থাকেব না। মাইেকল শারমার তার গেবষণায় 
:দিখেয়েছন :য, মানব িববত5 েনর ধারােতই পারòিরক 
6িতেযািগতার পাশাপািশ আবার _নিতকতা, মলূOেবাধ, 
সহনশীলতা, উদারতা, Lাথ5তOাগ, সহানভূুিত, সমেবদনা 
6ভৃিত ¢ণাবিলর চচ5 া হেয়েছ। সভOতার 6িতিনয়ত 
সংঘাত ও সংঘেষ5ই গেড় উেঠেছ মানবীয় ‘:6ািভশনাল 
এিথকস’, যা মানষুেক 6কৃিতেত �েক থাকেত সহায়তা 
কেরেছ। 
 
িববত+ ন ও \নিতকতার উdব  
একটা সমেয় ধম5বাদীরা একেচ�য়াভােব _নিতকতার 
উৎেসর জনO ধম5 এবং ঈ0রেক সা`ীেগাপাল িহেসেব 
উপjাপন করেতন। তারা বgকাল ধেরই _নিতকতার 
পুেরা বOাপারটােক ঐ0িরক 6েলপ লািগেয় উপjাপন 
করার :চ�া কেরেছন এবং দািব কেরেছন (এবং এখনও 
অেনেক কেরন) :য, _জবৈব^ািনকভােব _নিতকতা এবং 
মলূOেবােধর উ�েবর মেতা বOাপার¢েলা বOাখOা করা 
যােব না। এ¢েলার :কােনা _জিবক বOাখOা :নই। এ¢েলার 
বOাখOা একমাv ঈ0র। িক| তােদর 6েচ�া _ব^ািনক 
মাপকা�েত উfীণ5 হয় িন :মােটই, বরং িব^ানীরা 
িববত5 ন 6ি�য়ার মাধOেম কীভােব পরাথ5তা িকংবা 
সহেযািগতার মেতা বOাপার¢েলা 6ািণজগেত উ�ূত হেয়েছ 
তার িব^ানিভিfক বOাখOা িদেত সমথ5 হেয়েছন। এমনিক 
ডারউইন িনেজও তার সমেয় :জেন�ে³র :কােনা ^ান 
ছাড়াই :কবল জীবজগৎ পয5েব`ণ কের সহেযািগতা এবং 
পরাথ5তার িববত5 নীয় উপেযািগতা অনধুাবন করেত 
:পেরিছেলন। আধুিনক িব^ানী, দাশ5িনক এবং 
িচlািবেদরা বgভােব :দিখেয়েছন :য এই ডারউইনীয় 
পKিতেত 6াকৃিতকভােবই পরাথ5পরায়ণতা, সহেযািগতা, 
_নিতকতা আর মলূOেবােধর মেতা অিভবOি�¢েলা 
জীবজগেত উ�ূত হেত পাের, যা িববত5 েনর পথ ধের 
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মানবসমােজ এেস আরও িববিধ5ত আর িবকিশত হেয়েছ। 
সাÂিতক সময়¢েলােত জীবিব^ান, সাংCৃিতক এবং 
িববত5 নীয় উৎেসর স~ান কের বg _ব^ািনক \É এবং 
গেবষণাপv 6কািশত হেয়েছ291।  

একটু :খয়াল করেলই :দখা যােব :য, _নিতকতার 
বOাপার� :য Jধু মানবসমােজরই একেচ�য়া তা নয়, 
:ছাট :Cেল তথাকিথত অেনক ‘ইতর 6াণী’ জগেতর 
মেধOও িক| এ� :দখা যায়। ভOাyায়ার বাদেুড়রা 
িনেজেদর মেধO খাদO ভাগাভািগ কের, বানর এবং 
গিরলারা তােদর দেলর :কােনা সদসO মানিসকভােব 
িবপয5m থাকেল তােক সহায়তা করার জনO 6াণাlকর 
:চ�া কের, এমনিক ‘দেশ িমেল’ কাজ কের তার জনO 
খাবার পয5l িনেয় আেস। ডলিফেনরা অসুj অপর 
সহযাvীেক ধাíা িদেয় _সকেতর িদেক িনেয় যায়, যার 
ফেল অসুj ডলিফন�র পয5া½ আেলা বাতাস :পেত 
সুিবধা হয়, িতিম তােদর দেলর অপর :কােনা আহত 
িতিমেক 2ত সািরেয় তুলেত :চ�া কের। হািতরা তােদর 
পিরবােরর অসুj বা আহত সদসOেক বাঁচােনার জনO 

                                                
291 সাÂিতক সময়¢েলােত জীবিব^ান, সামািজক, সাংCৃিতক এবং 

িববত5 নীয় উৎেসর স~ান কের বg _ব^ািনক \É এবং 

গেবষণাপv 6কািশত হেয়েছ। উদাহরণ িহেসেব উে¨খ করা যায় 
: 

 * Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985 
 * Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 

1987 
 * Robert Wright, The Moral Animal : Why We Are, the Way We Are : The 

New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995 
 * Frans B. M. de Waal, Good Natured : The Origins of Right and Wrong 

in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1997 
 * Larry Arnhart, Darwinian Natural Right : The Biological Ethics of 

Human Nature, State University of New York Press, 1998 
 * Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality : Cross-Disciplinary 

Perspectives, Imprint Academic, 2000 
 * Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge 

University Press, 2004 ইতOািদ 
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সেব5া» তOাগ Lীকার কের। এধরেনর দ�ৃাl িবরল নয়। 
িববত5 ন ত� আমােদর খুব ভােলাভােবই :দিখেয়েছ 

িজনগত mের Lাথ5পরতা িকংবা 6িতেযািগতা কাজ 
করেলও, িজেনর এই Lাথ5পরতা :থেকই পরাথ5তার মেতা 
অিভবOি�র উ�ব ঘটেত পাের। এ বOাপার� িশ`ায়তেন 
গেবষণার মাধOেম 6থমবােরর মেতা তুেল ধেরন িব^ানী 
উইিলয়াম হOািমলটন। পরবত�কােল ধারণা�েক জনি6য় 
কের :তােলন LনামখOাত িব^ানী িরচাড5  ডিকï তার 
‘:সলিফশ িজন’ বইেয়র মাধOেম292। এই বইেয়র মাধOেমই 
আসেল জীবিব^ানীরা সমাজ এবং জীবনেক িভsভােব 
:দখা Jc করেলন। পরাথ5তা, আoতOাগ, দলগত 
িনব5াচেনর মেতা :য িবষয়¢েলা আেগ িব^ানীরা 
পিরpার কের বOাখOা করেত পারেতন না, :স¢েলা আরও 
বিলtভােব জীবিব^ােনর দিৃ�েকাণ :থেক বOাখOা করেত 
পারেলন। Jধু মানষু নয় অনO :যেকােনা 6াণীর মেধOই 
সlানেদর 6িত অপতO :øহ 6দশ5ন িকংবা সlানেদর 
র`া করার জনO মা-বাবারা সেব5া» তOাগ Lীকার 
কের। অথ5াৎ, িনেজর :দহেক িবন� কের হেলও পরবত� 
িজনেক র`া কের চেল। ‘পরবত� িজন’ র`া না :পেল 
িনেজর :দহ যত সুষম, সু�র, শি�শালী আর মেনাহর 
িকংবা নাদসু-নদুসু :হাক না :কন, িববত5 েনর িদক :থেক 
:কােনা অিভেযািজত মলূO :নই। :সজনOই :নকেড় যখন 
আ�মণ কের, :গােvর :ছাট বা»ােদর র`া করার জনO 
বেুনা :মােষরা বা»ােদর চািরিদেক িঘের িশং উঁিচেয় 
:নকেড়র সামেন দাঁিড়েয় থােক, িনেজেদর জীবনেক িবপs 
কের হেলও। এভােবই জীব িববত5 েনর পথ ধের তার 
িজন-িবmাের িকংবা ভিবষOৎ 6জ±েক র`ায় উেদOাগী 
হয় �েক থাকার 6েয়াজেনই। আসেল যার সােথ :স 
:বিশ িজন িবিনময় করেব, যত ঘিনtতা বাড়ােব, তত 
                                                
292 Richard Dawkins, The Selfish Gene. Oxford : Oxford University Press. 

1976. 
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বাড়েব িনেজর িজন িবmােরর স�াবনা :সজনOই সlােনর 
6িত, পিরবােরর 6িত, িনকটাoীেয়র 6িত এবং :গােvর 
6িত এক ধরেনর _জিবক টান উপলিõ কের এবং 
তােদরেক র`ার :চ�া কের। িব^ানীরা আরও :দেখেছন, 
Lাথ5পর িজন :যমন আoতOাগ িকংবা পরাথ5তা _তির 
কের, �ক :তমনই আবার 6িতেযািগতামলূক জীবন 
সং\াম :থেকই জীবজগেত _তির হয় িবিভs ধরেনর 
পারòিরক সহেযািগতা, িমেথাজীিবতা িকংবা সহ-
িববত5 ন। �েক থাকার 6েয়াজেনই িক| এ¢েলা ঘেট। 
িশকাির মাছেদর :থেক বাঁচার জনO Ãাউন মাছেদর 
সােথ এিনেমােনর সহিববত5 ন, হািমং বােড5 র সােথ 
অিন5েথাপিথলাস ফুেলর সহিববত5 ন, এংরােকািয়ড 
অিক5 েডর সােথ আিðকান মেথর সহিববত5 ন এ¢েলার 
6তO` উদাহরণ 6কৃিতেতই আেছ।  

:কােনা িশকাির পািখ যখন :কােনা :ছাট পািখেক 
ল`O কের আ�মণ কের, তখন অেনক সময় :দখা যায় 
:য, :গােvর অনO পািখ িচৎকার কের :ডেক উেঠ তােক 
সতক5  কের :দয়। এর ফেল :সই িশকাির পািখ আর 
তার আিদ ল`Oেক তাড়া না কের ওই িচৎকার করা 
পািখ�েক আ�মণ Jc কের। এই ধরেনর পরাথ5তা 
এবং আoতOাগ িক| 6কৃিতেত খুব Lাভািবকভােবই 
:দখা যায়। এই বOাপার¢েলা িববত5 েনর কারেণই উ�ূত 
হেয়েছ। ম�ুমনায় সÂিত ‘িববত5 ন ও _নিতকতার 
উ�ব’ িশেরানােম দইু পেব5র এক� :লখা 6কািশত 
হেয়েছ।293 :সই 6ব~�েত বাংলায় 6থমবােরর মেতা 
:মনাড5  ি²থসহ অনOানO িব^ানীেদর গািণিতক মেডেলর 
উে¨খ কের :দখােনা হেয়েছ :য, Jধু 6িতেযািগতা িকংবা 
িববাদ করেল িজনপুলেক সেব5া» দ`তায় বাঁিচেয় রাখা 

                                                
293 অিভিজৎ রায়, িববত5 েনর দিৃ�েত _নিতকতার উ�ব (১ম এবং 

২য় পব5), অে�াবর ২১, ২০১০, ম�ুমনা।  
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যায় না, সােথ আনেত হয় সহেযািগতা এবং পরাথ5তার 
:কৗশলও। কােজই ঈ0র িকংবা :কােনা িবেশষ ধম�য় 
িব0াস নয়, এই মহূুেত5 _নিতকতা এবং মলূOেবােধর 
উ�বেক সফলভােব বOাখOা করেত পারেছ িববত5 ন ত�।  
 

 
 

িচt : Ãাউন মাছ আর এিনেমােনর সহিববত5 ন-6কৃিতেত 

এরকম সহেযািগতার উদাহরণ আেছ বg। 
 
\নিতকতার জন4 ধেম+র িক আর cকােনা pেয়াজন 
আেছ?  
একটা সময় হয়ত ধম�য় _নিতক িবধান¢েলার একটা 
ইিতবাচক ভূিমকা িছল সমােজর ওপর। নানা ধরেনর 
ধম�য় িবধানই িছল আইন, ও¢েলাই িছল সুনীিতেবাধ 
গেড় :তালার িভিfভূিম। িক| সভOতার অ\গামীতার 
সােথ সােথ ধম�য় 6েয়াজনীয়তা ফুিরেয় যােM, অেনক 
আেগই ফুিরেয়েছ ধম56বত5 কেদর ভূিমকাও। আজ 
আধুিনক মনেনর অিধকারী মানেুষর কােছ 6াচীন 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 348 

উপাসনা ধম5¢েলা এেকবােরই AcvO&‡³q হেয় উেঠেছ। 
:কউই আজ িব0াস কের না তáমেá অসুখ সাের, িকংবা 
‘আ¨াহ :মঘ :দ পািন :দ’ বেল ডাকেলই বিৃ� ঝের। 
সমােজ শçৃলা বজায় রাখেতও আজ ধম5¢c, নবী িকংবা 
পয়গ¯রেদর ‘মহান িমথOার’ :চেয় ধম5িনরেপ` 
িব^ানমনC সমাজ, আইেনর শাসন আর সাংCৃিতক 
অ\গিত অেনক বিলt ভূিমকা রাখেছ। ধম5েকি©ক 
_নিতকতার িবষয়¢েলা অ\ণী িচlার মানষুেদর কােছ 
¢c£হীন, তােদর মেতা ধম5ম�ু মানেুষরাই হয়ত 
আগামীর পিরবিত5 ত িবে0 িনধ5ারণ করেব _নিতকতা ও 
মলূOেবােধর এক নতুন সং^া। 
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অ � ম  অ ধOা য়  
িব$ােসর ভাইরাস 

 
অিন�কর কম5 মানষু কখেনাই অেতাটা অl6াণভােব ও 
সানে� কের না, যেতাটা :স কের ধম�য় িব0ােস উ@Kু 
হেয় করার সময়। 

-প4াসেকল 
 
সাÂিতক সময়¢েলােত িব0জেুড়ই আoঘাতী :বামা 
হামলা এবং ‘সুইসাইড :টেরািরজম’-এর মাধOেম িনিব5চাের 
হতOা এবং আত¤ _তির ধম�য় উ\পÉী দল¢েলার জনO 
খুব জনি6য় একটা পKিত িহেসেব আo6কাশ কেরেছ। 
২০০১ সােলর ১১ই :সে®¯র আল কায়দার উিনশ জন 
সáাসী চার� যাvীবাহী িবমান দখল কের :নয়। তারপর 
িবমান¢েলা ক3া কের আেমিরকার বহৃৎ দ�ু jাপনার 
ওপর ভয়াবহ হামলা চালায় তারা। িনউ ইয়েক5 র িব0 
বািণজO :ক© বা ওয়াü5  :�ড :সwােরর টুইন টাওয়ার 
এবং ওয়ািশংটেন মািক5 ন 6িতর`া দ½র (:পwাগন)-
এ ওই হামলা চালােনা হয়। 6ায় িতন হাজার মানষু 
:সই হামলায় মতুৃOবরণ কের। আেমিরকার ইিতহােস 
সবেচেয় বড় সáাসবাদী হামলা িছল এ�। এই হামলার 
:পছেন রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথ5ৈনিতক কারণ 
থাকেলও এ� অনLীকায5 :য এর :পছেন সবেচেয় বড় 
মদদ আসেল িব0াস িনভ5 র ধম�য় উ\তা। 

একটা 6k আমােদর বরাবরই উি@ÿ কের। :কন 
এইসব তcণ সáাসবােদর পথ :বেছ িনেM? :কন তারা 
হেয় উঠেছ আoঘাতী? :কন তারা ঘটনা :তা একটা 
দেুটা নয়, িব0জেুড়ই ঘেট চেলেছ শত শত। বাংলােদেশই 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 350 

িক আমরা িকছুিদন আেগ বাংলা ভাইেয়র তা�ব :দিখ 
িন? ইসলােমর নােম :দেশর 6িত� :জলায় :বামাবািজ, 
িকংবা রমনা বটমেূল িকংবা িসেনমা হল¢েলার মেতা 
‘:ব-শিরয়তী’ জায়গা¢েলার ওপর আ\াসন, চª\াম 
আদালেত আoঘাতী :বামার তা�েব জগsাথ পাঁেড়র 
মতুৃO, পিvকার পাতায় ঘাতকাহত gমায়ুন আজাদ িকংবা 
Ëগার থাবা বাবার র�া� ছিব? ২০১২ সােলর অে�াবর 
মােস কাজী :মাহাnদ :রজওয়ানলু আহসান নািফস 
নােমর এ�শ বছেরর এক বাংলােদশী যুবক যু�রাে·র 
িনউইয়েক5  :\ফতার হেয় িব0বOাপী পv-পিvকার 
আেলািচত খবর হেয়িছেলন294। এ¢েলার িভিf কী? ২০০৫ 
সােলর পর Jধু মু̄ াইেয়ই সáাসবাদী ঘটনা ঘেটেছ 
অlত দশ�, :য¢েলার সােথ ইসলািম সáাসবােদর 6তO` 
:যাগােযাগ আেছ বেল মেন করা হয়। এর আেগ 
রামজ±ভূিমেক ইসুO কের উ\ িহ�£ুবাদীেদর সáাস, 
বাবির মসিজদ ¶ংস িকংবা ¢জরােট দাzাও :দেখিছ 
আমরা। এ¢েলারই বা কারণ কী? এধরেনর ঘটনা 
ঘটেলই খুব :জােরেশাের এক� কারণেক সামেন িনেয় 
আসা হয়: ‘িবদOমান সামািজক অনাচার’। ২০০১ সােল 
:সে®¯র ১১-এর র�া� ঘটনার পর পরই :নায়াম 
চমিC বেলিছেলন, ‘আেমিরকা িনেজই এক সáাসী রা·, 
যার কম5কা�ই নাইন-ইেলেভনেক িনেজর ওপর :টেন 
এেনেছ’295। তেব সব িবেßষকই :য চমিCর ঢালাও 
মlেবOর সােথ একমত হেয়েছন তা নয়। :যমন, িশকােগা 
িব0িবদOালেয়র অধOাপক <স িল¤ন তার ‘Holy Terrors, 
Thinking About Religion After September 11’ \েÉ পিরpার 

                                                
294  নািফেসর ঘটনার পূণ5াz িবেßষণ অিভিজৎ রােয়র ‘িব0ােসর 

ভাইরাস’ (জাগৃিত, ২০১৪) বইেয়।  
295 9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, 

October 2001 
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কেরই বেলেছন296- 
ধেম5র কারেণই আতা এবং তােদর অনOানO সহেযাগীরা 
মেন কেরেছ এধরেনর আ�মণ Jধু _নিতক নয়, :সইসােথ 
পিবv দািয়£। 

 
আতা িনেজও তার সুটেকেস :কারআন বহন করিছেলন। 
¶ংসাবেশষ :থেক উKারকৃত আতার কাছ :থেক পাওয়া 
তার :শষ িনেদ5শাবলী¢েলাও :সই সা`Oই :দয় :য, তারা 
পিবv আ¨াহ এবং ইসলােমর :6রণােতই এই িজহােদ 
অংশ িনেয়িছেলন। :সই িনেদ5শাবলীেত আতা খুব ¢c£ 
িদেয়ই বেলিছেলন-কীভােব আ¨াহর নােম যাvা Jc 
করেত হেব, কীভােব অ¡ _তির রাখেত হেব, কীভােব 
িনেজর :দহেক :কারআেনর আয়াত িদেয় আশীব5াদধনO 
কের িনেত হেব, কীভােব ঘটনা ঘটােনার সময় সুরা 
পাঠ কের :যেত হেব, ইতOািদ297।  

‘পিবv’ ধম5\É¢েলার 6ভাব সাধারণ মানষুেদর কােছ 
বOাপক, এমনিক এই আধুিনক সমােজও। :সজনOই 6াচীন 
ধম5\É¢েলার অমানিবক আয়াত িকংবা :ßাক¢েলা 
সáাস এবং সিহংসতােক উেC িদেত পাের। সিহংসতার 
সােথ :য ধেম5র বাণীর অেনক সময়ই সরাসির সyৃ�তা 
থােক তার বOাখOা জOাক :নলসন পOালেময়ার িদেয়েছন 
তার ‘ইজ িরিলিজয়ন িকিলং আস?’ \েÉ 298। িতিন 
বেলন- 

Violence is widely embraced because it is embedded and 

sanctified in sacred texts and because its use seems logical in a 

violent world. 

                                                
296 Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking About Religion After September 

11, University Of Chicago Press; 2 edition , 2006 
297 Last words of a terrorist, Guardian UK,  
 http ://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113  
298 Is Religion Killing Us? : Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson-

Pallmeyer, Trinity Press International, 2003 
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একই ধরেনর কথা বেলেছন নতুন িদেনর নািmক 

সOাম হOািরস তার িনউইয়ক5  টাইমস :ব� :সলার ‘এ§ 
অফ :ফইথ’ \েÉ299। িতিন তার বইেয় :দিখেয়েছন 
অিতমাvায় মধOযুগীয় িব0াস িনভ5 রতার কারেণই সáাস 
আর িজহাদ এখনও করাল \ােসর মেতা থাবা বিসেয় 
আেছ আমােদর সমােজ। িতিন মেন কেরন আধুিনক 
সভOতার ^ান-িব^ােনর িনিরেখ মধOযুগীয় িব0াস-
িনভ5 র বOবjা আজ অচল। এ¢েলা পিরতOােগর সময় 
এেসেছ আজ।  

িক| তারপেরও সামািজক অনাচােরর বOাপারটা 
থাকেবই। অেনক সময় সামািজক অনাচার, রাজৈনিতক 
পিরিjিত, অথ5ৈনিতক :শাষণ, িনয5াতন এবং িনপীড়ন 
িমেলিমেশ এমনই একাকার হেয় যায় :য আলাদা করা 
মশুিকলই হেয় দাঁড়ায়। �ক :যমন হেয়িছল, ২০০৮ 
সােলর ২৬ নেভ¯র ভারেতর মু̄ াইেয়। :সইিদন 6ায় 
১০জন জিz সবিমিলেয় তাজ :হােটলসহ মু̄ াইেয়র ৫টা 
িবখOাত লOা§মাক5  আ�মণ কের, :গালা¢িল কের 
িনেমেষর মেধO vােসর রাজ£ কােয়ম কের। হামলায় 
:দড়শ জেনরও :বিশ :লাক মারা িগেয়িছল। ঘটনার 
পরপরই :ডকান মজুািহিদন নােমর এক� অজানা সáাসী 
%প ঘটনার দায়দািয়£ Lীকার কের। িক| পরবত�কােল 
পািকmািন সáাসবাদী %প লCর-ই-_তয়বার সংিß�তা 
6মািণত হয়300। এছাড়াও আলকায়দা, জয়েস মহুাnদ, 
ভারতীয় মজুািহিদন এবং সেব5াপির অনOানO পািকmািন 
:টরর %েপর জিড়ত থাকার স�াবনাও অনিুমত হেয়েছ 
িমিডয়ায়। িনহত বOি�বেগ5র মেধO পাঁচজন 
আেমিরকানসহ পেনেরা জন িবেদিশর মতুৃOর বOাপারটা 
                                                
299 The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, 

W. W. Norton, 2005 
300 Islamabad Tells of Plot by Lashkar, Islamabad : Wall Street Journal, 

Retrieved 2009-07-28. 
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িনি¦ত করা হেয়িছল। িসএনএন পুেরা দইু-িতন িদন 
ধের ভারেতর ঘটনাবলী সরাসির সÂচার কেরিছল। 
ঘটনার ভয়াবহতা এতই :বিশ িছল :য, অেনেকই 
ঘটনা�েক ভারেতর ৯/১১ িহেসেব িচি'ত কের 
:ফেলিছেলন। নাইন ইেলেভেনর ঘটনার সময় :যমন� 
হেয়িছল, �ক :তমনই এসমেয়ও বg িবেশষ^ এর 
:পছেন কা4ীর সমসOা, সামািজক অনাচার, মসুিলমেদর 
6িত ভারেতর _বমােvয় মেনাভাবসহ বg রাজৈনিতক 
উে¥েশOর স~ােন তৎপর হেলও এর :পছেন বড় একটা 
কারণ :য ধম�য় িছল তা সে�হাতীত। মলূত :হােটল 
তােজর :সই সáাসবাদী হামলার পিরে6ি`েতই এই 
‘িব0ােসর ভাইরাস’ নােমর :লখা�র সূvপাত ঘেটিছল 
এবং এ� ম�ুমনা এবং সচলায়তন Ëেগ 6কােশর পর 
বg পাঠেকর দিৃ� আকষ5ণ কেরিছল, উে±াচন কেরিছল 
পে`-িবপে` আেলাচনার দয়ুার301। বইেয়র এই অধOায়� 
:সই 6বে~রই আনষুিzক িবmৃিত। 

িব0াস িনভ5 র সáাসবাদ এত বOাপক আকাের 
মহামাির ôেপ ছিড়েয় পড়ার :পছেন :কােনা নতৃাি�ক, 
মনmাি�ক িকংবা _জবৈব^ািনক কারণ আেছ িকনা তা 
খুেঁজ :দখােক আমরা আসেলই এখন জcির মেন কির। 
িববত5 নবাদ িক এ বOাপাের আমােদর :কােনা পথ :দখােত 
পাের? অেনক সামািজক জীবিব^ানীই িক| মেন কেরন 
পাের। আমরা আেগর অধOােয় িববত5 েনর মাধOেম 
_নিতকতার উ�ব িনেয় সামানO আেলাচনা কেরিছলাম। 
এই অধOােয় আমরা :সই একই 6ি�য়ায় করব িব0াস 
িনভ5 রতার অনসু~ান।  

আমরা যতই িনেজেদর যুি�বাদী িকংবা অিব0াসী 
বেল দািব কির না :কন, এটা :তা অLীকার করার :জা 

                                                
301 অিভিজৎ রায়, িব0ােসর ভাইরাস, ১৪ অ\হায়ণ ১৪১৫ (২৮ 

নেভ¯র, ২০০৮), ম�ুমনা 
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:নই-‘িব0ােসর’ একটা 6ভাব সবসময়ই সমােজ িবদOমান 
িছল। না হেল এই িবংশ শতাÜীেত এেসও 6াচীন 
ধম5¢েলা :æফ মানেুষর িব0াসেক পুিঁজ কের এভােব 
�েক থােক কীভােব? এখােনই হয়ত সামািজক 
িববত5 নবােদর ত�¢েলা ¢c£পূণ5। এটা মেন করা ভুল 
হেব না :য, ‘িব0াস’ বOাপারটা মানবজািতর :বেঁচ থাকার 
:পছেন হয়ত :কােনা বাড়িত উপাদান :যাগ কেরিছল 
একটা সময়। মানষু আিদমকাল :থেক বg সংঘাত, 
মারামাির এবং র�`য়ী যুেKর মেধO িদেয় িগেয় আজ 
এই পয5ােয় এেস :পৗঁেছেছ। একটা সময় সাহিসকতার 
সােথ যুK করাটা িছল মানবজািতর �েক থাকার :`েv 
অেনক বড় িনয়ামক। :য :গােv িব0াস ঢুিকেয় িদেত 
পারা িগেয়িছল :য :যাKারা সাহেসর সােথ যুK কের 
মারা :গেল পরেলােক িগেয় পােব অফুরl সুখ, LাM�O, 
gর পরী উি�sেযৗবনা িচর�মারী অQরা, (আর :বেঁচ 
থাকেল :তা আেছই সাহসী :যাKার িবশাল সnান আর 
পুরCার)-তারা হয়ত অেনক সাহিসকতার সােথ যুK 
কেরেছ এবং িনেজেদর এই ‘যুKংেদহী িজন’ পরবত� 
6জে± িবmৃত করেত সহায়তা কেরেছ। আমােদর 
ম�ুমনা সাইেট িরচাড5  ডিকেïর এক� চমৎকার 6ব~ 
রাখা আেছ ‘ধেম5র উপেযািগতা’ নােম। 6ব~�েত 
অধOাপক ডিকï একজন িববত5 নবাদী িব^ানীর 
দিৃ�ভিz :থেক িব0ােসর িবিভs িদক িনেয় িবmৃত 
আেলাচনা কেরেছন302।  

 ডিকেïর :লখা� :থেক একটা ¢c£পূণ5 িবষয় 
উে¨খ করা যাক। মানব সভOতােক অেনেক িশJেদর 
মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরন। িশJেদর :বেঁচ থাকার 
6েয়াজেনই একটা সময় পয5l অিভভাবকেদর সমm কথা 

                                                
302 Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 

24, Number 5. বাংলা- ধেম5র উপেযািগতা, ম�ুমনা 
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িনি@5ধায় :মেন চলেত হয়-এ আমরা জািন। ধরা যাক 
একটা িশJ চুলায় হাত িদেত :গল, ওমিন তার মা বেল 
উঠল- ‘চুলায় হাত :দয় না, ওটা গরম!, ওটা গরম!’ 
িশJটা :সটা Jেন আর হাত িদল না, বরং সােথ সােথ 
হাত সিরেয় িনল। মার কথা Jনেত হেব-এই িব0াস 
পরyরায় আমরা বহন কির-নইেল :য আমরা �েক 
থাকেত পারব না, পারতাম না। এখন কথা হেM-:সই 
ভােলা মা-ই যখন অসংখO ভােলা উপেদেশর পাশাপািশ 
আবার িকছু ম� বা �সংCারাMs উপেদশও :দয়-
‘শিনবার ছাগল বিল না িদেল অমzল হেব’; িকংবা 
‘রসেগা¨া :খেয় অংক পরী`া িদেত :যও না। :গেল 
:গা¨া পােব’ জাতীয়-তখন িশJর পে` স�ব হয় না 
:সই ম� িব0াসেক অনO দশটা িব0াস িকংবা ভােলা 
উপেদশ :থেক আলাদা করার। :সই ম� িব0াসও 
বংশপরyরায় :স বহন করেত থােক অবলীলায়। সব 
িব0াস খারাপ নয়, িক| অসংখO ম� িব0াস হয়ত 
অেনক সময় জ± :দয় ‘িব0ােসর ভাইরােসর’। এ¢েলা 
একটা সময় 6গিতেক থামােত চায়, সভOতােক ¶ংস 
কের। উদাহরণ িহেসেব, ডাইিন :পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধম� 
এবং কােফরেদর 6িত ঘৃণা, মরুতাদ হতOার কথা বলা 
যায়।  
 
িব$ােসর ভাইরাস 
‘িব0ােসর ভাইরাস’ বOাপারটা এই সুেযােগ আর একটু 
পিরpার কের :নওয়া যাক। একটা মজার উদাহরণ :দই 
ডOািনেয়ল :ডেনেটর সাÂিতক ‘:Åিকং দO :òল’ বই� 
:থেক303। আপিন িন¦য়ই ঘােসর :ঝােপ িকংবা পাথেরর 
উপের :কােনা িপপঁড়ােক :দেখেছন-সারািদন ঘােসর িনচ 
:থেক ঘােসর গা :বেয় িকংবা পাথেরর গা :বেয় উপের 
                                                
303 Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, 

Viking Adult, 2006 
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উেঠ যায়, তারপর আবার ঝুপ কের পেড় যায় িনেচ, 
তারপর আবারও গা :বেয় উপের উঠেত থােক। 
Lভাবতই 6k জােগ-এই :বআেíল কলরু বলেদর মেতা 
প�uম কের িপপঁড়া� কী এমন বাড়িত উপেযািগতা 
পােM :য,এই অভOাসটা �েক আেছ? :কােনা বাড়িত 
উপেযািগতা না :পেল সারািদন :স এই অথ5হীন কাজ 
কের সময় এবং শি� বOয় করার :তা :কােনা মােন 
হয় না। আসেল সিতO বলেত কী, এই কােজর মাধOেম 
িপপঁড়া� বাড়িত :কােনা উপেযািগতা :তা পােMই না, 
বরং বOাপার� সyূণ5 উেàা। গেবষণায় :দখা :গেছ 
িপপঁড়ার মগেজ থাকা লOাংেসট Úুক নােম এক ধরেনর 
পOারাসাইট এর জনO দায়ী। এই পOারাসাইট বংশবিৃK 
করেত পাের Jধু তখনই যখন :কােনা গc বা ছাগল 
এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় :খেয় :ফেল। ফেল 
পOারাসাইটটা িনরাপেদ :সই গcর :পেট িগেয় বংশবিৃK 
করেত পাের। পুেরা বOাপারটাই এখন জেলর মেতা 
পিরpার-যােত িপপঁড়াটা :কােনাভােব গcর :পেট ঢুকেত 
পাের :সই দিৃ� আকষ5েণর জনO ঘাস :বেয় তার 
ওঠানামা। আসেল ঘাস :বেয় ওঠানামা িপপঁড়ার জনO 
:কােনা উপকার করেছ না বরং লOাংেসট Úুক কাজ 
করেছ এক ধরেনর ভাইরাস িহেসেব-যার ফেল িপপঁড়া 
বেুঝ বা না বেুঝ, তার @ারা চািলত হেM।  
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িচt : লOাংেসট Úুক নােমর পOারাসাইেটর কারেণ 
িপপঁড়ার মিmp আ�াl হেয় পেড়, তখন িপপঁড়া 
:কবল :চাখ ব~ কের পাথেরর গা :বেয় ওঠানামা 

কের। ধম�য় িব0াস¢েলাও িক মানেুষর জনO 
এেকক� পOারাসাইট? 

 
এধরেনর আরও িকছু উদাহরণ জীবিব^ান :থেক হািজর 
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করা যায়। :নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 (_ব^ািনক নাম 
Spinochordodes tellinii) নােম এক িফতাকৃিম সদশৃ 
পOারাসাইট আেছ যা ঘাসফিড়ং-এর মিmpেক সং�িমত 
কের :ফলেল ঘাসফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আoহতOা 
কের। এর ফেল :নমােটামফ5  :হয়ারওয়ােম5র 6জনেন 
সুিবধা হয়। অথ5াৎ িনেজর 6জননগত সুিবধা :পেত 
:নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 :বচারা ঘাসফিড়ংেক 
আoহতOায় পিরচািলত কের304। এছাড়া জলাত¤ :রােগর 
সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। পাগলা ��র 
কামড়ােল আর উপযু� িচিকৎসা না :পেল জলাত¤ 
:রােগর জীবাণ ু মিmp অিধকার কের :ফেল। ফেল 
আ�াl মিmেpর আচরণও পাগলা ��েরর মেতাই হেয় 
ওেঠ। আ�াl বOি� অপরেক কামড়ােতও যায়। অথ5াৎ 
ভাইরােসর সং�মেণ মিmp িনয়áণ হািরেয় :ফেল। 

আমােদর দীঘ5িদেনর জেম থাকা 6থাগত িব0ােসর 
ভাইরাস¢েলাও িক আমােদর এভােব আমােদর অজােlই 
িবপেথ চািলত কের না? আমরা আমােদর িব0াস র`ার 
জনO 6াণ :দই, িবধম�েদর হতOা কির, টুইন টাওয়ােরর 
ওপর হামেল পিড়, সতী নারীেদর পুিড়েয় আoতৃি½ পাই, 
:বগানা :মেয়েদর পাথর মাির। মেনািব^ানী ডOােরল :র 
তার ‘The God Virus : How religion infects our lives and 
culture’ বইেয় বেলন, জলাতে¤র জীবাণ ু:দেহর :ভতের 
ঢুকেল :যমন মানেুষর :ক©ীয় øায়ুতá িবকল হেয় যায়, 
�ক :তমনই ধম�য় িব0াস¢েলাও মানেুষর িচlােচতনােক 
আMs কের :ফেল, _তির হয় ভাইরাস আ�াl মনেনর। 
ডOােরল :র তার বইেয় বেলন305- 

Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as 

the prime infection strategy… Biological virus strategies bear a 

                                                
304 Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, 

New Scientists, August 2005 
305 Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, 

IPC Press; First edition, December 5, 2009 
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remarkable resemblance to method of religious propagation. 

Religious conversion seems to affect personally. In the viral 

paradigm, the God virus infects and takes over critical thinking 

capacity of individual with respect to his or her own religion, 

much as rabies affects specific parts of the central nervous 

system.  

  
:নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 :যমিনভােব ঘাসফিড়ংেক 
আoহতOায় পিরচািলত কের, �ক :তমনই আমরা মেন 
কির ধেম5র িবিভs বাণী এবং িজহািদ িশ`া মানবসমােজ 
অেনকসময়ই ভাইরাস িকংবা পOারাসাইেটর মেতা 
সং�মণ ঘ�েয় আoঘাতী কের :তােল। ফেল আ�াl 
সáাসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টুইন টাওয়ােরর 
ওপর। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশ জন 
ভাইরাস আ�াl মনন ‘ঈ0েরর কাজ করিছ’ এই 
পOারাসাই�ক ধারণা মাথায় িনেয় হতOা কেরিছল 6ায় 
িতন হাজার সাধারণ মানষুেক। ইউিনভািস5� অফ 
িশকােগার অধOাপক <স িলংকন, তার বই ‘হিল :টররস 
: িথংিকং অOাবাউট িরিলিজয়ন আফটার :সে®¯র 
ইেলেভন’ বইেয় িবষয়�র ওপর আেলাকপাত কের বেলন, 
‘ধম5ই মহুাnদ আতাসহ আঠােরা জনেক 6েরািচত 
কেরিছল এই বেল :য, সংগ�ত িবশাল হতOায^ Jধু 
তােদর কত5 বO নয়, বরং Lগ5 :থেক আগত পিবv 
দািয়£’306। িহ� ু :মৗলবাদীরাও একসময় ভারেত 
রামজ±ভূিমর অিতকথেনর ভাইরাস বেুক লালন কের 
¶ংস কেরেছ শতাÜী 6াচীন বাবির মসিজদ। এধরেনর 
অসংখO দ�ৃাl ইিতহাস :থেক হািজর করা যােব, ভাইরাস 
আ�াl মনন কীভােব কারণ হেয়িছল সভOতা ¶ংেসর। 
 

                                                
306 Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking about Religion after September 11, 

University Of Chicago Press; 1 edition, 2003 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 360 

 
 
 
িচt : িব^ানীরা :দেখেছন, :নমােটামফ5  :হয়ারওয়াম5 নােম এক 
পOারাসাইেটর সং�মেণ ঘাসফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আoহতOা 
কের (বােম), �ক একইভােব িব0ােসর ভাইরােসর সং�মেণ 
আ�াl আল কায়দার ১৯ জন সáাসী যাvীবাহী িবমান িনেয় 
ঝাঁিপেয় পেড়িছল টুইন টাওয়ােরর ওপর ২০০১ সােলর ১১ই 

:সে®¯র (ডােন)। িব0ােসর ভাইরােসর বাmব উদাহরণ।  
 
১১ই :সে®¯েরর :সই ঐিতহািসক ঘটনার পের অধOাপক 
িরচাড5  ডিকï িð এনেকােয়ির পিvকায় এক� 6ব~ 
িলেখিছেলন ‘Design for a Faith-Based Missile’ নােম। িতিন 
:সই 6বে~ আoঘাতী সáাসীেদর িব0াস িনভ5 র 
(ভাইরাসা�াl) িমসাইল িহেসেব অিভিহত কের 
:লেখন307- 

There is no doubt that the afterlife-obsessed suicidal brain really 

is a weapon of immense power and danger. It is comparable to a 

smart missile, and its guidance system is in many respects 

superior to the most sophisticated electronic brain that money can 

                                                
307 Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 

1. 
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buy. Yet to a cynical government, organization, or priesthood, it 

is very very cheap. 

২০১০ সােল 6কািশত বই ‘সমকািমতা : এক� 
_ব^ািনক এবং সমাজ-মনmাি�ক অনসু~ান’-এ :দখােনা 
হেয়েছ সমকােমর 6িত অেহতুক ঘৃণা-িবে@ষ _তিরেতও 
ধেম5র িবশাল ভূিমকা আেছ। 6থম িদেকর 6াচীন 
জনেগাtীর মধOকার ধম5¢েলা এত 6ািতtািনক ôেপ 
িছল না বেল সমকােমর 6িত িবে@ষ এত তীÅভােব 
অনভূুত হয় িন। ধম5 6ািতtািনক ôপ পাওয়ার পর 
:থেকই পাি¾, পুেরািহত :মা¨ারা ঢালাওভােব 
সমকািমতােক ‘ধম5িবcK :যৗনাচার’, ‘মহাপাপ’, 
‘6কৃিতিবcK িবকৃিত’ 6ভৃিত িহেসেব আখOা িদেত Jc 
কের এবং এর ধারাবািহকতায় Jc হয় পৃিথবী জেুড় 
সমকামীেদর ওপর লাগাতার িন\হ এবং অতOাচার308। 
এটােক ভাইরাস আ�াl মনন ছাড়া আর কী বলা 
যায়? 

