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ড. ম আখতা
ামান
িছেলন বাংলােদেশ িব িবদ ালয় পযােয় িববতনিবদ া
িনেয় অ াকােডিমক গেবষণার অ দূত;
িযিন আমৃতু িনরলসভােব কাজ কের গেছন
বাংলােদেশ িব ান ও ব ািনক িশ ার সাের।
এবং
ব া আহেমদ
য়াত ড. ম আখতা
ামােনর কােজর
েযাগ উ রসূরী িহেসেব িববতন িব ানেক
জনি য় কেরেছন তার ব ল আেলািচত
‘িববতেনর পথ ধের’ বইেয়র মাধ েম।
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বরং ি মত হও, আ া রােখা ি তীয় িবদ ায়।
বরং িব ত হও ে র পাথের।
বরং বুি র নেখ শান দাও,
িতবাদ কেরা।
অ ত আর যাই কেরা, সম কথায়
অনায়ােস স িত িদও না।
কননা, সম কথা যারা অনায়ােস মেন নয়,
তারা আর িকছুই কের না,
তারা আ িবনােশর পথ
পির ার কের।
নীের নাথ চ বতী
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ভূিমকা
কীভােব এলাম আমরা? এই অসীম মহািব , িকংবা
র ফুল,
র ফল, িমঠা নদীর
পািনএ েলাই বা কমন কের হেলা? সবিকছুই িক একজেনর ইশারায় একিট িনিদ কারেণ সৃি
হেয়েছ? কৗতূহলী মা ষ সহ বছর ধের স ান করেছ এমন সব াি ক ে র উ র। ু জীবেনর
সব ণ িচি ত না থাকেলও
েলার কাঁপুি ন সামা সমেয়র জ হেলও আমরা সবাই অ ভব
কেরিছ। াৈগিতহািসক সময় থেকই এই
েলার উ র স ােন িনেয়ািজত িছল থাগত দশন।
িব ান বেস িছল সাইড লাইেন, সই ঘাড়েদৗড় উপেভাগকারী হাজার দশেকর একজন িহেসেব। িক
এখন িদন পাে েছ। াি ক এই সম া েলার অেনক েলারই িনখুঁত সমাধান হািজর করেত পাের
িব ান। গতা গিতক দশন নয় বরং িব ান এবং িব ােনর দাশিনকরাই আজ গহীন আঁধােরর উ ল
আেলাকবিতকা। আজেকর িদেন কেয়কজন িবখ াত দাশিনেকর নাম বলেত বলেল হিকং, ওয়াইনবাগ,
িভ র
ংগর, ডিক এেদর কথা সবার আেগই চেল আেস। এরা কউ থাগত দাশিনক নন,
িক তবুও দশনগত িবষেয় তাঁেদর অিভমত যেথ
পূণ হেয় উেঠেছ।
সবসময়ই দশন আমােদর ান চচার মধ মিণ। িক থাগত দশেনর ণযুেগ াকৃিতকিব ান িছল
তার সহচরী। এখন িদন বদেলেছিব ত ,
ানত এমনিক অিধিবদ ার জগেতও াকৃিতকিব ান
িবেশষ কের পদাথিবদ া ধু েবশ কের িন,
থাগত দশনেক ায় ানচু ত কের িদেয়েছ। অিধিবদ া
জানেত হেল তা এখন আর ‘ শাল কােনা ান’ লােগ না। কবল ধেমর ইিতহাস, ন নত আর
ভাষার মেধ আ য় নওয়া ছাড়া আর কােনা পথ পায় িন আধুিনক অিধিবদ া এবং থাগত দশন।
অ িদেক, আধুিনক পদাথিবদ া আজেক য জায়গায় পৗঁেছেছ সিট অিধিবদ ার অেনক ে রই উ র
িদেত পাের। আমরা আজ জািন, মহািবে র উৎপি আর পিরণিত িনেয় একজন থাগত দাশিনক
িকংবা বদ জানা পি ত িকংবা কারান জানা মৗলিভর চেয় অেনক
ভােব ব ব রাখেত স ম
হেবন একজন হিকং িকংবা ওয়াইনবাগ। িডজাইন আ েম ট িনেয় অিধিবদ ার গেবষেকর চেয় িব ান
থেকই অেনক ভােলা দৃ া িদেত পারেবন ডিক বা শন ক ারল। আজেক সজ মহািব এবং এর
দশন িনেয় যেকােনা আেলাচনােত পদাথিব ানীেদরই আম ণ জানােনা হয়, অ াির টেলর ইিতহাস
কপচােনা কােনা দাশিনকেক িকংবা সনাতন ধম জানা কােনা হডপি তেক নয়। মা ষও িব ানীেদর
কাছ থেক নানা রকেমর দশেনর কথা নেত চায়, তােদর কথােকই বিশ
দয়। এই বইেয়র
মাধ েম আমরা িব ােনর দশন এবং চতনার কথা েলা বাঙািল পাঠকেদর সামেন তুেল ধরার য়াস
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িনেয়িছ, য দশন মহািব এবং জীবেনর াি ক সম া েলার সমাধােন ব দূর অ সর হেয়েছ এবং
ধম ও থাগত দশনেক তার আেগর অব ান থেক ঠেল সিরেয় িদেয়েছ।
আমরা, এ বইেয়র ’জন লখেকর কউই থাগত দাশিনক নই। বরং আমােদর পশাগত এবং
অ াকােডিমক জীবন খুব কেঠারভােবই িব ােনর সােথ জিড়ত। িব ান এবং এর কািরগির েয়াগ
িনেয়ই আমােদর কাজ কারবার। কােজই আমরা আমােদর ‘িব ােনর চাখ’ িদেয়ই াি ক
সম া েলােক দেখিছ। পাশাপািশ ব িদন ধেরই মু মনাসহ িবিভ
েগ জ ািতপদাথিব ান,
িববতন, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ, যুি বাদসহ িব ান ও দশেনর াি ক সম া েলা িনেয়
িলখিছ। ব
, প - পি কা, ম াগািজন এবং সংকলন সামিয়কীেত আমােদর ধ ানধারণা
িবি ভােব কািশত হেয়েছ। এই বইিট সসব ধারণারই সংব এবং
ি ত িতফলন।
আমােদর এই বইিট অিব াস িনেয়, এর অ িনিহত দশন িনেয়। আমরা ’জেনই চিলত ধমিব াস
মু এবং ঈ ের অিব াসী। কন অিব াসী, তার িব ানিভি ক িবে ষণ দখােনাই এ বইেয়র
উে
। বলা বা ল , এ িবে ষণ আমােদর ব ি গত অিভ তা সূত মনগড়া কােনা গ নয়,
বরং তা হািজর করা হেয়েছ এেকবাের আধুিনক িব ােনর জগৎ থেক া িবিভ সা িতক তেথ র
িনিরেখ। আমােদর এই ে ঈ র ছাড়াই কীভােব াকৃিতক িনয়েম মহািবে র সূচনা হেত পাের তার
স াব ব াখ া দওয়া হেয়েছ, যা আধুিনক পদাথিব ানীেদর সা িতক ত এবং পযেব ণ ারা
খুব জারােলাভােব সমিথত। এছাড়াও মহািবে র অি ে র পছেন একিট আিদ ঐ িরক কারণ খ ন,
তঃ ূতভােব মহািব সৃি র পছেন কােনা ধরেনর অেলৗিককতার উপি িতর অ েয়াজনীয়তা
ব াখ া ছাড়াও পদােথর উৎপি এবং শৃ লার সূচনার ব ািনক ব াখ া দওয়া হেয়েছ। ােণর
উৎপি থেক
কের িববতন ত িনেয় দীঘ আেলাচনা রেয়েছ আমােদর বইেয়। পাঠেকরা এই
বইেয়র পথপির মায় জানেত পারেবন, মহািব িকংবা াণ কােনািকছুর উৎপি র ব াখ ােতই
ঈ রেক হািজর করার েয়াজন আজ আর পেড় না। এর পাশাপািশ, আমরা আধুিনক ােনর িনিরেখ
চা ভােব খ ন কেরিছ ‘প ােলর ঘিড়’ এবং হেয়েলর ‘টেনেডা থেক বািয়ং’ নােমর ছ ৈব ািনক
ধারণােক। জীবজগেতর িডজাইন এবং ব াড- িডজাইন িনেয়ও আেলাচনা কেরিছ িনেমাহ দৃি েকাণ
থেক। ধু তাই নয়, এই বইেয় নিতকতা এবং মূল েবােধর উৎেসরও ব ািনক অ স ান করা
হেয়েছ। আমরা দিখেয়িছ য, নােকর সামেন ‘ েগর মূেলা’ ঝালাবার কারেণ নয়, বরং
ডারউইনীয় প িতেত াকৃিতকভােবই পরাথপরায়ণতা, সহেযািগতা, নিতকতা আর মূল েবােধর
মেতা অিভব ি েলা জীবজগেত উ ূত হেত পাের, যা িববতেনর পথ ধের মানবসমােজ এেস
আরও িববিধত আর িবকিশত হেয়েছ। আমরা আশা কির, এ বইিট একজন সেচতন পাঠকেক
অিব াস বা নাি কতাই য একজন বুি মান মা েষর সবেচেয় যৗি ক অব ান হেত পাের তা
বাঝােত স ম হেব। স কথা মাথায় রেখই এ বইেয়র নামকরণ করা হেয়েছ ‘অিব ােসর দশন’।
এই বইিটর নাম ‘অিব ােসর দশন’ যমন হেয়েছ, তমনই এ বইেয়র নাম অবলীলায় হেত পারত
‘অিব ােসর িব ান’, িকংবা ‘ াি ক িব ান’। কারণ আমরা আধুিনক িব ােনর চাখ িদেয়ই
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দশেনর াি ক সম া েলােক দেখিছ, িঠক যমন ি েফন হিকং তাঁর পদাথিব ানীর চাখ িদেয়
দশেনর াি ক সম া আর আমােদর অি ে র রহ িনেয় াণব আেলাচনা কেরেছন তাঁর অিত
সা িতক ‘ া ড িডজাইন’1বইেয়, িকংবা জীবিব ানী িরচাড ডিক কেরেছন তাঁর ‘গড িডলুশন’
বইেয়2।
িব াস এবং ধম সবসময়ই এেক অে র পিরপূরক, আমােদর সমােজ তা বেটই, পা ােত ও।
আর এ িনেয় ব খ াতনামা দাশিনকই িচ াভাবনা কেরেছন িবিভ সমেয়। ি েনাজা থেক ভলেতয়ার,
ফুেয়রবাক থেক মা পয অেনেকই ভেবেছন। রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথৈনিতক মেডলও
তুেল ধরা হেয়েছ অেনক। বাংলা ভাষায়ও বশিকছু বই লখা হেয়েছ। আরজ আলী মাতু র িলেখেছন,
িলেখেছন মায়ুন আজাদ, িলেখেছন আহমদ শরীফ, িলেখেছন বীর ঘাষ িকংবা ভবানী সাদ সা ।
াচ এবং তীেচ র দাশিনেকরা িবিভ ভােব ধমিব াস এবং সমােজ এর ভাবেক িবে ষণ করেলও
আমরা মেন কির িরচাড ডিকে র ‘ভাইরােসস অব দ মাই ড’ রচনািটর আেগ জবৈব ািনকভােব
ধেমর মেডলেক বাঝা যায় িন3। এই ব থেক অেনকটাই পির ার হেয় যায় য, ধমীয় িব াস এবং
রীিতনীিত েলা অেনকটা ু- ভাইরােসর মেতাই আমােদর সং িমত কের। সজ ই ধেমর মােহ
আ
হেয় মা ষ ব িকছুই কের ফেল, যা
মি ে ক নাও করা যায় না। িবখ াত িব ােনর
দাশিনক ড ািনেয়ল ডেনট, ডিকে র এই ধারণােকই আরও স সািরত কের একিট বই িলেখেছন
স িত ‘ িকং দ
ল’ িশেরানােম4। একই ভাবধারায় ড ােরল র স িত িলেখেছন ‘গড
ভাইরাস’5। িরচাড িড িলেখেছন ‘ভাইরাস অব দ মাই ড’6
ভৃিত। ডিক িনেজও ভাইরাস
সং মেণর ব াপার েলােক িমম তে র আেলােক িবে ষণ কেরেছন। ‘ সলিফশ িজন’7এবং সা িতক
‘গড িডলুশন’ বইেয় তার সসম ধারণার িতফলন ঘেটেছ। বাংলােদেশর পাঠকেদর জ সসব বই
সং হ অেনকটাই
হ। আমরা আশা করিছ, আমােদর এই বইেয়র মাধ েম সসব সা িতক
ধ ানধারণা েলার সােথ তারা পিরিচত হেত পারেবন। তেব, পাঠেকরা উপলি করেবন য, আমরা
এই বইেয় ডিকে র ‘িমম’- এর বদেল ‘ভাইরাস’ শ িটই অেনক বিশ ব বহার কেরিছ। এর কারণ
হে , ভাইরাস ব াপারিটর সােথ সাধারণ পাঠেকরা পিরিচত, ‘িমম’- এর সােথ তমনিট নয় এখনও।
যেকােনা গতা গিতক ধেম িব াস য মা েষর মেন একিট ভাইরাস িহেসেবই কাজ কের সটা
িব ৃতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ ‘িব ােসর ভাইরাস’ নােমর অধ ােয়। আমরা এই বইেয় উে খ
কেরিছ, মানবমেন ািথত িব াস েলা আসেল অেনকটাই ভাইরাস িকংবা প ারাসাইেটর মেতা কাজ
কের। এেদর আ মেণ মি ে র িনয় ণ হািরেয় ফলার ব উদাহরণ আেছ িব ানীেদর কােছ। যমন

1
2
3
4
5
6
7

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1st Edition edition (September 7, 2010)
Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006
Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online : http ://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html
Daniel C. Dennett, Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, 2007
Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, IPC Press, 2009
Richard Brodie, Virus of the Mind : The New Science of the Meme, Hay House; Reprint edition, 2009
Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976
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নমােটামফ হয়ারওয়াম নােম এক িফতাকৃিম সদৃশ প ারাসাইট ঘাসফিড়ং- এর মি েক সং িমত
কের ফলেল ঘাসফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আ হত া কের, যার ফেল নমােটামফ
হয়ারওয়ােমর জনেন িবধা হয়। অথাৎ িনেজর জননগত িবধা পেত নমােটামফ হয়ারওয়াম
বচারা ঘাসফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের8।
জলাত রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। পাগলা
র কামড়ােল আর উপযু
িচিকৎসা না পেল জলাত রােগর জীবাণু মি
অিধকার কের ফেল। ফেল আ া মি ে র
আচরণও পাগলা
েরর মেতাই হেয় ওেঠ। আ া ব ি অপরেক কামড়ােতও যায়। অথাৎ,
ভাইরােসর সং মেণ মি
িনয় ণ হািরেয় ফেল।
ল াংেসট ুক নােম এক ধরেনর প ারাসাইেটর সং মেণর ফেল িপঁপড়া কবল ঘাস বা পাথেরর গা
বেয় উঠানামা কের। কারণ এই প ারাসাইট েলা বংশবৃি করেত পাের ধু তখনই যখন কােনা গ
বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় খেয় ফেল। ফেল প ারাসাইট িনরাপেদ সই গ র পেট িগেয়
বংশবৃি করেত পাের9।

নমােটামফ হয়ারওয়াম যমিনভােব ঘাসফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের, িঠক তমনই ধেমর
িবিভ বাণী এবং িজহািদ িশ া মা ষেক অেনক সময়ই ভাইরাস িকংবা প ারাসাইেটর মেতা সং িমত
কের আ ঘাতী কের তােল। ফেল আ া স াসী মনন িবমান িনেয় আছেড় পেড় টুইন টাওয়ােরর
ওপর, কখেনাবা িসেনমা হেল, কখেনাবা রমনার বটমূেল। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায়
উিনশজন ভাইরাস আ া মনন ‘ঈ েরর কাজ করিছ’— এই প ারাসাইিটক ধারণা মাথায় িনেয় হত া
কেরিছল ায় িতন হাজার সাধারণ মা ষেক। ইউিনভািসিট অফ িশকােগার অধ াপক স িলংকন, তাঁর
বই ‘হিল টররস : িথংিকং অ াবাউট িরিলিজয়ন আফটার সে র ইেলেভন’ বইেয় িবষয়িটর ওপর
আেলাকপাত কের বেলন, ‘ধমই, মুহা দ আতাসহ আঠারজনেক েরািচত কেরিছল এই বেল য,
সংগিঠত িবশাল হত ায
ধু তােদর কতব নয়, বরং গ থেক আগত পিব দািয় ’10। িহ
মৗলবাদীরাও একসময় ভারেত রামজ ভূিম অিতকথেনর ভাইরাস বুেক লালন কের ংস কেরেছ
শতা ী াচীন বাবির মসিজদ। ব ািনক দৃি েকাণ থেক ধমীয় অপিব ােসর অপকািরতা িনেয়
আেলাচনা করা হেয়েছ ‘ধমীয় নিতকতা’, এবং এর পরবতী ‘িব ােসর ভাইরাস’ অধ ায়িটেত।
আমরা
কের বলেত চাই, পৃিথবীেত শাি আনার পিরবেত অশাি সৃি েতই যুগযুগ ধের অবদান
রেখেছ ধম েলা, হেয় উেঠেছ িবেভেদর হািতয়ার। এই বইেয় ব পিরসংখ ান হািজর কের দখােনা
হেয়েছ য, ধম নিতকতার একমা উৎস নয়, িকংবা নাি ক হেলই কউ খারাপ হয় না, যিদও
আমােদর সমােজ এটাই ঢালাওভােব ভেব নওয়া হয় আর শখােনার চ া করা হয়। আমরা িবিভ
8
9
10

Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005

এই বইেয়র অ ম অধ ায়

ব।

Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003
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দেশর জলখানার দাগী আসামীেদর পিরসংখ ান উপ াপন কের দিখেয়িছ য, তােদর

ায় সবাই

ঈ ের িব াসী—আি ক। ঈ ের িব াস, পরকােল িব াস,
বেহে র লাভ বা দাজেখর ভয়
কােনাটাই িক অপরাধীেদর অপরাধ থেক িনবৃ রাখেত পাের িন। বাংলােদেশর সা িতক অব াই
এর সবেচেয় ভােলা উদাহরণ। আ াহর গানা িকংবা ঈ েরর ভেয়ই যিদ মা ষ পাপ থেক, নীিত
থেক মু হেত পারত, তেব তা বাংলােদশ এতিদেন বেহে পিরণত হেতা। বাংলােদেশ অিধকাংশ
লাকই আ াহ- খাদা আর পরকােল িব াসী হওয়া সে ও নীিতেত এই দশিট পৃিথবীেত শীষ ানীয়।
ধেম িব াস িক দশবাসীেক নীিতমু রাখেত পাের িন। এ বইেয় ব ি িবেশেষর পিরসংখ ান যমন
দওয়া হেয়েছ, িঠক তমনই পা াত িবে
ইেডন বা ডনমােকর মেতা ‘ ায় ধমহীন’ দশ েলার
সমাজব ব া িবে ষণ কের দখােনা হেয়েছ ধমহীন হওয়া সে ও সসব দেশ পৃিথবীর অ অেনক
জায়গার চেয় অপরাধ বণতা কম এবং সখানকার নাগিরেকরা অেনক খী জীবনযাপন করেছ।
িবিভ
দেশর সামািজক পিরসংখ ান উপ াপেনর পাশাপািশ এ বইেয় স লািরজম বা
ধমিনরেপ তার সিঠক ব াখ া হািজর করা হেয়েছ; ধমিনরেপ তা মােন কখেনাই সব ধেমর িত
সমান
া নয়, বরং এর আিভধািনক অথ হে একিট মতবাদ, যা মেন কের রা ীয় মূলনীিত থেক
ধমেক পৃথক রাখা উিচত। এধরেনর অেনক গভীর রাজৈনিতক, ধমীয় এবং দাশিনক আেলাচনা
বইিটেত ান পেয়েছ স ূণ নতুন দৃি েকাণ থেক। কােজই আেগকার বাঙািল বুি জীবীেদর ধারা থেক
আমােদর বইিট অেনক িদক থেকই ত , স ণ
ূ নতুন একিট আধুিনক দৃি ভি র মাধ েম আমরা
িব াস এবং ধম িনেয় আেলাচনার সূ পাত ঘিটেয়িছ বাঙািল পাঠকেদর জ । আমরা মেন কির, এই
আি েক ঈ র ও ধমােলাচনা বাংলা ভাষায় এই থম।
ঈ ের িব াস িনেয় ব ািনক দৃি েকাণ থেক আলাদাভােব আেলাচনা করা হেয়েছ এই বইেয়।
ঈ ের িব াস করাটা এক ধরেনর সং ার এবং আমােদর মেত সবেচেয় বড় সং ার। আর স
অপিব াসেক পুঁিজ কের মা েষর আিব ৃত ধম এবং ধম
েলাও অেযৗি ক মতবােদ পিরপূণ।
অ সকল ধরেনর সং ার, অপিব াস, অযুি েক বধ করেত যমন আমরা িব ােনর ার হই
িবনা ি ধায়, তমনই ঈ র এবং ধমােলাচনােতও আমােদর অ হেত পাের িব ান। িববতন ত
থেক
কের আধুিনক জ ািতিব ান ইেতামেধ ঈ েরর অি েক
িব কের ফেলেছ। যিদও
অেনেকই ঢালাওভােব বেল থােকন, ‘ঈ র সং ািয়ত নন’, িকংবা ‘িব ান িদেয় ঈ েরর অি
িকংবা অনি
কােনাটাই মাণ করা যায় না’, িকংবা বেলন ‘ঈ েরর অ পি িত মাণ করা
গেলও সটা তার অনি ে র মাণ হেত পাের না’ ইত ািদ। এই বইেয় আমরা দখাব
তঃিস ভােব ধের নওয়া এই ধরেনর িতিট অ ক ই ভুল। আ াহািমক ধেমর ঈ েরর
বিশ েলার অেনক িকছুই খুব ভােলাভােব সং ািয়ত। এ বইেয় িবে ষণ কের দখােনা হেয়েছ তার
অেনক বিশ ই আধুিনক িব ােনর চােখ া িকংবা যুি র কি পাথের পর রিবেরাধী। তাছাড়া,
আধুিনক িব ান এখন য জায়গায় পৗঁেছ গেছ ঈ র বেল িকছু থেক থাকেল কােনা না কােনাভােব
িব ােনর চােখ তা ধরা পড়ার কথা িছল। যসব ে ঈ েরর উপি ত থাকার কথা এতিদন আমরা
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েন এেসিছ, সখােন তার অ পি িত অব ই তার অনি ে র উপযু
মাণ আমােদর কােছ।
িববতন ত র মে আসার আগ পয সকল ধম ে র কল ােণ আমরা জানতাম ঈ র আদমহাওয়ার মাধ েম মা ষ সৃি কেরিছেলন। ধম ে র আয়াতসমূেহ আ াহ বেলেছন, ‘িতিন আমােদরেক
এক আিদ মা ষ আদম হেত সৃি কেরেছন, এবং িবিব হাওয়ােক সৃি কেরেছন আদেমর হাড়
থেক’11। আর অ িদেক িববতন বলেছ আিদ একেকাষী জীেবর ল ল বছেরর িববিতত প
বতমান মা ষ। িববতন ত ব আেগই মাণ কেরেছ, ি ান পাি জমস আশােরর ৪০০৪
ি পূবাে ঈ েরর িব সৃি র বাইেবলীয় গণনা িকংবা ২৩৪৮ ি
পূবাে
েহর াবেনর কােনা
ধরেনর ব ািনক সত তা নই। িব ানীেদর নব নব আিব ােরর ফেল মা ষ ধীের ধীের বুঝেত
পারেছ, এই মহািব এবং এই পৃিথবীেত ােণর উ েবর পছেন আসেল কােনা িডজাইন নই,
পিরক না নই, নই কােনা বুি দী স ার মহান উে
। মহািবে র উ ব এবং ােণর
উৎপি র পছেন ি ত াকৃিতক ব াখ া এখন আধুিনক িব ােনর সাহােয ই দওয়া স ব, যা
পরী াল উপাে র সােথ পুেরাপুির সংগিতপূণ। এছাড়া াথনায় সাড়া দওয়ার পরী াসহ ব
পরী ায় ঈ েরর উপি িতর মাণ পাওয়ার কথা থাকেলও স ধরেনর িকছুই কখনও পাওয়া যায় িন।
ঈ র আজ আধুিনক িব ােনর চােখ একিট ‘ব থ অ ক ’। আমােদর চারপােশর জগেত
অিত াকৃত কােনািকছুর অি
নই। একটা সময় ােণর অি
ব াখ ার জ আ ার শরণাপ হেত
হেয়িছল মা ষেক। আধুিনক িব ান মাণ কেরেছ ঈ েরর মেতা আ াও একিট বািতল অ ক ।
বইেয়র একিট পূণা অধ ােয় িবষয়িট িনেয় িবশদ আেলাচনায় বলা হেয়েছ, মা েষর অ ভূিত,
জ মৃতু থেক
কের জগেতর সবিকছুই াকৃিতক িনয়ম িদেয় ব াখ া করা স ব, আ ার
মেতা অিত াকৃত কােনািকছু আমদািনর দরকার নই।
ঈ র অ কে র পাশাপািশ এেসেছ ধম ে আধুিনক িব ান খুঁেজ পাওয়ার িবষয়িটও।
শতা ী াচীন ধম
েলার িবিভ আয়াত বা াকেক িবিভ চতুর অপব াখ ার মাধ েম ইদানীং তাঁর
ভতর আধুিনক িব ান খুঁেজ পাওয়ার চ া করা হে এবং মা ষজনেক ভুল বাঝােনা হে । মিরস
বুকাইিল থেক
কের হা ন ইয়ািহয়া, জািকর নােয়ক এবং বাংলােদেশর িবিশ ইসলািম িচ ািবদ
শমেশর আলীসহ আধুিনক িবিরি বাবােদর িবিভ অপব াখ ার জবাব দওয়া হেয়েছ বইেয়র ‘িব ানময়
িকতাব’ অধ ােয়। একই অধ ােয় রাশাদ খিলফা বিণত কারােনর তথাকিথত উিনশ তে র িনেমাহ
িবে ষণ সংযু হেয়েছ। আমরা দিখেয়িছ কীভােব রাশাদ খিলফা কারােনর আয়ােত ইে মেতা
িনজ সংেযাজন িবেয়াজেনর মাধ েম অথাৎ কারান ট ািরং কের িনউেমেরালিজ বা সংখ াত
নামক অপিব ােনর সাহােয কারানেক অেলৗিকক
বানােত চেয়েছন।

11

বাইেবেল তা আেছই (েজেনিসস ২: ২১- ২৫), সই সােথ কারান শিরেফর ৪: ১, ৭: ১৮৯, ৩০: ২০- ২১, ৩৯: ৬ ভৃিত আয়াত
ব । আর হািদেস আেছ সরাসির:
‘নারীেদর িত ব ু মূলক আচরণ কেরা, কারণ তােদরেক বুেকর হাড় থেক তির করা হেয়েছ, বুেকর বাঁকা হাড়, যিদ তুিম তােক
সাজা করেত চাও তেব তা ভেঙ যােব; আর যিদ তুিম িকছুই না কেরা, তেব স বাঁকাই থেক যােব।’ ( বুখাির এবং মুসিলম)
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িব ােনর অ যা া নতুন কােনা ঘটনা নয়, এিট 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 নাি েকরা উপযু
মাণ ছাড়া অেযৗি ক িব াসেক সামা তম
া দখােত
রািজ নই। আমরা মেন কির, ধমীয় িব াস আসেল অপিব াস, যা সমােজর শাি িবন কারী এবং
সইসােথ িব ােনর অ যা া রােধর ধানতম অ রায় ছাড়া আর িকছু নয়। ছাটেবলার
মগজেধালাইেয়র কারেণ সমােজর বিশরভাগ মা ষই মেন কের থােকন, জীবেন শাি , পিব তা
এবং আন বজায় রাখার জ ধম জ ির। তােদর এই অ ভূিত আমরা কেড় িনেত চাই না, তেব
আমরা দখােত চাই, ধম িব াস ছাড়াও জীবন একই রকম িকংবা কােনা কােনা ে তার চেয়ও
বিশ নিতক,আন এবং পিরপূণতায় ভরা হেত পাের। অধ াপক িরচাড ডিকে র উি িদেয়ই
বিল’You can be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually fulfilled.’ এ িবষয় েলা
িনেয় আেলাচনা হেয়েছ বইিটর শষ িতনিট অধ ােয়।
২০০৪ সােল াম ািরেসর লখা ‘িব ােসর সমাি ’ বইিটর মাধ েম পা ােত সূচনা হয় নতুন
এক আে ালেনর12। পরবতীকােল িরচাড ডিক , িভ র
ংগর, ড ািনেয়ল িস ড ােনট এবং
ি ে াফার িহেচে র মেতা খ াতনামা িব ানী এবং দাশিনেকরা আরও ছয়িট িনয়া কাঁপােনা বইেয়র
মাধ েম সমাজ থেক ধমীয় সং ার দূর করার জ শ অব ান হণ কেরন। উি িখত নাি কেদর
িতিট বই আেমিরকায় ব
সলার হেয়েছ, যা িকছুিদন আেগও িছল অক নীয়। এই আে ালন
পা ােত পিরিচত হেয়েছ নতুন িদেনর নাি কতা ( নব নাি কতা বা New Atheism) িহেসেব।
বাংলায় এখনও স ধরেনর কােনা আে ালন চােখ পেড় িন, যিদও আমরা ায়ই িনেজেদর েবাধ
িদেত উ ারণ কির য, আমােদর সং ৃিতেত ব বািদতার উপাদান অেনক াচীন। আধুিনক
িব ােনর আেলােক নতুন িদেনর নাি কতা আে ালেন িনেজেদর স ৃ করার জ ই আমােদর এই
বই। সকল ধরেনর অপিব াস থেক সমাজেক মু করাই এই আে ালেনর ল । আশা কির, এই
বইেয়র মাধ েম আমরা দখােত পারব য, নতুন িদেনর নাি কতাই একজন বুি মান মা েষর জ
আজ অব
াবী ও শি শালী একিট যৗি ক অব ান। আমরা আরও আশা কির বাংলােদেশ ছিড়েয়
িছিটেয় থাকা নাি ক, অে য়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আে ালেন শরীক হওয়ার
মাধ েম বাংলােদশ থেক সং ার দূরীকরেণ এিগেয় আসেবন। সটা কবল একিট ধমিনরেপ
সমাজ গঠেনই আমােদর সাহায করেব না, সাহায করেব ক র ধমীয় মৗলবাদীেদর হাত থেক আমােদর
সমাজেক র া করেত। র া করেব,
মশ শি শালী হেয় ওঠা িতি য়াশীল মহেলর াধীন বাংলােদশেক
আেরকিট ছাট পািক ান িকংবা তািলবািন আফগািন ান বানােনার অপেচ া থেকও।
আমােদর জীবন দীপাি ত হাক!
অিভিজৎ রায় ( charbak_bd@yahoo.com)
রায়হান আবীর ( raihan1079@gmail.com)
ফ য়াির, ২০১১

12

Sam Harris, The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton , 2004
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থম অধ ায়

িব ােনর গান
নাি ক বাদ ধম হেল ‘বাগান না করাও একিট শখ, ি েকট না খলাও একিট
করাও একিট নশা।’

ীড়া,

কােকইন সবন না
জুবােয়র অণব13

মহািবে র উৎপি আর িবকাশ িনেয় ২০০৫ সােল অিভিজৎ রায় (এই বইেয়র
কার) িলেখিছেলন,
‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’ িশেরানােমর বই14। বইিটর ‘ লখেকর কথা’ অংেশ িব ান
স েক িতিন িলেখিছেলন
িব ােনর অবদান িক কবল বড় বড় য পািত বািনেয় মা েষর জীবেন া
বেয় আনা? আমােদর
ুল কেলেজ যভােব িব ান পড়ােনা হয় তােত এমন মেন হওয়া াভািবক। ব াপারটা আসেল তা
নয়। িব ানেক ব বহার কের মা ষ বড় বড় য পািত বানায় বেট; তেব স েলা ফ যুি িবদ া
আর েকৗশলিবদ ার আওতাধীন। িব ানল
ােনর অিভেযাজন মা । আসেল িব ােনর একিট
মহান কাজ হে
কৃিতেক বাঝা, াকৃিতক ঘটনাবলীর ব াখ া খুঁেজ বর করা। িব ােনর অ িনিহত
সৗ য এখােনই। াঁ, জ াৎ া রাত িকংবা পািখর জেনর মেতা িব ােনরও একিট না িনক
সৗ য আেছ, সৗকয আেছ যার রসা াদন কবল িব ানী, িব ানমন সেবাপির িব ানে মী
ব ি র পে ই স ব। িবখ াত জ ািতিবদ কাল াগান তাঁর িবখ াত ‘The Demon-Haunted World’
বইেয়র ভূিমকায় এ কারেণই হয়ত বেলিছেলন, সাধারণ মা েষর কােছ িব ােনর জিটল িবষয় েলা
সিঠকভােব ব াখ া না করােক এক ধরেনর িবকৃত মেনাভাব বেলই আমার মেন হয়। যখন মা ষ েম
পেড়, তখন সারা পৃিথবীর কােছ স তার েমর কথা চার করেত চায়। এ বইিট আমার েমর
একিট ব ি গত ীকােরাি , িব ােনর সােথ আমার সারা জীবেনর অ র স েকর ইিতকথা।

াসি ক কারেণ, িঠক পাঁচ বছর পেরর নতুন এই বইেয় পুেরােনা কথা েলাই উেঠ এল আবার।
িনঃসে েহ এই বইিটও আমােদর
েমর একিট ব ি গত ীকােরাি হেয় উঠেব, হেয় উঠেব
িব ােনর সােথ আমােদর সারা জীবেনর অ র স েকর ইিতকথাই।

13
14

গার, ক ােডট কেলজ গ, http ://www.cadetcollegeblog.com/arnob
অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অ র কাশনী, ২০০৫ (পুনমু ণ ২০০৬)
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‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’ বইিট ব েনার পের অেনেকই এেক বাংলােদেশ
িব ানমন তার সােরর একিট মাইলফলক িহেসেব দেখিছেলন। এক বছেরই বইিটর থম সং রণ
শষ হেয় পিরবিতত এবং পিরবিধত সং রণ কািশত হেয়িছল। ড. শাি র আহেমদ, ড. িব ব পাল, ড.
িহর য় সন , ড. শিহ ল ইসলাম, ড. িবনয় মজুমদােরর মেতা বেরণ লখক এবং িশ ািবেদরা
বইিটর িরিভউ কেরিছেলন। সসব িরিভউ কািশত হেয়েছ এনএফিব, অবজারভার, হিলেড,
ইি ডেপে ড ট, ডইিল ার, মৃ ভাষণ, ভােরর কাগজসহ িবিভ প -পি কায়।
িক য ব াপারিট বলার জ এখােন এত আেয়াজন তা হেলা, ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর
যা ী’ বইিটেত পদাথিব ােনর সা িতক ধ ান-ধারণা েলার পাশাপািশ, শষ অধ ায়িটেত আধুিনক
িব ােনর সবেশষ ত ও তেথ র আেলােক ‘ঈ র অ ক ’িট িনেয়ও িনরেপ আেলাচনা িছল। আর
এখােনই দখা িদেয়িছল একিট মজার সম া। ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’ বইিটর ভূিমকা
িলেখিছেলন বাংলােদেশর নামখ াত পদাথিবদ অধ াপক এ এম হা ন অর রশীদ। িতিন বইিট িনেয়
উ িসত শংসাবাক ে পেণর পেরও ভূিমকার শষ িদেক একিট বাক জুেড় দন
ঈ েরর অি
বা অনি
িব ােনর িবষয় নয় এটা বুঝেত ত ণ মেনর সময় লােগ অেনক, তেব স
পেথ আেলা হােত চলা আঁধ ােরর যা ীেক িন ৎসািহত করা মােটও উিচত নয় বেলই আমার মেন হয়।

এ এম হা ন অর রশীদ ‘ঈ েরর অি
বা অনি
িব ােনর িবষয় নয়’ বেল য উি িট বইেয়র
ভূিমকায় কেরিছেলন তা খুব পিরিচত এবং জনি য় ধারণার িতফলন। এ এম হা ন অর রশীদ থেক
কের জনি য় িব ান লখেকরা ায়ই আমােদর মেন কিরেয় দন য, িব ােনর কাজ হে
পািথব ােনর চচা করা, ঈ র িকংবা এধরেনর অিত াকৃত িবষয় িনেয় কখেনাই কােনা অিভমত
িদেত পাের না িব ান। তাই ও িনেয় টুঁ-শ করা িব ান লখকেদর অ িচত। িক সিত ই িক তাই?
িব ান িক অিত াকৃত িবষয় িনেয় অিভমত িদেত অ ম?
আেগর িদেন মা েষরা বািড় থেক একটু দূের থাকা পু র পােড় রােতর অ কাের হঠাৎ আ ন লেত
দেখ ভাবেতা সটা বুিঝ কােনা ভূত-ি ন-পরীর কাজ। এরপর মে হািজর হেলা িব ান। িব ান
এেস আমােদর জানাল িমেথন গ ােসর কথা। আমােদর মেন থাকা ি ন- পরীর গ েক িশিরষ কাগজ
িদেয় ঘেষ সখােন বিসেয় িদল আসল সত । এখন আর কউ পু র পােড় আ ন লেত দখেল ভয়
পায় না, তারা জােন এটা স ূণ াকৃিতক ব াপার।
ইিতহাস সা
দয়এভােবই মা েষর মেন জেম থাকা অসংখ সং ােরর কােলা িনকষ আঁধার
দূর কের আশার দীপ ািলেয়েছ িব ান। িব ােনর এই েণর কারেণ এই ধারণািটেক আমরা
আশীবাদ মেন কির। িক যই িব ান আমােদর মেনর সবেচেয় বড় সং ার স েক িকছু বলেত
যায়, অমিন
হেয় যায় তু -তাি ল । আমােদর মেনর সং ারিটেক সমূেল উৎপািটত কের িদেব
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িব ান, আমােদর মৃতু পরবতী েখর জীবনেক তছনছ কের িদেব িব ান, অবেচতন মেনর এই
ভাবনায় আমরা কখেনাই িব ােনর সই সং ার িনেয় কথা বলা মেন িনেত পাির না।
ই টারেনেট ধম ও িব ান িনেয় িলখেত িগেয় আমরা ায়শই এমন মা েষর মুেখামুিখ হই। তােদর
মােঝ অেনেকই বেলন, িব ান হেলা যুি এবং কািরগির ােনর েয়াগ আর ধম হেলা িব াস। এ
েয়র অব ান স ূণ আলাদা বলেয়। িব ান িদেয় কােনাভােবই ঈ র নামক িবষেয় কথা বলা যােব
না। তারা িব ান ভােলাবােসন িক একই সােথ মেন কেরন য, ঈ েরর অনি
মােণ িব ানেক
টেন আনাটা খুবই হা কর। যিদও তারা ভূেত ‘িব ােসর’ মেতা িবষেয় িব ানেক টেন িনেয় এেস
সই িব াসেক কচুকাটা করাটােক হা কর মেন কেরন, না, কােনাভােবই। হা কর মেন কেরন না
অ খ- িব খ হেল সােপর ম না জেপ ডা ােরর শরণাপ হওয়ােক, তারা ধু হা র র কের ওেঠন
যখন ধম, ঈ র আর অিত াকৃত িবষেয় কথা বলার চ া করা হয়।
িক সৗভােগ র ব াপার হেলা, পি মা িবে র িথতযশা িব ানীরা আজ ‘ঈ েরর অি
বা
অনি
িব ােনর িবষয় নয়’ ধরেনর গ ািলকা বােহ গা ভািসেয় না িদেয় সিঠক অব ান িনেত
কেরেছন। যমন, িবখ াত পদাথিব ানী ি েফন হিকং তাঁর অিত সা িতক বই ‘ া ড িডজাইন’ -এ
সরাসির বেলেছন15মহািব ‘সৃি ’র পছেন ঈ েরর কােনা ভূিমকা নই। মহািব পদাথিব ােনর
িনয়মনীিত অ সরণ কের তঃ ূতভােব তির হেয়েছ। মহািবে র উৎপি এবং অি ে র ব াখ ায়
ঈ েরর আমদািন এেকবােরই অযথা। তার নতুন বই ‘ া ড িডজাইন’- এ খুব
ভােবই বেলন
( া ড িডজাইন, পৃ া ১৮০)
মাধ াকষণ শি র সূে র মেতা পদাথিব ােনর িবিভ সূ কাযকর রেয়েছ, তাই একদম শূ তা
থেকও মহািবে র সৃি স ব এবং সিট অব
াবী। ‘ তঃ ূতভােব সৃি ’ হওয়ার কারেণই ‘ দয়ার
ইজ সামিথং, i¨v`vi দ ান নািথং’, স কারেণই মহািবে র অি
রেয়েছ, অি
রেয়েছ আমােদর।
মহািব সৃি র সময় বািত ালােনার জ ঈ েরর কােনা েয়াজন নই।

আসেল ঈ রসহ বশ িকছু তথাকিথত অিত াকৃিতক ব াপাের আধুিনক িব ান য
অিভমত
িদেত পাের তা সা িতক বছর েলােত খুব ভােলা কের বাঝা যাি ল। িবেশষত ২০০৪ সাল থেক
২০০৮ সােলর মেধ পি মা িবে পাঁচজন িব ানী এবং দাশিনকেদর ছয়িট ‘ ব
সিলং’ বই
কািশত হয়। সই নামখ াত লখেকরা হে ন াম ািরস, ড ািনেয়ল ডেনট, িরচাড ডিক ,
িভ র
ংগর এবং ি ে াফার িহেচ । তাঁরা খুব
ভােব অিভমত িদেয়েছন য, আধুিনক
িব ান আজ য অব ায় এেস পৗঁেছেছ, স অব ান থেক স ঈ র সং া িবিভ অ ক
েলা
পরী া কের উপসংহাের পৗঁছুেত স ম। তাঁেদর এই নতুন আে ালনেক িব ব াপী ‘নব নাি কতা’র
আে ালন (New Atheism Movement) িহেসেব অিভিহত করা হে 16।
িবগত কেয়ক দশেক িব ান এবং দশনশাে র নানা িদেক িববতন ঘেটেছ। ঈ র সং ািয়ত নন,
15
16

Stephen Hawking and , Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
Victor J. Stenger, ‘The New Atheism’. Colorado University. http ://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html.
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ঈ র িব ােনর িবষয় নন, িকংবা ঈ রেক মাণ বা অ মাণ কােনাটাই করা যায় নাএমন
ব ব েলােক এখন আর ঢালাওভােব পতাকার মেতা বহন করা হয় না। জুিডও-ি ান-ইসলািমক
ঈ েরর অেনক সং ািয়ত বিশ ধম
থেক জানা যায়। যমন, সই ঈ র একজন ব ি
ঈ রিতিন রাগ, াভ, ঘৃণা কাশ কেরন, অিব াসীেদর শাি দন, তার জ আরশ বা িসংহাসন
রেয়েছ, ইত ািদ। এখন এধরেনর ঈ র যিদ মহািব তির কের থােকন, জীবন তিরর পিরক না
এবং নকশা ণয়ন কের থােকন, াথনায় সাড়া িদেয় থােকন তেব িক সসব দািব েলা আমােদর
পরী া কের যাচাই করেত পারার কথা। আমরা আজ জািন, যাচাইেয়র পর অেনক দািবই ইেতামেধ
ভুল মািণত হেয়েছ। িব ানীরাই তা কেরেছন। িববতন ত ই মাণ কেরেছ জমস আশােরর ৪০০৪
ি পূবাে ঈ েরর িব সৃি র ক া কািহিন িকংবা ২৩৪৮ ি পূবাে
েহর াবেনর ক া
িমথ া। এধরেনর অেনক িকছুই ভিব েতও য িব ান ভুল মাণ করেব না তা ক বলেত পাের?
যমন, নব নাি কতাবাদী িব ানীরা মেনই কেরন, যী র ভািজন বাথ, যী র পুন ান, আ ার অি
এবং মৃতু র পের তাঁর বঁে চ থাকাধািমকেদর কাছ থেক আসা এই দািব েলা আসেল কারা ের
ব ািনক দািবই, ব ািনক ি য়ার মাধ েমই এর সত -িমথ া িনণয় করা যােব। িরচাড ডিক তাঁর
শীষ িবি ত বই ‘গড িডলুশেন’ পির ার কেরই বেলন, ‘িবনা িপতায় যী জ ােত পােরন িকনা তা
ব ািনক অ স ােনর অংশ, কােনা নিতকতা বা মূল েবােধর
নয়’17।
িব ানীরা এখন বেলন, ঈ েরর াথনায় সাড়া দওয়া িকংবা সিত কার ঈ র কএই
হাইেপািথিসস েলা িক সহেজই পরী া কের িনণয় করা যায়। যমন, ধরা যাক একিট পরী ার ব ব া
করা হেলা যখােন মৃতু পথযা ী িহ , মুসিলম, বৗ বা ি ান রাগীর জ আলাদা কের াথনার
ব ব া করা হেব। দখা গল ইসলািম াথনােতই রাগী কবল ভােলা হে িকংবা মুসিলম রাগী
পটাপট সের উঠেছ, আর বািকরা পটল তুলেছ, তাহেল সােথ সােথ আমরা বুে ঝ িনতাম ইসলািম
আ াহই সিত কার ঈ র, কারণ িতিনই াথনায় সাড়া িদে ন। িক এ ধরেনর ঘটনা ঘেট িন। বরং
মােয়া ি িনক, িডউক ইউিনভািসিটর সা িতক গেবষণা েলা াথনার সােথ রাগীর ভােলা হওয়ার
কােনা স কই খুঁেজ পায় িন18।
আ াহািমক ধম েলােত বিণত ঈ র পর রিবেরাধী একিট স া। যমন বাইেবেলর ধারণা
অ যায়ী ঈ র অদৃ (Col. 1 : 15, ITi 1 : 17, 6 : 16), এমন একিট স া যােক কখনও দখা যায় িন
(John 1 : 18, IJo 4 : 12)। অথচ বাইেবেলরই বশ িকছু চির যমন মুসা (Ex 33 : 11, 23), আ াহাম,
জকব (Ge. 12 : 7,26 : 2, Ex 6 : 3) ঈ রেক দখেত পেয়িছেলন বেল বিণত হেয়েছ। ঈ র পির ার
কেরই বাইেবেল বেলেছন ‘ তামরা আমার মুখ দখেত পােব না, আমােক দখার পর কউ বাঁচেত
পারেব না’ (Ex 33 : 20)। অথচ, জকব ঈ রেক জীব দেখেছন (Ge 32 : 30)। এ েলা তা পির ার
িবেরািধতা। িঠক একই কথা বলা যায় হযরত মুহা েদর ‘ মরােজ’র ে ও। আরজ আলী মাতু র
17
18
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ফিরদ আহেমদ, াথনা িক কােনা কােজ আেস?, মু মনা
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তাঁর ‘সেত র স ান’ ে িলেখেছন,
এ কথায় ায় সকল ধমই একমত য, ‘সৃি কতা সব িবরািজত’। তাহাই যিদ হয়, তেব তাহার
সাি ধ লােভর জ দূের যাইেত হইেব কন? আ াহতা’লা িক ঐ সময় হযরত (দ.)- এর অ ের বা
তাহার গৃেহ, ম া শহের অথবা পৃিথবীেতই িছেলন না? পিব কারােন আ াহ বিলয়ােছন‘ তামরা
যখােন থাক, িতিন তামােদর সে সে আেছন’ ( রা হািদদ-৪)। মরাজ সত হইেল এই আয়ােতর
সিহত তাহার কােনা সংগিত থােক িক?

আসেল আ াহািমক গড িহেসেব িচি ত অেনক এি িবউটেকই যুি র িনিরেখ পরী া কের ভুল মাণ
করা যায় তা পদাথিব ানী িভ র
ংগর দিখেয়েছন তার ‘গড- দ ফই হাইেপািথিসস’ বইেয়।
িতিন বেলন
আিম আমার বইেয় ধািমকেদর দওয়া ঈ েরর অ ক িনেয় ব ািনকভােবই আেলাচনা কেরিছ,
এবং আমার উপসংহার হে আ াহািমক ঈ র ব ািনক পরী ায় উ ীণ হেত পােরিন।

আবার, ঈ রেক সং ািয়ত করেত য ধরেনর ণাবিল আেরাপ করা হয়, পরী া কের দখা যেত
পাের স েলা পর রিবেরাধী িকনা। যমন, কউ যিদ চার কাণা বৃে র অি
দািব কের, সটা যুি
িদেয় মাণ করা যােব এই ধারণািট পর রিবেরাধী। একই কথা খােট ঈ েরর ে ও। ধম-দশন
িনিবেশেষ য বিশ েলা িদেয় ঈ রেক সচরাচর মিহমাি ত করা হয় স েলা সবই দখা গেছ
যুি র কি পাথের খুবই ভ ুর। যমন, ঈ রেক বলা হয় ‘পরম দয়াময়’ (all-loving) এবং সবশি মান
(all-powerful or omnipotent), িনখুঁত (perfect), সব
(omniscient) ইত ািদ। িক সবশি ম া
(omnipotence) এবং সব তা (omniscience) য একসােথ েযাজ হেত পাের না তা যুি বাদীেদর
দৃি এড়ায় িন। যমন, ক ােরন ওেয় তা
রভােব িনে া প ি মালায় তুেল ধেরন19–
Can Omniscient God, who
Knows the future, find
The omnipotence to
Change His future mind?

কথা হে , ঈ র যিদ সব বা ‘অমিনসােয় ট’ হন, তেব ভিব েত কী ঘটেব তা িতিন জােনন। আবার
সবশি মান হওয়ার কারেণ িতিন তা পিরবতেনরও মতা রােখন। িক মুশিকল হেলা, িতিন কী
করেবন তা অেনক আেগ থেকই জানার মােন হেলা শষ সমেয় আকি কভােব মত পিরবতন করা
তার পে অস ব। আর তার পে কােনািকছু অস ব মােনই হে িতিন সবশি মান নন।
ঈ র য সবশি মান নন, তা িনেচর
িটর সাহােয সহেজই দখােনা যেত পাের
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থেক উ ৃত।
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যিদ

করা হয়

ঈ র িক এমন কােনা ভাির পাথরখ
পারেবন না? ’

তির করেত পারেবন, যা িতিন িনেজই উে ালন করেত

এ
িটর উ র যিদ াঁ হয়তার মােন হে ঈ েরর িনেজর তির পাথর িনেজই তুলেত পারেবন
না, এর মােন িতিন সবশি মান নন। আবার
িটর উ র যিদ না হয়, তার মােন হেলা, সরকম
কােনা পাথর িতিন বানােত পারেবন না, এটাও কারা ের তার অ মতাই কাশ করেছ। এ থেক
বাঝা যায়, অসীম মতাবান বা সবময় মতার অিধকারী বলেত িকছু নই। দখা গেছ, মা েষর
কােছ যা যৗি কভােব অস ব, তা ঈ রও তির করেত পারেছন না। ঈ র পারেবন না চারেকাণা বৃ
আঁকেত, ঈ র পারেবন না কােনা ‘িববািহত ব ােচলর’ দখােত কারণ এ েলা যৗি কভােব অস ব।
ঈ র য পরম ক ণাময় বা ‘অল লািভং’ নন, তা বুঝেত রেকট সােয়ি ট হেত হয় না। আরজ
আলী মাতু র তাঁর ‘সেত র স ােন’ ে বেলেছন
কান ব ি যিদ একজন ুধাতেক অ দান ও একজন পিথেকর মাল লু ন কের, একজন জলম েক
উ ার কের ও অ কাউেক হত া কের অথবা একজন গৃহহীনেক গৃহদান কের এবং অপেরর গৃহ কের
অি দাহতেব তাহােক ‘দয়াময়’ বলা যায় িক? হয়ত হার উ র হইেব‘না’। িক উপেরা
কাযকলাপ সে ও ঈ র আখ ািয়ত আেছন ‘দয়াময়’ নােম। ... জীবজগেত খাদ - খাদক স ক
িবদ মান। যখন কান সবল াণী বল াণীেক ধিরয়া ভ ণ কের, তখন ঈ র খাদেকর কােছ দয়াময়
বেট। িক তখন িক িতিন খাদ - াণীিটর কােছও দয়াময়? যখন একিট সপ একিট ব াঙেক ধিরয়া
আে আে িগিলেত থােক, তখন িতিন সপিটর কােছ দয়াময় বেট। িক ব াঙিটর কােছ িতিন িনদয়
নেহন িক? প া ের িতিন যিদ ব াঙিটর িত সদয় হ’ন, তেব সপিট অনাহাের মারা যায় না িক? ...
কাহারও জীবন র া করা যিদ দয়ার কাজ হয় এবং হত া করা হয় িনদয়তার কাজ, তাহা হইেল খাদ খাদেকর ব াপাের ঈ র ‘সদয়’-এর চেয় ‘িনদয়’ই বশী। তেব কত ণ বশী তাহা িতিন িভ অ
কউ জােন না, কননা িতিন এক একিট জীেবর জীবন র া করার উে ে অসংখ জীবেক হত া
কিরয়া থােকন। ক জােন একিট মা েষর জীবন র ার জ িতিন কয়িট মাছ, মারগ, ছাগল ইত ািদ
হত া কেরন? ... কহ কহ মেন কেরন য, ঈ র সদয়ও নেহন এবং িনদয়ও নেহন। িতিন িনরাকার,
িনিবকার ও অিনবচনীয় এক স া। যিদ তাহা নাই হয়, তেব পৃিথবীেত িশ মৃতু , অপমৃতু , এবং ঝড়,
ব া, মহামারী, ভূিমক ইত ািদ াণহািনকর ঘটনা িলর জ িতিনই িক দায়ী নেহন?

আরজ আলীর
মালা মানব মেনর অ হীন সংশয়বাদী িচ ােকই তুেল ধেরেছ সাথকভােব। ি ক
দাশিনক এিপিকউরাস (৩৪১-২৭০ ি .পূ.) সব থম ‘আ েম ট অব এিভল’ (Argument of Evil)-এর
সাহােয ‘ঈ েরর অি ে র’ অসাড়তা তুেল ধেরন এভােব
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ঈ র িক অ ায়-অিবচার-অরাজকতা িনেরােধ ই ুক, িক অ ম?
তাহেল িতিন সবশি মান নন।
িতিন িক স ম, িক অিন ুক?
তাহেল িতিন পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী স া।
িতিন িক স ম এবং ই ুক- েটাই?
তাহেল অ ায়-অিবচার-অরাজকতা পৃিথবীেত িবরাজ কের কীভােব?
িতিন িক স মও নন, ই ুকও নন?
তাহেল কন তােক অযথা ‘ঈ র’ নােম ডাকা?