 ইসলািম সáাসবােদর িবষেয় আবারও িফের 
তাকাই। ইসলািম সáাসবাদ লালন-পালেন সা\াজOবাদী 
আেমিরকার িবশাল অবদান আেছ, এ কথা িনঃসে�েহ 
সতO। িক| তারপেরও :কবল আেমিরকার িদেক অzিুল 
তুেল ধম5\É¢েলােক কখেনাই ‘:ধায়া তুলসীপাতা’ বানােনা 
যায় না। ধম5\েÉর :য অংশ¢েলােত িজহােদর কথা আেছ 
(২ : ২১৬, ২ : ১৫৪), উি�sেযৗবনা gিরেদর কথা 
আেছ (৫২ : ১৭-২০, ৪৪ : ৫১-৫৫, ৫৬ : ২২), 
‘ম�ুা সদশৃ’ :গলমানেদর কথা আেছ (৫২ : ২৪, ৫৬ 
: ১৭, ৭৬ : ১৯) :সসমm ‘পিবv বাণী’¢েলা :ছাটেবলা 
:থেক মাথায় ঢুিকেয় িদেয় িকংবা বছেরর পর বছর 
:সৗিদ :পে�াডলাের গেড় ওঠা মা¾াসা নামক আগাছার 

                                                
308 অিভিজৎ রায়, সমকািমতা : এক� _ব^ািনক এবং সমাজ-

মনmাি�ক অনসু~ান, JKLর, ২০১০, পৃ ১৭২-১৯৮ 
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চাষ কের িবিভs :দেশ তcণ সমােজর িকছু অংেশর 
মেধO এক ধরেনর ‘িব0ােসর ভাইরাস’ _তির করা 
হেয়েছ। ফেল এই ভাইরাস-আ�াl িজহািদরা Lেগ5র 
৭২টা gর-পরীর আশায় িনেজর বেুক :বামা :বেঁধ 
আoাgিত িদেতও আজ ি@ধােবাধ কের না; ইgিদ, 
কােফর, নাসারােদর হতOা কের ‘শহীদ’ হেত তারা 
কাপ5ণOেবাধ কের না। লOাংেসট Úুক পOারাসাইেটর মেতা 
তােদর মনও :কবল এক� িব0াস িদেয় চািলত-
অমসুিলম কােফরেদর হতOা কের সারা পৃিথবীেত 
ইসলাম কােয়ম করেত হেব, আর পরকােল :পেত হেব 
আ¨াহর কাছ :থেক উি�sেযৗবনা আয়তেলাচনা gর-
পরীর :লাভনীয় পুরCার। তারা ওই ভাইরাস আ�াl 
িপপঁড়ার মেতা হামেল পড়েছ কখনও টুইন টাওয়াের, 
কখনও রমনার বটমেূল িকংবা তাজ :হােটেল।  

কীভােব িব0ােসর `িতকর ভাইরাস¢েলা 6জ± 
:থেক 6জ±াlের সÏািলত হয়, তা _ব^ািনকভােব 
বঝুেত হেল আমােদর জানেত হেব আধুিনক িমম 
ত�েক। িমম নােমর পিরভাষা� 6থম বOবহার 
কেরিছেলন জীবিব^ানী িরচাড5  ডিকï ১৯৭৬ সােল, 
তার িবখOাত বই ‘দO :সলিফশ িজন’-এ309। আমরা 
:তা িজন-এর কথা ইদানীং অহরহ Jিন। িজন হেM 
িমউেটশন, পুনিব5নOাস ও শারীরবিৃfক কােজর জনO 
আমােদর :�ােমােজােমর `ু¾তম অিবভাজO একক। 
সহজ কথায়, িজন িজিনসটা হেM শারীরবfৃীয় তেথOর 
অখ� একক যা বংশগিতয় তথOেক এক 6জ± :থেক 
পরবত� 6জে± ছিড়েয় :দয়। িজন :যমন আমােদর 
শারীরবfৃীয় তথO বংশ পরyরায় বহন কের, �ক 
:তমনই সাংCৃিতক তথO বংশপরyরায় বহন কের 
িনেয় যায় ‘িমম’। কােজই ‘িমম’ হেM আমােদর 

                                                
309 The Selfish Gene, Richard Dawkins, Oxford University Press, 1976 
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‘সাংCৃিতক তেথOর একক’, যা �িমক অনকুরণ বা 
6িতিলিপর মাধOেম একজেনর মন :থেক মনাlের 
ছিড়েয় পেড়, �ক :যভােব শারীরবfৃীয় তেথOর একক 
িজন ছিড়েয় পেড় এক শরীর :থেক অনO শরীের। :য 
বOি� িমম� বহন কের তােদর িমম�র ‘:হা�’ বা 
বাহক বলা যায়। ‘িমমে³’ হেলা একসােথ বাহেকর 
মেন অবjানকারী পারòিরক সyক5 যু� একদল 
‘িমম’। :কােনা িবেশষ ধম�য় িব0াস, রীিত-নীিত, 
:কােনা :দশীয় সাংCৃিতক বা :কােনা রাজৈনিতক 
মতাদশ5-এ¢েলা সবই িমমেে³র উদাহরণ। সুজান 
ËOাকেমার তার ‘িমম :মিশন’ বইেয় িমমেে³র অেনক 
আকষ5ণীয় উদাহরণ হািজর কেরেছন। সুজান ËOাকেমার 
মেন কেরন িজন এবং িমেমর সু\িÉত সংেßষই 
মানেুষর আচার বOবহার, পরাথ5তা, যুKংেদহী মেনাভাব, 
রীিত-নীিত িকংবা �সংCােরর অিm£েক স�কভােব 
বOাখOা করেত পাের। িমম িনেয় ম�ুমনা সাইেট িদগl 
সরকার বাংলায় চমৎকার এক� 6ব~ িলেখেছন, 
:স� রাখা আেছ ম�ুমনায় 6কািশত ই-বই ‘িব^ান 
ও ধম5 : সংঘাত নািক সমåয়’-এ310। এই ই-বই�েত 
িদগl সরকার ধেম5র উৎস স~ােন নােমর বাংলা 
6ব~�েত িমমিবনOােসর আেলােক ধেম5র উৎপিfর 
বOাখOা িদেয়েছন, যা মলূত ডিকï এবং সুজান 
ËOাকেমােরর িমম িনেয় আধুিনক িচlাধারারই 
অিন�Oসু�র 6কাশ311। সÂিত ম�ুমনা Ëেগ Ëগার 
Lাধীন এক� চমৎকার :লখা িলেখেছন ‘িজন এবং 
িমম’ িশেরানােম। িতিনও তার 6বে~র মাধOেম িমেমর 
                                                
310 িব^ান ও ধম5 : সংঘাত নািক সমåয়? ২০০৮, ম�ুমনা ই-

বকু,  
 http ://www.mukto-mona.com/project/Biggan_dhormo2008/ 
311 ‘িব^ান ও ধম5 : সংঘাত নািক সমåয়’ বইেয়র ষt অধOায় 

¾. 
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¢c£ তুেল ধেরেছন বাঙািল পাঠকেদর জনO। এছাড়া 
অনO বাংলা Ëগ¢েলােতও সÂিত িমম িনেয় ভােলা 
:লখা উেঠ আসেছ। 

:কােনা সাংCৃিতক উপাদান িকংবা :কােনা িবেশষ 
ধম�য় িব0াস কীভােব িমেমর মাধOেম জনপুে� ছিড়েয় 
পেড়? মানেুষর মিmp এে`েv আসেল কাজ কের 
কিyউটােরর হাড5 ওয়Oার :যভােব কাজ কের অেনকটা 
:সরকমভােব। আর িমম¢েলা হেM কিyউটােরর 
হাড5 ওয়Oােরর মেধO ইïটল করা সফটওয়Oার :যন। 
যত`ণ পয5l এই সফটওয়Oার¢েলা ভােলামেতা চলেত 
থােক তত`ণ তা িনেয় আমােদর :কােনা িচlা থােক 
না। িক| কখনও কখনও :কােনা :কােনা সফটওয়Oার 
ভােলা মানেুষর (নািক ‘ভােলা িমেমর’ বলা উিচত) 
ছóেবশ িনেয় ‘:�াজান হস5’ হেয় ঢুেক পেড়। এরাই 
আসেল িব0ােসর `িতকর ভাইরাস¢েলা। এরা সুচ 
হেয় :ঢােক, আর :শষ পয5l :যন ফাল হেয় :বেরায়। 
যত`েণ এই ভাইরাস¢েলােক শনা� কের িনমূ5ল করার 
বOবjা :নওয়া হয়-তত`েণ আমােদর হাড5 ওয়Oােরর 
দফারফা সারা। এই িব0ােসর ভাইরােসর বিল হেয় 
6াণ হারায় শত সহæ মানষু-কখনও নাইন-ইেলেভেন, 
কখেনাবা বাবির মসিজদ ¶ংেস, কখেনাবা তাজ 
:হােটেল :গালা¢িলেত। Viruses of the Mind শীষ5ক 
এক� গেবষণাধম� 6বে~ অধOাপক িরচাড5  ডিকï 
:দিখেয়েছন কীভােব কিyউটার ভাইরাস¢েলার মেতাই 
আপাত মধুর ধম�য় িশ`া¢েলা সমােজর জনO :�াজান 
হস5 িকংবা ওয়াম5 ভাইরাস িহেসেব কাজ কের িতেল 
িতেল এর কাঠােমােক ¶ংস কের :ফলেত চায়। আরও 
িবmৃতভােব জানবার জনO পাঠেকরা পড়েত পােরন 
সাÂিতক সমেয় িরচাড5  Åিডর :লখা ‘ভাইরাস অফ 
মাই§’ িকংবা :�গ :জমেসর :লখা ‘দO িরিলিজয়ন 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 365 

ভাইরাস’ নােমর বই¢েলা 312। এ বই¢েলা :থেক :বাঝা 
যায় ভাইরাস আ�াl মিmp কী শাlভােব :রাবেটর 
মেতা ধেম5র আচার আচরণ¢েলা িনি@5ধায় পালন কের 
যায় িদেনর পর িদন, আর কখেনা-সখেনা িবধম� িনধেন 
উ±f হেয় ওেঠ; একসময় :দখা :দয় আoঘাতী হামলা, 
িজহাদ িকংবা �ুেসেডর মহামারী।  
 
ভাইরাস আkাn মনন 
ভাইরাস আ�াl মন-মানিসকতার উদাহরণ আমােদর 
চারপােশই আেছ :ঢর। িকছু উদাহরণ :তা :দওয়াই যায়। 
এই ধরেনর ভাইরাস-আ�াl মনেনর সােথ িবতক5  
করার অিভ^তা এই বইেয়র দজুন :লখেকরই কম :বিশ 
আেছ। তার িকছু িকছু বণ5না পূব5বত� অধOােয় (ধম�য় 
_নিতকতা) রাখা হেয়েছ। Ëগ সাইেট িবতক5  করেত 
:গেল বOাপারটা ভােলা :বাঝা যায়। আপিন যত ভােলা 
যুি� :দন না :কন, পদাথ5িব^ান, জীবিব^ান, নতৃ� এবং 
সমাজিব^ান :থেক যত আধুিনক এবং অেথন�ক 
গেবষণারই উে¨খ কcন না :কন, তারা িচর আরাধO 
ধম5\Éেক মাথায় কের রাখেবন আর আপনার 6িত 
গািল গালােজর বনOা বইেয় :দেবন। এই ধরেনর 
অিভ^তা Jধু আমােদর নয়, ইwারেনেট যারা িব^ান, 
যুি�বািদতা, সংশয়বািদতা 6ভৃিত িনেয় :লখােলিখ কেরন 
:সরকম অেনক :লখেকরই আেছ। 

এই ভ¾েলােকরা হয়ত ভাইরাস আ�াl মনেনর খুব 
:ছাট উদাহরণ। িক| ভাইরাস আ�াl মনেনর চরম 
উদাহরণ¢েলা হািজর করেল :বাঝা যােব কীভােব এ 
ধরেনর মানিসকতা¢েলা সমাজেক পz ুকের :দয়, িকংবা 
কীভােব সমােজর 6গিতেক থািমেয় :দয়। এর অজæ 
                                                
312 Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay 

House, 2009; Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: 
An Evolutionist Explains Religion’s Incredible Hold on Humanity, O 
Books, John Hunt, 2010 
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উদাহরণ পৃিথবী জেুড় পাওয়া যােব। িকছু 6াচীন 
সভOতার ইিতহাস :থেক জানা যায়, যখন :কােনা নতুন 
6াসাদ িকংবা ইমারত _তির করা হেতা, তার আেগ :সই 
জায়গায় িশJেদর জীবl কবর :দওয়া হেতা-এই ধারণা 
:থেক :য, এ� 6াসােদর িভিf মজবতু করেব। অেনক 
আিদম সমােজই বনOা িকংবা অনOানO 6াকৃিতক দেুয5ােগর 
হাত :থেক র`া পাওয়ার জনO �মারী উৎসগ5 করার 
িবধান িছল; :কউ :কউ সদO জ±লাভ করা িশJেদর 
হতOা করত, এমনিক :খেয়ও :ফলত। :কােনা :কােনা 
সংCৃিতেত :কােনা িবখOাত মানষু মারা :গেল অনO 
মিহলা এবং পুcষেদরও তার সােথ জীবl কবর :দওয়া 
হেতা, যােত তারা পরকােল িগেয় পুcষ�র কােজ আসেত 
পাের। িফিজেত ‘ভাকােতাকা’ নােম এক ধরেনর বীভৎস 
রীিত 6চিলত িছল :যখােন একজেনর হাত-পা :কেট 
:ফেল তােক :দিখেয় :দিখেয় :সই কিত5 ত অz¢েলা 
খাওয়া হেতা। আিðকার বg জািতেত হতOার রীিত চাল ু
আেছ মতৃ-পূব5পুcেষর সােথ :যাগােযাগ jাপেনর 
উে¥শO। এ¢েলা সবই মানষু কেরেছ ধম�য় রীিত-
নীিতেক 6াধানO িদেত িগেয়, অদশৃO ঈ0রেক তু� করেত 
িগেয়। এধরেনর ‘ধম�য় হতOা’ স¯ে~ আরও িবmৃতভােব 
জানার জনO :ডিভড িনেগেলর ‘Human Sacrifice : In 
History And Today’ বই� পড়া :যেত পাের313। এ¢েলা 
সবই সমােজ ‘িব0ােসর ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ 
ছাড়া আর িকছু নয়।  

 ইিতহােসর পরেত পরেত অজæ উদাহরণ লিুকেয় 
আেছ কীভােব িব0ােসর ভাইরাস¢েলা আণিবক :বামার 
মেতাই মারণা¡ িহেসেব কাজ কের ল` :কা� মানেুষর 
6াণহািনর কারণ হেয়েছ। ধম5যুK¢েলাই :তা এর বাmব 

                                                
313 Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & 

Co; 1981 
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6মাণ। িকছু নমনুা :দখা যাক314- 
• ইিতহােসর 6থম �ুেসড সংগ�ত হেয়িছল ১০৯৫ সােল। 
:সসময় ‘Deus Vult’ (ঈ0েরর ইMা) ¶িন িদেয় হাজার 
হাজার মানষুেক জাম5ািনর রাইন ভOািলেত হতOা করা 
হয় এবং বাÎচুOত করা হয়। :জcজােলেমর 6ায় 6িত� 
অিধবাসীেক হতOা করা হয় শহর ‘পিবv’ করার নােম। 

• ি@তীয় �ুেসড পিরচালনার সময় :সw বান5াড5  ফেতায়া 
:দন, ‘পOাগানেদর হতOার মাধOেমই ি÷�ানেদর :গৗরব 
িফিরেয় আনা স�ব’।  

• 6াচীন আরেব ‘জামােলর যুেK’ 6ায় দশ হাজার মসুিলম 
িনহত হেয়িছল, তােদর আপন ^ািতভাই মসুিলমেদর 
@ারাই। ইসলােমর 6িতtাতা হজরত মহুাnদ িনেজও 
বিন �রাইজার ৭০০ বি�েক একসােথ হতOা কেরিছেলন 
বেল ইিতহােস িলিপবK আেছ।  

• বাইেবল :থেক (না¯ারস ৩১ : ১৬-১৮) জানা যায়, 
মসুা 6ায় এক ল` পুcষ এবং আটষিª হাজার অসহায় 
নারী হতOা কেরিছেলন। 

• রামায়েণ রাম তার তথাকিথত ‘রাম রােজO’ শ¯ুকেক 
হতOা কেরিছেলন :বদ পাঠ করার অপরােধ।  

• 6াচীন মায়া সভOতায় নরবিল 6থা 6চিলত িছল। অদশৃO 
ঈ0রেক তু� করেত িগেয় হাজার হাজার মানষুেক মাথা 
:কেট :ফেল, èৎিপ� উপেড় :ফেল, অ~Ýেপ :ঠেল :ফেল 
িদেয় হতOা করা হেতা। ১৪৪৭ সােল :\ট িপরািমড অফ 
:টেনাখ�টলান _তিরর সময় চার িদেন 6ায় ৮০,৪০০ 
বি�েক ঈ0েরর কােছ উৎসগ5 করা হেয়িছল। Jধু মায়া 
সভOতােত নয় সারা পৃিথবীেতই এধরেনর উদাহরণ 

                                                
314 :বশিকছু উদাহরণ :নওয়া হেয়েছ Holy Horrors : An Illustrated 

History of Religious Murder and Madness, James A. Haught, Prometheus 
Books, 1990 :থেক, সাÂিতক িকছু উদাহরণ িবিভs পvপিvকা 

এবং ম�ুমনা সাইট :থেক। 
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আেছ। :পcেত ি6-ইনকা উপজািতরা ‘হাউজ অব দO 
মনু’ মি�ের িশJেদর হতOা করত। িত¸েত বন 
শাহমােনরা ধম�য় রীিতর কারেণ মানষু হতOা করত। 
:বািন5ওেত বািড়র ইমারত বানােনার আেগ 6থম 
গাঁথিুনটা এক �মারীর :দহ িদেয় 6েবশ করােনা হেতা 
‘ভূিমেদবতা’-:ক তু� করার খািতের। 6াচীন ভারেত 
¾ািবড়রা \ােমর ঈ0েরর নােম মানষু উৎসগ5 করত। 
কািলভ�রা 6িত J�বাের িশJবিল িদত। 

• তৃতীয় �ুেসেড িরচােড5 র আেদেশ িতন হাজার বি�েক-
যােদর অিধকাংশই িছেলন নারী এবং িশJ জবাই কের 
হতOা করা হয়। ইসমাইিল িশয়া মসুিলমেদর এক� অংশ 
একসময় লিুকেয় ছািপেয় িবধম� 6িতপ`েদর হতOা 
করত। এগােরা :থেক :তেরা শতক পয5l আধুিনক 
ইরান, ইরাক এবং িসিরয়ায় বg :নতা তােদর হােত 6াণ 
হারায়। :শষ পয5l ইিতহােসর আেরক দসুOদল :মাzলেদর 
হােত তােদর উেMদ ঘেট-িক| তােদর বীভৎস কীিত5  
আজও অ7ান। 

• কিথত আেছ, এগােরা শতেকর Jcর িদেক ইgিদরা 
ি÷�ান িশJেদর ধের িনেয় :যত, তারপর উৎসগ5 কের 
তােদর র� ধম�য় অনtুােন বOবহার করত। এই ‘রে�র 
মহাকাবO’ রিচত হেয়েছ এমনই ধরেনর শত সহæ 
অমানিবক ঘটনার ওপর িভিf কের।  

• ১২০৯ সােল :পাপ তৃতীয় ইেনােসw উfর ðােïর 
আলিবেজনসীয় ি÷�ানেদর ওপর আ`িরক অেথ5ই 
�ুেসড চািলেয়িছেলন। শহর দখল করার পর যখন 
_সনOরা ঊ¶5তনেদর কাছ :থেক পরামশ5 :চেয়িছল 
কীভােব বি�েদর মেধO :থেক িব0াসী এবং অধািম5কেদর 
মেধO পাথ5কO করা যােব। :পাপ তখন আেদশ িদেয়িছেলন 
‘সবাইেক হতOা কেরা।’ :পােপর আেদেশ 6ায় িবশ হাজার 
বি�েক :চাখ ব~ কের :ঘাড়ার :পছেন দিড় িদেয় :বেঁধ 
একটা িনিদ5� জায়গায় িনেয় িগেয় হতOা করা হয়। 
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•  মসুিলমেদর পিবv যুK ‘িজহাদ’ উfর আিðকা :থেক 
Jc কের :òন পয5l র�া� কের :তােল। তারপর 
এই িজহােদর মড়ক 6েবশ কের ভারেত। তারপর চেল 
যায় বলকান (কOাথিলক :�ােয়িশয়া, অেথ5াড³ সাব5 
এবং মসুিলম বসিনয়ান এবং কেসাভা) :থেক অিëয়া 
পয5l।  

• বােরা শতেকর িদেক ইনকারা :পcেত তােদর সা\াজO 
6িতtা কের, :য সা\ােজOর পুেরাধা িছেলন একদল 
পুেরািহত। তারা ঈ0র-কতৃ5 ক আিদ� হেয় ২০০ িশJেক 
জীবl পুিড়েয় মাের। 

• ১২১৫ সােলর িদেক চতুথ5 লOােটিরয়ান কাউিïল :ঘাষণা 
কের, তােদর িবCুট¢েলা (host wafer) নািক 
অেলৗিককভােব িযJর :দেহ ôপাlিরত হেয় যােM। 
এরপর এক� ¢জব র�েয় :দওয়া হয় :য, ইgিদরা 
নািক :সসব পিবv িবCুট চুির কের িনেয় যােM। এই 
¢জেবর ওপর িভিf কের ১২৪৩ সােলর িদেক অসংখO 
ইgিদেক জাম5ািনেত হতOা করা হয়। এক� িরেপােট5  :দখা 
যায়, ছয় মােস ১৪৬ জন ইgিদেক হতOা করা হেয়িছল। 
এই ‘পিবv হতOায^’ চলেত থােক 6ায় ১৮ শতক পয5l। 

• বােরা শতেকর িদেক ইউেরাপ জেুড় আলেবেজনসীয় 
ধম5ে¾াহীেদর খুেঁজ খুেঁজ হতOার রীিত চাল ু হয়। 
ধম5ে¾াহীেদর কখনও পুিড়েয়, কখনও ধারােলা অ¡ িদেয় 
`ত-িব`ত কের, কখেনাবা িশরেMদ কের হতOা করা 
হয়। :পাপ চতুথ5 ইেনােসw এই সমm হতOায় 6তO` 
ই~ন যুিগেয়িছেলন। কিথত আেছ ধম5িবচরণ সভার 
সংবী`ক (Inquisitor) রবাট5  িল :বােজ5  এক স½ােহ ১৮৩ 
জন ধম5ে¾াহীেক হতOার জনO পা�েয়িছেলন। 

• বg :লাক :সসময় িনপীড়ন :থেক বাঁচেত ধম5তOাগ 
কেরন, িক| :সসমm ধম5তOাগীেক পুরেনা ধেম5র 
অবমাননার অজহুােত হতOার আেদশ :দওয়া হয়। :òেন 
6ায় ২০০০ ধম5তOাগীেক পুিড়েয় মারা হয়। :কউ :কউ 
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ধম5তOাগ না করেলও ধেম5র অবমাননার অজহুােত 
:পাড়ােনা হয়। িজওদ5 ােনা <েনার মেতা দাশ5িনকেক 
বাইেবল-িবেরাধী :কাপািন5কােসর সূয5েকি©ক ত� সমথ5ন 
করার অপরােধ জOাl পুিড়েয় মারা হয় :সসময়। 

• ইিতহাস খOাত ‘ËOাক :ডথ’ যখন সারা ইউেরােপ 
১৩৪৮-১৩৪৯-এ ছিড়েয় পেড়িছল, ¢জব ছড়ােনা 
হেয়িছল এই বেল :য, ইgিদরা �য়ার জল িকছু িমিশেয় 
িবষা� কের :দওয়ায় এমন� ঘটেছ। বg ইgিদেক এ 
সময় সে�েহর বেশ জবাই কের হতOা করা হয়। 
জাম5ািনেত :পাড়ােনা :দহ¢েলােক mূপ কের মেদর বড় 
বড় বাে³ ভের :ফলা হয় এবং রাইন নদীেত ভািসেয় 
:দওয়া হয়। উfর জাম5ািনেত ইgিদেদর :ছাª �ঠিরেত 
গাদাগািদ কের রাখা হয় :যন তারা 0াসcK হেয় মারা 
যায়, কখেনাবা তােদর িপেঠ চাবকু কষা হয়। থািরি�য়ার 
যুবরাজ জনসমে` :ঘাষণা কেরন :য, িতিন তার ইgিদ 
ভৃতOেক ঈ0েরর নােম হতOা কেরেছন; অনOেদরেকও িতিন 
একই কােজ উৎসািহত কেরন। 

• :তেরা শতেক অOাজেটক সভOতা যখন িবmার লাভ 
কেরিছল, নরবিল 6থার বীভৎসতার তখন Lণ5যুগ। 6িত 
বছর 6ায় িবশ হাজার :লাকেক ঈ0েরর নােম উৎসগ5 
করা হেতা। তােদর সূয5েদেবর নািক _দিনক ‘পুি�’র জনO 
মানব রে�র খুব দরকার পড়েতা। বি�েদর কখনও 
িশরেMদ করা হেতা, এমনিক :কােনা :কােনা অনtুােন 
তােদর :দহ টুকেরা টুকেরা কের ভ`ণ করা হেতা। 
কখেনাবা পুিড়েয় মারা হেতা, িকংবা উঁচু জায়গা :থেক 
:ফেল :দওয়া হেতা। বিণ5ত আেছ, তােদর এক� ধম�য় 
অনtুােন এক অ`তেযািন �মারীেক িদেয় ২৪ ঘÄা 
ধের নাচােনা হয়, তারপর তার গােয়র চামড়া তুেল 
:ফেল পুেরািহত তা পিরধান কেরন। তারপর আরও ২৪ 
ঘÄা ধের নাচেত থােকন। রাজা আgইতেজােলর 
রাজািভেষেক আিশ হাজার বি�েক িশরেMদ কের 
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ঈ0রেক তু� করা হয়। 
• ১৪০০ সােলর িদেক ধম5ে¾াহীেদর :থেক চােচ5 র দিৃ� চেল 
যায় উইচ�Oাফেটর িদেক। চােচ5 র িনেদ5 েশ হাজার হাজার 
নারীেক ‘ডাইিন’ সাবOm কের পুিড়েয় মারা Jc হয়। 
এই ডাইিন :পাড়ােনার রীিত এক ডজেনরও :বিশ :দেশ 
এেকবাের গণিহে�িরয়ায় ôপ :নয়। :সসময় কতজনেক 
এরকম ডাইিন বািনেয় :পাড়ােনা হেয়েছ? সংখOাটা এক 
ল` :থেক Jc কের ২০ ল` ছািড়েয় :যেত পাের। 
ঠগ বাছেত গা উজােড়র মেতাই ডাইিন বাছেত িগেয় 
\ােমর পর \াম উজাড় কের :দওয়া হেয়েছ। সেতর 
শতেকর 6থমােধ5 অOালজাস (Alsace) নােমর ফরািস 
6েদেশ ৫০০০ ডাইিনেক হতOা করা হয়, বOা¯ােগ5র 
বOাভািরয়ান নগরীেত ৯০০ জনেক পুিড়েয় মারা হয়। 
ডাইিন :পাড়ােনােক :ক© কের সৃ� ধম�য় উ±fতা 
:সসময় অতীেতর সমm :রকড5 েক 7ান কের :দয়। 

• সংখOালঘু :6ােট�Oাw gেগনটস ১৫০০ সােলর িদেক 
ðােïর কOাথিলক ি÷�ানেদর @ারা িনম5ম িনপীড়েনর 
িশকার হয়। ১৫৭২ সােল :সw বােথ5ােলািমও িদবেস 
কOাথিরন দO :মিদিসস :গাপেন তােদর কOাথিলক _সনO 
gেগনটেসর বসিতেত :6রণ কের আ`িরক অেথ5ই তােদর 
কচুকাটা কের। 6ায় ছয় স½াহ ধের এই হতOায^ চলেত 
থােক আর এেত 6াণ হারায় অlত দশ হাজার gেগনটস। 
gেগনটসেদর ওপর সংখOা¢c ি÷�ানেদর আে�াশ 
পরবত� দইু শতক ধের অবOাহত থােক। ১৫৬৫ সােলর 
িদেক এক� ঘটনায় gেগনটেসর এক� দল :Úািরডা 
পািলেয় যাওয়ার সময় òOািনশ বািহনীর হােত ধরা 
পেড় তােদর এলাকার সবাইেক ধের ধের হতOা করা 
হয়। 

• আবার ওিদেক পেনেরা শতেক ভারেত কালীভ� 
কাপািলেকর দল মা কালীেক তু� করেত িগেয় অনOেদর 
0াসেরাধ আর জবাই কের হতOা করত। এই �ৎিসত 
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রীিতর বিল হেয় 6াণ হারায় 6ায় ২০ ল` মানষু। 
এখনও িকছু মি�ের বিল :দওয়ার রীিত চাল ুআেছ। 
তেব আধুিনক রা·ীয় আইন-কানেুনর গOাঁড়াকেল পেড় 
Åা/ণ-পুেরািহতরা আর আেগর মেতা মানষুেক বিল 
িদেত পাের না :সই আে�াশ 6িতফিলত হয় িনরীহ 
পাঠার ওপর িদেয়। দেুধর Lাদ :ঘােল িম�েয়ই আধুিনক 
যুেগ এভােব র�েলালপু মা কালীেক তু� রাখা হয়। 

• ১৫৮৩ সােল িভেয়নায় ১৬ বছেরর একটা :মেয়র :পট 
বOথা Jc হেল িযJভে�র দল তার ওপর আট স½াহ 
ধের এ³রিসজম বা ওঝািগির Jc কের। এই িযJভ� 
পাি¾র দল :ঘাষণা কেরন :য, তারা :মেয়�র :দহ :থেক 
১২,৬৫২টা শয়তান তাড়ােত স`ম হেয়েছন। পাি¾র দল 
:ঘাষণা কের :য, :মেয়�র দাদী কােচর জাের মািছর 
অবয়েব শয়তান পুষেতন। :সই শয়তােনর কারেণই 
:মেয়টার :পেট বOথা হেতা। দাদীেক ধের িনয5াতন করেত 
করেত Lীকােরাি� আদায় করা হয় :য দাদী আসেল 
ডাইিন, শয়তােনর সােথ িনয়িমত ‘:স³’ কেরন িতিন। 
অতঃপর দাদীেক ডাইিন িহেসেব সাবOm কের জীবl 
পুিড়েয় মারা হয়। এ� িতন শতক ধের ডাইিন 
:পাড়ােনার নােম :য ল` ল` মিহলােক :পাড়ােনা 
হেয়িছল, তার সামানO এক� নমনুামাv। 

• এনাবOাি®�রা এক সময় কOাথিলক এবং :6ােট�Oাw 
অেথাির�েদর @ারা :æফ কচুকাটা হেয়িছেলন। জাম5ািনর 
মïুটাের এনাবOাি®�রা এক সময় শহেরর িনয়áণ িনেয় 
:নয় আর ‘নতুন িজয়ন’ 6িতtা কের :ফেল। ওিদেক 
আবার পাি¾ :মা¨ারা এনাবOাি®�েদর িবcেK সশ¡ 
সং\াম গেড় :তােল এবং শহেরর পতেনর পর 
এনাবOাি®� :নতােদর হতOা কের চােচ5 র চূড়ায় ঝুিলেয় 
রাখা হয়। 

• :6ােট�Oাw এবং কOাথিলকেদর র�`য়ী যুK ১৬১৮ 
সােল Jc হেয় িvশ বছর যাবত চেল। এ সময় পুেরা 
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মধO ইউেরাপ পিরণত হেয়িছল বধOভূিমেত। জাম5ািনর 
জনসংখOা ১৮ িমিলয়ন :থেক ৪ িমিলয়েন :নেম আেস। 
আেরক� িহসাব মেত, জনসংখOার 6ায় িvশ ভাগ (এবং 
পুcষেদর পÏাশ ভাগ) এ সময় িনহত হেয়িছল। 

• ইসলােমর িজহােদর নােম গত বােরা শতক ধের সারা 
পৃিথবীেত িমিলয়েনর উপর মানষুেক হতOা করা হেয়েছ। 
6থম বছর¢েলােত মসুিলম বািহনী খুব 2তগিতেত পূব5 
ভারত :থেক পি¦ম মরেíা পয5l আ\াসন চালায়। Jধু 
িবধম�েদরই হতOা কের িন, িনেজেদর মেধOও :কা�ল 
কের নানা দল-উপদল _তির কেরিছল। কািরিজরা যুK 
Jc কেরিছল সুিsেদর িবcেK। আজািরিকরা অনO 
‘পাপীেদর’ মতুৃOদ� িদেয়িছল। ১৮০৪ সােল উসমান দান 
:ফািডও, সুদােনর পিবv স�া, :গািবর সুলতােনর িবcেK 
ধম5যুK Jc কের। ১৮৫০ সােল আেরক সুদানীয় সুিফ 
উমর-আল হñ পOাগান আিðকান :গােvর ওপের নশৃংস 
বব5রতা চালায়-গণহতOা এবং িশরেMদ কের ৩০০ জন 
বি�র ওপর। ১৯৮০ সােল তৃতীয় সুদানীয় ‘হিল মOান’ 
মহুাnদ আহেমদ িজহাদ চািলেয় ১০,০০০ িমশরীয় হতOা 
কের। 

• ১৮০১ সােল :রামািনয়ার পাি¾রা ইgিদেদর িবcেK 
6চারণা চািলেয় ১২৮ জন ইgিদেক হতOা কের। 

• ভারেত ১৮১৫ :থেক ১৮২৮ সােলর মেধO ৮১৩৫ 
নারীেক সতীদােহর নােম পুিড়েয় হতOা করা হয় 
(6িতবছর হতOা করা হয় গেড় ৫০৭ :থেক ৫৬৭ 
জনেক)। 

• ১৮৪৪ সােল পািশ5য়ায় বাহাই ধম56চার Jc হেল 
কªরপÉী ইসলািম�রা এেদর ওপর চড়াও হয়। বাহাই 
ধেম5র 6বত5 কেক বি� এবং :শষ পয5l হতOা করা হয়। 
দইু বছেরর মেধO :সখানকার :মৗলবাদী সরকার 
২০,০০০ বাহাইেক হতOা কের। :তহরােনর রাmাঘাট 
আ`িরক অেথ5ই রে�র বনOায় :ভেস যায়।  
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• বাম5ায় ১৮৫০ সাল পয5l মানষুেক বিল :দওয়ার 
:রওয়াজ িছল। যখন রাজধানী মা�ালায় সিরেয় :নওয়া 
হয়, তখন নগর র`া করার জনO ৫৬ জন ‘িনpলষু’ 
:লাকেক 6াচীেরর িনেচ পুেঁত :ফলা হয়। রাজ 
:জOািতষীরা ফেতায়া :দয় :য নগর বাঁচােত হেল আরও 
৫০০ জন নারী, পুcষ এবং িশJ বিল িদেত হেব। :সই 
ফেতায়া অনযুায়ী বিল :দওয়া Jc হয় এবং ১০০ 
জনেক বিল :দওয়ার পর িÅ�শ সরকােরর হmে`েপ 
:সই বিল6থা রদ করা হয়।  

• ১৮৫৭ সােল উপমহােদেশ িÅ�শ শাসনামেল এনিফü 
রাইেফেলর কাি�5 জ, :যটােত Jেয়ার আর গcর চিব5 
লাগােনা িছল বেল ¢জব রটােনা হয়, তােক :ক© কের 
দাzা Jc হয় এবং িনিব5চাের বg :লাকেক হতOা করা 
হয়।  

• ১৯০০ সােল তুিক5  মসুিলেমরা ি÷�ান আেম5িনয়ানেদর 
ওপর িনিব5চাের গণহতOা চালায়। 

• ১৯২০ সােল ি�ে�েরা যুেK ৯০ হাজার :মি³কান 
মতুৃOবরণ কের। 

• ১৯৪৭ সােল ভারত িবভাগেক :ক© কের দাzায় 6ায় 
১ িমিলয়ন :লাক মারা যায়। এমনিক ‘মহাoা’ গা~ীও 
দাzা :রাধ করেত সফল হন িন, এবং তােকও :বেঘাের 
িহ� ুফOানা�ক নথরুাম গডেসর হােত মতুৃOবরণ করেত 
হয়।  

• ১৯৫০ :থেক ১৯৬০ সােলর মেধO ি÷�ান, এিনিম� 
এবং মসুিলমেদর মেধO পারòিরক @ে+ ৫০০,০০০ 
:লাক মারা যায়।  

• ১৯৭১ সােল পি¦ম পািকmািনরা পূব5 পািকmােনর 
বাঙািলেদর ওপর গণহতOা চালায়, নয় মােস তারা 6ায় 
৩০ ল` মানষু হতOা কের, ধষ5ণ কের ২ ল` নারীেক। 
যিদও এই যুেKর :পছেন মদদ িছল রাজৈনিতক, 
তারপেরও ধম�য় বOাপার�ও উেপ`ণীয় নয়। পি¦ম 
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পািকmািনেদর বরাবরই অিভেযাগ িছল :য, পূব5 
পািকmািনরা ‘ভােলা মসুলমান’ নয়, এবং তারা ভারেতর 
দালাল।  

• ১৯৭৮ সােল গায়ানার :জাïটাউেন :রভাের§ িজম 
:জাï :সখােন îমণরত কংে\সমOান এবং িতন জন 
সাংবািদকেক হতOার পর ৯০০ জনেক িনেয় আoহতOা 
কের, যা সারা পৃিথবীেক mি�ত কের :দয়। 

• ইসলািম আইন :মাতােবক চুিরর শািm িহেসেব হাত 
:কেট :ফলার :রওয়াজ 6চিলত আেছ। সুদােন ১৯৮৩ 
:থেক ১৯৮৪ সােলর মেধO 6ায় ৬৬ জনেক ধের 
6কােশO হাত :কেট :ফলা হয়। মডােরট মসুিলম :নতা 
:মাহাnদ তাহােক ফাঁিসেত ঝুিলেয় :মের :ফলা হয়-
কারণ িতিন হাত :কেট :ফলার মেতা বব5রতার 6িতবাদ 
কেরিছেলন।  

• :সৗিদ আরেব ১৯৭৭ সােল িকেশারী ি6েïস এবং তার 
:6িমকেক ‘বOিভচােরর’ অপরােধ হতOা করা হয়। 
পািকmােন ১৯৮৭ সােল এক কাঠুিরয়ার :মেয়েক ‘:জনা’ 
করার অপরােধ পাথর ছঁুেড় হতOার ফেতায়া :দওয়া 
হয়। ১৯৮৪ সােল আরব আিমরােত এক� বািড়র 
গৃহভৃতO এবং দাসীেক পাথর ছঁুেড় হতOার ফেতায়া :দওয়া 
হয়, অৈবধ :মলােমশার অপরােধ।  

• নাইেজিরয়ায় ১৯৮২ সােল মা¨াম মােরায়ার ফOানা�ক 
অনসুারীরা 6িতপে`র শতািধক :লাকজনেক ‘কােফর’ 
আখOা িদেয় হতOা কের, আর তােদর র�পান কের। 

• ১৯৮৩ সােল উfর আয়ারলOাে§ কOাথিলক সáাসীরা 
:6ােট�Oাw চােচ5  ঢুেক :গালা¢িল কের :6ােট�Oাw 
অনসুারীেদর হতOা কের। দাzায় 6ায় ২৬০০ :লাক 
মারা যায়।  

• িহ� ু মসুিলম দাzা ভারেত িনতOৈনিমিfক বOাপার। 
১৯৮৩ সােল আসােম এরকম এক� দাzায় ৩,০০০ 
জন মানষু মারা যায়। ১৯৮৪ সােল এক িহ� ু:নতার 
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ছিবেত :কােনা এক মসুিলম জতুার মালা পিরেয় িদেল 
এ িনেয় পুনরায় দাzা Jc হয়। :সই দাzায় ২১৬ জন 
মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়, আর ১৩,০০০ জন 
উ@াÎ হয়। কারাব�ী হয় ৪১০০ জন। 

• :লবানেন ১৯৭৫ সােলর পর :থেক সুইসাইড :বাি¯ংসহ 
নানা সáাসবাদী ঘটনায় ১৩০,০০০ জন :লাক মারা 
:গেছ। 