অকাট এই যুি । ‘The Oxford Companion to Philosophy’ ীকার কেরেছ য, সনাতন আি কতার
িব ে ‘আ েম ট অব এিভল’ বা ‘মে র যুি ’ সবেচেয় শি শালী মরণা , যা কউই এখন পয
িঠকমেতা খ ন করেত পাের িন20। এ তা িনঃসে েহ বাঝা যায় য, গ, মহামারী, খরা, ব া,
নািমর মেতা াকৃিতক েযােগ ল
কািট িনরপরাধ নারী- পু ষ এবং িশ র মৃতু র ব াপাের
মা ষেক কােনাভােবই দায়ী করা চেল না। এ সম অরাজকতার অি
মাণ কের য, ঈ র একিট
অপকারী স া। কারণ ‘সব ’ ঈ র আেগ থেকই জানেতন য, নািমর ঢউ আছেড় পেড় তার
িনেজর স ানেদর হত া করেব, তােদর জনহারা করেব, গৃহচু ত করেব, ভািসেয় িনেয় যােব, ঘরবািড়
ংস কের এক অ ভ তা ব সৃি করেব। অথচ আেগ থেক জানা থাকা সে ও সসব িতেরােধ
কােনা ব ব াই িতিন িনেত পােরন িন। এ থেক মািণত হয় ঈ র এক অ ম স া বই িকছু নয়।
দাশিনক পল কাজ তাঁর ‘ধমীয় দািব স ে য কারেণ আিম সংশয়বাদী’ বে র একিট অংেশ
‘আ েম ট অব এিভল’ িনেয় া ল ভাষায় আেলাচনা কেরেছন21। এছাড়া, মু মনায় ব লখক
িবে ষণ কের দিখেয়েছন য মা েষর াধীন ই া এবং ঈ েরর সব তা আসেল পর রিবেরাধী22।
িভ র
ংগর পশায় হাওয়াই িব িবদ ালেয়র ‘পদাথিবদ া ও জ ািতিব ান’ িবভােগর ইিমিরটাস
অধ াপক এবং কেলারােডা িব িবদ ালেয়র দশেনর সংযু অধ াপক (Adjunct Professor)। িতিন
একিবংশ শতা ীর এই নব নাি কতা আে ালেনর অ তম পিথকৃত। িভ র
ংগর তাঁর ‘গড- দ
ফই হাইেপািথিসস’ বইেয় সব (Omniscient), পরম ক ণাময় (Omnibenevolent) এবং সবশি মান
(Omnipotent) ঈ র (3O God) থাকাটা য যৗি কভােব অস ব তা দিখেয়েছন23। একই ধরেনর
উপসংহাের পৗঁিছেয়েছন মাইেকল মািটন এবং িরিক মিনয়ার তাঁেদর The impossibility of God বইেয়24।
কােজই ঈ েরর কােনা বিশ যৗি কভােব পরী া কের বািতল কের দওয়া যােব না, িকংবা িব ান
20
21
22
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Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA , 1995

অ বাদিট মু াে ষা পি কায় (১ম বষ, ২য় সংখ া) কন আিম সংশয়বাদী? িশেরানােম কািশত হেয়েছ।
অপািথব, াধীন ই া, ম ও ঈ েরর অি , মু মনা ( ত ভাবনা : মু িচ া ও বুি র মুি , িনবািচত ব াবলী, স াদকসাদ
কামালী ও অিভিজৎ রায়, অ র কাশনী)
Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis—How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2008
Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of God, Prometheus Books, 2003
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এ ব াপাের কােনা অিভমত িদেত পাের নাতা িক এখন আর িঠক নয়। িবখ াত জীবিব ানী এবং
িব ােনর দাশিনক িরচাড ডিক ও মেন কেরন ধািমকেদর দওয়া ঈ েরর অেনক সং াই টে বল
হাইেপািথিসস, এবং িতিন তাঁর সা িতক ‘গড িডলুশন’ বইেয় এর অেনক েলাই খ ন কেরেছন।
এরকম অেনক অ কে র বশিকছু পরী া এখনই করা যায়, বািক েলা হয়ত যুি উ ত হেল করা
যােব। অ ত আ াহািমক ধম েলার ঈ েরর য সং ায়ন ধম
েলােত পাওয়া যায়, তা য
অৈব ািনক এবং া , তােত কােনা সে হ নই। সজ ই িভ র
ংগর তাঁর ি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 নব নাি কতািবেরাধী িকছু উদাহরেণর সােথ পাঠকেদর পিরিচত কিরেয় দওয়া যাক। নব
নাি কেদর িব ােনর তথ -উপা , ান িদেয় ঈ র আেলাচনার একজন কড়া সমােলাচক ি ান
ধমেব া ডিভড মাশাল। The Truth behind the New Atheism বইেয় িতিন বেলন25,
এই নব নাি করা বা বতার িবিভ িদক এেকবােরই বুঝেত পাের না। থমত, বাকা নাি কেদর
িব ােনর সীমােরখা স েক িব মা ধারণা নই। ি তীয়ত, তােদর ত েলা অসংখ বা বতােক
সরাসির উেপ া কের। তৃতীয়ত,
পূণ িকছু
িজে স করা থেক তারা সবসময় িনেজেদর
িবরত রােখ। চতুথত, তােদর ত েক ভরাডুিবর হাত থেক বাঁচােত তারা চমৎকার এক ছলনার আ য়
নয়, সই ছলনা হেলা’মেন কির’।

িব ােনর সীমােরখা বুঝেত অপারগ একজন বাকা িকংবা চালাক নাি েকর নাম উে খ কেরন িন,
মাশাল। নব নাি কেদর বই, তােদর িবিভ
ব , ইউিটউেব থাকা শতশত িভিডও লকচাের আমরা
কখেনাই তােদর বলেত িন িন, য িব ােনর সীমােরখা অসীম। অ ুত ব াপার হেলা, এেদর লখা
বই েলােতই বর সংগীত, ছিব, কিবতা, নারী- পু েষর ভােলাবাসার স কসহ আরও অসংখ
কৃিত দ অৈব ািনক িবষয় িনেয় চমৎকার মনমু কর আেলাচনা পড়ার সৗভাগ হেয়েছ
আমােদর26। আমরাও গান ভােলাবািস, ভােলাবািস গােলাচনা, কিবতা, ফুল, ভােলাবািস
ভােলাবাসেত, িকংবা ভােলাবাসা পেত। িক একই সােথ অ া অেনেকর মেতা মেন কির না য,
এই অৈব ািনক িবষয় েলা িব ােনর সাহায ছাড়া চমৎকারভােব উপেভাগ করা স ব। এ সে
মেন পড়েছ, মহাকিব িক স একবার িনউটেনর িব ে এই অিভেযাগ কেরিছেলন য আেলােকর
সূে র মাধ েম রঙধ র ব ািনক ব াখ া িদেয় িতিন রঙধ র সৗ যেকই ু কের িদেয়েছন। অথচ
িকট ই আবার অ এক সে বেলিছেলন য, ‘সত ই
র’! আেরকবার, পদাথিবদ ফাইনম ানেক
25
26

David Marshall, The Truth behind the New Atheism , Eugene, Or : Harvest House, 2007

উদাহরণ িহেসেব দখেত পােরন, Richard Dawkins, Unweaving the Rainbow, Boston : Houghton Mifflin, 1998।

23

তাঁর এক িশ ী ব ু একটা ফুল হােত িনেয় বেলিছেলন, ‘একজন িশ ী িহেসেব আিম এই ফুেলর
সৗ য দয় ম করেত স ম, আর তামরা িব ানীরা এটােক ভেঙ- চুেড় ব াখ া করেত িগেয় এর
সৗ যেকই ন কের দাও’। এর উ ের ফাইনম ান বেলিছেলন য, একজন িশ ী ফুেল য সৗ য
দখেত পান, িতিনও সই একই সৗ য দখেত পান, িক উপর িতিন ফুেলর ভতরকার
সৗ যেকও দখেত পান, যমন কীভােব ু
ু কাষ ারা ফুেলর পাপিড় গিঠত হয়, কীভােব
িববতিনক উপেযাজেনর কারেণ কীটপত েক আকষণ করার জ ফুেলর
র রেঙর সৃি হেয়েছ,
এইসব, যা থেক তাঁর িশ ী ব ু বি ত27।
আমােদর দনি ন জীবেনর কথাই ধির। গােনর িফিজ বাঝার মাধ েম এেক আরও ভােলাভােব
উপেভাগ, উপ াপন করার সূ তা উ াবেনর পাশাপািশ, আিব ৃত হেয়েছ নানা য পািত। রকিডং
করার উপায় আিব ােরর মাধ েম যেকােনা পিরি িতেত গান য কাউেক স িদেত পাের। িব ােনর
কারেণ আমরা িনেজরাও এখন ছিব তুেল/এঁেক স েলা ি কাের আপেলাড করার মাধ েম সবার সােথ
শয়ার করেত পাির। িনয়ার ায় সকল কিবতা, গ
খুব িকছু িদেনর মেধ ই চেল আসেব
ই টারেনেট। ি েফন হিকংেয়র নতুন বই পড়ার জ মা েষর এখন আর বছরখােনক অেপ া করেত
হয় না, তারা আমাজেন চট কের অডার িদেয় পেরর িদন হােতর কােছ পেয় যায়।
কােনা ধরেনর উদাহরণ না িদেয় মাশাল তাঁর তৃতীয় ও চতুথ দািব, বা বতােক পাশ কাটােনা,
এবং ‘মেন কির’ ব াপারটােক কটা কের কী বাঝােত চেয়েছন সটা বাধগম হেলা না
কােনাভােবই।
বুি দী নকশা (Intelligent Design) নামক ছ িব ােনর এক মুখপা ডিভড বারিলনি (David
Berlinski) িব ানীেদর চির িনেয় গেবষণার পর বে
লেখন, অিধকাংশ িব ানীরা গাঁয়ার,
অ সারশূ , রাজনীিতেত অপিরপ , অলস এবং অহংকারী28। তথ সূ ছাড়াই বশ িকছু ব ািনক
বে র লাইন তুেল ধের িতিন বেলন, িব ানীরা সবিকছু িব াস করেত
ত29। অব ই িব ানীরা
যেকােনা িকছু িব াস করেত
ত যিদ সটা িব াস করার মেতা পযা
মাণ থােক। াঁ! মােঝ
মােঝই িবিভ ব ািনক ধারণা পেড় আমােদর সটা অথহীন, অস ব বেল মেন হয়, িক সটার দাষ
তা িব ানীেদর না। ব াপার েলা আমােদর দৃি ভি েত অথহীন বেল মেন হেলও বা েব তা নয়। কারণ
িতিট ব ািনক আিব ার স
হয় ব িন নব ি ক পযেব েণর মাধ েম। িতিট আিব ার বা
ব ািনক ত আরও অসংখ তে র সম েয় গিঠত হয়। িতিট ব ািনক ধারণা িযিন আিব ার
কেরেছন ধু তার জ সত না, বর সটা পৃিথবীর যেকােনা ল াবেরটিরেত, যেকােনা মা ষ ারা
াধীনভােব পরী ােযাগ ।
প মইেল হঠাৎ কেরই একবার ধম-িনধম আেলাচনায় একজন িবশাল এক মইল কের বসেলন।
আি কতা- নাি কতা িবষেয় অেনক বই িতিন পেড়েছন, এই দািব- স িলত িবশাল মইেল নাি কেদর
27
28
29

অপািথব জামান, িব ান, িশ

ও ন নত , মু াে ষা, থম বষ, থম সংখ া।
া নং ৬।
David Berlinski, পূেবা , পৃ া নং ৪।
David Berlinski, The Devil’s Delusion , New York : Crown Forum, 2008, পৃ
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উে
কের বলা কথািটর সারমম ‘ঈ েরর মেতা একজন িযিন ান, কােলর ঊে তার অি
মাপার জ পািথব পিরমাপ, ওজন, গিণত ব বহােরর মেতা হা কর িকছুই আর হেত পাের না’।
নাি কতার িবপে
চিলত এই কথািট অেযৗি ক হেলও অসংখ িব ানী ঃখজনকভােব এিট সমথন
কের থােকন। র ণশীল লখক এবং ব া িদেনশ িড’ জা জীবিব ানী ডগলাস এরউইনেক উ ৃত
কের বেলন, “ িব ােনর অ তম একিট িনয়ম বা ধারা হে , সকল ধরেনর িমরাকেলর অি
অ ীকার করা”‘30। তার মােন কী এই দাঁড়ােলা য, সিত কার অেথই ব াখ াতীত িমরাকেলর স ান
পাওয়া গেল িব ান সটা অ ীকার করেব? কােনা
মি ে র যুি মন মা েষরই িদেনশ
িড’ জার ব ব েক সমথন করার কথা না।
িদেনজ ’জা জীবিব ানী ব াির পােলিভটজেক উ ৃত কের আরও বেলন, ‘ াকৃিতক মহািব েক
জানার জ অিত াকৃত ব াখ া এমিনেতই বাদ িদেয় দওয়া হয়’31। এখন, যিদ অিত াকৃত কােনা
ব াখ া সিত ই চমৎকারভােব কাজ করেত থােক তখন সটাও িক বাদ িদেয় দওয়া হেব? কন?
ধু িদেনশ িড’ জার মেতা ব ি রাই কবল নয়, মািকন যু রাে র াশনাল অ াকােডিম অফ
সােয়ে স িব ান এবং অিত াকৃত ঘটনা স ে একই ধরেনর অেযৗি ক ধারণা পাষণ কের 32
াকৃিতক মহািব েক জানার জ িব ান ব বহার করা হয়। াকৃিতক কারেণর আেলােক াকৃিতক
মহািব ব াখ া করা পয ই িব ােনর সীমােরখা। অিত াকৃত ব াপার িনেয় িব ােনর বলার িকছু
নই। তরাং ঈ র আেছ িক নই, এমন
িব ােন অবা র, যত ণ পয িব ান তার িনরেপ তা
ধের রােখ।

অথচ খাদ াশনাল অ াকােডিম অফ সােয়ে স- এর সদ েদর মেধ মা সাত শতাংশ ঈ ের
িব াসী33, তরাং বািকরা হয় নাি ক িকংবা অে য়বাদী, যিদও এেদর কােরারই অিধকাংশ ধািমক
আেমিরকানেদর সােথ দাশিনক ধমযুে িল হওয়ার বাসনা নই।
িবখ াত
তাি ক (এবং নাি ক) ি েফন জ
তাঁর শষ বইেয় ধম ও িব ােনর মেধ একিট
সমেঝাতা আনার চ া কেরেছন। িব ান ও ধমেক িতিন িচি ত কেরেছন ইিট ‘ ত বলয়’ [NonOverlapping Magisteria (NOMA)] িহেসেব, যখােন িব ান তার িনজ বলেয় কাজ কের াকৃিতক
মহািব েক বুঝেত, আর ধম অ বলেয় কাজ কের নিতকতা বজায় রাখেত34।
অসংখ সমােলাচক ে র ব ব পযােলাচনা কের বেলেছন, িতিন ধমেক নিতকতার দশন
30

Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity? , Washington, DC : Regnery, 2007, পৃ

31

Barry Palevitz, ‘Science vs. Religion’ in Science and Religion : Are They Compatible? ed. Paul Kurtz , Amherst, NY : Prometheus Books, 2003,

া নং ১৫৭।
পৃ া

নং ১৭৫।
32

National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC : National Academy of Science, 1998),

পৃ া

নং ৫৮। অনলাইন সং রণ : http ://www.nap.edu/catalog/5787.html
33
34

Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998) , Macmillan Publishers Ltd.
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িহেসেব সং ািয়ত করেছন। যিদও বা বতায় আমরা দখেত পাই, কবল নিতকতার দশেনই ধেমর
কমকা সীমাব নয়। ধম াকৃিতক মহািব স ে ও নানা ধরেনর মতামত দান কের। ধম মতামত
কের জীবেনর উৎপি িনেয়, মতামত দান কের মহািবে র সূচনা িনেয় যই দািব েলা সত তা
কােনা নিতক ধম িদেয় নয়, বরং ব ািনক ি য়ায় জানা স ব। িরচাড ডিক তার ‘গড িডলুশন’
বইেয় এবং অ
ািবত ত বলয় তে র িব ে জারােলা যুি িদেয়েছন একািধকবার35।
ডিক ধমীয় িব াস সূত ক কািহিন েলােক িব ােনর কি পাথের যাচাইেয়র বাইের রাখার
চ ােক অসৎ মেনাবৃি র পিরচায়ক মেন কেরন। তার ভাষায়, ধেম যসম অেলৗিকক গ -কািহিন
িদেয় সাধারণ মা ষেক বাকা বানােনা হয়, সই গ
েলার মেধ ব বহার করা হয় িব ােনর
উপকরণ; আর িব ান যখন এইসব গাঁজাখুির গ -কািহিনর সত তা এবং স াব তা িনেয়
তােল
তখনই বলা হয়, িব ান ধেম নাক গলাে । আপাতদৃি েত ত বলেয়র ব ােদর মেন হয়
শাি কামী, িক িমথ ােক মেন িনেয় য শাি , তা কাম হওয়া উিচত নয়।
এবার আসা যাক নিতকতা সে । মানব সভ তার পথপির মায় ধম এই একিট ে ও য খুব
অবদান রেখেছ বা রেখ চেলেছ তাও নয়। এিট সমথন কেরেছ দাস থা, সমথন কেরেছ রাজার
এক
অিধকার, সমথন কেরেছ মৃতু দ , অ ে দন, হরণ কেরেছ নারীর াধীনতা। ইরানসহ আরও
িকছু মুসিলম দেশ এখনও ইসলািম শিরয়া অ যায়ী মেয়েদর পাথর ছুঁেড় হত া করা হয়। িতেবশী
দশ ভারেত সতীদাহ থা অ সাের ামীর সােথ জীব পাড়ােনা হেতা ীেক। নানা সমেয় নানা
জায়গায় ধম ওষুধ হণ করেত বাধা িদেয়েছ, বাধা িদেয়েছ জ িনয় ক বিড় ব বহাের। সবািধক
এইডস আ া আি কায় এইডেসর সং ামক থেক িনেজেক র া করার অ তম উপায়
যৗনিমলেনর আেগ কনডম ব বহার, সটােকও একসময় বাধা িদেয়িছল চাচ।
মা ষেক িমথ া বলা থেক িবরত রাখা, সৎ রাখা িকংবা খুনাখুিন থেক িবরত রাখার জ
উপরওয়ালার ভেয়র েয়াজনীয়তা কেতাটু সটাও ভাববার িবষয়। বইেয়র পরবতী একিট অধ ােয়
এই ব াপাের িব ািরত আেলাচনা আমরা করব। িক একিট কথা এখােনই বেল নওয়ার
েয়াজনীয়তােবাধ করিছ। বা বতা হেলা, সাধারণ নিতক ব াপার েলা (সত কথা বলা, সৎ থাকা,
হত া না করা) বড় বড় ধম
হওয়ার ব আেগ থেকই মানবসমােজ চিলত িছল। তরাং ধেমর
যিদ কােনা উপকািরতা থেকও থােক, স েলা ধম ছাড়াও সমানভােব থাকেব, এমন আশা করাটা
অেযৗি ক নয়36।
আেমিরকার াশনাল অ াকােডিমর সদ েদর মেধ যারা মেন কের থােকন, িব ােনর ঈ র
35
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স েক বলার িকছু নই, তারা আসেল চােখর সামেন থাকা বা বতােক উেপ া করেছন। হাভাড
ইউিনভািসিট, িডউক ইউিনভািসিট এবং মােয়া ি িনেকর মেতা পৃিথবী িবখ াত িত ােনর িব ানীরা
াথনার কােনা উপকািরতা আেছ িকনা তা িনেয় গেবষণা করেছন37। এখন এই গেবষণা েলােত া
ফলাফল যিদ ধনা ক হয় এবং এ েলা যিদ িবিভ জায়গায় িবিভ ধরেনর মা েষর উপর একই
ধরেনর ফল দান কের তাহেল আমরা নব নাি করা অব ই ঈ র বেল একজন থাকেত পাের, এমন
ধনা ক ধারণা িনেয় আরও সূ গেবষণায় আ হী হেবা।
াঁ! উপেরর গেবষণা েলায় াথনা কাজ কের এমন কােনা মাণ পাওয়া যায় িন। তেব সটা
ব াপার না, ব াপার হেলা পাওয়া যেত পারত। তখন াশনাল অ াকােডিম অফ সােয়ে স- এর
সদ েদর মতামত কী হেতা? আমরা িক সই গেবষণা বািতল ঘাষণা করতাম? করতাম না। ঈ েরর
মেতা একজন, িযিন মা েষর াথনা শােনন এবং সটা কবুল কেরন তােক অব ই ব ািনকভােব
পরী া করা স ব। কারণ াথনা কবুেলর ফলাফল অেনকসময় পৃিথবীেতই পাওয়া যায়। পৃিথবীেত
যখন পাওয়া যায় তখন সটা ব ািনক পরী ার জ উ ু হেয় পেড়।
তেব ধমেব া এবং জুেররা এখন অিত াকৃত িবষয় পরী ায় িব ানেক যতই তাি ল কের
থা ক না কন, আজেক যিদ াথনার সরাসির উপকািরতা ( ািসেবা নয়) ব ািনক পরী ায়
মািণত হেতা তাহেল আমরা অসংখ িটিভ- চ ােনল, প -পি কায় বড় কের খবর দখতাম,
‘মাওলানা অমুক আ াহর অি ে র মাণেক াগত জািনেয়েছন!’
িব ানও িক িব ােসর ওপর িতি ত?
অেনেকই বেল থােকন, বা ব জীবেনর সকল ঘটনা যৗি কভােব ব াখ া করা স ব, এমন একিট
অ িব াস লালন কের থােক নাি করা, িবেশষ কের নব নাি করা। চারপাশেক তেব কী িহেসেব মেন
করা উিচত? অেযৗি ক? আসেল জগৎ যৗি ক িকংবা অেযৗি ক িকছুই না। যৗি ক িকংবা
অেযৗি ক হেলা মা েষর মন, মা ষ। আমরা যখন কােনা িবষেয়র ওপর িনেজর মতামত কাশ করব
তখন আমােদর চয়ন করা শ েলা হেত হেব অথেবাধক, আমােদর িস া
হেণর পথ হেত হেব
যৗি ক। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, একিট পদাথ িব ান সিমনােরর কথা। সিমনােরর মূল িবষয়
মহািবে র সূচনা। পৃিথবীর সরা পদাথিব ানীরা এ িবষেয় িনেজেদর গেবষণা, গেবষণার ফলাফল তুেল
ধরেছন। তােদর িতিট গেবষণা পদাথিব ােনর অ া সূ েক আমেল িনেয় হেয়েছ, অথাৎ স েলা
বতমান ব ািনক ােনর সােথ ধারাবািহক। এমন সময় িম ার য মে উেঠ বলেলন, মহািব সৃি
হেয়েছ ি িময়াম নামক এক এিলেয়েনর কারেণ। এক ছুিটর িদেন ঘের বেস িবয়ার তিরর সময় হঠাৎ
সখােন িবে ারণ হয়, আর এই িবে ারণই আসেল তথাকিথত ‘িবগব াঙ’যার মধ িদেয় সৃি
37
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হেয়েছ আমােদর এই মহািবে র।
সিঠক উ র পাওয়ার জ
কান ি য়ািট সিঠক বেল আপনার মেন হয়? পল ডিভস িবখ াত
জ ািতপদাথিব ানী। পদাথিব ান িনেয় ভােলা তাি ক কাজ আেছ তাঁর। সইসােথ িতিন একজন
িবখ াত িব ান লখকও বেট। িক পল ডিভস মােঝ মেধ ই পদাথিব ােনর বইপ েলা পােশ তুেল
রেখ ঢুেক পড়েত চান অধ াি ক জগেত। পল ডিভস ২০০৭ সােল ‘িনউ ইয়ক টাইমস’- এ লখা
একিট বে িব ানেক আখ ািয়ত কেরন ধেমর মেতা নতুন এক ধরেনর িব াস ব ব া িহেসেব।
ব াপারিট ব াখ া করেত িগেয় িতিন বেলন38, ‘ কৃিত যৗি ক এমন একিট িব াসেক পুঁিজ কের
িব ান এিগেয় চেল’। িতিন আরও বেলন, ‘যিদ ঈ র থেকই থােক সে ে িব ােনর বা বতা
পযেব ণ কের পাওয়া িস া নয়, বর ব ি গত আধাি ক অিভ তাই পারেব তা জানেত।’
কন? িব ান পযেব েণর মাধ েম কাজ কের। ব ি গত অধ াি ক অিভ তা যাই হাক না কন,
সটা পযেব ণ করা স ব। আর যখনই িকছু পযেব ণ করা স ব হেব তখনই িব ান সিট িনেয়
কাজ করেত স ম। বাংলােদেশই আমরা অেনক অধ াি ক মতাস
পীর ফিকেরর কথা িন,
যারা ফুঁ িদেয় মা েষর রাগ িনরাময় কের িদেত পােরন। এখন ফুঁ দওয়াটা পীর ফিকেরর অধ াি ক
মতা, িক অধ াি ক অিভ তার ফেল রাগীর রাগ িনরাময় তা আমরা িনেজর চােখ দখেত
পাির। তরাং িব ান িদেয় আমরা জানেতও পারব, আসেলই রাগ সাের িকনা। আমরা তার সামেন
একশজন রাগী িনেয় বসাব, িতিন ফুঁ িদেবন, তারপর পরী া কের দখব আসেলই একশ জেনর রাগ
ভােলা হেয় িগেয়েছ িকনা।
এছাড়াও িভ র
ংগর তাঁর ‘িনউ এইিথজম’ বইেয় চুর সংখ ক ব ি গত ধমীয় অিভ তার
উদাহরণ িদেয় দিখেয়েছন, কীভােব স েলাও ব ািনক পরী ার আওতাধীন।
ধমেব া জন হট বেলন39, িববতন মা েষর অ ভব করার মতােক ব াখ া করেত পাের
না‘আমােদর িবিভ িবষয় অ ভেবর মতা দখেল বাঝা যায় িববতন ছাড়াও অ এক শি
আমােদর ওপর কাজ কেরেছ যার ফেল আমরা িচ া করেত পাির, যার ফেল আমােদর মন অ সবার
থেক আলাদা’।
তার এই কথা স ূণ ব ি গত মতামত। িববতেনর ফেল িবিভ মানিসক মতার উ ব কীভােব
হেয়েছ সটা হট জােনন না; তার মােন এই না য, কােনা অিত াকৃত শি তা কেরেছ। এটা অ তাসূত যুি (Argument From Ignorance)। আর িববতন মা েষর অ ভূি তেক ব াখ া করেত পারেব না
কন? এই িবষেয় ইেতামেধ ই উে খেযাগ পিরমাণ কাজ হেয়েছ এবং এমন কােনা িবপরীত যুি
পাওয়া যায় িন যার ফেল আমরা বলেত পারব এই িচ া-ভাবনা করা, অিভ তা থেক ান আহরণ,
অ ভব করার মেতা িবষয় িববতন ব াখ া করা স ব নয়।
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আমরা িক আমােদর মনেক িব াস করেত পাির?
ঈ েরর অি
িনেয় সে হ জেগেছ? চারপােশ তাকাও তারপর িচ া কেরা গভীরভােব। তাহেলই
তােক উপলি করেত পারেব, দূর হেয় যােব সকল সংশয়এমন কথা হরহােমশাই নেত পাই
আমরা। সেত র স ান পাওয়ার জ মেনর ওপর শতভাগ আ া াপেনর আেবদন জানান মসিজেদর
ইমাম থেক
কের, ইসলািমক িটিভর আেলাচক, চােচর ফাদার সবাই।
‘মনেক কন আমরা িব াস করব তার সবেচেয় ভােলা উ র িদেত স ম ধম। আমরা মনেক
িব াস করব এই কারেণ য, ব বাদী ান, যুি এ সবিকছু ছািড়েয় আমােদর মন এক মহাশি ধেরর
ণাবিল সত ,
র ারা আব ’।
িহটলার িব াস কেরিছেলন তার মনেক, য মন তােক বেলিছল জামান জািতর গৗরব িফিরেয়
আনার জ সকল ই িদেক হত া করেত হেব। গালাম আজম থেক
কের টিলিভশন চ ােনেলর
কল ােণ আজেকর খ াতনামা ইসলািম িচ ািবদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদরা িব াস কেরিছেলন
‘সকল মুসলমান ভাই ভাই’ তে । তােদর মন বেলিছল পািক ান র া করেত হেব। বেলিছল পৃিথবীর
সববৃহৎ ইসলািম রা সমু ত রাখেত গেল হাত একটু ময়লা করেতই হেব। তাই ধেমর দাহাই িদেয়
িনেজর ভাইেক হত া কেরিছল তারা িবনা ি ধায়, িনেজর বানেক ধষণ কেরিছল িবনা ািনেত।
নব নাি করা অে র মন তা দূেরর কথা, িনেজর মনেকও িব াস কের না। তাই আমরা কবল
িব ান ও যুি র ার । অ িদেক আমােদর ধািমকরা িস াে পৗঁছান কমন কের? মেন মেন িচ া
কের। অব ধম ে লখা থাকেলও ব ধািমকই ধম ে র নৃশংসতা েলােক অ ের অ ের মেন
চেলন না। চলেল মুসিলম তথা মুহা েদর অ সারীরা ই িদ নাসারােদর যখােন দখত সখােনই হত া
করত, ি ানরা িনেজর স ান কথা না নেল তােক পাথর ছুঁে ড় হত া করত, জােসফ ি েথর
ম
অ সাের মরমনরা যত জন ই া ী রাখেত পারত ( জােসফ ি থেক ঈ র
ম করেছ, একজন মা ষ
যতজন ই া ী হণ করেত পাের), িহ রা মুসলমােনর ছাঁয়া লাগেল গ াজল িদেয় ান করার জ
দৗড় লাগাত। তেব একজনও যিদ কের থােকন সটার দায়ভার বতায় ধেমর ওপেরই। িবল মার তাঁর
ড েম টাির ‘িরেলজুলাস’- এ চমৎকারভােব ব াপারিট বেলিছেলন। মা ষ থেম িনজ াথ চিরতােথর
িস া হণ কের, তারপর যায় ধম ে র কােছ। সখান থেক তার িস া েক সমথন কের এমন আয়াত
খুঁেজ বর কের এবং কােজ ঝাঁিপেয় পেড়। এ কারেণই জি রা িনরীহ জনগণ হত ােক কারােনর আয়াত
িদেয় সিঠক কাজ িহেসেব, ঈ েরর কাজ িহেসেব চার কের। এ কারেণই ইরােনর আয়াতু াহ গা ী
মেয়েদর পাথর ছুঁেড় হত া কের।
িব ােসর সবেচেয় ভয়ংকর িদক এটাই। ‘ চক এ ড ব ােল ’- এর কােনা উপায় নই।
আয়াতউ াহ মেয়েদর হত া কের পাথর ছুঁেড়, তারপর সবাইেক দিখেয়েছন কারােনর আয়াত।
ধমিব াসীরা সই আয়াতেক অ ীকার করেত পারেব না, পাের িন, তাই আজেক ইরােন
তঃ ূতভােবই হয় এই ঘৃণ মানবতািবেরাধী কাজ। িব ানী ওয়াইনবাগ একবার একিট ব ৃতায়
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ধম মানবতার জ এক িনমম পিরহাস। ধম মা ক বা নাই মা ক, সবসময়ই এমন অব া থাকেব য
ভােলা মা েষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মা েষরা খারাপ কাজ করেছ। িক ভােলা মা ষেক
িদেয় খারাপ কাজ করােনার ে ধেমর জুিড় নই।

াচীন ধম েদর মেনর মাধুরী িমিশেয় লখা কথায় নতুন ধম রা যমন ই া ব াখ া আেরাপ
কের। আর তার ওপর, ধু আমার মন চাইেছ সই যুি েত, দেল দেল মা ষ াপন কের সংশয়হীন
আ া। িবনা ে
াপন কের দৃঢ় অ িব াস। যার কারেণই আমরা মানব- ইিতহােসর ক ণতম
িবপযয় েলা ঘটেত দিখ। আমরা দিখ ধম-যুে র নােম জীবন িদে
কািট কািট মা ষ, িনি
হে শহর-নগর-সভ তা।
রাঘােত হত া করা হে িনরীহ নারী-পু ষ। িশ া আর ােনর সকল
পথ ব কের পুেরা জািতেক ঠেল দওয়া হে ববর অ কােরর িদেক। পরকালেলাভী িকছু মা ষ
ােসর রাজ সৃি করেছ িদেক িদেক। আর ঈ েরর দাহাই িদেয় এত িকছুর পেরও চািরিদেক চলেছ
ধেমর জয়জয়কার। ধািমক ভােলামা েষর দল তােদর
হীন মন িনেয় রােত িদে শাি র ঘুম।
কারণ তােদর মন বলেছ এেতই ম ল।
িব ান ও ধম িক সাংঘিষক নয় ?
বতমােন খুব ফলাও কের ধম-িব ােনর সম য় িকংবা স ীিতর কথা বলা হেলও িব ান এবং ধেমর
যুে র র া ইিতহাস কারও অজানা নয়। ি জে র পাঁচশ বছর আেগ িপথােগারাস, এনা
িসমে ডর মেতা অ সি ৎ দাশিনেকরা জািনেয়িছেলন পৃিথবী সূেযর একিট হ মা , সূযেক িঘের
অ সকল েহর মেতা পৃিথবীও ঘুরেছ। ধমিবেরাধী এই মত কােশর জ এেদর অেনকেকই
সসময় সইেত হেয়িছল িনযাতন। এই ‘ ফির’ মতবাদেক ই হাজার বছর পের পু কাকাের তুেল
ধেরিছেলন পাল াে ডর িনেকালাস কাপািনকাস। বাইেবল- িবেরাধী এই সূযেকি ক ত
চােরর
জ
কাপািনকাস, গ ািলিলও আর েনার ওপর কী রকমভােব অত াচােরর ি মেরালার চালােনা
হেয়িছল স এক ইিতহাস। েনােক তা পুিড়েয়ই মারল ঈ েরর পু রা। তারপরও িক সূেযর
চািরিদেক পৃিথবীর ঘারা ঠকােনা গল?
ধু
েনাই নন, তাঁর সমসামিয়ক লুিচিলও ভািনিন, টমাস িকড,
াি স কট,
বােথৗেলািমউিলেগটসহ অেনকেকই ধমা েদর হােত িনগৃহীত এবং িনযািতত হেয় িনহত হেত হয়।
ি ে র জে র চারশ প াশ বছর আেগ এনাে ােগারাস বেলিছেলন চাঁেদর িনেজর কােনা আেলা
নই। সইসে সিঠকভােব অ স ান কেরিছেলন চাঁেদর াস -বৃি আর চ হেণর কারণ।
এনাে ােগারােসর িতিট আিব ারই িছল ধমবাদীেদর চােখ জঘ রকেমর অসত । ঈ রিবেরাধী,
40
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ধমিবেরাধী আর অসত চােরর অপরােধ দীঘ আর িন ুর িনযাতেনর পর তােক দশ থেক িনবািসত
করা হয়। ষাড়শ শতেক ইজারল াে ডর বেসল িব িবদ ালেয়র রসায়ন শা এবং ভষজিবদ ার
অধ াপক িফিল াস প ারােসলসাস ঘাষণা করেলনমা েষর অ তার কারণ কােনা পােপর ফল
িকংবা অ ভ শি নয়, রােগর কারণ হেলা জীবাণু। ওষুধ েয়ােগ জীবাণু নাশ করেত পারেলই রাগ
ভােলা হেয় যােব। প ারােসলসােসর এই ‘উ ট’ ত েন ধেমর জাধারীরা হা র র কের উঠেলন।
সমােজর পে
িতকারক ধমিবেরাধী মতবাদ চােরর জ প ারােসলসাসেক হািজর করা হেয়িছল
‘িবচার’ নামক এক হসেনর মুেখামুিখ। ধমা িবচারেকরা েনার মেতাই প ারেসলসাসেক মৃতু দে
দি ত কেরিছল। প ারােসলসাসেক সিদন জীবন বাঁচােত মাতৃভূিম ছেড় পালােত হেয়িছল। অত াচার
আর িনযাতন ধু ি ানেদর একেচিটয়া ভেব িনেল ভুল হেবআজেক মুসিলমরা ইবেন খািলদ,
িজরহাম, আল িদিমি , ওমর খয়াম, ইবেন িসনা, ইবেন বাজা, আল িকি , আল রািজ িকংবা ইবেন
শেদর মেতা দাশিনকেদর জ গবেবাধ কের, িক সসব দাশিনকেদর সবাই তােদর সমেয়
ব ািনক সত িকংবা মু মত কােশর কারেণ মৗলবাদীেদর হােত িনগৃহীত, িনযািতত িকংবা িনহত
হেয়িছেলন।
আজেকর িদেনর পিরবিতত পিরেবেশ িব ানীেদর ওপর এত ঢালাওভােব অত াচার করা িকংবা
ডাইিন পাড়ােনার মেতা তােদর পুিড়েয় মারা না গেলও ধমা মৗলবাদীেদর দল েযাগ পেল
এখনও িব ােনর অ গিত ঠকােত মুিখেয় থােক। যখনই িব ােনর কােনা নতুন আিব ার তােদর
িনজ িনজ ধম ে বিণত িব ােসর িবপরীেত যায়, খাদ িব ানেক ফেল িদেত চায় আ া ঁেড়। তােত
অব লাভ হয় না িকছুই। অযথা গালমাল বািধেয় িনেজরাই বরং সময় সময় হা
দ হন।
অিধকাংশ ধািমেকরাই এখনও িববতন ত েক মন থেক মেন িনেত পােরন িন ,কারণ ডারউইন দ
ব ািনক তে র অব ান ধম ে বিণত সৃি র ক কািহিন েলার একশ আিশ িড ী িবপরীেত।
এখনও েযাগ পেলই ধমা মা ার দল গিতশীল দাশিনক, িব ানী িকংবা সািহিত কেদরেক
‘মুরতাদ’ আখ া দয়, চাপািত িদেয় কাপায় িকংবা দশ থেক িনবািসত কের। এ তা গল আমােদর
মেতা দশ েলার অব া। তথাকিথত ‘উ ত িবে ’ এখনও অিশি ত আর অধিশি ত পাি আর
মা ারা উপযাজক সেজ িব ানীেদর পরামশ িদেত আেস িব ানীেদর কান গেবষণা নিতক আর
কানটা অৈনিতক তা িবেবচনা কের। িকংবা দািব তুেল িব ােনর পাঠ সূিচেত িববতেনর পাশাপািশ
‘ইে টিলেজ ট িডজাইন’ িকংবা সৃি তে র গালগ েলা অ ভু করার। িক এ ধরেনর দািব কতটু
যৗি ক?
২০০৯ সােল মু মনার পে
থেক একিট ই-সংকলেনর জ
লখা আ ান করা হেয়িছল।
সংকলনিটর িশেরানাম িছল ‘িব ান ও ধম : সংঘাত নািক সম য়?’। এই সংকলেনর মাধ েম বাংলায়
িব ান ও ধেমর মধ কার স ক খাঁজা, জানা এবং বাঝার একিট চ া করা হেয়েছ। সে হ নই,
িব ান এবং ধম েটার ভাব এবং
আমােদর জীবন এবং সং ৃিতেত অপিরসীম। িক এেদর
মেধ স কিট িঠক কমন?
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অিধকাংশ লখকই সংকলনিটেত মত িদেয়েছন িব ান এবং ধেমর মেধ
রেয়েছ, এবং তা খুব
। িব ান ও ধেমর মেধ সম েয়র েচ ােক লখেকরা অথহীন এবং িব াি কর বেল রায়
িদেয়েছন। তারা যৗি কভােবই মেন কেরন, ধেমর অেনক াচীন ব াখ া এবং অিভমতেক িব ান
যুেগ যুেগ ভুল মাণ কেরেছ ব বার। এর মেধ পৃিথবীর বয়েসর া অ মান, ভূ- কি ক ত ,
আ ার অ মান, সৃি তে র নানা ক া-কািহিনসহ অেনক িকছুই আেছ। এ িবপুল মহািব েক ঘিড়র
সােথ তুলনা করােক তারা অিত সরলীকরণ এবং া মেন কেরন। তারা মেন কেরন, আধুিনক
িব ােনর অেনক ত ই কােনা কািরগর ছাড়া মহািবে র অি েক ব াখ া করেত পাের। মহািবে র
কািরগেরর ধারণােক দাশিনকভােবও া বেল তারা মেন কেরন, কারণ সবিকছুর পছেন একজন
কািরগর থাকেল, সই কািরগর কাে েক উ ূত হেলা সটাও তা বলেত হেব। তারা আরও মেন
কেরন, ধম
েলােত কােনা আধুিনক িব ান নই, বরং আেছ আধুিনক িব ােনর নােম চতুর ব াখ া
এবং গাঁজািমল। সজ ই, ধেমর কােছ িব ানেক কখনও ার হেত হয় না, বরং ধমবাদীরাই আজ
িতিট ব ািনক আিব ােরর পর সিটেক িনজ িনজ ধম ে র সােথ জুেড় িদেত মুিখেয় থােক। কারণ
ধমবাদীরা জেন গেছ, ধম ছাড়া িব ান িঠকই িটেক থাকেত পারেব, িক আধুিনক িব ান ছাড়া
ধম েলার বঁেচ থাকার আর কােনা উপায় নই। অধ াপক ইরিতশাদ আহমদ তাঁর ‘িব ানমন ধারা
ধমা
ােত’ নামক চমৎকার ব িটেত বেলন41
িব ানমন মা েষরা িব ানেক কখেনাই ধম বানােত চান না, িক সম য়প ী ধমা রা ধমেক
সবসমেয়ই িব ানস ত মাণ করেত ব িতব হেয় পেড়ন। তাই ধম আর িব ােনর
িনেয়
িব ানমন রা খুব একটা িবচিলত নন, বরং ধমা েদরই এ িনেয় বিশ হইচই করেত দখা যায়।
এই ’এর মেধ সম েয়র েয়াজনও ধেমর ব ারাই অ ভব কেরন বিশ। ধমবাদীরাই ধমেক
িব ােনর িতপ িহেসেব দাঁড় কিরেয় িদেয়েছ, িব ানমন রা নয়। রােসেলর ভাষায়, ‘িব ানমন
মা েষরা মােন না,
পূণ িকংবা কতৃ স
কউ বেলেছ বেলই কােনািকছু মেন িনেত
হেববরং িঠক উে াটা, সা
মাণ ও পযেব েণর িভি েত যা জানা যায় ধু তােকই তারা সত
বেল মেন নয়। এই ‘নতুন’ প িতর অভূতপূব সাফল তাি ক এবং ব বহািরক
উভয়িবধধমবাদীেদর বাধ কের ধীের ধীের িব ােনর সােথ িনেজেদর খাপ খাইেয় িনেত।

পা ােত র ধমেব ারা বেল বড়ান আজেকর আধুিনক িব ােনর উ ব হেয়িছল ইউেরােপ, ি
ধেমর
হাত ধের। উদাহরণ িহেসেব দখান, গ ািলিলও (মৃতু ১৬৪২) ও আইজাক িনউটেনর (মৃতু ১৭২৭)
মেতা থম িদককার খ াতনামা ব ািনকেদর যাঁরা ধািমক িছেলন। অব ই! গ ািলিলও ও েনা (মৃতু
১৬০০)-র জীবন- কািহিন আমােদর বণনা কের, ধািমক হওয়া ছাড়া অ
কােনা পথও তােদর সামেন
খালা িছল না। তারপেরও তাঁরা ধািমকেদর রাষানল থেক রহাই পেলন কই?
িব ান ও ধেমর সহ বছর ধরা চলা সংঘেষর পু া পু িববরণ পাওয়া যায় উিনশ শতেক
41

ইরিতশাদ আহমদ, িব ানমন

ধারা ধমা
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কািশত ইিট বই : J.W. Draper- এর ‘History of the Conflict between Religion and Science’ (1873)42
এবং Andrew Dickson White- এর ‘A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom’
(1896)43-এ। এরপর থেকই দীঘিদেনর এই াচীনতম সংঘােতর বণনা ধীের ধীের ইিতহাস থেক মুে ছ
ফলার চ া চলেছ44। বতমােন িব ান এবং ধেমর সংঘষ মাচেন িবিলয়ন ডলার খরচ হেলও িববতেনর
মেতা
পূণ ে এেস সই সাম াব া এেকবােরই মুখ থুবেড় পেড়, মেন কিরেয় দয় াচীন সই
বাদউলু বেন মু া ছড়ােনার কথা।
মুসলমানেদর মেধ িববতন িব ােসর হার এক শতাংশও হেব না, যিদও আমােদর হােত কােনা
পিরসংখ ান নই। সম মুসিলম ধান দশ েলােত হা ন ইয়ািহয়া আর জািকর নােয়েকর িববতন
স ে ভুল ব ব স িলত িসিড এবং বইেয়র যভােব চারণা চেল তা রীিতমেতা আত জনক।
মুসিলম সািহত , মুসিলম অ ান এবং বতমান সমেয়র আেলািচত মুসিলম লারেদর ব েব িববতন
স েক মুসলমানেদর রায় সহেজ অ ধাবন করা যায়। মুসলমানরাও ি ান এবং ই িদেদর মেতা
িব াস কের থােক আদম এবং হাওয়া থেকই সৃি হেয়িছল মানব জািতর। বািক সকল জীিবত ােণর
সৃি হেয়েছ এই মা ষেদর খদমত করার জ । িববতন িনেয় আেলাচনা নয়, মশা-মািছ বা সমুে র
পাদেদেশ িশলািলিপেত অবি ত একেকাষী ব াকেটিরয়া সদৃশ েমটালাইটস কমন কের মা েষর
খদমত করেত পাের স সে হ দূরীভূত করার
ে ই মুসিলম লাররা বিশ মেনােযাগী।
িবেশেষ তারা িববতন িবেরাধী ব ব িদেয় থােকন অব । তােদরই একজেনর ব েব র খ ন
আমরা দখেত পাব এই বইেয়র ‘এই
র ফুল,
র ফল, িমঠা নদীর পািন’ অধ ােয়।
ি ানেদর িববতন স েক ধারণা িনেয় রেয়েছ পিরসংখ ান। ২০০৬ সােলর িপউ সােভ থেক
জানা যায়, ি ান প হায়াইট ইভানেজিলকানেদর ৬৫ ভাগ মেন কের মা ষসহ পৃিথবীর সকল
জীিবত াণী বতমােন যমন দখা যায় িঠক তমনভােবই সৃি করা হেয়িছল। অপরিদেক মইনল া ড
েট ানসেদর মেধ ৬২ ভাগ িববতনেক সত বেল মেন কের, যােদর মেধ মা ৩১ ভাগ াকৃিতক
িনবাচনেক িববতন হওয়ার কারণ িহেসেব দেখ, ২৬ ভাগ মেন কের ঈ র িববতন ঘিটেয়েছন। বেল
নওয়া েয়াজন, িববতেনর কারণ িহেসেব ডারউইন/ ওয়ােলস
ািবত াকৃিতক িনবাচন ত
আজেক ািণিব ান, উি দিব ান, িচিকৎসা িব ানসহ অসংখ ব ািনক শাখার মূল কাঠােমা।
ক াথিলক চাচ অিফিসয়ািল িববতনেক সিঠক বেল রায় তারা িদেয়েছ। একই সােথ াকৃিতক
িনবাচন ত েকও সিঠক বেল তারা মােন। যিদও মেন কের াকৃিতক িনবাচেনর পছেন রেয়েছ
ঈ েরর হাত। তারপরও ৩৩ ভােগর মেতা ক াথিলক মেন কের জীিবত কােনা াণী িববতেনর
মাধ েম আেস িন। ৬৯ ভাগ মেন কের সমেয়র সােথ সােথ াণী িববিতত হেয়েছ, যােদর মােঝ ২৫
ভাগ কারণ িহেসেব াকৃিতক িনবাচনেক সত বেল মােন। তরাং চাচ যত যাই বলুক না কন, দখা
যাে িববতনেক ীকার কের নওয়ার মেতা মানিসক অব ায় ক াথিলকরা এখনও পৗঁছায় িন।
42
43
44

Jhon William Draper, History of the Conflict between Religion and Science, London : Watts & CO., 1873।
Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, New York : D. Appleton & CO.,1896
Paul Kurtz, ed., Science and Religion : Are the Compatible?, Prometheus Books , 2003
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সংে েপ িতনভােগর একভােগরও কম আেমিরকান অিব াস কের িববতন- িবদ ােক, যা িদেয়
তাবৎ জীব-িব ানীরা কাজ কের চলেছন অিবরত।
িববতন এবং ধমীয় িব ােসর সােথ এর িবিভ
িনেয় তৃতীয় অধ ােয় িব ািরত আেলাচনা করা
হেয়েছ। আেরকিট অধ ােয় আেলাচনা কের হেয়েছ মহািবে র সূচনা স ে । আশা করা যায়, কন
িব ান এবং ধম সাংঘিষক সটার ধারণা পাঠক সখােন পােবন।
গত শতা ীর অসংখ খ াতনামা িব ানী িনেজেদর নাি কতা কােশ ি ধা বাধ কেরন িন : ি েফন
ওয়াইনবাগ, ি েফন িপনকার, ি েফন হিকং, জমস ওয়াটসন, াি স ি ক, কাল সাগান, িরচাড
ফাইনম ান, এডওয়াড ও উইলসন, সেবাপির আলবাট আইন াইন। ১৯৯৮ সােল নচার পি কার এক
বে এডওয়াড লারসন াশনাল অ াকােডিম অফ সােয়ে স- এর ৫১৭ জন সদে র ওপর করা এক
জিরেপর ফলাফল কাশ কেরন। সখােন দখা যায়, সাত ভাগ সদ আ াহািমক ঈ ের িব াসী, ৭২.২
ভাগ অিব াসী এবং ২০.৮ ভাগ ‘অে য়বাদী’45!
িব ান এবং ধেমর ভারসাম
অিধকাংশ িব ানী ঈ ের অিব াসী ধানত ইিট কারেণ। এক. ঈ েরর অি ে র সপে কােনা মাণ
খুঁেজ না পাওয়া, ই. াকৃিতক ঘটনাবলী ব াখ ায় ঈ রেক বসােনার কােনা েয়াজনীয়তা না থাকায়।
তারপরও আেগর আেলাচনা অ সাের আমরা দখেত পাই, সংখ াগির িব ানী, ধম ও িব ানেক
ি েফন ে র ‘ ত বলয়’ িহেসেব দখেতই বিশ আ হী। এই অব ান হেণর ফেল তারা ধমসং া সকল িবষয় থেক িনরাপদ রে অব ান কেরন। িব ানীেদর জ
যটা সবেচেয়
েয়াজনীয় সটা হেলা, গেবষণা চািলেয় যাবার ফা ড বা অথ । ধমযুে অবতীণ হেয় অথাগমেনর
পথেক ক টকাকীণ করেত তােদর কউই আ হী নন। অ িদেক িব াসী িব ানীেদর অেনেক মাথার
মেধ ধম এবং িব ােনর জ
িট আলাদা ক তির কের িনিদ সমেয় যেকােনা একিটেত অব ান
কের বািকটার কথা িনি ধায় ভুেল যান!
উপেরর উদাহরণ েলা এেকবাের মুখ থুবেড় পেড় যিদ ব ি িট হেয় থােকন ঢাকা িব িবদ ালেয়র
পদাথিব ােনর সােবক অধ াপক এবং বতমান সাউথ-ই িব িবদ ালেয়র উপাচায ড. শমেসর আলী
িকংবা আেমিরকার খ াতনামা এবং িতভাবান িচিকৎসািব ানী এবং ‘িহউম ান িজেনাম েজে র’
সােবক ধান াি স কিলে র মেতা কউ।
ইভাে িলক ি ান াি স কিল ২০০৬ সােল িব ান এবং ধমেক এেক অে র পিরপূরক
িহেসেব দখােনার জ িলেখন, ‘ঈ েরর ভাষা’ নােম বই46। একই িবষয় িনেয়, একদল ি
ান
িচিকৎসেকর সামেন উপ াপন করা কিলে র একিট আেলাচনার িভিডও ইউিটউেবর কল ােণ
45
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অেনেকরই দখার সৗভাগ হেয়েছ। ব েব র
েত কিল যখন িব ানী হেয়ও িনেজেক একজন
গিবত যী ি ে র অ সারী বলেলন, তখন মু মু করতািলেত তাঁে ক াগত জািনেয়িছেলন াতারা।
ব েব র এক পযােয় যখন িব ান আেলাচনা
হেলা এবং কিল যখন িববতেনর সত তা এবং
কমন কের িববতন ঈ েররই একিট মিহমা হেত পাের তা বলা
করেলন তখন দখা গল মাথা
নেড় নেড় অেনেকই বর হেয় যাে ন িমলনায়তন থেক। ‘নাহ! এনােক িদেয় হেব না’ চােখ মুেখ
এমন একটা অিভব ি ই িছল িবদায়ী দশকেদর!
এবার আসা যাক বইেয়র সে । বইিটেত কিল তাঁর, িডএনএ এবং মানব িজন িনেয় করা
গেবষণা বশ চমৎকারভােব বণনা কেরেছন। একই সােথ ধম ে র সৃি বাণী এবং এর নতুন প,
ইে টিলেজ ট িডজাইেনর অসংখ িটও িতিন আেলাচনা কেরেছন।
িক বইেয়র মূল য ল অথাৎ ‘িব ােসর মাণ’ উপ াপন করা সটা হেয়েছ সামা এবং
যতটু ও হেয়েছ ততটু ও িবেরািধতায় পিরপূণ। কৃিতেত থাকা জিটল াণী, িবেশষ কের
জিটলতর মা ষ য িববতেনর ফেল উ ব হেয়েছ এটা ীকার কের কিল বেলেছন, হেত পাের
িববতন নামক ি য়া িদেয়ই ঈ র সবিকছু সৃি কেরেছন। িববতেন ঈ রেক আমদািন করেলও এর
যৗি কতা উপ াপন করেত পােরন িন কিল । িববতেন ঈ র নামক বিহজাগিতক শি র কােনা
ধরেনর েয়াজনীয়তাই নই, াকৃিতকভােবই সবিকছু স ব।
িববতেনর পর িবগব াঙ িনেয় আেলাচনা করেত িগেয় কিল বেলন, ‘আিম বুিঝ না কমন কের
এমিন এমিন কৃিতর সৃি হেত পাের। কবল ান এবং সমেয়র বাইের অব ান করা একজন
অিত াকৃত শি রই সামথ আেছ এই িবপুল মহািব সৃি করার’। কিলে র কােছ ‘আিম বুিঝ না
কমন কের’ কথািট যন মহািব একজন ঈ র ারা সৃি হেয়েছ এমন ধারণার মাণ!!! কউ িকছু না
বুেঝ থাকেতই পােরন, িক তার মােন এই না য, িতিন না বুঝেলই তার কথা সিঠক! অ তাসূচক
যুি র আেরকিট চমৎকার উদাহরণ এিট।
কিলে র মেতা িব ানীরা সূ সম য় (Fine Tune) নামক এক ধারণার কথা েযাগ পেলই
বেলন। তােদর মেত, মহািবে বশ িকছু বেকর মান চমৎকারভােব িটউন করা। একিট বেকর
মান অ িকছু হেলই মহািবে জীবেনর সৃি হেতা না। এ িস া তারা কীভােব পেলন? তারা কমন
কের জানেলন, য বেকর মান ‘অ রকম’ হেল ‘অ রকম’ ভােব াণ সৃি হেত পারত না?
িবখ াত জ ািতপদাথিবদ অধ াপক িভ র
ংগর তাঁর ‘The Unconscious Quantum : Metaphysics in
Modern Physics and Cosmology’ বইেয় দিখেয়েছন চলক আর বক েলার মান পিরবতন কের
আমােদর িব
াে র মেতাই অসংখ িব
া তির করা যায়, যখােন ােণর উ েবর মেতা
পিরেবেশর উ ব ঘটেত পাের। এর জ
কােনা সূ সম য় বা ‘ফাইন িটউিনং’- এর কােনা
েয়াজন নই। ড.
ংগর যখন বেলন, ‘সূ -সম য়বাদীেদর দািবর এমন কােনা িভি নই যােত
তারা অ মান করেত পােরন য, একমা একিট স ীণ সীমা ছাড়া জীবন সৃি অস ব’তখন
সিটেক
না িদেয় আমােদর উপায় থােক না। এছাড়াও ‘Physical Review’ জানােল স িত
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কািশত একিট ব ািনক বে অ া িন অ া ির (Anthony Aguirre) ত ভােব দিখেয়েছন,
মহািবে র ছয়িট প ারািমটার বা পিরবত রািশ েলা িবিভ ভােব অদলবদল কের হ, তারা এবং
পিরেশেষ কােনা একিট েহ বুি দী জীবন গঠেনর উপেযাগী পিরেবশ তির করা স ব কােনা
ধরেনর ফাইন িটউিনং িকংবা এে ািপক আ েমে টর েয়াগ ছাড়াই47।
তারেচেয়ও বড় কথা, মহাপরা মশালী, সবশি মান, সব ানী ঈ র এমন এক মহািব ই বা কন
সৃি করেলন যখােন, পরবতীকােল তােক উ া ঘুের আবার জীবেনর উপেযাগী কের ফাইন িটউন
করেত হেলা? িতিন তা চাইেল যেকােনা পিরেবশ এমনিক শূ ােনও বঁেচ থাকার উপেযাগী াণ সৃি
করেত পারেতন। এবং এটাই ধমীয় সৃি তে র সবেচেয় বড় ফাটল। কােনা িনপুণ নকশাকারী ারা
িডজাইন করা হেয়েছ বেল মহািব এবং াণ এমন নয়। কােনা ধরেনর িডজাইন করা না হেল মহািব
এবং ােণর যমন হওয়ার কথা এিট তমন।

িব ান িক ঈ েরর অি

িমথ া মাণ করেত স ম?

পছেন ফেল আসা ইিতহােসর িদেক তাকােল আমরা দখেত পাই, ঈ েরর অি
িনেয় কথা বেলেছ
কবল দশন এবং ধমত । আরও দখেত পাই, এই পুেরাটা সময় জুেড় িব ান সাইড লাইেন বেস
শা ছেলর মেতা উপেভাগ কেরেছ দাশিনক এবং ধমতাি কেদর কথার খলা। যিদও িব ােনর
ব িবক অ গিতেত আজ মা েষর জীবেনর ায় িতিট িদক আেলািকত, াকৃিতক মহািব স েক
আমােদর ান অেনক পির ার, িক তারপরও গ ালািরেত একিট িন এখনও উ ািরত হয় : ঈ র
স েক িব ােনর িকছু বলার অিধকার নই। ঈ র, িযিন িকনা সকল বা বতার উৎস, বা বতার
ব াখ াকারীিব ােনর অিধকার নই, তার স েক কথা বলার!
‘রক অফ এেজস’ নােম ২০০৩- এ কািশত বইেয়, িবখ াত
তাি ক ি েফন জ.
কতৃক
ধম এবং িব ানেক ত বলয় িহেসেব ভাবার
াবনা এই অধ ােয়র
েতই আমরা জেনিছ। জ.
িব ানেক কৃিত ব াখ া করার হািতয়ার আর ধমেক নিতকতার দশন িহেসেব অিভিহত করার
মাধ েম কমে
আলাদা কের সংঘষ এড়ােত চেয়েছন। িক তার
াবনা মহান হেলও িব ান এবং
ধেমর কমে
ব ন িটময়। ধরা যাক, ইসলাম ধম মা েষর নিতকতা িবষেয় িদক-িনেদশনা দান
কের। িক একই সােথ অ খ হেল অেনক মুসলমান মসিজেদর জুেরর কােছ যান, পািন-পড়া হণ
করেত। যখােন এক াস পািনেত িকছু দায়া পেড় জুররা ফুঁ িদেয় দন। ইসলােম িব াসীেদর মেত
এই পািন পড়া রাগীর রাগ দূর করেত স ম। এখন ভেব দখুন তা এখােন িক িব ােনর িকছুই
করার নই? আেছ। িব ান এই পািন পড়ার রাসায়িনক িবে ষণ কের দখােত স মঐ িরক এই
পািন পড়ােত আসেলই কােনা রাগ- ব ািধ সারােনার িনয়ামক আেছ, নািক এিট ধুই পািন! একই
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সােথ নিতকতাযার ফলাফল/ পিরমাণ পযেব ণেযাগ , যার উৎপি হেয়েছ াকৃিতক কারেণ সিট
িনেয়ও িব ান কন কথা বলেত পারেব না? পারেব এবং নিতকতার কৃিত গেবষণায় িব ান
ইেতামেধ অেনক দূর পথ পািড়ও িদেয় ফেলেছ।

ধমেব ারা িব ােনর ঈ র আেলাচনার সমােলাচনা করেলও, িনেজরা িঠকই সই ি পূব ৭৭ সাল
থেক ঈ েরর অি ে র িব ানময় যুি
দান কের চলেছন। ইসলািম িবে
েম জনি য় হেয় ওঠা,
ভারতীয় ধমব বসায়ী জািকর নােয়ক তার অসংখ লকচাের িব ােনর আেলােক আ াহর অি
মাণ
কেরেছন। এছাড়াও আ াহ দ ঐশী
কারান শরীফেকও িব ানময় করার চ া চলেছ শত বছর
ধের। ইসলািম ফাউে ডশেনর লাইে ির ঘাটেলই কারান এবং িব ান, িব ানময় কারােনর মেতা
অসংখ বইেয়র স ান পাওয়া স ব। একথা ধু ইসলােমর জ
েযাজ না, েযাজ সকল ধেমর
ে ই। সরাসির ঈ েরর অি িব া নর মাধ েম মাণ করার চেয় তার িরত েক ‘িব ানময়’
মাণ করােকই আেপ াকৃত সহজ বেলই মেন কের থােকন, ধমত িবদরা।
িব ানময় মাণ হেলই,
মাণ হেব ঈ র আেছন। িযিন িকনা হাজার বছর আেগই বণনা কের গেছন িব ােনর সা িতক
আিব ৃত নানা িবষয়। ি ান ধমেক িব ানময় মাণ করার জ ১৯৮৭ সােল মািকন যু রাে িত া
করা হয় ট িলটন ফাউে ডশন। এখন পয কেয়ক িবিলয়ন ডলার খরচ করা এই িত ান থেক
িতবছর ধমীয় িব ােনর গেবষণার জ ৬০ িমিলয়ন ডলার বৃি
দান করা হয়। দখা যাে , দখা
যাে , ধম িনেজেদর িব ানময় করার জ
চ া কের যাে অিবরত, িক িব ােনর অিধকার নই
ধেমর উৎস, ঈ র িনেয় কথা বলার!
এই বইেয়র পরবতী ই অধ ােয় ঈ েরর অি ে র িব ানময় আেলাচনা আমরা করব। আমরা
দখাব য, িব ান এখন এতটাই উ ত য এর মাধ েম আমরা ই িদ-ি ান-মুসিলমেদর পূজনীয়
ঈ েরর অি , অনি
স েক যৗি ক ব াখ া দান করেত পাির। একিট িবষয় উে খ , এই
ই িদ-ি ানমুসলমানেদর ঈ র সামি কভােব সং ািয়ত নন। একই ঈ েরর পূজারী হেলও, এই
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িতনিট ধেমর মেধ ঈ েরর সং া িনেয় মতপাথক আেছ। মতপাথক রেয়েছ একই ধেমর িবিভ
শাখার মেধ ও। মতপাথক রেয়েছ, সাধারণ ধািমক এবং ধমত িবদেদর মেধ ও। আমরা তাই চ া
কেরিছ ঈ েরর সবজন ীকৃত িকছু ণাবিলর ওপেরই। যমন : মা েষর সৃি , মহািবে র সৃি ।
উপের উে িখত পৃিথবীর সবেচেয় বড় িতনিট ধেম ঈ রেক দখা হয় পদাথ, ান এবং কােলা ীণ
একজন অিতপরা মশালী স া িহেসেবযিদও তার সকল কমকা ই সময়- ান, কাল এবং পদাথেক
িঘের। এই ঈ র ডইজম বা যৗি ক এেক রবাদীেদর িব াস করা ঈ র, িযিন িকনা মহাজাগিতক
কােনািকছুেতই হ ে প কেরন না, াথনা শােনন না এমন ঈ র থেক স ূণ আলাদা, স ূণ আলাদা
প াি েয়জম বা সেব রবােদ ( িতিট স াই ঈ র) িব াসীেদর ঈ র থেক।
তরাং এই বইেয়র পরবতীকােল যতবারই ‘ঈ র’ শ িট উে খ করা হেব, ততবারই আমরা
বাঝাব পৃিথবীর এেক রবাদী সবেচেয় বড় িতনিট ধেমর ঈ েরর কথা। িযিন পৃিথবীর িতিট ােনা
িমটাের, ােনা সেক ড থেক ােনা সেকে ড ঘটা সকল ঘটনা থেক
কের অিতদূরবতী
গ ালাি েত আণিবক িনউ ীেত কায়াক কণার ীণ আ ঃি য়ার ফেল তারা সৃি র িনয় ক। একই
সােথ িতিন তার সৃি র সরা জীব মা ষ থেক
কের সৃি র অ- সরা জীব পয সবার িত
সেকে ডর িচ া স েক অবগত থােকন, ধু তাই না িতিন াথনা েনন এবং তার দেলর লাকেদর
জয় িনি েত ভূিমকা রােখন।
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ি তীয় অধ ায়

এই

র ফুল,

র ফল িকংবা িমঠা নদীর পািন

মা েষর উৎপি স েক ’িট ত রেয়েছ : অৈব ািনক অধঃপতনত , ব ািনক িববতন ত ।
অধঃপতনতে র সারকথা মা ষ গ থেক অধঃপিতত। িববতনতে র সারকথা মা ষ িববতেনর উৎকেষর
ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতে িব াস কের; আিম যেহতু মা েষর উৎকেষ িব াস কির, তাই িব াস
কির িববতনতে । অধঃপতেনর থেক উৎকষ সব সময়ই উৎকৃ ।
 মায়ুন আজাদ

প ােলর ঘিড়
এই
র ফুল,
র ফল িকংবা িমঠা নদীর পািনেত নাম না জানা হেরক রকেমর মাছসবিকছু কী
চমৎকার। এত
র, এত জিটল ািণজগেতর িদেক তাকােল বাঝা যায় এ েলা এমিন এমিন আেস
িনএেদর এভােবই িনখুঁতভােব তির করা হেয়েছ। ঈ েরর অি ে র সপে সে হাতীতভােব এিটই
সবেচেয় বিশ ব ব ত যুি । িবিভ ভাষায়, িবিভ ভােব বণনা করা হেলও যুি র মূল কাঠােমা
একই48।
কৃিত পযেব েণর মাধ েম
ার অি
খাঁজার দীঘ ইিতহােসর সূচনা ি কেদর ারা49 হেলও
িবষয়িটেক জনি য় করার পছেন সবেচেয় বিশ অবদান ধমেব া ও দাশিনক উইিলয়াম প ােলর
(১৭৪৩-১৮০৫)। প ােল জ ািতিব ান িদেয় তাঁর িচ াভাবনা
করেলও খুব ত বুেঝ উেঠিছেলন,
বুি দী
ার অি
মােণর জ
জ ািতিব ান উপযু মাধ ম নয়50। তাঁর কােছ উপযু মাধ ম
মেন হেয়িছল জীবিব ানেক। িনেজর ভাবনােক িছেয় সৃি র পিরক যুি বা ‘িডজাইন আ েম ট’
িনেয় িতিন ১৮০২ সােল কাশ কেরন ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of
the Deity, collected from the Appearances of Nature’ নােমর বইিট51। ধম ও দশন সং া এই িবখ াত
বইেয় প ােল রা ার ধাের একিট ঘিড় এবং পাথর পের থাকার উদাহরণ দন। িতিন বেলন
ধরা যাক, ঝাপঝােড়র মধ িদেয় চলেত িগেয় হঠাৎ আমার পা একটা পাথের লেগ গল। আিম

48

John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009। পৃ

49

John Allen Paulos, পূেবা

50
51

া নং ১০।

, পৃ

া নং ১১।
ডারউইন িদবেস িরচাড ডিক পিরিচিত, অিভিজৎ রায় , মু মনা।
Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature, London : Halliwell, 1802।
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িনেজেক
করলাম, এই পাথরটা কাে েক এল? আমার মেন উ র আসেব কৃিতর অ 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 ঘিড়িটও সব সময়ই এখােন পেড়
িছল।

িনঃসে েহ ঘিড়র গঠন পাথেরর মেতা সরল নয়। একিট ঘিড় দখেল বাঝা যায়ঘিড়র ভতেরর
িবিভ ছাট ছাট অংশ েলা কােনা এক কািরগর এমনভােব তির কেরেছন যন স েলা সিঠকভােব
সমি ত হেয় কাঁটা েলােক ডায়ােলর চারপােশ মাপমেতা ঘুিরেয় িঠকঠাকমেতা সমেয়র িহসাব রাখেত
পাের। কােজই পেথ ঘিড় িড়েয় পেল য কউ ভাবেত বাধ য ওখােন আপনা আপিন ঘিড়র জ হয়
িন বরং এর পছেন একজন কািরগর রেয়েছন িযিন অিত য কের একিট উে
েক সামেন রেখ ঘিড়িট
তির কেরেছন। একই যুি মালার পরবতী পদে প িহেসেব প ােল বেছ িনেয়িছেলন আমােদর
জীবেদেহর অত
পূণ অ চাখেক। চাখেক প ােল ঘিড়র মেতাই এক ধরেনর জিটল য িহেসেব
ধের িনেয়িছেলন, কারণ তাঁর মেত, ‘ঘিড়র মেতাই এিট ( চাখ) ব ছাট-খােটা গিতশীল কলক া
সমি ত এক ধরেনর জিটল য িহেসেব আমােদর কােছ আিবভূত হয়, য েলার েত কিট একসােথ
কাজ কের অ িটেক কম ম কের তুেল।’
পূববতী অ া
াকৃিতক ধমােব ার মেতা প ােলও জীবজগতেক পযেব ণ করেত িগেয় জীেবর
অিভেযাজেনর মতা দেখ মু হেয়িছেলন। প ােল ল কেরিছেলন য, িতিট জীবেদেহ িনিদ কাজ
করার জ িনিদ অ - ত রেয়েছ, যা জীবিটেক একিট িনিদ পিরেবেশ িটেক থাকেত সহায়তা
কের। িতিন জিটল জীবেদহেক িকংবা চােখর মেতা ত েক ঘিড়র কাঠােমার সােথ তুলনা করার
মাধ েম দখােত চেয়িছেলন ার মহান পিরক না, উে
আর িনপুণ তুিলর আঁচড়।
প ােলর এই যুি র নাম সৃি র পিরক যুি বা ‘িডজাইন আ েম ট’। ইশ বছর পিরেয় গেলও
এই যুি আজও সকল ধমা রাগীরা িনজ িনজ ঈ েরর অি
মােণ ব বহার কের থােকন। কেয়ক
স াহ আেগই ঈ র আেছ কী নই এই আেলাচনায় আমার এক ব ু আর স করেত না পের উেঠ
দাঁিড়েয় সবাইেক এক িমিনেটর জ তার কথা নেত অ েরাধ করল। এক যুি েতই সকল সে হেক
কবর খুঁেড় দওয়ার অিভ ােয় স
করল’ধর য, তুই রা া িদেয় হাঁটিছস, হঠাৎ দখিল তার
সামেন একিট পাথর আর ঘিড় পেড় আেছ ...।’ প ােলর ঘিড়র মৃতু নাই।
জীবজগেতর জিটলতা িনেয় অিতিচি ত সৃি বাদীরা জিটলতার ব াখ া িহেসেব আমদািন কেরেছন
ঈ রেক। ঈ র সৃি কেরেছন তরাং সবিকছু ব াখ া হেয় গেছ বেল হাত ঝেড় ফলেলও তােদর
ত তির কের যায় আরও মহান এক জিটলতা। তেকর ােথ যিদ ধের নই, সবিকছু এতটাই জিটল
য, বাইেরর কারও সহায়তা ছাড়া এমন হওয়া স ব নয়, তাহেল তা সই সৃি কতােক আরও
হাজার ণ জিটল হেত হেব। িতিন তেব কীভােব সৃি হেলন?
প ােলর ঘিড় ছাড়াও লেগা সেটর মাধ েম একই যুি উপ াপন করা হয়। ধরা যাক, লেগা সট
িদেয় তির করা হেলা একিট ি নলাইন ািনয়া মেডেলর বাস। একজন দেখই বুঝেব, বুি মান মা ষ
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লেগা সেটর মাধ েম বাসিট তির কেরেছ। এখন কউ যিদ বােসর লেগা েলা আলাদা কের একিট
ব ায় ভের ঝাঁকােত থােক তাহেল কী আেদৗ কােনািদন ব া থেক আেরকিট বাস বর হেয় আসেব?
আসেব না।
উপির- উ উদাহরেণ সৃি বাদীরা বাস তিরর িট ি য়ার ‘ধারণা’ দন আমােদর, একিট
বুি মান কােনা স ার হ ে প ারা (যার অি
িনেয় সৃি বাদীরা মােটই িচি ত নন, যতটা িচি ত
ঘিড় িনমাণ িকংবা লেগার বাস িনেয়), আেরকিট ব ায় ভের ঝাঁিক দওয়া। িক ব ায় ভের ঝাঁিক
দওয়ার ধারণার বদেল আমােদর হােত ািণজগেতর জিটলতা ব াখ া করার জ
য়ংস ূণ
ব ািনক ত রেয়েছ, শত সহ পযেব েণর মাধ েম যই তে র সত তা িনি ত করা হেয়েছ, যিট
সকল াকৃিতক িনয়েমর সােথ খাপ খায়। এই তে র নাম ডারউইেনর িববতন ত ।

িববতন ত
১৮২৭ সােল চালস ডারউইন (মৃতু : ১৮৮২) যখন কমি জ িব িবদ ালেয় েবশ কেরন ধমত
িবষেয় পড়ােশানা করার জ , তখন তাঁেক বরা করা হয় ৭০ বছর আেগ প ােল য কে থাকেতন
সই ক িটই 52। ধমতে র িসেলবােস ততিদেন অ ভু হেয় যাওয়া প ােলর কােজ গভীরভােব
আেলািড়ত ডারউইন পরবতীকােল ৃি তচারণ করেত িগেয় বেলিছেলন, ‘ইউি েডর রচনা আমােক
যরকম মু কেরিছল িঠক সরকম মু কেরিছল প ােলর বই’। িক পরবতীকােল এই ডারউইনই
প ােলর ে র ব ািনক জবাব দােনর মাধ েম এই যুি েক সমািধ কেরন।
ািণজগেত িববতন হে , এই ব াপারিট থম ডারউইন উপলি কেরন িন। তৎকালীন অেনেকর
মেধ ই ধারণািট িছল, তার মেধ ডারউইেনর দাদা ইরাসমাস ডারউইন অ তম53। এপাশ ওপােশ ধারণা
থাকেল, িববতন কন ঘটেছ, এই ে এেসই আটেক িগেয়িছেলন তােদর সবাই। ১৮৫৯ সােল ডারউইন
তাঁর বই ‘অিরিজন অফ ি িসজ’ কাশ কেরন54। ৪৯০ পাতার এই বইেয় ডারউইন উপযু
মাণ িদেয়
ব াখ া কেরন িববতন কী, িববতন কন হয়, ািণজগেত িববতেনর ভূিমকা কী। এই বইেয় িববতন িনেয়
দীঘ আেলাচনার উে
আমােদর নই। িক সৃি বাদী বা ইে টিলেজ ট িডজাইন ব ােদর ভুল- িট
ব াখ া ও তােদর ব েব র অসাড়তা সেবাপির াণীর াণী হওয়ার পছেন ঈ েরর হােতর ভূিমকা
মােণর আেগ পাঠকেদর িববতন তে র সােথ সংি
েয়াজনীয়তা অ ভব করিছ।
থেমই দেখ নওয়া যাক িববতন কােক বেল এবং এিট কীভােব ঘেট।
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িববতন : িববতন মােন পিরবতনসহ উ ব। সমেয়র সােথ সােথ জীব েলর মােঝ পিরবতন আেস।
কৃিতর বতমান অব া, জীবাে র রকড, িজেনিট , আণিবক জীবিব ােনর মেতা িব ােনর িবিভ
শাখার গেবষণা থেক এিট
বাঝা গেছ। গাছ থেক আেপল পড়ার মেতাই িববতন বা বএ িনেয়
আর কােনা সে হ নই।
বিচ ময় বংশধর সৃি : সাধারণ একিট পূবপু ষ থেক অসংখ শাখা- শাখা িব ােরর মাধ েম
িববতন ঘেট। িতিট শাখা- শাখার জীব তার পূবপু ষ থেক খািনকটা িভ হয়। মেন রাখা েয়াজন
বংশধেররা কখনও ব তােদর িপতামাতার অ প হয় না, েত েকর মােঝই খািনকটা বিচ তথা
ভ ািরেয়শন বা করণ তির হয়। আর এই বিচে র কারেণই সদা পিরবতনশীল পিরেবেশ
অিভেযাজন নামক ি য়ািট কাজ করেত পাের। অসংখ বিচে র মেধ পিরেবেশ সবেচেয়
উপেযাগীরাই িটেক থােক।
ধীর পিরবতন : পিরবতন সাধারণত খুব ধীর একিট
মাধ েমই নতুন জািতর জ হেত পাের।

ি য়া। দীঘ সমেয়র ব বধােন িববতেনর

জািতর মবধন : এক জািত থেক িববতেনর মাধ েম অেনক নতুন জািতর উ ব ঘটেত পাের।
স কারেণই আজেক আমরা কৃিতেত এত কািট কািট জািতর জীব দখেত পাই। আবার অ িদেক
যারা সদা পিরবতনশীল পািরপাি কতার সােথ িটেক থাকেত অ ম তারা িবলু হেয় যায়। কৃিতেত
ায় ৯০-৯৫% জীবই িবলু হেয় গেছ।
াকৃিতক িনবাচন : চালস ডারউইন এবং আলে ড রােসল ওয়ােলস াধীনভােব িববতেনর য ি য়া
আিব ার কেরিছেলন তা এভােব কাজ কের :
ক) জনসংখ া সবদা জ ািমিতক অ পােত বৃি পায়।
খ) জনসংখ া বৃি পেত থাকেলও একিট াকৃিতক পিরেবেশ জনসংখ া সবসময় িনিদ সীমার
মেধ থােক।
গ) পিরেবেশ একিট ‘অি ে র সং াম’ থােক। ফেল উৎপািদত সকল জীেবর পে বঁেচ থাকা
স ব হয় না।
ঘ) িতিট জািতর সদ েদর মেধ বিচ তথা ভ ািরেয়শন আেছ।
ঙ) অি ে র িনর র সং ােমর মধ িদেয় চলার সময় য জািতর সদ েদর মােঝ পিরেবেশ িটেক
থাকার জ অিধক উপেযাগী বিশ আেছ তারাই সেবা সংখ ক বংশধর রেখ যেত পাের। আর
যােদর মােঝ পিরেবশ উপেযাগী বিশ কম তােদর বংশধরও কম হয়, যার ফেল এক সময় তারা
িবলু ও হেয় যেত পাের। িববতেনর
াপেট এই ি য়ািটেকই বলা হয় ‘ েভদক জননগত
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সাফল ’55।
শষ পেয় টিটই সবেচেয়
পূণ। াকৃিতক িনবাচন এবং এর মাধ েম ঘটা িববতনীয় পিরবতন
একিট িনিদ অ েল ঘেট। সই িনিদ পিরেবেশ জািতর সদ রা ক সবেচেয় বিশ বংশধর রেখ
যােত পাের, তথা ক সবেচেয় সফলভােব িনেজর িজনেক পরবতী জে
বািহত করেত পাের, তার
ওপর িববতেনর ি য়া িনভর কের। িববতেনর কােনা িনিদ ল
নই, জািতর গিত কানিদেক
হেব, বা এর মাধ েম আেদৗ কােনা কৗশলগত ল অিজত হেব িকনা এ স েক াকৃিতক িনবাচেনর
িকছুই বলার নই। এমনিক িববতেনর মাধ েম মা ষ সৃি হেতই হেব বা বুি ম া নামক কােনািকছুর
িববতন ঘটেতই হেব এমন কােনা কথাও নই। িববতন কােনা িসঁিড় বেয় উপেরর িদেক ওেঠ না, বা
কােনা িপরািমেডর চূড়ায় উঠেত চায় না। এমন ভাবার কােনাই কারণ নই য, মা ষ তিরর ল
িনেয় এতকাল ধের াকৃিতক িনবাচন কাজ কেরেছ। বরং িববতেনর মাধ েম সৃ অসংখ ল হীন
শাখা- শাখারই একিটেত মা েষর অব ান। তাই িনেজেদর সৃি র সরা জীব বেল য পৗরািণক ধারণা
আমােদর িছল সটারও কােনা ব ািনক িভি নই। কারণ সরা বেল িকছু নই, সেবা বলা যেত
পাের, মা ষ সবেচেয় উ ত মি ে র অিধকারী, যটা হয়ত িটেক থাকার জ আমােদর বাড়িত িবধা
িদে । আর মা েষর এত উ িতর পছেনও মূল কারণ িক
েভদক জননগত সাফল । আমরা
অেনক বংশধেরর জ িদেত পাির, এমনিক তারা পূণবয় হওয়ার পূব পয তােদর ভরণেপাষণও
করেত পাির। অব এই বিশ উে া জনসংখ ার িবে ারণ ঘিটেয় আবার আমােদর িবলু ও কের
িদেত পাির।

িববতন ধুই একিট ত নয়
িববতনেক উে
কের সৃি বাদীেদর সবেচেয় চািরত সে হ, িববতন ধুই একিট ত , এর কােনা
বা বতা নই। সিত ই িক তাই? িব ানীরা বা েব ঘেট না, এমন কােনািকছু িনেয় কখনও ত
দান
কেরন না। বা বতা কােক বেল? কােনা পযেব ণ যখন বারবার িবিভ ভােব মািণত হয় তখন তােক
আমরা বা বতা বা সত (fact) বেল ধের নই।
ােণর িববতন ঘটেছ। িতিট জািত ত ভােব সৃি করা হয় িন, বরং ােণর উ েবর পর থেক
িতিনয়ত পিরেবেশর িবিভ
ভােবর কারেণ এক জািত িববিতত হেয় অ
জািতেত পা িরত
হেয়েছ। এপ (Ape)- রা রােত ঘুমােলা, সকােল উেঠ দখেলা তারা সবাই হােমােসিপেয়ে
পা িরত
হেয় গেছএমন না, এিট ল বছের পিরেবেশ িটেক থাকার জ
ু
ু পিরবতেনর ফসল।
জািত এক প থেক আেরক েপ িববিতত হেত পাের না, এটা এই যুেগ এেস মেন করাটা পাপ,
যখন দখা যায়, চিনকরা যাগােযাগ খরচ কমােনার জ
গাল তরমুজেক চারেকাণা কের ফেলেছ।
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কবুতর,
েরর ি িডং স েকও আমরা সবাই অবগত। মা কেয়ক জে ই এক জািতর
র
থেক আেরক জািতর উ ব হয়, সখােন পিরেবশ পেয়েছ ল - কািট বছর। ‘ হায়াই ইভুিলউশন
ইজ ু’ বইিটেত লখক জির কােয়ন বেলন
িতিদন, কেয়কশত পযেব ণ এবং পরী া ব ািনক জানােল কািশত হয় ... এবং এেদর িতিট
িববতেনর সত তা িনি ত কের। খুঁেজ পাওয়া িতিট জীবা , িসেকােয় কৃত িতিট িডএনএ মাণ
কের একিট সাধারণ পূবপু ষ থেক িববতেনর মাধ েম িতিট জািতর সৃি হেয়েছ। াকক ামি য়ান িশলায় আমরা
পায়ী কােনা াণীর জীবা পাই িন , পাই িন পালিলক িশলার একই
ের মা ষ এবং ডাইেনাসেরর জীবা । ল ািধক স াব কারেণ িববতন ভুল মািণত হেত পারত,
িক হয় িন

িতিট পরী ায় স সাফেল র সােথ মািণত হেয়েছ।

তরাং আমােদর পযেব ণল
ােনর মাধ েম আমরা অ ধাবন করেত পাির, িববতন একিট
বা বতা। এখন পযেব ণল
ানেক ব াখ া করার জ ই েয়াজন হয় ব ািনক তে র। যমন গাছ
থেক আেপল পেড়, এিট একিট বা বতা, এেক ব াখ া করা হয় িনউটেনর মহাকষ ত ারা। ত
কােনা সাধারণ বাক নয়, বা বতা ব াখ া করার জ িব ানীরা থেম একিট হাইেপািথিসস ি র
করান। পরবতীকােল এই হাইেপািথিসসেক অ া
ব ািনক সূে র মাধ েম আঘাত করা হয়। যিদ
যৗি কভােব একিট হাইেপািথিসস শষ পয অপিরবিতত থাকেত পাের এবং ত , পেরা
মাণ
এেক সমথন কের তখন এেক একিট ব ািনক ত উপািধ দওয়া হয়। িববতনেক য ত ারা ব াখ া
করা হয়, তার নাম ‘ াকৃিতক িনবাচন ত ’।
াকৃিতক িনবাচন ত িনেয় ডারউইন একিদেক যমন িনঃসংশয় িছেলন অপরিদেক িছেলন ি ধা ।
কারণ ল - কািট জািতর মেধ কােনা িনিদ একিট জািতর এই তে র বাইের উ ব হওয়া ত িটেক
বািতল কের দওয়ার জ যেথ । দীঘ িবশ বছর িবিভ
মাণ সং েহর পর একিট িবেশষ ঘটনার
কারেণ ডারউইন ১৮৫৮ সােল ত িট কাশ কেরন56। তারপর থেকই িববতনবাদ িব ানীেদর ছুিরর
তেল বাস করেত থােক। গত দড়শ বছর ধের িবিভ ভােব িববতন ত েক পরী া করা হেয়েছ, এিট
কখেনাই ভুল মািণত হয় িন। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, িতটা নতুন ফিসল আিব ার িববতন তে র
জ একিট পরী া। একিট ফিসলও যিদ িববতেনর ধারার বাইের পাওয়া যায় সই মা ত িট ভুল বেল
মািণত হেব। একবার িব ানী জিব এস হালেডনেক িজ াসা করা হেয়িছল কীভােব িববতনেক ভুল
মাণ করা যায়? উ ের হালেডন বেলিছেলন57
কউ যিদ াক- ক ামি য়ান যুেগ খরেগােশর ফিসল খুঁেজ পায়।
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বলা বা ল এধরেনর কােনা ফিসলই এ পয আিব ৃত হয় িন। না হওয়ারই কথা, কারণ িব ানীরা
িববতেনর য ধারািট আমােদর িদেয়েছন তা হেলা :
মাছ → উভচর → সরীসৃপ →

পায়ী াণী।

খরেগাশ যেহতু একিট পুেরাপুির
পায়ী াণী, সেহতু সিট িববিতত হেয়েছ অেনক পের এবং িবিভ
ধােপ (মাছ থেক উভচর, উভচর থেক সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেক শষ পয খরেগাশ), তাই এর জ
সময় লেগেছ িব র। াক- ক ামি য়ান যুেগ খরেগােশর ফিসল পাওয়ার কথা নয়, কারণ িববতন ত
অ যায়ী এ সময় ( াক- ক ামি য়ান যুেগ) থাকার কথা কতক েলা আিদম সরল াণ  যমন
সায়েনাব াকেটিরয়া (ফিসল রকডও তাই বলেছ)। আর
পায়ী াণীর উ ব ঘেটেছ ােয়ািসক যুেগ
( াক- ক ামি য়ান যুগ শষ হওয়ার ৩০ কািট বছর পের)। কােজই কউ সই াক- ক ামি য়ান যুেগ
খরেগােশর ফিসল খুঁেজ পেল তা সােথ সােথই িববতন ত েক ন াৎ করার জ যেথ হেতা।
তে র আেরকিট
পূণ বিশ অ মান করা। যার মাধ েম এিটেক ভুল মােণর েযাগ থােক।
আধুিনক িপঁপড়ােদর পূবপু েষর ফিসল কাথা থেক পাওয়া যােব সটা িববতন ত িদেয় অ মান
কের সত তা যাচাই করা হেয়েছ। ডারউইন িনেজই বেল িগেয়িছেলন, মা েষর পূবপু েষর জীবাে র
স ান িমলেব আি কায় এবং জীবা িব ানীরা স ান পেয়েছন এমন অেনক জীবাে র। একিট
অ মানও যিদ ভুল হেতা তাহেল আমরা িনেমেষই িববতনেক বািতল কের িদেত পারতাম, িক হয় িন।
মু মনার িববতন আকাইেভ এই তে র
পূণ ব অ মােনর তািলকা পাওয়া যােব58।
তেব এতসব িকছুর মেধ আমােদর ি য় একিট উদাহরণ দই। ডারউইেনর ত মেত, াকৃিতক
িনবাচেনর কাজ করেত হাজার হাজার কািট বছর েয়াজন। িক ডারউইেনর বই কােশর সময়ও সকল
মা ষ বাইেবলীয় ব াখ া অ যায়ী মেন করত, পৃিথবীর বয়স মােট ছয় হাজার বছর। ১৮৬৬ সােল িবখ াত
পদাথ িব ানী উইিলয়াম থমসন (পরবতী লড কলিভন উপািধেত ভূিষত) িববতন ত েক চ ােল
কেরিছেলন। থমসন রাসায়িনক শি
এবং মাধ াকষণ এই ইিট ি য়ার মাধ েমই আলাদা
আলাদাভােব সূেযর বয়স িনধারণ কের দখান, মাধ াকষণ বল ব বহার করেল সূে যর বয়স সবেচেয় বিশ
পাওয়া যায় এবং সটাও িকনা হে মা কেয়ক’শ ল বছর। এছাড়াও তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ
ব বহার কের থমসন এটাও মাণ কেরন য, মা কেয়ক ল বছর আেগও পৃিথবীর তাপমা া এতই
বিশ িছল য সখােন কােনা রকম ােণর উৎপি ঘটা িছল এেকবােরই অস ব ব াপার। তরাং
িববতন হওয়ার কারণ িহেসেব ডারউইন য াকৃিতক িনবাচন এবং এিটর য কািট বছেরর ি য়াকােলর
কথা বলেছন, তা অবা ব।
মজার ব াপার হেলা, সই সময় িনউি য়ার শি স েক অ াত িছেলন পদাথিব ানীরা। িবংশ
শতেকর থমিদেক শি র এই প আিব ার হওয়ার পর িব ানীরা বুঝেত পারেলন, মাগত
িনউি য়ার িবি য়ায় শি উৎপাদেনর মাধ েম সূয এবং সকল তারা কািট বছেররও বিশ সময় একিট
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ি ত শি র উৎস িহেসেব িবদ মান থােক। তরাং কলিভন বুঝেত পারেলন, সূয এবং পৃিথবীর বয়স
িনধারেণর জ তার করা িহসাবিট ভুল, এবং িতিন সটা ১৯০৪ সােলর ‘ি িটশ অ ােসািসেয়শন িমিটং’এ আংিশকভােব ীকারও কের নন। তরাং িববতন ত েক এমন একিট শি র উৎেসর অ মানদাতাও
বলা যায়59! উে খ িবংশ শতা ীর মাঝামািঝ সমেয় এেস পৃিথবীর িনভুল বয়স িনধারণ করা হয়, যা ায়
সােড় চারশ’ কািট বছর।

িববতেনর সত তা
সত তা মাণ করা যায় সবিদক িদেয়ই, তেব এইখােন আমরা মা েষর িববতন িনেয়ই আেলাচনা কের
দিখ িববতন তে র দািব কেতাটা সিঠক। িববতেনর মাণ িহেসেব দীঘিদন ধের ফিসল রকডেকই
ব বহার করা হেয়েছ। িক আণিবক জীবিবদ া এবং কাষবংশগিতিবদ া িবকােশর পর এখন আর ফিসল
রকেডর কােনা দরকার নই। িজনত িদেয়ই চমৎকারভােব বেল দওয়া যায় আমােদর বংশগিতধারা।
জীবিব ােনর এই শাখার মাধ েম, আমােদর পূব পু ষ কারা িছল, তােদর বিশ
কমন িছল অথবা
দখেত কমন িছল, সব িনণয় করা হেয়েছ। দখা গেছ ফিসল রকেডর সােথ অ ের অ ের িমেলেছ
তা।
জীবিব ানীরা আমােদর পূবপু েষর য ধারাটা িদেয়েছন, সটা হেলা :
মা ষ→ নরবানর →পুেরােনা পৃিথবীর বানর → িলমার
মাণ এক
র েক জমাট বাঁধেত িদেল এক ধরেনর তরল পদাথ পৃথক হেয় আেস, যার নাম িসরাম। এেত থােক
অ াি টেজন। এই িসরাম যখন অ
াণীর শরীের েবশ করােনা হয়, তখন উৎপ হয় অ াি টবিড। উদাহরণ
িহেসেব বলা যায়, মা েষর িসরাম যিদ আমরা খরেগােশর শরীের েবশ করাই তাহেল উৎপ হেব অ াি ট
িহউমান িসরাম। যােত থাকেব অ াি টেজন। এই অ াি ট িহউমান িসরাম অ মা েষর শরীের েবশ করােল
অ াি টেজন এবং অ াি টবিড িবি য়া কের অধঃে প বা তলািন উৎপ হেব। যিদ একিট অ াি ট িহউম ান
িসরাম আমরা যথা েম নরবানর, পুেরােনা পৃিথবীর বানর, িলমার ভৃিতর িসরােমর সােথ মশাই তাহেলও
অধঃে প তির হেব। মা েষর সােথ য াণী েলার স েকর নকট সবেচেয় বিশ িবদ মান সই
াণী েলার ে তলািনর পিরমাণ বিশ হেব, যত দূেরর স ক তত তলািনর পিরমাণ কম হেব। তলািনর
পিরমাণ িহসাব কের আমরা দিখ, মা েষর ে সবেচেয় বিশ তলািন পাওয়া যাে , নরবানেরর ে
আেরকটু কম, পুরােনা পৃিথবীর বানেরর ে আরও কম। অথাৎ অ মটা হয়
মা ষ → নরবানর → পুেরােনা পৃিথবীর বানর → িলমার।

অ সং ানিবদেদর মেত উি িখত
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জািত হে মা ষ। তাই মা েষর ে তলািনর পিরমাণ পাওয়া যায় সবেচেয় বিশ আর িলমােরর
ে সবেচেয় কম। দখা যাে িববতন য অ েম ঘেটেছ বেল ধারণা করা হেয়েছ র রস
িব ােনর ‘অ াি টেজন অ াি টবিড’ িবি য়াও স ধারাবািহকতােকই সমথন কের।
মাণ ই

কৃিতেত মােঝ মােঝই লজ িবিশ মানব িশ জ িনেত দখা যায়। এছাড়াও পছেন পা িবিশ িতিম,
ঘাড়ার পােয় অিতির আঙুল িকংবা পছেনর িফন যু ডলিফনসহ শরীের অসংগিত িনেয় াণীর জে র
চুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনটা কন হয়, এর উ র িদেত পাের কবল িববতন ত ই।
িববতেনর কােনা এক ধােপ অ লু হেয় গেলও জনপুে র িজেন ফেনাটাইপ বিশ িহেসেব িডএনএ
সই তথ রেখ দয়। যার ফেল িবরল িকছু ে তার পুনঃ কাশ ঘেট।
২। িববতন ত অ যায়ী পূব িবকিশত অ - ত
থেকই নতুন অে র কাঠােমা তির হয়। িবিভ ম দ ী
াণীর সামেনর হাত বা অ পেদর মেধ তাই ল ণীয় িমল দখা যায়! ব াঙ, িমর, পািখ, বা ড়, ঘাড়া,
গ , িতিম মাছ এবং মা েষর অ পেদর গঠন ায় একই রকম।
৩। পৃিথবীেত অগিণত জািত থাকেলও সবেচেয় মজার ব াপার হেলা, ভতের আমরা সবাই ায় একই।
আমরা সবাই ‘কমন িজন’ শয়ার কের থািক। পূবপু েষর সােথ যত বিশ নকট িবদ মান, শয়ােরর
পিরমাণও তত বিশ। যমন, িশ াি আর আধুিনক মা েষর িডএনএ* শতকরা ৯৮% একই,
র আর
মা েষর ে সটা ৭৫% আর ড ােফািডল ফুেলর সােথ ৩৩%।
৪। চারপাশ দখা হেলা। এবার আ ন একবার িনেজেদর িদেক তাকাই।
ক) েয়াদশ হাড় : বাংলােদশ িমিলটাির অ াকােডিমেত ভিত হওয়ার েযাগ পেলা আমার এক ব ।ু বা
পটরা বি কের স চেল গল িনংেয় চ ােমর ভািটয়ািরেত। ছয় স াহ ডলা খাবার পর িমিলটাির
অ াকােডিমর িনয়ম অ যায়ী একিট ফাইনাল মিডক াল পরী া হয়। সই পরী ায় আমার ব ুর দহ
পরী া কের দখা গল, তার পাঁজের এক সট হাড় বিশ। আধুিনক মা েষর যখােন বােরা সট হাড়
থাকার কথা আমার ব ুর আেছ তেরািট। ফল প তােক িমিলটাির অ াকােডিমর িশ ণ থেক অব াহিত
দওয়া হেলা।
পিরসংখ ান থেক পাওয়া যায়, পৃিথবীর আটভাগ মা েষর শরীের এই েয়াদশ হােড়র অি পাওয়া যায়।
যিট িকনা গিরলা ও িশ াি র শারীিরক বিশ । মা ষ য, এক সময় াইেমট থেক িববিতত হেয়েছ এই
আলামেতর মাধ েম সিটই বাঝা যায়।
১।

মা েষর দহ অসংখ কাষ িদেয় গিঠত। িতিট কােষর একিট ক থােক যার নাম িনউি য়াস। িনউি য়াস- এর ভতের থােক ােমােজাম,
জাড়ায় জাড়ায়। এেকক জািতর িনউি য়ােস ােমােজাম সংখ া এেকক রকম। যমন মানব কােষর িনউি য়ােস ২৩ জাড়া ােমােজাম
থােক। িতিট ােমােজাম- এর ভতের থােক িডএনএ এবং ািটন। িডএনএ এক ধরেনর এিসড যা দেহর সকল কাজকম িনয় ণ কের।
কৃতপে
ােমােজাম- এর ভতের কী ধরেনর ািটন তির হেব তা িডএনএ িনধারণ কের। এসব ািটেনর মাধ েমই সকল শারীরবৃ ীয়
কাজ সংঘিটত হয়। িডএনএ-র আেরকিট কাজ হে রি েকশন তথা সংখ াবৃি । িডএনএ িনেজর ব িতিলিপ তির করেত পাের, িডএনএই
যেহতু জীবেনর মূল তাই আেরকিট িতিলিপ তির হওয়ার অথই আেরকিট জীবন তির হওয়া, এভােবই জীেবর বংশবৃি ঘেট। মাটকথা
িডএনএ জীবেনর মৗিলক একক এবং কাযকির শি , সই জীেবর সকল কাজকম পিরচালনা কের এবং তার থেক আেরকিট জীেবর উৎপি
ঘটায়। িডএনএ-র মেধ তাই জীেবর সকল বিশ ও বংশবৃি র তথ জমা করা থােক। িডএনএ-র মেধ থােক িজন, িজেনর িসেকােয় ই
জীবেদেহর সকল তেথ র ভা ার।
*
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খ) লেজর হাড় : মা েষর আিদ পূবপু ষ াইেমটরা গােছ ভারসাম র া করার জ লজ ব বহার করত।
গাছ থেক িনেচ নেম আসার পর এই লেজর েয়াজনীয়তা ফুিরেয়েছ। িক আমােদর শরীের ম দে র
একদম িনেচ সই লেজর হােড়র অি পাওয়া যায়।

িচ : মা েষর লেজর হাড়

গ) আে ল দাঁত : পাথুের অ পািত আর আ েনর ব বহার জানার আেগ মা ষ মূলত িনরািমষাশী িছল।
তখন তােদর আে ল দাঁেতর েয়াজনীয়তা থাকেলও আমােদর তা নই, যিদও আে ল দাঁেতর অি এখনও
রেয় গেছ।
ঘ) অ ােপি ড : আমােদর পূবপু ষ াইেমটরা িছল তৃণেভাজী। তৃণজাতীয় খাবাের সলুেলাজ থােক। এই
সলুেলাজ হজম করার জ তােদর দেহ অ ােপি ড
বশ বড় িছল। ফেল িসকােম চুর পিরমাণ
ব াকেটিরয়ার থাকেত পারত যােদর মূল কাজ িছল সলুেলাজ হজেম সহায়তা করা। সমেয়র সােথ সােথ
আমােদর পূবপু ষেদর তৃণজাতীয় খাবােরর ওপর িনভরশীলতা কমেত থােক, তারা মাংসাশী হেত
কের।
আর মাংসাশী াণীেদর অ ােপি ডে র কােনা েয়াজন নই, েয়াজন পেড় বৃহৎ পাক লীর। ফেল
অেপ াকৃত ছাট অ ােপি ড এবং বড় পাক লীর াণীরা সং ােম িটেক থাকার সামথ লাভ কের, হািরেয়
যেত থােক বািকরা। পূবপু েষর ৃিতিচ িহেসেব সই অ ােপি ড আমরা এখনও বহন কের চলিছ।
ঙ) গােয়র লাম : মা ষেক অেনক সময় ‘ন বাঁদর’ বা ‘ নেকড এপ’ নােম সে াধন করা হয়। আমােদর
অেনক ব ুবা বেদর মেধ ই লামশ শরীেরর অি
দখা যায় এখনও। আমরা লামশ াইেমটেদর থেক
িববিতত হেয়িছ বেলই এই আলামত এখনও রেয় গেছ।

48

প ােলর চাখ
িববতনতে র সমােলাচনাকারীরা সবেচেয় বিশ আঙুল তুেলেছন মা েষর চােখর িদেক। চােখর মেতা
এমন িনখুঁত এবং জিটল একিট য কীভােব দব পিরবতন (i¨vÛg িমউেটশন), াকৃিতক িনবাচেনর
মাধ েম সৃি হেত পাের? হাক না শত সহ বছর।
একিট ক ােমরার মেতা চােখরও আেলাকরি ক ীভূত করার জ ল , আেলাকরি র পিরমাণ
িনয় ণ করার জ আইিরস, আর এই আেলাকরি
থেক ছিব আিব ার করার জ একিট
ফেটািরেস র েয়াজন। এই িতনিট য াংশ একসােথ কাজ করেলই কবল চাখ িদেয় িকছু দখা
স ব হেব। যেহতু িববতন ত মেত, িববতন ি য়া চেল ের েরতাহেল ল , রিটনা, চােখর
মিণ সবকয়িট একসােথ একই ধরেনর উৎকষ সাধন করল কীভােব? িববতন সমােলাচনাকারীেদর
এটাই।
ক ামি য়ান যুেগ শরীেরর ওপর আেলাক সংেবদনশীল ছাট একিট ানিবিশ াণীরা আেলার িদক
পিরমােপর মাধ েম ঘাতক াণীেদর হাত থেক বঁেচ যাওয়ার অিত সামা
েযাগ পত। সমেয়র
সােথ সােথ এই রিঙন সমতল ানিট ভতেরর িদেক ডেব িগেয়েছ, ফেল তােদর দখার মতা সামা
বেড়েছ। গভীরতা বাড়ার পাশাপািশ পরবতীকােল আেলা ঢাকার ান স হেয়েছ। অথাৎ দখার
মতা আরও পির ার হেয়েছ। িতিট ু ািত ু পিরবতন াণীেক সামা হেলও িটেক থাকার
িবধা িদেয়েছ।
ইেডেনর লু ড িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড ান এিরক িনলসন গেবষণার মাধ েম বর কের দখান
য, কীভােব একিট াণীর শরীেরর ওপর আেলাক সংেবদনশীল ছাট এবং রিঙন ান পরবতীকােল
মা েষর চােখর মেতা জিটল যে পিরবিতত হেত পাের।

িচ

: িপংপং ডমেনে শন।

উপেরর ছিব িট ল ক ন। বাম থেক ি তীয় ছিবেত একিট ম, যখােন একিট মা বািত বা
আেলার উৎস আেছ। থম ছিবেত হােত ধরা থাকা বাডিট িদেয় আমরা স উৎেসর িদেক তাকাই।
সবেচেয় বােমর গেত সমতল কাগজ লাগােনা। যার মাধ েম আমরা ধু বুঝেত পারিছ আেলা আেছ।
িক কাথা থেক আেলা বর হে িকংবা বািতিট কাথায় তমন িকছুই জানা যাে না। তারপেরর
গেত একিট িপংপং বল রাখা। য বলিটর আেলা েবেশর ানিট চওড়া আর গভীরতা কম। এর
মাধ েম আেগর সাদা কাগজ থেক িকছুটা ভােলাভােব আেলার উৎস স েক ধারণা করা স ব হে ।
তারপেররটার আেলা েবেশর ান আেগরটার চেয় সং িচত এবং গভীরতা বিশ। সব ডােনরটার
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আেলা েবেশর ান সবেচেয় সং িচত এবং গভীরতা সবেচেয় বিশ। আর এিট িদেয়ই আমরা
সবেচেয় ভােলাভােব আেলািটর উৎস বুঝেত পারিছ।
এখন াকৃিতক িনবাচন ত অ যায়ী, িতিট পিরবতনই াণীেক িকি ৎ হেলও আ মণকারীর
হাত থেক বাঁচার িবধা দান কেরেছ। যারা সামা
দখেত পাে তােদর বঁেচ থাকার স াবনা
বেড়েছ, বেড়েছ তােদর স ান বংশবৃি র স াবনা। অপরিদেক অথবরা হািরেয় গেছ। ধীের ধীের
বংশা েম উ িত হেয়েছ দৃি শি র। সমেয়র সােথ সােথ
র এই আেলাক সংেবদনশীল ান
রিটনায় পিরণত হেয়েছ, সামেন একিট লে র সৃি হেয়েছ।
ধারণা করা হয়, াকৃিতকভােব লে র সৃি হেয়েছ যখন চাখেক পূণ কের রাখা
তরেলর
ঘন সমেয়র সােথ সােথ বেড়েছ। ছিবেত দখুন, সাদা অংশিট তির হে
চাখেক পূণ কের রাখা
তরেলর মাধ েম। তরেলর ঘন যত বেড়েছ লে র গঠন তত ভােলা হেয়েছ, খর হেয়েছ
দৃি শি ।
বেল রাখা েয়াজন িব ানীেদর তির করা চােখর িববতেনর িতিট র বতমােন জীিবত াণীেদর
মেধ ই ল করা যায়। এছাড়াও ধু আেলাক সংেবদনশীল ান িবিশ
াণী িছল আজ থেক ৫৫
কািট বছর আেগ। িব ানীরা গণনা কের বর কেরেছন, এই আেলাক সংেবদনশীল ানিট মা েষর
চােখর মেতা হওয়ার জ সময় েয়াজন মা ৩৬৪ হাজার বছর।
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তরেল পিরপূণ।

তরল ঘন হে

িচ : পূণা

চােখর উ েবর িবিভ

র
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িডজাইন না ব াড িডজাইন?
মা েষর চােখর অি পেটর ভতের এক ধরেনর আেলা াহী কাষ আেছ যারা বাইেরর আেলা হণ
কের এবং এক
অপিটক নােভর (আেলাক াহী জাল) মাধ েম তােক মি ে পৗঁছেনার ব ব া কের,
ফেল আমরা দখেত পাই। িক মজার ব াপার হেলা, অি পেটর িঠক সামেন এই ায়ু েলা জােলর
মেতা ছড়ােনা থােক, এবং এই ায়ু েলােক য র নালী েলা র সরবরাহ কের তারাও আমােদর
অি পেটর সামেনই িব ৃত থােক। ফেল আেলা বাধা পায় এবং আমােদর দৃি শি িকছুটা হেলও কেম
যায়। ায়ু েলার এই অ িবধাজনক অব ােনর কারেণ আমােদর চােখ আেরকিট বড় সম া দখা
িদেয়েছ। ায়িবক জালিট মি ে পৗঁছেনার জ অি পটেক ফুেটা কের তার িভতর িদেয় পথ কের
িনেয়েছ। এর ফেল সৃি হেয়েছ একিট অ িব র (blind spot)60।

িচ : মা েষর চােখর ভতের তির হওয়া অ িব ।

র, িবড়াল িকংবা ঈগেলর দৃি শি
য মা েষর চােখর চেয় বিশ তা সবাই জােন। মা ষ তা
বলেত গেল রাতকানা, িক অেনক াণীই আেছ রােত খুব ভােলা দখেত পায়। আবার অেনক াণীই
আেছ যােদর চােখ কােনা অ িব
নই। যমন, ুইড বা অে াপাস। এেদর মা েষর মেতাই এক
ধরেনর ল এবং অি পটসহ চাখ থাকেলও অপিটক নাভ েলা অি পেটর পছেন অব ান কের
এবং তার ফেল তােদর চােখ কােনা অ িব র সৃি হয় িন।
মা েষর চােখর এই সীমাব তােক অেনেকই ‘ব াড িডজাইন’ বেল অিভিহত কের থােকন। অব
চাখ িদেয় যেহতু ভােলাভােবই কাজ চািলেয় নওয়া যাে তাই ‘ব াড িডজাইন’- এর মেতা শ
েয়ােগ নারাজ জীবিব ানী কেনথ িমলার। তাঁর মেত, চােখর এমন হওয়ার কারণ িববতন ত িদেয়
বশ ভােলাভােব বাঝা যায়61। িববতন কাজ কের ধু ইেতামেধ তির বা িবদ মান গঠনেক পিরবতন
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Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution reveals a Universe Without Design, London, New York, : Norton, 1987

পৃ া নং ৯৩।
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Kenneth R. Miller, ‘Life’s Grand Design’, পৃ