• ইরােনর :মৗলবাদী িশয়া সরকার :ঘাষণা কের, :য সমm 
বাহাই ধম5াlিরত না হেব, তােদর হতOা করা হেব। 
১৯৮০ সােলর 6থম িদেক 6ায় ২০০ জন ‘:গাঁয়ার’ 
বাহাইেক হতOা করা হয়, 6ায় ৪০,০০০ বাহাই :দশ 
:ছেড় পালায়। 

• Kল¤া িবগত শতেকর আিশ আর ন¸ইেয়র দশেক 
:বৗK িসংহলী আর িহ� ুতািমলেদর লড়াইেয় আ`িরক 
অেথ5ই নরেক পিরণত হয়। 

• ১৯৮৩ সােল :জcজােলেমর ধম�য় :নতা মফুিত :শখ 
সাদ-ই-দীন এল আলামী ফেতায়া :দন এই বেল :য, 
:কউ যিদ িসিরয়ার :6িসেডw হািফজ আল আজাদেক 
হতOা করেত পাের, তেব তার :বেহm িনি¦ত।  

• ভারেত আিশর দশেক িশখ জনেগাtী িনেজেদর জনO 
পা�াব এলাকায় আলাদা ধম�য় রাজO ‘খািলmান’ (Land 

of the Pure) _তিরর পায়তারা কের আর এর :নতৃ£ :দয় 
িশখ চরমপিÉ :নতা জারনাইন িভ©ানওয়ালা, িযিন তার 
অনসুারীেদর িশিখেয়িছেলন :য, 6িতপ`েক ‘নরেক 
পাঠােনা’ তােদর পিবv দািয়£। :চারােগা½া ভােব পুেরা 
আিশর দশক জেুড়ই বg িহ�েুক হতOা করা হয়। 

• ১৯৮৪ সােল িশখ :দহর`ীেদর হােত তৎকালীন 
6ধানমáী ইি�রা গা~ী িনহত হেল ভারত জেুড় িশখেদর 
ওপর বীভৎস তা�বলীলা চালােনা হয়। িতন িদেনর 
মেধO ৫০০০ িশখেক হতOা করা হয়। িশখেদর বাসা 
:থেক উ�েয়, বাস :থেক নািমেয়, :দাকান :থেক তুেল 
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িনেয় হতOা করা হয়, কখনও জীবl পুিড়েয় :দওয়া হয়। 
• ১৯৮৯ সােল ‘সOাটািনক ভােস5স’ নােমর উপনOাস :লখার 
দােয় সালমান cশিদেক ফেতায়া :দওয়া হয় ইরােনর 
ধম5¢c আয়ােতা¨া :খােমিনর প` :থেক। বই� না 
পেড়ই মসুিলম িবে0 রাতারািত Jc হয় ºালাও :পাড়াও 
তা�ব। ইসলামেক অবমাননা কের :লখার দােয় এর 
আেগও মনসুর আল হা¨াজ, আলী দািm, আিজজ :নিসন, 
উইিলয়াম :নগাড5 , নািগব মাহফুজ, তসিলমা নাসিরন, ড. 
ইউনসু শািয়খ, রবাট5  gেসইন, gমায়ুন আজাদ, আয়ান 
আরিস আলীসহ অেনেকই মতুৃO পেরায়ানা :পেয়েছন। 
এেদর মেধO অেনকেকই :মের :ফলা হেয়েছ, :কউবা 
হেয়েছন পলাতক।  

• ১৯৯২ সােলর ৬ই িডেস¯র ‘রামজ±ভূিম’ িমথেক :ক© 
কের িহ� ুউ\পÉীরা শত বছেরর পুরেনা বাবির মসিজদ 
¶ংস কের। এর ফেল দাzায় ২০০০ মানষু মারা যায়, 
এর 6ভাব পেড় পা05বত� :দশ¢েলােতও। 

• ১৯৯৭ সােল আেমিরকার কOািলেফািন5য়ায় Lেগ5র @ার 
(Heaven’s Gate) নােম এক ‘ইউএফও’ ধম�য় সংগঠেনর 
৩৯ জন সদসO একেযােগ আoহতOা কের, জীবেনর 
‘পরবত�’ mের যাওয়ার লে`O। 

• বাংলােদেশ ১৯৪১ সােল িহ� ুজনসংখOা িছল শতকরা 
২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সােল ভারত ভােগর অবOবিহত পের 
তা শতকরা ২২ ভােগ এেস দাঁড়ায়। এরপর :থেকই 
সংখOালঘুেদর ওপর �মাগত অতOাচার এবং িনপীড়েনর 
ধারাবািহকতায় :দশ�েত �মশ িহ�েুদর সংখOা কমেত 
থােক। ১৯৬১ সােল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সােল কেম দাঁড়ায় 
১৩.৫%, ১৯৮১ সােল ১২.১%, এবং ১৯৯১ সােল ১০% 
এ এেস দাঁড়ায়। সাÂিতক সময়¢েলােত িহ�েুদর শতকরা 
হার কেম ৮ ভেগর িনেচ :নেম এেসেছ বেল অনিুমত 
হয়। 

• ২০০১ সােলর ১১ই :সে®¯র আেমিরকার টুইন 
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টাওয়ােরর ওপর আল কায়দা আoঘাতী িবমান হামলা 
চালায়। এই হামলায় টুইন টাওয়ার ¶েস পেড়। মারা 
যায় ৩০০০ আেমিরকান নাগিরক। এ ভয়াবহ ঘটনা 
সারা িবে0র গিত-6কৃিতেক বদেল :দয়। 

• ২০০২ সােল ভারেতর ¢জরােট দাzায় ২০০০ মানষু 
মারা যায়, উ@াÎ হয় 6ায় ১৫০,০০০ মানষু। নারী 
িনয5াতন 6কট আকার ধারণ কের। বg মসুিলম 
িকেশারী এবং নারীেক উপযু5পির ধষ5েণর পর হতOা করা 
হয়। 

• ২০০১ সােলর িনব5াচেনর পর বাংলােদেশ িবএনিপ-
জামাত িবপুল :ভােট জয়লাভ কের। িনব5াচন পরবত� 
সমেয় :বেছ :বেছ িহ�বুািড়¢েলােত আ�মণ চালােনা 
হয়। পূিণ5মা রানীর মেতা বg িকেশারীেক ধষ5ণ করা 
হয়। িনব5াচন অনিুtত হওয়ার 6থম ৯২ িদেনর মেধO 
২২৮� ধষ5েণর ঘটনা, এবং পরবত� িতন মােস 6ায় 
১০০০� ধষ5েণর ঘটনা ঘেট, যার মেধO শতকরা ৯৮ 
ভাগ িছল িহ� ুিকংবা সংখOালঘু সÂদােয়র অlগ5ত। 

• িবএনিপ-জামাত :কায়ািলশন সরকােরর সময় বাংলা 
ভাইেয়র :নতৃে£ জা\ত মসুিলম জনতার 
(:জ.এম.:জ.) উûান ঘেট। তারা পুিলেশর ছvছায়ায় 
বাংলােদেশর দি`ণাÏেল vােসর রাজ£ কােয়ম কের। 
এক� ঘটনায় একজন \ামবাসীেক হতOা কের গােছর 
সােথ উেàা কের :বেঁধ ঝুিলেয় :দওয়া হয়। সরকােরর 
প` :থেক ‘বাংলা ভাই িমিডয়ার সৃি�’ বেল িমথOা 
6চারণা চালােনা হয়। 

• ২০০৪ সােলর ২৭:শ :ফ<য়াির বাংলােদেশর 6থা-
িবেরাধী :লখক gমায়ুন আজােদর উপর হামলা চালায় 
:মৗলবাদী এক� দল। চাপািত িদেয় `ত-িব`ত কের 
:ফলা হয় তার :দহ, যা পের তােক 6লি¯ত মতুৃOর 
িদেক :ঠেল :দয়।  

• ২০০৪ সােলর ২রা নেভ¯র িচv পিরচালক িথও ভOান 
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গগেক 6কােশO রাmায় ¢িল এবং ছুিরকাহত কের হতOা 
কের সáাসী :মাহাnদ :রােয়ির। সাবিমশন নােমর দশ 
িমিনেটর এক� ‘ইসলাম িবেরাধী’ চলি»v বানােনার দােয় 
তােক :নদারলOা§েসর রাmায় 6কােশO নশৃংসভােব হতOা 
করা হয়। একই ছিবর সােথ জিড়ত থাকার কারেণ 
নারীবাদী :লিখকা আয়ান হারিস আলীেকও মতুৃO 
পেরায়ানা :দওয়া হয়।  

• ২০০৫ সােলর ৩০:শ :সে®¯র :জেল§স :পাে�ন নােমর 
এক� ডOািনশ পিvকা মহানবী হজরত মহুাnদেক িনেয় 
বOzাoক ১২� কাটু5 ন 6কাশ করেল সারা মসুিলম িবে0 
এর 6িতি�য়াLôপ ºালাও-:পাড়াও Jc হয়। 
পািকmােনর এক ইমাম কাটু5 িনে�র মাথার দাম ধায5 
কের এক িমিলয়ন ডলার। িসিরয়া, :লবানন, ইরান, 
পািকmান, বাংলােদশসহ সারা পৃিথবীেত সিহংসতায় মারা 
যায় শতািধক :লাক। িÅেটেনর মসুিলেমরা বOানার িনেয় 
িমিছল কের-‘Behead those who say Islam is a violent 

religion’। 
• ১৯৯৩ :থেক আজ পয5l ‘আিম5 অব গড’ সহ অনOানO 
গভ5 পাত-িবেরাধী ি÷�ান :মৗলবাদীরা আট জন 
ডা�ারেক হতOা কেরেছ। এই ধরেনর নশৃংসতার সব5েশষ 
িনদশ5ন ২০০৯ সােল ি÷�ান :মৗলবাদী Cট :রাডার 
কতৃ5 ক ড. জজ5  ি�লারেক হতOা। নOাশনাল অOাবরশন 
:ফডােরশেনর সরবরাহকৃত পিরসংখOান অনযুায়ী ১৯৭৭ 
সােলর পর :থেক আেমিরকা এবং কানাডায় গভ5 পােতর 
সােথ জিড়ত িচিকৎসকেদর মেধO ১৭ জনেক হতOার 
6েচ�া চলােনা হয়, ৩৮৩ জনেক হতOার gমিক :দওয়া 
হয়, ১৫৩ জেনর উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনেক 
অপহরেণর ঘটনা ঘেট।  

• বাংলােদেশ িবগত ত�াবধায়ক সরকােরর আমেল সামানO 
‘:মাহাnদ িবড়াল’ িনেয় :কৗতুেকর :জর িহেসেব ২১ 
বছর বয়সী কাটু5 িন� আিরফেক :জেল :ঢাকােনা হয়, 
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বায়তুল :মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয় 6থম আেলার 
সyাদেকর `মা 6াথ5নার নাটক 6দিশ5ত হয়। 

• আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল ধম5ানভূুিতেত আঘাত 
লাগার অজহুােত :ফসবকু ব~ কের :দওয়ার অপেচ�া 
করা হয়।  

• ২০১৩ সােল শাহবাগ আে�ালেনর উfাল সমেয় রাজীব 
হায়দার :শাভন, িযিন থাবা বাবা নােম Ëিগং করেতন, 
তােক জবাই কের হতOা করা হয়। ধৃত অপরাধীরা 
Lীকার কের ‘ঈমানী দািয়£’ পালেনর জনO 
ইসলামিবে@ষী এই Ëগারেক তারা হতOা কেরেছ।  

• ধম5বাদী দল :হফাজেত ইসলােমর চােপ ম�ুিচlার 
Ëগারেদর :\ফতার কের বাংলােদশ সরকার ২০১৩ 
সােলর পয়লা এি6ল। সুÅত Jভ, মিশউর রহমান িবব 
এবং রােসল পারেভজেক দাগী অপরাধীর মেতা হাতকড়া 
পিরেয় হািজর করা হয়। এর পর িদন আিসফ 
মিহউ¥ীনেক আটক করা হয়। দীঘ5 কেয়কমাস কারাগাের 
আটেক :রেখ তােদর জািমেন মিু� :দয়া হয়। 

• রাইফ বাদাওিয় নােমর এক Ëগারেক ধেম5র 6িত 
ি��কাল এক� িলবােরল :সৗিদ ওেয়ব সাইট 6িতtা 
এবং :লখার দােয় :\ফতার করা হয়। তােক সাত 
বছেরর :জল এবং ৬০০ চাবেুকর িবধান :দয়া হেয়েছ। 

• ২০১৪ সােলর :ম মােস নাইেজিরয়ার :বােন5া এলাকা 
:থেক ২২৩ জন Cুলছাvীেক অপহরণ কের মসুিলম জিz 
দল :বােকা হারাম। িববিৃতেত তারা বেল, ‘:মেয়েদর Cুেল 
যাওয়া উিচৎ না। বরং তােদর িবেয় িদেয় :দয়া উিচৎ। 
আ¨াহ তােদরেক িবি� কের :দয়ার িনেদ5শ িদেয়েছন’।  

 
বলা িন=েয়াজন, উপেরর িল�� :কবল িবগত কেয়ক 
শতেকর কিতপয় ধম�য় সিহংসতার আেলাকMটা মাv, 
িস~ুর বেুক িব�সুম। ধম�য় সিহংসতার পুেরা ইিতহাস 
িলিপবK করেত :গেল তা িনঃসে�েহ মহাভারতেকও 
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ছািড়েয় যােব। অ~িব0াস নামক ভাইরাস¢েলা কীভােব 
সáাসবাদী _তিরর কারখানা িহেসেব বOবèত হয়-তার 
িকছু উদাহরণ আমরা আেগই :রেখিছ এই বইেয়র 
পূব5বত� ‘ধম�য় _নিতকতা’ অধOােয়। :সখােন আমরা 
:দিখেয়িছলাম, ধম5\েÉর ভােলা ভােলা বাণী¢েলা :থেক 
ভােলামানষু হওয়ার অনেু6রণা পায় :কউ, আবার 
সáাসবাদীরা একই ধম5\েÉর ভােয়ােলw ভাস5¢েলা :থেক 
অনেু6রণা পায় সáাসী হওয়ার। :সজনOই :তা 
ধম5\É¢েলা-এেকক� :�াজান হস5-ছóেবশী ভাইরাস! 
এজনOই একই ধম5\É পাঠ কের :কউ ইgিদ নাসারােদর 
সােথ যুK করার লে`O ‘িবন লােদন’ হেয় যায়, আবার 
:কউবা পিরণত হয় সুিফ সাধেক। কী কের হলফ কের 
বলা যােব :য ধম5\É :থেক পাওয়া িনেচর ভাইরাসôপী 
আয়াত¢েলা সিতOই িজহািদ _সিনকেদর সáাসবােদ 
উৎসািহত করেছ না? পিবv :কারআন :থেক উKৃত 
করা যাক- 
 

:তামােদর উপর যুK ফরজ করা হেয়েছ… (২ : ২২১৬ 
)। 
  
আ¨াহর জনO যুK করেত থা�ন, আপিন িনেজর স�া 
বOতীত অনO :কােনা িবষেয়র িজnাদার নন! আর 
আপিন মসুলমানেদরেক উৎসািহত করেত থা�ন (৪ : 
৮৪)। 
  
:হ মিুমনগণ! :তামরা ইgিদ ও ি÷�ানেদরেক ব~ু 
িহেসেব \হণ কেরা না; তারা এেক অপেরর ব~ু। 
:তামােদর মেধO :য তােদর সােথ ব~ু£ করেব, :স 
তােদরই অlভু5 �। আ¨াহ জােলমেদরেক পথ 6দশ5ন 
কেরন না (৫ : ৫১)। 
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:য :লাক ইসলাম ছাড়া অনO :কােনা ধম5 তালাশ কের, 
কি²নকােলও তা \হণ করা হেব না এবং আিখরােত 
:স `িত\m হেব। (:কারআন ৩ : ৮৫)। 
 আর তােদর সােথ যুK করেত থােকা যত`ণ না îািl 
:শষ হেয় যায়; এবং আ¨াহর সমm g�ম 6িতিtত হেয় 
যায় (৮ : ৩৯)। 
  
:তামরা যুK কেরা আহেল-িকতােবর ঐ :লাকেদর সােথ, 
যারা আ¨াহ ও :রাজ হাশের ঈমান রােখ না, আ¨াহ ও 
তার রাসুল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের 
না এবং \হণ কের না সতO ধম5, যত`ণ না করেজােড় 
তারা িজিজয়া 6দান কের (৯ : ২৯)। 
  
অতঃপর যখন :তামরা কােফরেদর সােথ যুেK অবতীণ5 
হও, তখন তােদর গদ5 ান মােরা, অবেশেষ যখন তােদরেক 
পূণ5ôেপ পরাভূত কেরা তখন তােদরেক শ� কের :বেঁধ 
:ফল। অতঃপর হয় তােদর 6িত অন\ুহ কেরা, না হয় 
তােদর িনকট হেত মিু�পণ লও। … যারা আ¨াহর পেথ 
শহীদ হয়, আ¨াহ কখেনাই তােদর কম5 িবন� করেবন 
না (৪৭ : ৪)। 
  
অতএব, তােদর মেধO কাউেক ব~ুôেপ \হণ কেরা না, 
:য পয5l না তারা আ¨াহর পেথ িহজরত কের চেল 
আেস। অত : পর যিদ তারা িবমখু হয়, তেব তােদরেক 
পাকড়াও কেরা এবং :যখােন পাও হতOা কেরা। তােদর 
মেধO কাউেক ব~ুôেপ \হণ কেরা না এবং সাহাযOকারী 
বািনও না (৪ : ৮৯)। 
  
আর তােদরেক হতOা কেরা :যখােন পাও :সখােনই এবং 
তােদরেক :বর কের দাও :সখান :থেক … (২ : ১৯১) 
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আর :তামরা তােদর সােথ লড়াই কেরা, :য পয5l না 
:ফতনার অবসান হয় এবং আ¨াহর @ীন 6িতিtত হয় 
(২ : ১৯৩)। 
  
আিম কােফরেদর মেন ভীিতর সÏার কের :দব। কােজই 
গদ5 ােনর ওপর আঘাত হােনা এবং তােদরেক কােটা 
:জাড়ায় :জাড়ায় (৮ : ১২)। 
  
অতঃপর িনিষK মাস অিতবািহত হেল মশুিরকেদর হতOা 
কেরা :যখােন তােদর পাও, তােদর বি� কেরা এবং 
অবেরাধ কেরা। আর 6েতOক ঘাঁ�েত তােদর স~ােন 
ওঁত :পেত বেস থােকা (৯ : ৫)। 
  
যিদ :বর না হও, তেব আ¨াহ :তামােদর মম5|দ আজাব 
:দেবন এবং অপর জািতেক :তামােদর jলািভিষ� 
করেবন (৯ : ৩৯)…ইতOািদ। 

 
অেনক ইসলাম ধম5িব0াসীরা বেলন, :কারআন কখনও 
সáাসবােদ কাউেক উৎসািহত কের না, কাউেক 
আoঘাতী :বামা হামলায় 6েরািচত কের না, ইতOািদ। 
এটা সিতO সরাসির হয়ত :কারআেন বেুক :পেট :বামা 
:বেধ কােরা উপের হামেল পড়ার কথা :নই; িক| এটাও 
:তা �ক :য, :কারআন খুলেলই পাওয়া যায়-যারা 
আ¨াহর পেথ শহীদ হয়, আ¨াহ কখেনাই তােদর কম5 
িবন� করেবন না (৪৭ : ৪), :কারআেন বলা হেয়েছ-
আর যারা আ¨াহর পেথ িনহত হয়, তােদরেক তুিম 
কখনও মতৃ মেন কেরা না (৩ : ১৬৯); িকংবা বলা 
হেয়েছ-যিদ আ¨াহর পেথ :কউ যুK কের মারা যায় 
তেব তার জনO রেয়েছ জাsাত (৯ : ১১১)।  

আর আ¨াহর পেথ শহীদেদর জনO জাsােতর পুরCার 
:কমন হেব? আ¨াহ িক| এ বOাপাের খুব পিরpার- 
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তথায় থাকেব আনতনয়না রমণীগণ, :কােনা িজন ও 
মানব পূেব5 যােদর বOবহার কের িন (৫৫ : ৫৬)। 
তােদর কােছ থাকেব নত, আয়তেলাচনা তcণীগণ, :যন 
তারা সুরি`ত িডম (৩৭ : ৪৮-৪৯); সুJî (wine) 
যা পানকারীেদর জেনO সুLাদ ু(৩৭ : ৪৬)। 
  
আিম তােদরেক আয়তেলাচনা gরেদর সােথ িববাহব~েন 
আবK কের :দব (৫২ : ২)… 
  
তাবেুত অবjানকািরণী gরগণ (৫৫ : ৭২); 6বাল ও 
পóরাগ সদশৃ রমণীগণ (৫৫ : ৫৮)। 
  
উদOান, আzরু, পূণ5েযৗবনা তcণী এবং পূণ5 পানপাv (৭৮ 
: ৩৩-৩৪)। 
  
তথায় থাকেব আনতনয়না gিরগণ, আবরেণ রি`ত 
:মািতর নOায়, (৫৬ : ২২-২৩)। 
  
আিম জাsািত রমণীগণেক িবেশষôেপ সৃি� কেরিছ, 
অতঃপর তােদরেক কেরিছ িচর�মারী (৫৬ : ৩৫-
৩)। 

 
Jধু আয়তেলাচনা িচর�মারীেদর :লাভ :দিখেয়ই আ¨াহ 
`াl হন িন, বOবjা :রেখেছন :গলমানেদরও- 

সুরি`ত :মািতসদশৃ িকেশাররা তােদর :খদমেত 
:ঘারােফরা করেব (৫২ : ২৪)। ইতOািদ। 

 
:বেহেm সুরা-সািক-gর-পরীর এমন অফুরl ভা�ােরর 
\ািফক বণ5না :দেখ :দেখ অেনেকরই শহীদ হেত মন 
চাইেব! িববত5 নবাদী মেনািব^ানী সােতািস কানাজাওয়া 
:তা মেনই কেরন ইসলািম সমােজ বgগািম£ এবং 
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পাশাপািশ মতুৃOর পের উি�sেযৗবনা এবং িচর�মারী 
gিরেদর অফুরl ভা�ােরর িন¦য়তার কারেণই 
মসুিলমেদর মেধO আoঘাতী :বামা হামলাকারীেদর এত 
আিধকO :চােখ পেড়315। 

:কবল ইসলােমর িজহািদ _সিনেকরাই ভাইরাস 
আ�াl মনেনর উদাহরণ ভাবেল ভুল হেব। ‘িব0ােসর 
ভাইরাস’ :লখা� ম�ুমনায় 6কােশর পর িদগl সরকার 
‘িব0ােসর ভাইরাস এবং আনষুিzক’ নােমর এক� 
সyূরক 6বে~ ভারেতর আর.এস.এস পিরচািলত 
Cুল¢েলার পাঠOসূিচর নানা উদাহরণ হািজর কের 
:দিখেয়েছন কীভােব :ছেলিপেলেদর মেধO _শশেবই 
ভাইরােসর বীজ বপন করা হয়316। িবদOাভারতী নােমর 
এই Cুল সারােদেশর িবিভs 6ােl ছিড়েয় আেছ-সংখOায় 
6ায় ২০,০০০। 6ায় ২৫ লাখ িশ`াথ� এেত পড়ােশানা 
কের-যােদর অিধকাংশই গিরব বা িনýমধOিবf ঘেরর। 
পড়ােশানা চেল 6থম :থেক @াদশ :uিণ অবিধ। িতmা 
:সতালবােদর 6ব~ In the Name of History Examples from 
Hindutva-inspired school textbooks in India :থেক317 অসংখO 
দ�ৃাl হািজর কের িদগl :দিখেয়েছন কীভােব সতO-
িমেথOর িমেশল :দওয়া ইিতহাস পিড়েয় এেদর মগজ 
:ধালাই করা হয়- 

‘:হামার বা^ীিকর রামায়েণর একটা ভাবানবুাদ 
কেরিছেলন-যার নাম ইিলয়াড।’ 
‘:েটা ও :হেরােডাটােসর মেত 6াচীন িমশরীয় 
সভOতা ভারতীয় ভাবধারার ওপর িভিf কের 

                                                
315 Alan S. Miller & Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More 

Daughters : From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and 
Becoming a Billionaire-- Two Evolutionary Psychologists Explain Why 
We Do What We Do, Perigee Trade, 2008 

316 িব0ােসর ভাইরাস এবং আনষুিzক, িদগl সরকার, ম�ুমনা,  
 http ://mukto- mona.com/banga_blog/?p=325 
317 In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks 

in India, Online : http ://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html 
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গেড় উেঠিছল।’ 
‘গc আমােদর সকেলর মাতৃjানীয়, গcর 
শরীের ভগবান িবরাজ কেরন।’ 
একই Cুেলর ভারেতর মOােপ ভারতেক :দখােনা 
হয় বাংলােদশ, পািকmান, :নপাল, ভুটান, িত¸ত 
এমনিক মায়ানমােরর িকছু অংশ িনেয়। বলা 
হয় অেশােকর অিহংস নীিতর ফেল তার 
:সনাবািহনী যুেK উৎসাহ হািরেয়িছল। 
আেলকজা§ার নািক পুcর কােছ যুেK :হের 
িগেয় `মা6াথ5না কেরিছেলন। 
মধOযুেগর ইিতহােস সাÂদািয়কতার উ\ôপ 
আর :বিশ 6কট। সম\ ইিতহাস িশ`ায় 
মসুিলমেদর িবেদিশ শি� িহেসেব :দখােনা হেয়েছ 
: 
‘ভারেত িবেদিশ মসুিলম শাসন’ 
‘ভারেত তেলায়ার ধের ইসলােমর 6চার 
হেয়িছল। মসুিলেমরা এক হােত :কারআন 
আেরক হােত তরবাির িনেয়ই এেসিছল এেদেশ 
… আমরা তােদর পের তািড়েয় িদেত স`ম 
হেয়িছ, িক| আমােদর :য ভাইেয়রা ইসলাম ধম5 
\হণ কেরিছল, তােদর িহ�ধুেম5 ধম5াlিরত 
করেত বOথ5 হেয়িছ।’ 
‘িহ�রুা চরম অপমােনর সােথ তুিক5  শাসন :মেন 
িনেয়িছল।’ 
‘বালOিববাহ, সতীদাহ, পদ5 া6থাসহ আরও অেনক 
�সংCার মসুিলম রাজে£র 6িতি�য়া িহেসেব 
িহ�সুমােজ jান কের িনেয়েছ।’ 
‘িশবাজী আর রানা 6তাপ িছেলন 6কৃত 
Lাধীনতা সং\ামী। তারা মসুিলমেদর :দশ :থেক 
িবতািড়ত করার জনOই লড়াই কেরিছেলন।’ 
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ভারেতর Cুেলর পাঠO পুmক¢েলােত িবন কািশম, :ঘৗরী 
বা গজনীর মাহমদু বা _তমরু লং কীভােব িহ�েুদর 
হতOা কেরিছেলন তার িবmািরত বণ5না হািজর কের 
বা»ােদর মাথায় অ¤ুেরই ‘মসুিলম িবে@ষ’ 6েবশ 
কিরেয় :দওয়া হয়। :দশ িবভােগর জনO 
একতরফাভােব মসুিলমেদর দায়ী কের ইিতহাস :লখা 
হয়। আর.এস.এস-এর মেতা সáাসবাদী সাÂদািয়ক 
দলেক 6কৃত Lাধীনতাকামী এক� সংগঠন িহেসেব 
তুেল ধরা হয়। সব :থেক মজার কথা, মহাoা গা~ী 
:য এই সংগঠেনর একজেনর হােতই মারা িগেয়িছেলন, 
:সকথাও :বমালমু :চেপ যাওয়া হয়। সামি\কভােব, 
পাঠ�ম এমনভােব সাজােনা যােত সবার মেধO ভাব 
সৃি� হয় :য তােদর পূব5পুcেষরা মসুিলম ও 
ি÷�ানেদর হােত অতOাচািরত। তােদর ঘােড় দািয়£ 
বত5 ায় তার 6িতেশাধ :নওয়ার।  

২০০৮ সােলর ২৬ নেভ¯র :সইিদন 6ায় ৫০ জন 
জিz মু̄ াইেয়র তাজ :হােটেল সáাসবােদর :য তুঘলিক 
কা� Jc কেরিছল :সিদন এই ‘িব0ােসর ভাইরাস’ 
িনেয় আমরা ম�ুমনায় দীঘ5 আেলাচনা হেয়িছল। 
িব0ােসর বাইেরও রাজৈনিতক এবং অথ5ৈনিতক ইসুOসহ 
নানা ধরেনর আকষ5ণীয় 6সz উেঠ এেসিছল িবmৃত 
পিরসের। উেঠ এেসিছল কা4ীর 6সz, উেঠ এেসিছল 
ভারেত মসুিলম জনেগাtীর 6িত _বষেমOর নানা 
উদাহরণ। এটা �ক :য, কা4ীরী জনগেণর ওপর 
ভারতীয় :সনাবািহনীর লাগাতার অতOাচার, বাবির 
মসিজদ ¶ংস িকংবা ¢জরােট সাÂিতক সমেয় 
মসুিলমেদর ওপর :য ধরেনর অতOাচােরর ি�মেরালার 
চালােনা হেয়েছ তা ভুেল যাওয়ার মেতা িবষয় নয়। 
মসুিলমরা ভারেতর জনগেণর 6ায় ১৪ শতাংশ। অথচ 
তারাই ভারেত সবেচেয় িনপীিড়ত, অতOাচািরত এবং 
আথ5সামািজক িদক িদেয় িপিছেয় পড়া এক জনেগাtী। 
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এ সমm অেনক কারণ মসুিলমেদর `ুõ কেরেছ 
বছেরর পর বছর ধের। িক| এটাও �ক, পৃিথবীেত 
সামািজক অিবচার :যমন আেছ, :তমন আেছ 
সামািজক অিবচােরর নােম অ~িব0ােসর চাষ এবং 
তার 6চার। ধম5\েÉর িজহািদ বাণী¢েলা িকংবা 
সুচতুর উপােয় িবকৃত ইিতহাস তুেল ধের পরবত� 
6জ±েক মগজ :ধালাইেয়র উদাহরণ¢েলা এর 6কৃ� 
6মাণ। ম�ুমনা সদসO অপািথ5ব জামান আমােদর 
সাইেট 6ব~� িনেয় মlবO করেত িগেয় যা বেলেছন 
তা হয়ত অেনেকর মেনই িচlার :খারাক :জাগােব। 
িতিন বেলন-  

মানেুষর :কােনা :কােনা Lভাব :যমন উপযু� 
পিরেবশ পাওয়ায় িবেশষ :কােনা বংশাণরু 
পিরìুটেনর কারেণ সৃ� হয়, :তমনই :মৗলবাদী 
সáাসও ঘটেত পাের :কােনা :কােনা ধম�য় 
আেদশাবলীর উপযু� পিরেবশ পাওয়ায় পিরìু�ত 
হওয়ার কারেণ। এই উপযু� পিরেবশ 6দান 
করেত পাের অেনক কারণ, যার মেধO সামািজক 
অনাচার অবশOই অনOতম। িক| ‘Jধু’ সামািজক 
অনাচার থাকেলই :য :মৗলবাদী সáাস ঘটেব এটা 
িনি¦ত না। বংশাণরু মেতা একটা মলূ কারণও 
থাকেত হেব (:মৗলবাদী সáােসর :`েv যা হেত 
ধম5\েÉর :কােনা :কােনা :ßাক, িকংবা জািতিবে@ষী 
িবকৃত ইিতহাস চচ5 া)। আর এই ধম�য় বংশাণ ু
:কবল সামািজক অনাচােরই পিরìু�ত হয়-তাও 
হলফ কের বলা যােব না। :কােনা :কােনা ধেম5র 
আেদশাবলী এতই শি�শালী :য িবিভs পিরìুটক 
পিরেবশ অিত সহেজই সৃ� হয় আেদশাবলীর 
:জারােলা তািগেদই। আর ধম�য় মলূ কারণ না 
থাকেল সামািজক অনাচার অনOরকম সáােসর 
জ± িদেত পাের। আবার নাও িদেত পাের। 
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থাইলOাে§ অিত গিরব :বৗKরা িভ`া করেব িক| 
কখনও িহংসায় িল½ হেব না। অেনক গিরব :লাক 
চরম দািরে¾র মেধOও সততা িবসজ5 ন :দয় না। 
িত¸িতেদর ওপর অতOাচার হেয়েছ অেনক :বিশ। 
িক| িত¸েতর :লােকরা িহংসার আuয় িনেয় 
সáাসবাদী হয় িন। কােজই এটা কখেনাই বলা যায় না 
:য সামািজক অনাচারই ধম�য় সáােসর মলূ কারণ, বরং 
বলা যায় অনঘুটক মাv। 

 
িব$াস এবং বিুdমtা 
বgিদন ধেরই এ বOাপারটা 6চিলত :য, অিব0াসীরা 
সাধারণত িব0াসীেদর :চেয় অিধকতর বিুKদী½ এবং 
‘²াট5 ’ হেয় থােক। সÂিত িবিভs িববত5 নীয় 
মেনািব^ানীেদর চালােনা জিরেপ চাÏলOকর িকছু ফল 
এবং বOাখOা উেঠ এেসেছ।  

ল§ন Cুল অব ইকেনািমকেসর িববত5 ন মেনািব^ানী 
সােতািস কানাজাওয়ার চালােনা সাÂিতক গেবষণা 
(Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) :থেক 
জানা :গেছ নািmক (Atheist) এবং উদারপÉীরা (Liberal) 
সাধারণত ধািম5ক (Theist) এবং র`ণশীলেদর 
(Conservative) :চেয় অেনক :বিশ বিুKসys হেয় থােক। 
:সাশাল সাইেকালিজ :কায়াট5 ারিল জান5ােল ২০১০ সােল 
6কািশত ‘Why Liberals and Atheists Are More Intelligent’ 
শীষ5ক গেবষণাপেv উে¨খ করা হেয়েছ :য, ধািম5ক 
িহেসেব দািবদার বOি�েদর :চেয় নািmকেদর আইিকউ 
গড়পড়তা অlত ৬ পেয়w :বিশ থােক, আর র`ণশীল 
%েপর :চেয় উদারপÉী বা 6গিতশীল %েপর আইিকউ 
:বিশ থােক অlত ১২ পেয়w318।  

                                                
318  Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More 

Intelligent. 
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িচv : ধািম5কতার 6েকাপ যত বােড় পা¨া িদেয় কেম আইিকউ। 
:যমন চরম নািmকেদর গড়পড়তা আইিকউ পাওয়া :গেছ 

১০৩.০৯। আর চরম ধািম5কেদর আইিকউ ৯৭.১৪। কােজই 
নািmক িহেসেব দািবদার বOি�েদর :চেয় আিmকেদর আইিকউ 

গড়পড়তা অlত ৬ পেয়w কম থােক।  
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িচv : র`ণশীল %েপর :চেয় উদারপÉী বা 6গিতশীল %েপর 

আইিকউ অlত ১২ পেয়w :বিশ থােক।  
 
বOাপার� অধOাপক কানাজাওয়া িববত5 নীয় দিৃ�েকাণ 
:থেক বOাখOা কেরেছন তার 6কািশত গেবষণাপেv এবং 
Ëেগ 319,320। িতিন তার বOাখOায় বেলেছন, িব0াস 
বOাপারটা একসময় �েক থাকার :`েv বড় িনয়ামক 
িহেসেব কাজ কেরিছল, :সজনO :যেকােনা সংCৃিতেতই ধম5 
এবং িব0ােসর অিm£ খুেঁজ পাওয়া যায়, এবং :যেকােনা 
সমােজই ধািম5কেদর সংখOাও নািmকেদর :চেয় সাধারণত 
:বিশ (যিদও নািmকেদর সংখOা আধুিনক িবে0 
�মবধ5মান)। আর আিদম �াইব¢েলােত খুজঁেল :দখা 
যােব :সখােন জাদেুটানা :থেক Jc কের নরবিল, �মারী 
িনধনসহ হাজােরা অপিব0ােসর সমাহার। :স িদক :থেক 
িচlা করেল নািmকতা, যুি�বাদ, িব^ানমনCতা, 
িলবােরিলজম 6ভৃিত উপাদান¢েলা িববত5 নীয় :6`াপেট 

                                                
319  Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than 

Conservatives, Psychology Today, March 21, 2010 
320  Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, 

Psychology Today, April 11, 2010 
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মানবসমােজর জনO অেপ`াকৃত নতুন সংেযাজন 
(evolutionarily novel)। এবং যােদর মিmp এই নতুন নতুন 
পিরবত5 ন¢েলা ধারণ করার জনO :বিশ নমনীয়, তারাই 
বিুKদী½ িহেসেব আিবভূ5 ত হেয়েছ। :সজনOই নািmেকরা 
আিmকেদর :থেক :বিশ ²াট5  িহেসেব আিবভূ5 ত হয়, 
িববত5 নীয় মেনািব^ােনর ‘সাভানা অনকু ’ অনযুায়ী এটা 
ঘেট বেল গেবষণাপেv দািব করা হেয়েছ। :সজনOই 
একজন িব0াসী সারা পOািলন িকংবা ‘উইচ’ খOাত 
ি�ি�ন ওেডেনেলর :চেয় :বৗিKক মনেন একজন িরচাড5  
ডিকï িকংবা একজন িবল মার অেনক এিগেয় থােকন 
আজেকর দিুনয়ায়। ‘সদালাপী’:দর :চেয় যুি�েত, 
বিুKেত আর সাংCৃিতকভােব অ\গামী থােকন 
‘ম�ুমনা’রা। এর কারণ অনসু~ান করেত িগেয় সবেচেয় 
চাÏলOকর ফলাফল� এেসেছ ইউিসএসিড এবং হাভ5 ােডর 
সাÂিতক একটা :যৗথ গেবষণা :থেক :যখােন :ডাপািমন 
িনভ5 র DRD4 িজন�েক িচি'ত করা :গেছ বেল দািব 
করা হেয়েছ, এবং যার একটা িবেশষ ভOািরয়াw 
উদারপÉীেদর মােঝ :দখা যায়321। এ িজন�েক বgল 
6চািরতভােব ‘অিভনব£ অনসু~ানী’ িজন (novelty 
seeking gene) িহেসেব আখOািয়ত করা হেM। যােদর মেধO 
এ িজন�র অিm£ আেছ, তার একটা বড় অংশ পিরণত 
বয়েস উদারপÉী মতাদেশ5র সােথ যু� হেয় পেড়ন বেল 
গেবষণায় উেঠ এেসেছ।  

এ বOাপাের একটা মজার িবষয় মেন পড়ল। 
আেমিরকার 6চ� র`ণশীল ফ³ চOােনেলর িনউজ :হা� 
শন হOািন� আর িবল ও রাইিল 6িতিদনই মািক5 ন 
জনগণেক মেন কিরেয় :দন :য কীভােব ‘িলবােরল 
িমিডয়া’ সবিকছু অিধকার কের মগজ :ধালাই করেছ! 

                                                
321 Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. 