া নং ২৪-৩২।

52

করার মাধ েম, স নতুন কের িকছু সৃি বা বদল করেত পাের না। মা েষর মেতা ম দ ী াণীর চাখ
সৃি হেয়েছ অেনক আেগই সৃি হওয়া মি ে র বাইেরর িদেকর অংশেক পিরবতন কের। ব কাল ধের
িববতন ি য়ায় মি ে র বাইেরর িদক আেলাক সংেবদনশীল হেয়েছ, তারপর ধীের ধীের অি পেটর
আকার ধারণ কেরেছ। যেহতু মি ে র পুেরােনা মূল গঠনিট বদেল যায় িন, তাই জােলর মেতা ছিড়েয়
থাকা ায়ু েলাও তােদর আেগর অব ােনই রেয় গেছ। িক অ িদেক ুইড জাতীয় াণীর চাখ
িববিতত হেয়েছ তােদর চামড়ার অংশ থেক, মি ে র অংশ থেক নয়। এে ে
েকর ায়ু েলা
মি ে র মেতা িঠক বাইেরর ের না থেক ভতেরর ের সাজােনা থােক, আর এ কারেণই ায়ু েলা
চােখর অি পেটর সামেন নয় বরং পছেনই রেয় গেছ। চােখর ে তাই ড িডজাইন বা ব াড
িডজাইন তক অ াসি ক। এটােক তা িডজাইনই করা হয় িন।
িববতেনর পেথ অ ত চি শ রকমভােব চাখ তির হেত পারত62। আেলাক- র ী শনা এবং
ক ীভূত করার আটিট িভ উপােয়র স ান িদেয়েছন িনউেরা-িব ানীরা63। িক পিরেবশ এবং
াকৃিতক িনবাচেনর যুে অসংখ সমাধােনর মেধ একিট সমাধান িটেক িগেয়েছ। সংে েপ, চােখর
গঠন যিদ বাইেরর কারও হ ে প ব তীত, ধু ব গত ি য়ায় উ ব হেতা তাহেল দখেত যমন
হওয়ার কথা িছল িঠক তমনই হেয়েছ। চােখর গঠেন কারও হাত নই, নই কােনা মহাপরা মশালী
নকশাকারেকর িনপুণতা।
অস ব তা
বতমান সমেয়র সবেচেয় জনি য় ইসলািম পি ত জািকর নােয়েকর িববতন ত িনেয় সাত িমিনেটর
লকচারিট আমার খুবই ি য়। সাত িমিনেট ায় ২৮িট িমথ া বা ভুল কথার মাধ েম জািকর নােয়ক
ডারউইেনর িববতন ত ভুল মাণ করেত না পারেলও সৃি বাদীরা কতটা অ তা িঠকই মাণ
কেরেছন64। এই সাত িমিনেটর মেধ মা পাঁচ সেক ড সময় জািকর নােয়ক িববতন ঘটার ‘স াবনা ’
িনেয় আেলাচনা কেরেছন হাসেত হাসেত, কারণ তার মেত, এটা সবাই বুঝেত পাের এপ (Ape) থেক
িববিতত হেয় মা ষ হওয়ার স াবনা কী পিরমাণ ু । ায় সকল সৃি বাদীরা এক জািত থেক অ
জািতেত পা িরত হওয়ার স াবনােক ‘শূে র কাছাকািছ’ রায় িদেয় িববতন ত েক বািতল কের
দন।
অেনেক অেনকভােব বলেলও সবেচেয় যথাযথ যুি টা এমন, এক াণী থেক অ
াণীেত
পিরবতেনর জ আলাদা-আলাদা অসংখ িমউেটশন হেত হেব। িতিট িমউেটশন হওয়ার স াবনাই
যখােন ায় শূে র কাছাকািছ, সখােন সব েলা একসােথ হেয় আলাদা একিট াণী সৃি হওয়া
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অক নীয় ব াপার। ধরা যাক, একিট ছ ার িট পাঁচবার িনে প করা হেব। পাঁচবার িনে েপ যিদ
পযায় েম ৩, ২, ৬, ২, ৫ উেঠ আেস তাহেল ধের নওয়া হেব য একিট াণী থেক আেরকিট াণী
িববিতত হেলা। এখন পাঁচবার ছ া িনে প কের ৩, ২, ৬, ২, ৫ পাওয়ার স াবনা 16 ×16 ×16 ×16 ×16 বা
1
7776

= ৭৭৭৬ বাের একবার। একিট নতুন

জািতর িববতন িকংবা একিট নতুন অে র িববিতত

হওয়ার স াবনা এরেচেয় অেনক অেনক কম, তরাং িববতন একিট অস ব ব াপার!
কােডর উদাহরেণ স াবনার য িচ তুেল ধরা হেয়েছ তােত আপি না থাকেলও িববতেনর সােথ এেক
মলােনা মারা ক িটপূণ এবং অ াসি ক। চােখর ে আমরা দেখিছ, িববতন হওয়ার জ অসংখ
পথ খালা থােক। এখন একিট পথ হণ কের ফলার পর আমরা যিদ সই পথিট হণ করার স াবনা
িহসাব কির তাহেল সটা যুি সংগত হেব না। উদাহরেণর মাধ েম কথাটা পির ার করা যাক।
একিট তােসর প ােকেট বাহা িট তাস থােক। এখন দাকান থেক প ােকট িকেন, আমরা টিবেলর
ওপর স েলা সাজালাম। ধির, আমােদর সামেন ১০৬৮ (১ এরপর ৬৮ শূ ) িট তাস আেছ। এখন
তাস েলােক ব ায় ভের ঝাঁকােত
কির। ঝাঁকােনা শেষ আমরা ব া থেক ছয়িট কাড বর করব। ধরা
যাক, আমরা থেম পলাম
ড- এর ট া। এরপর যথা েম ডাইেসর সাত, াবেসর দশ, াবেসর
িবিব, ডাইেসর ই, হাটেসর রাজা। এখন হােতর মেধ া অ েমর পাঁচিট তাস ধের আমরা যিদ ১০৬৮
িট তােসর মধ থেক এেদর পাওয়ার স াবনা বর কের বিল য, া অ মিট পাওয়ার স াবনা অত
ু , তরাং এই পাঁচিট তাস পাওয়া অস ব, তাহেল কী হেব? হেব না। ব ায় ঝাঁিক িদেয় পাঁচটা হাক,
দশটা হাক, য কয়িট তাসই আমরা বর কির না কন, সবসময়ই একিট অ ম পাব এবং সবসময়ই সই
িনিদ অ ম পাওয়ার স াবনা শূে র কাছাকািছ হেব। তার মােন এই না য আমােদর স াবনা িহসাব
শষ করার পর হাত থেক তাস েলা উধাও হেয় যােব।
িববতন ত অ সাের, ইত তিবি
িমউেটশেনর কারেণ অসংখ ভ ািরেয়শন সৃি হয়। ব াপারটােক
তুলনা করা যায়
ড াম খলার সােথ। চার জন খেলায়াড়, ব েন সবাই ১৩িট কের তাস পােবন।
এখন এই চারজেনর মেধ এক জেনর হােত বািক িতন জন অেপ া ভােলা তাস থাকেব, তরাং িতিন
িজতেবন। কৃিতেতও নন i¨vÛg াকৃিতক িনবাচেনর কারেণ সবেচেয় উপেযাগীরা িটেক থােক, বািকরা
ঝের পেড়।
ড ােম জয়ী মা ষিটর হােতর কাড দেখ কউ যিদ ম ব কের এমন কি েনশন পাওয়া
অস ব, তাহেল তােক কী বলা যােব? একইভােব কৃিতেত ইেতামেধ িটেক থাকা এক জনেক ধের কউ
যিদ স াবনা িহসাব কের এবং বেল য স াবনা খুব কম, তরাং এিট ঘেট িন তাহেল সটা িনঃসে েহ
াি পূণ। ধু িববতন নয়, ে ও এধরেনর গণনা ভুল বেল মািণত হেয়েছ, এটা িনেয় আেলাচনা করা
হেয়েছ এই বইেয়র ‘ ডিরক হেয়েলর বািয়ং ৭৪৭ ফ ালািস’ অধ ােয়।
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িবেহ’র াস অেযাগ জিটলতা
প ােলর মেতা আেরকজন িবখ াত সৃি বােদর ব া মাইেকল িবেহ। ১৯৯৬ সােল কািশত তাঁর জনি য়
বই, ‘Darwin’s Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution’ এ িতিন ‘Irreducible Complexity’
বা াস অেযাগ জিটলতা নােম নতুন এক শ মালা পাঠেকর সামেন তুেল ধেরন। িতিন বেলন, একিট
িনিদ যে বশ কেয়কিট অংশ থােক এবং এেদর মধ থেক যেকােনা একিট অেকেজা হেল, বা না
থাকেল সিট আর কাজ কের না। িতিন তাঁর বইেয় বেলন
য সম জব ত (Biological System) নানা ধরেনর, পযায় িমক িকংবা সামা পিরবতেনর মধ
িদেয় কােনাভােবই গিঠত হেত পাের না, তােদর আিম ‘ াস অেযাগ জিটল’ (Irreducible Complex)
নােম অিভিহত কির। ‘ াস অেযাগ জিটলতা’ আমার দওয়া এক বণাঢ শ মালা যার মাধ েম আিম
পার িরক িমথি য়ায় অংশ নওয়া একািধক য াংেশর একিট িসে ম বাঝাইযার মধ থেক
একিট অংশ খুেল িনেলই িসে মিট কাজ করেব না।

ইঁ র মারার য েক িতিন উদাহরণ িহেসেব টেন আেনন। এ য িটর মেধ কেয়কিট অংশ থােক : ১.
কােঠর পাটাতন ২. ধাতব হাতুিড়, যা ইঁ র মাের, ৩. ি

ং, যার শষ মাথা হাতুিড়র সােথ আটকােনা

থােক ৪. ফাঁদ যা ি ংিটেক িবমু কের ৫. ধাতব দ যা ফাঁেদর সােথ যু থােক এবং হাতুিড়িটেক
ধের রােখ65। এখন যিদ য িটর একিট অংশ ( সিট ি ং হেত পাের, হেত পাের ধাতব কাঠােমা) না
থােক বা অেকেজা থােক, তাহেল স ূণ য িটই অ েয়াজনীয় হেয় যায়। এিট আর ইঁ রেক মারা তা
দূেরর কথা, ধরেতও পারেব না। িবেহ’র মেত, এিট াস অেযাগ জিটল িসে েমর একিট ভােলা
উদাহরণ। এখােন িতিট অংেশর আলাদা কােনা মূল নই। যখন তােদর একিট বুি মান মা ষ ারা
েয়াজন মাতােবক একি ত করা হয়, তখনই এিট কম ম হেয় ওেঠ। িঠক একইভােব িবেহ মেন
কেরন, কৃিতেত ব াকেটিরয়ার ােজলাম েলা াস অেযাগ জিটল। এ ােজলাম েলার া েদেশ
এক ধরেনর জবমটর আেছ য েলােক ব াকেটিরয়ার কাষ েলা - চালেনর কােজ ব বহার কের।
তার সােথ চাবুেকর মেতা দখেত এক ধরেনর েপলারও আেছ, য েলা ঐ আণিবক মটেরর সােথ
ঘুরেত পাের। ােপলার েলা একিট ইউিনভাসাল জেয়ে টর মাধ েম মাটেরর সােথ লাগােনা থােক।
মাটরিট আবার এক ধরেনর
ািটেনর মাধ েম জায়গামেতা রাখা থােক, য েলা িবেহ’র মেত
াটােরর ভূিমকা পালন কের। আেরক ধরেনর ািটন বুিশং পদােথর ভূিমকা পালন কের, যার ফেল
চালক দ িট ব াকেটিরয়ার মমে নেক িব করেত পাের। িবেহ বেলন, ব াকেটিরয়ার
ােজলামেক িঠকমেতা কম ম রাখেত ডজনখােনক িভ িভ
ািটন সি িলতভােব কাজ কের।
যেকােনা একিট ািটেনর অভােব ােজলাম কাজ করেব না, এমনিক কাষ েলা ভেঙ পড়েব66।
িবেহ জানেতন না য, ‘ াস অেযাগ জিটলতা’ নামক শে র ব নায় িববতনেক ভুল মােণ বই লখার
65

ব া আহেমদ, িববতেনর পথ ধের (অবসর কাশনী, ঢাকা)। অধ ায় ‘ ইে টিলেজ ট িডজাইন : সৃি তে র িববতন’।
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ায় ষাট বছর আেগই নােবল িবজয়ী হারমান জােসফ মুলার িববতেনর াস অেযাগ জিটলতা ব াখ া
কেরিছেলন, তখন থেকই সটা িবেহ ব তীত অ সকেলর কােছ িছল জীবিব ােনর সাধারণ ান
িহেসেব াত67। িবেশষত িজেনর িবেমাচন এবং িতিলিপকরণ খুবই সাধারণ, যার মাধ েম াস
অেযাগ জিটলতার মেতা বিশ সহেজই তির হেত পাের68,69। িববতেনর পথ ধের বইেয়র ,
‘ইে টিলেজ ট িডজাইন : সৃি তে র িববতন’ বে অিভিজৎ রায় এবং ব া আহেমদ অধ াপক িবেহ’র
যুি র অেযৗি কতা খ ন করেত িগেয় বেলেছন
িবেহ’র উদাহরেণ বিণত ঐ ইঁ র মারার কলিটর কথাই ধ ন। কলিট ু াইভার িদেয় খুেল এর ফাঁদ
এবং ধাতব দ িট সিরেয় িনন। এবার আপনার হােত যিট থাকেব সিট আর ইঁ েরর কল নয়, বরং
অবিশ িতনিট য াংশ িদেয় গিঠত মিশনিটেক আপিন সহেজই টাই ি প িকংবা পপার ি প িহেসেব
ব বহার করেত পারেবন। এবাের ি ংিটেক সিরেয় িনন। এবাের আপনার হােত থাকেব ইয াংেশর চািবর চইন। আবার থেম সিরেয় নওয়া ফাঁদিটেক মাছ ধরার িছপ িহেসেবও আপিন
ব বহার করেত পারেবন, িঠক যমিনভােব কােঠর পাটাতনিটেক ব বহার করেত পারেবন, ‘ পপার
ওেয়ট’ িহেসেব। অথাৎ য িসে মিটেক এত ণ াস অেযাগ জিটল বেল ভাবা হি ল, তােক আরও
ছাট ছাটভােব ভেঙ ফলেল অ া অেনক েয়াজনীয় কােজ লাগােনা যায়।
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মজার ব াপার হেলা, িববতেনর পেথ াণীেদর ধম বা ণাবিলর পিরবতন হয়। চািবর চইন থেক
পপার ি প, পপার ি প থেক আবার ইঁ র কল, ণাবিলর এমন পিরবতন (আ িরকভােব পপার
ি প বা চািবর িরং বাঝােনা হে
না) য ািণজগেতও হে
সটা িব ানীরা মাণ কের
70
দিখেয়েছন । কীভােব এমনিট ঘেট সিটর ব াখ া িববতনীয় জীবিব ােন একিট িতি ত সত । িনিদ
একিট জবয
েত এক ধরেনর কাজ করেলও াকৃিতক িনবাচেনর কারেণ মা েয় দেহর জিটলতা
বৃি র সােথ সােথ সই িনিদ য িভ ধরেনর কাজ করার মতা লাভ কের। মা েষর চােখর িববতেনর
অংেশ িঠক এমন িজিনস আমরা দেখিছ। যমন, পািখর পালক যখন থেম উ ুত হেয়িছল, সটা
আকােশ উড়ার কথা মাথায় রেখ হয়িন, বরং তার দেহর তাপমা ােক িনয় ণ করাই িছল মূখ ,
পরবিতেত িববতেনর অসংখ ধাপ পিরেয় অেনক পের সটা ডানায় পা িরত হেয় পািখেক উড়ার
মতা এেন িদেয়েছ।
এবার আসা যাক ােজলাম আর ািটেনর আেলাচনায়। ‘িববতন পথ ধের’ বই থেক পুনরায় উ ৃত
িবেহ যমন ভেবিছেলন কােনা ািটন সিরেয় ফলেল ােজলাম আর কাজ করেব না, অথাৎ পুেরা
িসে মিটই অেকেজা হেয় পড়েব, তা মােটও সত নয়। াউন ইউিনভািসিটর অধ াপক কেনথ িমলার
পরী া কের দিখেয়েছন িকছু
পূণ ািটন সিরেয় ফলার পরও ােজলাম েলা কাজ করেছ; ব
ব াকেটিরয়া এিটেক অ কােষর ভতের িবষ ঢেল দওয়ার উপকরণ িহেসেব ব বহার করেছ। অথাৎ
িব ানীরা মাণ করেত পেরেছন য, ােজলােমর িবিভ অংশ েলা আলাদা আলাদাভােব িভ কাজ
করেল াকৃিতক িনবাচেনর কারেণ এিট িটেক থাকার িবধা পেত পাের। জীবিব ােন এমন অেনক
উদাহরণ দওয়া যায় য িবিভ অ - ত েলা একসময় এক উে ে ব ব ত হেলও পরবতীকােল
অ কােজ ব ব ত হেয়েছ। উে খেযাগ উদাহরণ হে সরীসৃেপর চায়ােলর হাড় থেক
পায়ী
াণীর কােনর উৎপি । আজেক আমােদর কােনর িদেক তাকােল সিটেক ‘ াস অেযাগ জিটল’ মেন
হেত পাের, িক আিদকােল তা িছল না। এমন নয় য, হঠাৎ কেরই একিদন
পায়ী াণীেদর
ক ািবহীন চায়ােলর হাড় েলা িঠক করল তারা কােনর হােড় পিরণত হেয় যােব; বরং িববতেনর পথ
ধের অেনক চড়াই উৎরাই পিরেয়ই তারা আজেকর প ধারণ কেরেছ। তরাং উৎপি র সামি ক
ইিতহাস না জেন ধু চাখ, কান িকংবা ােজলােমর িদেক তাকােল এ েলােক ‘ াস অেযাগ জিটল’
বেল মেন হেত পাের বিক।

জীবিব ােনর গেবষণাপে
পায়ীেদর কােনর মেতা অসংখ উদাহরণ চােখ পড়েব। জীবা িব ানী
ি েফন জ.
পা ডার বৃ া ুিলর মাধ েম এই িবষয়িট ব াখ া করেছন সবেচেয় সফলভােব71।
পা ডার হােত ছয়িট কের আঙুল থােক। এর মেধ বৃ া ল
ু িট আদেত আঙুল নয়, বর কবিজর হাড় যিট
বৃি া হেয় পা ডার একমা খাবার বাঁশ ধের রাখার িবধােথ আঙুেল পিরণত হেয়েছ। যাই হাক,
িবেহ তাঁর বইেয় এমন আরও উদাহরণ হািজর কেরেছন যার ায় সব েলাই িব ানীরা িববতেনর
70

Doriit, review of Darwin’s Black Box; Miller, Finding Darwin’s Gor; Perakh, Unintelligent Design; Davis Ussery, ‘Darwin’s Transparent Box : The
Biochemical Evidence for Evolution.’ in Young and Edis, Why Intelligent Design Fails, চতুথ অধ
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আেলােক সিঠকভােব ব াখ া কের িদেয়েছন। িবেহ’র ই া িছল, শূ ান খুঁেজ সখােন কােনা
ইে টিলেজ ট িডজাইনার বিসেয় দওয়া, িক অত পিরতােপর িবষয় হে , শূ ানটাও িতিন
িঠকমেতা খুঁেজ বর করেত পােরন িন।
উইিলয়াম প ােল যখন থম আঠােরা শতেক ‘আ েম ট অব িডজাইন’ বা সৃি র অ কে র অবতারণা
কেরিছেলন, তখন িতিন চােখর গঠন দেখ যারপরনাই িবি ত হেয়িছেলন। প ােল ভেবিছেলন চােখর
মেতা একিট জিটল ত কােনাভােবই াকৃিতক উপােয় িববিতত হেত পাের না। িক আজেকর িদেনর
জীবিব ানীরা পযা তেথ র িভি েত াকৃিতক িনয়েম চােখর িববতেনর ধাপ েলা স ে পুেরাপুির
িনি ত হেয়েছন। ম াট ইয়ং তাঁর একিট বে বেলন ‘আধা- চােখর যুি
হণেযাগ হে না দেখ ড.
িবেহ এখন আধা
ােজলােমর যুি হািজর কেরেছন; আর একটা গালভরা নামও খুঁেজ বর
কেরেছন‘ইিরিডউিসবল কমে ি িট’। িক এিট ওই পুেরােনা আধা চােখর যুি ই। আর বানােনা এই
পিরভাষািট বাদ িদেল এিট শষ পয ওই অ তাসূচক যুি বা ‘গড ইন গ াপ ’72- এ পিরণত হয়।

ড ি র গািণিতক চালািক
সিদন চার মােসর তাবলীগ থেক ফরত আসা আমার এক ব ুেক িজে স করলাম, আ াহ য আেছ এটা
তুই কীভােব জািনস? স িনেদাষ জবাব িদল, এইসব সৃি দখেল তা বাঝা যায় য আ াহ আেছন। আিম
তেতািধক িনেদাষ ভি েত 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 একিট ব ল চািরত ইসলািমক গান
যখােন ার িনপুণ কৗশল বণনা করা হেয়েছ। এছাড়া, সাধারণভােব আমরা সবাই জগেতর নানা
ধরেনর জিটল ব াপার দেখ এতটাই িবেমািহত হই য, এ েলা য িনেজ িনেজ এমন হেত পাের িকংবা
াকৃিতক কারেণ এমন হেত পাের তা মেন নওয়াটােক পাগলািম বেল ঠাওর হয়। আর সটােকই ব বহার
কের যুি (!) উপ াপন কেরন প ােল, িবেহ’র মেতা ধমেব ারা।
ইে টিলেজ ট িডজাইেনর খ াতনামা আেরকজন ব া উইিলয়াম ড ি । এই সময় পয
ইে টিলেজ ট িডজাইন সমথন কের িবেহ’র বই সংখ া একিট হেলও তার িডসকভাির ই িটিটউেটর
(আইিড চারণার ক ীয় সং া িহেসেব পিরিচত) আেরকজন সহকমী ড ি র বইেয়র সংখ া বশ
কেয়কিট এবং িনবে র সংখ া অসংখ 73। প ােল, িবেহ’র থেক দশ ণ এিগেয় থাকা ড ি
চার কের
বড়ান কৃিতর ‘িডজাইন ’ হওয়ার িবষয়িট গািণিতকভােব মাণেযাগ । তার মেত, কৃিতর িবিভ
জায়গায় ‘ িনিদ ভােব উপ ািপত তথ ’-এর স ান পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সােল কািশত বই ‘ইে টিলেজ ট
িডজাইন’- এ ড ি একিট উদাহরণ দান করার পর বেলন, যেহতু কােনা ব েত সাধারণ াকৃিতক
উপােয় িনিদ তথ উৎপাদন হওয়া অস ব, তরাং এটা সহেজই বাধগম , কােনা একজন পিরক ক
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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)
Dembski, ‘The Design Inference’, ‘Intelligent Design’, ‘The Design Inference.’

58

বা িডজাইনার এই কাজিট কেরেছন তার অি ে র মাণ মা ষেক অবিহত করেত74। ব ব েক যুি সংগত
করেত িতিন কাল সাগােনর উপ াস ‘কনট া ’ অবল েন তির একই নােমর চলি ে র স টেন
আেনন75। এই চলি ে পৃিথবীর জ ািতিবদরা একিট এ া টেরি য়াল বাতার স ান লাভ কেরন, যিট
ভাষা র কের তারা দখেত পান মহাশূে র অপর া থেক ‘ ক বা কারা’ তােদর কােছ ২ থেক ১০১
পয েত কিট াইম সংখ া পািঠেয়েছন। আর এই াইম সংখ া পাওয়ার পর চলি ে র জ ািতিবদরা
বুঝেত পােরন, বাতািট যই পািঠেয় থা ক না কন, স অব ই বুি মান। ড ি তারপর উপসংহার
টােনন য, কৃিতেত া এমন িনিদ গািণিতক তথ ও িনি ত কের য, এই তথ েলা জগেতর
বাইেরর কােরা কাজ এবং িতিনই মহাপিরক ক, িডজাইনার ঈ র।
িক একিট শৃ ল গািণিতক েমর স ান পাওয়ার জ ড ি র বিহিবে র কারও সংেকেতর জ
অেপ া করার েয়াজন নই। তার বাসার পােশ ফুেলর বাগান আেছ িকনা আমার জানা নই, যিদ থােক
তাহেল স বাগােন িগেয় িবিভ ফুেলর পাপিড়র সংখ া গণনা করেলই িতিন ‘ াকৃিতকভােব’ উৎপািদত
চমৎকার গািণিতক েমর স ান পােবন, যােক গিণেত বলা হয় িফেবানাি রািশমালা। িফেবানাি
রািশমালা অেনক েলা সংখ ার একিট সট যখােন িতিট সংখ া তার পূববতী ইিট সংখ ার যাগফেলর
সমান : ০, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, …। কৃিতর অসংখ ফুেলর সবেমাট পাপিড় সংখ া একিট
িফেবানাি রািশ। যমন : বাটারকােপর পাপিড় সংখ া ৫, গাঁদা ফুেলর ১৩, এসটােসর ২১।
তেব একটা িবষয় বাঝা যাে প ােল, িবেহ’র তুলনায় ড ি র দািব অেনক বিশ ব বহািরক ও
যুি িনভর। তরাং এ েলা িঠকমেতা উপলি করা এবং পরী া িনরী া করার জ
েয়াজন
িবেশষ মা ষ। ঘটনা েম অেনক িবেশষ ই এই ক টু
হণ কেরেছন এবং তােদর েত েকই
দিখেয়েছন ড ি র উপ ািপত িতিট দািব এবং তা থেক টেন আনা উপসংহারিট মারা ক
িটযু 76।
আ েম ট ম ব াড িডজাইন
সৃি র িনপুণ নকশা বা ইে টিলেজ ট িডজাইন িনেয় মা েষর কী মাতামািত! এই মােজজা তারা ুল,
কেলেজর পাঠ পু েকও অ ভু করেত চায়। আের ভাই, িনেজর শরীেরর িদেকই একটু তািকেয়
দখুন না। এটা িক ইে টিলেজ ট িডজাইেনর কােনা নমুনা? একজন ইে টিলেজ ট িডজাইনার িক তার
িডজাইেন কখনও িবেনাদন ােনর পােশ পয়ঃিন াশন পা রাখেবন? 77

কথািট বেলিছেলন কৗতুকািভেনতা রিবন উইিলয়াম তার অিভনীত চলি
‘ম ান অব দ ইয়ার’ এ।
চলি ে রিবন একজন নগণ টিলিভশন টক- শা অ ােনর উপ াপক থেক নানা ঘটনা, ঘটনার
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মাধ েম আেমিরকার রা পিত হেয় যান। থা অ যায়ী াক-িনবাচন িবতেক তােক যখন ইে টিলেজ ট
িডজাইন স েক
করা হয় তখন এই িছল তার উ র। কৗতুক কের বলেলও কথাটা
পূণ।
যিদও মা েষর শরীেরর সব অ - ত আপাতদৃি েত ভােলাভােবই কাজ করেছ এবং আমােদরও
িবেনাদেনর জায়গায় কাছাকািছ অ িকছুর সহাব ােনর ব াপাের তমন কােনা অিভেযাগ নই, তবুও
আমােদর আজ লালন করা ‘ িনপুণ নকশা’ বাদিট মানিসক ম ছাড়া আর িকছুই নয়। িঠক মেতা
িবচার করেল িতিট জািতর নকশায় িকছু না িকছু িট আেছ। িকউই (Kiwi)- র অব ব ত ডানা,
িতিমর ভি িজয়াল পলিভস, আমােদর A¨v‡cwÛ· যা ধু অকােজরই না বর কারও ে এিট মৃতু র
কারণও হেয় দাঁড়ায়78।
এই লখার
েত আমরা দেখিছ ইে টিলেজ ট িডজাইেনর ব া প ােল, িবেহরা মা েষর শরীেরর
িবিভ অে র সােথ তুলনা কেরিছেলন িডজাইন করা একিট ঘিড় বা ইঁ র মারা কেলর সােথ। িবেহ’র
ইঁ র মারার কেল িতিট য াংশকােঠর পাটাতন, ধাতব হাতুিড়, ি ং, ফাঁদ, ধাতব দ খুব
সতকভােব এমনভােব জাড়া দওয়া হেয়েছ যন অত দ তার সােথ এিট ইঁ র মারার কাজিট করেত
পাের। এখন িতটা য াংশ আরও ভােলাভােব তির করেত গেল ইঁ র মারার য বলুন আর ঘিড়র কথা
বলুন মূল িডজাইেন নতুন কের িকছু করার থােক না। এবং আরও মেন রাখা দরকার ঘিড়, ইঁ র মারার
কলসহ মা েষর তির িতিট যে কখনও অ েয়াজনীয় য াংেশর উপি িত দখা যায় না। আমােদর
গেবষণাগাের চা বানােনার জ পািন গরম করার িহটার আেছ। িক এই িহটাের পািন িদেয় আিম,
আমার ত াবধায়ক ার সবসময়ই সটা ব করার করার কথা ভুেল যাই। পের িঠক করা হেলা, আমরা
একটা টাইমার সািকট তির কের িহটােরর সােথ সংযু কের িদব সিটেত িতনিট িবধা থাকেব। পাঁচ
িমিনট, দশ িমিনট, পেনেরা িমিনট এই িতন সমেয় এিট ব করা যােব। ফেল পািন গরম করেত িদেয়
আমােদর আর িচ া করেত হেব না। যিদ পাঁচ িমিনট দরকার হয় তাহেল আমরা একটা ইচ িটেপ িদেয়
বেস থাকব, আর যিদ অেনক পািন থােক এবং সিট গরম করার জ পাঁচ, দশ িমিনট পযা না হয়,
তাহেল আমরা পেনেরা িমিনেটর ইচিট চেপ অ কােজ মন িদেত পারবকাজ শষ হেল এিট িনেজ
িনেজই ব হেয় আমােদর জানান িদেব। ার আমােক দািয় িদেলন সািকট তির কের সিটর কায ম
পরী া কের দখেত। আিম মাটামুিট একটা উপােয়র কথা িচ া কের একটা সািকট তির করলাম। ড
বােড সিট লাগােনা হেলা। তারপর দখা গল, িঠক পাঁচ, দশ, পেনেরা িমিনেটর টাইিমং সািকট না
হেলও মাটামুিট কাজ চালােনার মেতা হেয়েছ। ারেক সটা দখােনামা উিন একিট মুচিক হািস
িদেলন। কারণ আমার সািকটটা কাজ করেলও পুরা িসে মিট িবশাল আকার ধারণ কেরেছ, অসংখ
ক াপািসটর, রিজে
। এই আইিডয়ায় টাইমার সািকট তির করেল সটা মাটামুিট মশা মারেত
কামান দাগার মেতা খরেচর ব াপার হেয় যােব। তারপর উিন কাগজ কলম িদেয় একটা চমৎকার
িডজাইন এঁেক িদেলন। সই িসে েম মাথা খাটােনা হেয়েছ বিশ, তাই খরচ কেম িগেয়েছ, মূল য িট
সরল এবং আমারটার চেয়ও দ হেয়েছ। ারও একজন ইি িনয়ার, আিমও তাই। আমার সােথ তার
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পাথক হে িতিন দ আর আিম িশ ানিবশ। িতিন এমনভােব একিট িসে েমর িডজাইন করেত
স ম যটার খরচ কম হেব, অ েয়াজনীয় িজিনেস ভরপুর থাকেব না, সেবাপির সবেচেয় ভােলা কাজ
করেব। এতিদন আমরা ঈ রেক ােরর মেতাই চৗকস িডজাইনার বেল মেন করতাম। িক এখন
িনিবড় পযেব েণ দখা গল িতিন তা নন। কৃিতেত তার হােত যসব িজিনসপ িছল তা িদেয় িতিন
চাইেল আরও িনপুণ নকশা করেত পারেতন। অপরিদেক িববতন ােন আমরা জািন, কৃিতেত িবিভ
ািণেদেহর এক অ িববতেনর পথ ধের অ অে পিরবিতত হেয়েছ। এভােব পিরবিতত হেল
াভািবকভােবই িকছু সমেঝাতা করা আব ক। কৃিত জুেড় আমরা তাই িনপুণ িডজাইেনর পিরবতেন
অসংখ সমেঝাতা দখেত পাই। যেহতু আমােদর অ তার েযােগ ার অি ে র মােণর হািতয়ার
িহেসেব এতিদন ‘আ েম ট ম িডজাইন’ ব ব ত হেয় আসিছল, তাই সিটর অ করেণ িববতন হওয়ার
মাণ িহেসেব এেসেছ আমােদর আ েম ট ম ব াড িডজাইন!
জািতর িডজাইেনর িট িনেয় আেলাচনায় সবার আেগই আসেব
পায়ী াণীেদর বা যে র
ায়ুর (Recurrent Laryngeal Nerve) কথা। মি
থেক বা য পয আবিতত এই ায়ুিট আমােদর
কথা বলেত এবং খাবার হজম করেত সাহায কের। মা েষর ে এই ায়ুর মি
থেক বা য
পয আসেত একফুেটর মেতা দূর অিত ম করা েয়াজন। িক কৗতূহল উ ীপক ব াপার হেলা, এিট
সরাসির মি
থেক বা যে যাওয়ার রা া হণ কের িন। মি
থেক বর হেয় এিট থেম চেল যায়
বুক পয । সখােন ৎিপে র বাম অিলে র ধান ধমিন এবং ধমিন থেক বর হওয়া িলগােম টেক
পঁিচেয় আবার উপের উঠেত থােক। উপের উেঠ তারপর স যা াপেথ ফেল আসা বা যে র সােথ
সংযু হয়। হাত মাথার পছন িদেয় ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার ব াপােরর মেতা এই যা াপেথ ায়ুিট
িতনফুেটর চেয়ও বিশ দূর অিত ম কের।
পায়ী িজরােফর ে ও একই ব াপার। মি
থেক
বর হেয় স ল া গলা পিরেয় বুেকর মেধ ঘারাঘুির শেষ আবার ল া গলা পিরেয় উপের উেঠ
বা যে সংযু হয়। সরাসির সংযু হেল য দূর তােক অিত ম করেত হেতা, তার থেক ায়
পেনেরা ফুট বিশ দূর স অিত ম কের।
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িচ : মানবেদেহর িবিভ ভুল নকশার উদাহরণ

বা যে র ায়ুর এই আবিতত পথ ধু খুব বােজ িডজাইনই নয়, এিট ভয়ংকরও। ায়ুিটর এই
অিতির দেঘ র কারেণ এর আঘাত পাওয়ার স াবনা বৃি পেয়েছ। ধরা যাক, কউ আপনােক বুেক
আঘাত করল। এই ব িটর বুেক থাকার কথা িছল না, িক আেছ এবং যার কারেণ িঠকমেতা আঘাত পেল
আমােদর গলার র ব হেয় আেস। যিদ কউ বুেক ছুিরকাহত হয় তাহেল কথা বলার মতা নে র
পাশাপািশ খাবার হজম করার মতাও ংস হেয় যায়। বাঝা যায় কােনা মহাপিরক ক এই ায়ুিটর
িডজাইন কেরন িন, করেল িতিন এই কাজ করেতন না। তেব ায়ুর এই অিতির
মণ িববতেনর কারেণ
আমরা যা আশা কির িঠক তাই।
মা ষ তথা
পায়ীেদর বা যে র এই চ াকার পথ আমরা য মােছর মেতা াণী হেত িববিতত
হেয়িছ তার এক চমৎকার মাণ। মােছর শরীেরর নািড়-ভুিঁ ড় ঢেক রাখার কাঠােমার ষ শাখািট (6th
branchial arch) ফুলকায় পা িরত হেয়িছল। ফুলকায় র সরবরাহ করত দিপে র বাম িদেকর ধান
ধমিনর ি তীয় ভাগ যা Aortic Arch নােম পিরিচত। এই ধমিনর পছেন িছল ভগাস ায়ুর (Vagus Nerve)
চতুথ শাখা। া বয়
েত কটা মােছর ফুলকা সামি কভােব এ েলা িনেয়ই িছল।
পায়ী াণীেদর
ে মােছর নািড়-ভুিঁ ড় ঢেক রাখার ষ শাখার একিট অংশ িববিতত হেয় বা যে পা িরত হেয়িছল।
সই সময় যেহতু ফুলকাই িবলু , তরাং ফুলকােক র সরবরাহকারী, দিপে র বামিদেকর ধান
ধমিনর েয়াজনীয়তা শষ হেয় িগেয়িছল। কাজ না থাকায় এিট মূল গঠন থেক একটু িনেচ নেম বুেকর
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কােছ চেল এেসিছল। আর যেহতু এই ধমিনর পছেন িছল ায়ুিট, তাই এেকও বাধ হেয় নেম যেত
হেয়িছল বুেকর িদেক। তারপর বুেক থাকা বাম অিলে র ধান ধমিন এবং ধমিন থেক বর হওয়া
িলগােম টেক প াঁচােনা শষ কের স আবার উপের উেঠ এেস িববিতত বা যে র সােথ সংযু হেয়িছল।
বা যে র ায়ুর অিতির
মেণর কারণ এটাই। বাঝা গল, বা যে র ায়ুর এই চ াকার মণ
কােনা মহাপরা মশালীর সৃি কতার ইি েতর পিরবেত বলেছ আমােদর পূবপু ষেদর কথা।
এই লখার
েতই প ােলর করা মানব দেহর সােথ ঘিড়র তুলনা স েক আমরা জেনিছ।
যুি গত ফ ালািস আ া এই তুলনার মাধ েম অেনক মা ষেক িব া করা স ব হেলও সিত কার
অেথ মানব দেহর সােথ ঘিড়র কােনা ধরেনর তুলনাই হয় না। সােয়ি টিফক আেমিরকায় কািশত ‘If
Humans Were Built to Last’ বে
লখক ওল াি , কয়ানস এবং বাটলার মানব দেহর িবিভ
ব াড িডজাইন িনেয় িব ািরত আেলাচনা কেরেছন79। ধু তাই নয়, একজন দ
েকৗশলিবেদর
দৃি েকাণ থেক তারা সসম িডজাইনজিনত িট-িবচু িত েলার সমাধান িদেয় বেলেছন, ‘এভােব
িট েলা সািরেয় িনেত পারেল সবারই একশ বছেরর বিশ দীঘ জীবন লাভ স ব।’ ব িট থেক িকছু
উদাহরণ হািজর করার লাভ সামলােত পারিছ না। দখা গেছ আমােদর দেহ ি শ বছর গড়ােত না
গড়ােতই হােড়র য়
হেয় যায়। যার ফেল হােড়র ভ ুরতা বৃি পায়, একটা সময়
অি ওপেরািসেসর মেতা রােগর উ ব হয়। আমােদর ব িপ েরর য আকার তা দেহর সম
অভ রীণ অ - ত
েলা র া করার জ যেথ নয়। ধু হাড় নয়, আমােদর দেহর মাংসেপিশও
যেথ
য় বণ। বয়েসর সােথ সােথ আমােদর পােয়র রগ েলার িব ৃিত ঘেট, যার ফেল ায়শই পােয়র
িশরা ফুেল ওেঠ। সি ল বা জেয় ট েলােত থাকা লুি েক ট পাতলা হেয় সি েলর য় রাি ত কের।
পু েষর াে ট া ড সমেয়র সােথ সােথ বৃি পেয় ােবর ব াঘাত ঘটায়।

িচ

79

: সােয়ি টিফক আেমিরকােনর ২০০১ সােলর মাচ সংখ ায় মানবেদেহর িবিভ ‘ বল িডজাইন’ িনেয় আেলাচনা করা হয়।

সােয়ি টিফক এেমিরকান, মাচ ২০০১ সংখ া
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ওল াি , কয়ানস এবং বাটলার ব িটেত দিখেয়েছন িট িবচু িত েলা দূর করার পর
‘পারেফ িডজাইেনর’ অিধকারী মানবেদেহর চহারা িঠক কী রকম হেত পাের। এধরেনর দেহ
থাকেব িবরাট কান, তারসংযু
চাখ, বাঁকােনা কাঁধ, সামেনর িদেক ঈষৎ ঝুঁেক পড়া কব , ু কায়
বা এবং কাঠােমা, সি েলর চািরিদেক অিতির আ রণ বা প ািডং, অিতির মাংসেপিশ, পু
াইনাল িড , িরভাসড হাঁটুর জেয় ট ইত ািদ। িতিন হয়ত আমােদর বতমান তথাকিথত ‘ সৗ েযর
া ডাড’ অ যায়ী ভুবনেমািহনী ি য়দিশনী িহেসেব িবেবিচত হেবন না, িক শতায়ু হওয়ার জ
সিঠক কাঠােমার অিধকারী িহেসেব হণেযাগ হেতই পােরন।

িচ

: মানবেদেহর িবিভ ‘ বল িডজাইন’ দূর কের শতায়ুর অিধকারী কাঠােমা বানােনা স ব (সােয়ি টিফক
আেমিরকান, ২০০১ সােলর মাচ সংখ ার সৗজে )।

ম ও িটপূণ নকশার উদাহরণ আরও অেনক আেছ। মিহলােদর জননত াকৃিতকভােব এমনভােব
িববিতত হেয়েছ য অেনকসময়ই িনিষ
াম ইউেটরােসর বদেল অবাি তভােব ফ ােলািপয়ান িটউব,
সািভ বা ওভািরেত গভস ার ঘটায়। এ ব াপারিটেক বেল ‘একেটািপক গ াি ’। ওভাির এবং
ফ ােলািপয়ান িটউেবর মেধ অিতির একিট গ র থাকার ফেল এই ধরেনর পিরি িতর সৃি হয়। এিট
মানবেদেহ ‘ব াড িডজাইেনর’ চমৎকার একিট উদাহরণ। আেগকার িদেন এধরেনর পিরি িতর উ ব
হেল িশ সহ মােয়র জীবন সংশয় দখা িদত। এখন িচিকৎসা িব ােনর উ িতর ফেল আেগ থেকই
গভপাত ঘিটেয় মােয়েদর জীবনহািনর আশ া অেনকটাই কািটেয় তালা গেছ।
মা েষর িডএনএ- ত ‘জা িডএনএ’ নােমর একিট অ েয়াজনীয় অংশ আেছ যা আমােদর আসেল
কােনা কােজই লােগ না। িড িফন িজন েলা ধু অ েয়াজনীয়ই নয়, সমেয় সমেয় মানবেদেহ
িতকর িমউেটশন ঘটায়। িডএনএ-র িবশৃ লা ‘হাি টংটন িডিজেজর’- এর মেতা বংশগত রােগর সৃি
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কের। আেগই উে খ করা হেয়েছ য, আমােদর গলায় মুখগ র বা ফ ািরংস এমনভােব তির য একটু
অসাবধান হেলই াসনালীেত খাবার আটেক আমরা হঁচিক তুিল। এ েলা সবই কৃিতর ম নকশার
বা ‘ব াড িডজাইেনর’ উদাহরণ।

িচ

: একেটািপক

গ াি

: মানবেদেহর ম

নকশার আেরকিট উদাহরণ।

ব াড িডজাইেনর উদাহরণ ধু জীবিব ােন নয়, জ ািতিবদ ােতও দৃ মান। িব াসীরা যিদও
সবিকছুর পছেনই ‘মানব সৃি র’ মহান উে
খাঁজার চ া কেরন, তেব তােদর যুি কােনাভােবই
ধােপ টেক না। াণ সৃি র উে
ই যিদ মুখ হয়, তেব মহািবে ারেণর পর ঈ র কন ৭০০ কািট বছর
লািগেয়িছেলন এই পৃিথবী তির করেত, আর তারপর আরও ৬০০ কািট বছর লািগেয়িছেলন ‘মা েষর
উে ষ’ ঘটােত তার কােনা যৗি ক ব াখ া পাওয়া যায় না। এিট িনঃসে েহই ম নকশায়ন বা ব াড
িডজাইেনর উদাহরণ। পৃিথবী সৃি র ইিতহােসর পির মায় আমরা আজ জািন, মা ষ পুেরা সমেয়র একশ
ভােগর এক ভােগরও কম সময় ধের পৃিথবীেত রাজ করেছ। তারপরও মা ষেক এত বড় কের তুেল ধের
মহািব েক ব াখ া করার কী েয়াজন? অথচ তথাকিথত ম েকি ক যুি র দািবদােররা তা করেতই
আজ সেচ । আর তা ছাড়া াণ িকংবা পিরেশেষ মানব সৃি র উে
ই যিদ মুখ হয়, তেব বলেতই হয়
মহান সৃি কতা তার সৃি র ি য়ায় সৃি র চেয় অপচয়ই কেরেছন বিশ। িবগব াঙ ঘটােনার কািট কািট
বছর পর পৃিথবী নামক একিট সাধারণ েহ াণ স ার করেত িগেয় অযথাই সারা মহািব জুেড় তির
কেরেছন হাজার হাজার, কািট কািট ছাট বড় নানা হ, উপ হ, হাণুপু যারা আ িরক অেথই
আমােদর সাহারা ম ভূিমর চেয়ও ব া, ঊষর আর াণহীন। ধু কািট কািট াণহীন িন
হ-উপ হ
তির কেরই ঈ র া হন িন, তির কেরেছন অবািরত শূ তা,
পদাথ (Dark Matter) এবং
শি
(Dark Energy) য েলা িন াণ তা বেটই, এমনিক াণ সৃি র মহান উে ে র
াপেট িনতা ই
বমানান। আসেল এ ব াপার েলােকও িববতনবাদী দৃি ভি েত িবচার না করেল কােনা সমাধােন
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পৗঁছুেনা যােব না। আমরা যতই িনেজেদর সৃি র ক েল বিসেয় সা না খাঁজার চ া কির
না কন, এই মহািব এবং এই পৃিথবীেত ােণর উ েবর পছেন আসেল কােনা িডজাইন
নই, পিরক না নই, নই কােনা বুি দী স ার মহান উে
। খ াত জীবিব ানী
এবং অ েফাড ইউিনভািসিটর ‘িব ােনর জন- ধীশি িবষয়ক’ িবভােগর অধ াপক ড. িরচাড
ডিক
সিটেকই
কেরেছন িনেচর ক’িট অসাধারণ প ি মালায় ( সােয়ি টিফক
আেমিরকান, নেভ র, ১৯৯৫ : ৮৫) 
আমােদর চারপােশর িব জগেত িবদ মান বিশ েলা দখেলই বাঝা যায় এর মেধ কােনা
পিরক না নই, উে
নই, নই কােনা ভা েভর অি ; আসেল অ , ক ণাহীন উদাসীনতা ছাড়া
এখােন আর িকছুই চােখ পেড় না।

আদম- হাওয়া ও েহর মহা াবন
আমার খুব ি য় একটা উ ৃিত আেছ। ইউিটউেব এক গার িনেজর পাতায় িলেখ রেখিছেলন কথািট।
‘সত কখেনাই কাউেক আঘাত কের না, যিদ না সখােন আেগ থেকই একটা িমথ া অব ান কের।’
িববতেনর জ কথািট
পূণ। ১৮৫৯ সােল ডারউইন এবং ওয়ােলস যখন িববতন ত িট কাশ
কেরন তখন চােচর িবশেপর ী আতনাদ কের বেলিছেলন80
বনমা ষ থেক আমােদর িববতন ঘেটেছ। আশা কির সটা যন কখেনাই সত না হয়। আর যিদ তা
একা ই সত হেয় থােক তেব চেলা আমরা সবাই িমেল াথনা কির সাধারণ মা ষ যন কখেনাই এই
কথা জানেত না পাের।

য ে র উ র আমােদর জানা নই সই
েলার মনগড়া উ র দওয়া এবং তা মা ষেক িব াস
করােনাই ধেমর কাজ। িববতেনর ফেল জািতর মিবকাশ হেয়েছ, এই কথা মা ষ জানেত পেরেছ
ই শতকও হয় িন। উ রটা যিদও এেকবাের নতুন িক
টা নয়। তাই দীঘসময় ধের মা ষ নানা
উ র ক না কের িনেয়েছ। আর ধম এেস সই উ র েলােক খাদার উ র বা খাদা থেক া উ র
বেল িতি ত কেরেছ। পৃিথবীর সবেচেয় বড় ধম েলা ই িদ, ি ান এবং মুসলমানেদর িব াস করা
সৃি বাদ সরকমই একিট িজিনস। িবিভ ধম ে র লাইন উ ৃত কের লখাটা দীঘ করব না, কারণ মূল
কািহিন আমােদর কমেবিশ সবারই জানা। বণনােভেদ ধম
েলােত পাথক থাকেলও মূল কািহিন
মাটামুিট একইরকম এবং এই ই ে ই সৃি বাদ িট অংেশ িবভ ।
১। আ াহ থম মা ষ িহেসেব আদমেক সৃি কেরিছেলন। তার পাজেরর হাড় থেক সৃি করা
হেয়িছল িবিব হাওয়ােক। অতঃপর শয়তােনর েরাচনায় ঈ েরর আেদশ অমা করায় তােদর বেহশত
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থেক পৃিথবীেত িনে প করা হয়। তারপর তােদর থেকই সৃি হয় মানব সভ তা। ( জেনিসস ১),
কারান-আল-আরাফ ৭ : ১৮৯, আলইমরান ৩ : ৫৯, আলআরাফ ৭ : ১১-২৭।
২। মানব সভ তার এক পযােয় হ নবীর সমেয় পৃিথবীর সকল মা ষ পােপ িনমি ত হয়, ভুেল যায়
ঈ রেক। ঈ র
াধাি ত হেয় হেক একিট নৗকা বানােনার
ম দন। সই নৗকায় িনবািচত
কেয়কজন মা ষ এবং পৃিথবীর সকল ধরেনর জািতর এক জাড়া তুেল নওয়া হয়। বািকেদর
মহা াবেনর মাধ েম ংস করা হয়। পােপর দােয় ংস করা হয় মহা াবেনর আেগর রােত জ হণ
করা িশ েকও। ( জেনিসস ৭-৮)
এই ঈ র ই ািহেমর ঈ র বা গড অব আ াহাম। পৃিথবীর ধান িতনিট ধম এই ঈ েরর পূজারী।
িববতন িব ানী এবং এর লখকরা িববতন এবং নানা ধরেনর সূ সূ ব াপার িনেয় অসংখ বই, িনব
িলখেলও এই সৃি বাদেক অেযৗি ক ব াখ া করেত খুব একিট সময় দন িন। িক সময় দওয়াটা
পূণ। কারণ তােদর কােছ এিট একিট পৗরািণক কািহিন হেলও পৃিথবীর অসংখ মা ষ
আ িরকভােব এ গে িব াস কের। যা তােদর মেনর কপাট ব কের রােখ ফেল িববতেনর হাজােরা
মাণ তােদর মাথায় ঢােক না।
ধম ে আমরা আদম হাওয়ার কথা পেড়িছ, পেড়িছ তােদর ই স ান হািবল, কািবেলর কথা। তেব
আমােদর পড়ােশানা িঠক এখােনই শষ, আমরা ধের িনেয়িছ েটা মা ষ, তােদর স ানরা িমেল সারা
পৃিথবী মা েষ মা েষ ছেয় ফেলেছ। তেব এখােনই থেম না িগেয় আেরকটু সামেন আগােল, আেরকটু
গভীরভােব িচ া করেলই একটা গভীর ে র স ুখীন আমােদর হেত হয়। স ান উৎপাদনটা িঠক
কীভােব হেলা?
গল িডকশনাির ইনেস বা অজাচার- এর অথ বলেছ এিট ভাই- বান, িপতা- ক া, মাতা- ছেলর
মেধ যৗন স েমর দ ণ একিট অপরাধ। ধম িনেজেক নিতকতার শাসন িহেসেব পিরচয় দয়,
অথচ তারা আমােদর য গ
শানায় তা মারা ক রকেমর অৈনিতক। আদম হাওয়ার গ সিত হেয়
থাকেল পৃিথবীেত আমরা এেসিছ মারা ক এক পােপর মধ িদেয়।
পাপ-পুেণ র কথা থাক। ব ািনক দৃি েকাণ থেক ব াপারিট িবেবচনা করা যাক। ইনেস বা
অজাচারেক ব ািনকভােব অিভিহত করা হেয় থােক ইন-ি িডং িহেসেব। নারী ও পু েষর আ ীয় হওয়া
মােন তােদর মেধ িজেনিটক গঠেন পাথক কম। এখন তারা যিদ এেক অে র সােথ যৗন স ক াপন
কের স ান উৎপাদন কের তাহেল সই স ােনর মেধ ব াড িমউেটশেনর স াবনা বল। এর ফেল
স ানিট বিশরভাগ সময়ই হেব িবকলা । আর এই কারেণই কৃিতেত আমরা ইন- ি িডং দখেত পাই
না। কারণ ইন-ি িডং হেল জািতর িটেক থাকার স াবনা কেম যায়, তারা খুব ত কৃিত থেক
হািরেয় যােব। িক যিদ িভ পিরবার থেক এেস ইজন স ান উৎপাদন কের তাহেল স ােনর মেধ
যেথ পিরমাণ িজেনিটক ভ ািরেয়শন হেব। আর যেথ পিরমাণ িজেনিটক ভ ািরেয়শন জািতর িটেক
থাকার জ অব দরকার। াকৃিতক েযােগর ফেল পৃিথবীর িচতাবােঘর সংখ া নেম এেসিছল ায়
ি শ হাজাের। সংখ ার িদক থেক িবেবচনা করেল ি শ হাজার একিট বড় সংখ া হেলও জনপুে র
জনসংখ া িহসাব করেল তা খুব একটা বড় নয়। আর এই কারেণই িচতাবাঘেক ইনি িডং- এর আ য়
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িনেত হেয়িছল। যার পিরণােম আজেক আমরা দখেত পাই, কৃিতেত িচতাবাঘ িবলু
ায়। তরাং
ইিট মা ষ থেক সম মানব জািতর সৃি হেয়িছল, এর মেতা হা কর কথা আর নই। পৃিথবীেত
কখেনাই আদম, হাওয়া নােম ইিট মা ষ িছল না।
এবার আসা যাক েহর মহা াবন িনেয়। িসেলট থেক কািশত যুি পি কার স াদক এবং
২০০৬ সােল মু মনা i¨vkbvwj÷ অ াওয়াড পাওয়া অন িবজয় দাশ ‘মহা াবেনর বা বতা’ নােম
একিট িলিখত বে িবিভ ধম ে বিণত েহর মহা াবন স িকত আয়াত িলিপব কেরেছন81।
আেলাচনার িবধােথ সখান থেক কেয়কিট তুেল ধরা হেলা।
ই িদ এবং ি ানেদর ধম
বাইেবল-এর ও ট ােমে টর (পুরাতন িনয়ম) অ গত তৗরাত
শিরেফ হযরত (আঃ) স েক বলা হেয়েছ
এই অব া দেখ ঈ র নায়ােক বলেলন, ‘ গাটা মা ষ জাতটােকই আিম ংস কের ফলব বেল
িঠক কেরিছ। মা েষর জ ই িনয়া জারজুলুেম ভের উেঠেছ। মা েষর সে
িনয়ার সবিকছুই আিম
ংস করেত যাি । তুিম গাফর কাঠ িদেয় তামার িনেজর জ একটা জাহাজ তির কেরা। তার মেধ
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 প াশ হাত, আর উ তা
হেব ি শ হাত। জাহাজটার ছাদ থেক িনেচ এক হাত পয চািরিদেক একটা খালা জায়গা রাখেব আর
দরজাটা হেব জাহােজর একপােশ। জাহাজটােত থম, ি তীয় ও তৃতীয় তলা থাকেব। আর দখ, আিম
িনয়ােত এমন একটা ব ার সৃি করব যােত আসমােনর িনেচ যসব াণী াস- াস িনেয় বঁেচ আেছ
তারা সব ংস হেয় যায়। িনয়ার সম াণীই তােত মারা যােব।’ (পয়দােয়শ, ৬ : ১৩-১৭)
‘িক আিম তামার জ আমার ব ব া াপন করব। তুিম িগেয় জাহােজ উঠেব আর তামার সে
থাকেব তামার ছেলরা, তামার ী ও তামার ছেলেদর ী। তামার সে বাঁিচেয় রাখবার জ তুিম
েত ক জােতর াণী থেক ী-পু ষ িমিলেয় এক এক জাড়া কের জাহােজ তুেল নেব। েত ক
জােতর পািখ, জীবজ ও বুেক-হাঁটা াণী এক এক জাড়া কের তামার কােছ আসেব যােত তুিম তােদর
বাঁিচেয় রাখেত পােরা; আর তুিম সব রকেমর খাবার িজিনস জাগাড় মজুদ কের রাখেব। স েলাই হেব
তামার ও তােদর খাবার। হ তা-ই করেলন। ঈ েরর
মমেতা িতিন সবিকছুই করেলন।’
(পয়দােয়শ, ৬ : ১৮-২২)।

কারান শিরেফ হযরত হ এবং মহা াবন স েক বিণত তথ
‘অতঃপর আিম তার কােছ ওিহ পাঠালাম য, তুিম আমার ত াবধােন আমারই ওিহ অ যায়ী একিট নৗকা
ত কেরা। তারপর যখন আমার (আজােবর) আেদশ আসেব এবং (জিমেনর) চুি
ািবত হেয় যােব,
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তখন (সবিকছু থেক) এক এক জাড়া কের নৗকায় উিঠেয় নাও, তামার পিরবার পিরজনেদরও (উিঠেয়
নেব, তেব) তােদর মেধ যার ব াপাের আ াহতায়ালার িস া এেস গেছ স ছাড়া ( দেখা), যারা জুলুম
কেরেছ তােদর ব াপাের আমার কােছ কােনা আরিজ পশ কেরা না, কননা (মহা াবেন আজ) তারা
িনমি ত হেবই’ ( রা আল মােম ন, ২৩ : ২৭)।
‘তুিম আমারই ত াবধােন আমারই ওিহর আেদেশ একিট নৗকা বানাও এবং যারা জুলুম কেরেছ,
তােদর ব াপাের তুিম আমার কােছ ( কােনা আেবদন িনেয়) হািজর হেয়া না, িন য়ই তারা িনমি ত
হেব’ ( রা দ, ১১ : ৩৭)।
‘(পিরক না মাতােবক) স নৗকা বানােত
করল। যখনই তার জািতর নতৃ ানীয় লােকরা তার
পাশ িদেয় আসা-যাওয়া করত, তখন ( হেক নৗকা বানােত দেখ) তােক িনেয় হাসাহািস
কের িদেতা;
স বলেলা (আজ) তামরা যিদ আমােদর উপহাস কেরা (তাহেল মেন রেখা), যভােব (আজ) তামরা
আমােদর ওপর হাসেছা (একিদন) আমরাও তামােদর ওপর হাসেবা’ ( রা দ, ১১ : ৩৮)।
‘অবেশেষ (তােদর কােছ আজাব স িকত) আমার আেদশ এেস পৗঁছাল এবং চুেলা ( থেক একিদন
পািন) উথেল উঠেলা, আিম ( হেক) বললাম, (স াব ) েত ক জীেবর (পু ষ- ীর) এক একেজাড়া এেত
উিঠেয় নাও, (সােথ) তামার পিরবার-পিরজনেদরও (ওঠাও) তােদর বাদ িদেয়, যােদর ব াপাের আেগই
িস া ( ঘািষত) হেয়েছ এবং (তােদরও নৗকায় উিঠেয় নাও) যারা ঈমান এেনেছ; (মূলত) তার সােথ
(আ াহর ওপর) খুব কমসংখ ক মা ষই ঈমান এেনিছল’ ( রা দ, ১১ : ৪০)।
েহর মহা াবন স িকত পৗরািণক গে র সূচনা এই ধম
েলা থেক নয়। এই গে র শকড়
খুঁজেত িগেয় আমরা সবেচেয় পুরাতন য ভা বা বণনা পাই সটা ২৮০০ ি
পূব সময়কার ঘটনা।
েমিরয়ান পুরােণ এমন এক ব ার বণনা পাওয়া যায় যার নায়ক িছল রাজা িজউ , িযিন একিট নৗকা
তিরর মাধ েম একিট ভয়ংকর াকৃিতক েযাগ থেক অেনকেক র া কেরিছেলন। ি পূব ২০০০
থেক ১৮০০- এর মেধ িবখ াত ব ােবলিনয়ান পৗরািণক চির িগলগােমশ তার এক পু েষর
য়ুতনািপসিটেমর কাছ থেক একই রকম এক ব ার কথা নেত পান। সই গ া সাের পৃিথবীর দবতা
আ (Ea) রাগাি ত হেয় পৃিথবীর সকল জীবন ংস কের ফলার অিভ ােয়র কথা য়ুতনািপসিটমেক
জানান। িতিন য়ুতনািপসিটমেক ১৮০ ফুট ল া, সাততলা িবিশ এবং িতিট তলায় নয়িট ক থাকেব
এমন একিট নৗকা তির কের তােত পৃিথবীর সকল জািতর এক জাড়া কের তুেল নওয়ার আেদশ
দন82।
িগলগােমেশর এই মহা াবন িমথিটই লােক মুেখ সবেচেয় বিশ ছিড়েয় পেড়। আ াহািমক গেডর
আিব ারক এবং পূজারী িহ রা প ােল াইেন আসার অেনক আেগ থেকই সখানকার মা ষেদর কােছ
এই গ
চিলত িছল। আর সই গে র ভাবই আমরা দখেত পাই, পরবতীকােল িহ েদর গড অব
আ াহােমর িবিভ ধম
তৗরাত, বাইেবেল। আর এই তৗরাত, বাইেবেলর গ
থেকই অ ািণত
82
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হেয়েছ আরেবর ইসলাম ধেমর কারােনর েহর মহা াবন কািহিন।
একটা সং ৃিতেক এর ভৗেগািলক অব ান বশ ভািবত কের। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, একিট
সং ৃিত যােদর ভৗেগািলক অব ান নদ-নদী িবেধৗত, য েলা ায়শই ব া ঘিটেয় জনপদ িগেল ফেল,
সসব সং ৃিতেত নদ-নদী স িকত িকংবা ব া স িকত িবিভ গ চালু থােক। েমিরয়া এবং
ব ােবলিনয়া জনপদ টাইি স এবং ইউ ািটস নদী িদেয় আবৃত িছল। এসব অ েল ায়শই ব া হেতা।
এখন এর মােন িক এই তৗরাত, বাইেবল, কারােনর সকল গ িমথ া? অব এই
করা মােনই
পৗরািণক কািহিনর সিত কােরর বিশ স েক অ তা কাশ করা। জােসফ ক া েবল (১৮৮৮,
১৯৪৯) তাঁর সারাজীবন অিতবািহত কেরেছন এই বিশ সিঠকভােব মা েষর কােছ ব াখ া করেত83।
তাঁর মেত, মহা াবন স িকত পৗরািণক কািহিন েলােক আমরা যভােব দিখ তার থেক এর অেনক
গভীর মমাথ রেয়েছ। পৗরািণক কািহিন কােনা ঐিতহািসক সত কািহিন নয়, এিট হেলা মানব সভ তার
ে র উ র পাওয়ার সং াম। িতটা মা েষর মেনই তার জে র উে
, স কীভােব এল, কমন কের
এল এমন
ঘুের িফের। আর এই
থেক মুি পেত স িবিভ উ র দাঁড় করায়। আর তা থেকই
জ নয় পৗরািণক কািহিনর। পৗরািণক কািহিনর সােথ িব ােনর িব মা কােনা স ক নই। িক
ধম এেস এই শা ত কািহিন েলােক সত িহেসেব িতি ত করেত িগেয় এেক িব ান বেল চার
কেরেছ। এটা িব ান এবং পৗরািণক কািহিন িটর জ ই অপমানজনক। সৃি বাদীরা পৗরািণক
কািহিনর চমৎকার সব গ েক হণ কেরেছ, তারপর সটােক ংস কেরেছ।
পৗরািণক কািহিনেক িব ােন পা র করার আহা িকর উদাহরণ িদেত গেল েহর মহা াবনই
যেথ । ৪৫০ (৭৫×৪৫) বগফুেটর একিট নৗকায় কেয়ক কািট জািতেক জায়গা িদেত হেব। তােদর
খাবােরর ব ব া কী হেব? পয়ঃিন াশন, পািন? ডায়েনাসররা কাথায় থাকেব, িকংবা সামুি ক াণীরা।
এক াণীর হাত থেক অ
াণীেক র ার উপায় কী? আর সমুে থাকা াণীরা ব ায় মারা যােব
কীভােব? এই সকল ে র উ র িব াসীেদর কােছ একটাই। ঈ র চাইেল সব হেব। তেব সে ে
ঈ েরর হেক িদেয় নৗকা বািনেয় হাত ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার দরকার কী িছল? িতিন চাইেল তা এক
েমই পৃিথবীর তাবত পাপীেক মের ফলেত পারেতন। তােত কের অ ত আেগর িদন জ নওয়া
িন াপ িশ েলা বঁেচ যেতা।
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িচ : ক ািলেফািনয়ায় অবি ত ই িটিটউট অফ ি েয়শন িরসাচ িমউিজয়ােম েহর নৗকার ছিব। মা ষেক জার কের
গালগ িব াস করােনার জ আলাদা আলাদা ক াটেমে টর মাধ েম িবিভ
ে র ব ািনক উ রদােনর চ া (!!)
করা হেয়েছ। ছিব সূ ঃ বানাড ল কাই ড জ।

নৗকার কথা বাদ িদেলও ব ািনক গেবষণায় দখা িগেয়েছ পৃিথবীেত এমন কােনা মহা াবন হয়
িন, যােত কের বািড়ঘর থেক
কের সকল উঁচু পবত ডুেব িগেয়িছল। এছাড়া মহা াবেনর ফেল মৃত
াণীেদর জীবা েলা সব মািটর একই ের থাকার কথা িছল ( যেহতু তারা সবাই একই সমেয়
মৃতু বরণ কেরেছ) তমন মাণও খুঁেজ পান িন ভূ-ত িবদরা। দখা যাে সৃি বাদীরা ধু িববতনীয়
জীবিব ানেক অ ীকার করেছন না, তারা অ ীকার করেছন পদাথিব ান, রসায়ন, ইিতহাস, ভূ-ত ,
ফিসল িবদ া, উি দিবদ া, াণীিবদ াসহ সকল িবষয়েক।
েহর মহা াবেনর অসাড়তা আ াহািমক গডেক বশ িবড় নায় ফেল দওয়ার জ যেথ । এমন
ঘটনা যেহতু কােনািদনও ঘেট িন এবং িতিন দািব কেরেছন ঘেটেছ তাই আমরা সহেজই িস াে
আসেত পাির আ াহািমক গড বেল আসেল কউ নই, এটা মা েষর মন গড়া ক না, ধম
েলা
মা েষর িলিখত।

তঃ সংগঠন (Self- Organization)
ইে টিলেজ ট িডজাইন বা আইিড ব ারা তােদর বই, ড েম টািরেত সবসময় ৪০০ িব ানীর একিট
সি িলত িববৃিতর উদাহরণ টােনন। তােদর মেত আইিডেক সমথন জানােনার জ িব ানীরা এই
িববৃিত দান কেরেছন। এবার জানা যাক সিত কার অেথই এই িব ানীরা তােদর সি িলত িববৃিতেত কী
বেলিছেলন-
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জীবেনর জিটলতা ব াখ ায়, আমরা i¨vÛg িমউেটশন এবং াকৃিতক িনবাচেনর সামেথ র ব াপাের
সি হান। আমরা মেন কির য মাণ েলার মাধ েম ডারউইন তে র সিঠকতা িনধারণ করা হেয়েছ
স েলা আরও সূ ভােব পরী া করা উিচত।84

ল ক ন, এখােন একবােরর জ ও ‘ইে টিলেজ ট িডজাইন’ শ টা আেস িন। িব ানীরা উপের য
িববৃিত িদেয়েছন তা িনতা ই
পিটক আচরেণর শা ,
মার অিভব ি , যৗি ক িব ানমন
আচরণ। তেব ডারউইেনর ত েক নতুন কের আরও সূ ভােব পরী া- িনরী ার
আ ানঅ েয়াজনীয়, কননা ডারউইেনর িবগল যা া পরবতী য িববতনীয় জীবিব ােনর সূচনা
হেয়িছল তার একমা কাজই িববতেনর মাণ পরী া িনরী া করা। ডারউইন তে র মেতা িতিনয়ত
অসংখ পরী া িনরী ার স ুখীন অ কােনা ত েক হেত হয় িন। গত দড়শ বছর ধের পরী া চলেছ,
চলেব অন কাল।
এবার ৪০০ িব ানীর উ ৃিতেত িফের আসা যাক। একটা িজিনস উে খ করা আব ক, িববতন
কৗশেল i¨vÛg িমউেটশন ও াকৃিতক িনবাচন ছাড়া আরও বশিকছু অত াব কীয় ব াপার কাজ কের।
জীব, জড় ই ধরেনর জিটল ব সং ান (Complex Material System) একিট াকৃিতক ধম দশন কের
যার নাম ‘ তঃ সংগঠন’ বা সলফ অগানাইেজশন। তঃ সংগঠন বলেত িবিভ ব র নানা ধরেনর
নকশায় িব
হওয়ার কথা বাঝােনা হয়। আর চমৎকাির পূণ ও গািণিতক এই নকশা তির হয় স ূণ
াকৃিতক উপােয়, কােনা ধরেনর িমরাকল ব তীত।
‘Self- Made Tapestry’ নােমর বইিটেত লখক িফিলপ বল িবিভ জীব ও জড় ব র াকৃিতকভােব
নানা ধরেনর নকশায় িব
হওয়ার উদাহরণ দিখেয়েছন অসংখ িচ সহকাের। আেশপােশর িবিভ
জিটলতা দেখ স েলা ঈ েরর অি ে র মাণ মেন কের তা িনেয় পাগলািম করা সৃি বাদীেদর
পাগলািম রােধর িতেষধক িহেসেব কাজ করেত পাের তাঁর বইেয় উে িখত জিটলতা েলা, য েলা
একদমই িনেজ িনেজ াকৃিতকভােব এমন হেয়েছ85। সিত কথা হেলা, িবিভ জীিবত জবতে স ান
পাওয়া নকশা একই সােথ মৃত জড় িসে েমও দখেত পাওয়া যায় এবং এ েলা পদাথ িব ান এবং
রসায়েনর মৗিলক সূ িদেয়ই ব াখ া করা স ব। এেদর কােনািটই বাইেরর কারও িনেজর অি
মােণর জ ব ব ত অ নয়। মেন রাখা দরকার, িবে র িতিট ােন কণা েলা এেক অপেরর সােথ
িমথি য়া করেছ। এধরেনর িবে সরলতা খুব সহেজই জিটলতার জ িদেত পাের। পূণ একিট ব ব া
তার িবিভ অংেশর সমি ছাড়া িকছুই নয়86।
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িডসকভাির ই িটিটউট এর ওেয়বসাইট।
Phillip Ball, The Self- Made Tapestry : Pattern Formation in Nature, New York, Oxford : Oxford University Press, 2001
Jhon Gribbon, Deep Simplicity : Bringing Order to Chaos and Complexity, New York : Random House, 2004
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িচ

: সূযমূখী ফুেলর ডাবল

াইরাল প াটান

কৃিতর ায় সকল জায়গায় ডাবল াইরাল িব ােসর উপি িতেক িফলপ বল উদাহরণ িহেসেব
তার বইেয় হণ কেরেছন 87। কৃিতেত শতকরা ৮০ ভাগ উি দ জািতর ে ই দখা যায় কা বা
মধ েরখা থেক পাতা েলা উপেরর িদেক
লাকাের িব ার লাভ কের। িতিট পাতা তার িনেচরিট
থেক একিট িনিদ কােণ অব ান কের। উপর থেক দখেল, এধরেনর
লাকার গড়নেক ডাবলাইরাল তথা ি - লাকার মেন হয়। একিট পাতার মাচড় অ টার িবপরীত িদেক বেলই এমন
গড়েনর সৃি হয়। িবিভ ফুেলর অ ভাগ তথা পুি কার মেধ ও এধরেনর গড়ন দখা যায়; যমন
সূযমুখী ফুল এবং পাইন ফেলর পাতা।
সাধারণভােব ধারণা করা যেত পাের, ব াপারিট জীবিব ােনরই কােনা একিট ি য়া যা
ডারউইেনর িববতন তে র সােথ স িকত। িক গেবষণার পর দখা গল, এিট আসেল সাধারণ
পদাথিব ােনর ানসবেচেয় কম িবভব শি েত িব
হওয়া। ১৯৯২ সােল িব ানী Stephanie
Douady এবং Yves Couder একিট পরী ার মাধ েম িবষয়িট ব াখ া কেরন। থেম তারা চৗ কীয়
তরেলর অিত ু
ু কণা তেলর আবরেণর ওপর ফেলন। এরপর তেলর আবরেণর সােথ
উল ভােব চৗ কে
েয়াগ কের ু চৗ কীয় কণা েলােক আিহত কেরন। ফল প কণা েলা
সমধেম আিহত হেব এবং এেক অপরেক িবকষণ করেব। গেবষকরা এবার তেলর আবরেণর পিরিধ
বরাবর আেরকিট চৗ কে
েয়াগ কের আিহত চৗ কীয় কণা েলােক িকনারা বরাবর টেন আনা
করেলন। দখা গল ু কণা েলা ডাবল াইরাল প াটােন িব
হেয়েছ88। তরাং দখা যাে
ডাবল, াইরাল প াটান জীেবর অি তীয় কােনা বিশ নয়, এিট জীব, জড় সবার ধম।
এছাড়া ব াপারিট অ ভােবও পরী া কের দখা যেত পাের। থেম আমরা একিট ইেল ন নই
( যেকােনা আিহত কণা হেত পাের)। এবার এেক একটা টিবেল াপন কির। ইেল নিটেক ক কের
খুব ছাট ব াসােধর একিট বৃ অংকন কির। এবার আেরকিট ইেল ন নই। আমােদর কাজ হেব নতুন
87
88

Ball, The Self-Made Tapestry,Oxford University Press, 1999, পৃ

া সংখ া ১০৫- ১০৭।

S. Douady and Y. Couder, ‘Phyllotaxis as a Physical Self- Organized Growth Process’, Physical Review Letters 68

(1992) : 2098
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আঁকা বৃে র পিরিধর কােনা একিট জায়গায় ি তীয় ইেলক নিট াপন করা। তেব শত হেলা, পিরিধর
য অংেশ আমরা ইেল ন াপন করব সখােন তার তিড়ৎ িবভব শি র মান হেত হেব সবিন । এবার
থম ইেল নেক ক কের আেরকটু বিশ ব াসাধ িনেয় আেরকিট বৃ আঁিক, এবং সই বৃে র
পিরিধেতও সবিন িবভব শি বজায় রাখার শতপূরণ কের আেরকিট ইেল ন াপন কির। এভােব ধীের
ধীের ব াসাধ বািড়েয়, ছাট থেক বড় অসংখ বৃ অংকন কের, িতিটর সবিন িবভব শি র িব েত
ইেল ন াপন করেল একিট প াটােনর উ ব হেব। াঁ! সিট হেব ডাবল াইরাল প াটান। ল ক ন
এখােন আেরািপত কােনা অ ালেগািরদম কাজ করেছ না, ধু িবভব শি র সবিন ব বহার হে ।

িচ

: ইেল েনর ডাবল

াইরাল প াটান

ধু াকৃিতক িনবাচন সকল িকছু ব াখ া করার জ পযা নয়। এর পাশাপািশ তঃ সংগঠন ধমিট
িববতেনর একিট বড় ভাবক বেল মেন কেরন জীবিব ানী ুয়াট কফম ান89। িতিন
াব কেরন,
ক াটালাইিটক
াসার (catalytic closure) নামক রাসায়িনক ি য়ায় সলফ সাসেটইিনং িবি য়ার
নটওয়াক উৎপ হওয়ার মাধ েম থম ােণর উৎপি ঘটা স ব। কফম ান আরও বেলন, তঃ
সংগঠনেক নব আিব ৃত াকৃিতক িনয়ম মেন করা হেলও বা িবক অেথ এখােন মৗিলক পদাথ িব ান
আর রসায়ন ছাড়া নতুন ধারণা আেরাপ করা হে না। যাই হাক, জীবেনর সূচনা কীভােব হেয়িছল সিট
এই অধ ােয়র আেলাচ িবষয় নয়। ােণর উৎপি র একিট পেরখা িনেয় আমরা িকছুটা আেলাচনা করব
‘ ডিরক হেয়েলর বািয়ং ৭৪৭ ফ ালািস’ অধ ােয়। তেব, এমনটা ধের ধের নওয়াটা অেযৗি ক হেব না
89

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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য, জীবেনর উৎপি েত তঃসংগঠেনর মেতা রসায়ন ও পদাথিব ােনর নীিতর হাত িছল। যিদও ােণর
উৎপি সং া এেকবাের াি ক িকছু সম ার ব ািনক সমাধান এখনও পাওয়া স ব হয় িন, িক
িব ানীরা িতিদনই নতুন নতুন ােনর আেলােক ধীের ধীের রহে র সবেশষ ধাপিটেত পৗঁে ছ যাে ন।
আমরা িমিডয়ায় দেখিছ স িত
গ ভ টর তাঁর িসে িটক লাইেফর গেবষণা থেক থম কৃি ম
জীবেকাষও তির করেত সমথ হেয়েছন90। কােজই িনি ত কেরই বলা যায়, ােণর উৎপি িকংবা
মহািবে র উৎপি কােনািকছুর রহ সমাধােনর ব াপােরই আমােদর ঈ েরর ার হেত হেব না, বরং,
কফম ােনর াবমেতা, আধুিনক িব ান থেক পাওয়া িবিভ অ সর াব এবং অ ক
েলা ঈ রেক
শূ ান থেক দূের সিরেয় রাখেত যেথ ।

90

J. Craig Venter, Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome, Science DOI : 10.1126/science.1190719
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তৃতীয় অধ ায়

ডিরক হেয়েলর বািয়ং ৭৪৭ ফ ালািস
সরল, সাধারণ

ান িদেয় িবচার কির বেল ঈ ের িব াস নই। কােনা ঈ েরই।
—চািল চ াপিলন

িচ

:

ডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১)

ডিরক হেয়ল (১৯১৫-২০০১) িছেলন িবগত শতেকর এক নামকরা জ ািতপদাথিব ানী। আজেক
য আমরা মহািবে ারণ বা িবগব াঙ তে র কথা িন, সই ‘িবগব াঙ’ শ িট তার কাছ থেকই থম
উ ািরত হেয়িছল ১৯৪৯ সােলর একটা রিডও া ােম, যিদও িবগব াঙ শ িট িতিন তখন উ ারণ
কেরিছেলন অেনকটাই সমােলাচনা আর েষর ের। ষ থাকার কারণ, সসময় িবগব াঙ-এর সােথ
সমােন পা া িদি ল হেয়েলরই িনজ একিট ত ; যােক িব ানীরা ডাকেতন ি িতশীল অব া ত
(Steady State Theory) নােম। ১৯৬৪ সােল আেনা পনিজয়াস এবং রবাট উইলসন মহাজাগিতক
প াদপট িবিকরণ91 খুঁেজ পাওয়ার আগ পয িক পৃিথবীর ব নামকরা পদাথিব ানীই ি িতশীল
অব া তে র িত আ াশীল িছেলন। ডিরক হেয়ল িছেলন সই ি িতশীল তে র মূল ব া, যিদও
তাঁর এই িবখ াত তে র সােথ জিড়ত িছেলন আরও কেয়কজন নামকরা পদাথিবদহারমান বি ,
থমাস গা এবং পরবতীকােল এক ভারতীয় জ ািতিব ানীজয় নারিলকর। ি িতশীল ত ছাড়াও
লার িনউি ওিসে িসসসহ জ ািতিব ােনর অেনক িকছুেতই
ডিরক হেয়েলর অবদান িছল।
91

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অ র, ২০০৬ .

76

জীবেনর শষ বয়েস িতিন তাঁর ছেলর সােথ িমেল ব ািনক ক কািহিন লখায়ও হাত িদেয়িছেলন।
িব ােন তাঁর সামি ক অবদােনর জ িতিন ‘ ার’ উপািধ পেয়িছেলন, পুর ার পেয়িছেলন রেয়ল
এে ােনািমকাল সাসাইিট থেকও, এছাড়া আরও অ া
ছাটখােটা পুর ার তা আেছই। কােজই
ডিরক হেয়েলর নাম কম িছল না তাঁর সমেয়।

িচ

: আিকওপেটির

(১৮৭৭) : বািলন

িসেমন

িক বড় িব ানী হেল কী হেব িতিন িবিভ জায়গায় িনেজর মতামত িদেত পছ করেতন। এমিন
একটা ঘটনা ঘেটিছল যখন িব ানীরা িবগত শতেকর মাঝামািঝ সমেয় বশ ক’িট ডায়েনাসর এবং
পািখর মধ বতী জীবা আিকওপেটিরে র ফিসল খুঁেজ পাি েলন। হেয়ল হঠাৎ কেরই বেল বসেলন
আিকওপেটিরে র ফিসল েলা নািক সব জািলয়ািত। অথচ, আিকওপেটির িক িব ানীেদর জ
নতুন িকছু িছল না সসময়। আিকওপেটিরে র থম পালেকর ফিসল খুঁেজ পাওয়া িগেয়িছল ব
আেগই সই ১৮৬০ সােল। এমনিক ডারউইন তাঁর ‘অিরিজন অব ি িসজ’ ে র চতুথ সং রেণ
আিকওপেটিরে র উে খও কেরিছেলন। ডারউইেনর সমসামিয়ক িব ানী িটএইচ হা িল তখনই ম ব
কেরিছেলন য, হাবভােব মেন হে আধুিনক পািখ েলা সব থেরাপড ডাইেনাসর থেকই এেসেছ; আর
আিকওপেটিরে র মেতা ফিসল েলা এই যুি র পছেন জারােলা মাণ িহেসেব হািজর হেয়েছ92।
তারপর ১৮৬১ সােলর িদেক জামািনর ল াংেগনালিথেম93 পাওয়া গল আিকওপেটিরে র পূণা ক াল।
92

93

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

পের ি িটশ িমউিজয়ােম ানা িরত; ল ডন
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একই পির মায় ১৮৭৭ সােল েমনবােগ94, ১৮৫৫ সােল িরিডনবােগ, ১৯৫৮ সােল ল াংেগনালিথেম95,
১৯৫১ সােল ওয়াকারসেজেল, ১৯৬০ সােল জামািনর ইৎসচােট, ১৯৯১ সােল ল াংেগনালিথেম, ২০০৫
এবং ২০০৬ এ জামািনেত আিকওপেটিরে র িবিভ ফিসল উ ার করা হেয়েছ। িক
তাি েকরা
আর জীবিব ানীরা ক কের ফিসল পেল কী হেব, িব ানী হেয়ল তাঁর সহকমী গিণতিবদ চ
িব মিসংেহর সােথ িমেল হঠাৎ কেরই ১৯৮৫ সােল তুমুল শারেগাল
করেলন এই বেল য,
আিকওপেটিরে র ফিসল েলা সব নািক বােনায়াট। তাঁরা বলেলন, ফিসল েলা নািক এত
চমৎকারভােব সংরি ত থাকার কথা না, মধ বতী ের িন য় আধুিনক পািখর পালক ঢুিকেয় দওয়া
হেয়েছ, ইত ািদ। ি িটশ াচারাল িহি জা ঘেরর িব ানীরা হেয়েলর িতিট সে হ পরী া কের
দখেলন, এবং তাঁেদর পরী ায় সে হাতীতভােব মািণত হেলা ফিসল েলা আিকওপেটিরে রই।
এমিন একিট পরী ায় অ ােলন চ ািরগসহ অ া িব ানীরা ােবর িকনারা েলার মাপ িনেয়
দখােলন আিকওপেটিরে র িট পালিলক িশলা েরর াব পু া পু ভােব এেক অপেরর ের খাপ
খেয় যায়, ফেল মধ বতী ের আধুিনক পািখর পালক থাকার ব াপার এখােন নই। তােদর স ূণ
পরী ার ফলাফল সােয় জানােলর ১৯৮৬ সােলর ২৩২ সংখ ায় ‘আিকওপেটির
কােনা জা ুির
96
নয়’ িশেরানােম কািশত হয় । হেয়ল যখন ফিসেলর সত তা িনেয় শারেগাল করিছেলন, িঠক
সসময়ই জামািনর সালনহেফেন ১৯৮৭ সােল আেরকিট আিকওপেটিরে র ফিসল পাওয়া যায়, আর
িব ানীরা সবাই িমেল পুেরা ি য়ািটেক ব িন ভােব অবেলাকন করার েযাগ পান। কীভােব পািখর
পালেকর ছাপ পালিলক িশলায় পেড়, কীভােব িশলা ের িচর ধের সবিকছুই িব ানীরা আরও একবার
ভােলামেতা যাচাই করার েযাগ পেয় যান। দখা গল আিকওপেটিরে র এই সালনহেফন নমুনািটও
অ েলার মেতাই একই ফলাফল িনেয় আসেলা। এই আিব ােরর ব াপারিটও সােয় জানােল
আিকওপেটিরে র সত তার মাণ িহেসেব আিবভূত হেলা97 আর আিকওপেটির িনেয় হেয়েলর
যাবতীয় ‘ক িপেরিস তে র’ সমািধ রচনা করল।
আসেল অধ াপক হেয়ল পদাথিব ানী িহেসেব পিরিচত হেলও জীবিব ান িকংবা
তে র
খুঁিটনািট িবষেয় সম কভােব অবিহত িছেলন না; সিত বলেত কী িববতন িকংবা পালিলক িশলায়
কীভােব ফিসল সংগৃহীত হয়, কীভােব পালেকর ছাপ ােব পেড় এ েলা িনেয় পির ার ান হেয়েলর
িছল না। িক সই অপির
ান িনেয়, তক কের ভুল মাণ করেত চেয়িছেলন পাড় খাওয়া
জীবিব ানীেদর ক ািজত সা - মাণ েলােক। অ িবদ া কীভােব ভয়ংকর হেয় ওেঠ শষপয
িনেজেকই খেলা কের তােল, হেয়েলর দৃ া ই তার বড় মাণ। এ সে িটম বরা তার ‘ইেভালুশন
অ া ড দ িমথ অব ি েয়শিনজম : আ বিসক গাইড টু দ ফ
ইন িদ ইেভালুশন িডেবট’ বইেয়
সজ খুব
ভােবই বেলন98
94
95
96
97
98

বািলন
িসেমন িহেসেব গণ
ম া বাগ
িসেমন িহেসেব গণ
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
Wellnhofer P. , A New Speciment of Archaeopteryx, Science 240, 1790, 1988.
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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একিট িবষয় পির ার কের বলা দরকার য, হেয়ল এবং িব মিসংহ–এেদর কােরাই জীবিব ান এবং
জীবা িবদ া িবষেয় কােনা থাগত ান িছল না, এবং তারা াকৃিতক িনবাচেনর খুঁিটনািট িনেয়ও
সম কভােব অবগত িছেলন না। ফেল তারা িববতন- িবেরাধী নানা িচ াভাবনা িদেয় ভািবত
হেয়িছেলন। িক তােদর এ সম অিভেযাগ, তা যতই সারশূ আর মধাশূ
হাক না কন, একটা
সময় সৃি বাদীেদর এক ধরেনর ি িদেয়িছল ...। হেয়েলর উে
িঠক
িছল না, িক িতিন একিট
মুহূেতর জ ও িনেজর িবেশষ ীয়
ে র মেতা কােনা ভাবশালী চ ােল এখােন আনেত ব থ
হেয়িছেলন। এধরেনর দািব মাণ কের, একজন িব ানী কমন খেলা হেয় যেত পােরন যখন িতিন
এমন িবষেয় অিভমত জানােত
কেরন যখােন িতিন িবেশষ নন।

অধ াপক িটমেবরার কথায় অতু ি নই। হেয়েলর অিভেযাগ িকংবা িবে ষণ েলােত কােনা সারব া
না থাকেলও সৃি বাদীেদর জ স েলা তখন ভােলাই রসদ জুিগেয়িছল। ধমবাদী সাইট েলা বুেঝ না
বুেঝ হেয়েলর ভুল অিভেযাগ েলাই পুনরাবৃ কের চলেলা (এবং িকছু ে এখনও চলেছ)। তারা
খাঁজ কের দখারও চ া কেরন িন য, হেয়েলর িভি হীন অিভেযাগ েলা াচারাল িহি জা ঘেরর
িব ানীরা (যারা এ িবষেয় সিঠক ান রােখন) ভুল মাণ কের িদেয়িছেলন সসময়ই।
হেয়ল ধু আিকওপেটির িনেয়ই জল ঘালা কেরন িন, কেরিছেলন আরও একটা বড় ব াপাের,
যটা িনেয় সৃি বাদীরা এখনও যারপরনাই উ িসত। হেয়ল তার ‘িনজ গণনা’ থেক একসময়
িস াে চেল এেসিছেলন য, সরল অব া থেক উ তর জিটল জীেবর সৃি অেনকটা নািক টেনেডার
ঝেড় জা ইয়ােড পেড় থাকা লাহার জ ােলর ূপ থেক এক লহমায় বািয়ং ৭৪৭ িবমান তির হেয়
যাওয়ার মেতা অবা ব!

িচ : হেয়ল ধারণা কেরিছেলন য, সরল অব া থেক উ তর জিটল জীেবর সৃি অেনকটা নািক টেনেডার ঝেড়
জা ইয়ােডর ূপ থেক বািয়ং ৭৪৭ িবমান তির হেয় যাওয়ার মেতা অস াব িকছু!

মজার ব াপার হে
য, এই ‘জ াল থেক বািয়ং ৭৪৭ িবমান’ তির হওয়ার উপমা হেয়ল কােনা
ব ািনক সামিয়কীেত লেখন িন। তেব শানা যায় িতিন ১৯৮২ সােলর একিট সিমনাের ােণর
রাসায়িনক উৎপি তে র িবপরীেত তাঁর প া পারিময়া তে র সপে একথা বেলিছেলন। ইে র
সােথ বািয়ং ৭৪৭- এর তুলনা করার কারণ িহেসেব বেলিছেলন েটারই নািক সমান সংখ ক ত ,
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এবং জিটলতার েরও বশ িমল আেছ99। যােহাক ড হেয়েলর এই ‘যুি মালা’ পরবতীকােল তাঁর
একিট বই ‘দ ইে টিলেজ ট ইউিনভাস’ (১৯৮৩)-এ সি েবিশত হেয়িছল এভােব100
ধরা যাক, একিট জা ইয়ােড বািয়ং ৭৪৭ িবমােনর সকল অংশ ছিড়েয় িছিটেয় আেছ। হঠাৎ একিট
ঘূিণঝড় (whirlwind) এেস জা ইয়ােডর ওপর িদেয় বেয় চেল গল। সই ঘূিণঝেড় পুেরা বািয়ং ৭৪৭
তির হেয় উড়ার জ
ত অব ায় চেল আসার স াবনা বা চা কতটু ?

তারপর থেকই সৃি তাি েকরা সব জায়গায় হেয়েলর উপমােক ‘িববতেনর িব ে এক মা ম অ ’
িহেসেব ব বহার
কেরন।
শানা যায় হেয়ল ব ি গত জীবেন নাি ক িহেসেবই পিরিচত িছেলন। িক সরল অব া থেক
উ তর জীেবর উৎপি র স াবনা গণনা করেত িগেয় দেখন সটার চা এতই কম (১০৪০০০০ ভােগর ১
ভাগ) য, তােত নািক তাঁর ‘নাি কতার িব াস টেল িগেয়িছল’ এবং হেয়ল ঈ ের িব াসী হেয় পেড়ন,
এবং সসময়ই িতিন ঘূিণঝেড় বািয়ং ৭৪৭ তির হওয়ার উপমা এেন দখােনার চ া কেরন য, সরল
অব া থেক জিটল জীেবর উ ব নািক ায় অস ব একটা ব াপার, ঐ িরক হ ে প নািক লাগেবই।
এই জেবর পছেন আমরা কােনা সত তা খুঁেজ না পেলও (যিদও ব াপারটা সত হেলও খুব বিশ
অবাক হব না) স িত বইপ ঘাটার ফেল একটা মজার িজিনস বিরেয় এেসেছ। হেয়ল িক কােনা
সৃি বাদী বা ি েয়শিন িছেলন না। বরং তাঁর অেনক ব এবং বইপে ই িতিন িববতন তে র ওপর
গাঢ় আ া ব কেরেছন। যমন, তাঁর ‘অিরিজন অব লাইফ ইন দ ইউিনভাস’ বইেয় িতিন খুব
কেরই বেলন101
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 তাঁর জীবেনর এেকবাের শষিদককার বই েলােতও িতিন সৃি বাদেক ত াখ ান কের
িলেখিছেলন য, কােনা কৃত িব ানী সৃি বােদ িব াস করেত পােরন না102। তারপেরও সৃি বাদীরা
আর ধমবাদীরা হেয়েলর বািয়ং ৭৪৭ উপমা িনেয় যারপরনাই উ িসত। এ যন ঈ েরর অি ে র
অকাট মাণ তােদর কােছ। জািকর নােয়ক, হা ন ইয়ািহয়ারা তা আেছই, আমরা েনিছ স িত
বাংলােদেশর িকছু ধমীয় সংগঠন নািক তােদর মুখপে আর িলফেলেট ‘সৃি কতার অি ে র মাণ’
িহেসেব হেয়েলর যুি মালা ব বহার করা
কেরেছ। বাঝা যাে
কবল কারান হািদস িকংবা
অ প ধম ে র আয়ােতর িবিভ ব াখ া আর অপব াখ া হািজর কের আর কাজ চলেছ না, তােদর
ার হেত হে িববতন-িব াসী এবং স বত পাঁড় নাি ক হেয়েলর উপমার কােছ। ‘প ােলর ঘিড়র
99
100
101
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Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, New Scientist 2 Dec 2000 p36-39.
Hoyle Fred, The Intelligent Universe. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1983, pp. 18-19 .
Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Lifecloud : The Origin of Life in the Universe, 1978, p.15-16
Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Our Place in the Cosmos, 1993, p.14
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মৃতু নই’ িঠক তমনই হয়ত বলা যেত পাের ‘হেয়েলর বািয়ং িবমােনর মৃতু নই’! প ােলর ঘিড়
আর হেয়েলর বািয়ং যন পর েরর পিরপূরক; তামাক আর িফ ার ’জেন জনার!
এ অধ ায়িট অব হেয়ল আি ক নািক নাি ক, সৃি বাদী না অসৃি বাদী তা িনেয় িবতক করার
জ নয়, বরং ব ািনক দৃি েকাণ থেক তার আ েম ট েলােক যাচাই কের দখা য সিত ই
হেয়েলর বািয়ং উপমা িববতেনর িব ে কােনা শি শালী যুি িহেসেব হণীয় হেত পাের িকনা।
তেব তা যাচাই করার আেগ একিট ব াপার পির ার বাধহয় কের নওয়া দরকার য, আধুিনক িবে র
ায় সকল জীবিব ানীরাই হেয়েলর এই বািয়ং উপমােক ত াখ ান কেরেছন103। তারা মেন কেরন
হেয়েলর এই বািয়ং ৭৪৭ উপমা িববতেনর সােথ তুলনীয় হেত পাের না। কারণ
১. িববতন টেনেডা বা ঘুিণঝেড়র মেতা কােনা আকি ক ব াপার নয়। এটা কােনা ি য়াও নয়, য
কবল চা িদেয় এেক পিরমাপ এবং ব াখ া করেত হেব।
২. টেনেডা িদেয় চূড়া কােনািকছু তির করার চ া আসেল একধােপ ঘটা িনবাচন ি য়ায়
কােনািকছু বানােনার চ া। আর অ িদেক িববতন ঘেট ল ল বছর ধের ব ধােপ পিরিমত
িভ তার মধ িদেয় মবধমান িনবাচন (Cumulative Selection)-এর মাধ েম।
৩. কৃিতেত ছিড়েয় িছিটেয় থাকা িবিভ সর াম ( যমন জা ইয়ােড রাখা িবমােনর িবিভ অংশ)
জাড়া লাগার মাধ েম িক িববতন ঘেট না। িববতন ঘেট াকৃিতক িনবাচেনর ভােব ধু িবদ মান
বিশ েলার ওপর িভি কের দীঘ সময় ধের পিরবিতত এবং পিরবিধত হওয়ার মাধ েম।
৪. বািয়ং িবমােনর
ে চূড়া
ব থােক ি র। আর বািয়ং িবমান বানােনার পছেন থােক
নকশাকারীর একিট চূড়া ল এবং উে
। অপরিদেক িববতন িক কােনা ভিব েতর ল
বা উে
মাথায় রেখ কাজ কের না, চূড়া লে র ব াপাের থােক এেকবােরই উদাসীন।

থম েটা পেয় ট আেরকটু িব ৃত করা যাক। অেনেকই ভেব থােকন াথিমকভােব িমউেটশেনর
ফেল িবিভ
করেণর অভু দয় যেহতু ইত ত : িবি ভােব (randomly) ঘেট থােক, িববতন বাধহয়
কবল চাে র খলা। আসেল িক তা নয় মােটই। িববতেনর পছেন মূল চািলকা শি হে
াকৃিতক িনবাচন। াকৃিতক িনবাচন ব াপারটা িক কােনা চা নয়। াথিমক পিরব ি েলা i¨vÛg
হেত পাের, িক তারপর বিশ েলা াচারাল িসেলকশেনর মাধ েম জ
থেক জ া ের
ছিড়েয় পড়ার ব াপারিট i¨vÛg নয়, বরং িডটারিমিনি ক, কারণ তা িনভর কের িবদ মান উপযু
পিরেবেশর ওপর। সজ ই িববতন কবল চাে র খলা নয়104। পিরব ি েলা i¨vÛg হওয়ার পেরও
কীভােব তা িববতনেক একিট িনিদ িদেক এিগেয় িনেয় যেত পাের, তা জানেত ইি ডয়ানা
িব িবদ ালেয়র ‘If Mutation is Random, Why Does Evolution Occur at All’ ব িট পড়া যেত
পাের। ব িটেত িট চমৎকার উদাহরণ হািজর কের বুঝােনা হেয়েছ ‘Mutation was random, but
selection provided a direction to the evolution.’
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Derek Gatherer, The Open Biology Journal, 2008, 1, 9–20, Finite Universe of Discourse : The Systems Biology of Walter Elsasser (1904–1991)
Why Evolution Isn’t Chance http ://www.ebonmusings.org/evolution/evonotchance.html
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িচ : চােখর িববতন : চােখর মেতা একিট জিটল ত সহেজই আেলার িত সংেবদনশীল খুব সরল ায়িবক
কাষ িবিশ ‘আই- ট’ থেক িবিভ ধােপ ধােপ পিরিমত িভ তার মধ িদেয় িববিতত হেত পাের। যখনই এধরেনর
কােনা পিরবতনযা িকছুটা হেলও বাড়িত িবধা দান কের, তা ধীের ধীের জ থেক জ া ের জনপুে
ছিড়েয় পেড়।

এ সে আমােদর চােখর অভু দয় এবং িবকােশর ব াপারটা আরও িব ৃতভােব িচ া করা যেত
পাের। আজেক আমরা চােখর য পূণা গঠন দেখ িবি ত হই, তা িক একিদেন তির হয় িন, বরং
ব কাল ধের মা েয় ঘটেত থাকা ছাট ছাট পিরবতেনর ফল িহেসেব িবকাশ লাভ কেরেছ। খুব
স বত আেলার িত সংেবদনশীল এক ধরেনর ায়িবক কাষ থেক থম চােখর িবকাশ
হয়।
তারপর হাজার হাজার বছর ধের িবিভ ভােব পিরবিতত এবং পিরবিধত হেত হেত আজেক তারা এই
প হণ কেরেছ। কত েলা সংেবদনশীল কাষেক কােপর মেতা অবতেল যিদ িঠকমেতা সাজােনা
যায় তাহেল য নতুন একিট আিদ- চােখর উ ব হয় তার পে আেলার িদক িনণয় করা স ব হেয়
ওেঠ। এখন যিদ কাপিটর ধার েলা কােনাভােব ব করা যায়, তাহেল আধুিনক িপন হাল ক ােমরার
মেতা চােখর উৎপি ঘটেব।
তারপের এক সময় গিত িনধারণ করেত পাের এমন একিট অি পট বা রং বুঝেত পাের এমন
কােণর মেতা অংশ িবকাশ লাভ কের, তাহেল উ ত একিট চােখর সৃি হেব। এরপর যিদ িববতন
ি য়ার মাধ েম আইিরস ডায়া ােমর উৎপি ঘেট তাহেল চােখর ভতের কতখািন আেলা ঢুকেব তা
িনয় ণ করা স ব হেব। এরপর আে আে যিদ লে র উ ব ঘেট তা তােক আেলার সম য় এবং
ফাকাস করেত সহায়তা করেব, আর এর ফেল চােখর উপেযািগতা আরও বাড়েব।
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িচ : কৃিতেত পাওয়া িবিভ
ধরেনর চাখখুব সরল ধরেনর
চাখ থেক
কের জিটল
চােখর অি এই কৃিতেতই
আেছ, আর তা সবই তির হেয়েছ
িববতেনর ধারাবািহকতায় 105।

এভােবই সমেয়র সােথ সােথ াকৃিতক িনবাচেনর ভােব উপেযািগতা িনধারণ কের চােখর
মা িয়ক পিরবতন ঘেটেছ। আমরা এখনও আমােদর চারপােশ িববতন ি য়ায় িনবািচত িবিভ
ধােপর চােখর অি
দখেত পাই, অেনক আিদম াণীর মেধ এখনও িবিভ রকেমর এবং েরর
আিদ- চােখর অি
দখা যায়।
িকছু একেকাষী জীেব একটা আেলাক-সংেবদনশীল জায়গা আেছ যা িদেয় স আেলার িদক
স েক খুব সামা ই ধারণা করেত পাের, আবার িকছু কৃিমর মেধ এই আেলাক-সংেবদনশীল
কাষ েলা একিট ছাট অবতল কােপর মেধ বসােনা থােক যা িদেয় স আেরকটু ভােলাভােব িদক
িনণয় করেত স ম হয়। সমতেলর উপর বসােনা নামমা আেলাক সংেবদনশীলতা থেক
কের
িপনেহাল ক ােমরা সদৃশ চাখ িকংবা ম দ ী াণীেদর অত উ ত চাখ পয সব ধােপর চাখই
দখা যায় আমােদর চারপােশ (অ
হা মাছ মি কান ট া থেক
কের নিটলাস, ানািরয়াম,
অ া টাকিটক ি ল, মৗমািছ, মা েষর চাখ ইত ািদ), এবং তা িদেয়ই িববতন ি য়ার িবিভ র
ব াখ া করা স ব। িববতন ি য়া ধােপ ধােপ মবধমান িনবাচেনর মাধ েম না ঘটেল আমরা
কৃিতেত এত িবিভ ধরেনর চােখর অি
পতাম না। স িত ইিডশ অধ াপক ড ান এিরক
িনলসন এবং পলগার তাঁেদর গেবষণার মাধ েম106 বর কের দিখেয়েছন য, আিদ সমতল
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ব া আহেমদ, িববতেনর পথ ধের, অবসর কাশনী, ২০০৭
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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িপগেমে টড আেলাক সংেবদনশীল সল থেক
কের ায় ২০০০ ধােপর মেধ পের তা মা েষর
চােখর মেতা জিটল যে পিরবিতত হেত পাের। তােদর করা িসমুেলশেনর সিচ ফলাফল িনেচ
দওয়া হেলা

িচ : অধ াপক ড ান এিরক িনলসন এবং পলগােরর িসমুেলশেনর ফলাফল, তারা দিখেয়েছন আিদ সমতল আেলাক
সংেবদনশীল সল থেক
কের ৪০০ ধাপ পের তা রিটনাল িপেটর আকার ধারণ কের, ১০০০ ধাপ পের তা
আকার নয় িপন- হাল ক ােমরার মেতা আকৃিতর, আর ায় ২০০০ ধাপ পের অে াপােসর মেতা জিটল চােখর উ ব
ঘেট। জীবিব ানী মাক িরডিলর সাইেট ব াপারিট এিনেমশেনর মাধ েম তুেল ধরা হেয়েছ।

এবার হেয়েলর স াবনার মারপ াচ িনেয় একটু গভীের আেলাচনা যাক। হেয়েলর এই জ াল থেক
বািয়ং উপমা খুব মৗিলক িকছু নয়। অসীম বানর ত (Infinite monkey theorem) নােম একিট ব াপার
দশেনর আি নায় চিলত িছলই। হেয়ল সটােক বািয়ং- এর আেলােক কাষীয় াণিব ােনর আি নায়
ব বহার করেত চেয়েছন। অিভিজৎ রায় ‘মহািবে
াণ ও বুি ম ার খাঁেজ’ নােমর বইেয় এই অসীম
107
বানর ত িনেয় ছাট কের িলেখিছেলন । পাঠেকর সামেন সিট একটু ব াখ া করা েয়াজন বাধ
করিছ।
অসীম বানর ত হে এমন একটা ধারণা যখােন মেন করা হয় য, অফুর সময় দওয়া হেল
আপাত দৃি েত ায় অস ব সম ব াপারও ঘেট যেত পাের স াবনার িনয়েমই। যমন, একটা
বানরেক যিদ টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় দওয়া হয়, তেব তার অ ভােব টাইিপং করা থেক
শ িপয়িপয়েরর ামেলটও বিরেয় আসেত পাের, যিদ বানরিটেক অফুর সময় দওয়া হয় টাইিপং
চািলেয় যাওয়ার জ । হেয়ল এই বানেরর িবি ভােব টাইপ কের ামেলট লখার উপমােকই
াকৃিতক উপােয় জিটল জীবজগৎ তিরর ব াখ ায় িনেয় গেছন, কবল পাথক এই য, িতিন
শ িপয়েরর ামেলেটর বদেল ব বহার কেরেছন বািয়ং ৭৪৭।
হেয়েলর ধারণা সত হেল সরল অব ায় াকৃিতকভােব জিটল জীবজগেতর উ ব অেনকটা হঠাৎ
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লটাির িজেত কািটপিত হওয়ার মেতাই একটা ব াপার হেব। কম স াবনার ঘটনা য ঘেট না তা নয়।
অহরহই তা ঘটেছ। ভূিমকে বািড়-ঘর েস পড়ার পরও অেনক সময়ই দখা গেছ ঘটনা েম
ভ েূ পর িনেচ কউ বঁেচ আেছন। এই য হাইিতেত িবশাল ভূিমক হেলা িকছুিদন আেগ, ায়
পেনেরা িদন, এমনিক একিট
ে ২৭ িদন পেরও জীব অব ায় এক ব ি েক উ ার করা
হেয়েছ108। িনউইয়ক টাইমস-এ একবার এক মিহলােক িনেয় িতেবদন ছাপা হেয়িছল িযিন
বার
িনউজািস লটািরর িটেকট িজেতিছেলন। তারা স াবনা িহসাব কের দেখিছেলন ১৭ ি িলয়েন ১। এত
কম স াবনার ব াপারও ঘটেছ। কােজই স াবনার িনিরেখই ােণর উৎপি এবং সেবাপির জিটল
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 অধ ােয়র অস াব তা অংেশ দেখেছন।
ােণর আিবভাব ও িববতেন পছেন জীবিব ানীেদর কােছ কবল স াবনার মারপ াঁচ থেকও
ভােলা উ র রেয়েছ। আর সই উ রিট হে
াকৃিতক িনবাচন। আর পূেবই ব াখ া করা হেয়েছ য,
াকৃিতক িনবাচন কােনা চাে র খলা নয়। এিট একিট নন i¨vÛg মবধমান ি য়া। সজ ই
াই ড ওয়াচেমকার ে অধ াপক িরচাড ডিক পির ারভােবই বেলেছন109
াকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম ঘটা ডারউইনীয় িববতনেক এেলােমেলা (random) মেন করা ধু ভুলই নয়,
চূড়া িবচাের অসত । এটা সেত র পুেরাপুির িবপরীত। ‘চা ’ ডারউইনীয় রিসিপেত খুব ছাট একটা
উপাদান, িক খুব
পূণ বড় উপাদানিটর নাম মবধমান িনবাচন যটা এেকবােরই ননi¨vÛg।

এ সে একটা উদাহরণ দওয়া যাক। আমােদর গ ালাি েত ১০১১ িট তারা আর ১০৬০ িট ইেলক ন
আেছ। ঘটনা েম এ ইেলক ন েলা একি ত হেয় আমােদর গ ালাি , কািট কািট তারা, আমােদর
পৃিথবী এবং শষ পয এই একিট মা
েহ উপযু পিরেবেশ থম জীবেকাষিট গঠেনর স াবনা
কত? আমােদর গ ালাি এবং পৃিথবীর য বয়স, তা িক ওই স াবনা সফল করার জ যেথ ? এই
ে র উ র দওয়া খুব কিঠন। কারণ এই স াবনা মাপেত গেল য হাজারটা চলক িনেয় কাজ
করেত হয়, তার অেনক েলা স ে আমরা এখনও অেনক িকছু িঠকমেতা জািন না। তারপেরও এটা
িনি ধায় বলা যায় য, হেয়েলর মেতা ধু চা িদেয় পিরমাপ কের একধাপী সমাধান হািজর করেল
সটার স াবনা এতই কম ব েব য ‘জ াল থেক বািয়ং’ হওয়ার মেতাই শানােব; িক াকৃিতক
িনবাচনেক গানায় ধরেল আর সটা মেন হেব না। িব ানী কয়ের -ি থ এমনই একিট কৃি ম
উদাহরণ িদেয় ব াপারিট আমােদর বুিঝেয়িছেলন ১৯৭০ সােলই। িতিন বেলেছন, ধরা যাক একটা
বানরেক জ ল থেক ধের িনেয় এেস টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় দওয়া হেলা। তারপর তার
সামেন ডারউইেনর ‘ জািতর উৎপি ’ নামক বইিট খুেল এর থম বাক িট টাইপ করেত দওয়া
হেলা। বাক িট এরকম
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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 লাইনিটেত ১৮২িট অ র আেছ। বানরিটেক বলা হেলা এই লাইনিটেক সিঠকভােব কাগেজ
ফুিটেয় তুলেত। এখন বানর যেহতু অ র িচেন না, সেহতু স টাইপরাইটােরর চািব অ ভােব িটেপ
যােব। িটপেত িটপেত ঘটনা েম একিট শ সিঠকভােব টাইপ হেতও পাের। িক ধু সব েলা শ
সিঠকভােব টাইপ নয়, এর ধারাবািহকতাও বজায় রাখেত হেব। এখন এই বানরিটর বাক িট
সিঠকভােব টাইপ করার স াবনা কত? কত বছেরর মেধ অ ত একবার হেলও বানরিট সিঠকভােব
বাক িট টাইপ করেত পারেব? স াবনার িনিরেখ একটু িবচার-িবে ষণ করা যাক।

িচ : অেনেক ভােবন, একটা বানরেক যিদ টাইপরাইটােরর সামেন বিসেয় দওয়া হয়, তেব তার অ ভােব টাইিপং
করা থেক শ িপয়িপয়েরর ামেলট বিরেয় আসেল আসেতও পাের, যিদ বানরিটেক অফুর সময় দওয়া হয়
টাইিপং চািলেয় যাওয়ার জ ।

মেন করা যাক য, টাইপরাইটারিটেত ৩০িট অ র আেছ এবং বানরিট িত িমিনেট ৬০িট অ র
টাইপ করেত পাের। শে র মেধ ফাঁক- ফাকর েলা আর বড় হাত- ছাট হােতর অ েরর পাথক এই
গণনায় না আনেলও, দখা গেছ পুেরা বাক িট সিঠকভােব টাইপ করেত সময় লাগেব ১০৮০ বছর,
মােন ায় অন কাল! িক যিদ এমন হয় য, একিট সিঠক শ লখা হওয়ার সােথ সােথ সিটেক
আলাদা কের রাখা হয়, আর বািক অ র েলা থেক আবার িনবাচন করা হয় বানেরর সই অ
টাইিপং- এর মাধ েম, তেব িক সময় অেনক কম লাকেব, তারপরও ১৭০ বছেরর কম নয়। িক যিদ
এই িনবাচন শে র উপর না হেয় অ েরর ওপর হেয় থােক (অথাৎ, সিঠক অ রিট টাইপ হওয়ার
সােথ সােথ এিটেক আলাদা কের রেখ দওয়া হয়); তেব িক সময় লাগেব মা ১ ঘ া, ৩৩ িমিনট,
৩০ সেক ড।
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কােজই উপেরর উদাহরণ থেক বাঝা যায়, াকৃিতক িনবাচনেক গানায় ধরেল ব াপার েলা আর
‘অস ব’ থােক না, বরং অেনক সহজ হেয় যায়। িনঃসে েহ পরী ািট
পূণ তারপেরও ওপেরর
উদাহরণিটর িকছু িট আেছ।। এেক তা এধরেনর া াম খুব সরল, তার উপর সিঠক বাক বা
অ র িনবািচত হওয়ার সােথ সােথ ‘ সিটেক আলাদা কের রাখা’র ব াপারটা িক সইভােব াকৃিতক
িনবাচনেক কাশ কের না। াকৃিতক িনবাচন িজিনসিট তাহেল কী? আেগর অধ ােয় আমরা াকৃিতক
িনবাচন িজিনসটার একটা িব ৃত ব াখ া পেয়িছ। বেছ িনেয়িছলাম িনেচর িতনটা ধাপেক110
১. জনপুে র অিধবাসীরা িনেজেদর িতিলিপ তির কের (জীবিব ানীরা এর নাম িদেয়েছন
‘ রি েকশন’)।
২. িতিলিপ করেত িগেয় দখা যায় িতিলিপ েলা িনখুঁত হয় না, অেনক ভুল িট ভাল হেয় যায়
(জীবিব ানীরা এেক বেলন ‘িমউেটশন’ বা পিরব ি )
৩. এই ভুল কারেণ জে পরবতী বংশধরেদর মেধ বিশে র তারতম ঘেট (জীবিব ানীরা বেলন
‘ভ ািরেয়শন’ বা কারণ)

কােজই িতিলিপ, পিরব ি এবং কারেণর সম েয় য িনবাচন ি য়া জীবজগেতর জনপুে য
পিরবতেনর জ দায়ী তােকই আমরা াকৃিতক িনবাচন নােম অিভিহত করব। কােজই এই ধরেনর
াকৃিতক িনবাচনেক গানায় ধরেল আমােদর উপেরর সম াটা কীভােব সমাধান করেত হেব? করেত
হেব িমউেটশন এবং রি েকশেনর ব াপারটা মাথায় রেখ এবং সখান থেক
কের।
িবি
পিরব ি (random mutation) এবং িতিলিপর (replication) ব াপারটা মাথায় রেখ অধ াপক
িরচাড ডিক িনজ হােত আিশর দশেক একিট া াম লেখন, থেম িজ ডা িলউ বিসক ভাষায়, এবং
পের প াে েল, যটােক এখন অিভিহত করা হয় Weasel Program নােম, সিট পের িতিন কাশ কেরন
তাঁর িবখ াত ‘ াই ড ওয়াচেমকার’ বইেয়। বানর িদেয় পুেরা ামেলট না িলেখ িতিন ামেলট এবং
পেলািনয়ােসর মধ কার কেথাপকথেনর একিট উ ৃিত METHINKS IT IS LIKE A WEASEL
িসমুেলশেনর জ তাঁর
া ােম ব বহার কেরন। তেব িতিন অ ভােব টাইপরাইটার বা িকেবাড
চালনাকারী কােনা বানর খুঁেজ পান িন, তার বদেল িতিন ব বহার কেরিছেলন তাঁর এগােরা মাস বয়সী
ক ােক কি উটােরর িকেবােডর সামেন বিসেয় িদেয়। তাঁর ক া কি উটােরর িকেবােড হাত রেখ
টাইপ কেরিছল িনেচর অথহীন িকছু অ রমালা
WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

এই অ রমালােকই িতিন িত জনােরশন বা জে
িতিলিপ করেত দন ডিক । যেহতু িতিন
জানেতন জীবজগেত িতিলিপ েলা িনখুঁত হয় না, অেনক ভুল হেয় যায় (অথাৎ িমউেটশন ঘেট),
ডিক ও িতিলিপেত িকছু ‘ভুল হওয়ার’ েযাগ কের দন তাঁর িসমুেলশেন, ফেল িত জে
একিট বা িট অ র পিরবিতত হেয় যাওয়ার েযাগ থাকেতা। িতিন এভােব িসমুেলশন কের এিগেয়
110

অিভিজৎ রায়, িববতেনর সহজ পাঠ,যুি , সংখ া ৩, জা য়াির ২০১০; এছাড়া অনলাইেন পড়ুন, এক িববতনিবেরাধীর তু ের : http
://mukto-mona.com/banga_blog/?p=936

87

িগেয় অেনকটা এধরেনর ফলাফল পেলন
জ

০১ : WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P

...