Fowler. Friendships Moderate an Association between a Dopamine Gene 
Variant and Political Ideology. The Journal of Politics, 2010; 72 (04) : 1189 
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কথাটা :য খুব :বিশ িমথOা তা অবশO নয়। হিলউড 
িসেনমা :থেক Jc কের (ফ³ বােদ) 6ায় 6িত� 
িনউজ চOােনলই :মাটাম�ু িলবােরলেদর দখেল বলা যায়। 

পাশাপািশ :শা িবজেনস, ি�েয়�ভ রাই�ং, 
অOাি�িভজম :থেক Jc কের অOাকােডিময়াও :মাটাম�ু 
িলবােরলরাই রাজ£ করেছ। আসেল এর কারণ খুব 
সহজ। িমিডয়া িলবােরলেদর হােত চেল যােM কারণ 
র`ণশীলেদর :চেয় তারা :বিশ বিুKমান, :চৗকস, বিুKদী½ 
এবং অিধকতর :বিশ উ�াবনী শি�র অিধকারী। 
বাংলােদেশও কিব সািহিতOকসহ যারা িশ কলা এবং 
সংCৃিতর সােথ জিড়ত থােকন তােদর মেধO উদারপÉী 
:লােকর সংখOা অেপ`াকৃত :বিশ থােক, এবং তােদর 
মেধOই অিব0াসীেদর সংখOা :বিশ পাওয়া যায়।  
 

 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 394 

 
 
িচt : একজন 6থাগত িব0াসীর :চেয় অেনক এিগেয় থােকন 
একজন সেচতন নািmক :বৗিKক মনন, যুি�, বাmবতা এবং 

²াট5 েনেস।  
 

অিব0াসীরা Jধু ²াট5  নয়, গেবষণায় :দখা :গেছ 
_নিতক িদক িদেয়ও অিব0াসীরা িব0াসীেদর :চেয় অেনক 
অ\গামী। নািmক এবং 6গিতশীল পিরবাের িশJ 
িনয5াতন কম হয়, তারা নারী িনয5াতন কম কের থােক, 
তােদর পিরবাের িববাহ িবেMেদর হার কম, তারা 
একগামী সyেক5  আjাশীল থােক, তারা পিরেবশ সেচতন 
থােক ধািম5কেদর :চেয় :ঢর :বিশ। সংখOালঘুেদর 6িত 
সিহHুতা এবং সংখOালঘুেদর অিধকােরর 6িত 
সেচতনতাও িব0াসীেদর তুলনায় নািmকেদর মেধO অেনক 
:বিশ :দখা যায়। এর কারণ, অিব0াসীরা সাধারণত 
যুি�, মানবতা এবং বাmবতার :6`াপেট িবষয়¢েলা 
িবেবচনা কেরন, অ~িব0ােসর বেল নয়। 
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িব$াস ও দািরd4 
িব0াস Jধু মানিসকভােবই বOি�েক পz ুএবং ভাইরাস 
আ�াl কের :ফেল না, পাশাপািশ এর সািব5ক 6ভাব 
পেড় এক� :দেশর অথ5নীিতেতও। সাÂিতক বg 
গেবষণায়ই :বিরেয় এেসেছ :য দািরে¾র সােথ 
ধম5িব0ােসর 6তO` :যাগােযাগ আেছ। সÂিত 6কািশত 
(অগা�, ২০১০) গOােলাপ জিরপ :থেক :দখা :গেছ 
পৃিথবীর সবেচেয় হতদির¾ :দশ¢েলার মেধOই ধম�য় 
িব0ােসর 6ভাব সব5ািধক322। আপনার িব0াস 6াতOিহক 
জীবনযাvায় :কােনা 6ভাব :ফেল িকনা, এর িভিfেত 
২০০৯ সােল :য জিরপ চালােনা হয়, তােত :দখা যায় 
পৃিথবীর সব5ািধক দাির¾Oিক� :দশ¢েলা :থেকই ‘হOাঁ 
বাচক’ উfর উেঠ এেসেছ। আর তািলকােত 6থেমই আেছ 
বাংলােদেশর নাম।  
 
 
 
 

                                                
322 Religiosity Highest in World’s Poorest Nations, Gallup’s global reports, 

August 31, 2010 
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িচt : 
গOােলাপ 
জিরপ 
:থেক :দখা 
:গেছ 
পৃিথবীর 
সবেচেয় 
হতদির¾ 
:দশ¢েলার 
মেধOই 
ধম�য় 
িব0ােসর 
6ভাব 
সব5ািধক 
 

সÂিত উপেরর এই গOােলাপ জিরেপর ওপর িভিf কের 
িনউইয়ক5  টাইমস পিvকায় িবেßষণমলূক এক� 
সyাদকীয় 6কািশত হেয়েছ323। কলািম� চাল5স :Ëা 
সyাদকীয়�েত বেলন- 

একশ� :দেশর মেধO ২০০৯ সােল গOােলাপ জিরপ 
চালােনা হেয়েছ এবং :দখা :গেছ দািরে¾Oর সােথ 
ধম5িব0ােসর এক� 6তO` :যাগােযাগ আেছ। ধনী 
:দশ¢েলা কম ধম56বণ আর দির¾ :দশ¢েলােতই 
ধম5াে±াদনা :বিশ দশৃOমান।  

 
িনউইয়ক5  টাইমেসর উ� 6ব~�েত চমৎকার এক� 
\াফও সংযু� হেয়েছ, :য� িনেজই দািরে¾Oর সােথ 
ধম5িব0ােসর সyক5 েক বOাখOা করার জনO যেথ�- 
 
                                                
323 Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published : 

September 3, 2010 
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িচv : গOােলাপ জিরেপর ওপর িভিf কের িনউইয়ক5  
টাইমস পিvকায় িবেßষণমলূক এক� সyাদকীয়েত 

6কািশত। 
উপেরর \ােফর গড়পড়তা পেয়w¢েলার :�§ িবেßষেণ 
আনা :যেত পাের। যিদ :কউ :কােনা :দেশর ধম�য় 
6ভাব এবং পার কOািপটা \স :ডােমি�ক 6ডাে�র ট 
এক� ব�েরখার মাধOেম তুেল ধেরন তেব :রখিচv� 
দাঁড়ােব অেনকটা এরকম- 
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িচv : :দেশর ধম�য় 6ভাব বনাম পার কOািপটা িজিডিপর ট 
 
এই \াফ� িনেয় আমরা ম�ুমনা Ëেগ অেনক আেলাচনা 
কেরিছ। এ� অধOাপক িভ�র :�zেরর ‘িনউ এিথজম’ 
বইেয় আেছ। ইwারেনেটও অেনক সাইেট \াফ� পাওয়া 
যােব324।  

\াফ� ল`O করেলই পাঠেকরা :দখেবন :য, 
আেমিরকা এবং �েয়েতর মেতা দেুয়ক� :দশ ছাড়া 
বািক সব কমেবিশ :দশই এই \ােফর :কািরেলশন সমথ5ন 
কের। আেমিরকা অনOতম সMল :দশ (গড় িজিডিপ 
$৪৬,০০০) হওয়া সে�ও ধেম5র 6ভাব :বিশ। ধনসyেদ 

                                                
324 World Publics Welcome Global Trade — But Not Immigration, Summary 

of Findings, http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome-
global-trade-but-not-immigration/  
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শীষ5jানীয় :দশ হওয়া সে�ও :দশ�র ধম�য় 6ভােবর 
পিরমাপ দাির¾OিÃ� :মি³েকা, আেজ5 িwনা িকংবা 
িচিলর সািরেত রেয় :গেছ। :কন এই বOিত�ম তা 
বOাখOা করা :যেত পাের। এক� কারণ :তা অবশOই 
সা\াজOবাদী :চতনার িবকাশ। এক� :দশ যখন 
`মতার শীেষ5 উেঠ যায়, সামিরকভােব আ\াসী হেয় 
উেঠ, তখন আভOlরীণ @ে+র কারেণ 6গিতশীল 
_বিশ�O¢েলা হারােত থােক। ি\ক এবং :রামান 
সভOতার :শষিদেকও একই বOাপার ঘেটিছল। এর 
বাইের, আেরক� বড় কারণ, আেমিরকার পুিঁজবাদ ধম5 
িজিনসটােকও আভOlরীণভােব ‘বOবসা’র পয5ােয় িনেয় 
:যেত :পেরেছ। এখােন চাচ5 েক :ক© কের :য সমm 
উৎসেবর আেয়াজন করা হয়, তা আসেল ধম�য় 
পিরবিৃfর বাইের িগেয়ও সাধারণ জনগণেক আকৃ� 
কের। সাধারণ বসl উৎসব (ফল :ফি�ভাল) :থেক 
Jc কের :ছাট :ছাট :ছেল-:মেয়েদর ÃািসকOাল 
িপয়ােনা বাজনার :বিশরভাগই এখােন চচ5 ােকি©ক। 
এই ‘আেমিরকান অOােনামািল’ আর অLাভািবক উপােয় 
অিজ5 ত :তল সমKৃ মধO6ােচOর কেয়ক� :দেশর কথা 
বাদ িদেল ধম5 এবং দািরে¾Oর একটা ò� সyক5 ই 
পাওয়া যায়। নবায়নেযাগO শি�র িবকাশ এবং এ 
সং�াl 6যুি�র উûােনর ফেল ভিবষOৎ পৃিথবীেত 
:তেলর দাম পেড় :গেল মধO6ােচOর :দশ¢েলাও এভােব 
বOিত�ম িহেসেব থাকেব না বলাই বাgলO। 

এই দইু এক� অOােনামািল তথা ‘অLাভািবকতা’ 
বাদ িদেল \াফ :থেক ধম5 এবং দািরে¾Oর একটা ò� 
সyক5 ই পাওয়া যায়। \াফ :দখেল :য :কউ বঝুেব 
:য :দেশ ধম�য় 6ভাব যত বাড়েছ, :সইসােথ পা¨া 
িদেয় বাড়েছ দাির¾O আর ধম�য় 6ভাব :যখােন কম 
মানেুষর সMলতাও :বিশ। বOাপার কী? 
বOাপার :তা সাদা :চােখই :বাঝা যাওয়ার কথা। :য 
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সমm :দশ যত দাির¾OিÃ�, :সসব :দেশই ধম5 িনেয় 
:বিশ নাচানািচ হয়, আর শাসেকরাও :সসব :দেশ 
ধম5েক হািতয়ার িহেসেব বOবহার কের। :সজনOই 
দাির¾OিÃ� :দশ¢েলােত ধম5 খুব বড় একটা িনয়ামক 
হেয় কাজ কের সবসমেয়ই। িকংবা বOাপারটা 
উেàাভােবও :দখা :যেত পাের ধম5েক অিতির� 6uয় 
:দওয়া, িকংবা ল_ঝ_ করা, িকংবা জাগিতক 
িবষয়আশেয়র :চেয় ধম5েক মাvািতির� :বিশ ¢c£ 
:দওয়ার কারেণই :সসমm :দশ¢েলা 6যুি�, ^ান 
িব^ােন িপিছেয় এবং সেব5াপির দির¾। িকছুিদন আেগ 
বাংলােদশ সরকার :মা¨ােদর :তায়াজ করেত :ফসবকু 
ব~ কের িদেয়িছল। :য :দশ জাগিতক িবষেয়র :চেয় 
ঠুনেকা িব0াস িনেয়ই মf থােক, :স :দশ অথ5-_বভব 
^ান িব^ােন উsত হেয় যােব-এটা িক আশা করা 
যায়? ধেম5র রিশ আমােদর :পছেন :টেন :রেখেছ 
অেনকটাই। িব0ােসর ভাইরােসর এরেচেয় বড় �ফল 
আর কী হেত পাের! তাই ‘িব0ােস িমলায় বÎ, তেক5  
বgদরূ’ বেল কিথত িব0াসীেদর :তাতা পািখর মেতা 
আওড়ােনা বgল 6চািরত উি��েক সামানO বদেল 
িদেয় আমরা বলেত পাির- 

িব0ােস িমলায় দাির¾O, অিব0ােস 
বgদরূ! 

ভাইরাস pিতেষধক 
তাহেল এই সáােসর ভাইরাস 6িতেরাধ করা যায় কী 
কের? ভাইরাস :য 6িতেরাধ করেতই হেব-এ িনেয় 
কােরা সে�হ থাকার কথা নয়। এ ভাইরাস 6িতেরাধ 
না করেত পারেল এ ‘সভOতার কOাïাের’ ôপ িনেয় 
আমােদর সমm অজ5 নেক ¶ংস করেব। মু̄ াইেয় 
িফদাইন হানার পর পরই ম�ুমনায় িলিখত এক� 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 401 

6বে~ ড. িবব পাল বেলিছেলন 325 - 
রা·, পিরবার, সমাজ ইতOািদর ধারণা¢েলার 
_বিবক পিরবত5 ন হেM-তখন মধOযুগীয় 
ধম5¢েলার আিoক উsিতর িকছু বাণী ছাড়া আর 
িকছুই আমােদর :দওয়ার :নই। :সই আিoক 
উsিতর িনদান ধম5 ছাড়াও িব^ান :থেকই পাওয়া 
যায়-তবওু :কউ আিoক উsিতর জনO ধািম5ক 
হেল আপিf করার িকছু :নই। িক| ধম5পালন 
যখন তার িহ� ুবা মসুলমান পিরচয়েবাধেক উেC 
িদেM-:সটা খুব ভয়ংকর। ধম5 :থেক :সই 
িবষটােক আলাদা করেত না পারেল, এ¢েলা 
আমােদর সভOতার কOাïার হেয় আমােদর সমm 
অজ5 নেক ¶ংস করেব। 

 
অথ5াৎ, এ ভাইরাসেক না থািমেয় বাড়েত িদেল 
একসময় সারা :দহটােকই :স \াস কের :ফলেব। 
অধOােয়র 6থম িদেক :দওয়া লOাংেসট Úুক পOারাসাইট 
আ�াl িপপঁড়ার উদাহরেণর মেতা মানবজািতও 
একসময় কের তুলেব িনেজেদর আoঘাতী, মড়ক :লেগ 
যােব পুেরা সমােজ। তাই িক আমরা চাই? 

না, :কােনা সুj মিmেpর মানষুই তা চাইেত পােরন 
না। তাহেল এই সং�মেণর হাত :থেক র`া পাওয়ার 
উপায় কী? এই ভাইরাস সং�মণ :থেক বাঁচবার জনO 
গেড় :তালা দরকার অOািwবিড, সহজ কথায় _তির 
করা দরকার ভাইরাস 6িতেষধেকর। আর এই 
সাংCৃিতক ভাইরাসেক 6িতেরাধ করেত পাের আমার–
আপনার মেতা িবেবকসys 6গিতশীল মানেুষরাই। 
আমরা িক| আসেলই মেন কির-এই অOািwবিড _তির 

                                                
325 মু̄ াই এ িফদাইন হানা- এক� িবেßষণ, িবব পাল, ম�ুমনা  
 online : http ://mukto-mona.com/banga_blog/?p=288  
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করেত কায5কর ভূিমকা রাখেত পাের আমােদর 
ম�ুমনার মেতা িব^ানমনC, যুি�বাদী সাইট¢েলা; 
ভূিমকা রাখেত পাের িব0ােসর িনগড় :থেক :বcেনা 
মানবতাবাদী %প¢েলা এবং ম�ুবিুKর চচ5 াকারী 
বOি�বগ5326। দরকার সকেলর সিnিলত 6েচ�ার, 
দরকার :খালস :ছেড় :বcেনার মেতা সৎ সাহেসর, 
দরকার আমার-আপনার সকেলর সামি\ক সিদMার। 
আপনার আমার এবং সকেলর আেলািকত 6েচ�ােতই 
হয়ত আমরা একিদন স`ম হব সমm িব0াসিনভ5 র 
‘পOারাসাই�ক’ ধOান ধারণা¢েলােক তাড়ােত, এিগেয় 
:যেত স`ম হব িব0ােসর ভাইরাস-ম�ু িনেরাগ 
সমােজর অভী� লে`Oর িদেক।  

ড. ডOােরল :র :য কথা¢েলা বেল তার ‘গড 
ভাইরাস’ বই� :শষ কেরেছন327, :স কথা¢েলা উ»ারণ 
কের আমরাও সমাি½ টানেবা এই অধOায়�র- 

ভাইরাস-ম�ু জীবেনর আLাদন :কােনা সুিনিদ5� 
গlবO নয়, বরং এক� চলমান যাvাপেথর নাম। 
আমরা সবাই এই ভাইরাস িদেয় :কােনা না 
:কােনাভােব আ�াl এবং আমরা িনেজেদর 
অজােlই বেয় িনেয় যাই অসুj িব0াস, মতামত 
িকংবা ধারণা। িশJ বয়েসই ধম�য় িব0ােসর 
পানপাv হােত তুেল িদেয় আমােদর অেনেকর 
মাথাই আ�াl কের :ফলা হেয়েছ। আ�াl 
মননেক 6িতেষধক িদেয় ধীের ধীের সুj কের 
:ফলাই হেব আমােদর যাvাপেথর ল`O। আমরা 
যিদ ঈ0র-ভাইরােসর �ফল¢েলা স¯ে~ সব5দা 
সেচতন থাকেত পাির, তেবই আমরা ভাইরাস-ম�ু 
সমাজ 6তOাশা করেত পাির।  

                                                
326  অিভিজৎ রায়, িব0ােসর ভাইরাস, জাগৃিত, ২০১৪ 
327 Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, 

IPC Press; First edition, December 5, 2009 
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আমােদর ধারণা, নতুন িদেনর নািmেকরাই ভাইরাস-
ম�ু সমাজ িনম5ােণ উে¨খেযাগO ভূিমকা রাখেব 
ভিবষOেতর পৃিথবীেত। আর নতুন িদেনর নািmকেদর 
�িমক 6েচ�ার িকছু িনদশ5ন তুেল ধরা হেব পেরর 
অধOােয়।  
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ন ব ম  অ ধOা য়  
নতুন িদেনর নািsকতা : আগামী 

িদেনর ভাইরাস-মkু সমাজ 
 

ঈ0র খুবই ভzরু; িব^ােনর :ছাª এক� ফুলিক অথবা 
একটু সাধারণ ^ানই তােক :মের :ফলেত স`ম। 

চ4াপম4ান cকােয়ন 
 
িব$ােসর দীনতা 
১৬৩৩ সাল। পৃিথবী সূেয5র চািরিদেক ঘুরেছ-বাইেবল 
িবেরাধী এই সতO কথা বলার অপরােধ চাচ5  খOাতনামা 
িব^ানী গOািলিলওেক অিভযু� করল ‘ধম5ে¾ািহতার’ 
অিভেযােগ। গOািলিলও তখন 6ায় অ~, বয়েসর ভাের 
নOু3। অসুj ও বKৃ িব^ানীেক :জার কের :Úােরï 
:থেক :রােম িনেয় যাওয়া হেলা, হাঁটু :ভেঙ সবার 
সামেন :জাড় হােত `মা 6াথ5না কিরেয় বলেত বাধO 
করা হয় এতিদন গOািলিলও যা 6চার কেরিছেলন তা 
ধম5িবেরাধী, ভুল ও িমথOা। বাইেবেল যা বলা হেয়েছ 
:স�ই আসল, স�ক-পৃিথবী িjর অনড় :সৗর জগেতর 
:কে©328। গOািলিলও 6াণ বাঁচােত তাই করেলন। :পাপ 

                                                
328 পিবv বাইেবেল আেছ,  

 ‘আর জগৎও অটল�তা িবচিলত হেব না’ (�িনকলস ১৬/৩০) 
 ‘জগৎ ও সুিjর, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১) 
 ‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন’ (সাম ৯৬/১০) 
 ‘িতিন পৃিথবীেক এর িভিfমেূলর ওপর jাপন কেরেছন, তা কখেনা 

িবচিলত হেব না’ (সাম ১০৪/৫) ইতOািদ। এ 6সেz আরও :দখুন 

বইেয়র ষt (িব^ানময় িকতাব) অধOায়�।  
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ও ধম5সংjার সnুেখ গOািলিলও :য Lীকােরাি� ও 
6িত^াপv Lা`র কেরন, তা িব^ান সাধনার 
ইিতহােস ধম�য় :মৗলবাদীেদর িনম5মতার এবং ^ান 
সাধকেদর কােছ :বদনার এক ঐিতহািসক দিলল329- 

আিম :Úােরïবাসী Lগ�য় িভেïি�ও গOািলিলওর 
পুv, সfর বৎসর বয়C গOািলিলও গOািলিল 
সশরীের িবচারাথ5 আনীত হেয় এবং অিত 6খOাত 
ও সnানাহ5 ধম5যাজকেদর (কািড5 নাল) ও িনিখল 
ি÷�ীয় সাধারণতেá ধম5িবcK আচরণজিনত 
অপরােধর সাধারণ িবচারপিতগেণর সnুেখ 
নতজান ু হেয় Lহেm ধম5\É òশ5-পূব5ক শপথ 
করিছ :য, :রােমর পিবv কOাথিলক ি÷�ধম5 
সংjার @ারা যা িকছু িশ`াদান ও 6চার করা 
হেয়েছ ও যা িকছুেতই িব0াস jাপন করা হেয়েছ 
আিম তা সবসময় িব0াস কের এেসিছ, এখনও 
কির এবং ঈ0েরর সহায়তা :পেল ভিবষOেতও 
করব। সূয5 :ক©jেল অবিjত ও িন¦ল এôপ 
িমথOা অিভমত :য কীôপ শা¡িবেরাধী :সসব 
িবষয় আমােক অবিহত করা হেয়িছল; এ িমথOা 
মতবাদ সyূণ5ôেপ পিরহার কের এর সমথ5ন ও 
িশ`াদান :থেক সব56কাের িনবfৃ থাকেত আিম 
এই পিবv ধম5সংjা কতৃ5 ক আিদ� হেয়িছলাম। 
িক| তৎসে�ও :স একই িনি�ত ও পিরতO� 
মতবাদ আেলাচনা কের ও :কােনা সমাধােনর 
:চ�ার পিরবেত5 :সই মতবােদর সমথ5েন :জারােলা 
যুি�তেক5 র অবতারণা কের আিম এক� \É 
রচনা কেরিছ। এজনO গভীর সে�হ এই :য আিম 
ি÷�ধম5িবcK মত :পাষণ কের থািক। .... 

                                                
329 অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অ¤ুর 

6কাশনী, ২০০৬ 
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অতএব সzত কারেণ আমার 6িত আেরািপত এই 
অিতেঘার সে�হ ধম5াবতারেদর ও কOাথিলক 
সÂদায়ভু� 6েতOেকর মন হেত দরূ করার 
উে¥েশO সরল অlঃকরেণ ও অকপট িব0ােস শপথ 
কের বলিছ :য পূেব5া� îাl ও ধম5িবcK মত 
আিম ঘৃণাভের পিরতOাগ কির। ...আিম শপথ 
কের বলিছ :য, আমার উপর এ জাতীয় সে�েহর 
উে¾ক হেত পাের, এôপ :কােনা িবষয় স¯ে~ 
ভিবষOেত আর কখনও িকছু বলব না বা িলখব 
না। এôপ অিব0াসীর কথা জানেত পারেল অথবা 
কারও ওপর ধম5িবcK মতবাদ :পাষেণর সে�হ 
উপিjত হেল পিবv ধম5সংjার িনকট অথবা 
:যখােন অবjান করব :সখানকার িবচারেকর 
িনকট আিম তা ^াপন করব। শপথ িনেয় আিম 
আরও 6িত^া করিছ :য, এই পিবv ধম5সংjা 
আমার ওপর :যসব 6ায়ি¦েfর িনেদ5শ 6দান 
করেব আিম তা gবg পালন করব। এসব 6িত^া 
ও শপেথর :যেকােনা এক� যিদ ভz কির তাহেল 
শপথভzকারীর জনO ধম5ািধকরেণর পিবv 
অনশুাসেন এবং সাধারণ অথবা িবেশষ আইেন 
:যসব িনয5াতন ও শািmর বOবjা আেছ তা আিম 
মাথা :পেত \হণ করব। অতএব ঈ0র ও :যসব 
পিবv \É আিম òশ5 কের আিছ এরা আমার 
সহায় :হান। আিম উপের কিথত গOািলিলও 
গOািলিল শপথ \হণ ও 6িত^া করলাম এবং 
িনেজেক উপযু5�ভােব ব~েন আবK রাখেত 
6িত`ত হলাম। এর সা`O িহেসেব Lহmিলিখত 
শপথনামা যার 6িত� অ`র এইমাv আপনােদর 
পাঠ কের Jিনেয়িছ তা আপনােদর িনকট সমপ5ণ 
করিছ। (২২:শ জনু, ১৬৩৩ ি÷�াÜ, :রােমর 
িমনাভ5 া কনেভw)। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 407 

  
:শানা যায়, এর মেধOও একবার আকােশর িদেক 
তািকেয় বKৃ গিণত^-:জOািতিব5দ Lগেতাি� 
কেরিছেলন-‘তার পেরও িক| পৃিথবী �কই ঘুরেছ’। 
ধম5ে¾ািহতার অিভেযাগ িনেয়ই গOািলিলওর মতুৃO হয় 
১৬৪২ সােল, িনজ গৃেহ, অlিরন অবjায়। Jধু 
গOািলিলওেক অlিরন কের িনয5াতন :তা নয়, <েনােক 
:তা পুিড়েয়ই মারেলা ঈ0েরর সুপুvরা। তারপরও িক 
সূেয5র চািরিদেক পৃিথবীর :ঘারা :ঠকােনা :গল?  

Jধু গOািলিলও বা <েনা নয়, ইিতহাস পয5ােলাচনা 
করেল :দখা যােব, হাইেপিশয়া, এনাে³ােগারাস, িফিল6াস 
পOারােসলসাস, এনা� িসম§, লিুসিলও ভািনিন, টমাস 
িকড, ðািïস :কট, বােথ5ৗেলািমউ, িলেগট, ইবেন খািলদ, 
িজরহাম, আল িদিমিC, ওমর _খয়াম, ইবেন িসনা, ইবেন 
বাজা, আল িক�ী, আল রািজ িকংবা ইবেন cশদসহ 
অেনকেকই ধম5া~েদর হােত িনগৃহীত এবং িনয5ািতত 
হেয় িনহত হেত হয়। ম�ুমনা :লখেকরা এধরেনর 
িনপীড়েনর অেনক পিরসংখOান হািজর কেরেছন তােদর 
বইপেv330।  
 
িব$ােসর উdব 
িব0ােসর উ�ব সমােজ কীভােব হেলা তা িবিভs 
আেলাচক িবিভsভােব িবেßষণ কেরন, করেবন, 
অতীেতও কেরেছন। তেব আমরা-এ বইেয়র দজুন 
:লখক মেন কির, িব0ােসর পুেরা বOাপার�েক আসেল 
নতৃাি�ক, সামািজক এবং _জবৈব^ািনক দিৃ�েকাণ 
:থেক না :দখেল িবষেয়র সyূণ5তা আেস না। এ 
                                                
330 এ 6সেz :দখুন, নcুdামান মািনক, ইসলােমর িচlার ইিতহােস 

যারা সেতOর শহীদ, ‘িব^ান ও ধম5- সংঘাত নািক সমåয়?’, 

ম�ুমনা ই-বকু।  
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বইেয় আমরা :সই দিৃ�েকাণ :থেকই িব0ােসর উ�ব 
িনেয় আেলাচনা কেরিছ,যা আধুিনককােল ধম5সং�াl 
গেবষণার সবচাইেত অ\সর এবং সজীব :`v বেল 
মেন করা হয়। আমরা বই� িলখেত িগেয় িব0ােসর 
অবদানেক গােয়র :জাের অLীকার কির িন। আমরা 
আমােদর বইেয় Lীকার কেরিছ :য, ‘িব0াস’ বOাপারটা 
মানব জািতর :বেঁচ থাকার :পছেন হয়ত :কােনা 
বাড়িত উপাদান :যাগ কেরিছল একটা সময়। মানষু 
আিদমকাল :থেক বg সংঘাত, মারামাির এবং র�`য়ী 
যুেKর মেধO িদেয় িগেয় আজ এই পয5ােয় এেস 
:পৗঁেছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যুK করাটা 
িছল মানবজািতর �েক থাকার :`েv অেনক বড় 
িনয়ামক। :য :গােv িব0াস ঢুিকেয় িদেত পারা 
িগেয়িছল :য :যাKারা সাহেসর সােথ যুK কের মারা 
:গেল পরেলােক িগেয় পােব অফুরl সুখ, LাM�O, gর 
পরী উি�sেযৗবনা িচর�মারী অQরা, (আর :বেঁচ 
থাকেল :তা আেছই সাহসী :যাKার িবশাল সnান 
আর পুরCার)-তারা হয়ত অেনক সাহিসকতার সােথ 
যুK কেরেছ এবং িনেজেদর এই যুKংেদহী িজন পরবত� 
6জে± িবmৃত করেত সহায়তা কেরেছ।  

এই বইেয় আমরা মানবসভOতােক িশJেদর 
মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরিছ। আমরা :দিখেয়িছ, 
িশJেদর :বেঁচ থাকার 6েয়াজেনই একটা সময় পয5l 
অিভভাবকেদর সমm কথা িনি@5ধায় :মেন চলেত হয়। 
িশJরা একটা িনিদ5� বয়স পয5l তার অিভভাবেকর 
কথা িনি@5ধায় িব0াস কের এবং পালন কের বেলই 
তারা িবপদ :থেক র`া পায়, �েক থাকেত পাের। 
িক| িশJ�র অিভভাবেকরাই যখন অসংখO ভােলা 
উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছু ম� বা 
�সংCারাMs উপেদশও :দয়, তখন িশJর পে` স�ব 
হয় না :সই ম� িব0াসেক অনO দশটা িব0াস িকংবা 
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ভােলা উপেদশ :থেক আলাদা করার। :সই ম�িব0াসও 
বংশপরyরায় :স বহন করেত থােক অবলীলায়। সব 
িব0াস খারাপ তা আমরা বিল িন, িক| আমরা বলেত 
:চেয়িছ, অসংখO ম� িব0াস হয়ত ভাইরােসর মেতা 
একটা সময় 6গিতেক থামােত চায়, সভOতােক ¶ংস 
কের। ডাইিন :পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধম� এবং 
কােফরেদর 6িত ঘৃণা, মরুতাদেদর হতOা-এ¢েলার 
উদাহরণ :তা হােতর সামেনই আেছ। এ¢েলা :য 
িব0ােসর 6সাের :বেড় ওঠা ðাে¤ন�াইন ছাড়া িকছু 
নয়, তােত অেনেকই একমত হেবন। কীভােব িব0াস 
িনভ5 র বOবjা �েক আেছ, কীভােব আমরা িব0াস¢েলা 
বংশ পরyরায় 6জ± :থেক 6জে± ছিড়েয় :দই তা 
বঝুেত হেল সামািজক জীবিব^ােনর আধুিনক 
গেবষণা¢েলােক বঝুেত হেব। িরচাড5  ডিকï তার 
‘:সলিফশ িজন’ বইেয় আর সুজান ËOাকেমার তার 
‘িমম :মিশন’ বইেয় কীভােব িব0াস বংশপরyরায় 
�েক থােক অেনক আকষ5ণীয় উদাহরণ হািজর 
কেরেছন। আমরাও এই বইেয়র স½ম এবং অ�ম 
অধOােয় িব0ােসর আধুিনক _ব^ািনক িবেßষণ হািজর 
কেরিছ।  

মানবসভOতার সূচনা পেব5 ধম5 িছল জাদিুবদOা 
:কি©ক, অেনক নবী পয়গ¯র িছেলন আসেল জাদকুর। 
বgকাল আেগ, সাভানা অÏেল বসবাসকারী মানেুষর 
এক :গােvর কথা িচlা করা যাক। :গােvর সব 
মানেুষর সামেন একজন সামান, ºলl আ¢েন ছঁুেড় 
িদেলন মেুঠাভিত5  কােলা ¢েড়া। সেz সেz তীÅ 
িবেìারেণ আ¢েনর িশখা উপের উেঠ :গল। দশ5কেদর 
কােছ ঘটনা� গণO হেলা জাদ ু িহেসেব। এবং এই 
‘অিত6াকৃত ঘটনা’ সবার সামেন ঘটােনার জনO 
সামান িনেজেক দািব করেলন সবার :চেয় আলাদা 
একজন, িবেশষ `মতার অিধকারী িহেসেব। উদাহরণ 
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িহেসেব সামেন আনা :যেত পাের সামানেদর দ�ৃাlেক। 
সামান :গাvভু�রা তােদর মেন থাকা অসংখO 6k ও 
িবিভs ঘটনা :ক ঘটােMন এমন 6েkর উfর না 
:পেয় @ারj হেতন জাদকুর সামানেদর কােছ। ইMা 
িছল :পছেন থাকা একজনেক খুেঁজ :বর করা-যার 
ইশারায় ঝড় :থেম যায়, যার ইশারায় তারা খাবােরর 
স~ান পায়, যার :�ােধ মহামারীেত তােদর শ¹পে`র 
অেধ5েকরও :বিশ :লাক gট কের িনি¦' হেয় যায়। 
সভOতার এই পয5ােয় এেস আমরা :দখেত পাই, 
সামানরা িনেজরাও আলাদা :কউ িছেলন না, তােদর 
জাদটুাও সিতOকার অেথ5 জাদ ু নয়, রাসায়িনক 
িবি�য়া। সামানরা িনেজেদর `মতা ও ময5াদা অ`ু" 
রাখার জনO বািনেয় বািনেয় এইসব 6েkর উfর 
িদেতন, :গােvর সবাই মাথা নত কের তার কথা :মেন 
িনেতা। কখনও সূয5, কখনও দেূর থাকা :কােনা 
পাহাড়েক পূজা করত। 

6থমিদেক, মানষু :ছাট :ছাট :গােv বাস করত। 
তখন :থেকই সমেঝাতা, ইট-মারেল পাটেকল (tit-for-
tat), সততা, সহমিম5তা, িবিনময়ী পরাথ5তা (Reciprocal 
Altruism) 6ভৃিত মলূOেবাধ 6ায় সবার মেধOই িছল। 
গিরলা, বাদড়ু, িশyাি�, হািত, :নকেড় এমনিক 
:মৗমািছ, িপপঁড়ার মেতা িকছু সামািজক 6াণীর মেধOও 
এই ধরেনর িকছু মলূOেবােধর কম-:বিশ উপিjিতর 
ফেল আমরা িনি¦ত ভােব বঝুেত পাির, :কােনা ঐশী 
6ি�য়ায় মলূOেবাধ¢েলা মানবসমােজ উ�ূত হয় িন, 
বরং _জিবক সামািজক িববত5 েনর ফলLôপ এ¢েলা 
িববত5 েনর ধারাবািহকতােতই উ�ূত হেয়েছ মানেুষর 
মেধO (আমরা এই বইেয়র স½ম অধOােয় এ 
বOাপার¢েলা িনেয় িবmৃত আেলাচনা কেরিছ)। 
পরবত�কােল সমাজ আরও জ�ল হেয়েছ। :সই 
জ�লতা òশ5 কেরেছ _নিতকতা আর 
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মলূOেবাধ¢েলােকও। :যমন, কৃিষকােজর বOাপক 
অ\গিতর ফেল :গাtীভু� মানেুষর সংখOা বিৃK :পল 
একসময়, অপিরিচেতর সােথ আদান-6দান, বOবসা-
বািণজO Jc হওয়ায় :দখা :গল, আেগকার :সই :ছাট 
:গােvর মলূOেবােধ �কঠাক কাজ হেM না। এই কারেণ 
সমাজপিত এবং :নতারা সবাইেক সংঘবK রাখার 
জনO আরও িকছু িনয়ম-কাননু সমােজ সংযু� করা 
Jc করেলন। তারা ভাবেলন, :কউ িকছু বলেলই :তা 
আর মানষু Jনেব না, এই সংশেয় :কউ :কউ :সই 
িনয়ম-কাননু¢েলােক ‘ঈ0র 6দf আইন’ বেল 6চার 
করেলন। মধO6ােচO সংঘবK ধেম5র সূচনা তাই :কােনা 
দঘু5টনা নয়, বরÏ ইিতহাস সা`O :দয়, এই অÏল¢েলায় 
কৃিষকােজর 2ত উsিত _তির কেরিছল যাজক :uিণ। 
:সখানকার রাজারা িনেজেদর 6কাশ করেতন ঈ0েরর 
6িতিনিধ িহেসেব। ি÷�ান রাজারা চােচ5 র সহায়তার 
কারেণ :যেকােনা কাজ করােক Lগ�য় অিধকার বেল 
মেন করেতন। এধরেনর ঘটনা আমরা অনO অেনক 
জায়গায়ই :দিখ। :যমন, চীেনও একসময় রাজােক 
মানবসমােজর Lগ�য় 6িতিনিধ িহেসেব ভাবা হেতা 
বgিদন।  

কীভােব নতুন ধম5 _তির হয়, কীভােব ধেম5র 
অনসুারী _তির হয়, কীভােব মানষু নবী রাসুলেক 
িব0াস করেত :শেখ তা একটা চমৎকার উদাহরেণর 
সাহােযO িব^ানীরা িক| :দিখেয়েছন কােগ5া কাà 
(Cargo Cult) িনেয় গেবষণা কের331। ‘কােগ5া কাà’ 
হেলা 6শাl মহাসাগরীয় @ীপপু�¢েলােত বত5 মান 
ধম5িব0াস¢েলার এক� সিnিলত নাম-যারা কােগ5া 
জাহাজ¢েলােক Lগ�য় দেূতর পাঠােনা সাম\ী মেন 
                                                
331 িরচাড5  ডিকï তারঁ ‘গড িডলশুন’ বইেয় কােগ5া কাàেদর িনেয় 

আলাদা ভােব িলেখেছন Richard Dawkins, God Delusion, Houghton 
Mifflin Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207. 
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করত। জাহােজর ইউেরািপয়ান নািবেকরা কীভােব 
:রিডও :শােন, :কন :কােনা সারাইেয়র কাজ করেত 
হয় না, রােত কী কের আেলা ºালায়-এ সবই 
@ীপপুে�র আিদবাসীরা অ�ুত িব²েয় :দখত। তােদর 
কাà6ধান জন ðাম িচরতের চেল যাওয়ার আেগ 
:সসময় অেনক¢েলা ভিবষO@াণী কের িগেয়িছেলন-
ি@তীয়বাের জাহাজভিত5  সাম\ী আনেব ও সাদা 
আেমিরকানেদর িচরকােলর মেতা @ীপ :থেক িবতািড়ত 
করা হেব ইতOািদ বেল। দীঘ5 উিনশ বছর ধের 
আিদবাসীরা অেপ`া কের আেছ জন কখন আসেব 
তােদর মিু� িদেত। আপিন িক তার সােথ িমল পান 
না িবিলয়ন িবিলয়ন মানেুষর মিু� পাওয়ার জনO 
পুনcিûত িযJি÷� িকংবা ইমাম মাহািদর জনO 
অেপ`ােক? 

  
ধেম+র kফল 
মাওলানা আবলু কালাম আজাদ। :মেহিদ রাzােনা 
দািড়র এই :লাকেক আমরা সবাই িচিন, :বসরকাির 
�িভ চOােনল এন�িভর অনtুান ‘আপনার িজ^াসা’র 
বেদৗলেত। এ মানষু� স½াহােl আমােদর 
জীবনযাপেনর 6েয়াজনীয় উপেদশ :দন, কীভােব চলেত 
হেব তার িদক িনেদ5শনা 6দান কেরন। ১৯৭১ সােল 
মিু�যুK চলাকােল িতিন কীভােব চেলিছেলন? এখনকার 
মাওলানা আবলু কালাম আজাদ, তখন পিরিচত িছেলন 
খাড়ািদয়ার বা»ু নােম, তার নােম ভেয় কাঁপেতা 
ফিরদপুর এলাকা। ফিরদপুেরর নগরকা�া উপেজলার 
যদনু�ী ইউিনয়েনর বড় খাড়িদয়া \ােমর 6ায় 
শতািধক যুবকেক িনেয় _তির এই িমিলটাির বািহনী 
jানীয়েদর কােছ পিরিচত িছল, ‘খাড়িদয়ার :মিলটাির’ 
নােম। পাক-বািহনীর :দাসর এই বািহনী, খাড়িদয়ার 
আেশপােশর 6ায় ৫০ \াম জনপেদ মিু�যুK চলাকালীন 
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চািলেয়িছল তা�বলীলা। jানীয়েদর বরােত জানা যায়, 
এই বা»ু ও তার বািহনী একাfের নশৃংসভােব হতOা 
কের হাসামিদয়ার হিরপদ সাহা, সুেরশ :পা¥ার, মি¨ক 
চ�বত�, সুবল কয়াল, শরৎ সাহা, Kনগেরর 6বীর 
সাহা, যতী©নাথ সাহা, িজsাত আলী বOাপারী, 
মেয়নিদয়ার শািlরাম িব0াস, কলারেনর সুধাংJ রায়, 
মাঝারিদয়ার মাহােদেবর মা, পুcরার ^ােনন, মাধব, 
কািলনগেরর জীবন ডা�ার, ফুলবািড়য়ার িচfর�ন 
দাস, ওয়ােহদ :মা¨া, দয়াল, :মাতােলেবর মা, যবদলু, 
বাদল নাথ, আmানার দরেবশসহ িবিভs জনপেদর 6ায় 
শতািধক মানষুেক। ফেতায়া সyিক5 ত হাইেকােট5 র 
যুগাlকারী রােয়র িবcেK িলভ আেবদন কারী ও 
িবিশ� ইসলািম িচlািবদ বা»ুর বত5 মান অবjা :দেখ 
দীঘ50াস :ফেলন, নগরকা�া উপেজলার দাদপুর 
ইউিনয়েনর নিতবিদয়া \ােমর :শাভা রানী িব0াস। 
একাfের িতিন এই আবলু কালাম আজােদর কােছ 
হেয়িছেলন ধিষ5ত। এ \ােমরই নেগন িব0ােসর ¡ী 
:দবী িব0ােসরও স¿ম লেুটিছেলন বা»ু। নিতবিদয়ার 
6বীণ দইু মৎসOজীবী ন�ল সরদার ও রঘুনাথ দf 
২০০০ সােল 6কািশত জনকেþর ‘তুই রাজাকার’ 
শীষ5ক ধারাবািহক িরেপােট5 র িরেপাট5 ার 6বীর 
িসকদারেক জানান লটুপাট-হামলা না করার শেত5  
আমরা চাঁদা তুেল বা»ুেক দ’ুহাজার চার শ’ টাকা 
িদেয়িছলাম। তারপরও :স লটুপাট কেরেছ, \ােমর দইু 
নববধূেক ইdত হরণ কেরেছ। পুcরা \ােমর ^ােনন 
জীবন বাঁচােত পু�ের ঝাঁপ িদেয় কচুিরপানার িনেচ 
আuয় িনেয়িছল। বা»ু :সখােনই তােক নশৃংসভােব 
হতOা কের। বা»ুর রাইেফেলর ¢িলেত মম5ািlকভােব 
6াণ হারান ফিরদপুেরর ফুলবািড়য়ার িচfর�ন দাস। 
:সিদন তার অlঃস�া ¡ী :জOাৎøা পািলেয় র`া 
:পেলও একাfের িবনা িচিকৎসায় মারা যায় তার 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 414 

িতন িশJ সlান। Lাধীনতা পরবত� দীঘ5িদন :জOাৎøা 
Jধু তার Lামী হlারেকর িবচার :চেয়িছেলন মেন 
মেন। উে¨খO, ২০০০ সােল সাংবািদক 6বীর িসকদার 
_দিনক জনকেþ বা»ুসহ ফিরদপুর অÏেলর 
রাজাকারেদর িনেয় ‘তুই রাজাকার’ শীষ5ক 6ামাণO 
িসিরজ 6িতেবদন করায় তােক হতOার উে¥েশO অ¡, 
¢িল ও :বামা হামলা চালােনা হয়। এ হামলার :পছেন 
তখন �খOাত রাজাকার নলুা মসুা ও বা»ুর ই~েনর 
অিভেযাগ ওেঠ332। 

ধম5 না থাকেলও হয়ত, মিু�যুেK আবলু কালােমর 
মেতা :লােকরা িনরাপরাধী :লাকেদর ধের ধের হতOা 
করত। িক| ধম5 থাকােত একাfের অসংখO িবধ5ম�েদর 
6াণ িদেত হেয়েছ মাওলানা আজােদর পুণO কােজর 
:খসারত Lôপ। আজাদরা মেন মেন শািl :পেয়েছন 
পৃিথবীর অনOতম বহৃৎ ইসলািম রা· পািকmানেক 
ভাzেনর হাত :থেক র`ার জনO তারা আ¨াহর হেয় 
কাজ করেছন :ভেব। :সটাও হেলা, িক| দঃুখজনক 
বOাপারটা আেস আরও পের। gমায়ুন আজাদ 
বেলিছেলন, এেদেশর মসুলমান একসময় িছেলন 
মসুলমান বাঙািল, তারপর বাঙািল মসুলমান, তারপর 
বাঙািল হেয়িছল; এখন আবার তারা বাঙািল :থেক 
বাঙািল মসুলমান, বাঙািল মসুলমান :থেক মসুলমান 
বাঙািল, এবং মসুলমান বাঙািল :থেক মসুলমান 
হেMন। :পৗেvর ঔরেস জ± িনেM িপতামহ। gমায়ুন 
আজাদ সিতOই বেলিছেলন, তা না হেল আবলু কালাম 
আজাদেদর হাত :থেক মাতৃভূিমেক র`া কের আমরা 
_নিতকতার স~ােনর জনO তােদর কােছই িফের যািM 
:কন? ধম5 যতই _নিতকতােক ভাই বা অিবেMদO :কউ 

                                                
332 মলূ 6িতেবদেনর COানড কিপ রাখা আেছ,  
 http ://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445 
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বলকু না :কন, _নিতকতার চরম aলেন সব5দাই সেচ� 
ভূিমকা পালন কেরেছ ধম5। পাথ5কO এই :য চরম 
aলনেকও ধািম5করা :ভেবেছন চরম ভােলা :কােনা 
কাজ িহেসেব। আমরা পুেরা বOাপার�েক বOাখOা কেরিছ 
বইেয়র স½ম অধOােয় িব^ানী ি�েফন ভাইনবােগ5র 
এক� চমৎকার উKৃিত িদেয়- 

ধম5 মানবতার জনO এক িনম5ম পিরহাস। ধম5 
মানকু বা নাই মানকু, সবসময়ই এমন অবjা 
থাকেব :য ভােলা মানেুষরা ভােলা কাজ করেছ, 
আর খারাপ মানেুষরা খারাপ কাজ করেছ। িক| 
ভােলা মানষুেক িদেয় খারাপ কাজ করােনার :`েv 
ধেম5র জিুড় :নই। 

 
Ëেগ :লখােলিখ করেত িগেয় ধেম5র �ফল িনেয় 
আেলাচনা Jc কের অেনক ধািম5কই নািmকেদর 
উদাহরণ িহেসেব িহটলার �Oািলন, মাও িকংবা পল 
পেটর মেতা দাি�ক িডে�টেরর কথা িনেয় এেস 6সz 
অনO িদেক ঘুিরেয় িদেত সেচ� হন। তারা িহটলার, 
�Oািলন 6মেুখর উদাহরণ :টেন বিুঝেয় িদেত চান 
:য, ধেম5র মেতা নািmকতার �ফলও কম নয়। 

িহটলার এবং �Oািলেনর 6সেz আসা যাক। 
িহটলার কখেনাই নািmক িছেলন না। িহটলার িনেজই 
তার বই ‘Mein Kampf’-এ বেলেছন তার ইgিদ 
িনধেনর িকংবা এধরেনর যাবতীয় কাজকেম5র :পছেন 
অনেু6রণা িছল Lয়ং ঈ0র333 - 

Hence today I believe that I am acting in 
accordance with the will of the Almighty 
Creator : by defending myself against the Jew, 
I am fighting for the work of the Lord. 

                                                
333 Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York : Hutchinson 

Publ. Ltd., London, 1969, p 60. 
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িনেজেক ‘ভােলা ি÷�ান’ িহেসেব পিরিচত কের িহটলার 
তার িবিভs ব�ৃতা িদেয়েছন। িহটলােরর এক� 
ব�ৃতা :থেক উKৃত করা যাক 6াসিzক িকছু 
লাইন334- 

My feelings as a Christian point me to my Lord 
and Savior as a fighter. It points me to the man 
who once in loneliness, surrounded by a few 
followers, recognized these Jews for what they 
were and summoned men to fight against them 
and who, God’s truth! was greatest not as a 
sufferer but as a fighter. In boundless love as a 
Christian and as a man I read through the 
passage which tells us how the Lord at last rose 
in His might and seized the scourge to drive out 
of the Temple the brood of vipers and adders. 
How terrific was His fight for the world against 
the Jewish poison. To-day, after two thousand 
years, with deepest emotion I recognize more 
profoundly than ever before the fact that it was 
for this that He had to shed His blood upon the 
Cross. As a Christian I have no duty to allow 
myself to be cheated, but I have the duty to be 
a fighter for truth and justice... And if there is 
anything which could demonstrate that we are 
acting rightly it is the distress that daily grows. 
For as a Christian I have also a duty to my own 
people. 

                                                
334  Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 ( From Norman H. Baynes, ed. 

The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19-
20, Oxford University Press, 1942) 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 417 

 
:6ােট�Oাw ি÷�ান :নতা মা�5 ন লথুােরর ইgিদেদর 
6িত িবে@ষমলূক \É ‘On the Jews and their Lies’ 
:য িহটলারেক দাcণভােব উ¥ী½ কেরিছল, তাও 
ঐিতহািসকভােব 6মািণত335।  

আর �Oািলন নািmকতা 6িতtার জনO তােদর 
িবেরাধী :লাকজেনর ওপর খুন, জখম, :জল-জলুমু 
কেরন িন, :স¢েলা কেরিছেলন কিমউিন� মতাদশ5 
6িতtার নােম336। আর তারেচেয়ও মজার বOাপার 
হেলা, কিমউিন� রা· :সািভেয়ত ইউিনয়েন 
দা½িরকভােব ধম5েক অLীকার করা হেলও, ি@তীয় 
িব0যুেKর সময় �Oািলন রািশয়ান অেথ5াড³ চােচ5 র 
সােথ সyক5  _তির কেরিছেলন। ইিতহাসিবদ এডভাড5  
:রিজïিক( Edvard Radzinsky) তার গেবষণায় 
:দিখেয়েছন, �Oািলেনর সরকােরর সােথ চােচ5 র 
সবসময়ই ঘিনt সyক5  িছল337। এই সyক5  এমিন 
এমিন _তির করা হয় িন, হেয়িছল এক :uিণর 
মানষুেক চােচ5 র সহায়তায় দিমেয় রাখার জনO, যারা 
রা·ীয় িচlাভাবনার 6িত চরম আনগুতO 6কাশ কের 
িন। শতবছর ধের রািশয়ান অেথ5াড³ চােচ5 র সােথ 
জাির� িসে�ট পুিলেশর :গাপন সyক5  িবদOমান িছল, 
                                                
335 www.nobeliefs.com/hitler.htm⎯এই সাইেট িহটলােরর ি÷ি�য় িব0াস 

এবং অনেু6রণা িনেয় :বশ িকছু ভাল আেলাচনা রেয়েছ। 
336 :যমন, আইওয়া :�ট িরিলিজয়াস �ািডজ-এর অধOাপক :হকটর 

এভালজ তারঁ Fighting Words : The Origins Of Religious Violence তার 
\েÉ খুব পিরpারভােবই :দখােত সমথ5 হেয়েছন :য, :কাথাওই 
নািmকতার জনO �Oািলন গণহতOা কেরন িন, কেরেছন তার 
কিমউিন� মতাদেশ5 িব0াস6সূত রাজনীিতর (collectivization) 

কারেণ।  
337 Edvard Radzinsky, Stalin : The First In-depth Biography Based on 

Explosive New Documents from Russia’s Secret Archives, Anchor, 1997 
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সুতরাং এটা অবাক হওয়ার মেতা :কােনা বOাপার না 
:য, �Oািলন এবং বত5 মান রািশয়ার 6ধান সােবক 
:কিজিব কম5কত5 া bািদিমর পুিতন অেথ5াড³ চাচ5 েক 
হােত :রেখেছন। এেদর কােজর জনO নািmকতােক দায়ী 
করা সমীচীন নয়। বা�5 া§ রােসল, িরচাড5  ডিকï 
িকংবা ি�েফন ওয়াইনবাগ5-এেদর মেতা বOি�£রাও 
িনেজেদর ‘নািmক’ িহেসেব পিরিচত কেরন এবং 
নািmকতা 6চার কেরন :কােনা রকম রাখঢাক না 
:রেখই-িক| কই তারা :তা খুন রাহাজািন বা 
গণহতOা কেরন িন িকংবা করেছন না। নািmকতা 
:কােনা িব0ােসর বOাপার নয়338। নািmকেদর :কােনা 
ধম5\É :নই, :যটা তারা অ`ের অ`ের পালন কেরন, 
তাই ধম5\েÉর :6রণায় লােদন, �Oািলন, িহটলার, আল-
কায়দা িকংবা বজরংদলেদর মেতা নািmেকরাও মানষু 
হতOায় উdীিবত হেয় উঠেবন তা মেন করা ভুল। 
নািmকেদর মOানয়ুােল :লখা নাই ‘:যখােনই পাও ইgিদ 
নাসারােদর হতOা কর’, িক| বg ধেম5র মOানয়ুােলই 
আেছ। নািmেকরা :য অপরাধ কেরন না তা নয়, 
িক| :স¢েলা নািmকতার কারেণ কেরন না, হয়ত 
কেরন :কােনা বOি�গত কারেণ িকংবা :কােনা 
রাজৈনিতক কারেণ, নািmকতার জনO নয়।  

িহটলার-�Oািলেনর বOাপারটা আরও সরলভােব 
:বাঝােনা যায়। �Oািলন এবং িহটলার দজুেনরই :গাঁফ 
িছল। এখন :কউ যিদ যুি� :দন :গাঁফ থাকার জনOই 
তারা গণহতOা কেরেছন, িকংবা :গাঁফওয়ালা বOি�রাই 
গণহতOা কের-এটা Jনেত :যমন :বখা-া এবং 
হাসOকর :শানােব, �ক :তমনই হাসOকর :শানায় :কউ 
যখন বেলন, নািmকতার জনOই :কউ �Oািলন বা 

                                                
338 এ 6সেz পড়ুন⎯এই বইেয়র পিরিশে� অlভু5 � 6ব~ নািmকতাও 

এক� ধম5 (িব0াস) হেল… 
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িহটলােরর মেতা গণহতOা কেরেছন।  
 
cসk4লািরজম মােন িক সব ধেম+র pিত সমান 
�dা? 
এই \েÉর দইু :লখকেকই ম�ুমনাসহ অনOানO Ëেগ 
িব^ান, ধম5, দশ5ন 6ভৃিত িবষেয় িলখেত, আেলাচনা 
করেত এবং িবতেক5  অংশ িনেত হয়। ধম5িনরেপ`তার 
িবষয়�ও মােঝ মেধO চেল আেস। িবতক5  করেত িগেয় 
অেনেকর কাছ :থেকই যা :শানা যায় তা হেলা, 
:স�Oলািরজম বা ধম5িনরেপ`তা শেÜর মােন হেM 
সকল ধেম5র 6িত সমান uKা। এমনিক যারা ধম5 
মােনন না, এবং উদারপÉী বেল কিথত তােদর 
অেনেকই ধম5িনরেপ`তােক এভােব :দেখন।  

িবষয়� আেলাচনার দািব রােখ। :স�Oলার শেÜর 
মােন িক সিতOই সকল ধেম5র 6িত সমান uKা? অlত 
রা·ীয়ভােব বাংলােদশ িকংবা ভারেতর মেতা 
:দশ¢েলােত এখন তা-ই 6চার করা হয়। িবîািl :স 
কারেণই। আসেল িক| ‘:স�Oলািরজম’ শÜ�র অথ5-
‘সব ধেম5র 6িত সমান uKা’ নয়, বরং এর 
আিভধািনক অথ5 হেM এক� মতবাদ, যা মেন কের 
রা·ীয় মলূনীিত :থেক ধম5েক পৃথক রাখা উিচত। 
আেমিরকান :হিরেটজ িডকশনািরেত secularism 
শÜ�র সং^ায়ন করা হেয়েছ এভােব- 

The view that religious considerations should 
be excluded from civil affairs or public 
education 

 
এ সং^া :থেক :বাঝা যােM, ধম5েক রাে·র কােজর 
সােথ জড়ােনা যােব না এটাই :স�Oলািরজেমর :মা¥া 
কথা। ধম5 অবশOই থাকেত পাের, তেব তা থাকেব 
জনগেণর বOি�গত পিরম�েল ‘6াইেভট’ বOাপার 
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িহেসেব; ‘পাবিলক’ বOাপার সOাপাের তােক জড়ােনা 
যােব না।  

ভারত তার জ±লÿ :থেকই ‘ধম5িনরেপ`তা’:ক 
রা·ীয় মলূনীিত িহেসেব :ঘাষণা কের এেসেছ (যিদও 
ভারেতর সংিবধােন ‘অিফিশয়ািল’ ধম5িনরেপ`তা 
অlভু5 � হেয়েছ অেনক পের)। ভারেতর 6ধানমáী 
জহরলাল :নেহc :স�Oলািরজেমর 6কৃত সং^া 
অনধুাবন করেত :পেরিছেলন অেনক ভােলাভােব। 
িতিন রা·ীয় কায5াবলী :থেক ধম5েক পৃথক রাখাই 
সংগত মেন করেতন, জাতীয় জীবেন সব ধেম5র 6িত 
উদাসীন থাকাটাই তার কােছ যুি�যু� মেন হেতা। 
িতিন বলেতন- 

ধম5 বলেত :য বOাপার¢েলােক ভারেত িকংবা 
অনOv :বাঝােনা হয়, তার ভয়াবহতা :দেখ আিম 
শি¤ত এবং আিম সবসময়ই তা :সা»াের :ঘাষণা 
কেরিছ। Jধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মেন 
হেয়েছ এ জ�াল সাফ কের :ফলাই ভােলা। 6ায় 
সব :`েvই ধম5 দাঁড়ায় ধম5া~তা, 6িতি�য়ািশলতা, 
মঢ়ূতা, �সংCার আর িবেশষ মহেলর ইMার 6িতভূ 
িহেসেব।  

 
আেমিরকার ‘ফাউি§ং ফাদার’:দর মােঝ :নেহcর 
অনেু6রণা িছল িকনা জািন না, তেব তারা আেমিরকার 
সংিবধান _তিরর সময় ধম5েক রা· :থেক আলাদা 
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:রেখিছেলন, খুব বিলt ভােব339- 
As the Government of the United 
States of America is not, in any sense, 
founded on the Christian religion; as it 
has in itself no character of enmity 
against the laws, religion, or tranquility, 
of Musselmen; and as the said States 
never have entered into any war or act of 
hostility against any Mehomitan nation, 
it is declared by the parties that no pretext 
arising from religious opinions shall ever 
produce an interruption of the harmony 
existing between the two countries. (ref. 
The Treaty of Tripoli, drafted in 1796 
under George Washington, and signed 
by John Adams in 1797)  

 
আসেল অিভধােন secular শÜ�র অথ5ও করা হেয়েছ 
এভােব ‘Worldly rather than spiritual’। 
                                                
339 আেমিরকার ফাউি§ং ফাদারেদর 6ধান িছেলন যারা তােদর 

অেনেকই আসেল ধম5হীন নািmক িছেলন বেল অেনেক দািব 

কেরন। ি�ে�াফার িহেচï তারঁ ‘Thomas Jefferson : Author of 

America’ বইেয় দািব কেরেছন :য, :জফারসন স�বত নািmকই 
িছেলন, এমনিক তার সমেয়ও এবং 6বলভােবই। িরচাড5  ডিকïও 
তারঁ God Delusion বইেয় এমন ইিzত কেরেছন। তেব নািmক 
:হান বা না :হান আেমিরকার ফাউি§ং ফাদােররা :য :স�Oলার 

িছেলন, এটা তােদর িবিভs :লখােলিখ :থেক ò�। পরবত�কােল 
ফাউি§ং ফাদারেদর আদশ5 :থেক আেমিরকার িবচুOিত 6বলভােব 

ল`ণীয়। আেমিরকার ডলাের িলিখত ‘ইন গড উই �া�’ এমন 

এক� উদাহরণ। 
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:স�Oলািরজেমর অনOানO 6িতশÜ¢েলা হেলা worldly, 
temporal িকংবা profane। শÜাথ5¢েলা খুব 
ভােলাভােব :খয়াল করেল :বাঝা যােব, এর অবjান 
ধম5 িকংবা আধOািoকতার িদেক নয়, বরং এর একশ 
আিশ িডি\ িবপরীেত। :সজনO, :স�Oলািরজেমর বাংলা 
6িতশÜ অেনেক খুব স�কভােবই কেরন 
‘ইহজাগিতকতা’।  

অথচ :সই ‘ইহজাগিতক’ ভারেতই রা·পিত 
রাধাকৃHণ পÏােশর দশেক :ঘাষণা করেলন, 
ধম5িনরেপ`তা মােন ধম5হীনতা নয় বরং সব5 ধেম5র 
সহাবjান, এবং Hindu view of life-এর কি ত 
ভাববাদী পূণ5তায় িতিন আjাবান। ‘ধম5িনরেপ`তা 
মােন ধম5হীনতা নয়’-এই :ßাগান� বাংলােদেশর 
ধম5িনরেপ`তার ¶জাধারী দল আওয়ামী লীগও খুব 
:জােরেশাের বলার :চ�া কের। তেব এ :ßাগান�র 
মেধOই রেয়েছ এক ধরেনর ‘Jভ¤েরর ফাঁিক’। এ 
ফাঁিক� চমৎকারভােব িবেßষণ কেরেছন ড. িসরাজলু 
ইসলাম :চৗধুরী তার ‘ইহজাগিতকতার 6k’ 6বে~। এ 
6ব~� 6কািশত হেয়েছ অিভিজৎ রায় আর সাদ 
কামালীর :যৗথ সyাদনায় 6কািশত ‘Lতá ভাবনা’ 
(চারিদক, ২০০৮) বইেয়- 

 
ধম5িনরেপ`তা মােন ধম5হীনতা নয়, এই কথাটা 
বাংলােদশ 6িতtার পর পরই খুব :জােরেশাের 
বলা হেM। কথাটা সতO বেট আবার িমথOাও বেট। 
সতO এ িদক :থেক :য, রাে·র ধম5িনরেপ`তা 
নাগিরকেদর এ পরামশ5 :দয় না :য, :তামােদর 
ধম5হীন হেত হেব; িক| তা বেল এমন কথাও বেল 
না :য, রা· িনেজই সকল ধেম5র চচ5 া করেব, 
িকংবা নাগিরকেদর িনজ িনজ ধম5 চচ5 ায় 
উৎসািহত করেব। রা· বরÏ বলেব ধম5চচ5 ার 
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বOাপাের রাে·র িনেজর :কােনা আ\হ :নই, রা· 
িনেজ এক� ধম5হীন 6িতtান। ধম5 িব0াস 
নাগিরকেদর সyূণ5 বOি�গত বOাপার। রাে·র ওই 
ধম5হীনতােকই িকছুটা ন\ভােব বলা হয় 
ধম5িনরেপ`তা। 

  
আওয়ামী লীগ বাংলােদেশর 6ধানতম রাজৈনিতক দল, 
যারা নীিতগতভােব এেদেশ ধম5িনেরপ`তা 6িতtা 
করেত :সা»ার, িক| অতOl দঃুেখর সােথ বলেত হয়, 
তারাও ধম5িনরেপ`তার মলূ সুর� কখেনাই অনধুাবন 
করেত পাের িন। তার 6মাণ পাওয়া যায় আওয়ামী 
লীেগর ওেয়বসাইট (http : //www.albd.org/) :দখেলই। 
আওয়ামী লীেগর ওেয়বসাইেট মাথার উপের ‘আ¨াহ 
সব5শি�মান’ :লখা� ধম5িনরেপ`তা সyেক5  তােদর 
অ^তারই পিরচয় বহন কের। অথচ এক সময় 
আওয়ামী লীগই ‘আওয়ামী মসুিলম লীগ’ :থেক মসুিলম 
শÜ� উ�েয় :দওয়ার সাহস :দখােত :পেরিছল িকংবা 
বাংলােদশ Lাধীন হওয়ার অবOবিহত পের 
ধম5িনরেপ`তােক রা·ীয় মলূনীিত িহেসেব সংিবধােন 
অlভু5 � কেরিছল। :সসময় রা·ীয় মলূনীিত¢েলা িছল 
জাতীয়তাবাদ, সমাজতá, গণতá এবং ধম5িনরেপ`তা। 
মিু�যুেKর পিরে6ি`েত খুব Lাভািবক িছল :স 
অzীকার। িক| এর জনO :য িবশাল সাংCৃিতক 
6Îিত এবং রাজৈনিতক 6^া 6েয়াজন তা :স 
সময়কার :নতােদর যেথ� পিরমােণ িছল িকনা তা 
িনেয় সংশয় রেয়েছ। 

ধম5িনরেপ`তােক সংিবধােন অlভু5 � করেলও এর 
মলূ ভাব� তৎকালীন রাজৈনিতক :নতৃবেৃ�র কােছ 
ò� িছল- এমন :কােনা নিজর পাওয়া যায় িন। 
পািকmািন কারাগার :থেক ঢাকায় িফের এেস :রসেকাস5 
ময়দােন বাংলােদেশর jপিত বzব~ু :শখ মিুজবরু 
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রহমান :য ব�ৃতা :দন তােত িতিন বাংলােদশেক 
‘ি@তীয় বহৃfম মসুিলম রা·’ িহেসেব :ঘাষণা 
কেরিছেলন তা কম তাৎপয5পূণ5 নয়। ওই বছেররই 
সাতই জনু তািরেখর ব�ৃতায় :শখ মিুজবরু রহমান 
ধম5িনরেপ`তার বOাখOা িদেত িগেয় যা বেলেছন তা 
হেলা- 

বাংলােদশ হেব এক� ধম5িনরেপ` রা·। 
ধম5িনরেপ`তা মােন ধম5হীনতা নয়। মসুলমান 
মসুলমােনর ধম5 পালন করেব, িহ� ু িহ�রু ধম5 
পালন করেব। ি÷�ান তার ধম5 পালন করেব। 
:বৗKও তার িনেজর ধম5 পালন করেব। এ মা�েত 
ধম5হীনতা :নই, ধম5িনরেপ`তা আেছ। 

 
এ ব�ৃতা :থেক :শখ মিুজেবর ‘সব5ধেম5র 6িত স�ােবর’ 
সুর ¶িনত হেলও :স�Oলািরজেমর মলূ সুর� অনধুািবত 
হয় িন। আর হয় িন বেলই, :সসময়কার সংিবধােনর 
১২ নং অনেুMেদ ‘ধম5 িনেয় রাজনীিত করার সুেযাগ 
:লাপ’ করা হেলও, 6বণতা :দখা িদল রা·কতৃ5 ক সকল 
ধম5েক ‘সমান’ ময5াদাদােনর। তাই :বতাের, :টিলিভশেন, 
রা·ীয় অনtুােন সব5v :কারআন শরীফ, গীতা, বাইেবল 
আর িvিপটক পাঠ করা হেত লাগেলা এক সেz। এ 
আসেল 6কৃত ধম5িনরেপ`তা নয়, বরং ধম5 আর uKার 
িমেশল :দওয়া এক ধরেনর জগািখচুিড়। সহজ ভাষায় 
বলা :যেত পাের ‘ছó-ধম5িনরেপ`তা’। যত িদন :গেছ, 
ততই :শখ মিুজব এমনিক এই ছó-ধম5িনরেপ`তা 
:থেকও দেূর সের :গেছন। তার শাসনামেলর 6ােl 6িত� 
ভাষেণই মিুজব ‘আ¨াহ’, ‘িবসিম¨াহ’, ‘ইনশা¨াহ’, ‘তওবা’ 
6ভৃিত শÜ উ»ারণ করেতন। এমনিক :শষিদেক 
মিু�যুেKর ²ারক 6তীক ‘জয় বাংলা’ও বাদ িদেয় 
‘:খাদা হােফজ’ 6বত5 ন কেরন। Jধু তাই নয়, :য 
‘ইসলািমক অOাকােডিম’ মিু�যুেKর সময় রাজাকার 
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আলবদরেদর সােথ ঘিনtতার কারেণ িনিষK :ঘািষত 
হেয়িছল, তারও পুনcûান ঘটান :শখ মিুজব এবং 
6িতtান�েক ‘ফাউে§শন’-এ উsীত কেরন। 

তাও কাগেজ কলেম ‘ধম5িনরেপ`তা’ সংিবধােন 
যাওবা চাল ুিছল মিুজেবর সময়, িজয়াউর রহমান এেস 
তা মলূ সুK উপেড় :ফলেলন। ধম5িনরেপ`তার উপের 
কাঁিচ চািলেয় অlভু5 � করা হেলা ‘িবসিম¨ািহর 
রাহমািনর রািহম’ আর সমান :বেগ মলূনীিত িহেসেব 
jািপত হেলা ‘সব5শি�মান আ¨াহর উপর আjা আর 
িব0াস’:ক। সংিবধােনর ১২ নং অনেুMদ-এর উেMদ 
হেয় :গল। ১২ নং অনেুMেদর উেMেদর ফেল ধম5িভিfক 
রাজনীিত করার সুেযাগ পুনঃ6িতিtত হেলা। এরশাদ 
সােহব এেস :তা ইসলামেক রা· ধম5ই বািনেয় িদেলন। 
এরপর :থেক ধম5িনরেপ`তা :তা অMৎু হেয়েছই, বরং 
পা¨া িদেয় Jc হেয়েছ ধম5েক :তাষণ কের চলার 
নীিত। িবগত :জাট সরকােরর আমেল ধম5েক আর 
:মৗলবাদেক :তাষণ করার ফলLôপ কীভােব বাংলা 
ভাইেয়র উûান হেয়িছল, কীভােব সংখOালঘু সÂদােয়র 
উপর পিরকি তভােব িনয5াতন চালােনা হেয়িছল, কীভােব 
6িত� :জলায়, িসেনমা হেল, মাজাের, উদীচীর অনtুােন 
:বামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা আমরা সবাই 
:দেখিছ। 

 জনগণেক ইহজাগিতকতায় উ@Kু করার কাজ 
অতীেতর শাসেকরা কের িন, এখনকার শাসেকরাও 
করেছন না। ‘:মাহাnদ িবড়াল’ িনেয় আলিপন নাটক 
আর তার পিরসমাি½ বায়তুল :মাকারেমর খিতেবর 
কােছ িগেয় ̀ মা 6াথ5নার মহড়া আমরা :দেখিছ িকছুিদন 
আেগ ত�াবধায়ক সরকােরর আমেল। এতিদন রা·ীয় 
িববাদ-িবপিf িন@িfর জনO সংসদভবন, বzভবন 
এ¢েলা িছল উপযু� এবং িনব5ািচত jান। আমােদর 
অিত বিুKমান রাে·র কণ5ধাররা :স�েক সংসদ ভবেনর 
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বদেল বায়তুল :মাকারেমর _বঠকখানায় িনেয় উঠােলন। 
পের :দখলাম, ‘জাতীয় নারী উsয়ন নীিত’ বাmবায়েনর 
পিরবেত5 অধ5িশি`ত, িশি`ত :মা¨ােগাtীেক :তাষণ কের 
চলেলন :সসময়কার শাসেকরা। :দেখিছ ‘ধম5ানভূুিতেত 
আঘাত’ লাগার অজহুােত :ফসবকু বে~র নাটক এবং 
তারপর আবার জনদািবর মেুখ খুেল :দওয়ার িনল5d 
তামাসা। 

ভারেতর অবjাও :য খুব ভােলা তা বলা যােব 
না। :সখােনও :স�Oলািরজেমর মলূ সুর� আoj করার 
পিরবেত5 চলেছ ছó-ধম5িনরেপ`তা জািহর করার 
মহড়া। এ 6সেz 6বীর :ঘাষ তার ‘সংCৃিত, সংঘষ5 ও 
িনম5াণ’ বইেয় িলেখেছন- 

িবপুল 6চাের সাধারণ মানষু পিরিচত হেয়েছ 
‘ধম5িনরেপ`তা’ শেÜর সােথ। :জেনেছ, ধম5িনরেপ`তা 
কথার অথ5 হেলা ‘সব ধেম5র সমান অিধকার’। িবপুল 
সরকাির অথ5বOেয় ধম5িনরেপ`তা শেÜর এই :য বOাখOা 
হািজর করা হেM এবং এরই সােথ সyিক5 তভােব 
আমােদর :দেশর মáী, আমলা ও রাজনীিতকরা মি�ের 
মি�ের পুেজা িদেয় :বড়ােMন, ¢cেদায়ারায় নতজান ু
হেMন, মসিজেদ িগজ5 ায় uKা জািনেয় আসেছন। :দওয়ালী, 
ঈদ, বড়িদন ইতOািদেত রা·নায়েকরা :বতার, দরূদশ5ন 
মারফৎ JেভMা জানােMন। ধম�য় 6িতtানেক অথ5 
সাহাযO িদেল আয়কর :থেক :রহাইেয়র বOবjা কের 
িদেMন। 
  
সাধারেণর ভােলা লাগেছ ‘সব ধেম5র সমান অিধকার’ 
:মেন িনেয় মáী, আমলা, রাজনীিতকেদর সমm ধেম5র 
কােছ নতজান ুহেত :দেখ। উদার èদেয়র মানষু িহেসেব 
িনেজেদর ভাবেত ভােলা লাগেছ জনগেণর gঁ g ঁবাবা, 
আমােদর :দশ ধম5িনরেপ`। এখােন সব ধম5ই সমান 
অিধকার ও uKা পায় মáী আমলােদর। মáীরা এরই 
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মােঝ জািনেয় :দন সমm ধেম5র সমান অিধকার বজায় 
রাখেত, :দেশর ‘ধম5িনরেপ`তার মশাল’ ºািলেয় রাখেত 
হেব। 
  
‘ধম5িনরেপ`তা’ শÜ�েক িনেয় কী িনদাcণভােব 
অপবOাখOা কের সাধারণ মানেুষর মগজ :ধালাই করা 
হেM ভাবা যায় না। ‘িনরেপ`’ শেÜর অথ5 :কােনা পে` 
নয়। ‘ধম5িনরেপ`’ শেÜর অথ5 তাই ‘:কােনা ধেম5র পে` 
নয়’– অথ5াৎ, সমm ধেম5র সেz সyক5  বিজ5 ত। Secularism 

শেÜর আিভধািনক অথ5 এক� মতবাদ যা মেন কের 
রা·নীিত, িশ`ানীিত 6ভৃিত ধম�য় শাসন :থেক ম�ু 
থাকা উিচত।  
  
িক| এ কী! এেদেশ ধম5িনরেপ`তার নােম আমরা কী 
:দখািM? :স�Oলার রা·ীয় অনtুােনও এেদেশ ধম�য় 
আচার-অনtুান পালন করা হয়। :কােনা 6কে র 
উে@াধন বা িশলানOাস করা হয় মেáা»ারেণর 6দীপ 
ºািলেয়, পু@াঘ5O িনেবদন করা হয় নারেকাল ফা�েয়। 
রাজনীিতর বOবসায়ীরা ‘:স�Oলািরজম’-এর নােম নানা 
ধম5েক :তা¨াই িদেয় সব5ধেম5র সমåয় ও সংহিতর বাধঁা 
গৎই এতিদন বািজেয় এেসেছন। 

 
িক| এই ছó-িনরেপ`তা :য ভারেতর :কােনা উপকাের 
আেস িন ইিতহাস তার 6মাণ। জািতেভদ 6থা, ধম�য় 
সংঘাত আর দাzা :স Lôপ�ই আমােদর সামেন তুেল 
ধের। শাহবান ু মামলায় আমরা :দেখিছলাম িকভােব 
১৯৮৬ সােল রাজীব গা~ী সরকােরর তথাকিথত 
ভারতীয় ‘ধম5িনরেপ`তা’ নতজান ু হেয়িছেলা ইসলািমক 
শিরয়ার কােছ। ¢�কয় মসুিলম :মৗলবাদীেদর 
আে�ালেনর চােপ তােদর :ভাট বOাংকেক অ`ত রাখেত 
অসহায় শাহবানরু মানবািধকার ল(ন করেত কাপ5ণO 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 428 

কেরিন :সসময়কার কংে\স পা�5 । িকছুিদন আেগ ‘রাম 
জ±ভূিম’:ক পুিঁজ কের বাবির মসিজদ ¶ংস, অেযাধOায় 
িনিব5চাের মসুিলমেদর হতOা, ¢জরােট দাzা আর তার 
ফেল ধম5া~ িবেজিপর উûান আমােদর কােছ ঐ ছó-
ধম5িনরেপ`তার Lôপ উৎকটভােব 6কাশ কের িদেয়েছ। 
¢জরাট দাzার পর অধOাপক জয়lী পOােটল তার ‘India 
: Gujarat riots-communalization of state and civic society’ 
6বে~ :য মlবO কেরেছন, তা খুবই তাৎপয5পূণ5- 

Our interpretation of secular as SARVADHARMA-

SAMABHAV, protecting every religion and their diverse mode 

of belief structure, their separate social and civil code, varied 

customs, mores and faiths, and even education system is not 

conducive in building an integrated national society or human 

identity. Our identity is basically communal and has proved to be 

an obstruction in building a nation-state. It is clear that in 

interpreting the meaning of the word secular we have disregarded 

the spirit of the enlightenment and renaissance which was 

instrumental in building a modern state and the civic society in 

the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of 

the word secular in our law enforcement. The connotation of the 

word secular should mean negation of all religions 

(SARVADHARMA-ABHAV). 