জ

০২ : WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P

...

জ

১০ : MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P

…

জ

২০ : MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL

…

জ

৩০ : METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL

…

জ

৪০ : METHINKS IT IS LIKE I WEASEL

…

জ

৪৩ : METHINKS IT IS LIKE A WEASEL

অথাৎ এেকবােরই অথহীন িকছু অ রমালা থেক ৪৩ জ পের িতিন METHINKS IT IS LIKE A
WEASEL- এর মেতা অথপূণ বাক াংশ গিঠত হেত দখেলন। ডিক তাঁর াই ড ওয়াচেময়ার বইেয়
বেলেছন, িতিন যখন থেম বিসক ভাষায়
া ামিট িলেখ লাে র জ আধা ঘ া বাইের
িগেয়িছেলন, িফের এেস দেখন এর মেধ ই METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বিরেয় িগেয়িছল।
পের িতিন একই া াম, প া াল ব বহার কের িলেখিছেলন এবং তােত সময় লেগিছল মা ১১
সেক ড। ই টারেনেট ইউিটউেব ডিকে র িসমুেলশন সং া িকছু িভিডও রাখা আেছ111। স েলা
থেক ডিকে র িসমুেলশন স ে পাঠেকরা িকছুটা ধারণা পেত পােরন। এছাড়া, ১৯৮৪ সােলর
িদেক নেডল কেলেজর িরচাড হািডসন একই ধরেনর ত একিট কি উটর া াম তির কের
তােত দখান য এভােব i¨vÛg ‘িমউেটশন বা পিরব ি ঘটেত িদেয়’ শ িপয়েরর গাটা ামেলট
নািটকািট সােড় চার িদেন এেকবাের অেগাছােলা অব া থেক স ূণ সিঠকভােব পুনিব
করা
112
স ব ।
তারপেরও ডিকে র িসমুেলশেনরও িকছু সমােলাচনা আেছ। তাঁর া ামও সরলতার দােষ ।
এছাড়া তাঁর া াম একিট দূর সারী ল েক (long term goal) সামেন রেখ চািলত (এ
ে
অভী ল িট ডিক ই িনবাচন কেরিছেলনMETHINKS IT IS LIKE A WEASEL)। িববতন িক
এধরেনর কােনা দূর সারী ল েক সামেন রেখ এেগায় না। িতিন িনেজই ‘ াই ড ওয়াচেমকার’
বইেয় তাঁর া ােমর এই সীমাব তার 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
111
112

http ://www.youtube.com/watch?v=OvEl1lOc0Iw , http ://www.youtube.com/watch?v=AXxCsHGIxww
John Rennie, Scientific American, July 2002, ‘15 Answers to Creationist Nonsense’, page 81
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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.

অব ডিকে র এই উইেসল া াম এই অেথই
পূণ য, িতিন দখােলন পিরব ি এবং
িতিলিপর ভােব ঘটা মবধমান িনবাচেনর মাধ েম আপাত অস ব বেল মেন হওয়া ঘটনাও
াভািবক িনয়েম ঘটেত পাের। সজ ই িতিন তাঁর বইেয় বেলন
মবধমান িনবাচন জীবেনর অি ে র সম আধুিনক ব াখ ার চািবকািঠ। এটা এক িবিন সূতার মালায়
খুব সৗভাগ সূত ঘটনা (িবি
পিরব ি ) েলােক ি ত কের চেল অিবি
এক অ েম; ফেল
অ েমর শেষ এেস আমরা যখন চূড়া কাঠােমার িদেক তাকাই তখন আমােদর মেধ এক ধরেনর
িব ম তির হয়, আমরা ভািব এধরেনর কাঠােমা তির হওয়ার স াবনা এতই কম য, চাে র মাধ েম
এমনই একিট কাঠােমা তিরেত য সময় লাগেব তার তুলনায় সম মহািবে র বয়সও খুব নগণ ।

ডিক পের তাঁর া ামিটেক আরও উ ত কেরন, এবং METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বাদ
িদেয় কােনা দূর সারী ল ছাড়াই িসমুেলশন ঘটান। গােছর থেক যমন শাখা- শাখা িব ার
লাভ কের, িঠক সভােবই ‘িজন িনবাচেনর’ মাধ েম িববতনেক কি উটাের চািলত কের সরল অব া
থেক মাকড়সা িকংবা অে াপাস সদৃশ জিটল জীবজগেতর কাঠােমা তির কের দখান, তাঁর সই
া ােমর নাম দন ‘বােয়ামফ’113।
ডিক তাঁর পরবতী বই ‘ াইি ং মাউে ট ট ইে ােববল’- এ অ
া ামারেদর লখা আরও
িকছু জিটল া ােমর উে খ কেরন িববতেনর বা বস ত মেডল তুেল ধরেত। এ ধরেনর ব মেডল
ই টারেনেটর িব ােনর ওপর গেবষণাল িবিভ ওেয়বসাইেটও পাওয়া যােব114। স িত ি কাল
এন ইরার পি কায় গেবষক ডভ থমাস তাঁর ‘War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats
Intelligent Design’ বে একিট আকষণীয় িবষেয়র অবতারণা কেরন115। িতিন দিখেয়েছন য,
ই টারেনেট কি উটার
া ােমর একিট িতেযািগতা হেয়িছল যখােন ইে টিলেজ ট িডজাইেনর
A¨vj‡Mvwi`‡gi সােথ সরাসির িত ি তা হেয়িছল িববতনীয় A¨vj‡Mvwi`‡gi। ইে টিলেজ ট িডজাইেনর
সমথক সালেভদর কেদাভাসহ অেনেকই িববতনেক পরািজত করেত তােদর শি শালী A¨vj‡Mvwi`g
হািজর কেরিছেলন। িক তারপেরও তােদর িববতনীয় িজেনিটক A¨vj‡Mvwi`‡gi কােছ শাচনীয়
পরাজয় ঘেট। ডভ থমাস তাঁর বে তাই পির ার কেরই বেলন 
The results were stunning : The official representative of intelligent design community was
113

ডিকে র বােয়ামফ স ে জানেত হেল এই িভিডওিট দখা যেত পাের
httpv ://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAc
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ঊদাহরণ িহেসেব দখা যেত পাের, http
://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_genetics_culture/gc_w05/somm_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAnim.gif ইত
War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, Skeptical Inquirer, Vol 34, No. 3.

ািদ

89

outperformed by evolutionary algorithm, thus learning Orgel’s Second Law’Evolution is smarter
than you are’the hard way.

এ গািণিতক িসমুেলশেনর সব েলাই আমােদর খুব পির ারভােব দিখেয়েছ য নন-i¨vÛg াকৃিতক
িনবাচেনর ভােব জিটল জীবজগেতর উ ব ঘটেত পাের, কােনা ধরেনর কি তশি র হ ে প
ছাড়াই। মূলত অধ াপক হেয়ল াকৃিতক িনবাচন ব াপারটা িঠকমেতা বােঝনিন বেলই িতিন জিটল
জীবজগেতর উ বেক কবল চা িদেয় পিরমাপ করেত চেয়িছেলন এবং এেক বািয়ং ৭৪৭ উপমার
সােথ তুলনা কের ফেলিছেলন। এমনিক হয়েলর চাে র গণনাও স িত
িব হেয়েছ। যমন, টক
অিরিজন সাইেট ড. ইয়ান মাসে ভ Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis
Calculations বে 116 হেয়েলর অৈজবজিন (Abiogenesis) সং া গণনার নানা ভুল াি র িত িনেদশ
কেরেছন। একিট াি এই য, হেয়ল স াবনা পিরমােপর সময় িতিট ঘটনােক একিটর পের একিট
এভােব িসিরজ বা অ ম আকাের সািজেয়িছেলন। িক
কৃিতর িসমুেলশন েলা এভােব িসিরজ
আকাের ঘেট িন, অেনক েলাই ঘেটেছ সমা রালভােব। ফেল সময় লেগেছ অেনক কম। আপনার চার
জন ব ুেক চারিট মু া হােত ধিরেয় িদেয় ঝাঁকমু ভােব িনে েপর েযাগ কের িদেলচারিট HHHH
পেত য সময় লাগেব, সই একই কাজ পেত আপনার ষাল জন ব ুেক লািগেয় িদেল অেনক
তাড়াতািড়ই কাি ত ফলাফল (অথাৎ চারিট HHHH) বিরেয় আসেব। িঠক একইভােব, একিট বানর
িদেয় পুেরা ামেলট 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 তাঁর বে যথাথই
বেলেছন, ‘যিদ এক িবিলয়ন ভােগর এক ভাগ স াবনার কােনা িকছু ঘিটেয় দখােত চান তা হেল
চীেনর জনসংখ ার মেতা চলক িনযু কের িদন’। আর ডিকে র মেতা ইয়ান মাসে ভও মেন কেরন,
সৃি বাদীেদর বািয়ং উপমার সােথ িববতনবােদর পাথক মূলত এই জায়গািটেতই।
িচ : অধ াপক হেয়ল
ভেবিছেলন কত েলা রাসায়িনক
পদাথ িমেলিমেশ হঠাৎ কেরই
ব াকেটিরয়ার মেতা জিটল জীেবর
অভু দয় হওয়াটাই অৈজবজিন
(Abiogenesis), িক সিত কার
অৈজবজিন কখেনাই একধােপ
ঘেট না, বরং এিট িবিভ ছাট
ছাট ধােপর সি িলত ি য়ার
ফসল।
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Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations, TalkOrigins Archive.
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‘মহািবে
াণ ও বুি ম ার খাঁেজ’ বইেয় অৈজবজিন তথা রাসায়িনক ি য়ায় ােণর উ েবর
পছেন িবিভ ধাপ েলা িব ৃতভােব ব াখ া করা হেয়িছল। থম জবেকাষ কবল চাে র মাধ েম
তির হয় িন। থম জবেকাষ তির হেয়েছ ধােপ ধােপ। িব ানী ওপািরন117 আর হালেডন118 তাঁেদর
গেবষণায় দিখেয়েছন য, সােড় চারশ কািট বছর আেগকার পৃিথবী িক কােনা িদক িদেয়ই
আজেকর পৃিথবীর মেতা িছল না। তাঁেদর মেত, আিদম িবজারকীয় পিরেবেশ একসময় এসব গ ােসর
ওপর উ শি র িবিকরেণর ভােব নানা ধরেনর জব রাসায়িনক পদােথর উ ব হয়। এ েলা
পরবতীকােল িনেজেদর মেধ িবি য়ার মাধ েম আরও জিটল জব পদাথ উৎপ কের। এ েলা
থেকই পরবতীকােল িঝি তির হয়। িঝি ব এসব জব পদাথ বা
ািটনেয়ড েম েম
এনজাইম ধারণ করেত থােক আর িবপাক ি য়ার মতা অজন কের। এিট একসময় এর মধ কার
বংশগিতর সংেকত িদেয় িনেজর িতকৃিত তির করেত ও বা পিরব ি বা িমউেটশন ঘটােত স ম
হয়। এভােবই এক পযােয় তির হয় থম আিদ ও সরল জীবেনর। ওপািরন এবং হালেডন তে র ব
রই পরবতী গেবষকেদর পরী াল গেবষণায় (Urey–Miller, 1953119, 1959120 Fox 1960121; Fox and
Dose 1977122, Cairn-Smith 1985123, de Duve 1995124, Russell and Hall 1997125; Wächtershäuser
2000126, Smith et al. 1999127, Huber et al. 2003128) সত বেল তীয়মান হেয়েছ। িব ানীরা আিদ

জীবেকাষ তিরর পছেন য ধাপ েলােক ইেতামেধ ই শনা

কেরেছন স েলা হেলা

ধাপ-১ : জব যৗেগর উৎপি
হাইে াকাবন উৎপাদন (মু পরমাণু
CH এবং CH2- এর িবি য়া, বাে র সােথ মটািলক
কাবাইেডর িবি য়া)
হাইে াকাবেনর অি ও হাই ি -উপজােতর উৎপাদন (বা ও হাইে াকাবেনর িবি য়ায়
এলিডহাইড, িকেটান উৎপাদন)
কােবাহাইে ট উৎপাদন (Mø‡y KvR, ুকেটাজ আর ঘনীভবেনর ফেল িচিন, াচ, াইেকােজন)
ফ ািট এিসড ও ি সারেলর উৎপি (ফ াট বা চিবর ঘনীভবন) অ ামাইেনা এিসড গঠন
(হাইে াকাবন, অ ােমািনয়া আর পািনর িবি য়া)
117
118
119
120
121
122
123
124
125

126
127

128
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Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954).
Miller, Stanley L., ‘Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions’ Science 117 (3046) : 528, 1953
Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, ‘Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth’. Science 130 (3370) : 245, 1959
Fox, S. W. How did life begin? Science 132 : 200-208, 1960.
Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, Revised ed. New York : Marcel Dekker, 1977.
Cairn-Smith, A. G. Seven Clues to the Origin of Life, Cambridge University Press, 1985.
de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. American Scientist 83 : 428-437, 1995
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
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Wächtershäuser, Günter, Life as we don’t know it. Science 289 : 1307-1308, . 2000.
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ধাপ-২ : জিটল জব অণুর উৎপি (পিলমার গঠন)

ািটনেয়ড মাইে াি য়ার

কা-A¨vmvi‡fU
ধাপ-৩ : পিলিনউি েয়াটাইড বা িনউি ক এিসড গঠন
ধাপ-৪ : িনউি েয়াে ািটন গঠন
ধাপ-৫ : আিদ কাষ বা ইউবােয়া ট গঠন ( কা-A¨vmvi‡f‡Ui ভতের িনউি েয়াে ািটন আর অ া
অণু একি ত হেয় িলেপাে ািটন িঝি িদেয় আব
থম কাষ; থম জীবন)
ধাপ-৬ : শি র উৎস ও সরবরাহ (শি র সরবরােহ ঘাটিত দখা দওয়ায়, কৃিতেত িটেক রইল তারাই
যারা ািটনেক এনজাইেম পা িরত কের সরল উপাদান থেক জিটল ব তির করেত পারত, আর
সসব ব থেক শি িনগত করেত পারত)
ধাপ-৭ : অি েজন িব ব (অি েজনহীন িবজারকীয় আবহাওয়া অি েজনময় জারকীয় আবহাওয়ায়
পা িরত হেলাআজ থেক ’শ কািট বছর আেগ)
ধাপ-৮ : কৃত কাষী জীেবর উৎপি ( াক ািরওট থেক ইউক ািরওট)
ধাপ-৯ : জব-িববতন বা বােয়ােজেনিসস (জীব থেক জীেব িববতন)
এরপেরও বলেত ি ধা নই য, িব ানীরা এখনও এমন কােনা জীবেকাষ ল াবেরটিরেত তির করেত
পােরন িন যা াে র গা বেয় নেম এেস আমােদর চমেক দেব। এর একিট ধান কারণ ‘সময়’।
জীবেকাষ তিরর পছেন পৃিথবীেত িববতন ি য়া চেলেছ কািট কািট বছর ধের। আর এই কািট
বছের পৃিথবীর আবহাওয়াও বদেলেছ িব র। যমন, আিদম পিরেবেশ মু -অি েজন িছল না,
অি েজনহীন িবজারকীয় আবহাওয়া অি েজনময় জারকীয় আবহম েল পা িরত হয় আজ থেক ই
িবিলয়ন বছর আেগ। আবার বতমান িবে র বায়ুম েল আিদম পিরেবেশর মেতা িমেথন ও অ ােমািনয়া
নই, তার জায়গায় আেছ জলীয় বা , কাবন-ডাই-অ াইড, আণিবক নাইে ােজন, হাইে ােজন ও চুর
আণিবক অি েজন। এই কািট বছেরর সময়- সার আবহম েলর পিরবতনেক ল াবেরটিরর াে বঁেধ
রাখা যায় না। িক
াে িববতেনর িসমুেলশন না করেলও কৃি ম উপােয় াণ তিরেত িঠকই সফল
হেয়েছন িব ানীরা। স িত গ ভ টর তাঁর িসে িটক লাইেফর গেবষণা থেক থম কৃি ম জীবেকাষ
তির করেত সমথ হেয়েছন129। িতিন াথিমকভােব ই
থেক
ােমাজেমর িবিভ উপা সং হ
কেরন, িক
ামজেমর পূণা
পিট কি উটাের িসমুেলশন কের বানােনা Mycoplasma mycoides
নােমর একিট ব াকেটিরয়ার িজেনােমর অ করেণ। তারা এিট বানােনার জ
তির কেরন এক িবেশষ
ধরেনর সফটওয় ার। এই সফটওয় ােরর সাহােয ই তির করা হয় কৃি ম
ােমােজাম এবং তােত
সংযু করা হয় িকছু জলছাপ (এিট আসেল ইেমইল আইিড, ভ টরেদর দেলর সদ েদর নাম এবং
129

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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িকছু বাড়িত তথ )। এভােব বানােনা ােমাজমিট পের পুনঃ ািপত হয় Mycoplasma capricolum নােমর
একিট সরল ব াে িরয়ার কােষ, যার মেধ কার ােমাজম আেগই সিরেয় ফলা হয়। এভােবই তির হয়
থম কৃি ম ব াকেটিরয়া। নােম কৃি ম হেলও আচরেণ এিট অিবকল মূল ব াকেটিরয়ার (Mycoplasma
mycoides) মেতাই। ধু তাই নয়, তােদর তির এই কৃি ম ব াকেটিরয়ািট ‘ াভািবকভােব’ বংশিব ারও
করেছ। সংে েপ এই প িতেকই বলা হে িসে িটক ি য়ায় জীবেনর িবকাশ ঘটােনার দূর সারী
ি য়া। এভােব উপা সািজেয় সরল জীবেনর িভি গেড় ফেলেছন িতিন, তির কের ফেলেছন থম
কৃি ম জীবেনর। িতিন িনেজই বলেছন, এই প িতেত এমন একিট ব াকেটিরয়া িতিন বািনেয়েছন যার
অিভভাবক কৃিতেত পাওয়া যােব না, কারণ অিভভাবক রেয়েছ কি উটাের। ােণর উ ব যিদ এতই
অস াব একিট ব াপার হেতা, তেব িব ানীেদর এই ধরেনর গেবষণা েলা কখেনাই সফলতার মুখ
দখেতা না।
সব িমিলেয় হেয়েলর জ াল থেক বািয়ং উপমা জীবিব ােন ব আেগই ত াখ াত হেয়েছ।
খ াতনামা জীবিব ানী জন মায়নাড ি থ তা
কেরই বেলন, ‘ কােনা জীবিব ানীই হেয়েলর মেতা
িচ া কেরন না য, জিটল কাঠােমা জ াল থেক বািয়ং-এর মেতা এক ধােপ ট কের তির হয়’130।
হেয়েলর এই বািয়ং উপমার সমােলাচনা সমেয় সমেয় কেরেছন ােহলার, ম াি ভার, কাউফম ান, দ
েভ, িপটার লটন, ডলগ রাফ, পনক, ম াট ইয়ং এবং ড ািনেয়ল ডেনটসহ ব িব ানী এবং
দাশিনকই। মূলত হেয়েলর এই অপিরণামদশী উপমােক এখন অবিহত করা হেয় থােক হেয়েলর
হ াভাস (Hoyel’s fallacy) িহেসেব131। িরচাড ডিক তাঁর ‘গড িডলুশন’ বইেয় রিসকতা কের বেলন,
াকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম আমরা জিটল জীবজগেতর উ েবর তাও একটা ব ািনক ব াখ া পাই।
িক ঈ র নােম সব ানী, সবশি মান এক জিটল স া ট কের কাথা থেক উ ূত হেলা, তার কােনা
ব ািনক ব াখ াই আমরা কাথাও পাই না, কখনও পাবও না। তাই ঈ রই হে ন হেয়েলর ‘আি েমট
বািয়ং ৭৪৭’132।

130
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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.’
George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 2007
Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, page 114
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চতুথ অধ ায়

েত?
পৃিথবী কাথা থেক এল?
আিম জািন না। ভাবল সািফ। িন য়ই কউ-ই আসেল জােন না সটা। জীবেন এই
থমবােরর মেতা স উপলি করল য, পৃিথবীটা কাথা থেক এল এব াপাের অ ত
না কের পৃিথবীেত বঁেচ থাকাটাই িঠক নয় …
 সািফর জগৎ, ইয়ে ন গাডার

এই

র ফল,
র ফল, িমঠানদীর পািন ছেড় এবার তাকােনা যাক িব
াে র িদেক। এই
র চাঁদ,
র তারা, অসীম শূ তার িদেক। বাইেবেলর থম বাক , ইন দ িবিগিনং... বা ‘ েত
...’ এবং পরবতীকােল আরও অেনকবার মহািব সৃি স িকত বাক , কারােনর িবিভ আয়াত (৪৫
: ৩-৫, ২১ : ৩০, ৪১ : ১১, ২১ : ৩৩, ৫১ : ৪৭ ইত ািদ) পেড় আমরা জানেত পাির, এই অপার
মহািব একজন সৃি কেরিছেলন শূ
থেক। িবিভ ধম িবিভ ঈ রেক বিসেয়েছ সই
ার
আসেন। ঈ র িভ হেলও ধমেব ােদর আয়াত থেক উ ার কের আনা দওয়া যুি েলা একদম
কাছাকািছ।
১। িতিট ঘটনারই এক বা একিধক কারণ রেয়েছ।
২। কােনা ঘটনার কারণই সই ঘটনাটা িনেজ নয়।
৩। কােনা একটা ঘটনার কারণ িহেসেব থােক একটা পূববতী ঘটনা। সই পূববতী ঘটনার কারণ
িহেসেবও থাকেত পাের তার পছেনর কােনা ঘটনা। িক এভােব ঘটনা বাহ অন কাল ধের
চলেত পাের না।
৪। তাই অব ই
র িদেকর কােনা ঘটনা বােহর একিট আিদ কারণ থাকেব।
৫। আর সই আিদ কারণই ঈ র। অতএব ঈ র আেছন।
আমরা সাধারণভােব
নামক এক মহািবে
হেত পাের না,
িবগব ােঙর মাধ েম

ধের নই মহািবে র একিট সূচনা িছল। ব ািনক দৃি েকাণ থেক, িবগব াঙ
ারেণর ফেল এই সকল িকছুর উৎপি হেয়েছ। যেহতু কােনািকছুই িনেজ িনেজ
এেক অ কারও ারা
হেত হয়, তরাং ঈ র হেলন সই ব ি িযিন
থম বলটা গিড়েয় িদেয়িছেলন। আমরা িক তেব ঈ রেক খুঁেজ পলাম?
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যুি র থম পেয় টটা এমন হওয়া উিচত িছল য, ‘সকল িকছু হবার পছেনই কারণ রেয়েছ িকংবা
এমন িকছু আেছ যার জ
কােনা কারেণর েয়াজন নই, সটা এমিন এমিনই হেত পাের।’
সৃি বাদীেদর কথা অ সাের যিদ সকল িকছুর হবার পছেন একিট কারণ থােক তাহেল সটা ঈ েরর
ে ও একইভােব েযাজ হবার কথা। মহািব সৃি করা হেয়েছ, সৃি কতা হেলন ঈ র। এবার
তাহেল কথা হেলা, ঈ রেক সৃি করল ক? ঈ র যিদ িনেজ িনেজ সৃি হেত পােরন তাহেল কৃিতও
এমিন এমিন সৃি হেয়েছ সটা ধের িনেত অ িবধা কাথায়? ঈ রবাদীরা এইে ে জবাব দন,
ঈ েরর কােনা সূচনা নই, িতিন থম থেকই এমন িছেলন, তােক কউ সৃি কেরন িন, িতিন িনেজ
িনেজই হেয়েছন, তারপর খুব দা ণ িকছু ব াখ া কের ফেলেছন এমন একটা ভাব ধেরন।
‘যার
আেছ তার পছেন কারণ থাকেতই হেব’এই ধরেনর দশন কায়া টাম াকচুেয়শেনর
উদাহরেণর মাধ েম িব ান অেনক আেগই বািতল কের িদেয়েছ। আণিবক পিরবৃি (Atomic
Transition), আণিবক িনউি য়ােসর তজি য় অব েয়র (Radio active decay of nuclei) মেতা
কায়া টাম ঘটনাসমূহ ‘কারণিবহীন ঘটনা’ িহেসেব ইেতামেধ ই ব ািনক সমােজ ীকৃত।
হাইেজনবােগর অিন য়তা ত (uncertainty principle) অ যায়ী সামা সমেয়র জ শি (যা E =
mc2 সূে র মাধ েম শি
ও ভেরর সমতুল তা কাশ কের) উৎপ ও িবনাশ ঘটেত
পাের তঃ ূতভােব কােনা কারণ ছাড়াই। এ েলা সব েলাই পরীি ত সত 133। তাই আমরা যিদ
ধের নই াকৃিতক িব কােনা কারণ ছাড়া বা অ কারও হাত ছাড়াই উ ুত হেয়েছ সইে ে
অযথা ঈ রেক যাগ করার ঝােমলা থেক মুি পাওয়া যায়। অ ােমর ুেরর (occam’s razor)
মূলনীিত অ যায়ী অ েয়াজনীয় সকল ধারণা কেট ফলেত হয়*। মহািব সৃি েত ঈ রেক িনেয় আসা
এেকবােরই অ েয়াজনীয়। এই িনেয় আসার মাধ েম আমরা কােনা ে রই জবাব পাই না, উে া
আরও
সৃি কির134।
সৃি বাদীরা াকৃিতক িব এমন কন, এটা এমন কীভােব হেলা, যিদ হেয়ই থােক তাহেল ক
কাজটা করল?এইসব ে র উ র খুঁেজ িদেশহারা হেয় একিট বাক ই উ ারণ কেরন, ঈ র
কেরেছন। এখন তাহেল মুেখরা সই একই
আবার করেবন, ঈ রিট ক? িতিন কীভােব এেলন?
যিদ এেসই থােকন তাহেল ক তােক আনেলন? কিথত আেছ, ঈ েরর মহািব সৃি এবং তার অপার
মিহমা বণনা করার সময় স ট অগাি নেক িজে স করা হেয়িছল, আ া! মহািব সৃি ’র আেগ ঈ র
কী করিছেলন? জবােব িতিন রেগেমেগ উ র িদেয়িছেলন, ‘যারা এই ধরেনর
কের তােদর জ
জাহা াম তির করিছেলন’।
ঈ রবাদীেদর এই উ র খুঁজেত িগেয় আরও বড় ে র উ াবনেক বা া ড রােসল বশ
দা ণভােব বেলিছেলন। িহ পুরাণ অ যায়ী মহািব একিট হািতর ওপর, হািতিট একিট ক েপর
133

*
134

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অ র কাশনী (২০০৫, পুনমু ণ, ২০০৬)
এ সে পড়ুনএই বইেয়র পিরিশে অ ভু
ব অ ােমর ুর এবং বা ল ময় ঈ র
John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009, পৃ

া নং ৫।
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ওপর িব াম নয়। যখন একজন িব াসী িহ েক ক পিট কীেসর উপর িব াম নয় তা িজে স করা
হয়, তখন িতিন বেলন, এেসা আমরা অ িকছু িনেয় কথা বিল।
আজেক আমরা অ িকছু িনেয় কথা বলব না। আমরা এই অি ম
েলাই করব। ধু
উ াপন
কেরই আমরা থেম যাব না, ব ািনক দৃি েকাণ থেক িবষয় েলা কীভােব ব াখ া করা যায় সটাও
আেলাচনা করব। সব ে র জবাব িদেত পারব এ দািব িন য় আমরা করব না, িক এটু বলেত পাির,
িব ােনর ব িবক অ গিতর ফেল আমরা এখন অেনক িকছুরই জবাব িদেত স ম। যখােন িব ান
এখনও পৗঁছােত স ম হয় িন সখােনই আমরা ঈ রেক বিসেয় িদেয় হাত ঝেড় ফলব সটাও িঠক
নয়। িব ােনর দশন আমােদর বুঝেত হেব। আমরা
করব, আমরা উ র খুঁজব। সই উ র খাঁজার
পথটা যৗি ক হওয়া বা নীয়। কবল িব াস িনভর উ ের আমরা আব থাকব না।
আ ন ি য় পাঠক, চাখ মেল তাকােনা যাক মহািবে র অি ম রহ
েলার িদেক।

অেলৗিককতা
মহািব কমন কের এল? সহ বছর ধের মা েষর মনেক আে ািলত করা একিট
। পৃিথবীর
সবেচেয় বড় িতনিট ধম ই িদ, ি ান ও ইসলাম অ সাের একজন ঈ র এই মহািব েক সৃি
কেরিছেলন।
টার এিট একিট উ র এবং ব ািনক দৃি েকাণ থেক একিট হাইেপািথিসস।
হাইেপািথিসস যেকােনা িকছুই হেত পাের। তেব সিটেক সত বা বা বতার পযােয় যাওয়ার জ
যৗি কতা মাণ করেত হয়। এই অধ ােয় আমরা এই ঈ র হাইেপািথিসসেক ব ািনকভােব পরী া
করব, আমরা খুঁজব অিত াকৃিতকভােব মহািবে র সৃি হওয়ার হাইেপািথিসেসর সত তার কােনা
মাণ আেছ িকনা। য মাণ েলা আমােদর দরকার তা হেলা, ১) মহািবে র একিট সূচনা িছল ২) এই
সূচনা াকৃিতকভােব বা এমিন এমিন হয় িন। মহািব সৃি র পুেরা ি য়ায় কােনা একিট
ে
একিট অেলৗিকক ঘটনা বা িমরাকল ঘেটিছল। অথাৎ মহাজাগিতক উপা বা কসেমালিজকাল ডাটা
যিদ আমােদর এমন তথ দয় য, সৃি র
েত একিট িনিদ পযােয় াকৃিতক িনয়েমর/ সূে র ল ন
ঘেটিছল যা ব াখ াতীত এবং এই ব াখ াতীত ঘটনা বা িমরাকেলর ফেলই মহািবে র সূচনা হেয়িছল
তাহেল আমরা ধের িনেত পাির ঈ র নামক হাইেপািথিসসিটর একিট জারােলা িভি রেয়েছ। হয়ত বা
ঈ র য রেয়েছন সটারও।
ায় শত বছর আেগ দাশিনক ডিভড িহউম দনি ন জীবেনর ব বহািরক েয়ােগর ওপর িভি
কের িতন ধরেনর িমরাকেলর কথা বণনা কেরিছেলন। তার দওয়া সং া থেক িমরাকল বা
অেলৗিকতার য বিশ েলা আমরা পাই তা হেলা িমরাকল হে , ১) এমন কােনা ঘটনা যা িতি ত
কােনা াকৃিতক িনয়েমর ল ন ২) ব াখ াতীত িকছু ৩) অস ব িক কাকতালীয়ভােব ঘেট যাওয়া
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কােনা ঘটনা।
ধরা যাক, নাসা অবজারেভটিরর িব ানীরা সকােল ঘুম থেক উেঠ দখেলন আমােদর সৗরজগেত
পৃিথবীর পােশ নতুন একিট হ উদয় হেয়েছ। পৃিথবীর পােশ একিট হ নতুন কের উদয় হওয়া
অস ব, কননা এেত কের শি র িনত তার সূে র সরাসির ল ন হেব। যিদ এমনটা হেয় থােক
তাহেল আমরা এই ঘটনােক িমরাকল বা অিত াকৃিতক আখ ািয়ত করেত পাির।
ধমেব া িরচাড ইনবানও াকৃিতক কােনা িনয়েমর ল নেক িমরাকল বেল আখ ািয়ত
কেরেছন135। িতিন এর সােথ আরও যাগ কেরেছন, ল ন কবল একবার সংগিঠত হেল সটা হেব
িমরাকল। অত
পূণ একিট পেয় ট। কারণ কােনা ল ন যিদ বার বার সংঘিটত হেত থােক
তাহেল বিশরভাগ
ে ই সিট ঘটার াকৃিতক ব াখ া বর করা স ব। যুি সংগত কারেণ,
পযেব েণ িব ান পিরবিতত হয়। তরাং াকৃি তক িনয়েমর িনয়িমত ল ন হেত থাকেল িব ানীরা
জানার চ া করেবন কন এমন হে এবং এর ব াখ া বর করার জ তারা জীবন িদেয় িদেবন।
অব িব ােনর এই বিশে র কারেণই অেনেক আবার এেক াত মেন কেরন। অেনকটা পােশর
বাসার য র মেতা, য আদেত িকছুই জােন না, আজেক এক কথা বেল তা কালেক অ !
অব িব ান স েক অেনেকর ধারণা এমন হেলও, বতমােন িব ােনর জানার পিরিধ তােদর
অেনেকরই ক নাতীত। একই সােথ িব ােনর অেনক িনয়ম ও সত তা সহ বছর ধের অপিরবিতত।
পদাথিব ােনর সাধারণ সূ েলা িনউটেনর সময় যমন িছল এখনও তাই আেছ। িবংশ শতেক
কায়া টাম মকািনে র অভূতপূব উ িতেত সই সূ েলা পিরমািজত, পিরবিধত হেয়েছ িঠকই িক
পদাথিব ান িনেয় নাড়াচাড়া করা সবাই এখনও িনউটিনয়ান মৗিলক িবষয় েলা, যমন শি র
িনত তার সূে র মেতা িবষেয় আেগর মেতাই ঐক মত কাশ কেরন। চারশ বছের ধের এই সূ
অপিরবিতত136। িনত তা এবং িনউটেনর গিতসূ এখনও আেপি কতা এবং কায়া টাম মকািনে
ব ব ত হয়। রেকেটর ক পথ িনণেয়র গািণিতক িহেসেব এখনও িনউটেনর মহাকষ সূ ব বহার করা
হয়।
এখন, শি র িনত তা এবং ািসক াল পদাথিব ােনর অেনক িনয়ম বা সূ সৗরজগৎ ছািড়েয়
ল কািট আেলাকবষ দূের অবি ত গ ালাি র জ ও সত । যেহতু িবগব াঙ পরবতী তেরা িবিলয়ন
বছর ধের এই িনয়েমর সত তা স েক কারও কােনা সে হ নই, তরাং যেকােনা পযেব ণ, যা
এই সূ

েলােক িমথ া বা ভুল মাণ কের তােক আমরা সরাসির িমরাকল আখ ািয়ত করেত পাির।

সে হ নই, ঈ র যিদ আসেলই থেক থােকন তাহেল তার একই িমরাকল বার বার ঘটােনার
135
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Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford : Clarendon Press, 1979, পৃ া নং ২২৯।
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,

পৃ া ১১২।
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সামথ ও আেছ। যাই হাক, আেগই বেলিছ, বার বার কােনা ঘটনা ঘটেল এর স েক অেনক তথ জানা
স ব হয় এবং এইসব তথ পযােলাচনার মাধ েম িঠকই াকৃিতক কােনা ব াখ া বর করা স ব হয়।
িক যই ঘটনা একবারই ঘেট সটা রহ াবৃত কাকতালীয়ই রেয় যায়। ি েকেট ব াটসম ানরা যমন
মােঝ মােঝই আ ায়ােরর ‘ বিনিফট অফ ডাউট’ পানএই পুেরা আেলাচনায় আমরা ঈ র
হাইেপািথিসসেক সই রকম বিনিফট অফ ডাউট িদেত চাই এবং মহািবে র ঈ েরর মাধ েম সৃি হওয়ার
স াবনার সকল পথ উ ু

রাখেত চাই। িক যিদ সং া অ যায়ী অত

িন মােনর অেলৗিককতার

স ানও আমরা আমােদর আেলাচনায় না পাই, তাহেল সইে ে ঈ র হাইেপািথিসসেক সরাসির বািতল
কের দওয়া স ব; একই সােথ ঈ র নামক ধারণােক, িযিন িমরাকল ঘটান।
পদােথর সৃি
িবংশ শতেকর

র িদক পয মহািব সৃি েত য একিট বা বশ কেয়কিট অেলৗিকক ঘটনার েয়াজন

িছল তা িব ানীরা পয মানেতন। আমরা জািন মহািব িবপুল পিরমাণ পদাথ িদেয় গিঠত। আর
পদােথর ধম হেলা এর ভর। িবংশ শতা ীর
পয ধারণা করা হেতা, ভেরর সৃি বা ংস নই, এিট
ধু এক

প থেক আেরক েপ পিরবিতত হয়। শি র িনত তার সূে র মেতা এিট ভেরর িনত তার

সূ । তরাং এই িবপুল পিরমাণ ভর দেখ সবাই ধারণা কের িনেয়িছেলন একদম
েত ভর সৃি
হওয়ার মেতা অেলৗিকক ঘটনা ঘেটিছল, যা সরাসির ভেরর িনত তার সূে র ল ন। এবং এিট ঘেটিছল
মা একবারইমহািবে র সূচনাকােল।
পদােথর অেনক সং া আমরা জািন। এর মেধ সবেচেয় আকষণীয় ও সহজ সং া হেলাপদাথ
এমন একিট িজিনস যােক লািথ মারা হেল এিট পা া লািথ মাের। কােনা ব র মধ কার পদােথর
পিরমাপ করা যায় এর ভেরর সাহােয । একিট ব র ভর যত বিশ, তােক লািথ মারা হেল িফিরেয়
দওয়া লািথর শি

তত বিশ। ব

যখন চলা

কের তখন সই চলাটােক বণনা করা হয়

মােম টােমর মাধ েম, যা বিশরভাগ সময়ই ব র ভর ও ব র য গিতেত চলেছ তার ণফেলর সমান।
মােম টাম একিট ভ র রািশ, এর িদক ও ব র গিতর িদক একই।
ভর এবং মােম টাম ইিট িজিনসই পদােথর আেরকিট ধমেক যথাযথভােব সমথন কের যােক
আমরা বিল ইনারিশয়া বা জড়তা। একিট ব র ভর যত বিশ তত এিটেক নাড়ােনা কিঠন এবং এিট
নড়েত থাকেল সটােক থামােনা কিঠন। একই সােথ ব র মােম টাম যত বিশ তত এেক থামােনা
ক , থেম থাকেল চালােত ক । অথাৎ বিশ পিরমাণ শি র েয়াজন।
ব র গিতর আেরকিট পিরমাপেযাগ ধম হেলা এর শি । শি , ভর ও মােম টাম থেক াধীন
কােনা ব াপার না, এই িতনিট একই সােথ স িকত। িতনিটর মেধ ইিটর মান জানা থাকেল
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অপরিট গািণিতকভােব বর করা স ব। ভর, মােম টাম এবং শি

এই িতনিট রািশ িদেয় আমরা

একিট সমেকাণী ি ভুজ আঁকেত পাির। সমেকাণী ি ভুজিটর ল হেলা মােম টাম p, ভূিম ভর m আর
অিতভুজ শি E। এখন িপথােগারােসর উপপাদ ব বহার কের এই িতনিটর স ক িনণয় করা যায়।
পেরর পৃ ার ছিবেত ব 

িচ : ল ক ন, কােনা ব যখন
ি র অব ায় থােক তখন এর মােম টাম
শূ এবং এর শি ভেরর সমান
(E=m)। এই শি েক বলা হেয় থােক
পদােথর ি িত শি । এটাই
আইন াইেনর িবখ াত গািণিতক
স ক E=mc² যখােন c- এর মান 1*।
১৯০৫ সােল িব ানী আইন াইন তাঁর
এই িবেশষ আেপি কতা ত
কাশ
কেরন। িতিন মাণ কের দখান য,
শি থেক ভেরর সৃি স ব এবং
একই সােথ শি র মােঝ ভেরর হািরেয়
যাওয়া স ব।

ি র অব ায় ব র ি িত শি ও ভেরর মান সমান। এখন ব িট যিদ চলা
কের তখন এর শি র
মান পূববতী ি িত শি র চেয় বিশ। অিতির এই শি েকই আমরা বিল, গিতশি । রাসায়িনক ও
িনউি য়ার িবি য়ার ফেল গিতশি ি িত শি েত পা িরত হয় যা আদেত ব র ভর137। একই সােথ
উে া ব াপারও ঘেট। ভর বা ি িত শি েক রাসায়িনক ও িনউি য় িবি য়ার ফেল গিতশি েত
পা িরত করা স ব, আর সটা কের আমরা ইি ন চালােত পাির, িকংবা বামা মের সব উিড়েয়
িদেত পাির।
তরাং আমরা বুঝেত পারলাম মহািবে র ভেরর উপি িত কােনা ধরেনর াকৃিতক িনয়েমর
ল ন কের না। শি
থেক ভর সৃি স ব একই সােথ ভেরর শি েত পা র হওয়াটাও এেকবাের
াকৃিতক একিট ব াপার। তরাং ভর সৃি জিনত কােনা িমরাকল বা অেলৗিকক ঘটনার েয়াজন
মহািব সৃি র সময় িছল না। িক আিদেত শি তেব এল কাথা থেক?
শি র িনত তা সূ বা তাপগিতিবদ ার থম সূ অ যায়ী আমরা জািন শি েক অ
কাথাও
*
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আমরা জািন আেলা িত সেকে ড যায় 300,000 িকেলািমটার (বা ১ ল ৮৬ হাজার মাইল)। কােজই স িহেসেব িতবছের (অথাৎ ৩৬৫
x ২৪ x ৬০ x ৬০ সেক ড) আেলা কতটু দূর অিত ম করেত পাের তা আমরা বর করেত পাির। 9.4605284 × 1015 িমটার।
সটােকই ১ আেলাকবষ বা 1 light- year বেল। কােজই c=1 light-year per year.
সাধারণভােব ধারণা করা হেয় থােক য, ধু িনউি য়ার িবি য়ার মাধ েমই ি িত শি থেক গিত শি বা গিত শি থেক ি িত শি েত
পা েরর ঘটনা ঘটা স ব। িক একই সােথ রাসায়িনক িবি য়ােতও এমনটা ঘেট। তেব ব াপার হেলা, রাসায়িনক িবি য়ায় িবি য়েকর
ভর খুব নগণ থােক িবধায় বাঝা মুশিকল হয়।
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থেক আসেত হেব। ধেমর সৃি বাণী সত হেব যিদ তাি কভােব এমন মাণ পাওয়া যায় য, আজ
থেক তেরা দশিমক সাত িবিলয়ন বছর পূেব িবগব ােঙর
েত শি র িনত তার সূে র ল ন
ঘেটিছল।
িক পযেব ণ থেক
কের তাি কভােব িবে ষণ করেল দখা যায় মােটও ব াপারিট এমন
নয়। তাপগিতিবদ ার থম সূ অ যায়ী একিট ব িসে েম মাট শি র পিরমাপ ি র থাকেলই
কবল শি এক প থেক অ
েপ পিরবিতত হয়। দা ণ মজার ব াপার হে , মহািবে র মাট
শি র পিরমাণ শূ 138! িবখ াত জ ািতিব ানী ি েফন হিকং তাঁর ১৯৮৮ সােল সবািধক িবি ত
বই, কােলর সংি
ইিতহাস বা A Brief History of Time এ উে খ কেরেছন, যিদ এমন একটা
মহািব ধের নওয়া যায়, যটা মহাশূে
মাটামুিট সমস , তাহেল দখােনা স ব, য ঋণা ক
মহাকষীয় শি এবং ধনা ক মহাকষীয় শি িঠক িঠক কাটাকািট যায়। তাই মহািবে র মাট শি
থােক শূ 139। িবেশষ কের, পিরমােপর অিত সূ িবচু িত ধের িনেলও, ু কায়া টাম অিন য়তার
মেধ , মহািবে র গড় শি র ঘন িঠক ততটাই দখা যায়, যতটা হেতা সবিকছু একটা শূ শি র
আিদ অব া থেক
হেল140।
ধনা ক ও ঋণা ক শি র এই ভারসােম র কথা িনি ত কের িবগব াঙ তে র বতমান পিরবিধত
প ইনে শনাির িবগব াঙ ধারণা। ইনে শন িথওির াব করার পর এেক নানাভােব পরী া-িনরী া
করা হেয়েছ। য কােনা পরী ায় ব থ বা ভুল ফলাফল দানই এই ত েক বািতল কের দবার জ
যেথ । িক এিট সকল পরী ায় উ ীণ হেয়েছ141।
সংে েপ মহািবে পদাথ ও শি র উপি িত কােনা ধরেনর াকৃিতক িনয়েমর সােথ সাংঘিষক
না। ধমীয় সৃি বাণী েলা এই মহািবে র সৃি র পছেন ঈ েরর হ ে েপর কা িনক গালগ ফঁেদ
বেসেছ। িক িব ােনর সা িতক ত এবং পযেব ণ েলা আমােদর দখাে কারও হ ে প নয়
বরং একদম াকৃিতকভােবই এই মহািব সৃি হওয়া স ব।
এই উদাহরেণর মাধ েম আেরকিট িবষেয় আেলাকপাত করা যায়। অেনেকই বেল থােকন,
িব ােনর ঈ র স ে িকছু বলার সামথ বা সাধ নই। যিদ দখা যত, িব ানীেদর গণনাকৃত ভরঘনে র (mass density) মান মহািব েক একদম শূ শি অব া (state of zero energy) থেক সৃি
হেত যা েয়াজন তার মেতা আেস িন, সইে ে আমরা িনি ধায় ধের িনেত পারতাম, এখেন অ
138
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Stephen W. Hawking, A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes, New York : Bantam, 1988, পৃ

া নং ১২৯।
ইনে শন বা ীিততে র আিবভােবর পর আধুিনক পদাথিব ান খুব পির ারভােবই আমােদর দিখেয়েছ মহািবে মাট শি র পিরমাণ
শূ ; মহািবে র মাট গিতশি এবং মাধ াকষেণর ঋণা ক শি পর রেক িনি য় কের দয়। এর মােন হে মহািব ‘সৃি ’র জ বাইের
থেক আলাদা কােনা শি র েয়াজন হয় িন। সহজ কথায়, ইনে শন ঘটােত যিদ শি র িনট ব য় যিদ শূ হয়, তেব বাইের থেক কােনা
শি আমদািন করার েয়াজন পেড় না। অ ালান থ এবং ইনহাট িনউ িফিজ জানােল (১৯৮৯) দিখেয়েছন, ইনে শেনর জ কােনা
তাপগতীয় কােজর দরকার পেড় না। ি েফন হিকং তাঁর অিত সা িতক ‘ া ড িডজাইন’ বইেয়
ভােব মত কাশ কেরেছন য, এই
মহািব াকৃিতকভােবই শূ থেক উ ূত হেয়েছ, কােনা অেলৗিকক িকংবা অপািথব স ার হ ে প ছাড়াই।
V.Faraoni এবং F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open Friedmann- Robertson-Walker Universes’, Astrophysical Journal 587 (2003) : 48386
Alan Guth, The Inflationary Universe , New York : Addison-Wesley, 1997
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কারও হাত িছল। সইে ে এমন ধারণা করাটা হেতা িব ানস ত
মার আচরণ। এর ফেল
ঈ েরর অি ে র মাণ না হেলও িতিন য আেছন বা থাকেত পােরন সটা একিট ভােলা িভি পত।

শৃ লার সূচনা
সৃি বােদর আেরকিট অ মানও া তথ -উপাে র সােথ মেল না। যিদ মহািব েক সৃি ই করা হেয়
থােক তাহেল সৃি র আিদেত এর মেধ িকছুটা হেলও শৃ লা থাকেবএকিট নকশা থাকেব যটার
নকশাকার য়ং
া। এই য আিদ শৃ লা, এটার স াব তােক সাধারণত কাশ করা হয়
তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূে র আকাের। এই সূ মেত, কােনা একটা আব িসে েমর সবিকছু হয়
একইরকম সাজােনা গাছােনা থাকেব (এ িপ ি র) অথবা সমেয়র সােথ সােথ িবশৃ ল হেত থাকেব
(অথাৎ এ িপ বা িবশৃ লা বাড়েতই থাকেব)। একিট িসে েমর এই িবি তা কমােনা যেত পাের
ধু বাইের থেক যিদ কউ সটােক িছেয় দয় তখন। তেব বাইের থেক কােনািকছু িসে মেক
ভািবত করেল সই িসে ম আর আব িসে ম থােক না।
তাপগিতিবদ ার এই ি তীয় সূ িট কৃিতর অ তম একিট মৗিলক সূ , যার কখনও অ থা হয়
না। িক আমরা চারপােশ তাকােল এেলােমেলা অেনক িকছুর সােথ সােথ সাজােনা গাছােনা অেনক
িকছুই দিখ। আমরা এক ধরেনর শৃ লা দখেত পাই যটা কৃিতর িনয়েমই (তাপগিতিবদ ার ি তীয়
সূ ) িদেন িদেন িবশৃ ল হে । ( যমন তজি য় পরমাণু ভেঙ িবি
হেয় যায়, অথবা েয় যেত
থােক পুেরােনা াসাদ)। তার মােন সৃি র আিদেত িন য়ই সবিকছুেক একরকম ‘পরম শৃ লা’
দওয়া হেয়িছল। কৃিতর সকল ি য়া-িবি য়া তাপগিতিবদ া মেন সই শৃ লােক িতিনয়ত
িবশৃ ল কের চেলেছ। তাহেল
েত এই শৃ লার সূচনা করল ক?
ক আবার? িন য়ই সৃি কতা! ১৯২৯ সােলর আগ পয সৃি বােদর িপছেন এটাই িছল অেলৗিকক
সৃি বাদীেদর একটা শি শালী ব ািনক যুি । িক সই বছর জ ািতিব ানী এডউইন হাবল
পযেব ণ করেলন য, গ ালাি সমূহ এেক অপর থেক দূের সের যাে িনেজেদর দূরে র
সমা পািতক হাের। অথাৎ ইটা গ ালাি র পার িরক দূর যত বিশ এেক অপর থেক দূের সের
যাওয়ার গিতও তত বিশ। এই পযেব ণই িবগব াঙ তে র সব থম আলামত। আর আমরা জািন,
একটা সারণশীল মহািব চরম িবশৃ লা থেক
হেলও এর মেধ আ িলক শৃ লা সৃি হেত
পাের। অথাৎ সবিকছু এেলােমেলাভােব
হেলও তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ েক ভ না কেরও
সারণশীল কােনা িসে েমর কােনা কােনা অংেশ শৃ লা সৃি হওয়া স ব।
ব াপারটােক একটা গৃহ িলর উঠােনর উদাহরণ িদেয় বণনা করা যায়। ধ ন, যখনই আপিন
আপনার বািড় পির ার কেরন তখন জাগাড় হওয়া ময়লা েলা জানালা িদেয় বািড়র উঠােন ফেল
দন। এভােব যিদও িদেন িদেন উঠানটা ময়লা আবজনায় ভের যেত থােক, ঘরটা িক সাজােনাগাছােনা এবং পির ারই থােক। এভােব বছেরর পর বছর চািলেয় যেত হেল যটা করেত হেব, উঠান
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সব আবজনায় ভের গেল আেশপােশর নতুন জিম িকেন ফলেত হেব। তারপর সসব জিমেকও
ময়লা ফলার উঠান িহেসেব ব বহার করেলই হেলা। তার মােন এভােব আপিন আপনার ঘেরর মেধ
একটা আ িলক শৃ লা র া করেত পারেছন। িক এর জ বাদবািক জায়গায় িবশৃ লা সৃি হে ।
একইভােব মহািবে র অংশ িবেশেষ শৃ লা র া করা যেত পাের, যিদ সখােন সৃ এ িপ
(িবশৃ লা) মাগতভােব বাইেরর সই িচরবধনশীল মহাশূে ছুঁেড় দওয়া হয়। উপেরর িচ
(Entropy vs. Radius of the Universe graph) থেক আমরা দিখ মহািবে র সািবক িবশৃ লা
তাপগিতিবদ া মেনই ধারাবািহকভােব বেড় চেলেছ142। িক মহািবে র আয়তনও বাড়েছ মাগত।
সই বিধত আয়তন ( স) ক পুে রাপুির িবশৃ লায় ভের ফলেত য বাড়িত এ িপ লাগত সটাই
হে আমােদর সেবা -স াব -িবশৃ লা। িক িচ থেকই আমরা দিখ বা েব িবশৃ লার বৃি র
হার ততটা নয়। আর িবশৃ লার অ পি িত মােনই শৃ লা। তাই এই বাড়িত
েস অিনবাযভােবই
শৃ লার সৃি হে ।