 
:রেনসাঁর মানব মিু� 6য়াস িক| তখনকার সমেয়র 
িগজ5 ােকি©ক ধেম5র :গাঁড়ািমেক উেপ`া কেরই পিরচািলত 
হেয়িছল। :স�Oলািরজম বলেত :সখােন সব ধেম5র 
সহাবjান :বাঝােনা হয় িন। ফরািস িবেবর আদশ5 
ðাïেক ধম5িনরেপ` থাকার :6রণা জিুগেয়েছ। আিদ 
বসিত jাপনকারীেদর ধম�য়ভােব িনপীিড়ত হওয়ার 
অিভ^তা মািক5 ন যু�রাে·র সংিবধানেক :কােনা িবেশষ 
ধেম5র প` িনেত :দয় িন। আমােদর দভু5 াগO, আমােদর 
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জীবেন মিু�যুেKর মেতা এত বড় ধরেনর ঘটনা ঘটেলও 
ধম5িনরেপ`তার 6কৃত তাৎপয5 আমরা পয়ঁিvশ বছেরও 
অনধুাবন করেত পারলাম না। সনৎ �মার সাহার 
এক� উKৃিত এ 6সেz 6িণধানেযাগO- 
 

:স�Oলািরজম বg শতাÜী ধের (আমােদর উপমহােদেশ) 
:যভােব আচিরত এবং ôপাlিরত হেয় আসেছ, 
‘ধম5িনরেপ`তােক’ই যিদ তার �ক বzানবুাদ বেল ধের 
:নই, তেব Jধু সব ধেম5র সহাবjােনই তার অথ5 পুেরাপুির 
ধরা পেড় না। এ কথা সতO :য, ধম5িনরেপ`তায় তার 
6েয়াজন আেছ, িক| তা যেথ� নয়; ধম5 :থেক িচlার 
মিু�েতই ধম5িনরেপ`তা পূণ5তা পায়।  

 
ধম5 :থেক িচlার মিু� বOি�গত পয5ােয় না হেলও, 
রা·ীয় কাজকেম5 অlত জcির। বOাপার� রাে·র 
কণ5ধােররা যত তাড়াতািড় উপলিõ করেবন, ততই 
মzল।  
 
ধম+হীন সমাজ 
চরমপিÉ ধািম5করা 6ায় বেল :বড়ান নািmকতা এবং 
ধম5িনরেপ`তা সমােজর িভিfেক ¶ংস কের িদেব। 
বাংলােদেশর :মা¨ারা ওয়াজ মাহিফেল ºালাময়ী কেþ 
বOাখOা কেরন, ধম5িনরেপ`তা কীভােব ¶ংেসর পেথ :টেন 
িনেয় যােM বাংলােদশেক। মািক5 ন :টিলভাে�িল� পOাট 
রবাট5 সন ধম5হীন সমাজ সyেক5  মlবO করেত িগেয় 
বেলন, ‘ফলাফল হেব :LMাচারতá কােয়ম’। আমরা 
বইেয়র স½ম অধOােয় ধম5হীন সমাজ িনেয় আেমিরকার 
এরকম কªরপÉী :লখক :লিখকােদর মেনাভােবর উে¨খ 
কেরিছ। :যমন-এন :কালটার তার বই ‘গডেলস’-এ 
বেলন, :য সমাজ ঈ0েরর ময5াদা বঝুেত অপারগ :সই 
সমােজর গlবO দাস£, গণহতOা, বব5রতা, িনtুরতার িদেক। 
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িতিন আরও বেলন, :য সমােজ িববত5 ন সাধারেণর কােছ 
সতO বেল গণO :সই সমােজ _নিতকতার jান কবের। 
ফ³ িনউেজর জনি6য় উপjাপক িবল ও’:রইিলর 
উKৃিতও আমরা িদেয়িছ :যখােন িতিন বেলন, :য সমাজ 
ঈ0েরর ছায়াতেল থাকেত বOথ5 :সই সমােজ আেছ Jধু 
‘_নরাজO আর দনু�িত’, :যখােন ‘আইন অমানOকারীরা 
ঘুের :বড়ায় বহাল তিবয়েত’340।  

িÅ�শ ধম5েবfা :কইথ ওয়াড5  বেলন, :য সমাজ 6বল 
ধম�য় রীিতনীিত :মেন :স সমাজ অৈনিতক, পরাধীন 
এবং অিjিতশীল341। দাশ5িনক জন িড. কাপুেটা :ঘাষণা 
কেরন, ধম5হীন মানষু এবং ঈ0রেক ভােলা না বাসা 
মানষুরা Lাথ5পর এবং অভ¾, সুতরাং তােদর িদেয় গড়া 
সমাজ ভােলাবাসাহীন জঘনO jান342। 

6েতOকবােরর মেতা আবারও আমরা :দখেত পাই, 
ধািম5করা :কমন কের 6মাণ অ\াহO কের, বাmবতােক 
পাশ কা�েয় িনেজেদর িব0ােসর পে` থােকন। 
অ~িব0াস আসেল এভােবই কাজ কের। :কােনা 6মাণ 
\াহO কের না, \াহO কের না বাmবতা। আমরা স½ম 
অধOােয় বg জিরপ এবং পিরসংখOান হািজর কের 
:দিখেয়িছ :য, এমন :কােনা _ব^ািনক উপাf বা :ডটা 
পাওয়া যায় িন যা :থেক 6মািণত হয় :য, অিব0াসীরা 
িব0াসীেদর চাইেত :বিশ অপরাধ6বণ; বরং িকছু 
পিরসংখOান এেকবােরই উেàা িসKাl হািজর কেরেছ। 
:বশিকছু :দেশ চালােনা বg জিরেপই পাওয়া :গেছ :য, 
:সখানকার জনসাধারেণর মেধO একটা উে¨খেযাগO অংশ 
ধম5হীন হওয়া সে�ও তােদর মেধO অপরাধ6বণতা কম, 
িব0াসীেদর মেধOই বরং অপরাধ6বণতা :বিশ, হতOা, খুন 

                                                
340 বইেয়র স½ম অধOায় ¾�বO। 
341 Keith Ward, In Defence of The Soul, Oneworld Publications , May 25, 

1998 
342 John Caputo, On Religion (Thinking in Action), Routledge, 2001 
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রাহাজািন এমনিক িববাহিবেMদ :থেক Jc কের 
িশJিনয5াতনও। আজেক :যসব সমােজর অিধকাংশ ধম5 
:থেক ম�ু, ম�ু ঈ0র :থেক :সসব সমাজ ঘৃণO, জঘনO, 
হানাহািনেত পিরপূণ5 :তা দেূরর কথা এ¢েলা পৃিথবীর 
অনOতম সুখী, িনরাপদ, সফল সমাজ। 

আমরা বইেয়র স½ম অধOােয় সমাজিব^ানী িফল 
জকুারমOােনর অিভ^তাও বণ5না কেরিছ। িতিন ২০০৫-
০৬ সােল :চা¥ মাস ধের :ডনমাক5  ও সুইেডেন অবjান 
কের ধম5 ও ঈ0র-সং�াl িবষেয় অসংখO মানষু 
সা`াৎকার \হণ কেরিছেলন। তার ২০০৮-এর বই 
‘Society without God’-এ343 এই সা`াৎকােরর ফল িতিন 
6কাশ কেরন । 

:বিশরভাগ ডOািনশ এবং সুইিডশ ধম5 @ারা 
সং^ািয়ত ‘িসন’ বা পাপ নামক :কােনা বOাপাের িব0াসী 
নন অথচ :দশ দ’ু�েত অপরাধ 6বণতার হার পৃিথবীর 
সকল :দেশর তুলনায় সব5িনý। এই দইু :দেশর 6ায় 
:কউই চােচ5  যায় না, পেড় না বাইেবল। তারা িক 
অসুখী? ৯১� :দেশর মেধO করা এক জিরপ অনযুায়ী, 
সুখী :দেশর তািলকায় :ডনমােক5 র অবjান 6থম, :য 
:ডনমােক5  নািmকতার হার :মাট জনসংখOার 6ায় 
শতকরা আিশ ভাগ। COাি§েনিভয়ায় মাv ২০ শতাংেশর 
মেতা মানষু ঈ0েরর িব0াস কেরন, তারা মেন কেরন 
ভােলাভােব :বেঁচ থাকার জনO ঈ0েরর 6েয়াজনীয়তা 
রেয়েছ। িব0াস কেরন, মতুৃOর পেরর জগেত। আর 
বািকরা :æফ �সংCার বেল ছঁুেড় :ফেলেছন এ িচlা।  

ঈ0রহীন এইসব সমােজর অবjা তেব :কমন? 
সমােজর অবjা মাপার সকল পিরমাপ-গড় আয়,ু িশ`ার 
হার, জীবনযাপেনর অবjা, িশJমতুৃOর িনýহার, 
অথ5ৈনিতক সামOাবjা, িলz সামOাবjা, LাjOেসবা, দনু�িতর 
                                                
343 বইেয়র স½ম অধOায় ¾�বO। 
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িনýহার, পিরেবশ সেচতনতা, গিরব :দশেক সাহাযO 
সবিদক িদেয়ই :ডনমাক5  ও সুইেডন অনOানO সকল 
:দশেক ছািড়েয় সবেচেয় উপের। তেব পাঠকেদর আমরা 
এই বেল িবîাl করেত চাই না :য, এইসব :দেশ :কােনা 
ধরেনর সমসOাই :নই। অবশOই তােদরও সমসOা আেছ। 
তেব :সই সমসOা সমাধােনর জনO তারা :যৗি�ক পথ 
:বেঁছ :নয়, উপর :থেক কারও সাহােযOর অেপ`া কের 
না, িকংবা হাজার বছর পুরেনা \É :ঘেঁট সময় ন� 
কের না। 

যাই :হাক, ইউেরােপর �মশ ধম5হীনতার িদেক 
গমেনর হার অসীম সময় পয5l চলেব না। ইউিনভািস5� 
অফ ল§েনর রাজনীিত ও সমাজনীিতর গেবষক এিরক 
কফমOান িÅেটন, ðাï এবং COাি§েনিভয়ান :দশ¢েলার 
জ±হার পয5ােলাচনা কের :দিখেয়েছন ধম5হীনতার িদেক 
এই :দশ¢েলার গমন চলেব :মাটাম�ু ২০৫০ পয5l, 
তারপর এটা আবার ঘুের দাঁড়ােব এবং ২১০০ সােলর 
মেধO আবার বত5 মান অবjায় িফের আসেব344। তেব 
একটা িবষয় িনি¦ত :য, নািmকতার ভিবষOৎ িনভ5 র 
করেছ মলূত দ’ু� িবষেয়র ওপর : িশ`া এবং 
অথ5নীিত। যিদ _বি0ক উHতা বিৃK, জনসংখOা বিৃK 
এবং ºালানী সমসOা স�কভােব সমাধান করা না হয় 
এবং যিদ বত5 মান িবে0র ধনী :দশ¢েলা এই কারেণ 
গিরব :দেশর কাতাের :নেম আেস, যিদ তােদর িশ`ার 
হার িনýগামী হয়, তাহেল রা· হেত 6থম :য িজিনস� 
চেল যােব তা হেলা, নািmকতা। িক| আমরা যিদ 
ভিবষOৎ পৃিথবীেত এই সমসOা¢েলার :যৗি�ক এবং 
_ব^ািনক সমাধান িদেত স`ম হই, যিদ অিধকাংেশর 
জনO এক� সু�র জীবেনর িন¦য়তা দান করেত পাির, 
িন¦য়তা িদেত পাির িশ`ার আর তcণ সমাজেক 
                                                
344 Eric Kaufmann, ‘Sacralization by Stealth : Religion Returns to Europe’, 

Riley Institute Public Lecture, Furman University, Greenville, SC.  
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�মশ উ¥ী½ করেত পাির ইহজাগিতক িব^ানমনC 
সংCৃিতর 6িত, তাহেল আর আমােদর অিত6াকৃিতক 
:কােনা æ�ার িদেক মখু কের থাকেত হেব না-িযিন 
আকাশ :থেক :নেম এেস সমাধান কের িদেবন, আমােদর 
সকল সমসOা, দঃুখ-ক� এবং )ািনর। 
 
বাংলােদেশ মkুবিুdর চচ+ া ও মkুমনার 
আtpকাশ 
বাংলােদেশ ঘাতক দালাল িনমূ5ল কিম�র নাম সবাই 
কমেবিশ জােনন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এ 
সংগঠন� 6িতtা কেরন ১৯৯২ সােলর ১৯ জানয়ুাির। 
দীঘ5িদন ধের দরুােরাগO কOাïার :রােগ আ�াl হেয় 
জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সােলর ২৬ জনু মতুৃOবরণ করার 
পর :থেক বাংলােদেশ ঘাতক দালাল িনমূ5ল কিম� 6িত 
বছরই জাহানারা ইমাম ²ৃিত পদক 6দান কের থােক। 
পদক থােক দ�ু। এক� :দওয়া হয় বOি�েক, আেরক� 
:দওয়া হয় সংগঠনেক। ২০০৭ সােল জাহানারা ইমােমর 
:তেরাতম মতুৃOবািষ5কী উপলে` আেয়ািজত ²ারক সভায় 
বOি�র জনO িবেবিচত পদক� :পেয়েছন মিু�যুেKর 
উপ-6ধান :সনাপিত এয়ার ভাইস মাশ5াল এেক 
খ�কার। আর সংগঠেনর পদক� :পেয়িছল ম�ুমনা। 
পদক� ম�ুমনার প` :থেক \হণ কেরন অধOাপক 
অজয় রায়। পদেকর ²ারক পেv বলা হেয়েছ- 

বাংলােদেশ :মৗলবাদ এবং সাÂদািয়কতা িবেরাধী 
ম�ুিচlার আে�ালেন িবিভs বOি� ও সংগঠেনর 
পাশাপািশ ¢c£পূণ5 অবদান :রেখেছ ‘ম�ুমনা’ 
ওেয়বসাইট। ২০০১ সােল 6িতtার পর :থেক :দেশ ও 
িবেদেশ কিyউটার 6যুি�র মাধOেম তcণ 6জ±েক 
:স�Oলার মানিবক :চতনায় উ@Kু করেণর পাশাপািশ 
তােদর িব^ানমনC করবার :`েv ‘ম�ুমনা’ 
ওেয়বসাইেটর জগেত এক িবেবর সূচনা কেরেছ। 
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বাংলােদেশর িবিশ� মানবািধকার :নতা ও িব^ানী 
অধOাপক অজয় রােয়র :নতৃে£ িবিভs :দেশর তcণ 
মানবািধকার কম�রা এই ওেয়বসাইটেক তােদর :লখা ও 
তেথOর মাধOেম 6িতিনয়ত সমKৃ :থেক সnৃKতর 
করেছন। ২০০১ সােল িনব5াচনেক :ক© কের বাংলােদেশর 
ধম�য় সংখOালঘু সÂদায় :য নিজরিবহীন সাÂদািয়ক 
িনয5াতেনর িশকার হেয়িছল ‘ম�ুমনা’ তখন িনয5াতেনর 
িবcেK আlজ5 ািতক জনমত সংগঠেনর পাশাপািশ আত5  
মানেুষর :সবায় এিগেয় এেসিছল। বাংলােদেশর 
ধম5িনরেপ` গণতািáক-সামািজক-সাংCৃিতক আে�ালেন 
এবং ধম5-বণ5-িবf িনিব5েশেষ মানেুষর সমান অিধকার 
ও ময5াদা 6িতtার সং\ােম িবেশষ অবদােনর জনO 
‘ম�ুমনা’ ওেয়বসাইটেক ‘জাহানারা ইমাম ²ৃিতপদক 
২০০৭’ 6দান করা হেলা। 

  
বাংলােদেশ এর আেগ :কােনা ওেয়বসাইট জাহানারা ইমাম 
পদক পাওয়ার :যাগOতা অজ5 ন কের িন। ²ারকপেvর 
6থম লাইন� ¢c£পূণ5। ঘাতক দালাল িনমূ5ল কিম� 
এবােরর পদক 6াি½র িবেবচনায় :মৗলবাদ এবং 
সাÂদািয়কতা িবেরািধতার পাশাপািশ ‘ম�ুিচlার 
আে�ালন’:কও ¢c£ িদেয়েছ।  

তাহেল Lভাবতই 6k� এেস পেড়-এই ম�ুিচlার 
আে�ালন� কী, :কন এ� অননO িকংবা িনজ¢েণ 
Lকীয়? :য সমাজ আর সংCৃিতর উfরািধকারী আমরা, 
তার সবটু�ই :য িনেভ5 জাল তা বলা যায় না। এেত 
:যমন 6গিতশীল বÎবাদী উপাদান রেয়েছ, :তমনই 
রেয়েছ আধOাoবাদ, বজুcিক, �সংCার, অ~িব0াস আর 
অপিব0ােসর রমরমা রাজ£; রেয়েছ অমািনশার :ঘার 
অ~কার। এই অ~কার সুদীঘ5কাল ধের বংশ পরyরায় 
আমােদর িচlা :চতনােক এমনভােব আMs কের :রেখেছ 
:য এই ‘:চতনার দাস£’ :থেক :বিরেয় আসা সহজ নয়-
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বরং বাmিবকই ক�ন বOাপার। রাgল সাংকৃতOায়ন 
একবার তার এক� :লখায় বেলিছেলন- 

মানষু :জেল যাওয়া বা ফাঁিসর মেÏ ওঠােক িবরাট 
িহnত মেন কের। সমােজর :গাঁড়ািমেক :ভেঙ তােদর 
LM দিৃ�ভিz গেড় :তালা, :জেল যাওয়া বা ফাঁিসর মেÏ 
ওঠার :চেয় :ঢর :বিশ সাহেসর কাজ। 

 
কথা� িমেথO নয়। তাই ইিতহােসর পির�মায় :দখা 
যায়, খুব কম মানষুই পাের আজ± লািলত ধOান 
ধারণােক পিরতOাগ কের LMভােব িচlা করেত, খুব কম 
মানষুই পাের :æােতর িবcেK দাঁড়ােত। খুব কম 
মানেুষর মেধO :থেকই :শষ পয5l :বিরেয় আেস একজন 
আরজ আলী মাতু¸র, 6বীর :ঘাষ, gমায়ুন আজাদ 
িকংবা আহেমদ শরীফ। আমােদর শাসক আর 
:শাষকেuিণ আর তােদর িনয়িáত িবদOমান সমাজবOবjা 
কখেনাই চায় না জনগণ 6থা ভাঙুক, �সংCােরর পদ5 া 
সিরেয় বঝুেত িশখুক, জানেত িশখুক অ^তা, :শাষণ আর 
অসােমOর মলূ উৎস¢েলা :কাথায়। জনগেণর ‘^ান চ`ু’ 
খুেল :গেলই :তা িবপদ, তাই না! আর :সজনOই 
জনগণেক অ~কাের রাখেত চেল িব^ােনর :মাড়েক পুের 
ধম5েক পিরেবশন, লাগাতার আধOাoবাদী 6চারণা, পv-
পিvকায় বড় আকাের রািশফল, সপ5রাজ এবং 
আধOাoবাদী ¢c আর কােমল পীেরর িব^াপন, মáী 
আর :নতা-:নvীেদর মাজার আর দরগায় িসিs :দওয়া 
অথবা িনব5াচন উপলে` হেজ যাওয়া, মাথায় কােলা পিª 
বাঁধা। ম�ুমনােদর লড়াই এই সামি\ক অসততার 
িবcেK, অ~িব0াস আর অপিব0াসেক উেC :দওয়া এই 
সমাজ কাঠােমার িবcেK। এ লড়াই :বৗিKক, এ লড়াই 
সাংCৃিতক। এ লড়াই সমাজেক 6গিতমখুী করার Åত 
িনেয় সামি\ক অব`য় আর অ~কার :ভদ কের আশার 
আেলা 6ºিলত করবার লড়াই। এ লড়াই আ`িরক 
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অেথ5ই আমােদর কােছ :চতনামিু�র লড়াই।  
িচlার এ দাস£ :থেক ম�ু করার লড়াইেয়র 

ময়দান� একিদেন গেড় উেঠ িন। আজ ইwারেনেটর 
কলOােণ িব0াস এবং যুি�র সরাসির সংঘােতর িভিfেত 
:য সামািজক আে�ালন িবিভs Ëগ িকংবা 
:ফারাম¢েলােত ধীের ধীের দানা বাঁধেছ, তা আমরা মেন 
কির 6াচীনকােলর Åা/ণ-চাব5াকেদর লড়াইেয়রই এক� 
বিধ5ত, অ\সর ও 6ােয়ািগক ôপ। এ এক আিভনব 
সাংCৃিতক আে�ালন, বাঙািলর এক নবজাগরণ :যন। এ 
নবজাগরণেক ôপ িদেতই আিবভ5 াব হেয়িছল ম�ুমনার, 
6থেম :ফারাম িহেসেব, পের ôপ িনেয়িছল সামি\ক 
এক� ওেয়ব এবং পরবত�কােল Ëগ-সাইেট। এর পেরর 
কািহিন :তা ইিতহাস। ম�ুমনার অবদান :য :কাথায় 
:পৗঁেছ :গেছ তার উে¨খ :মেল জাহানারা ইমাম পদেকর 
²ারক িলিপেত-‘:দেশ ও িবেদেশ তcণ 6জ±েক 
:স�Oলার মানিবক :চতনায় উ@Kু করেণর পাশাপািশ 
তােদর িব^ানমনC করার :`েv ম�ুমনা ওেয়বসাইেটর 
জগেত এক িবেবর সূচনা কেরেছ।’ 

ম�ুমনার আo6কােশর ইিতহাস� :ছাট কের :জেন 
:নওয়া যাক। আরজ আলী মাতু¸েরর দশ5েন অন6ুািণত 
হেয় ২০০১ সােল 6k আর তক5 -িবতেক5 র মাধOেম 
^ানাজ5 েনর 6েচ�া এবং ধম5া~তা আর :মৗলবােদর 
িবcেK ম�ুমনার 6াথিমক লড়াই সূিচত হেলও 
পাশাপািশ পৃিথবী জেুড় িনয5ািতত, িনপীিড়ত 
ম�ুিচlািবদেদর সহেযাগী মানবতাবাদী সংগঠন িহেসেব 
কাজ করার সেচতন 6য়াস :নওয়া হয়। আসেল মানিবক 
িদক� Jc :থেকই ম�ুমনা কখেনাই অ\াহO কের িন। 
আমরা খবর পাই পািকmােন ইউনসু শািয়খ নােমর এক 
িচিকৎসক Ëাসেফিম আইেনর িশকার হেয় মতুৃOর 
মেুখামিুখ দাঁিড়েয় আেছন। তার অপরাধ, িতিন :uণীকে` 
:লকচার িদেত িগেয় নািক ছাvেদর বেলেছন মহানবী 
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হযরত মহুাnদ তার নবওুত 6াি½র আগ পয5l মসুিলম 
িছেলন না। পািকmােনর মেতা ইসলািমক রা·¢েলােত 
ধম5 এবং ধম56চারক সyেক5  সামানO িবপরীত কথাবাত5 া 
সহO করা হয় না। শািm একটাই, মতুৃOদ�। ইউনসু শািয়খ 
বি� হেলন এবং যথারীিত কারাগাের মতুৃOর 6হর 
¢নিছেলন। ম�ুমনা এই হতভাগO বOি�র পােশ 
দাঁড়ােনার িসKাl িনল। আমরা িপ�শন আর 
6িতবাদিলিপর বনOায় পািকmান সরকােরর :মইলব³ 
এেকবাের ভিত5  কের :ফললাম। আমােদর পােশ এেস 
দাঁড়ােলা আই.এইচ.ই.ইউ এবং জান5ািল� 
ইwারনOাশনাল। আর অনOিদেক ঢাকােত ইউনসু শািয়েখর 
মিু� এবং Ëাসেফিম আইন িবেলােপর দািবেত দািবেত 
Oাকাড5 , :পা�ার হােত বিুKজীবীেদর িনেয় িনয়মতািáক 
আে�ালন Jc করেলন ড. অজয় রােয়র :নতৃে£ 
অনOানO ম�ুমনা সদসOরা। ম�ুমনার JভানধুOায়ী এবং 
:হা� ড. অOােলন :লিভন চািরিদেক :নটওয়াক5  _তির 
কের মানবতাবাদী সংগঠন¢েলােক উ@Kু ও এক ছাতার 
িনেচ িনেয় আসেলন। এমিনভােব িব0বOাপী 
মানবতাবাদীেদর 6বল চােপ পািকmান সরকার একসময় 
:গাপেন ড. শািয়খেক :ছেড় িদেত বাধO হয়, ড. 
শািয়খও সােথ সােথ :দশতOাগ করেলন। ড. শািয়খ 
ক’িদন পেরই আমােদর সােথ :যাগােযাগ কের ম�ুমনােক 
তার পােশ থাকার জনO কৃত^তা জানােলন। এরপর 
িতিন ম�ুমনায় :যাগদান কেরন এবং :বশ ক’বছর 
ধেরই ম�ুমনায় িলখেছন।  

ড. শািয়েখর িবষয়� ম�ুমনার 6থম িদককার 
অনOতম সফল কাজ¢েলার এক�। এ� সফল হওয়ায় 
আমােদর উৎসাহ অেনক :বেড় যায়। আমরা ইেতামেধOই 
বg জায়গায় িপ�শন কেরিছ। আিমনা লাওয়াল নােমর 
এক মিহলােক ‘শািরয়ার রজম’ :থেক বাঁচােনার জনO 
ম�ুমনা উেদOাগী হয় এবং :শষ পয5l সফলও হয়। 
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তারপর :থেক ম�ুমনা আlজ5 ািতকভােব নানা ধরেনর 
িপ�শন কেরেছ, আেবদন কেরেছ, কখনও পOােল�াইেন 
িনিব5চাের গণহতOা বে~র দািবেত, কখনও ¢জরােত 
গণহতOার িবচােরর দািবেত, কখেনাবা উপমহােদেশ 
সংখOালঘু সÂদােয়র অিধকার র`ায়, কখনও আওয়ামী 
লীেগর জনসভায় :বামা হামলার িন�া কের, কখনও 
ভারেত নদী সংেযাগ 6কে র িবেরািধতা কের, কখনও 
তথাকিথত ‘বাংলা ভাই’ :ক :\ফতােরর দািবেত, 
কখেনাবা কানসােট গণহতOা বে~র দািবেত।  

িবগত ২০০১ সােলর িনব5াচেনর পর িবএনিপ-
জামাত :জাট সরকার `মতায় আসার পর :থেক-যখন 
সংখOালঘুেদর ওপর িনিব5চাের অতOাচার িনপীড়ন Jc 
হেলা, তখন এর িবcেK আlজ5 ািতকভােব সেচতনতা 
_তির করেত Jc কেরিছল এই ম�ুমনাই। আসেল Jধু 
‘অতOাচার’ আর ‘িনপীড়ন’ বলেল :বাধহয় ভয়াবহতার 
মাvাটা :বাঝা যােব না। িনব5াচেনর পরবত� কেয়ক 
মােস �ক কী হেয়িছল, তা :বাঝা যােব গািড5 য়ােন 
6কািশত জন ভাইদােলর ‘Rape and torture empties the 
villages’ (জলুাই ২১, ২০০৩) এক� 6ব~ পেড় িনেলই। 
6ব~�েত অতOl মম5òশ�ভাষায় বণ5না করা হেয়েছ 
পূিণ5মা রানীর মেতা হতভাগOেদর ওপর :সসময় কীভােব 
গণধষ5েণর ি�মেরালার চালােনা হেয়িছল। Jধু পূিণ5মা 
রানীই একমাv িশকার নন, ভাইদােলর মেত িনব5াচেনাfর 
িতন মােস ডজনেক ডজন সংখOালঘু সÂদােয়র মানষুেক 
হতOা করা হেয়েছ, অlত এক হাজার নারীেক ধষ5ণ করা 
হেয়েছ আর কেয়ক হাজার :লােকর জিমজমা :কেড় 
:নওয়া হেয়েছ। এধরেনর িরেপাট5  Jধু গািড5 য়ােন বা 
িহ�jুান টাইমেস নয়, পাশাপািশ 6কািশত হেয়িছল 
:ডইিল �ার, 6থম আেলা, সংবাদ, জনকþ, :ভােরর 
কাগজসহ :দেশর সকল শীষ5jানীয় পিvকা¢েলােত। 
এমনিক :মৗলবাদী আর সরকার সমিথ5ত পিvকা 
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ইনিকলাব আর সং\ামও এেকবাের বাদ যায় িন। 
ম�ুমনার ঢাকা িনবাসী সদসOরা ‘নাগিরক অিধকার 
সংর`ণ ও সাÂদািয়কতা 6িতেরাধ কিম�’র বOানাের 
:ভালা :জলায় অsদা6সাদ নােমর এক� \ােম 
সেরজিমেন পয5েব`ণ করেত িগেয়িছল। তেব পয5েব`ণই 
Jধু উে¥শO িছল না, :সইসােথ কম5সূিচ :নওয়া হেয়িছল 
যারা সাÂদািয়ক িনপীড়েনর িশকার হেয়েছ তােদর 
আিথ5ক ও মানিসকভােব সহায়তা 6দান করা। আমরা 
দিৃ�পাত নােমর এক� সংগঠেনর সােথ িমেল অsদা6সাদ 
\ােমর দশ� পিরবারেক আিথ5কভােব সহায়তা করেত 
সnত হই। সরকার প` :থেক আমােদর কাজকম5েক 
ভােলা :চােখ :দখা হেলা না। ব�বO :দওয়া হেলা এই 
বেল :য, :দেশর বাইের এক ‘বাংলােদশ িবেরাধী �চ�ী 
মহল’ :দেশর ভাবমিূত5 `ু" করার অপেচ�ায় িল½ 
হেয়েছ। 6ধানমáী জনগণেক এ িবষেয় সেচতন থাকার 
পরামশ5 িদেয় :বশ িকছু ºালাময়ী ভাষণও িদেলন। 
র�েয় :দওয়া হেলা যারা :দেশর ভাবমিূত5 `ু" করার 
অপেচ�ায় িল½ আেছ তারা হয় ভারেতর ‘র’-এর 
এেজw, নয়ত ইgিদেদর ‘:মাসাদ’-এর আর নাহয় 
আেমিরকার িস.আই.এর! :সসময় অিভিজৎ রায় 
ম�ুমনায় ‘যুি�র আেলায় :দেশর ভাবমিূত5  এবং 
:দশে6ম’ নােমর এক� 6ব~ :লেখন, বাংলায়। :স 6বে~ 
িতিন তুেল ধেরিছেলন :দশে6েমর :যৗি�ক সং^া। িতিন 
বেলিছেলন, :দশ মােন :দেশর মা� নয়, :দশে6ম মােন 
কখেনাই :দেশর মা�র 6িত বা 6াণহীন নদীনালা আর 
পাহাড়-পব5েতর জনO ভােলাবাসা হেত পাের না। :দশে6ম 
মােন হওয়া উিচত :দেশর মানেুষর 6িত :6ম; লাি<ত, 
বিÏত অবেহিলত গণ-মানেুষর 6িত ভােলাবাসা। রাে·র 
এক� 6ধানতম উপাদান হেলা জনসমি�। এই 
জনসমি�েক বাদ িদেয় Jধু কতক¢েলা 6াণহীন 
নদীনালা, খাল-িবল, পাহাড়-পব5ত আর মা�র 6িত 
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ভােলাবাসা সৃি�েক আর যা-ই বলা :হাক, ‘:দশে6ম’ 
বেল অিভিহত করার :কােনা :যৗি�কতা :নই। উKৃিত 
হািজর কেরিছেলন রবী©নােথর, আইন�াইেনর আর 
হাল আমেলর যুি�বাদী 6বীর :ঘােষর; :দিখেয়িছেলন 
‘সনাতন :দশে6ম’ও :শষ পয5l িক| একটা ডগমাই। 
ম�ুমনার অনOানO সদসOরাও এ িনেয় িবmর :লখােলিখ 
কেরেছন। :দশে6ম িনেয় ম�ুমনােদর LM দিৃ�ভিzর 
কারেণ :সসময় সেচতন মানষু ধীের ধীের বঝুেত 
:পেরিছেলন, :কােনা সরকােরর অ~ আনগুতOই 
:দশে6ম নয়। :দেশ অরাজকতা, হতOা িনপীড়েনর 
কািহিন :যেকােনা মেূলO কােপ5েটর িনেচ পুের :রেখ 
:দশেক আকােশ তুেল রাখার নামই :দশে6ম নয়, বরং 
অনOােয়র িবcেK :দেশর মানেুষর িবেবক জািগেয় 
:তালাটাও :দশে6েমর অংশ। সংকীণ5 :দশে6েমর সং^া 
:থেক :বিরেয় এেস যুি�বাদী দিৃ� িদেয় ‘:দেশর 
ভাবমিূত5 ’ :দখবার এই মানিসকতার উfরণ একিদেন 
হয় িন। এর কৃিত£ ম�ুমনারা দািব করেতই পােরন। 

 ম�ুমনার সবচাইেত বড় অবদান স�বত 
ইwারেনেট (এবং পরবত�কােল ি6েwড িমিডয়ায়) 
িব^ানমনCতার 6চার 6সার। অিভিজৎ রােয়র 
‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’ :স উে¥েশOই 
:লখা হেয়িছল, পের এ� বই িহেসেব :বেরায় ২০০৫ 
সােল। বনOা আহেমেদর ‘িববত5 েনর পথ ধের’ 
িসিরজ�ও বই িহেসেব :বিরেয়েছ (২০০৭), :সইসােথ 
:বিরেয়েছ ‘মহািবে0 6াণ ও বিুKমfার :খাঁেজ’ 
(২০০৭)। এছাড়া আরও :বিরেয়েছ ‘Lতá ভাবনা : 
ম�ুিচlা ও বিুKর মিু�’ (২০০৮), এবং ‘সমকািমতা 
: _ব^ািনক এবং সমাজ-মনmাি�ক অনসু~ান’ 
(২০১০), পািথ5ব (২০১১), মানিুষকতা (২০১৩)। 
6িত� \েÉর উে¥শO একই। িব^ানমনCতার 6চার 
ও 6সার। িব^ানমনCতা 6চােরর উে¥শO িনেয় 
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িলখেছন ফিরদ আহেমদ, শাফােয়ত, িসKাথ5, অপািথ5ব, 
:মgল কামদার, মীজান রহমান, অনl, তানবীরা, জােহদ 
আহেমদ, জাফর উ¨াহ, অজয় রায়, িবব পাল, 6দীপ 
:দব, আবলু কােশম, আকাশ মািলক, িশ`ানিবস, 
:রৗরব, তানভীcল, পৃিথবী, ইরিতশাদ আহমদ, সংশ½ক, 
িøÆা, আিসফ মহীউি¥ন, :হারাস, :টিক সািফ, শিফউল 
জয়, _সকত :চৗধুরী, আ¨াচালাইনা, ôপম, তামাsা ঝুম,ু 
িনলয়, লীনা রহমানসহ আরও অেনেকই। এ 
:লখকেদর :থেকই উেঠ এেসেছ ‘যুি�’র মেতা 
মOাগািজন, িনয়িমত 6কািশত হেM ‘ম�ুােåষা’ এবং 
‘মহাবfৃ’। এই ‘িব^ানমনCতা’ বOাপার� আমােদর 
কােছ সবসময়ই িভs অথ5 বহন কের। 
‘িব^ানমনCতার 6সার’ বলেত আমরা এ� :বাঝাই 
না :য \ােম-গে� িবদOুৎ :পৗঁিছেয় :দওয়া িকংবা 
উsতমােনর বীজ সরবরাহ করা। ও¢েলার 6েয়াজন 
আেছ িক| তা করার জনO রা· এবং সরকারই 
আেছন। আমরা িব^ানমনCতার 6সার বলেত 
:বাঝাই �সংCারম�ু, 6গিতশীল ও িব^ানমখুী সমাজ 
গড়ার আে�ালন। ঢাকা কেলেজর ি6য় িশ`ক এবং 
িব0 সািহতO :কে©র পিরচালক আবদু̈ াহ আব ু
সায়ীেদর ভাষায় আমােদর আে�ালন হেM ‘আেলািকত 
মানষু’ গড়ার আে�ালন। িব^ান িনেয় পড়ােশানা 
করেলই :স ‘িব^ানমনC’ হয় না, হয় না আেলািকত 
মানষু। তাই :দখা যায় এ যুেগর অেনেকই িব^ান 
িনেয় পড়ােশানা কেরও বা িব^ােনর :কােনা িবভাগেক 
:পশা িহেসেব \হণ কেরও মেন-6ােণ িব^ানী হেত 
পােরন িন, পােরন িন মন :থেক _ব^ািনক দিৃ�ভিzেক 
\হণ করেত। বাংলােদেশর এক িবখOাত ‘ইসলািম 
পদাথ5 িব^ানী’ আেছন িযিন একিবংশ শতাÜীেত এেসও 
শতাÜী 6াচীন ধম5\েÉর মেধO ‘আধুিনক িব^ােনর’ 
স~ান পান, মহানবীর িমরাজেক ‘আইন�াইেনর 
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িথওির অব িরেল�িভ�’ িদেয় বOাখOা করেত চান। 
ভারেতর এক LনামধনO িব^ানী আবার :বদ আর 
গীতার মেধO ‘িবগবOাং’ আর ‘টাইম-ডায়ােলশন’ খুেঁজ 
পান। এরা িব^ান িনেয় পেড়েছন �কই, চাকির :`েv 
সফলতাও হয়ত :পেয়েছন, িক| মেনর :কােণ আবK 
কের :রেখেছন :সই আজ± লািলত সংCার¢েলা, 
আঁকেড় ধের :রেখেছন যুি�হীন ধম�য় ধOানধারণা। 
এই ‘িব^ানী’ তকমাধারী �সংCারাMs মানষু¢েলাই 
বাংলােদেশ িব^ানমনCতার 6সাের সবেচেয় বড় 
বাধা। িব^ােনর সেব5া» িডি\ধারী ‘িব^ানী’ নামধারী 
মানষু¢েলার �সংCােরর সােথ :যমন আমরা পিরিচত 
হেয়িছ, �ক :তমনই আমােদর :দেশ আরজ আলী 
মাতু¸র বা রি�ত বাওয়ালীর মেতা L িশি`ত, 
িডি\হীন, সংCারম�ু ও যুি�বাদী মানিসকতার 
িনেল5াভ মানষুও আমরা :দেখিছ। এরাই আমােদর 
শি�। 

ম�ুমনােদর িবcেK কােরা কােরা এক� অিভেযাগ 
6ায়ই :শানা যায় :য, ম�ুমনারা :দেশর মানেুষর জনO 
খুব :বিশ িকছু কের না, যতটা না ঈ0র, 
আধOািoকতার িবেরািধতা িকংবা ডারউইন িদবস 
উদযাপেন বOয় কের। এ ধরেনর অিভেযাগ যারা 
কেরন তারা ভুেল যান এ ক’বছের ম�ুমনােদর সফল 
:6ােজ�¢েলার কথা। হOাঁ, ম�ুমনা ঘটা কের ডারউইন 
:ড, িহউমOািন� :ড, র Oাশনািল� :ড, আথ5 :ড ইতOািদ 
পালন কেরেছ �কই, িক| যখন 6েয়াজন হেয়েছ 
:দেশর মানেুষর 6েয়াজেন ম�ুমনা সেচতনভােবই 
এিগেয় এেসেছ। অধOাপক অজয় রায় :সকথা¢েলাই 
Jিনেয়েছন অতOl ò� ভাষায় জাহানারা ইমাম 
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²ারক :সিমনাের :345 
আমরা Jধু ধম5া~তা আর :মৗলবােদর িবcেK 

যুি� :শানাই না, আমরা মানবতার সপে` লড়াইেয় 
নািম- 

১. Ëাসেফিমর িবcেK মানবতােক বাঁচােত 
পািকmােনর কারাদ� 6া½ িðিথ¤ার ড. ইউনসু 
শাইখেক বাঁচােত িব0ময় আে�ালন গেড় তুিল। 
আমােদর সি�য় সহেযাগী িছল ‘IHEU, 
Rationalist International, Amnesty 
International, Dhaka Rationalist and Secularist 
Union’ এবং ঢাকার ম�ুমনােদর ‘Save Dr. 
Yunus Shaikh Committee’, যারা রাmায় :নেম 
িদেনর পর িদন আে�ালন, িম�ং, িমিছল, :সিমনার, 
পথসভা ও পািকmািন দতূাবােসর সামেন :6িসেডw 
:মাশাররেফর িবcেK িবে`াভ 6দশ5ন কেরেছ। 
এর সােথ যু� হেয়িছেলন কিবর :চৗধুরী, 
িবচারপিত আবদসু :সাবহানসহ :দেশর খOাতনামা 
বিুKজীবী ও 6গিতর পে`র মানষু।  
আমােদর সাফলO এেসিছল। পািকmান সরকার 
তােক মিু� িদেত বাধO হয়। বত5 মােন িতিন 
যু�রােজO রেয়েছন এবং আমােদর একজন সি�য় 
সদসO। 
 
২. আমরা আে�ালন গেড় তুিল শাহিরয়ার 
কিবেরর পে` তার মিু�র লে`O, যখন খােলদা-
িনজামী সরকার তাঁেক িবমান ব�ের :\½ার কের 
:দশে¾ািহতার অিভেযােগ। আমরা সফল হই তােক 
ম�ু করেত :দেশ িবেদেশ গেড় ওঠা সফল 

                                                
345 জাহানারা ইমাম ²ারক সভায় ড. অজয় রােয়র ব�ৃতা 
 http ://www.mukto mona.com/award/award_ajoy_unic.htm 
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আে�ালেনর গেড় :তালার মাধOেম।  
৩. পের ি@তীয়বার শাহিরয়ার কিবর, মনুতাসীর 
মামনু ও সাংবািদকসহ অেনক অবcK 
অতOাচািরত বOি�েদর পে` মানবতার মিু�র 
পে` আে�ালেন নািম এবং এখােনও আমরা সফল 
হই।  
 
৪. আমরা এককভােব ‘6িশকার পে`’ :নটওয়ােক5  
আে�ালন গেড় তুিল অOামেনি� ইwারনOাশনােলর 
সহেযািগতায়। 6িশকা মহাপিরচালকেক মিু� িদেত 
বাধO হন সরকার।  
 
৫. আমরা সাÂদািয়কতার নÿ 6কাশ 
সাÂদািয়ক িনয5াতেনর িবcেK সব5দাই উ»কþ 
: আমরা :মৗলবাদীেদর হােত মসুলমান বা িহ� ু
:য-ই িনয5ািতত হেয়েছ তার পে` দাঁিড়েয়িছ, 
:মৗলবাদী সাÂদািয়ক শি�র িবcেK দাঁিড়েয়িছ 
আমােদর সীিমত শি� িনেয়। ¢জরােট 
আহেমদাবােদর িজঘাংসা বিৃfেক আমরা িধíার 
জািনেয়িছ। নের© :মাদীর িবcেK তােক 
অপসারেণর দািবেত আমরা ভারতীয় :6িসেডw 
ও 6ধানমáীেক ²ারকিলিপ ও 6িতবাদপv 
পা�েয়িছ, ভারতীয় ও আlজ5 ািতক সংjা¢েলার 
সােথ একসােথ কাজ কেরিছ সাÂদািয়কতা-
িবেরাধী আে�ালন গেড় তুলেত।  
 
৬. একইভােব ২০০১ সােল খােলদা-িনজামীর 
:লিলেয় :দওয়া সাÂদািয়ক শি�— বাংলােদেশর 
সংখOালঘুেদর উপর হতOা, লþুন, ঘরবািড়েত অিÿ 
সংেযাগ, উপাসনালয় ¶ংস ও অপিবvকরেণর :য 
ঘৃণO িনদশ5ন jাপন কেরেছ তার িবcেK :দেশর 
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:স�Oলার শি�র সােথ হাত িমিলেয় এর িবcেK 
cেখ দাঁিড়েয়িছ। ম�ুমনার 6িতtাতা উপেদ�া 
অধOাপক অজয় রায় অনOানO ম�ুমনা ও 
বিুKজীবীেদর সােথ িনেয় গেড় তুেলিছেলন 
সাÂদািয়কতা-িবেরাধী আে�ালন ‘নাগিরক 
অিধকার সংর`ণ ও সাÂদািয়কতা 6িতেরাধ 
কিম�’র বOানাের। তারা গঠন কেরিছেলন 
অধOাপক িজ¨রু রহমােনর :নতৃে£ ‘গণ তদl 
কিমশন’, যার 6িতেবদন 6কািশত হয় ২০০২-এর 
িডেস¯ের এবং তাৎ`িণক ভােব আমােদর 
ওেয়বসাইেটর মাধOেম িব0বOাপী 6চািরত হয়346। 
6বাসী ম�ুমনার সদসOরা তৎকালীন 6ধানমáী 
খােলদা িজয়া ও বাংলােদেশর রা·পিতেক 
6িতবাদপv :6রণ কেরন সংখOালঘুেদর িবcেK 
চািলত িনয5াতন বে~র দািবেত। তারা ঘৃণা 6কাশ 
কেরেছন :মৗলবাদী শি�েক সরকার 6uয় 
:দওয়ায়। 
 
৭. আমরা Jধু তাি�ক আে�ালন কির না। 
আমরা আত5  মানবতার পােশ পািথ5ব ভােবই 
এিগেয় আিস। (ক) সাÂদািয়ক ভােব িনয5ািতত 
:ভালার অsদা6সাদ ও ফােতমাবাদ \ােম ১০০� 
পিরবারেক িনেজর পােয় দাঁড়ােত এিগেয় এেসিছ 
‘দিৃ�পাত’ নামক আমােদর সহেযাগী 6িতtােনর 
পােশ। এই 6কে  ১০০� ঘরবািড় িনম5াণ, জিম 
�য় কের :দওয়া, :ছেলেমেয়েদর পড়ােশানার বOয় 
ইতOািদ কম5কাে� আমরা সংিß� িছলাম। আমরা 
এেস দাঁিড়েয়িছলাম পূিণ5মার পােশ, িরতার পােশ, 
মাধুরীর পােশ, রাজ�মার বাবরু পােশ, নরহির 

                                                
346 http ://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm ¾�বO। 
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কিবরােজর পােশ, জেনর পােশ, িসতাংJ মরমরু 
পােশ, ফােতমার পােশ, িমনিতর পােশ-এরা সবাই 
নরপJেদর পাশিবক অতOাচােরর িশকার।  
 
৮. আমরা সাংবািদক মািনক সাহার পিরবােরর 
পােশ এেস দাঁিড়েয়িছলাম, তার দ�ু কনOার 
পড়ােশানা চািলেয় :যেত সাহােযOর হাত বািড়েয়িছ। 
সাংবািদক িবভুর�েনর পােশ দাঁিড়েয়িছ।  
 
৯. দঘু5টনা কবিলত মানবতাবাদী শাহিরয়ার 
কিবর, কাজী ম�ুল ও তােদর সহকম�েদর পােশ 
এেস দাঁিড়েয়িছ যৎসামানO শি� িনেয়, আমরা 
ইসলািম :মৗলবােদর িশকার gমায়ুন আজােদর 
অসহায় পিরবােরর 6িত সহেযািগতার হাত 
6সািরত কেরিছ। gমায়ুন আজাদ ফাউে§শন গেড় 
তুলেত সাধOমেতা সহায়তা কেরিছ।  
 
১০. Å/পুেvর চের বনOািব¶m এক� িনý 
মাধOিমক Cুল আমরা পুনিন5ম5াণ কেরিছ এবং 
আমরা এর পিরচালনার দায়ভার \হণ কেরিছ। 
:সখােন মিু�যুেKর শহীদ ²ৃিতm� গেড় :তালার 
6ক  \হণ কেরিছ এবং :স উপলে` কেয়ক 
হাজার jানীয় মিু�েযাKার সেnলন কেরিছ এবং 
²ৃিতmে�র িশলানOাস কেরিছ। 
 
১১. :চােলশ িরিছেলর মতুৃOর িবচার :চেয় 
িপ�শন কেরিছ, তার পিরবারেক আিথ5কভােব 
যথাস�ব সাহাযO কেরিছ।  
 
১২. আমরা িপ�শন কেরিছ, ব�বO :রেখিছ 
িকংবা জনসংেযাগ কেরিছ ভারেত অৈবধ নদী-
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সংেযােগর 6িতবােদ, ¢জরােট মসুিলম জনগণেক 
িনিব5চাের হতOার 6িতবােদ, কানসােট িনtুরভােব 
কৃষক-িবে¾াহ দমেনর 6িতবােদ, জাফর ইকবাল 
এবং হাসান আিজজলু হকেক সাÂদািয়ক মহল 
:থেক মতুৃO-gমিক :দওয়ার 6িতবােদ, 
িস.আর.িপ-এর 6িতtাতা ভOােলির :টলেরর 
অপসারেণর 6িতবােদ, িকংবা সালমান cশিদ 
অথবা তসিলমা নাসিরেনর ওপর ফেতায়ার 
6িতবােদ। 

 
এ¢েলা িক :দেশর মানেুষর জনO করা নয়? 
আo6চারণার সুর ¶িনত হেলও, আমরা িবনীতভােবই 
বলেত চাই ম�ুমনা উপেরর সব¢েলা কাজই সাফেলOর 
সােথ কেরেছ। অিত সÂিত আমরা অসুj 6বীণ 
রাজনীিতিবদ এবং সাংবািদক িনম5ল :সেনর িচিকৎসার 
জনO যথাস�ব সাহাযO কেরিছ347। সাহাযO কেরিছ 
কাটু5 িন� আিরেফর মােয়র িচিকৎসার জনOও348। 
তারপরও এক� িবষেয় সতক5  থাকা 6েয়াজন। যারা 
যুি�বাদী আে�ালেনর মাধOেম মানেুষর :চতনামিু� 
আর :সই পথ ধের :শাষণমিু�র LÛ :দেখন তােদর 

                                                
347 অজয় রায়, আমার ব~ু িনম5ল :সন : Lিmেত :নই (সাহােযOর 

আেবদন�:প পOাল আপেডট)- িনম5ল :সেনর সাহােযOর এই 
আেবদন� ম�ুমনায় 6চািরত হওয়ার পের অেনক সèদয় বOি� 

সাহােযOর জনO এিগেয় এেসেছন। ফেল আমরা খুব কম সমেয়র 
মেধOই আমােদর 6াথিমক ল`O ১০০০ ডলার :তালার ল`O 

পূরেণ সফল হেয়িছলাম। 
348 ‘আিদল মাহমদু, এক� মানিবক আেবদন�একজন মা’⎯আমরা 

ম�ুমনার প` :থেক 6ায় বােরা িদন বOাপী ফা§ :রইিজং 
:শেষ আিরেফর মােয়র িচিকৎসার জনO ১৭২৫.০৩ $ USD 
সং\হ করেত সমথ5 হেয়িছলাম। 
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িক| একটা িবষেয় সেচতন থাকেতই হেব। উপল` 
:যন ল`Oেক ছািড়েয় না যায়। �সংCার মিু�র লে`O 
:পৗঁছুেত জনকলOাণমলূক কাজকম5 :কবল উপল`ই 
হেত পাের, এ িবষেয় অিত সেচতনতার 6েয়াজন। ò� 
মেন রাখেত হেব এই সতO�-জনেসবা কের আর যা-
ই করা যাক, সমাজবOবjা পাàােনা যায় না, সািব5ক 
:শাষণ মিু� ঘটেত পাের না। :শাষণ মিু� ঘটেত 
পাের Jধু সাধারণ মানেুষর সেচতনতােবাধ :থেক। 
সেচতনতােবাধ :যন _তির না হয় :স জনO :শািষেতর 
:`াভ ভুিলেয় রােখ শাসকেuণী। গিরেবর :`াভ 
ভুিলেয় রাখেত ধনীর অেথ5 চেল ‘দির¾ নারায়ণ 
:সবা।’ দির¾-নারায়েণর :সবাই যােদর :কবল ল`O 
তারা আসেল কখেনাই চায় না সমাজ :থেক দাির¾O 
দরূ :হাক, :কন না দাির¾O দরূ নয়, বরং দাির¾Oেক 
পুিঁজ কের জনগেণর ‘মগজ :ধালাই’ই তােদর অনOতম 
ল`O। এধরেনর :সবামলূক কােজ দেুয়ক� দিরে¾র 
তাৎ`িণক লাভ হেলও সংখOাগিরt দাির¾OিÃ� 
মানেুষর জনO পেড় থােক অনl বÏনাময় জীবন। 
অথ5ৈনিতকভােব :দশেক Lাবল¯ী করার চাইেত মগজ 
:ধালাই কের জনিচf জয় করার পKিত� সফলভােব 
কােজ লাগায় িবিভs ধম�য় 6িতtান। :সজনOই মাদার 
:তেরসা, রামকৃH িমশন, ভারত :সবা সংঘ, তবলীগ 
জামাত ইতOািদ নানা সংগঠন নানা :কৗশেল 
জনকলOাণমলূক কােজর সােথ িনেজেদর জিড়ত 
:রেখেছ। গেড় উেঠেছ ইসলািম এনিজও। :কৗশেল 
ছিড়েয় :দওয়া হেয়েছ �কমেতা দান খয়রাত করেল, 
জাকাত িদেল দাির¾O নািক সমাজ :থেক এমিনেতই 
দরূ হেয় যােব। িক| ইিতহাস বেল অনO কথা। এ 
ধরেনর দান খয়রাত, জাকাত আর সমাজেসবার 
মাধOেম সমােজর :শাষণ মিু� ঘেটেছ এমন এক� 
দ�ৃাlও ইিতহােস :নই। হাজারটা রামকৃH িমশন, :সবা 
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সংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার :তেরসা, হাজী 
মহুাnদ মহিসন বাংলােদেশর িকংবা ভারেতর জনতার 
:শাষণ মিু� ঘটােত পারেব না। আমরা সমাজেসবার 
িবcেK নই, িক| ‘উে¥শOমলূক’ জনেসবার মাধOেম 
মগজ :ধালাই কের মানষুেক অ~ রাখার অিভসি~র 
িবcেK। 

ম�ুমনােদর িবcেK আেরকটা অিভেযাগ ম�ুবিুK, 
নািmকOবাদ, মানবতাবাদ এ¢েলার চচ5 া কের তারা 
গণিবিMs হেয় যােMন। এর জবােব 6বীর :ঘােষর 
মেতা বলা যায়, :যেকােনা অসুj সমােজ সুj সেচতন, 
যুি�বাদী মানষু িবিMs হেত বাধO। পৃিথবীর ইিতহােস 
গOািলিলও, পOারােসলস, <েনা, িবদOাসাগরসহ বg 
িচlািবেদর নাম উে¨খ করা যায় যারা 6েতOেকই 
িছেলন সমােজ একাকী। একাকী িছেলন আরজ আলী 
মাতু¸র বা আহেমদ শরীফও। িক| এইসব িবে¾াহী 
মানষু¢েলা 6থাগত jিবরতােক চূণ5 করেত িগেয় 
িবিMs হেয় পেড়িছেলন, :সসময়কার বহৃfর জনেগাtী 
:থেক। :সকােলর িবিMs িবশাল বOি�£েদর মলূOায়ন 
করার `মতা িছল না তৎকালীন মানবেগাtীর 
সংখOাগিরt অংেশর এবং মগজ :বচা বিুKজীবী 
তকমাধারীেদর। আজ :সসব িবিMs মানেুষরাই হেয় 
উেঠেছন এক একজন মহামানব, uKা, আদশ5 ও 
:6রণার উৎস। :য িবিMsতার অথ5 পচনধরা, 
�সংCারাMs সমাজেক সংCারম�ু করা, :য 
িবিMsতার অথ5 :শাষেণর অবসানমখুী সং\াম, :য 
িবিMsতার অথ5 মানষুেক িব^ানমনC কের সুj 
সংCৃিতেত িফিরেয় আনা, :স িবিMsতা অবশOই কামO। 
একটা সময় আমরা :দেখিছ ইউেরােপ সামlতািáক 
সমাজবOবjার অবসােনর মধO িদেয় বÎবােদর িবকাশ 
অ6িতেরাধO হেয় উেঠিছল। ইিতহােসর পির�মায় 
আমরা এেক এেক :দেখিছ ভারতীয় :লাকায়ত বা 
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চাব5াক দশ5ন, ি\েসর আেয়ািনয়ার বÎবাদী দশ5ন, 
পি¦ম এিশয়ার মসুিলমেদর :মাতািজলা দশ5ন, 
ইউেরােপর দাশ5িনকেদর (:বকন, লক, হবস, িহউম 
6মখু) ইহজাগিতক দশ5ন, ফরািস িবব, ইউেরােপর 
:রেনসাঁ এবং উিনশ শতেক রামেমাহন, িবদOাসাগর, 
িডেরািজওেদর কলOােণ বাঙািলেদর নবজাগরণ; আমরা 
:সই ঐিতেহOর অনসুারী, জাতীয়ভােব আমরা সহিজয়া, 
বাউিলয়ানার মেতা িবিভs অে^য় :লাকজ মতবাদ, 
িবিভs সমমনা ইহজাগিতক সংগঠন ও বOি�র 
যুি�বাদী ভাবধারার উfরসূির। ড. অজয় রায়ও 
�ক :সকথাই বেলেছন জাহানারা ইমাম ²রণ সভায়  

আমরা িবংশ শতাÜীর বাংলার উদারেচতা 
পুনজ5 াগরেণর উfরসূির, িডেরািজওর িচlা :চতনার 
অনসুারী, আমরা মেন কির িশখা :গাtীর ঐিতেহOর 
ধারক ‘^ান :যখােন সীমাবK, বিুK :যখােন 
আড়�, মিু� :সখােন অস�ব’, আমরা আরজ আলী 
মাতু¸েরর আদেশ5র _সিনক, আমরা :বগম 
:রােকয়া, লীলা রায়, ফুলেরণ ু ¢েহর, সুিফয়া 
কামােলর, জাহানারা ইমােমর পেথ চলেত 
6তOয়দী½....। 

 
সাÂিতক বছর¢েলােত �সংCার, অ~িব0াস, 
ধম5া~তা, Ýপম�ূকতা আর সাÂদািয়কতার িবcেK 
িব^ানমনC ও যুি�িনt এক 6জ± গেড় :তালার 
লে`O জনগেণর মেধO দবু5ার আে�ালন গেড় উেঠেছ। 
আমরা ইেতামেধOই :দেখিছ ভারেত 6বীর :ঘােষর 
:নতৃে£ ‘ভারতীয় িব^ান ও যুি�বাদী সিমিত’ 
:সেদেশর যুি�বাদী আে�ালেনর :`েv িবরাট সাফলO 
অজ5 ন কেরেছ। তার সুেযাগO :নতৃে£ই ‘যুি�বাদী’ িচlা 
আজ :সখােন বOি�গি� অিত�ম কের আে�ালেনর 
ôপ :পেয়েছ। আে�ািলত হেয়েছ ল`-:কা� মানষু, 
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আে�ািলত হেয়েছ :LMােসবী সংjা, নাটO সংjা, 
িব^ান Ãাবসহ বg সংগঠন; এরা অংশ িনেয়েছ 
যুি�বাদী িচlার বাতাবরণ সৃি�েত। 6তOাশা :বেড়েছ 
অেনক। _তির হেয়েছ নতুন নতুন 6িত`িতশীল 
:লখক। ইwারেনেট _তির হেয়েছ বg Ëগ সাইট। 
আমােদর :দেশ ‘িব^ান :চতনা পিরষদ’, ‘জনিব^ান 
আে�ালন’, ‘ম�ুিচlা চচ5 া :ক©’, ‘িব^ান ও যুি�বাদী 
কাউিïল, িসেলট’, ‘বাংলােদশ যুি�বাদী সিমিত’ ইতOািদ 
িবিভs নােম সংগঠন গেড় উেঠেছ 6ায় একই উে¥শO 
সামেন :রেখ। �সংCার, ভাববাদ, আধOাoবাদ, 
িনয়িতবাদ ও অেলৗিককতা-ম�ু এক আেলািকত 
বাঙািল 6জ± গেড় তুলেত অবদান :রেখ চেলেছ 
‘ম�ুমনা’। এেদর কারেণই আজেক আমােদর এত বড় 
6াি½। জাহানারা ইমাম ²ৃিত পদক 6াি½র মেতা 
িবরল সnান অজ5 ন। আমরা আর :কােনা বাঙািল 
ওেয়বসাইট বা :ফারােমর খবর জািন না, যারা 
সাÂিতক সমেয় এমন সnান অজ5 ন কের িনেত 
:পেরেছ। ম�ুমনা আজ Jধু এক� Ëগ সাইট নয়, 
এ� এক� সফল আে�ালেনর নাম। ম�ুমনা শÜ�র 
বOাি½ আজ এতই গভীের, :য িবিভs :ফারাম এবং 
Ëগ সাইেট সমমনা 6গিতশীল :লখকেদর আজ 
‘ম�ুমনা :লখক’ িহেসেব অিভিহত করা হয়। 
 
নতুন িদেনর নািsকতা : cনতৃt িদেcন 
bগাররা 
Jধু ম�ুমনােতই নয়, আজেক :যেকােনা বাংলা Ëেগ 
:গেলই ম�ুবিুKর :লখা সমKৃ বg 6ব~ :চােখ পেড়। 
বg :লখকই ধম5েক ি��কOািল :দখেছন এবং 
িলেখেছন। আজেক একিবংশ শতাÜীেত দাঁিড়েয় তথO 
:যখােন ম�ু, :সখােন সিতOটা যাচাই কের :নওয়া 
অেনক সহজ। এই িকছুিদন আেগও তেথOর অবাধ 
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6বাহ যখন রা· @ারা িনয়িáত িছল তখন এইভােব 
িবিভs সাইেট এত :বিশ ম�ুবিুKর :লখা সমKৃ রচনা 
আমরা :দিখ িন। Ëগারেদর উপর সাÂিতক রা·ীয় 
িনপীড়ন এবং িনয5াতন 6মাণ কেরেছ :য তােদর 
শি�েক আর শাসক-যেáর পে` খােটা কের :দখা 
স�ব হেM না।  

Jধু Ëগ :কন, পৃিথবীর িদেক তাকােল :দখা যােব, 
বg :দেশই িবেশষ কের ইউেরােপর :দশ¢েলােত 
:লাকজন এখন ধেম5র ধারই ধাের না। চাচ5 ¢েলা খািলই 
পেড় থােক। অেনেকই মেন কেরন, নািmকতােক ধম5 
িহেসেব :দখেল ‘ফাে�� :\ািয়ং িরিলিজয়ন’ স�বত 
ধম5হীনতার িদেকই রায় িদেব349। :ছাটেবলা :থেক 
মগজ :ধালাইেয়র মেতা :æফ _পিvক সূেv 6া½ ধম5 
িব0াসটা মাথায় :জার কের ঢুিকেয় না িদেয় পিরণত 
বয়েস এেস ‘সবিকছু :দেখ Jেন, যাচাই বাছাই কের’ 
ধম5েক \হণ করার সুেযাগ :দওয়া হেল আমরা বg 
ধািম5কেক নািmক িহেসেব :দখেত :পতামও এটা সিতOই 
বলা যায়।  

আমােদর _ব^ািনক অনসুি~ৎসা এবং মানবতা 
িশJকাল অিত�ম কের :গেছ বg আেগই। এখন আর 
আমরা ôপকথার কি ত পরম িপতা িনেয় :মািহত 
নই, :য পরম িপতা ‘ডােবর িভতর পািন :কন’ :থেক 
Jc কের িবগবOাং িকংবা ËOাকেহাল পয5l সবিকছুর 
:পছেনই একমাv \হণেযাগO বOাখOা িহেসেব হািজর 

                                                
349 The American Religious Identification Survey gave Non-Religious groups 

the largest gain in terms of absolute numbers- 14,300,000 (8.4% of the 
population) to 29,400,000 (14.1% of the population) for the period 1990 to 
2001 in the USA. 

Also, in Australia, census data from the Australian Bureau of Statistics gives 
‘no religion’ the largest gains in absolute numbers over the 15 years from 
1991 to 2006. from 2,948,888 (18.2% of the population that answered the 
question) to 3,706,555 (21.0% of the population that answered the 
question). 
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হেবন আর আমােদর 6েয়াজেনর অলীক vাণকত5 া 
িহেসেব িনেজেক পিরিচত করেবন। সময় এিগেয়েছ 
অেনক, আমরা িনেজরাই এখন িনেজেদর দািয়£ িনেত 
স`ম, মানষু িনেজই আজ িনেজর ভাগOিবধাতা। 
আমরা আর ôপকথার জাল বেুন িনেজেদর 6েবাধ 
িদেত চাই না, বরং িব^ােনর সাÂিতক ^ােনর সােথ 
সাম�সOপূণ5ভােব এখন জীবন সাজােত চাই। অনOিদেক 
ধম5¢েলা এখন 6গিতর অlরায়, িব^ােনর অlরায়, 
নারীমিু�র পেথ 6ধান বাধা। ধম5¢েলা _নিতকতার 
নােম পুরেনা আমেলর িজিনস :শখােত চায়। মানেুষর 
উ�ব স¯ে~ ভুল ধারণা :দয়, িব^ােনর নানান 
অপবOাখOা হািজর কের। আর িজহাদ, ধম5যুK, 
জািতেভদ, িনý বেণ5র ওপর অতOাচার িকংবা নারীেদর 
অlিরন রাখার _বধতা এ¢েলা :তা আেছই। এ¢েলােক 
‘না’ বলার মাধOেমই 6গিতশীল সমাজ গঠন স�ব, 
:সই সােথ স�ব িব0ােসর ভাইরাস-ম�ু সমাজ 
6িতtার িদেক এিগেয় যাওয়ার। এটাই আজ সমেয়র 
দািব।  
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প ির িশ �  
অkােমর kুর এবং বাYল4ময় ঈ$র 

  
অíােমর `ুরেক দশ5নশাে¡ অেনক সময় ‘িমতবOিয়তার 
নীিত’ (Principle of Parsimony/Economy) িকংবা ‘সরলতার 
নীিত’ (Principle of Simplicity) িহেসেব অিভিহত করা হয়। 
সংে`েপ এর মলূনীিত� হেলা- 

Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not 

be posited without necessity). 
 
বাংলা করেল দাঁড়ায়- 

‘অনাবশOক বাgলO সব5দাই বজ5 নীয়’। 
 
এই নীিত 6েয়াগ িক| িব^ােন, ধেম5, দশ5েন খুবই 
বOাপক। িব^ােনর :`েv ‘অíােমর `ুেরর’ 6েয়াগ 
হরহােমশাই ল`O করা যায়। িব^ানীরা অíােমর :য 
মলূনীিত� অনসুরণ কেরন তা হেলা ‘যিদ দ�ু 
_ব^ািনক মেডল একই রকম ভিবষO@াণী িকংবা 
ফলাফল 6দান কের থােক, তেব অেপ`াকৃত সহজ 
মেডল� সমাধান িহেসেব \হণ কেরা।’ একটা উদাহরণ 
:দওয়া যাক। একটা সময় \হেদর অিনয়ত-গিত6কৃিত 
:জOািতিব5দেদর কােছ বড় ধরেনর তাি�ক সমসOা িহেসেব 
িচি'ত হেয়িছল। :কপলার এই সমসOা সমাধান করেত 
আমােদর সামেন হািজর কেরিছেলন িতন� সূv। আর 
পরবত�কােল একই সমসOা সমাধান করেত িগেয় 
:কপলােরর এই িতন� িনয়েমর বদেল িনউটন আমােদর 
িদেলন এক� মাv সূv ‘মহাকষ�য় বOmবগ�য় িনয়ম’ 
(Inverse Law of Gravity) যা িদেয় \হ উপ\েহর 
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চলাচলজিনত সমসOা¢েলার একটা সহজ সমাধান পাওয়া 
যায়। :দখা :গল, এই এক� িনয়ম :থেকই :কপলােরর 
পূেব5কার িনয়ম¢েলা LতঃিসKভােব :বিরেয় আেস। 
কােজই যখন :থেক িনউটেনর মহাকষ5 সূv�েক 
‘_ব^ািনক মেডল’ িহেসেব \হণ করা হেলা, :কপলােরর 
সূv¢েলা ‘অনথ5ক বাgলO’ িহেসেব পিরতO� হেলা সংগত 
কারেণই। এ� অíােমর সূেvর এক� খুবই সাথ5ক 
6েয়াগ। 

অíােমর `ুেরর আেরক� সাথ5ক 6েয়াগ :দখা যায় 
ইথােরর :`েv। ঊনিবংশ শতাÜীর পদাথ5 িব^ানীরা 
আেলা চলাচেলর জনO মাধOম িহেসেব ‘ইথার’ নামক 
এক� অদশৃO, ঘষ5ণহীন, রাসায়িনকভােব িনিAয় এবং 
‘সব5ভূেত িবরাজমান’ এক রহসOময় পদাথ5 ক না 
কেরিছেলন। তােদর ধারণা িছল শÜ চলাচেলর জনO 
:যমন মাধOেমর 6েয়াজন, :তমনই আেলা চলাচেলর 
জনOও এক� মাধOম থাকেতই হেব। তারা ধের 
িনেয়িছেলন এই পুেরা মহািব0টাই ডুেব রেয়েছ ইথার 
নামক এক অদশৃO পদােথ5র অৈথ মহাসমেু¾। আর এই 
ইথার নামক মাধOেমর সাহােযOই আেলা অেনকটা শেÜর 
মেতাই তরzাকাের চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। িক| ১৮৮০ 
সােল মাইেকলসন-মিল5র িবখOাত পরী`া এবং তারও 
পের ১৯০৫ সােল আলবাট5  আইন�াইেনর ‘আেপি`ক 
ত�’ তাি�কভােব ইথােরর অিm£েক নসOাৎ কের িদল। 
গ~হীন, òশ5হীন রহসOময় ‘ইথার’ ‘অেহতুক বাgলO’ 
িহেসেব পিরতO� হেলা।  

অíােমর `ুেরর বOাপকতর 6েয়াগ ল`O করা যায় 
দশ5েনই। নািmকOবাদী দাশ5িনকরা, অíােমর ̀ ু েরর 6েয়ােগ 
যুি� :দিখেয় থােকন, ঈ0েরর অনমুান িনতাlই এক� 
অ6েয়াজনীয় অনকু । কীভােব? িনেýা� দ�ু 
হাইেপািথিসস বা অনকু  িবেবচনায় আনা যাক- 
১) আমােদর সামেন এক জ�ল মহািবে0র অিm£ 
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রেয়েছ, :য� 6াকৃিতক িনয়েম (Natural Process) উ�ূত 
হেয়েছ। অথ5াৎ, 

o মহািবে0র অিm£ à 6াকৃিতক িনয়ম  
 
২) আমােদর সামেন এক জ�ল মহািবে0র অিm£ 
রেয়েছ, এবং একজন ‘ঈ0র’ও রেয়েছন িযিন এই মহািব0 
_তির কেরেছন। এখােন ‘ঈ0র’ Lভাবতই এক� পৃথক 
স�া িহেসেব :দখা িদেM। অথ5াৎ,  

o মহািবে0র অিm£ à িনয়ম + ঈ0র 
 
যিদ এই দইু� পেথর মেধO এক�েক পছ� করেত হয়, 
তেব ‘অíােমর সূv’ এেদর মেধO অেপ`াকৃত সহজ�েক 
সমাধান িহেসেব \হণ করেত বলেব অথ5াৎ 6থম 
সমাধান� এে`েv \হণেযাগO িহেসেব িবেবিচত হেব। 

:কউ :কউ অবশO তৃতীয় এক� সমাধানেক 
অেপ`াকৃত সহজ িহেসেব িবেবচনা করেত পােরন- 

• আমােদর সামেন :কােনা জ�ল 
মহািবে0র অিm£ :নই আসেল সবই 
মায়া আমােদর ক না! 

 
তেব এই তৃতীয় সমাধান� আমােদর সিলপিসজেমর 
(Solipsism) পেথ িনেয় যায় যা অিধকাংশ যুি�বাদীর 
কােছ অ\হণেযাগO।  

জীবিব^ােনর :`েv অíােমর `ুেরর চমৎকার 
এক� 6েয়াগ আমরা পাই যখন চাল5স ডারউইেনর 
6াকৃিতক িনব5াচেনর মাধOেম ঘটা িববত5 ন ত� উইিলয়াম 
পOােলর ‘িডজাইন আ¢5েমw’ বা সৃি�র পিরকি ত যুি�েক 
বািতল কের িদেয়িছল। উইিলয়াম পOােল (১৭৪৩-
১৮০৫)’র িবখOাত বই ‘Natural Theology, or Evidence of 
Existence and Attributes of the Deity, collected from the 
Appearences of Nature’ -6কািশত হয় ১৮০২ সােল। 
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ধম5ত� ও দশ5েনর ইিতহােস িনঃসে�েহ এ� ¢c£পূণ5 
এক� বই িছল :সসময়। :জOািতিব5^ান িনেয়ও পOােল 
:ভেবিছেলন িবmর, িক| িনেজই :শষ পয5l বেলিছেলন 
‘বিুKদী½ æ�ার অিm£ 6মােণর জনO :জOািতিব5^ান 
উপযু� মাধOম নয়’; এ :`েv পOােলর ‘উপযু� মাধOম’ 
মেন হেয়িছল বরং জীবিব^ানেক। আর পূব5বত� অনOানO 
নOাচারাল িথওলিজয়ানেদর মেতাই পOােলও জীবজগতেক 
পয5েব`ণ করেত িগেয় জীেবর অিভেযাজেনর `মতা 
:দেখ মÆু হেয়িছেলন। পOােল ল`O কেরিছেলন :য, 6িত� 
জীবেদেহ িনিদ5� কাজ করবার জনO িনিদ5� অz-6তOz 
রেয়েছ, যা জীব�েক িনিদ5� :কােনা পিরেবেশ �েক 
থাকেত সহায়তা কের। িতিন জ�ল জীবেদহেক ঘিড়র 
কাঠােমার সােথ তুলনীয় মেন কেরিছেলন, এবং তার 
মেধOই :দেখিছেলন æ�ার সুমহান পিরক না, উে¥শO আর 
িনপুণ তুিলর আঁচর। আর :চাখেক পOােল অেনকটা 
_জব-:টিলেCাপ িহেসেব ধের িনেয়িছেলন। তাই খুব 
Lাভািবক ভােবই িসKােl উপনীত হেয়িছেলন :য, ঘিড় 
িকংবা :টিলেCাপ _তির করার জনO :যেহতু একজন 
কািরগর দরকার, :চাখ ‘সৃি� করার জনO’ও 6েয়াজন 
একজন অনôুপ :কােনা কািরগেরর। :সই কািরগর :য 
একজন ‘বOি� ঈ0র’ (Personal God) ই হেত হেব তা 
পOােল খুব পিরpার কেরই বেলিছেলন তার \েÉ। 

পOােলর এই ‘ঘিড়র কািরগেরর যুি�’ দশ5নশাে¡ 
পিরিচত ‘পিরকি ত যুি�’ বা ‘আ¢5েমw অব িডজাইন’ 
নােম। এই যুি� ঈ0র নামক এক� স�ার অিmে£র 
:পছেন অতOl :জারােলা যুি� িহেসেব িব0াসীরা বOবহার 
করেতন। ডারউইেনর িববত5 ন ত�ই 6থমবােরর মেতা 
এই িডজাইন আ¢5েমwেক শি�শালীভােব চOােল� কের 
ভুল 6মাণ কের িদেয়িছল। ডারউইন 6mাব করেলন 
জীবেদহেক :কবল ঘিড়র সদশৃ যেáর মেতা িকছু :ভেব 
বেস থাকেল চলেব না। জীবজগৎ যá নয়; কােজই যá 
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িহেসেব িচlা করা বাদ িদেত পারেল এর :পছেন আর 
:কােনা িডজাইন বা পিরক নার মেতা ‘উে¥শO’ :খাঁজার 
দরকার :নই। জীবজগেত :চাখ বা এধরেনর জ�ল 
6তOেzর উ�ব ও িববত5 েনর :পছেন ডারউইন 6mাব 
করেলন এক ‘অ~ কািরগেরর’, নাম 6াকৃিতক িনব5াচন-
:য 6ি�য়ার মাধOেম লাখ লাখ বছর ধের ধােপ ধােপ 
গেড় ওঠা পিরবত5 েনর ফেল :চােখর মেতা অতOl জ�ল 
অz-6তOz গেড় ওঠা স�ব। এ 6ি�য়া�র নাম 
�মবধ5মান িনব5াচন (Cumulative selection)। একািধক 
ধােপর এই �মবধ5মান িনব5াচেনর মাধOেম ধােপ ধােপ 
:য জ�ল অz-6তOz উ�ূত হেত পাের তা ইেতামেধOই 
_ব^ািনকভােব 6মািণত হেয়েছ। 
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িচt : ডারউইন :দিখেয়েছন :য, 6াকৃিতক িনব5াচেনর মাধOেম ঘটা 
িববত5 ন 6ি�য়ার মাধOেম লাখ লাখ বছর ধের ধােপ ধােপ গেড় 
ওঠা পিরবত5 েনর ফেল কাঠেঠাকরার :ঠাঁেটর মেতা অতOl জ�ল 

অz-6তOz গেড় ওঠা স�ব। 
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Jধু তাই নয়, এ পKিতেত আংিশকভােব :চােখর উৎপিf 
ও িবকাশ :য স�ব এবং তা িবিভs 6িতÝল পিরেবেশ 
:য এক� জীেবর �েক থাকার স�াবনােক অেনকাংেশ 
বািড়েয় তুলেত পাের তারও অজæ উদাহরণ রেয়েছ 
আমােদর চারপােশ। িববত5 ন ত� িডজাইন আ¢5েমwেক 
বািতল কের :দয় বেলই আমরা আজ 6জািতর 
‘উৎপিfর’ কথা বিল, ‘সৃি�’র নয়। িববত5 ন ত�ই 
6থমবােরর মেতা আমােদর :দিখেয় িদল :য, মানষুসহ 
অনOানO জীেবর উ�েবর :পছেন :কােনা Lগ�য় কারণ 
:খাঁজার দরকার :নই; অনOানO পJপািখ, গাছপালা 
6াকৃিতক িনব5াচেনর মধO িদেয় এ পৃিথবীেত এেসেছ, 
মানষু নােমর ি@পদী 6াণী�ও �ক একই িববত5 েনর 
ধারাবািহকতায় এ পৃিথবীেত এেসেছ, :কােনা ধরেনর 
‘সৃি�’ (িকংবা সৃি�কত5 ার হmে`প) ছাড়াই। িববত5 ন ত� 
কীভােব সৃি�র পিরক  যুি� বা িডজাইন আ¢5েমwেক 
সরাসির বািতল কের :দয়, :সটার :তেরা পেব5র একটা 
িচvক  (written by Dylan Evans & Howard Selina) রাখা 
আেছ ম�ুমনা সাইেট350। এর দাশ5িনক অিভবOি� এতই 
িবশাল িছল :য, অধOাপক ডিকï বলেত বাধO হেয়িছেলন 
:য, :ডিভড িহউম িকংবা বা�5 া§ রােসেলরা ঈ0েরর 
অিmে£র যুি�¢েলা বgভােব খ�ন করেলও ডারউইেনর 
িববত5 ন ত�ই তােক ‘intellectually fulfilled atheist’-এ 
ôপাlিরত করেত :পেরেছ অতOl সাথ5কতার সােথ। 
দাশ5িনক ডOািনেয়ল :ডেনট :সজনOই তার এক� বইেয় 
িববত5 ন ত�েক রাজা7 বা ‘ইউিনভাস5াল এিসড’ িহেসেব 
িচি'ত কেরেছন। 

যা :হাক, :লখার এই পয5ােয় এেস অíােমর `ুেরর 
                                                
350 Darwin’s Dangerous Idea : Conflict Between God & Theory of Evolution, 

MM Collection, 
 http ://www.mukto-

mona.com/Special_Event_/Darwin_day/god_darwin/index.htm  
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ইিতহাস� পাঠকেদর সামেন একটু :ছাট কের বয়ান 
করেত চািM। ‘অíােমর `ুর’ নামক এই অ�ুতুেড় 
পিরভাষা� আসেল এেসেছ ইংেরজ দাশ5িনক উইিলয়াম 
অকহােমর (William Ockham, ১২৮৫-১৩৪৯) নাম 
:থেক। অকহাম িনেজ যিদও এই সূv�র উ�াবক িছেলন 
না, তেব এই সূv� িতিন 6ায়শই িবিভsভােব বOবহার 
করেতন বেল :শানা যায়। আর :সজনOই তার নাম এই 
সূেvর সােথ ওতে6াতভােব জিড়েয় :গেছ। আমরা অবশO 
জািন না :য, নািপেতর ‘দাঁিড় কামােনার `ুেরর’ মেতা 
ভয়ংকর একটা িকছুর আদেল তার নাম িনেয় এই উ�ট 
পিরভাষা সৃি�র সােথ িতিন একমত হেতন িকনা, তেব 
িতিন চান বা না চান তার নাম� িক| িবখOাত এই 
সূেvর সােথ আজ ওতে6াতভােবই জিড়েয় রেয়েছ। 
‘অíােমর `ুর’ মধOযুগীয় দশ5েনর এক ¢c£পূণ5 নীিত 
িহেসেব িবেবিচত হয়। 

রিসকজেনরা িক| এই সূv� িনেয় নানা ধরেনর 
রিসকতা করেতও ছােড়ন িন। :যমন :কউ :কউ এই 
সূv�েক অিভিহত কেরন ‘Kiss’ সূv (Keep it simple, 
stupid) িহেসেব। :কউবা এই সূv�র িনয5াসেক তুেল 
ধেরন এভােব- 

যখন :কাথাও :ঘাড়ার ডাক :শােনা, তখন :ঘাড়ার কথাই 
মাথায় :রেখা, :জÅা বা িজরােফর নয়। 

 
িবখOাত িচvকর ও িব^ানী িলওনােদ5 া দO িভিÏ 
(১৪৫২-১৫১৯) িছেলন অকহােমর সমসামিয়ক বOি�£। 
িতিনও তার মেতা কের এক� ‘অíােমর `ুর’ _তির 
কেরিছেলন। তার রিচত ‘অíােমর ̀ ু র�’ িছল এ রকম- 

Simplicity is the ultimate sophistication 

 
ইিতহােস অíােমর `ুেরর এক� সাথ5ক 6েয়ােগর উে¨খ 
পাওয়া যায় িব^ানী লাাস এবং :নেপািলয়েনর এক� 
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মজার ঘটনায়। ম�ুমনার 6থম বই ‘আেলা হােত 
চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী’351 :শষ হেয়িছল এ ¢c£পূণ5 
ঘটনা�র উে¨েখ। তেব, ঘটনা� বানােনা িকছু নয়। 
ঘটনা� আমােদর নজর কােড় িবখOাত :জOািতপ5দাথ5িবদ 
:মঘনাদ সাহার ‘িহ� ুধম5-:বদ-িব^ান’ সyিক5 ত এক� 
িচfাকষ5ক বাদানবুাদ :থেক (আধুিনক িব^ান ও 
িহ�ধুম5ঃ অিনলবরণ রােয়র সমােলাচনার উfর, :মঘনাদ 
সাহা, :মঘনাদ রচনা সংকলন, শািlময় চেªাপাধOায় 
সyািদত, ওিরেয়w লংমOান, কিলকাতা, ১৯০৮, পৃtা 
১২৭—১৬৯ ¾.)। বিণ5ত ঘটনা� এরকম- 

িবখOাত গিণত^ লাাস তার সুিবখOাত ‘Mechanique 
Celeste’ \েÉ \হসমেূহর এবং চে©র গিতর খুব 
সেlাষজনক বOাখOা 6দান কেরন। িতিন 6মাণ কেরন 
:য, গিতিবদOা ও মাধOাকষ5ণ িদেয় পয5েবি`ত সকল 
\হগিতর সyূণ5 বOাখOা দান স�ব। িতিন যখন \É� 
:নেপািলয়নেক উৎসগ5 করার জনO অনমুিত চাইেত 
:গেলন, তখন :নেপািলয়ন রহসO কের বেলন- 

মিসেঁয় লাাস, আপিন আপনার বইেয় :বশ ভােলাভােবই 
মহাকােশর \হ-ন`েvর চালচলন বOাখOা কেরেছন; িক| 
আিম :দখলাম আপিন :কাথাও ঈ0েরর নাম উে¨খ 
কেরন িন। আপনার মেডেল ঈ0েরর jান :কাথায়?  

 
লাাস উfের বলেলন- 

সOার, এই বাড়িত অনকুে র :কােনা 6েয়াজন :নই। 

                                                
351 আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী, অিভিজৎ রায়, অ¤ুর 

6কাশনী (২০০৫, পুনঃম¾ুণ ২০০৬) 
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ঈ$রই িক সিৃ�র আিদ বা pথম 
কারণ? 