িচ

: এখােন মহািবে র সবেমাট-এ িপ এবং সেবা স াব -এ িপেক মহািবে র ব াসােধর ফাংশন আকাের আঁকা হেয়েছ।
েত ( া সমেয়) উভয়ই সমান, যখান থেক বলা যায় মহািবে র সূচনা হেয়েছ স ূণ িবশৃ লার মেধ । িক মহািব
যেহতু ম সারমান, তাই এই নতুন সৃ
েস সেবা -এ িপ বা সেবা -িবশৃ লা যতটা হেত পারত মহািবে র মাট এ িপ,
যিদও সটাও মবধমান, তার চেয় কম। অথাৎ তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ েক ল ন না কেরও এই মবধমান বাড়িত
স
মহািবে র কােনা কােনা অংেশ শৃ লা সৃি হওয়ার েযাগ কের িদেয়েছ।

142

িচ িটর গািণিতক ব াখ া 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, পৃ া নং ৩৫৬-৫৭ ত।
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ব াপারটােক এভােব দখা যায়। আমরা জািন, কােনা একটা গালেকর (আমরা মহািব েক
গালক ক না করিছ) এ িপ যিদ সেবা হয় তাহেল সই গালকটা কৃ গ ের (Black hole)
পিরণত হয়। অথাৎ ঐ গালেকর আয়তেনর একটা াকেহালই হে একমা ব যার এ িপ ঐ
আয়তেনর জ সেবা । িক আমােদর এই ম সারণশীল মহািব তা পুেরাটাই একটা কৃ গ র
নয়। তার মােন মহািবে র এ িপ (িবশৃ লা) স াব -সেবাে র চেয় িকছুটা হেলও কম। অথাৎ
সমেয়র সােথ সােথ যিদও িবশৃ লা বাড়েছ মাগত, তারপরও আমােদর মহািব এখনও স ূণ
িবশৃ ল নয়। িক একসময় িছল। একদম
েত।
ধ ন, যিদ আমরা মহািবে র এই সারণেক িপছেনর িদেক ১৩.৭ িবিলয়ন বছর িফিরেয় িনেয় যাই
তাহেল আমরা পৗঁছুব সং ােযাগ একদম আিদতম সমেয় অথাৎ া সময় ৬.৪  ১০-৪৪ সেকে ড
যখন মহািব িছল ততটাই ু যার চেয় ু তম িকছু
েস থাকেত পাের না। এটােক বলা হয়
-৩৫
া গালক যার ব াসাধ হে
া দেঘ র (১.৬  ১০ িমটার) সমান। তাপগিতিবদ ার ি তীয়
সূ থেক অ মান করা যায়, তখন মহািবে র মাট এ িপ এখনকার মাট এ িপর চেয় কম িছল।
িক আবার, া গালেকর মেতা একটা ু তম গালেকর পে সেবা যতটা এ িপ ধারণ করা
স ব তখন মহািবে র এ িপ িঠক ততটাই বিশ িছল। কারণ কােনা

া

গালেকর মেতা এতটা

াকেহােলর পে ই একমা

ু আকার ধারণ করা স ব। আর আমরা জািন

াকেহােলর

এ িপ সব সময়ই সেবা ; মােন সেবা িবশৃ ল অব া যােক বেল।
পদাথিব ানীরা এই ত
েন অেনক সময়ই য আপি জানান সটা হেলা, ‘আমােদর হােত
এখনও া সমেয়র পূেবর ঘটনাবিলর ওপর েয়াগ করার মেতা কােনা কায়া টাম মহাকেষর ত
নই’। আমরা যিদ সমেয়র আইন াইনীয় সং াটাই হণ কির, তাহেল দখা যায় া সমেয়র
চেয় ু তম সমেয়র ব াি মাপেত হেল আমােদর া দেঘ র চেয় ু তম দেঘ মাপেজাক
করেত হেব। যখােন া দঘ হে
া সমেয় আেলা য পথ অিত ম কের তার দঘ । অথাৎ
আেলার গিত ও া সমেয়র ণফল। িক হাইেজনবােগর অিন য়তা- নীিত থেক আমরা জািন,
কােনা ব র অব ান যত সূ ভােব মাপা হয় তার শি র স াব মান ততই বাড়েত থােক। এবং
গািণিতক িহসাব থেক দখােনা যায়
া
দেঘ র সমান কােনা ব েক পিরমাপেযাগ ভােব
অি শীল হেত হেল তার শি এতটাই বাড়েত হেব য সটা তখন একটা াকেহােল পিরণত হেব।
য াকেহাল থেক কােনা তথ ই বর হেত পাের না। এখান থেক বলা যায় া সমেয়র চেয়
ু তম কােনা সমেয়র িব ার সং ািয়ত করা স ব নয়143।
বতমান সমেয়র কথা িচ া ক ন। পদাথিব ােনর কােনা িতি ত সূ
েয়ােগই আমােদর ি ধার
িকছু নই যত ণ না আমরা া সমেয়র চেয় ু িব ােরর কােনা সমেয়র জ এটার েয়াগ
143

Victor J. Stenger এর Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe , Amherst, NY : Prometheus Books,
2003, পৃ

া নং ৩৫১-৫৩।
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করিছ। মূলত সং া অ যায়ী সময়েক গণনা করা হয় া সমেয়র পূণ সংখ ার িণতক িহেসেব।
আমরা আমােদর গািণিতক পদাথিব ােন সময়েক একটা িমক চলক িহেসেব ধের, কারণ সমেয়র
এই ু অিবভাজ একক এতই ছাট য ব বহািরক ক াল লােস আমােদর এর কাছাকািছ আকােরর
িকছুই গণনা করেত হয় না। আমােদর সূ েলা
া সমেয়র মেধ কার অংশ েলা িদেয়
এ ােপােলেটড হেয় যায় যিদও এই পিরসীমার মেধ িকছু পিরমাপ অেযাগ এবং অসং ািয়ত
িহেসেব থেক যােব। এভােব এ ােপােলট বা বিহঃ ে পণ যেহতু আমরা ‘এখন’ করেত পাির,
সেহতু িন য় িবগব ােঙর
েত থম া পিরসীমার শেষও করেত পারব।
সই সমেয় আমােদর বিহঃ ে পেণর িহসাব থেক আমরা জািন য তখন এ িপ িছল সেবা ।
এর মােন সখােন িছল ধু ‘পরম িবশৃ লা’। অথাৎ, কােনা ধরেনর শৃ লারই অি
িছল না। তাই
েত মহািবে কােনা শৃ লাই িছল না। এখন আমরা মহািবে য শৃ লা দিখ তার কারণ, এখন
বিধত আয়তন অ পােত মহািবে র এ িপ সেবা নয়।
সংে েপ বলেল, আমােদর হােতর মহাজাগিতক উপা মেত মহািবে র সূচনা হেয়েছ কােনা
ধরেনর শৃ লা, পিরক না বা িনমাণ ছাড়াই।
েত িছল ধুই িবশৃ লা। বাধ হেয়ই আমােদর
বলেত হে
য আমরা চারপােশ য সূ ািতসূ শৃ লা দিখ তা কােনা আিদ ার ারা সৃ নয়।
িবগব ােঙর আেগ কী হেয়েছ তার কােনা িচ ই মহািবে নই। এবং সৃি কতার কােনা কােজর
িচ ই বা তার কােনা নকশাই এখােন বলবৎ নই। তাই তার অি ে র ধারণাও অ েয়াজনীয়।
আবারও আমরা িকছু ব ািনক ফলাফল পলাম য েলা একটু অ রকম হেলই সৃি কতার
অি ে র মাণ হয়ত হেত পারত। যমন মহািব যিদ ম সারণশীল না হেয় ি র আকৃিতর হেতা
( যমনটা বাইেবল বা অ া ধম
েলা বেল) তাহেলই তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ মেত আমরা
দখতাম সৃি র আিদেত এ িপর মান সেবা স াব -এ িপর চেয় কম িছল। তার মােন দাঁড়াত
মহািবে র সূচনাই হেয়েছ খুবই শৃ ল একটা অব ায়। য শৃ লা আনা হেয়েছ বাইের থেক।
এমনিক পছেনর িদেক অসীম অতীেতও যিদ মহািবে র অি
থাকত তাহেল আমরা যতই িপছেন
যতাম, দখতাম সবিকছুই ততই শৃ ল হে এবং আমরা একটা পরম শৃ লার অব ায় পৗঁেছ
যতাম য শৃ লার উৎস সকল াকৃিতক িনয়মেকই ল ন কের।

মহািবে র সূচনা
িবগব াঙ বা মহািবে ারেণর মধ িদেয় এই মহািবে র সূচনা হেয়েছিব ােনর এই আিব ােরর পর
ধমেব ারা বলা
কেরেছন এই আিব ােরর ফেলই মািণত হেলা ঈ র আেছন, তােদর ধম ে
আেছ িবগব ােঙর কথা!
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১৯৭০ সােল জ ািত-পদাথিব ানী ি েফন হিকং এবং গিণতিবদ রজার পনেরাজ, পনেরােজর
আেগর একিট উপপােদ র আেলােক মাণ কেরন য, িবগব ােঙর
েত ‘িসং লািরিট’- র অি
144
িছল । সাধারণ আেপি কতােক শূ সমেয়র আেলােক িবেবচনা করার মাধ েম দখা যায় য,
বতমান থেক পছেন যেত থাকেল মহািবে র আকার মশ ছাট এবং ঘন বৃি পায়। পছেন
যেত যেত যখন মহািবে র আকার শূ হয় তখন সাধারণ আেপি কতার গিণত অ যায়ী এর ঘন
হয় অসীম। মহািব তখন অসীম ভর ও ঘন িবিশ একিট িব যার নাম ‘পেয় ট অফ িসং লািরিট’
বা অৈ ত িব । ধমেব ােদর মেধ যারা িবগব াঙেক ঈ েরর করামিত িহেসেব ফুিটেয় তুলেত চান
তারা বেলন, তখন সময় বেলও িকছু িছল না।
তারপর থেক এভােবই চলেছ। িবগব ােঙর আেগ অসীম ভর ও ঘনে র িব েত সবিকছু আব
িছল, তখন িছল না কােনা সময়। তারপর ঈ র ফুঁ দােনর মাধ েম এক মহািবে ারণ ঘটান, সূচনা হয়
মহািবে র, সূচনা হয় সমেয়র। আেমিরকার র ণশীল লখক িদেনশ িড’ জা বেলন, বুক অফ
জেনিসস য ঈ র দ মহাসত
সটা আেরকবার মািণত হেলা। আধুিনক িব ানীরা আিব ার
কেরেছন য, মহািবে র সৃি হেয়িছল শি এবং আেলার এক িবে ারেণর মধ িদেয়। এমন না য,
ান ও সমেয় মহািবে র সূচনা ঘেটেছ, বরং মহািবে র সূচনা িছল সময় ও ােনরও সূচনা145।
িড’ জা আরও বেলন, ‘মহািবে র সূচনার আেগ সময় বেল িকছুর অি
িছল না। অগাি ন অেনক
আেগই িলেখিছেলন, মহািবে র সূচনার ফেল সমেয়র সূচনা হেয়িছল। এতিদেন আধুিনক পদাথিব ান
িনি ত করল, অগাি ন এবং ই িদ, ি ানেদর মহািবে র সূচনা স েক আিদম উপলি র সত তা’
146
। অব আদেত িব ােনর এই আিব ার জেনিসেসর সত তার কােনা রকেমর িন য়তা তা
দয়ই না, বরং এই ধম
এবং আরও অেনক ধম ে থাকা সৃি র য গ এতিদন ধািমকরা িব াস
কের এেসেছন তা কেতাটা ভুল এবং অ ুত সটাই মাণ কের।
যাই হাক, িসং লািরিটর কথা বেল ধমেব ােদর ভতের গভীর সাড়া ফলা ি েফন হিকং এবং
পনেরাজ ায় িবশ বছর আেগ ঐক মেত পৗঁছান য, বা েব িসং লািরিট নােমর কােনা পেয়ে টর
অি
িছল না এবং নই। সাধারণ আেপি কতার ধারণায় িহসাব করেল অব তােদর আেগর
িহেসেব কােনা ভুল িছল না। িক সই ধারণায় সংযু হয় িন কায়া টাম মকািন । আর তাই সই
িহসাব আমেল নওয়া যায় না। ১৯৮৮ সােল হিকং এ ি ফ িহি অফ টাইম বইেত বেলন, There was
in fact no singularity at the beginning of universe. অথাৎ মহািবে র সূচনার সমেয় িসং লািরিটর
অি িছল না147।
144
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িড’ জার মেতা মা েষরা এ ি ফ িহি অফ টাইম বইিটেত একনজর চাখ বুিলেয়েছন সটা
সিত । িক পেড় বাঝার জ নয়। তাঁরা খুঁেজেছন তাঁেদর মতাদেশর সােথ যায় এমন একিট বাক
এবং সটা পেয়ই বািক কােনািদেক নজর না িদেয় লািফেয় উেঠিছেলন। বইেয়র আেলােক িড’ জা
হিকংেক উ ৃত কের বেলন, িবগব ােঙর আেগ অব ই একিট িসং লািরিটর অি
িছল 148। িড’ জা
এই উ ৃিতর সামেনর পছেনর বািক বাক েলােক উেপ া করার মাধ েম এমন একিট অথ দাঁড়
করােলন, যা হিকংেয়র মেতর িঠক উে া। হিকং আসেল বলিছেলন তােদর ১৯৭০ সােল করা এক
িহেসেবর কথা, যখােন তারা িসং লািরিটর কথা আেলাচনা কেরিছেলন। স ূণ কথািট িছল
এমন’আমার এবং পনেরােজর গেবষণায় া ফলাফল ১৯৭০ সােল একিট যু
বে র মাধ েম
থম কািশত হয়, যখােন আমরা মাণ কের দখাই য, িবগব ােঙর আেগ অব ই িসং লািরিটর
অি
িছল, যত ণ পয সাধারণ আেপি কতার ত সিঠক বেল ধের নওয়া হয় এবং এও ধের
নওয়া হয় য, বতমােন মহািবে যই পিরমাণ পদাথ রেয়েছ আেগও তাই িছল’149। হিকং আরও
বেলন
এক সময় আমােদর (হিকং এবং পনেরাস) ত সবাই হণ কের িনল এবং আজকাল দখা যায় ায়
সবাই এটা ধের িনে
য মহািবে র সৃি হেয়েছ একটা িব (িসং লািরিট) থেক িবগব ােঙর
মাধ েম। এটা হয়ত একটা পিরহাস য এ িবষেয় আমার মত পা ােনার পের আিমই অ
পদাথিব ানীেদর আ
করেত চ া করিছ, য এমন কােনা িসং লািরিট আসেল িছল নাকারণ,
কায়া টাম ইেফ েলা িহেসেব ধরেল এই িসং লািরিট আর থােক না150।

অথচ ধমেব ারা আজ অবিধ সই িসং লািরিট পেয় টেক কে কের
ার অি
মাণিবষয়ক
অসংখ বই িলেখ চলেছন। বছরখােনক আেগ কািশত বইেয় i¨vwf জাকািরয়াস বেলন,
‘আইন াইেনর সাধারণ আেপি কতার তে র পাশাপািশ িবগব াঙ তে র মাধ েম আমরা এখন
িনি তসবিকছুর অব ই একিট সূচনা িছল। সকল ডাটা আমােদর এই উপসংহার দয় য, একিট
অসীম ঘনে র িব থেকই মহািবে র স সারণ
হেয়িছল’ 151।
ি েফন হিকংেয়র থম ব এত ভােলাভােব পড়েলও পরবতীকােল আর িকছু পেড় দখার
ইে হয়ত তােদর হয় িন। িকংবা পড়েলও িনেজেদর মেতর সােথ মেল না বেল তারা সটা এক কান
িদেয় ঢুিকেয় বর কের িদেয়েছন আেরক কান িদেয়। তারা অিবরাম ঘঁেট চলেছন সই পুেরােনা
কা ি , যই কা ি আ া েঁ ড় িনে প কেরেছন কা ি
তকারী মা ষিট িনেজই।
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‘িবগব াঙ’ ত িট ব ািনক সমােজ গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫১ সােল Pope Pius XII পি টিফক াল
অ াকােডিমর সভায় ঘাষণা কেরিছেলন
যিদ সৃি র

থােক, তেব অব ই এই সৃি র একজন

াও রেয়েছ, আর সই

াই হেলন ঈ র।

এই কারেণই জ ািতিব ানী এবং ধমযাজক জজ হনির লিমি (িযিন ‘িবগব াঙ’ িতভােসর একজন
অ তম ব া) পাপেক সসময় িবনেয়র সে এধরেনর যুি েক ‘অ া ’ িহেসেব চার করা থেক
িবরত থাকেত পরামশ িদেয়িছেলন। কন িদেয়িছেলন সটা এখন আমরা িঠকই বুঝেত পেরিছ। পাপ
বুঝেত পােরন িন, আর তাই এখন পােপর সময় এেসেছ ঈ েরর বাণীেক পিরবতন কের িবগব ােঙর
মূল িবষেয়র সােথ ধম েক খাপ খাওয়ােনার।

াকৃিতকভােব কীভােব মহািবে র সূচনা হেত পাের
মহািবে র একিট সূচনা থাকেতই হেব এমন িক কােনা কথা নই। এেক পছেন সীমাহীন অন
সময় পয টেন নওয়া স ব, যমন স ব সামেনর িদেক অন সময় পয যাওয়া অথাৎ এর
কােনা ংসও নই। আজ থেক হাজার কািট বছর পের হেত পাের মহািবে র আর কােনা াণ তা
দূেরর কথা জীবজগেতর হয়েতা িকছুই অবিশ রইেব না, িক িনউি েনা িদেয় তির একটা ঘিড় িক
তখনও চলেবিটক িটক কের।
াকৃিতকভােব মহািবে র সূচনা কীভােব হেত পাের সটা িনেয় জ ািতপদাথিব ানী িভ র
েরর ব াখ া আমােদর সবেচেয় পছ নীয়। এই মতবাদ িতিন িদেয়েছন ১৯৮৩ সােল দওয়া
িব ানী জমস হােটল ও ি েফন হিকংেয়র একিট
াবনার আেলােক152। গািণিতক মেডল তির
করার মাধ েম
ংগর স ূণ ব াপারিট ব াখ া কেরেছন। পরবতীকােল সটা িনেয় িতিন একিট বই ও
দাশিনক ব
কাশ কেরন153, 154। তাঁর াবনা
পিরসের িনেচ তুেল ধরা হেলা।
এই াবনা অ যায়ী আমােদর মহািবে র সূচনা হেয়িছল কায়া টাম াকচুেয়শেনর মাধ েম এবং
কায়া টাম টােনিলং নামক ি য়ায় অপর একিট মহািব থেক যই মহািবে র অি
িছল অসীম
সময় পয , অ ত আমােদর সময় পিরমােপর দৃি েকাণ থেক155। কায়া টাম টােনিলং একিট িতি ত
ব ািনক ধারণা। কােনা ব র একিট বাধার বা দওয়ােলর ভতর গেল বর হেয় যাওয়াই কায়া টাম
টােনিলং। িবগব াঙ নামক যই অিভ তা আমােদর মহািব উপলি কেরেছ, আিদম মহািব িট
152

James B. Hartle and Stephen W. Hawkins. ‘Wave Function of the Universe,’ Physical Review D28 (1983) : 2960-75

153

Victor J. Stenger, The Comprehensible Cosmos : Where Do the Laws of Physics Come From?, Amherst, NY : Prometheus Books, 2006, পৃ

া নং

৩১২-১৯।
154

Victor J. Stenger, ‘A Scenario for a Natural Origin of Our Universe,’ Philo 9, no 2 (2006) : 93- 102।

155

এ সে পড়ুন মু মনায় রাখা ব

ীিতত ও মহািবে র উ ব (সােয়

ওয়াে

কািশত), অিভিজৎ রায়, মু মনা
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উপলি কেরেছ িঠক তার উে া একিট অিভ তা। আরও একিট ব াপার হেলা, একিট মহািবে
সমেয়র িদক িনধারণ করা হেয় থােক এ িপ বৃি বা িবশৃ লা বৃি র িদেকর সােথ। এখন অপর
মহািবে র সমেয়র িদক যিদ আমােদর মহািবে র সমেয়র িদেকর িঠক উে া হয় তাহেল কায়া টাম
টােনিলং- এর মাধ েম মহািবে র পথচলা
হেত পাের এেকবাের ‘িকছু না’ থেক।
তেব িভ র
ংগর িনেজও ীকার কেরেছন, আদেত এমনটাই হেয়েছ সটা িতিনও হলফ কের
বলেত পাের না। িনউ এিথজম ে িতিন বেলেছন156
আমার বলেত ি ধা নই, মহািবে র সূচনা কীভােব হেয়িছল তা িনেয় করা আমার ব াখ া এতটা
িবখ াত নয় সাধারেণর কােছ। অব , এই
াবনা কােশর পর কেয়ক বছর কেট গেলও এখন
পয কােনা পদাথিব ানী, জ ািতিবদ এমনিক দাশিনকরা কােনা ভুল বর করেত পােরন িন।
তারপরও আিম দািব কির না, িঠক এইভােবই মহািবে র সূচনা হেয়িছল। আিম এতটু ই বলেত চাই,
এিট আমােদর বতমান ােনর সােথ সাম
পূণ একিট
াবনা যার মাধ েম আমরা বুঝেত পাির,
াকৃিতকভােব মহািবে র উৎপি অস ব কােনা ধারণা নয়। এবং একই সােথ আিম এটাও বলেত
চাই, মহািব সূচনায় আসেল ব াখ াতীত কােনা িবষয় বা শূ ান নই, যখােন ধমেব ারা ট কের
ঈ রেক বিসেয় িদেত পারেবন।

একই ধরেনর মেনাভাব ব কেরেছন এ সমেয়র অ তম
পদাথিব ানী ি েফন হিকংও। িতিন
তাঁর সা িতক ‘ া ড িডজাইন’ বইেয় পির ার কের বেলেছন, িবগব াঙ কােনা গীয় হােতর ফসল
িকংবা ুক িছল না। পদাথিব ােনর সূ মেনই াকৃিতকভােব িবগব ােঙর মাধ েম অিনবাযভােব
শূ থেক মহািব উ ূত হেয়েছ াভািবক িনয়েমই157।
আমরাও মেন কির কায়া টাম াকচুেয়শেনর মাধ েম মহািবেশর উৎপি এবং তারপর
ডারউইেনর িববতন তে র মাধ েম একসময় পৃিথবীেত ােণর উৎপি এবং িববতেনর াকৃিতক এবং
যৗি ক ব াখ া িব ান এই মুহূেত আমােদর িদেত পারেছ। কােজই এ েলার পছেন ঈ র স িকত
অ মান করা ফ বা ল মা ।

156
157

Victor J. Stenger, The New Atheism, Amherst, NY : Prometheus Books, 2006, পৃ া নং ১৭১।
Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
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প ম অধ ায়

আ া িনেয় ইতং িবতং
মৃতু েক আিম ভয় পাই না। কারণ জ
ধরেনর সম া হয় িন।

নওয়ার আেগ িবিলয়ন িবিলয়ন বছর মৃত থাকার সময় আমার কােনা
মাক টােয়ন

আ ার উৎস স ােন
আ ার ধারণা অেনক পুেরােনা। যখন থেক মা ষ িনেজর অি িনেয় অ সি ৎ হেয়েছ, িনেজর জীবন
িনেয় িকংবা মৃতু িনেয় ভাবেত
কেরেছ, জীবন জগেতর িবিভ রহে হেয়েছ উে িলত, তার িমক
পিরণিত িহেসেবই এক সময় মানব মেন আ ার ধারণা উেঠ এেসেছ। আসেল জীিবত াণ থেক
জড়জগৎেক পৃথক করার ে অত সহজ সমাধান িহেসেব আ ার ধারণা একটা সময় হণ কের
নওয়া হেয়িছল বেল মেন করা হয়158,159,160। আিদকাল থেকই মা ষ ইট, কাঠ, পাথর যমনই দেখেছ,
িঠক তমনইভােব পযেব ণ কেরেছ চারপােশর বণাঢ জীবজগতেক। ইট, পাথর বা অ া জড়
পদােথর য জীবনীশি
নই, নই কােনা িচ া করার মতা তা বুঝেত তার সময় লােগ িন। অবাক
িব েয় স ভেবেছ তাহেল জীবগেতর য িচ া করার িকংবা চেল িফের বড়ােনার মতািট রেয়েছ, তার
জ িন য় বাইের থেক কােনা আলাদা উপাদান যাগ করেত হেয়েছ। আ া নামক অপািথব
উপাদানিটই স শূ ান তােদর জ পূরণ কেরেছ161, তারা রাতারািত পেয় গেছ জীবন-মৃতু েক ব াখ া
করার খুব সহজ একটা সমাধান। এখন পয জানা তেথ র িভি েত বলা যায়, আ া িদেয় জীবন মৃতু েক
ব াখ া করার েচ া থম
হেয়িছল স বত িনয়ানডাথাল মা েষর আমেল যারা পৃিথবীেত রাজ
কেরেছ এখন থেক ায় আড়াই ল বছর আেগ। িনয়ানডাথাল মা েষর আেগ িপেথকানে াপাস আর
িসনানে াপাসেদর মেধ এধরেনর ধমাচরেণর কােনা িনদশন পাওয়া যায় িন। তেব িনয়ানডাথাল মা েষর
িব াস েলা িছল এেকবােরই আিদমআজেকর িদেনর চিলত ধমমত েলার তুলনায় অেনক সরল।
ইরােকর শািনদার নােমর একিট হায় িনয়ানডাথাল মা েষর বশিকছু ফিসল পাওয়া গেছ যা দেখ
অ মান করা যায় য, িনয়ানডাথাল ি য়জন মারা গেল তার আ ার উে ে ফুল িনেবদন করত।
158
159
160
161

Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.
Kurtz, Paul, Science and Religion : Are They Compatible?, 2003, Prometheus Books

অিভিজৎ রায় এবং ফিরদ আহেমদ, মহািবে

াণ ও বুি ম ার খাঁেজ, অবসর, ২০০৭

Zimmer, Carl, Soul Made Flesh : The Discovery of the Brain—and How It Changed the World, 2004, New York : Free Press.
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এমনিক তারা মৃতেদহ কবর দওয়ার সময় এর সােথ পু েরণু, খাদ ব , অ সাম ী, িশয়ােলর দাঁত
এমনিক মা িলসহ সবিকছুই িদেয় িদত যােত পরপাের তােদর আ া শাি েত থাকেত পাের আর সে
আনা িজিনস েলা ব বহার করেত পাের। অেনক গেবষক ( যমন িনলসন গসিছিট, রবাট হাটস মুখ)
মেন কেরন, মৃতেদহ িনেয় আিদ মা েষর পারেলৗিকক ধমাচরেণর ফেলই মানবসমােজ ধীের ধীের আ ার
উ ব ঘেটেছ162।
আ া িনেয় হেরক রকম গ
জীবন মৃতু র যাগসূ খুঁজেত িগেয় আ ােক ‘আিব ার’ করেলও সই আ া কী কের একিট
জীবেদেহ াণ স ার কের িকংবা িচ া- চতনার উে ষ ঘটায় তা িনেয় াচীন মা েষরা একমত হেত
পাের িন। ফেল জ িনেয়েছ নানা ধরেনর গালগ , লাককথা আর উপকথার। পরবতীকােল এর সােথ
যাগ হেয়েছ নানা ধরেনর ধমীয় কািহিনর। জ হেয়েছ অধ া বাদ আর ভাববােদর, তারপর স েলা
সমেয়র সােথ সােথ আমােদর সং ৃিতর সােথ িমেলিমেশ এমনভােব একাকার হেয় গেছ য আ া
ছাড়া জীবন-মৃতু েক সং ািয়ত করাই অেনেকর জ অস ব ব াপার। আ া িনেয় িকছু মজার কািহিন
এবাের শানা যাক।
জাপািনরা িব াস কের একজন মা ষ যখন ঘুিমেয় পেড় তখন তার ভতেরর আ া খুব ছাট
পতে র আকার ধারণ কের তার হা করা মুখ িদেয় শরীর থেক বর হেয় যায়। তারপর যখন ওই
‘আ া’ নামক পাকািট ঘুের িফের আবার হামা িড় িদেয় মুখ বেয় দেহর ভতের েবশ কের
তখনই ওই মা ষিট ঘুম থেক জেগ উেঠ163। মৃতু র ব াখ াও এে ে খুব সহজ। মুখ িদেয় বিরেয়
পাকািট আর যিদ কােনা কারেণ ফেল আসা দেহ ঢুকেত বা িফরেত না পাের, তেব লাকিটর মৃতু
হয়। অেনক সময় ঘুম মা েষর অ াভািবক
দখােকও আ ার অি
িদেয় ব াখ া করেতন
164,165
াচীন মা েষরা
। তারা ভাবেতন, ঘুিমেয় পড়েল মা েষর আ া ‘ ে র দেশ’ পািড় জমায়। আর
তারপর ে র দশ থেক আবার ঘুম মা েষর দেহ আ া ফরত এেল মা ষিট ঘুম থেক জেগ
ওেঠ। আ া িনেয় এধরেনর নানা িব াস আর লাককথা ইউেরাপ, এিশয়া আর আি কায় ছিড়েয়
িছল।
আ ার এক ধরেনর াৈগিতহািসক ধারণা অে িলয়ার আিদবাসী অ াবেরািজনসেদর মেধ চিলত
িছল166। ায় চি শ হাজার বছর আেগ অ াবেরািজনসরা অে িলয়ার মূল ভূখে আসার পর অেনকিদন
বাইেরর জগেতর সােথ িবি
িছল। ফেল তােদর সং ৃিতর িব ার ঘেটিছল চারপােশর পৃিথবী থেক
একটু িভ ভােব। তােদর আ ার ধারণাও িছল বাইেরর পৃিথবী থেক িভ রকেমর। তােদর আ া িছল
162
163
164
165
166
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যা া কৃিতর। তীর-ধ েকর বদেল বুেমরাং ব বহার করত। কােনা কােনা অ াবেরািজন এও িব াস
করত য, তােদর গাে র নতুন সদ রা আ ােদর পুনরায় ব বহার করেত পারত। িঠক একইভােব ায়
বােরা হাজার বছর আেগকার আিদবাসী আেমিরকানেদর মেধ ও আ া িনেয় িব াস চিলত িছল, যা
কারা ের তােদর িনজ সাং ৃিতক ধ ান ধারণার অিভেযাজনেকই তুে ল ধের। আি কার কােলা
মা ষেদর মেত সকল মা েষর আ ার রং কােলা। আবার মালেয়র ব মা েষর ধারণা, আ ার রং
রে র মেতাই লাল, আর আয়তেন ভু ার দানার মেতা। শা মহাসাগরীয় ীপপুে র অেনেকর ধারণা
আ া আসেল তরল। অে িলয়ার অেনেক আবার মেন কের আ া থােক বুেকর ভতের, দেয়র
গভীের; আয়তেন অব ই খুবই ছাট167। কােজই এটু বলা যায়, আ ায় িব াসীরা িনেজরাই আ ার
সবজন া সং ার ব াপাের একমত নন। আ া িনেয় চিলত পর র-িবেরাধী ব ব েলা সই
সা ই দয়।
ইিতহাস ঘাটেল জানা যায়, িহ , পারিশয়ান আর ি কেদর মেধ আ া িনেয় ব ধরেনর িব াস
চিলত িছল। থম িদেক অ ত ি পূব ছয় শতক পয তা বেটইিহ , ফােয়িনকানস আর
ব িবলনীয়, ি ক এবং রামানেদর মেধ মৃতু -পরবতী আ ার কােনা
ধারণা গেড় ওেঠিন। তারা
ভাবেতন মা েষর আ া এক ধরেনর সং ািবহীন ছায়া সদৃশ (Shadowy Entity) অস ূণ স া, পূণা
িকছু নয়। গেবষক মার আ া িনেয় াচীন ধারণা েলা স ে বেলন, ‘ মােটর ওপর আ া েলা
িছল চতনািবহীন ছায়া ছায়া িজিনস, পূণা স া তির করার মেতা ণাবিলর অভাব িছল তােত’168।
স বত জর
িছেলন থম ব ি যার আ া সং া িচ া ভাবনা আধুিনক অধ া বাদীেদর
দওয়া আ ার ধারণার অেনকটা কাছাকািছ। জর
িছেলন ি পূব ৬০০ বছর আেগকার একজন
পারিশয়ান। তার মতা যায়ী, িতিট মা ষ তির হয় দহ এবং আ ার সম েয়, এবং আ ার কল ােণই
আমরা যুি , বাধ, সেচতনতা এবং মু বুি র চচা করেত পাির। জর
বাদীেদর মেত, িতিট মা ষই
িনেজর ই া যায়ী াধীনভােব কাজ কম করার অিধকারী, এবং স অ যায়ী, তার ভােলা কাজ িকংবা
ম কােজর ওপর িভি কের তার আ ােক পুর ৃত করা হেব িকংবা শাি
দান করা হেব। জর ে র
দওয়া আ ার ধারণাই পরবতীকােল ি ক এেথনীয় দাশিনেকরা এবং আরও পের ি
ও ইসলাম ধম
তােদর দশেনর অ ীভূত কের নয়। ি ধেম আ ার ধারণা গেড় ওেঠ স ট অগাি েনর হােত।
জর ে র মৃতু র ায় এক হাজার বছর পর অত
ভাবশালী ধমেব া স ট অগাি ন ি ধেমর
িভি িহেসেব একই ধরেনর (মা ষ = দহ + আ া) যুি র অবতারণা কেরন। এই ধারণাই পরবতীকােল
অি ে র দ তা (Duality) িহেসেব ি
ধেমর দাশিনক িভি
দান কের। এর সােথ যাগ হয় পাপপুণ এবং পরকােল আ ার গবাস বা নরকবােসর হেরক রকেমর ব ব । এ েলাই পের ডালপালায়
প িবত হেয় পের ইসলাম ধেমও ান কের নয়। সে হ করা হয়, াথিমকভােব অগাি ন
জর
বাদীেদর কাছ থেকই আ ার ধারণা পেয়িছেলন, কারণ ি ধম হণ করার আগ পয নয়
167
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বছর অগাি ন ম ািনিকন (Manchean) গাে র অ ভু িছেলন, যােদর মেধ জর
বােদর ভাব
িবদ মান িছল পুেরামা ায়।
িহ এবং ি কেদর মেধ থম িদেক আ া িনেয় কােনা সংহত ধারণা িছল না। এই অসংহত
ধারণার কাশ পাওয়া যায় হামােরর (ি পূব ৮৫০) রচনায় ‘সাইিক’ (Psyche) শ িটর উে েখ।
হামােরর বণনা যায়ী, কােনা লাক মারা গেল বা অেচতন হেয় পরেল ‘সাইিক’ তার দহ থেক
চেল যায়। তেব সই সাইিকর সােথ আজেকর িদেন চিলত আ ার ধারণার পাথক অেনক।
হামােরর সাইিক িছল সং ািবহীন ছায়া সদৃশ অস ূণ স া; এর আেবগ, অ ভূিত িকংবা িচ াশি
িকছুই িছল না169। িছল না পরকােল আ ার পাপ-পূেণ র িহসাব।
এর মােঝ ি েসর অেয়ানীয় যুেগর িব ানীরা ব বাদী দৃি েকাণ থেক জীবন মৃতু েক ব াখ া
করেত য়াসী হন। ভাববােদর ভাবনা এিড়েয় থম য ি ক দাশিনক জীবেনর ব ািনক ব াখ া িনেয়
হািজর হেলন, তার নাম থিলস (৬২৪-৫৪৭ ি .পূ.)। থিলেসর ব ব িছল, ব মা ই ােণর
আধার। উপযু পিরেবেশ ব র মেধ িনিহত াণ আ কাশ কের170। পরমাণুবােদর ব া
ডেমাি টাস (৪৬০-৩৭০ ি .পূ.) ােণর সােথ ব র নকট েক আরও িব ৃতভােব ব াখ া কেরন।
ডেমাি টাস বলেতন, সম ব জগৎ
ু ািত ু অিবভাজ কণা িদেয় গিঠত। িতিন স
কিণকা েলার নাম িদেলন অ াটম বা পরমাণু। িতিন ধু সখােনই থেম থােকন িন, তাঁর পরমাণু
ত েক িনেয় গেছন ােণর উৎপি র ব াখ ােতও। িতিন বলেতন, কাদামািট বা আবজনা থেক যখন
ােণর উ ব হয় তখন অৈজব পদােথর অণু েলা িনিদ ভােব সি ত হেয় জীবেনর িভি ভূিম তির
কের। ডেমাি টােসর ায় সমসামিয়ক দাশিনক িলউেস াসও (আ মািনক ৫০০-৪৪০ ি .পূ.)
এধরেনর ব বাদী ধারণায় িব াস করেতন। িতিন িব ােন িতনিট নতুন ধারণা চালু কেরন চরম
শূ তা, চরম শূ তার মধ িদেয় অ াটেমর চলােফরা এবং যাি ক েয়াজন। িলউেস াসই থম
িব ােন কাযকারণ তে র জ দন বেল কিথত আেছ171। অেয়ানীয় যুেগর দশেনর ব বাদী পিটেক
পরবতীকােল আরও উ য়ন ঘটান এিপিকউরাস এবং লুে িশয়াস, এবং তা দশন ও নীিতশা েকও
ভািবত কের। ি ক পরমাণুবাদ পরবতীকােল িব ানেক বলভােব ভািবত কেরিছল। যমন, থম
আধুিনক পরমাণুিবদ গ ােসি ড তাঁর পরমাণুবাদ তিরর জ ঋণ ীকার কেরেছন ডেমাি টাস এবং
এিপিকউরােসর কােছ। ি ক পরমাণুবাদ ভািবত কেরিছল এরপর পদাথিবদ িনউটন এবং রসায়নিবদ
জন ডালটনেকও তােদর িনজ িনজ পরমাণু ত িনমােণ।
কােজই ি েসর অেয়ানীয় যুেগ মইনি ম দাশিনকেদর িচ া চতনা িছল অেনকটাই ব বাদী। িক
পের পার
দেশর ভােব আ া- সং া সব অধ াি ক এবং ভাববাদী ধ ান-ধারণা ি কেদর মেধ
ঢুেক যায়। ভাববাদী দশেনর িতন পুেরাধা ব ি
িছেলন সে িটস, েটা এবং অ াির টল। এরা
এেথে র স ান হেলও স এেথ তখন অব য়ী এেথ । তারপরও পরবতী আড়াই হাজার বছর
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তােদর িচ া- চতনা িদেয় মানবসমাজ ভািবত হেয়িছল। এেদর মতার কােনা সীমা-পিরসীমা িছল
না। িক
ঃখজনক হেলও সত , মানব ইিতহােসর থম াধীন নগেরর ব িবক মহ থেক তারা
মা েষর িচ ােক ভািবত করার মেতা শি ধর হওয়া সে ও, অিধকাংশ ে ই স মতােক তারা
িতিব েবর ােথ ব বহার করেতন172। তারা গণতে র ভেয় ভীত িছেলন এবং গণতে র িত তু তাি ল করেতন। অেয়ানীয় যুেগর দাশিনেকরা পেল পেল ব বােদর য সৗধ গেড় তুেলিছেলন, তা
এই িতন ভাববাদী দাশিনেকর আ াসেন িবলু হয়। ব বাদেক সিরেয় মূলত রহ বাদী উপাদানেক
হািজর কের তাঁরা তাঁেদর দশন গেড় তােলন। েটার ব ব িছল য, াণী বা উি দ কউ জীিবত
নয়, কবল যখন আ া াণী বা উি দেদেহ েবশ কের তখনই তােত জীবেনর ল ণ পির ুট হয়।
েটার এ সম ত কথাই পের ি ধেমর বুি বৃি ক সমথেনর যাগান দয়। েটার এই ভাববাদী
ত A¨vির টেলর দশেনর প িনেয় এরপর হাজারখােনক বছর রাজ কের। এখন ায় সব ধমমতই
দাশিনক-যুগেলর ভাববাদী ধারণার সােথ সংগিত িবধান কের। আ া সং া
সংস ার শষ পয
মানবসমােজ ধীের ধীের িব ৃিত লাভ কের।

আ ার অসাড়তা
জীব কী আর জড় কী? বুঝব কী কের ক জীব আর ক জড়? জীিবতেদর কীভােব শনা করা যায়?
একিট মৃতেদহ আর একিট জীিবত দেহর মেধ পাথক ই বা কী? এ
েলা িদেয় আেগকার িদেনর
মা েষর অ সি ৎ মন সবসময়ই আে ািলত হেয়েছ পুেরামা ায়। িক এই
েলার কােনা
সে াষজনক ব াখ া না পেয় তারা শষ পয ক না কের িনেয়েছ অদৃ আ ার173। ভেবেছ
আ াই বুিঝ জীবন ও মৃতু র যাগসূ । েটা এবং অ াির টেলর ভাববাদী ধ ানধারণা েলা কােলর
পির মায় িবিভ ধেম জায়গা কের নওয়ার পর জীবন-মৃতু র সং া ধমীয় িমেথর আবরেণ পাখা
মলেত
করল। ক নার ফা স উিড়েয় মা ষ ভাবেত
করল, ঈ েরর িনেদেশ আজরাইল বা
যমদূত এেস াণহরণ করেলই কবল একিট মা ষ মারা যায়। আর তখন তার দহি ত আ া পািড়
জমায় পরেলােক। মৃতু িনেয় মা েষর এধরেনর ভাববাদী িচ া জ িদেয়েছ অধ া বােদর।
অধ া বাদ তঃ মাণ িহেসেবই ধের নয়আ া জ হীন, িনত , অ য়। শরীর হত হেলও আ া
হত হয় না।’ মজার ব াপার হেলা, একিদেক যমন আ ােক অমর অ য় বলা হে , জার গলায়
চার করা হে আ ােক কাটা যায় না, পাড়ােনা যায় না, আবার সই আ ােকই পােপর শাি
প
নরেক ধারােলা অ িদেয় কাটা, গরম তেল পাড়ােনার ব ব া করা হেয়েছ। এ সবই অধ া বােদর
িবেরািধতা। ধম
েলা ঘাটেলই এধরেনর িবেরািধতার হাজারও দৃ া পাওয়া যােব।
িবেরািধতা থাকা সে ও আ ার অি
িদেয় জীবনেক ব াখ া করেত য়াসী হেয়েছ মা ষ। কারণ
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সসময় ব ািনক অ গিত িছল সীিমত। মৃতু র সিঠক কারণ িছল তােদর জানার বাইের। সজ
অেনক ধমবাদীরাই ‘আ া’ িকংবা ‘মন’ ক জীবেনর আঁধার পী ব িহেসেব ক না কেরেছন।
যমন, ইসলাম বলেছ, আ াহ মানবজািতর সকল আ া একিট িনিদ িদেন তির কের বেহে একিট
িনিদ ােন ( ইি ন) বি কের রেখ িদেয়েছন। আ াহর ই ােতই নতুন নতুন াণ স ােরর জ
এেককিট আ ােক তুেল িনেয় মেত পাঠােনা হয়। আবার িহ আচায শ র তার
সূ ভাে
বেলেছন, ‘মন হেলা আ ার উপািধ
প’। ওিদেক আবার সাংখ দশেনর মেত ‘আ া চত
প’
(সাংখ সূ ৫/৬৯)। জন দশেন বলা হেয়েছ, ‘ চত ই জীেবর ল ণ বা আ ার ধম।’ (ষড়দশন
সমু য়, পৃ. ৫০) ামী িবেবকান পয ভাবেতন, ‘ চত বা চতনাই আ া।’ (িবেবকান রচনা
সম , পৃ. ১৬২) ামী অেভদানে র মেত, ‘আ া বা মন মি
বিহভূত পদাথ, মি জাত নয়।’
(মরেণর পাের, পৃ. ৯৮)। ি ক দশেনও আমরা ায় একই রকম ভাববাদী দশেনর ছায়া দখেত পাই,
যা আেগর অংেশ আমরা আেলাচনা কেরিছ। অ াির টেলর পরবতী ি ক ও রামান দাশিনেকরা
অ াির টলীয় দশনেক সািরত কের পরবতী যুে গর চািহদার উপেযাগী কের তােলন। ি ীয় তৃতীয়
শতেক নয়া েটাবাদীরা ‘ঈ র অৈজব ব র মেধ জীবন সৃি কারী আ া েবশ কিরেয় িদেয় তােক
জীবন দান কেরন’ এই মত চার করেত
কেরন। নয়া েটাবাদী ািটনােসর মেত, ‘জীবনদায়ী
শি ই জীবেনর মূল।’ ব তপে , জীবিব ােনর ে ‘জীবনশি ’ (Life Force) ত এখান থেকই
যা া
কের এবং জীবেনর উৎপি
সে ভাববাদী দশেনর িভি ও জারােলা হয়। ধমবাদী িচ া,
ব ািনক অন সরতা, সং ার, ভয় সবিকছু িমেল িশি ত সমােজ এই ভাববাদী িচ াধারার ত
সার ঘেট।
ব ািনক অ গিত আর যুি র সােরর ফেল আজ িক আ া িদেয় জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার
অ িনিহত িট েলা মা েষর চােখ সহেজই ধরা পড়েছ। যিদ জীবনেক ‘আ ার উপি িত’ আর
মৃতু েক ‘আ ার দহত াগ’ িদেয়ই ব াখ া করা হয়, তেব তা যেকােনা জীিবত স ারই তা স
উি দই হাক আর াণীই হাকআ া থাকা উিচত। তাহেল
হে একিট দেহ িক কবল
একিটমা আ া থাকেব নািক একািধক? যমন, বশিকছু উি দ গালাপ, কলা, ঘাসফুল এমনিক
হাই া, কারােলর মেতা াণীরাও কতন (Cut) ও অ েরাদগেমর (Bud) মাধ েম িব ৃত হয়। তাহেল িক
সােথ সােথ আ াও কিতত হয়, নািক একািধক আ া সােথ সােথই অ িরত হয়? আবার মােঝ মেধ ই
দখা যায় য, পািনেত ডুেব যাওয়া, াস , মৃত বেল মেন হওয়া/ ঘািষত হওয়া অেচতন ব ি র
ান িচিকৎসার মাধ েম িফিরেয় আনা স ব হেয়েছ এমন দৃ া মােটই িবরল নয় তখন িক
দহত াগী আ ােকও দেহ িফিরেয় আনা হয়? জননকােল িপতৃদ
াণু আর মাতৃদ িড াণুর
িমলেন িশ র দহেকাষ তির হয়।
াণু আর িড াণু জীবেনর মূল, তাহেল িন য় তােদর আ াও
আেছ। এেদর আ া িক তােদর আিভভাবকেদর আ া থেক আলাদা? যিদ তাই হয় তেব কীভােব
িট পৃথক আ া পর র িমিলত হেয় িশ র দেহ একিট স ূণ নতুন আ ার জ িদেত পাের?
মানব মেনর এধরেনর অসংখ যৗি ক
আ ার অসার েকই ধীের ধীের উে ািচত কেরেছ।
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আ ার সং ােতও আেছ িব র গালমাল। কউ আ ার চহারা বায়বীয় ভাবেলও ( ামী
অেভদানে র ‘মরেণর পাের’ .) কউ আবার ভােবন তরল ( শা মহাসাগেরর অিধবাসী); কউ
আ ার রং লাল (মালেয়র অিধবাসী) ভাবেলও অ অেনেক ভােবন কােলা (আি কাবাসী এবং
জাপািনেদর অেনেকর এধরেনর িব াস রেয়েছ)। িবেদহী আ ার পুনজ িনেয় সম া আরও বিশ।
িবে র ধান ধমমত িহেসেব িহ , ইসলাম এবং ি
ধেমর কথা আেলাচনা করা যাক। িহ রা
আ ার পুনজে িব াস কের; আবার অপরিদেক মুসিলম আর ি ানেদর কােছ আ ার পুনজ বেল
িকছু নই। মজার ব াপার হে , েত কিট ধম তােদর িব াসেকই অ া বেল মেন কের। এ সে
বীর ঘাষ তাঁর ‘অেলৗিকক নয়, লৗিকক’ ে বেলন174একবার ভাবুন তা, আ ার চহারাটা কমন, তাই িনেয়ই িবে র িবিভ দশবাসীর িবিভ মত। অথচ
ামী অেভদান ই এক জায়গায় বেলেছন, ‘আমােদর মেন রাখা উিচত য, সত কখনও ’রকেমর বা
িবিচ রকেমর হয় না, সত িচরকালই এক ও অখ ।

িববতনতে র আেলােক মানেত গেল তা আ ার অি
এবং পুনজ েক ভােলামেতাই
িব
করেত হয়। িব ান আজ মাণ কেরেছ জড় থেকই জীেবর উ ব ঘেটিছল। পৃিথবীর িবেশষ ভৗত
অব ায় নানারকম রাসায়িনক িবি য়ার জিটল সংে েষর মধ িদেয় আর তারপর িবিভ
জািতর
উ ব ঘেটেছ জবিববতেনর ব ুর পেথ। এই ােণর উ ব এবং পের জািতর উ েবর পছেন
কােনা মন বা আ ার অি
িছল না। ােণর উ েবর পর কািট কািট বছর কেট গেছ, আর
আধুিনক মা ষ তা এল মা ি শ থেক প াশ হাজার বছর আেগ। তাহেল এখন
হেত পাের
প াশ বছর আেগ মা েষর আ ারা কাথায় িছল? জীবজ িকংবা কীটপত হেয়? কান পােপ
তাহেল আ ারা কীটপত হেলা? পূবজে র কান কমফেল এমনিট হেলা? পূবজ পূব জ কের
পছােত থাকেল য াণীেত আ ার থম জ িট হেয়িছল সিট কেব হেয়িছল? হেল িন য়ই
একেকাষী সরল াণ িহেসেবই জ িনেয়িছল। একেকাষী ােণর জ হেয়িছল কান জে র
কমফেল?
িববতেনর আধুিনক ত না জানা সে ও াচীন ভারেতর যুি বাদী চাবােকরা সই ি পূব ৬
শতেক তােদর সসময়কার অিজত ােনর সাহােয আ ার অি েক
িব কের ফেলিছেলন।
আ ােক অ ীকার করার মধ িদেয়ই স বত চাবাকেদর লড়াইটা
হেয়িছল। আ াই যিদ না
থাকেব তেব কন অযথা গ নরেকর স টানা হয়। আ া িনেয় সংশয় কাশ করেত করেত শষ
পয
ভাষী চাবােকরা ঈ র-আ া-পরেলাক-জািতেভদ-জ া র সবিকছুেকই নাকচ কের দন।
তারাই থম বেলিছেলন বদ ‘অেপৗ েষয়’ নয়, এটা একদল াথাে ষী মা েষরই রিচত।
জনমা েষর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ খাওয়া সই সব াথাে ষী া ণেদর চাবােকরা ভ , ধূত, চার,
িনশাচর বেল অিভিহত কেরিছেলন, তারা বািতল কের িদেয়িছেলন আ ার অি , উে াচন
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কেরিছেলন ধেমর জুয়াচুির এই বেল
বেহ ও মা াি িক পির াণ লাভ ফাঁকা অথহীন অসার বুিলমা , উদরযে িবসেপর কারেণ
সেবেগ উৎি
গ ময় ঢ রমা । এসব প াক প াক বা বাকচাতুির নিতক অপরাধ, উ াগ গমন,
মানিসক ও দিহক ঔদােযর ফেল পরা েভাজী বমন বণ ব ি েদর অদম
ৎিসত বমনমা ,
পটুকেদর এবং উ াগগামীেদর িবলাস- ক না। পরজগেত যাওয়ার জ
কােনা আ ার অি
নই। বণা েমর িনিদ মিক িনয়ম- আচার আসেল কােনা ফল উৎপ কের না। বণা েমর শষ
পিরণােমর কািহিন সাধারণ মা ষেক ঠকাবার উে ে ধমেক গাঁজাবার খািম িবেশষ।

চাবােকরা বলেতন, চতুর পুেরািহতেদর দািব অ যায়ী যিদ জ ািতে াম যে বিলকৃত াণী সরাসির
গলাভ কের, তাহেল তারা িনেজেদর িপতােক এভােব বিল দয় না কন? কন তারা এভােব তােদর
িপতার গ াি িনি ত কের না?
যিদ জ ািতে াম যে
বিল িদেল প যায় েগ
তেব িপতােক পাঠােত েগ
ধের বঁেধ বিল দাও যে ।