 
বা�5 া§ রােসল তার িবখOাত ‘Why I am not a Christian’ 
6বে~ 6থম কারণ স¯ে~ বেলন- 

আমােদর আেগই বেুঝ রাখা দরকার :য জগেতর যা 
িকছু আমরা :দখেত পাই, সবিকছুর এক� কারণ আেছ। 
এই কারণেক 6k করেত করেত আপিন :পছেনর িদেক 
এিগেয় িগেয় অবশOই 6থম কারেণর (First Cause) সnুখীন 
হেবন, এবং এই 6থম কারণেকই LতঃিসKভােব ‘ঈ0র’ 
িহেসেব ধের :নওয়া হয়।... আিমও বgিদন ধেরই 
এ�েক LতঃিসK িহেসেব \হণ কের িনেয়িছলাম িক| 
একিদন, যখন আমার বয়স আঠােরা, আিম জন �ুয়াট5  
িমেলর আoজীবনী পড়িছলাম, আর পড়েত িগেয়ই :সখােন 
এই বাকO� :পলাম: ‘আমার বাবা আমােক 6k করেলন 
‘:ক আমােক _তির কেরেছ?’ আিম এ 6েkর উfর িদেত 
পাির িন। িক| এই 6k� আমােক আরও এক� 6াসিzক 
6েkর িদেক :ঠেল িদল। :য� হেলা ঈ0রই যিদ আমােক 
_তির কের থােকন, তেব ঈ0রেক _তির কেরেছ :ক?’ 
আিম এখনও মেন কির ‘ঈ0রেক _তির কেরেছ :ক?’ এই 
সহজ সরল বাকO� 6থম কারণ সyিক5 ত যুি�র :দাষ� 
:সই 6থম আমােক :দখােলা। যিদ 6িত� িজিনেসর এক� 
কারণ থােক, তেব ঈ0েররও কারণ থাকেত হেব। আবার 
যিদ কারণ ছাড়াই :কােনািকছু থাকেত পাের (:যমন 
ঈ0র), তেব এই যুি� ঈ0েরর জগেতর জনOও সমানভােব 
6েযাজO। 

 
‘িবগবOাং’ ত�� _ব^ািনক সমােজ গৃহীত হওয়ার পর 
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পরই িব0াসীেদর মেধO নতুন কের ‘6থম কারণ’�েক 
6িতিtত করার নব উ¥ীপনা ল`O করা :গল। ১৯৫১ 
সােল Pope Pius XII পিwিফকাল অOাকােডিমর সভায় 
বেলই বসেলন- 

যিদ সৃি�র Jc থােক, তেব অবশOই এই সৃি�র একজন 
æ�াও রেয়েছ, আর :সই æ�াই হেলন ঈ0র। 

 
:জOািত5 িব^ানী এবং ধম5যাজক জজ5  :হনির :লিমিv 
(িযিন ‘িবগবOাং’ 6িতভােসর একজন অনOতম 6ব�া) 
:পাপেক :সসময় িবনেয়র সেz এধরেনর যুি�েক ‘অîাl’ 
িহেসেব 6চার করা :থেক িবরত থাকেত পরামশ5 
িদেয়িছেলন।  

ইদানীংকােল ‘কালাম কসেমালিজকOাল আ¢5েমw’ 
(Kalam Cosmological Argument) নােম এক� দাশ5িনক 
যুি�মালা সাধারণ িব0াসীেদর কােছ খুবই জনি6য় হেয় 
উেঠেছ। ি÷�ধেম5 দীি`ত সুদশ5ন দাশ5িনক এবং :পশাদার 
িবতািক5 ক উইিলয়াম :লন :�ইগ (William Lane Craig) 
১৯৭৯ সােল :লখা The Kalam Cosmological Argument 
বইেয়র মাধOেম যুি�র এই ধারােক সাধারণ মানেুষর 
কােছ জনি6য় কের :তােলন। ধারা�েক িনেচর চার� 
ধােপর সাহােযO বণ5না করা যায়- 

 
১। যার Jc (উৎপিf) আেছ, তার :পছেন এক� 

কারণ রেয়েছ। 
২। আমােদর আজেকর এই মহািবে0র এক� উৎপিf 

আেছ। 
৩। সুতরাং এই মহািবে0র :পছেন এক� কারণ 

আেছ। 
৪। :সই কারণ�ই হেলা ‘ঈ0র’। 

 
দাশ5িনেকরা কালােমর যুি�েক তীÅভােব আ�মণ 
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কেরেছন িবিভs সমেয়ই352। এ বইেয়ও কেয়ক� 6বে~ 
‘আিদ কারেণর’ যুি�¢েলার খ�ন অlভু5 � হেয়েছ। 
এখােন ‘বাgলO িবধায়’ :স¢েলার পুনcে¨খ করা হেলা 
না। তেব এক� ¢c£পূণ5 বOাপার উে¨খ না করেলই 
নয়। সবিকছুর :পছেনই ‘কারণ’ আেছ বেল :পছােত 
:পছােত িব0াসীরা ঈ0েরর কােছ িগেয় হঠাৎ কেরই 
:থেম যান। এ সময় আর তারা :যন :কােনা কারণ 
খুেঁজ পান না। মহািবে0র জ�লতােক বOাখOা করার 
জনO যিদ ঈ0র নামক এক� স�ার আমদািন করেতই 
হয়, তেব :সই ঈ0রেক বOাখOা করার জনO একই যুি�েত 
আেরক� ‘ঈ0র’:ক কারণ িহেসেব আমদািন করা 
উিচত। তারপর :সই ‘ঈ0েরর ঈ0র’-এর অিm£ বOাখOার 
জনO লাগেব আেরকজন ঈ0র। এভােব আমদািনর :খলা 
চলেতই থাকেব এেকর পর এক, যা আমােদরেক অসীেমর 
িদেক :ঠেল :দেব। এই বOাপার� Lাভািবকভােবই সকল 
িব0াসীেদর কােছ আপিfকর। তাই ধম5বাদীরা িনেজরাই 
‘সবিকছুর :পছেনই কারণ আেছ’ এই LতঃিসেKর 
বOিত�ম িহেসেব ঈ0রেক ক না কের থােকন আর 
:সা»াের :ঘাষণা কেরন ‘ঈ0েরর অিmে£র :পছেন :কােনা 
কারেণর 6েয়াজন :নই।’ সমসOা হেলা :য, এই বOিত�ম� 
:কন Jধু ঈ0েরর :`েvই 6েযাজO হেব, মহািবে0র :`েv 
:কন নয় এর :কােনা যুি�\াহO বOাখOা তারা িদেত 
পােরন না। 

দশ5ন :ছেড় এবার িব^ােনর িদেক :চাখ :ফরােনা 
যাক। ‘যার Jc আেছ তার :পছেন কারণ থাকেতই 
হেব’-কালােমর যুি�মালার 6াথিমক ধাপ�েক িব^ােনর 
জগেত অেনক আেগই খ�ন করা হেয়েছ কারণিবহীন 
:কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর উদাহরণ হািজর কের। 
                                                
352 উৎসাহী পাঠেকরা www.mukto-mona.com এবং www.infidels.org 

ওেয়বসাইট দ�ু :দখেত পােরন। 
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আণিবক পিরবিৃf, আণিবক িনউিÃয়ােসর :তজি8য় 
অব`েয়র মেতা :কায়াwাম ঘটনাসমহূ ‘কারণিবহীন 
ঘটনা’ িহেসেব ইেতামেধOই _ব^ািনক সমােজ Lীকৃত। 
হাইেজনবােগ5র অিন¦য়তা ত� অনযুায়ী সামানO সমেয়র 
জনO শি� উৎপs ও িবনাশ ঘটেত পাের Lতঃìূত5 ভােব 
:কােনা কারণ ছাড়াই। এ¢েলা সব¢েলাই পরীি`ত সতO। 
কােজই উপেরর উদাহরণ¢েলাই কালােমর যুি�েক খ�ন 
করার জনO যেথ�। 

সÂিত িব^ানী লেরï �াউস তার :লখা ‘A 
Universe from Nothing’353 বই�েত তথাকিথত শনূO :থেক 
কীভােব জড় কিণকা উ�ূত হয় তা িনেয় িবশদভােব 
আেলাচনা কেরেছন। বg িব^ানীই আজ মেন কেরন 
এক কারণিবহীন :কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর (Quantum 
Fluctuation) মধO িদেয় এই মহািবে0র উৎপিf হেত 
পাের, যা পরবত�কােল সৃ� মহািব0েক ìীিতর (Inflation) 
িদেক :ঠেল িদেয়েছ, এবং আরও পের পদাথ5 আর 
কাঠােমা _তিরর পথ সুগম কেরেছ354। এ¢েলা :কােনা 
ক কািহিন নয়। মহািব0 :য শনূO :থেক উৎপs হেত 
পাের 6থম এ ধারণা� বO� কেরিছেলন এডওয়াড5  
ি�য়ন ১৯৭৩ সােল ‘:নচার’ নামক িবখOাত _ব^ািনক 
জান5ােল355। এরপর আিশর দশেক ìীিত তে�র 
আিবভ5 ােবর পর :থেকই বg িব^ানী 6াথিমক 
:কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর ধারণােক ìীিত তে�র সােথ 
জেুড় িদেয় মেডল বা 6িতôপ িনম5াণ কেরেছন। শনূO 
:থেক এই মহািব0 উৎপিfর ধারণা যিদ অৈব^ািনক 
এবং îাlই হেতা, তেব :স¢েলা 6খOাত _ব^ািনক 

                                                
353  আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যাvী (অ¤ুর 6কাশনী, 

২০০৫)�মলূ বইেয়র স½ম অধOায় :দখুন। 
 
355  E.P. Tryon, ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’, Nature 246 (1973) : 

396-97. 
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সামিয়কী (Scientific Journal) ¢েলােত কখেনাই 6কািশত 
হেতা না। মলূত ìীিত ত�েক সাÂিতককােল :বশ 
িকছু পরী`ার মেুখামিুখ হেত হেয়েছ, এবং 6ায় 
সব¢েলােতই এই ত� অতOl সাফেলOর সােথ এ পয5l 
উfীণ5 হেয়েছ356। ìীিত ত� গOালাি³র Ãা�ািরং, এ³ 
রি4 এবং অবেলািহত :তজি8য়তার িবনOাস, মহািবে0র 
6সারেণর হার এবং এর বয়স, মহািব0 গঠেন এর 
উপাদান¢েলার 6াচুয5 সবিকছুই বOাখOা করেত :পেরেছ 
িনখুতঁ :সৗ�েয5। এর কািরগির িদক¢েলা এখােন 
আেলাচনা করিছ না, এ¢েলা িনেয় িবmৃতভােব আেলাচনা 
করা হেয়েছ অিভিজৎ রায় এবং মীজান রহমােনর ‘শনূO 
:থেক মহািব0’ বইেয়357।  

 আসেল ইনেÚশন বা ìীিত িনেয় আঁে¾ িলে§ আর 
তার দলবেলর সাÂিতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিতO 
হেয় থােক তেব সিতOকার অেথ5ই :সই ‘উf½ িবগবOাং’-
যার মাধOেম পেনেরা শ’ :কা� বছর আেগ এক 
মহািবেìারেণর মাধOেম এ মহািব0 _তির হেয়েছ বেল 
ধারণা করা হয়, তােক িবদায় জানােনার সময় এেস 
িগেয়েছ। কারণ, সাÂিতক গেবষণা বলেছ, িবগবOাং িদেয় 
মহািবে0র Jc নয়, বরং মহািবে0র Jc হেয়েছ 
ইনেÚশন িদেয়। অথ5াৎ, িবগবOাং-এর পের ইনেÚশেনর 
মাধOেম মহািব0 _তির (যা িকছুিদন আেগও সিতO বেল 
ভাবা হেতা) হয় িন, বরং ইনেÚশেনর ফল`িতেতই িক| 
িবগবOাং হেয়েছ, তারপর সৃ� হেয়েছ আমােদর মহািব0। 

                                                
356  িবmািরত তেথOর জনO The Inflationary Universe : The Quest for a 

New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group 

(March 1, 1998) :দখুন। 
357  মীজান রহমান এবং অিভিজৎ রায়, শনূO :থেক মহািব0, 

JKLর, ২০১৫ (6কািশতবO)। 
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তার কথায়358- 
Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years 

ago. On the contrary, the big-bang is the part of inflationary 

model. 

 
আরও মজার বOাপার হেলা, ওই ইনেÚশেনর ফেল Jধু 
:য একবারই িবগবOাং বা মহািবেìারণ ঘেটেছ তা িক| 
নয়, এরকম িবগবOাং িক| হাজার হাজার, :কা� :কা� 
এমনিক অসীম-সংখOকবার ঘটেত পাের; _তির হেত পাের 
অসংখO ‘পেকট মহািব0’। আমরা স�বত এমনই এক� 
পেকট-মহািবে0 অবjান করিছ বািক¢েলার অিm£ 
স¯ে~ ^াত না হেয় (এ বOাপার�েক বলা হয় 
‘মািàভাস5 বা অনl মহািবে0র ধারণা359)। এই ধারণা 
অনযুায়ী আমােদর মহািব0 যােক এতিদন 6কৃিতর পুেরা 
অংশ বেল :ভেব :নওয়া হেতা, আসেল হয়ত এ� এক 
িবশাল :কােনা ‘অমিনভাস5’ (Omniverse)-এর খুব `ু¾ 
অংশিবেশষ ছাড়া আর িকছু নয়। আমােদর অবjাটা 
এতিদন িছল :সই বgল 6চিলত ‘অে~র হিm দশ5ন’ 
গে র অ~ :লাক�র মেতা হািতর কান ছঁুেয়ই :য :ভেব 
িনেয়িছল ওইটাই বিুঝ হািতর পুেরা :দহটা! যােহাক, 
িনেচর ছিব� :দখেল িলে§র সাÂিতক ìীিত ত�� 
(:য�র নামকরণ করা হেয়েছ Chaotic inflation) কী 
বলেত চাইেছ এ স¯ে~ হয়ত িকছুটা ধারণা পাওয়া 
যােব। 
 

                                                
358  Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific 

American, 1998 
359  অনl মহািবে0র স~ােন, অিভিজৎ রায়, _দিনক সমকাল, ১৫ 

জলুাই ২০০৬। 



 

মুkমনা ইবুক 8 অিব+ােসর দশ1ন | 469 

 
 
িচt : িলে§র সাÂিতক ত� বলেছ :কও�ক ইনেÚশেনর ফেল 
উৎপিf হেয়েছ অসংখO সÂসািরত ব@ুদু এবং 6িত� সÂসািরত 

ব@দুই আবার জ± িদেয়েছ এক এক� ‘িবগবOাং’-এর। আর :সই 
এক এক� িবগবOাং পিরেশেষ জ± িদেয়েছ এক এক� পেকট 

মহািবে0র। আমরা এধরেনরই এক� পেকট মহািবে0 বাস করিছ 

(ছিবর উৎস-সােয়িwিফক আেমিরকান)। 
 
:দখা যােM, এ ত� অনযুায়ী :কও�ক ইনেÚশেনর ফেল 
উৎপিf হেয়েছ অসংখO সÂসািরত ব@ুদু (Expanding 
Bubbles) এবং 6িত� সÂসািরত ব@দুই আবার জ± 
িদেয়েছ এক এক� ‘িবগবOাং’-এর। আর :সই এক এক� 
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িবগবOাং পিরেশেষ জ± িদেয়েছ এক এক� পেকট 
মহািবে0র। আমরা এধরেনরই এক� পেকট মহািবে0 
বাস করিছ। এ ত� আজ অেনেকর মােঝই _তির কেরেছ 
‘সৃি� সুেখর উ¨ােস কাঁপা’ এক সব5জনীন দাশ5িনক 
আেবদেনর এ মহািব0 যিদ :কােনা িদন ¶ংস হেয় 
যায়ও, জীবেনর মলূ স�া হয়ত �েক থাকেব অনO 
:কােনা মহািবে0, হয়ত অনO :কােনাভােব, অনO :কােনা 
পিরসের। 
 

িলে§র মেত এ তে�র সমাধান� এতটাই সরল :য, 
এর আেগ এ� িব^ানীেদর মাথায় :কন আেস িন তা 
:ভেব িলে§ িনেজই অবাক হেয় িগেয়েছন। অOােলন ¢থ, 
যােক ‘ইনেÚশন তে�র জনক’ িহেসেব অিভিহত করা 
হয়, িতিন তার ‘দO ইনেÚশনাির ইউিনভাস5’ বইেয় 
মহািবে0র উ�বেক এক� ‘আিàেমট িð লাÏ’ িহেসেব 
অিভিহত কের বেলন- 

Most important of all, the Question of the Origin of the matter in 

the Universe is no longer thought to be beyond of science. … If 

inflation is correct, then the inflationary mechanism is responsible 

for creation of essentially all the matter and energy in the 

Universe. …After two thousand years of scientific research, it 

now seems likely that Lucretius (who said ‘Nothing can be 

created from nothing’) was wrong. Conceivably, everything can 

be created from nothing. And ‘everything’ might include a lot 

more than what we can see. In the context of inflationary 

cosmology, it is fair to say that Universe is the ultimate free 

lunch! 

 
অেনক িব^ানী এবং দাশ5িনেকরাই মেন কেরন, 
:কায়াwাম Úাকচুেয়শেনর ধারণার সােথ সমিåত করা 
ইনেÚশন বা ìীিত ত� যখন এেকবাের শনূO :থেক 
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মহািবে0র উৎপিfর এক� 6াকৃিতক এবং :যৗি�ক 
সমাধান িদেত পারেছ, তখন ঈ0র স�বত এক� ‘বাড়িত 
হাইেপািথিসস’ ছাড়া আর িকছু নয়। 

ইনেÚশন বা ìীিত ত� ছাড়াও আেরক� ত� 
মহািব0েক বOাখOা করার :`েv ইদানীং জনি6য় হেয় 
উেঠেছ। পল �াইনহাট5  এবং :নইল টুরেকর 6mািবত 
এই চ�াকার মহািব0 বা ‘সাইিÃক মেডেল’ তারা 
:দিখেয়েছন আমােদর মহািবে0র :কােনা Jc :নই, :শষ 
:নই। এ এক চলমান অনl, অফুরl মহািব0 (endless 
universe)। তােদর আঁকা এ ছিবেত ‘িবগবOাং’ িদেয় jান-
কােলর (space-time) Jc নয়, িবগবOাং-:ক তারা 
:দিখেয়েছন :কবল এক� ঘটনা িহেসেব যার উ�ব হয় 
িëং তাি�কেদর কিথত দেুটা :Åেনর সংঘেষ5র (collision 
of branes) ফেল। এবং :কবল একবারই এই মহািবেìারণ 
ঘটেব বা ঘেটেছ তাও নয়, বরং এ মহািব0 6াকৃিতক 
িববত5 েনর চে� িচর চলমান। তারা গািণিতকভােব 
:দিখেয়েছন, মহািবে0র যাvাপেথর 6িত� চে� িবগবOাং 
উ�ব ঘটায় উf½ পদাথ5 এবং শি�র। কােলর 
পির�মায় �মশ শীতল হেয় এর :থেক _তির হয় 
গOালাি³ আর তারকারািজ, যা আমরা আজ :চাখ 
:মলেলই :দখেত পাই। আজ :থেক ি�িলয়ন বছর পের 
আবারও িবগবOাং ঘটেব এবং _তির করেব নতুন চে�র। 
পল :�ইনহাট5  এবং :নইল টুরক তােদর 6mািবত 
মেডলেক সাধারণ পাঠকেদর কােছ িনেয় এেসেছন সÂিত 
‘Endless Universe’ বইেয়র মাধOেম360। নতুন এ ত� 
অনযুায়ী মহািবে0র :যেহতু :কােনা ‘Jc’ :নই, এর 
:পছেন :কােনা æ�া বসােনার :চ�া অথ5হীন। িব0াসীেদর 
অিত-ি6য় কালােমর যুি�মালা এ মেডেলর জনO 

                                                
360 Endless Universe : Beyond the Big Bang-- Rewriting Cosmic History by 

Paul J. Steinhardt and Neil, Broadway; Reprint edition (June 3, 2008) 
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এেকবােরই 6ােয়ািগক নয়।  
 

 
 
িচt : পল :�ইনহাট5  এবং :নইল টুরক তােদর 6mািবত এই 
চ�াকার মহািব0 বা ‘সাইিÃক মেডেল’ :দিখেয়েছন আমােদর 
মহািবে0র :কােনা Jc :নই, :শষ :নই, এবং পদাথ5 এবং শি�র 
উ�ব হয় দেুটা :Åেনর সংঘেষ5র ফল`িতেত, এবং এই 6ি�য়া 
চলেত থাকেব অনlকাল।  
 
মহািবে0র সিতOকার 6কৃিত :বাঝার জনO হয়ত 
আমােদর ভিবষOেতর কািরগির ^ােনর িদেক তািকেয় 
থাকেত হেব, তেব এটু� িনঃসে�েহ বলা যায় :য, 
ইনেÚশনাির িকংবা সাইিÃক :য মহািব0ই ভিবষOেত 
স�ক 6মািণত :হাক না :কন, এ দ�ু তে�র :কােনা 
ত�ই তােদর ত�েক সাথ5কতা :দওয়ার জনO :কােনা 
অেলৗিকক স�ার উপর িনভ5 র করেছ না, মেডল¢েলা 
িনম5াণ করা হেয়েছ আমােদর জানা :শানা পদাথ5িব^ােনর 
িনয়ম নীিত অনসুরণ কেরই।  

আেরক� কথা বলা 6াসিzক হেব এ বOাপাের। 
িব^ান িক| :কােনা িবষয় সyেক5  পরম বা িনখুতঁ 
^ান িদেত পাের না। আজেক আণিবক jানাlর, 
িনউিÃয়ােসর :তজি8য় িবিকরণ বা :কায়াwাম 
Úাকচুেয়শেনর মেতা ঘটনার কারণ পাওয়া যােM না, 
ভিবষOেত পাওয়া :যেতই পাের। :কউই :স স�াবনােক 
অLীকার করেছ না। ভিবষOেত পাওয়া :যেত পাের 
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মহািবে0র অিmে£র :পছেনর ‘আিদ’ কারণও। িক| :সই 
কারণ� :য ‘ঈ0েরর মেতা মহাপরা�মশালী ‘স�া’ই 
হেত হেব, এ� :ভেব :নওয়ার :কােনা :যৗি�ক কারণ 
:নই, বরং কারণ� হেত পাের সyূণ5ভােবই ‘6াকৃিতক’। 
ওেয়স মিরসন তার ‘Must the Beginning of the Universe 
Have a Personal Cause? A Critical Examination of the Kalam’s 
Cosmological Argument’-এ বেলন- 

সৃি�র সবিকছুর :পছেনই কারণ আেছ এ বOাপার� .ব 
সতO নয়। আর যিদও বা ইিতহােসর পির�মায় কখনও 
:বর হেয় আেস :য মহািব0 সৃি�র :পছেন এক� ‘আিদ’ 
কারণ রেয়েছই, তবওু একথা :ভেব :নওয়ার কারণ :নই 
:য, :সই আিদ কারণ� ঈ0েরর মেতা এক� বOি� স�াই 
হেত হেব। 

 
পদাথ5িবদ ড. িভ�র :�zরও একই ধরেনর মত বO� 
কের বেলন- 

ধের িনলাম কালােমর কথা অনযুায়ী মহািবে0র এক� 
কারণ রেয়েছই, :তা :সই একটা কারণ :কন :æফ 
6াকৃিতক কারণ হেত পারেব না? কােজই :দখা যােM 
কালােমর যুি�মালা 6ােয়ািগক এবং তাি�ক দিুদক :থেকই 
বOথ5 হেM। 
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নািsকতাও একb ধম+ (িব$াস) 
হেল… 

 
আমরা :দেখিছ অেনেকই বেুঝ :হাক, না বেুঝ :হাক, এই 
বOাপার� মােঝ মেধO এভােবই আউেড় :দন :য, 
আিmকOবােদর মেতা নািmকOবাদও এক ধরেনর িব0াস। 
আিmকরা :যমন ‘ঈ0র আেছ’ এই মতবােদ িব0াস কের, 
:তমন নািmকরা িব0াস কের ‘ঈ0র :নই’-এই মতবােদ। 
দেুটাই নািক িব0াস। :যমন, একবার ম�ুমনা Ëেগ এক 
ভ¾েলাক তক5  করেত িগেয় বেল বসেলন- 

নািmক মােনই িব0াসী। তারা িব0াস কের :য ঈ0র 
:নই। িক| ‘ঈ0র :নই’ এ� 6মািণত সতO নয়। Jধু 
যুি� িদেয়ই :বাঝােনা স�ব ‘ঈ0র :নই’ িববিৃত� আসেল 
ফাঁিকবািজ। 

 
নািmক মােনই িব0াসী, িকংবা নািmকতাবাদও এক� 
িব0াস এ¢েলা ঢালাওভােব আউেড় িদেয় 
নািmকতাবাদেকও এক ধরেনর ‘ধম5’ িহেসেব হািজর 
করার :চ�া� আমরা বg মহেলই :দেখিছ। নািmকেদর 
এভােব সং^ায়ন স�ক িক ভুল, তা বঝুবার আেগ 
‘নািmক’ শÜ�র বOুৎপিfগত অথ5� আমােদর জানা 
6েয়াজন। ‘নািmক’ শÜ� ভাঙেল দাঁড়ায়, নািm + কন 
বা নািm+ক। ‘নািm’ শেÜর অথ5 হেলা নাই, অিবদOমান। 
‘নািm’ শÜ� মলূ সংCৃত হেত বাংলায় এেস ‘ক’ বা 
‘কন’ 6তOয় :যােগ নািmক হেয়েছ যা তৎসম শÜ িহেসেব 
গৃহীত। ন আিmক = নািmক যা নঞ তৎপুcষ সমােস 
িসK এবং আিmেকর িবপরীত শÜ। আরও সহজ বাংলায় 
বলেল বলা যায়, না + আিmক = নািmক। খুবই পিরpার 
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:য, সzত কারেণই আিmেকর আেগ ‘না’ 6তOয় :যাগ 
কের নািmক শÜ� _তির করা হেয়েছ। আিmকরা :য 
ঈ0র/আ¨াহ/:খাদা ইতOািদ পরম স�ায় িব0াস কের এ 
:তা সবারই জানা। কােজই নািmক হেM তারাই, যারা 
এই ধরেনর িব0াস হেত ম�ু। তাই সং^ানযুায়ী 
নািmকতা :কােনা িব0াস নয়, বরং ‘িব0াস হেত মিু�’ 
বা ‘িব0াসহীনতা’। ইংেরিজেত নািmকতার 6িতশÜ হেM 
‘Atheist’। :সখােনও আমরা :দখিছ theist শÜ�র আেগ 
‘a’ ি6িফ³� জেুড় িদেয় Atheist শÜ� _তির করা 
হেয়েছ। নািmকতা এবং ম�ুিচlার উপর বgল 6চািরত 
গেবষণাধম� এক� ওেয়বসাইেট শÜ�র সং^ায়ন করা 
হেয়েছ এভােব- 

Atheism is characterized by an absence of belief in the existence 

of gods. This absence of belief generally comes about either 

through deliberate choice, or from an inherent inability to believe 

religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack 

of belief born out of simple ignorance of religious teachings. 

 
সহেজই অনেুময় :য, ‘absence of belief’ শÜমালা চয়ন 
করা হেয়েছ ‘িব0াসহীনতা’:ক তুেল ধরেতই, উেàা� 
:বাঝােত নয়। Gordon Stein তার িবখOাত ‘An Anthology 
of Atheism and Rationalism’ বইেয় নািmকতার (Atheism) 
সং^ায়ন করেত িগেয় বেলন- 

When we examine the components of the word ‘atheism,’ we can 

see this distinction more clearly. The word is made up of ‘a-’ and 

‘-theism.’ Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. 

The prefix ‘a-’ can mean ‘not’ (or ‘no’ ) or ‘without’. If it means 

‘not,’ then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., 

someone who does not have a belief in a God or gods). If it means 

‘without,’ then an atheist is someone without theism, or without 

a belief in God. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 
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1980) 

 
আমরা যিদ atheist শÜ�র আরও গভীের যাই তেব 
:দখব :য, এ� আসেল উ�ূত হেয়েছ ি\ক শÜ ‘a’ এবং 
‘theos’ হেত। ি\ক ভাষায় ‘theos’ বলেত :বাঝায় 
ঈ0রেক, আর ‘a’ বলেত :বাঝায় অিব0াস বা 
িব0াসহীনতােক। :সজনOই Michael Martin তার ‘Atheism 
: A Philosophical Justification’ বইেয় বেলন  

According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, 

characterized by the absence of belief in God. (Atheism : A 

Philosophical Justification’, p. 463.,Temple University Press, 

1990)। 

 
আসেল নািmকেদর িব0াসী দলভু� করার বOাপার� খুবই 
অিবেবচনা6সূত। বOাপারটােক আেরকটু পিরpার করা 
যাক। ধরা যাক, এক ম�ুমনা যুি�বাদী বOি� ভূেত 
িব0াস কেরন না। তেব িক :সজনO িতিন ‘না-ভূেত’ 
িব0াসী হেয় :গেলন? উনােদর যুি� অনযুায়ী তাই 
হওয়ার কথা। এভােব :দখেল, 6িত� অপ-িব0াস 
িবেরািধতাই তাহেল উেàাভােব ‘িব0াস’ বেল চািলেয় 
:দওয়া যায়, তা :স ভূতই :হাক, পিçরাজ :ঘাড়াই :হাক, 
অথবা :ঘাড়ার িডমই :হাক। িযিন পিçরাজ :ঘাড়া বা 
চাঁেদর চরকা-বিুড়র অিmে£ িব0াস কেরন না, িতিন 
আসেল তার সংশয় এবং অিব0াস :থেকই তা কেরন 
না, তার ‘না-িব0ােস’ িব0াসী হওয়ার কারেণ নয়। যিদ 
ওই বOি��েক িজ^াসা করা হয়, :কন ও¢েলােত িতিন 
িব0াস কেরন না, িতিন হয়ত জবােব বলেবন, ও¢েলােত 
িব0াস করার মেতা যেথ� তথO 6মাণ পাওয়া যায় িন 
বেল। িকংবা হয়ত বলেত পােরন, এখন পয5l পরী`া 
িনরী`া কের ও¢েলা স�ার বাmব অিm£ :কউ 6মাণ 
করেত পােরন িন, তাই ওসেব িব0াস করার 6k ওেঠ 
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না। এ� পিরpার :য, এই ব�বO :থেক তার মেনর 
সংশয় আর অিব0ােসর ছিব�ই আমােদর সামেন মতূ5  
হেয় ওেঠ, িব0াস6বণতা� নয়। ঈ0ের অিব0ােসর 
বOাপার�ও িক| :তমনই। নািmেকরা তােদর সংশয় 
আর অিব0াস :থেকই ‘নািmক’ হন, ‘না-ঈ0ের’ িব0াস 
:থেক নয়। :স জনOই ম�ুমনা Dan Barker তার িবখOাত 
‘Losing Faith in Faith : From Preacher to Atheist’ \েÉ পিরpার 
কেরই বেলেছন ‘Basic atheism is not a belief. It is the lack of 
belief.’ (পৃ. ৯৯)। আসেল সিতO বলেত কী, ‘িব0াস’ 
বOাপার�ই দাঁিড়েয় আেছ এক� ‘অপ-িব0াসমলূক’ 
6ি�য়ার উপর। ড. gমায়ুন আজােদর এক� উি�ও 
এখােন খুব 6াসিzক। িতিন এক সা`াৎকাের বেলিছেলন, 

:য িবষেয় আমরা িনি¦ত নই, যার :কােনা অিm£ :নই 
যা 6মাণ করা যায় না, তােত মানষুেক িব0াস করেত 
হয়। মানষু ভূেত িব0াস কের, পরীেত িব0াস কের বা 
ভগবােন, ঈ0ের বা আ¨ায় িব0াস কের। এই িব0াস 
সতO নয়, এ¢েলার :কােনা বাmবôপ :নই। মানষু বেল 
না, আিম )ােস িব0াস কির বা পািনেত িব0াস কির, 
:মেঘ িব0াস কির। :য¢েলা :নই :স¢েলাই মানষু িব0াস 
কের। িব0াস এক� অপিব0াসমলূক ি�য়া। যা সতO, 
তােত িব0াস করেত হয় না; যা িমেথO তােত িব0াস 
করেত হয়। তাই মানেুষর সব িব0াস ভুল বা îাl, তা 
অপিব0াস। 

 
নািmেকরা সzত কারেণই এই সমm 6থাগত অপিব0ােসর 
বাইের। ‘ঈ0র :নই’ িববিৃত� যিদ ‘পিল�কািল কাের�’ 
সংশয়বাদীেদর কােছ ‘ফাঁিকবািজ’ হয়, তেব অ0ûামা, 
টOাঁশ গc, বকMপ, থর িজউস, জলপরী, Úাইং :òেগ� 
মন�ার এ¢েলা :নই বলাও এক ধরেনর ‘ফাঁিকবািজ’। 

ধম5কারী নােম এক� সাইট আেছ আlজ5 ােল। 
সাইট�র উে¥শO স¯ে~ বলা হেয়েছ-‘যুি�মনCেদর 
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িনম5ল িবেনাদেনর Ëগ। এই Ëেগ ধেম5র যুি�যু� 
সমােলাচনা করা হেব, ধম5েক 6kিবK করা হেব, অপদj 
করা হেব, বOz করা হেব। :যমন করা হেয় থােক 
সািহতO, চলি»v, :খলাধুলা বা অনOানO যাবতীয় 
িবষয়েক’। :সখানকার এক� :পা� :থেক িকছু 
অমতৃবচন উKৃত করার :লাভ সামলােত পারিছ না- 
নািmকOবাদেক ধেম5র সেz যারা তুলনা কের থােক, 
তােদর বলেত ইেM কের- 

১. নািmকOবাদ ধম5 হেল ‘অফ’ বাটনেক �িভ 
চOােনল বলেত হয়।  

২. নািmকOবাদ ধম5 হেল টাকেক বলেত হয় 
চুেলর রঙ। 

৩. নািmকOবাদ ধম5 হেল �Oাy না জমােনােক 
হিব বলেত হয়। 

৪.  নািmকOবাদ ধম5 হেল বাগান না 
করাও এক� শখ, ি�েকট না :খলাও এক� 
�ীড়া, :কােকইন :সবন না করাও এক� 
:নশা। 

এই চমৎকার উপমা¢েলার পাশাপািশ ম�ুমনা Ëেগ 
অনôুপ কেয়ক� বাকO উে¨খ কের তািলকার KবিৃK 
করার :চ�া কেরিছলাম, :স¢েলা হয়ত পাঠকেদর িচlার 
:খারাক :যাগােব- 

নািmকতা এক� িব0াস হেল :বাবা :লাকেক ‘ভাষািবদ’ 
িহেসেব ডাকেত হয়। 
নািmকতা এক� িব0াস হেল দlহীন বOি�েক ‘দাঁতাল’ 
আখOা িদেত হয়। 
নািmকতা এক� িব0াস হেল উেপাস থাকােকও এক 
ধরেনর ‘খাদO\হণ’ বলেত হয়। 
নািmকতা এক� িব0াস িকংবা ধম5 হেল চাকির না 
করাটাও এক� :পশা। 
নািmকতা এক� ধম5 হেল বই না পড়ােকও বলেত হয় 
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‘পাঠাভOাস’। 
নািmকতা িব0াস হেল :পাশাক খুেল :ফলাটাও এক 
ধরেনর :পাশাক পিরধান। 
নািmকতা ধম5 হেল চশমা না পরাটাও এক ধরেনর 
সান)ােসর ফOাশন।  
নািmকতা এক� িব0াস হেল িচরেকৗমায5ও িবেবিচত 
হওয়া উিচত এক ধরেনর ‘িববাহ’ িহেসেব। 
নািmকতা এক� িব0াস হেল িনেল5াভ থাকার :চ�ােকও 
এক ধরেনর ‘:লাভ’ বলেত হয়।  
নািmকতা এক� ধম5 হেল িনেরাগ LােjOর অিধকারী 
হওয়াটাও তাহেল এক ধরেনর :রাগ!  
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যােদর কােছ ঋণী 
 
6িত� অধOােয়র Jcেত বOবèত মনীষীেদর :বশ 
কেয়ক� উKৃিত সং\হ এবং অনবুাদ কেরেছন ধম5কারী 
ওেয়বসাইেটর (www.dhormockery.com) সÏালক। িব^ান 
:লখক বনOা আহেমদ এ বইেয়র িববত5 ন অংশ খু�ঁেয় 
খু�ঁেয় পাঠ কের মতামত িদেয়েছন। পদাথ5িব^ান অংেশ 
:কায়াwাম পদাথ5িব^ানী তানভীcল ইসলােমর ¢c£পূণ5 
অিভমত আকþ ঋণী কেরেছ আমােদর। বইেয়র 
অংশিবেশষ ম�ুমনা এবং কOােডট কেলজ Ëেগ 
ধারাবািহকভােব 6কােশর সময় বg পাঠক তােদর 
সুিচিlত মতামত িদেয়িছেলন। :সই মতামত এবং 
পরামশ5¢েলা \েÉর মােনাsয়েন িবেশষ ভূিমকা :রেখেছ। 
ঋণী আমরা তােদর কােছও। ‘ঘেরর :খেয় বেনর :মাষ 
তাড়ােনা’র মেá উdীিবত বাংলা Ëগ¢েলার ম�ুমনা 
:লখকরা, যারা ধম5 এবং ঈ0র-সং�াl 6ািlক 6k¢েলা 
িনেয় সাহসী :লখা িলেখ চলেছন িনয়িমত, কখেনা :সসব 
করেত িগেয় হেয়েছন :মৗলবাদীেদর আ�মেণর ল`OবÎ 
িকংবা রা·ীয় িনপীড়েনর িশকার, তােদর 6িতও রইেলা 
কৃত^তা। চমৎকার এবং িচlা-জাগািনয়া এক� 6Mদ 
কের আমােদর অিভভূত কের িদেয়েছন সািময়া :হােসন। 
 
JKLেরর 6কাশক আহেমদরু রশীদ টুটুল বই�র 6থম 
দেুটা সংCরণ 6কাশ কের আমােদরেক কৃত^তাপােশ 
আবK কেরেছন। িক| পাশাপািশ পাঠক মহেল িবশাল 
চািহদা থাকা সে�ও বই�েক দীঘ5িদন ‘আউট অফ ি6w’ 
িহেসেব :রেখ :দওয়ায় আমােদরেক :বদনাত5 ও কেরেছন 
পুেরামাvায়। এই �ািl লেÿ বই�র ¢c£ সমOক 
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উপলিõ কের জাগৃিত 6কাশনীর তcণ 6কাশক ফয়সল 
আেরিফন দীপন বই�র সমm ভার িনেজর কাঁেধ তুেল 
িনেয় বই� অিত 2ত 6কােশ উেদOাগী হেয়েছন। এ 
কৃিত£টু� তcণ, উদOমী এবং সাহসী এ 6কাশেকর 
অবশOই 6াপO। আমােদর যুি�বাদী আে�ালেনর পিরিচত 
মখু এবং যুি� পিvকার সyাদক অনl িবজয় দাশ 
সময় িনেয় বই�র 6থম সংCরেণর eফ িরিডং 
কেরিছেলন। L  সমেয়র মােঝ 6থম সংCরেণর কাজ 
:শষ করায় বই�েত :থেক িগেয়িছল :বশ িকছু 
অিনMাকৃত ¹�। :স সময় :বশ িকছু বানান6মাদ 
িচি'ত কেরিছেলন শাহিরয়ার মামনু রিন। তেব এক� 
পিরমািজ5 ত এবং সংেশািধত ি@তীয় সংCরণ :স সময় 
এেসিছল তcণ :লখক এবং গেবষক অ�ন আচােয5র 
বদানOতায়। আর, বই�র :শষ সংCরণ 6কােশর পর 
বই� িনেয় Ëেগ এবং মOাগািজেন দেুটা চমৎকার \É-
পয5ােলাচনা কেরেছন Ëগার শিফউল জয় এবং ড. 6দীপ 
:দব। পাশাপািশ িকছু ¹� িবচুOিতরও উে¨খ কেরিছেলন 
তারা। অজানা অেচনা অেনক পাঠকেদর কাছ :থেকও 
টুিকটািক িকছু সংেশাধনী এেসেছ। আমরা আনি�ত :য, 
:স সব ভুল ¹� সংেশাধন কের তৃতীয় সংCরণ 
অবেশেষ আেলার মখু :দখেছ। বই�র সােথ 6তO` বা 
পেরা`ভােব যারা জিড়ত িছেলন সবার 6িত রইেলা 
আমােদর কৃত^তা।  
 