চাবােকরা আরও বলেতন
চত
প আ ার পাকয কাথা
তেব ত িপ দান নহাতই বৃথা।

িকংবা
যিদ া কম হয় মৃেতর তৃে র কারণ
তেব নভা দীেপ িদেল তল, উিচত লন।

আ া বা চত েক চাবােকরা তাঁেদর দশেন আলাদা িকছু নয় বরং দহধম বেল বণনা কেরিছেলন।
এই ব াপারটা এখন আধুিনক িব ানও সমথন কের। পািনর িস তার ব াপারটা িচ া ক ন। এই
িস তা িজিনসটা আলাদা িকছু নয় বরং পািনর অণুরই ভাব- ধম। ‘িস া া’ নােম কােনা অপািথব
স া িক পািনর মেধ েবশ কের তােত িস তা নামক ধমিটর জাগরণ ঘটাে না। বরং পািনর অণুর
অ স ার কারেণই ‘িস তা’ নােমর ব াপারিটর অভু দয় ঘেটেছ। চাবােকরা বলেতন, মা েষর
চত বা আ াও তাই। দেহর ভাব ধম িহেসেবই আ া বা চতে র উদয় ঘটেছ। কীভােব এর
অভু দয় ঘেট? চাবােকরা একিট চমৎকার উপমা িদেয় ব াপারিট বুিঝেয়িছেলন। বেলিছেলন, আ ুর
এবং মদ তিরর অ া
উপাদান েলােত আলাদা কের কােনা মদশি
নই। িক
সই
উপকরণ েলাই এক ধরেনর িবেশষ ি য়ার মাধ েম কােনা পাে িমিলত করার পের এর একিট
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নতুন ণ পাওয়া যাে , যােক আমরা বলিছ মদ। আ া বা চত ও তমনই। যী ি ে র জে র
ায় ৬০০ বছর আেগর ব বাদী দাশিনেকরা এভােবই তােদর ভাষায় ‘রাসায়িনক ি য়ায়’ ােণর
উ বেক ব াখ া কেরিছেলন, কােনা রকেমর আ ার অ ক
ছাড়াই। তােদর এই ব ব ই
পরবতীকােল ভাববাদী দাশিনকেদর জ বড় চ ােল হেয় দখা িদেয়িছল।

আ া, মন এবং অমর : িব ােনর চােখ
ভাববাদীরা যাই বলুক না কন ুেলর পাঠ শষ করা ছা িটও আজ জােন, মন কােনা ‘ব ’ নয়; বরং
মা েষর মি ে র ায়ুেকােষর কাজ কেমর ফল। চােখর কাজ যমন দখা, কােনর কাজ যমন বণ
করা, পাক লীর কাজ যমন খাদ হজম করা, তমনই মি
কােষর কাজ হেলা িচ া করা। তাই
নােবল িবজয়ী িব ানী াি স ি ক তার ‘The Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the
Soul’ ে পির ার কেরই বেলন175 ‘িব য়কর অ ক িট হেলা : আমার ‘আিম ’, আমার উ াস,
বদনা, ৃিত, আকা া, আমার সংেবদনশীলতা, আমার পিরচয় এবং আমার মু বুি এ েলা আসেল
মি ে র ায়ুেকাষ এবং তােদর আ ষি ক অণু েলার িবিবধ ব বহার ছাড়া আর িকছুই নয়।’ মা ষ িচ া
করেত পাের বেলই িনেজর ব ি েক িনেজর মেতা কের সাজােত পাের, সত -িমেথ র িমেশল িদেয়
ক না করেত পাের তার ভতের ‘মন’ বেল সিত ই কােনা পদাথ আেছ, অথবা আেছ অদৃ
কােনা
আ ার অশরীরী উপি িত। মৃতু র পর দহ িবলীন হয়। িবলীন হয় দহাংশ, মি
ায়ুেকাষ। আসেল
মি
ায়ুে কােষর মৃতু মােনই িক ‘মন’ এর মৃতু , সইসােথ মৃতু তথাকিথত আ ার। অেনক সময়
দখা যায় দেহর অ া অ - ত িঠকমেতা কম ম আেছ, িক মি ে র কাযকািরতা হািরেয়
গেছ। এধরেনর অব ােক বেল কামা। মা েষর চতনা তখন লু হয়। মি ে র কম মতা হারােনার
ফেল জীিবত দহ তখন অেনকটা জড়পদােথর মেতাই আচরণ কের। তাহেল জীবন ও মৃতু র যাগসূ িট
র া করেছ ক? এ িক অশরীরী আ া, নািক মি ে র ায়ুে কােষর সিঠক কম মতা?
এ পযােয় িবখ াত ি েকটার রমণ লা ার মৃতু র ঘটনািট রণ করা যাক। ১৯৯৮ সােলর ২০
ফ য়াির ঢাকা
িডয়ােম (ব ব ু
িডয়াম) লীেগর খলা চলাকালীন মেহরাব হােসন অিপর
একিট পুল শট ফরওয়াড শট লেগ িফি ংরত লা ার মাথায় সেজাের আঘাত কের। থেম মেন
হেয়িছল তমন িকছুই হয় িন। িনেজই হঁেট প ািভিলয়েন িফরেলন; িক অ িকছু ণ পরই ান
হারােলন িতিন। িচিকৎসেকরা তাঁেক ি িনেক ভিত করেলন। পরিদন এ েশ ফ য়াির তাঁেক িপিজ
হাসপাতােলর িনউেরাসাজাির িবভােগ ভিত করা হেলা। সখােন তাঁর অপােরশন হেলা, িক অব া
মশ খারােপর িদেকই যাি ল। পরিদন বাইেশ ফ য়াির ডা াররা ঘাষণা করেলন য, মি
তার
কাযকািরতা হািরেয়েছ। হাট-লাং মিশেনর সাহােয কৃি মভােব ৎিপ এবং ফুসফুে সর কাজ
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চলিছল।
২৩ ফ য়াির িবেকল সােড় িতনটায় তাঁর আইিরশ ী িকেমর উপি িতেত হাট লাং মিশন ব
কের িদেলন িচিকৎসেকরা। থেম গল লা ার ৎ
ন। এখন
হে  ডথ সািটিফেকেট মৃতু র
তািরখ কানিট হওয়া উিচত? ২২ নািক ২৩ ফ য়াির? আর তাঁর মৃতু ণিট িনধারণ করেলন কারা?
আজরাইল/যমদূত নািক িচিকৎসারত ডা ােররা?
এ ব াপারিট আরও ভােলাভােব বুঝেত হেল মৃতু িনেয় ’চার কথা বলেতই হেব। জীবেনর
অিনবতনীয় পিরসমাি েক (Irreversible Cessation of Life) বেল মৃতু । কন জীেবর মৃতু হয়? কারণ
মৃতু বরেণর মাধ েম আমােদর জীবন তাপগতীয় ি তাব া (Thermodynamic Equilibrium) া হয়।
তাপগিতিবদ ার ি তীয় সূ মানেত গেল জীবেনর উে
আর িকছুই নয় িনিব িচে এ িপ বািড়েয়
চলা। আমােদর খাওয়া- দাওয়া, শয়ন, মণ, মথুন, িকংবা রিবঠা েরর কিবতা পােঠর আন
সবিকছুর পছেনই থােক মাটাদােগ কবল একিট মা উে
ফইথফুিল এন িপ বাড়ােনা। সটা
আমরা বুঝেত পাির আর নাই পাির! জে র পর থেক সারা জীবন ধের আমরা এন িপ বািড়েয়
বািড়েয় কৃিতেত তাপগতীয় অসাম তির কির, আর শষেমশ প
াি র মাধ েম অ া জড়
পদােথর মেতা িনেজেদর দহেক তাপগতীয় ি তাব ায় িনেয় আিস। িক কীভােব এই ি তাব ার
িনেদশ আমরা বংশপর রায় বহন কির? জীবিব ােনর চােখ দখেল, আমরা (উি দ এবং াণী)
উ রািধকার সূে িববতেনর মাধ েম আমােদর পূব-পু ষেদর যারা যৗনসংেযােগর মাধ েম বংশিব ার
কের কৃিতেত িটেক রেয়েছ তােদর থেক মরণ িজন (Death Gene) া হেয়িছ এবং বহন কের
চেলিছ। এই ধরেনর িজন (মরণ িজন) তার পিরকি ত উপােয়ই মৃতু েক রাি ত কের চেলেছ।
যৗনজনেনর মাধ েম বংশিব ােরর ব াপারিটেত আমরা এখােন
িদি । কারণ, য সম
জািত
যৗনজননেক বংশিব ােরর একিট মাধ ম িহেসেব বেছ িনেয়েছ, তােদর ‘মৃতু ’ নামক ব াপারিটেকও
তার জীবগত বিশ িহেসেব হণ কের িনেত হেয়েছ। দখা গেছ
পায়ী জীেবর ে স - সল
বা যৗনেকাষ েলাই (জীবিব ানীরা বেলন ‘জাম াজম’) হে একমা কাষ যারা সরাসির এক
জ থেক আেরক জে িনেজেদর িজন স ািরত কের িটেক থােক। জীবেনর এই অংশিট অমর।
িক স তুলনায় সামািটক সল িদেয় তির দহেকাষ েলা হয়
ায়ুর। অেনেক এই ব াপারিটর
নামকরণ কেরেছন ‘ া ামড ডথ’। এ যন অেনকটা ব লা-লিখ র িকংবা বাবর- মায়ূেনর মেতা
ব াপার েলা জননেকােষর অমর েক পূণতা িদেত িগেয় দহেকাষেক বরণ কের িনেত হেয়েছ
মৃতু ভাগ । খ াত জীবিব ানী িরচাড ডিক হালকা চােল তাঁর ‘ সলিফশ িজন’ বইেয় বেলেছন,
‘মৃতু ’ও বাধহয় িসিফিলস বা গেনািরয়ার মেতা এক ধরেনর ‘ স ুয়ািল া িমেটড িডিজজ’ যা
আমরা বংশপর রায় সৃি র
থেক বহন কের চেলিছ! ভাইরাস ব াকেটিরয়ার মেতা সরলেকাষী
জীব যারা যৗনজনন নয়, বরং কাষ িবভাজেনর মাধ েম কৃিতেত িটেক আেছ তারা িক আ িরক
অেথই অমর। এেদর দহ কাষ বৃি া হেয় িবভািজত হয়, তার পর িবভািজত অংশ েলাও বৃি া
হেয় পুনরায় িবভািজত হয়; কােনা অংশই আসেল সভােব ‘মৃতু বরণ’ কের না।
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আবার অিধকাংশ ক া ার কাষই অমর, অ ত তাি কভােব তা বেটই। একিট সাধারণ কাষেক
জীব শায় মাটামুিট গাটা প ােশক বার কালচার বা পুন ৎপাদন করা যায়। এই সীমােক িব ােনর
ভাষায় বেল ‘ হি ক িলিমট’ (Hayflick Limit)। কখনও সখেনা ক া ারা া কােনা কােনা কােষ
সংকীণ টেলামার থাকার কারেণ এিট কাষি ত িডএনএ’র মরণ িজনেক ায়ীভােব ‘ ইচ অফ’
কিরেয় দয়। এর ফেল এই কাষ তার আভ রীণ ‘ হি ক’ িলিমটেক অিত ম কের যায়। তখন
আ িরকভােবই অসংখ বার মােন অসীম- সংখ ক বার সই কাষেক কালচার করা স ব। এই
ব াপারটাই তাি কভােব কাষিটেক দান কের অমর । হনিরেয়টা ল াকস নােম এক মিহলা ১৯৫২
সােল সািভকাল ক া াের মারা যাওয়ার পর ডা াররা ক া ারা া দহেকাষিটেক সিরেয় িনেয়
ল ােব রেখ িদেয়িছল। এই কােষর মরণ িজন ায়ীভােব ‘ ইচ অফ’ করা এবং কাষিট এখনও
ল াবেরটিরর জাের িঠকঠাকভােব ‘জীিবত’ অব ায় আেছ। িতিদনই এই সল থেক কেয়শ বার কের
সল-কালচার করা হে , এই কাষেক এখন ‘ হলা কাষ’ নােম অিভিহত করা হয়। যিদ কােনািদন
ভিব ৎ যুি আর জবমূল েবাধ (Bioethics) আমােদর সই েযাগ দয়, তেব আমরা হয়ত
হলােকাষ
ান কের হনিরেয়টােক আবার আমােদর পৃিথবীেত ফরত আনেত পারব। স িত
সাংবািদক রেবকা
ুট হনিরেয়টা ল াকস এবং তার এই ‘অমরে র জীবন’ িনেয় একিট চমৎকার
বই িলেখেছন ‘দ ইমমরটাল লাইফ অব হনিরেয়টা ল াকস’ নােম176।
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িচ : (উপের) ামীর সােথ হনিরেয়টা ল াকস, ১৯৪৫ সােল তালা ছিব এবং (িনেচ) ল াবেরটিরেত
‘অমর’ হলা কাষ।

আবার াইন ি
(brine shrimp), গালকৃিম বা নমােটাড, িকংবা টািডে েডর মেতা িকছু াণী আেছ
যারা মৃতু েক লুিকেয় রাখেত পাের, জীবিব ােনর ভাষায় এ অব ােক বেল ‘ি ে াবােয়ািটক
ট’।
যমন, াইন ি
েলা লবণা পািনেত সমােন বংশবৃি করেত থােক, িক পািন যখন িকেয় যায়,
তখন তারা িড াণু উৎপাদন, এমনিক িনেজেদর দেহর বৃি িকংবা মটাবিলজম পুেরাপুির ব কের
দয়। ি
েলােক দখেত তখন মৃত মেন হেলও এরা আসেল মৃত নয় বরং এেদর এই মরণাপ
অব ার মেধ ও জীবেনর বীজ লুকােনা থােক। এই অব ািটেকই বেল ‘ি ে াবােয়ািটক
ট’।
আবার কখনও তারা পািন খুঁেজ পেল আবারও নতুন কের ‘নবজীবন া ’ হয়। এেদর অ ুতুের
ব াপার েলা অেনকটা ভাইরােসর মেতা। ভাইরােসর কথা আেরকবার িচ া করা যাক। ভাইরাস জীবন
ও জেড়র মাঝামািঝ ােন অব ান কের। ভাইরাসেক কউ জড় বলেত পােরন, আবার জীিবত বলেতও
বাধা নই। এমিনেত ভাইরাস ‘মৃতবৎ’, তেব তারা ‘ বঁেচ’ ওেঠ অ জীিবত কাষেক আ য় কের।
ভাইরােস থােক
ািটনবাহী িনউি িয়ক এিসড। এই িনউি িয়ক এিসডই ভাইরােসর যাবতীয়
বিশে র আধার। উপযু
পাষক দহ পাওয়ার আগ পয তারা ‘ি ে াবােয়ািটক
ট’-এ
জীবনেক লুিকেয় রােখ। আর তারপর উপযু
দহ পেল আবারও কাষ িবভাজেনর মাধ েম
অমরে র খলা চািলেয় যেত থােক।
কােজই দখা যাে ‘মৃতু ’ ব াপারিট সব জীেবর জ ই অত াব কীয় িনয়ামক নয়। ভাইরােসর
আণিবক স ার মেধ ই আসেল লুিকেয় আেছ অমরে র বীজ। এই অ স াই আসেল িডএনএ- র
মাধ েম িস া নয় তারা কখন ঘাপিট মের ‘ি ে াবােয়ািটক
ট’-এ পেড় থাকেব, আর কখন
নবজীবেনর ঝরনাধারায় িনেজেদর আেলািকত করেব। স িহেসেব ভাইরােসরা আ িরক অেথই িক
অমর এরা াভািবকভােব মৃতু বরণ কের না। তেব মা েষর িনেজর েয়াজেন রাসায়িনক জীবাণুনাশক
ঔষধপ ািদর উ াবন ও তার েয়ােগ জীবাণুনােশর ব াপারিট এে ে আলাদা। ঔষেধর েয়ােগ
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আসেল এেদর অ স া ভেঙ দওয়া হয়, যন তারা আবার পুনজীবন া হেয় রাগ ছড়ােত না
পাের। িঠক একই রকমভােব অত িধক িবিকরণ শি
েয়াগ কেরও ভাইরােসর এই দহগত অ স া
ভেঙ দওয়া যেত পাের। এর ফেল এেদর আণিবক গঠন িবন হেব এবং এেদর জীবেনর
আধার হািরেয় যােব। ফেল উপযু পিরেবশ পেলও এরা আর পুনজীবন া হেব না। যারা জীবনমতু র ব াপারিটেক আরও ভােলামেতা িব ােনর গভীের িগেয় বুঝেত চান তারা আণিবক জীবিব ানী
উইিলয়াম িস ােকর লখা ‘ স A¨vÛ িদ অিরিজন অফ ডথ’177 বইিট পড়েত পােরন। অিভিজৎ রায়
আর ফিরদ আহেমেদর লখা ‘মহািবে
াণ ও বুি ম ার খাঁেজ’ (অবসর কাশনা, ২০০৭) বইিটর
থম অধ ােয়ও বশ িকছু আকষণীয় উদাহরণ হািজর কের জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার চ া করা
হেয়েছ। উৎসাহী পাঠেকরা পেড় িনেত পােরন।
রমন লা ার মেতা মি ে র র
রেণ মৃতু হেয়েছ দলছুট ব াে ডর গায়ক স ীব চৗধুর ীরও। এই
িতি ত গায়েকর
ে ও র
রেণ মি
তার কায মতা হািরেয়িছল। িতিন চেল িগেয়িছেলন
কামায়। কামায় একবার কউ চেল গেল তােক পুনরায় জীবেন ফরত আনা অেনক ে ই অস ব
ব াপার। কামার ািয় সাধারণত ই থেক চার স াহ থােক। যারা চতনা িফের পান, তারা সাধারণত
২/১ িদেনর মেধ ই তা িফের পান। বািকেদর অেনেকই মারা যান, িক অেনেক কামা থেক উেঠ
আেসন বেট, িক রেয় যান অেচতন দশায় যােক মিডক ােলর ভাষায় বেল ‘িনি য় দশা’ বা
‘ ভিজেটিটভ
ট’ (Vegetative state)। ডা ার এবং রাগীর আ ীয় জনেদর জ এ এক অ ি কর
পিরি িত। কারণ রাগীর দহটা বঁেচ থাকেলও মি
থােক িনি য়। টকিনক ািল, এেদর তখন মৃতও
বলা যায় না, কারণ াস- াসসহ িকছু শারীিরক কাজ-কম চলেত থােক াভািবকভােবই।
মাসািধককাল পর এধরেনর রাগীরা পৗঁেছ যান ‘ ায়ী িনি য় দশা’য় (Persistent Vegetative State)।
যতই িদন প েত থােক রাগীর সেচতনতা আবারও িফের আসার স াবনা কমেত থােক। অি েজেনর
অভােব মি ে র কাষ েলা ধীের ধীের মারা যেত থােক। ওই সময় কৃি মভােব তার দহেক বাঁিচেয়
রাখা গেলও তার চত আর ফরত আেস না। ১৯৯৪ সােল আেমিরকার মাি
সাসাইিট টা ফােসর এগােরা জন গেবষেকর একিট গেবষণা থেক জানা যায়, ায়ী িনি য় দশায় রাগী একবার
পৗঁেছ গেল আেরাগ লােভর স াবনা চেল যায় শূে র কাছাকািছ178। দীঘিদন অেপ া করার পর
ডা ারেদরই িস া িনেত হয় রাগীর জীবন- দীপ িনবাপন করার, কারণ ততিদেন তােদর জানা হেয়
যায় য, এ রাগী আর চত িফের পােব না। পাঠকেদর িন য় ািরডার টির শাইেভার ঘটনার কথা
মেন আেছ, যার খবর সারা আেমিরকায় আেলাড়ন তুেলিছল। ১৫ বছর ধের ‘ ায়ী িনি য় দশা’য় থাকার
পর টির শাইেভার ামীর আেবদেনর পিরে ি েত ২০০৫ সােল যখন ডা াররা টিরর মুখ থেক
খাদ নালী খুেল িদেয় তার ‘ দহাবসান’ ঘটােনার উেদ াগ িনেলন, তখন তা আেমিরকার রাজৈনিতক
মহলেক তালপাড় কের তুেলিছল। র ণশীেলরা ডা ারেদর এ নাফরমািনেক দেখিছেলন ‘ খাদার
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ওপর খাদকারী’র দৃ া িহেসেব। িক ডা ারেদর করণীয় িছল না িকছুই। টির শাইেভার িসিট ান
এবং এমআরআই থেক দখা িগেয়িছল অি েজেনর অভােব ন িট র অেনকটু ই ন হেয় গেছ।
আদালেতর রায়ও িগেয়িছল ডা ারেদর অ েলই।
এখন
উঠেত পাের, ডা ােররা কান আলামেতর িভি েত িস া নন য, রাগী ায়ীভােব
িনি য় হেয় গেছ নািক চতনা িফের পাওয়ার আশা আেছ? এিট িনঃসে হ, ডা ার যিদ বােঝন য,
চতনা িফের আসার স াবনা িকছুটা হেলও আেছ, তাহেল কখেনাই দহাবসােনর মাধ েম রাগীর
মৃতু রাি ত করেবন না। ডা াররা আসেল িস া নন ‘ ন ইেমিজং টকিনক’ নােম এক আধুিনক
প িতর সাহােয মি
পযেব ণ কের। তারা দেখন আহত মি ে আেদৗ কােনা ধরেনর বাধ
শি িকংবা চতনার আলামত পাওয়া যাে িকনা। অেনক সময় এই আলামত খুব
অব ায় থােক,
যা সহেজ ধরা যায় না। এই অব ােক বলা যেত পাের, নূ নতম সেচতন অব া বা ‘িমিনমািল কনশাস
ট’। কােজই ডা ারেদরেক খুব য িনেয় পরী া-িনরী া করেত হয়, এবং তা দীঘেময়াদী। যমন,
এি য়ান ওেয়েনর নতৃে ক ামি জ িব িবদ ালেয়র একদল গেবষেকর ত াবধােন ২৩ বছেরর এক
ত ণী িচিকৎসারত অব ায় আেছ। ভয়াবহ সড়ক ঘটনায় আ া এ ত ণীর মি
বশ
ভােলাভােবই িত হেয়িছল। এক স াহ কামায় থাকার পর চড়াই উৎরাই পিরেয় ‘িনি য় দশা’য়
এেস পৗঁেছন। সই ত ণী এখন চােখর পাপিড় মলেত পােরন, িক বাইেরর কােনা িনেদশ পালন
করার নূ তম আলামত কখেনাই দখান িন। ডা ােররা মেয়িটর মি
কী অব ায় আেছ তা
িনঃসে হ হওয়ার জ িবিভ পরী া চালােলন। যমন, রাগীর সামেন িগেয় বলেলন, ‘কিফর জ
িচিন আর ধ টিবেল রাখা আেছ, খাও’। এই ম েব র কী িতি য়া রাগীর মাথায় পাওয়া যায় তা
জানার জ MRI ান কের খুঁেজ দখেলন িচিকৎসেকরা। দখেলন, মি ে র ভতের টে ালার
গাইির নােমর য জায়গাটা আেছ সটা উ ী হে । মাথার এই জায়গাটা
মা ষেদর
ে
কথাবাতা শানা এবং বাঝার কােজ ব ব ত হয়। কােজই এটু বাঝা গল, হয়ত মেয়িট সেচতন।
িক িচিকৎসেকরা িনি ত হেত পারেলন না। কারণ অেনক সময় গভীর ঘুেম থাকা মা েষর সামেনও
এধরেনর িনেদশ িদেল তােদর মাথার এই জায়গা েলা উ ী হয়।
আরও িনি ত হওয়ার জ ডা ােররা িঠক করেলন, রাগীেক িদেয় টিনস খলােবন। রাগীেক
িনেদশ দওয়া হেলা ‘মেন কেরা তুিম টিনস াউে ড আছ। আেসা এবার আমার সােথ টিনস খল
দিখ!’ িনঃসে েহ টিনস খলার ি য়ািট এমিনেত বশ জিটল। মাথার অেনক েলা অংেশর সমি ত
সংেযাগ কের তেব খলাটা িঠকমেতা খলেত হয়। মাথার একিট অংশ আেছ ‘সাি েম টাির মাটর’
এলাকা। এই এলাকাটা দেহর হাত-পাসহ অ া অ িনয় ণ করার কােজ ব ব ত হয়। দখা গল
ত ণীর মাটর এলাকা অনবরত উ ী হে । টিনস খলেল তাই হওয়ার কথা। আবার রাগীেক
িনেদশ দওয়া হেলা ‘এবার মেন কেরা তুিম তামার বািড়েত এক ঘর থেক আেরক ঘের যা ’। মি
ান কের দখা গল এবাের মাথার ‘ি েমাটর, প ািরটাল আর প ারািহেপাক া াল’এলাকা উ ী
হে । একজন
মা েষর ে ও তাই হয়। বাঝা গল মেয়িট স বত সেচতন অব ায় রেয়েছ।
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ডা ােররা িস া িনেয়েছন, এধরেনর রাগীর আেরাগ লােভর স াবনা এেকবাের শূ নয়, বরং পাঁচ
ভােগর এক ভাগ। ম নয় স াবনা। আর সজ ই মেয়িটেক কৃি ম উপােয় বাঁিচেয় রাখা হেয়েছ, এবং
মেয়িটও এভােবই ‘িমিনমািল কনশাস েট’ রেয়েছকখনও ডা ােরর িনেদশ মানেছ, কখনও নয়।
অেনকিদন ধের ‘িমিনমািল কনশাস
েট’ থাকার পর আবার মাটামুিট সেচতন অব ায় িফরার
উদাহরণ হে আরকা ােসর টির ওয়ািলেসর ঘটনা। িতিনও এক ভয়ংকর ধরেনর সড়ক ঘটনার
কবেল পেড় ১৯৮৪ সােল চতনা হারান এবং ায় ১৯ বছর ধের নূ নতম সেচতন অব া বা ‘িমিনমািল
কনশাস
ট’-এ িছেলন। দীঘিদন পর ২০০৩ সােল এেস টির ওয়ািলস কথা বলেত
কেরন।
সইসােথ হাত-পা নাড়ােনার মতাও িকছুটা িফের পান। এখনও িতিন হাটেত চলেত পােরন না, এবং
কােরা না কােরা সাব িণক ত াবধােন তােক থাকেত হয়, িক তারপরও টির ওয়ািলেসর উ িত
ল ণীয়। এ থেক বাঝা যায়, নূ নতম সেচতন অব া বা ‘িমিনমািল কনশাস
ট’ থেক আবার
সেচতনতায় ত াবতন স ব; িক ‘ ায়ী িনি য় দশা’ বা পামােন ট ভিজেটিটভ
ট থেক
ত াবতন অেনকটা রাশাই বলেত হেব। িনেচর ছিবিট দখেল এ ব াপারিট হয়ত পাঠকেদর জ
আরও পির ার হেব

িচ

: মি ে

আঘাত পেয় কামায় চেল যাওয়া রাগীেদর িবিভ অব া।

মৃতু িনেয় আরও িকছু কথা বলা যাক। আসেল মা েষর মেতা ব েকাষী উ ে িণর াণীেদর মৃতু ই
ধরেনর। দেহর মৃতু (Clincal Death) এবং কাষীয় মৃতু (Cellular Death)। দেহর মৃতু র
সময়
পেরই কােষর মৃতু ঘেট। মানব দেহর িতনিট
পূণ অ রেয়েছ মি , ৎিপ , আর ফুসফুস।
যেকােনা একিটর বা সব েলার কাযকািরতা ন হেল মৃতু হেত পাের। যমন, মি ে র কাযকািরতা
ব হেল কামা হয়, রমণ লা া িকংবা স ীব চৗধুরীর ে যমনিট ঘেটেছ; ৎিপে র কাযকািরতা
ব হওয়ােক বেল িসনেকাপ, আর ফুসফুেসর কাযকািরতা ব হওয়ােক বেল আসিফি য়া। ি শচি শ বছর আেগও িক ‘মৃতু ’ ব াপারটার সং া দওয়া এতটা কিঠন িছল না। খুব সহজ সং া।
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ৎ
ন থেম যাওয়ার সােথ সােথই িকংবা ফুসফুস তার হাপেরর উঠানামা ব কের দওয়ার সােথ
সােথই ব ি র জীবন- দীপ িনবািপত হেয়েছ বেল ধের নওয়া হেতা। িক ১৯৬৮ সােল ৎসং াপন
(Heart Transplant) ি য়ার আিব ার এবং এ সং া
যুি র উ য়েনর পর মৃতু র এই সং া িক
বদেল যায়। কীভােব এখন হলফ কের সই ‘ দয়দাতা’ ক মৃত বলা যােব যখন চােখর সামেনই তার
দয় অে র দেহ ি ত হেয় চেলেছ? িচিকৎসা িব ান পুেরা ব াপারিটেক আরও জিটল কের
ফলেলা াসয বা রি েরটর আিব ার কের যিট ৎিপ আর ফুসফুসেক কৃি মভােব িনয় ণ
করেত পাের। উ রাধুিনক কােনা কিব িক এখন মৃতু িনেয় কিবতা িলখেতই পােরন এই বেল য
‘ হ িহমশীতল মৃতু তুিম হে রি েরটর ইেচর সহসা িনবাপন!’
যত িদন যাে ততই িক কৃি ম উপােয় জীবন আয়ু রাি ত করার ব াপারিট খুব সাধারণ একিট
িবষেয় পিরণত হে । সা িতক সমেয় িচিকৎসা িব ােনর কল ােণ অেনক মৃতু পথযা ী অ
রাগীর মৃতু নানাভােব িবলি ত করা গেছ কােরা কােরা ব াপাের কম সমেয়র জ , আবার কােরা
ব াপাের দীঘ সমেয়র জ । যমন ধ ন বািন াক নােমর এক ডনিট ভ েলােকর উদাহরণ, িযিন
১৯৮২ সােল িনেজর রাগা া
ৎিপে র পিরবেত একিট যাি ক দয় িনেয় বঁেচ িছেলন কেয়ক
মাস যাবৎ। আবার ১৯৮৪ সােল সদ জ লাভ করা িশ ফ ক অিতির ২০িদন বাঁিচেয় রাখা
িগেয়িছল একিট ববুেনর ৎিপ সংেযাজন কের।
আিশর দশেকর থম িদেক জিম িফে র ‘জীবন াি ’র উদাহরণিট আেরকিট ব িত মী
উদাহরণ িহেসেব উেঠ আসেত পাের পাঠকেদর কােছ। এগােরা মােসর িশ জিম আর হয়ত বড়েজার
একটা ঘ া বঁেচ থাকেত পারত-তার জ গত িটপূণ যকৃৎ িনেয়। তার বাঁচার একিটমা
ীণ
স াবনা িনভর করিছল যিদ কােনা
িশ র যকৃৎ কাথাও পাওয়া যায় আর ওিট িঠকমেতা জিমর
দেহ সং াপন করা স ব হেয় ওেঠ। িক এত ছাট বা ার জ
কাথাওই কােনা যকৃত পাওয়া
যাি ল না। য সময়টােত জিম ধীের ধীের মৃতু র কােল ঢেল পড়িছল আর িঠক সসময়টােতই
হাজার মাইল দূের একিট ছা শহের এক িবি ির ধরেনর সড়ক ঘটনায় পড়া দশ মােসর িশ জিস
বে ানেক তাড়া েড়া কের িনেয় যাওয়া হি ল হাসপাতােল। যিদও মাথায় তী আঘােতর ফেল
জিসর মি
আর কাজ করিছল না, িক দেহর অ া অ ত
েলােক িক রি েরটেরর
সাহােয িঠকই কম ম কের রাখা হেয়িছল। জিসর বাবা রিডওেত িদন কেয়ক আেগই একিট
যকৃেতর জ
জিমর অিভভাবকেদর আিতর কথা েনিছেলন। শাক
িপতা এত ঃেখর মােঝও
মানিবক কতব েবাধেক অ ীকার কেরন িন। িতিন পারমােন ট ভিজেটশেন চেল যাওয়া িনেজর মেয়র
অ ত যকৃৎিট জিমেক দান কের তােক বাঁচােনার চ া করার িস া িনেলন। জিসর রি েরটর ব
কের িদেয় তার যকৃৎ সংরি ত কের িমেনেসাটায় পাঠােনার ব ব া করা হেলা। জিমর ব
তীি ত
অে াপচার সফল হেলা। এভােবই জিসর আকি ক মৃতু সিদন জিম িফ েক দান করল যন এক
নতুন জীবন। সই ধার করা যকৃৎ িনেয় পুনজীিবত জিম আজও বঁেচ আেছপড়ােশানা করেছ,
িদিব হেস খেল বিড়েয় পার কের িদেয়েছ জীবেনর পঁিচশিট বছর!
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এবার আ ন ি য় পাঠক আপনােদর িজিম ট টিলউেজর ঘটনািটর সােথ পিরচয় কিরেয় দই। এক
সকােল ত ণ িজিম লক িমিশগােনর ওপর ট করেত িগেয় এক র পু বরেফর আ রণ ভদ
কের শীতল জেল তিলেয় যায়। ও অব ােতই িছল স অেনক ণ। ায় আধাঘ া পের পথচারীরা
তােক সখান থেক উ ার কের। দেখ মেন হি ল িজিম মারাই িগেয়েছ বুিঝ, তার ৎ
ন, নািড়,
াস াস িকছুই খুঁেজ পাওয়া যাি ল না। িক হাসপাতােলর জ ির িবভােগ িনেয় িগেয় সবা ষা
করার ায় একঘ া পের ছেলিটর দেহ যন জীবেনর বিশ আবারও ‘নতুন কের’ িফের
আসেত
করল। আসেল ঠা ডা পািনর তী ঝা া িজিমর দহেক এেকবাের অসাড় কের িদেয়িছল।
যিদও সামিয়ক সমেয়র জ
ৎ
ন এবং ফুসফুসও ব হেয় িগেয়িছল, িক তার অ া
েয়াজনীয় অ ত
েলা িক একিট ‘িমিনমাম লেভেল’ কাজ কের যাি ল। ঘটনা েম সই
শি টু ই িজিমর দেহ পুনরায় ৎ
ন আর াস াস িফিরেয় আনার জ িছল যেথ ।
িচিকৎসেকরা একমত য, বরফ শীতল পািন অেনক ে ই ােরাফেমর মেতা অবেচতেকর কাজ
কের অিতশীতল তাপমা ায় তখন দহ চেল যায় ‘হাইবারেনশন’ বা শীতিন ায়ব াঙ, সাপ, বা ড়,
িকছু মােছর মেধ যা হরহােমশাই ঘটেত দখা যায়। দখা গেছ এধরেনর অব ায় দেহর
িবপাকি য়ার হার কেম যায়, এবং দেহর জ যতটু খাবার িকংবা অি েজন
অব ায় েয়াজন,
তার চেয় অেনক কম শি খরচ কের দহেক বাঁিচেয় রাখা স ব। আর তাই এধরেনর পিরি িতেত
দীঘ ণ কািটেয়ও বঁেচ যাওয়ার উদাহরণ িক িজিম একা নয়। লাস ভগােসর মুের াউন আধাঘ া,
ইউটাহ শহের িমেশল ফা একঘ া আর কানাডার তেরা মােসর িশ এিরকা নরডবাই ই ঘ া ধের
বরফ-জেল ডুেব অেচতন হেয় থাকবার পরও িচিকৎসকরা তােদর িক বাঁচােত পেরেছন। তেব
সবেচেয় অবাক কেরেছ জাপােনর িমৎ তাকা উিছেকািশর ঘটনা। জাপােনর রােকা পাহােড়র
তুষারা
পিরেবেশ ২৪ িদন ধের অেচতন অব ায় পেড় থাকার পরও কা িসিট জনােরল
হাসপাতােল নওয়ার পর তােক শষ পয বাঁিচেয় তালা গেছ179।
এবাের আিস মৃতু েণর আেলাচনায়। রাগীর মৃতু র ‘সিঠক’ সময় িনধারণ করাটাও অেনকে ে
অ িবধাজনক, কারণ দখা গেছ িবিভ অ ত
দেহর মৃতু র পরও বঁেচ থােক, যমন মি
৫
িমিনট, ৎিপ ১৫ িমিনট, িকডনী ৩০ িমিনট, ক াল পিশ ৬ ঘ া। অ বঁেচ থাকার অথ হেলা তার
কাষ েলা বঁেচ থাকা। কাষ বঁেচ থােক তত ণই যত ণ এর মেধ শি র জাগান থােক। শি
উৎপ হয় কােষর অভ র মাইেটাকি য়া থেক। মাইেটাকি য়ার কাযকািরতা ু হেল কােষরও
মৃতু হয়। কােজই বাঝা যাে য, মৃতু কােনা িবি
ঘটনা নয়, বরং একিট ি য়া। দেহর মৃতু
িদেয় এর ি য়া
হয়, শরীেরর শষ কাষিটর মৃতু পয এ ি য়া চলেত থােক।
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আ া িনেয় পরী া-িনরী া
আ ার ব াপারটা এতই কৗতূহেলা ীপক য, সিত ই দহাতীত কােনা অি আেছ িকনা তা অেনেকই
পরী া-িনরী া কের যাচাই কের দখেত চেয়েছন। আর আ ায় িব াসী গেবষেকরা আ ার অি
মােণর জ নানা ধরেনর পরী া-িনরী ার আেয়াজন কেরেছন। ১৯২১ সােল ড. ডানকান
ম াকেডাগাল তাঁর িবখ াত ‘২১ াম পরী া’ স
কেরন। িতিন দািব কেরন, এই পরী ার মাধ েম
িতিন আ ার ওজন িনণয় করেত পেরেছন। তার পরী া িছল খুবই সহজ। তাঁর দািব অ ্যায়ী িতিন ছয়
জন রাগীর মৃতু কােল উপি ত িছেলন এবং মৃতু র িঠক আেগর এবং পরবতী মুহূেতর দেহর ওজন
মেপ দেখন, ওজেনর পাথক ১১ াম থেক ৪৩ ােমর মেধ (িমিডয়ায় যমন আ ার ওজন একদম
মাপমেতা ২১ াম বেল চার করা হয়, ব তা অব পান িন।) িঠক একইভােব িতিন ছয়িট
েরর
মৃতু পযেব ণ কেরন, এবং একইভােব ওজন মেপ দেখন ওজেনর কােনা পাথক পাওয়া যাে না।
এ থেক িতিন িস াে আেসন, মা েষরই কবল আ া আেছ।
র িবড়াল জাতীয় ইতর াণীর আ া
নই। তার এই পরী া িমিডয়ায় চমক সৃি করেলও ব ািনক মহেল অিচেরই পিরত হয়। কারণ
ম াকেডাগাল িনেজ বা অ কউই এই ২১ ােমর পরী া পুনবার স
কের সত াসত িনণয় করেত
পােরন িন, যা ব ািনক মহেল হণেযাগ তা পাওয়ার অ তম মাপকািঠ। ধু পরী ািট পুনবার স
করা গল নাএিটই কবল নয়, পরী ার উপা বা ডটা িনেয়ও িছল সম া। ম াকেডাগাল িনেজই
গেবষণাপে
ীকার কেরিছেলন, তাঁর গৃহীত ছয়িট উপাে র মেধ েটােক িনেজই বািতল কের
িদেয়িছেলন কােনা ‘ভ ালু’ না থাকার কারেণ। েটা উপাে দখােলন য ওটােত ওজন ‘ প’ কেরেছ,
এবং পরবতীকােল এই ওজন আরও কেম গল (আ া বাধহয় ‘খ ােপ খ ােপ’ দহত াগ করিছল!),
আেরকিট ডটায় ওজন াস না ঘেট বরং িবপরীতটাই ঘটেত দখা িগেয়িছল, পের এর সােথ যু
হেয়িছল অ কােনা ােসর ব াপার- াপার (এে ে বাধহয় আ া িস া িনেত পারিছেলন না উিন
িক দহত াগ করেবন, নািক করেবন না, নািক দহত াগ কের আবারও দেহ পুনঃ েবশ করেবন, নািক
দহেক িচরিবদায় জানােবন!); ধু একিট উপা থেক ওজন ােসর ব াপারটা আঁচ করা গল এবং
জানা গল এিট এক আউে র ৩/৪ ভাগ180। এই একিটমা ডটা থেক আসা িস া িভি ক কােনা
ব গেবষণা সামিয়কীেত ান করেত পারা অত া য ব াপারই বলেত হেব।
ম াকেডাগােলর ‘গেবষণার’ ফলাফল কােশর পর পরই ড. অগা াস িপ াক নােমর একজন
ডা ার আেমিরকান মিডিসন জানােল ম াকেডাগােলর কােজর সমােলাচনা কের লেখন য,
ম াকেডাগাল এখােন খুব াভািবক অ ক িটর কথা ভুেল গেছন, তা হে এই ওজন ােসর (যিদ
কৃতই ঘেট থােক) ব াপারটােক বা ীভবেনর (evaporation) মাধ েম দেহর পািন ত াগ িদেয় সহেজই
ব াখ া করা যায়। ব াপার হে , মৃতু পরমুহেূ ত দেহর র স ালন ব হেয় যায়, এবং ফুসফুেসর
মধ কার বাতাস র েক আর ঠা ডা করেত পাের না। ফেল দেহর তাপমা া বেড় যায় আর দেহর
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লাম েপর মাধ েম পািন এভােপােরট কের বর হেয় যাওয়ায় ওজন ঘাটিত দখা যেত পাের। ড.
অগা াস িপ ােকর এই ব াখ া থেক এটাও পির ার হয় কন
েরর ে কােনা ওজন ােসর
ব াপার ঘেট িন। কারণ
র মা েষর মেতা ঘােমর মাধ েম দহেক ঠা ডা কের না। এ কের ‘প াি টং’
(panting)-এর মাধ েম।
আ া িনেয় আরও অেনেকই িবিভ পরী া-িনরী া কেরেছন। তার মেধ সবেচেয় উে খেযাগ
হেলা স
সেনর মরণ াি ক অিভ তার (near death experience, সংে েপ NDE) পরী া।
দহিবচু ত আ ার অি ে র সপে আকষণীয় সব অিভ তার (Out of Body Experience, সংে েপ
ODE) কথা ঢালাওভােব অেনক মুমূষু রাগী রাগমুি র পর িবিভ িমিডয়ায় দািব কের থােকন।
ব াপার েলা কতটু সত তা পরী া কের সত াসত িনণয় করেত চাইেলন স সন। কীভােব স
এ পরী ািট করেলন সখােন যাওয়ার আেগ এই মরণ াি ক অিভ তা বা এনিডই এবং দহিবচু ত
অিভ তা বা ওিডই িনেয় সাধারণ পাঠকেদর জ িকছু কথা বেল নওয়া যাক। আমােদর খুব
পিরিচতজেনর অিভ তার কথাই বিল। বশ কবছর আেগর কথা। মু মনা সদ এবং এই বইেয়র
সহেলখক অিভিজৎ রােয়র জীবন সাথী ব া একবার গািড়েত উঠেত িগেয় গািড়র দরজার সােথ
মাথায় ট র লেগ দা ণ আঘাত পেলন। গািড়েত উেঠ বলেত লাগেলন তার সারা গা নািক অবশ
হেয় যাে । িবপেদর কথা। তাড়াতািড় তােক হাসপাতােলর জ ির- িবভােগ িনেয় যাওয়া হেলা।
চতন- অেচতেনর মাঝামািঝ কােনা এক
েট িছল সসময়টা (পের বেলিছেলন সারাটা সময় নািক
তার মেন হি ল স মারা যাে , যিদও তার মেন হেয়িছল মৃতু ব াপারটা তমন ভয়ানক িকছু না)।
হয়ত িকছু সমেয়র জ
ানও হািরেয় থাকেত পােরন িতিন। ভােলা য, হাসপাতােলর জ িরিবভােগ নওয়ার পর ডা ারেদর সবাযে িকছু েণর মেধ ই ান িফের পেলন। একটু পের িদিব
সবল হেয় বাসায় িফের এেলন। িক হাসপাতােল ওই আেধা জাগা আেধা অেচতন অব ার মেধ
এক িবরল অিভ তা অজন কের ফলেলন িতিন। এই অিভ তার কথা িতিন এখনও েযাগ পেলই
বেল বড়ান। িতিন দখিছেলন (নািক বলা উিচত ‘অ ভব’ কেরিছেলন), িতিন নািক দহ থেক িবযু
হেয় সারা ক জুেড় ভেস ভেস বড়াে ন। তার কােনা ওজন নই। হালকা পালেকর মেতা হেয়
গেছন িতিন। ওভােব ভেস ভেসই হাসপাতােল ডা ার-নাসেদর শি ত মুখ েলাও পির ার দখেত
পাি েলন। সারা ঘেরর কাথায় কী আেছ সবই দখিছেলন উপর থেক। টিবেল রাখা পািনর াস,
িবছানার এেলােমেলা চাদর, িচি ত লাকজেনর মুখ, সবিকছু। সাইেকালিজ রা এ অব ােকই বেলন
‘আউট অফ বিড এ েপিরেয় ’। িব াসীরা এ েলােত আ ার দহিবচু ত অব ার অপািথব িনদশন
খুঁেজ পান। মুমূষু বা মরণ াি ক অব ােতই নািক এ অিভ তা েলা বিশ দখা যায়। রাগীেদর
অেনেক এসময় িবরাট বড় টােনেলর শেষ আেলা দখা সহ নানা ধরেনর আিধ- ভৗিতক ব াপারাপার ত কেরন। কউ কউ হাসপাতােলর িবছানায় শািয়ত চািরিদেক ডা ার-নাস পিরেবি ত
িনেজর মৃতেদহ পয দখেত পান। স সন িঠক করেলন এ অিভ তার গ
েলা আসেলই সত ,
নািক মুমূষ অব ায় মেনাৈবকল , তা একিট সহজ পরী ার মাধ েম পরী া কের দখেবন। িতিন তাঁর
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ল াপটপিট সােথ িনেয় এেলন আর তােত া াম কের িবিভ রিঙন ছিব ( যমন, উেড়াজাহাজ, নৗকা,
জাপিত, ফুল ইত ািদ) িবি ভােব ফুিটেয় তুলেলন। তারপর িতিন ল াপটপিটেক াপন করেলন
হাসপাতােলর হােটর অ চার কে র ছােদর কাছাকািছ কাথাও এমন একটা জায়গায় যখােন
অে াপচােরর সময় রাগীর দৃি পৗঁছায় না, িক দহিবযু আ া হেয় সারা ক
ভেস ভেস
বড়ােল তা রাগীর দখেত পাওয়ার কথা। সন এনিডই এবং ওিডই’র দািবদার প াশ জন রাগীর
ে পরী ািট চালনা করেলন, িক একজন রাগীও ল াপটেপর ছিব েলােক সিঠকভােব বণনা
করেত পােরন িন181। িঠক একই ধরেনর পরী া ত ভােব পিরচালনা কেরিছেলন ড. জ ান হাে ন।
িতিনও সেনর মেতাই নেগিটভ ফল পেলন182।
আসেল তাই পাওয়ার কথা। যিদ আ ার মাধ েম তথাকিথত পরজগেতর সােথ যাগােযাগ করা
স ব হেতা তেব এই নব যুি িব ােনর জগেত ইেতামেধ ই িব ব ঘিটেয় ফলত। আমােদর এত
িদেনর েচ ায় ব বাদী ধ ান ধারণার য ব ািনক বুিনয়াদ পেল পেল গেড় উেঠেছ তা অিচেরই েস
পড়েতা, বদেল যত িববতেনর মাধ েম ািণজগেতর এবং সেবাপির মা েষর উৎপি র সামি ক ধ ান
ধারণা। মানব আ ার অি
মািণত হেল রাতারািত তা কৃিতেত মা ষেক দান করত এক অভূতপূব
িবিশ তা। িক তা হয় িন। বরং িব ােনর সা িতক সমেয়র সকল আিব ার গেছ এই মানবেকি ক
ধারণার িবপরীেত। কাপািনকাস মাণ কেরিছেলন আমােদর আবাসভূিম পৃিথবী নােমর হিট কােনা
িবিশ
হ নয়, এিট না মহািবে র না এ সৗরজগেতর ক । বরং ল
কািট হ তারকার ভীেড়
হািরেয় যাওয়া সামা
হ ছাড়া এিট িকছু নয়। এ যন িছল সনাতন িচ াভাবনার িপেঠ এক ঢ় চাবুক।
এতিদনকার চিলত পকথা, উপকথা আর ধম ে র বাণীেত পৃিথবী য িবিশ ান অিধকার কেরিছল
তা কাপািনকােসর এক চাবুেক যন ল ডভ ড হেয় গল। তারপর ডারউইন এেস িতিন দখােলন এ
পৃিথবীর মেতা এর বািস া মা ষও কােনা িবেশষ সৃি নয়, বরং অ া
ািণ েলর মেতাই দীঘিদেনর
মিববতেনর ফল। এতিদন ধের মা ষ িনেজেক সৃি র ক েল বিসেয়, িনেজেক ঈ েরর আপন
িতমূিতেত সৃ ভেব য িব াস াপন কের এেসিছল, ডারউইেনর িববতন তে র ধা ায় সই িব ােসর
অ ািলকা যন তােসর ঘেরর মেতাই ভেঙ পড়ল। পরবতীকােল আেলকজা ডার ওপািরন, হাে ন,
ইউের-িমলার, িসডিন ফে র িমক গেবষণা িববতনেক িনেয় গল সূ রাসায়িনক েরযা অৈজব
পদাথ থেক জব পদােথর উে ষেক (অৈজবজিন) ব ািনক সমােজ িতি ত কের িদল। ব ত
ব ািনক সমােজ অৈজবজিন এবং িববতন তে র িত ার পর থেক মা ষ আ ার অি
ছাড়াই
জীবেনর উৎপি , িবকাশ ও িববতনেক ব াখ া করেত পাের। কৗতূহলী পাঠেকরা এ িবষেয় আরও
জানেত চাইেল ব া আহেমেদর ‘িববতেনর পথ ধের’ (অবসর, ২০০৭) এবং অিভিজৎ রায় ও ফিরদ
আহেমেদর লখা ‘মহািবে
াণ ও বুি ম ার খাঁেজ’ (অবসর, ২০০৭) বই িট পেড় দখেত পােরন।
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িক তাহেল
হে আ া যিদ নাই থাকল, িবিভ জেনর মরণ াি ক অিভ তা েলােক (এনিডই
এবং ওিডই) কীভােব ব াখ া করা যােব? ওই য হাসপাতােল েয় েয় য দখেত পায় তারা
হাসপাতােলর ক জুেড় ভেস ভেস বড়াে ? এরা িক সবাই তেব িমেথ বলেছ? না মােটও তা নয়।
আর তাছাড়া ওভােব সবাইেক িমেথ বাদী বানােত গেল ‘ঠগ বাছেত গাঁ উজােরর’ দশা হেব। কারণ
এধরেনর ওিডই-অিভ তা া মা েষর সংখ া এ পৃিথবীেত নহাত কম তা নয়। দহ থেক বর হেয়
ভেস ভেস বড়ােনাই কবল নয়, কউ এ সময় টােনেলর শষ াে উ ল আেলা দখেত পায়, কউবা
মৃত লাকজেনর ( যমন স , যী ি , মুহা দ, ফেরশতা, মৃত আ ীয় জন ভৃিত) দখা পায়। একিট
পিরসংখ ােন দখা গেছ আেমিরকার শতকরা ায় ১৫-২০ ভাগ লাক মেন কের তােদর জীবেনর
কােনা না কােনা সময় ওিডই বা এনিডই এর অিভ তা হেয়িছল। এ েলার কী ব াখ া?
এর ব াখ া অব ই আেছ, এবং তা ব ািনক অ স ােনই বিরেয় এেসেছ। িব ানীরা মেন কেরন
মি
আমােদর দেহর এক অিত জিটল অ । কী রকম জিটল একটু ক না করা যাক। মি ে র
জিটলতােক অেনক সময় মহািবে র জিটলতার সােথ তুলনা করা হেয় থােক। কািট কািট হ-ন
ছিড়েয় িছিটেয় থেক আমােদর পিরিচত িবশাল এই মহািবে তির হেয়েছ িবশাল বপুর সব সৗরজগৎ
িকংবা ছায়াপেথর। িঠক একই রকমভােব বলা যায়, আমােদর কেরািটর ভতের ায় দড় িকেলা
ওজেনর এই থকথেক ধূসর পদাথিটর মেধ গাদাগািদ কের লুিকেয় আেছ ায় দশ হাজার কািট িনউরন
আর কািট কািট সায় াপেসস; আর সইসাথ সির াম, সিরেবলাম, ডাইেসেফলন আর ইনে েম
িবভ হেয় তির কেরেছ জিটলতম সব কাঠােমার। অিভিজৎ রায় যখন ২০০২ সােল িপএইচিড- র কাজ
করেত িগেয় মি ে র মেডিলং করিছেলন তখন েনর ায় ততাি শিট কাঠােমা ( ত ) শনা
কের মেডিলং কেরিছেলন িতিন। স েলার িছল িবদঘুেট সম নাম কপাস ক ােলাসাম, ফরিন ,
িহেপাক া াস, হাইেপাথ ালমস, ইন লা, গাইরাস, কেডট িনউি য়াস, পুটােমন, থ ালমাস,
সাব ানিশয়া নায়া া, ভি লাস ইত ািদ। আমােদর িচ াভাবনা, কমকা , চালচলন এবং াত িহক
অিভ তা অেনকাংেশই মি ে র এই সম িবদঘুেট নামধারী ত েলার সিঠক কমকাে র এবং
তােদর কােজর সম েয়র ওপর িনভরশীল। দখা গেছ, মি ে র কােনা অংশ আঘাত া হেল, িকংবা
এর কাজকম বাধা হেল নানারকেমর অ ুতেু র এবং অতীি য় অ ভূিত হেত পাের।
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িচ : এই বইেয়র সহেলখক অিভিজৎ রায়েক িপএইচিডর কােজর অংশ িহেসেব মানব মি ে র িবিভ অংশ শনা
কের ি -মাি ক মেডিলং করেত হেয়িছল। ৪৩িট অংশ সিঠকভােব শনা কের মেডিলং কেরিছেলন অিভিজৎ রায়।
উপেরর ছিবেত সই মেডিলং-এর অংশিবেশষ দখােনা হেয়েছ। িব ানীরা বেলন, আমােদর িচ াভাবনা, কমকা ,
চালচলন এবং াত িহক অিভ তা অেনকাংেশই মি ে র এই সম
ত
েলার সিঠক কমকাে র এবং তােদর
সম েয়র ওপর িনভরশীল।

যমন, কপাস ক ােলাসাম নােমর
পূণ কাঠােমািট মি ে র বামিদক এবং ডানিদেকর কােজর
সম য় সাধন কের থােক। আমরা সবাই জািন য, আমােদর ন একিট হেলও এিট মূলত ডান এবং
বামএই ই গালােধ িবভ । এই ই গালাধেক আ িরক অেথই আটেক রােখ ই গালােধর
িঠক মাঝখােন বেস থাকা কপাস ক ােলাসাম নােমর ত িট। কােনা কারেণ মাথার মাঝখােনর এই
অংশিট আঘাত া হেল মাথার বামিদক এবং ডানিদেকর সিঠক সম য় ব াহত হয়। ফেল রাগীর

130

তস ার (Split Brain experience) উ ব ঘটেত পাের।
ষােটর দশেক রজার
ির, উইলসন এবং মাইেকল গ াজািনগার িবিভ পরী া-িনরী ায় বিরেয়
আেস মজার মজার সব তথ । দখা গল এধরেনর রাগীেদর মাথার বামিদক এক ধরেনর িচ া করেছ
তা ডানিদক করেছ আেরক ধরেনর িচ া183। মাথার ই ভাগই আলাদা আলাদাভােব কনশাস বা
চতনাময়। মাথার বাম অংশ পশাগত জীবেন াফটসম ান হেত চায়, তা ডান অংশ হেত চায় রিসং
াইভার 184! এখন যারা আ ার অি ে িব াসী, তােদর কােছ সহেজই এ
িট উ াপন করা যায়,
মি -িবভ
তস াধারী রাগীেদর দেহ িক তাহেল িট আ া িবরাজ করেছ? বাড়িত আ ািট
তাহেল দেহ কাে েক এল? বাঝাই যাে , আ ার অি
িদেয় এই ঘটনার ব াখ া মেল না, এর
ব াখ া সিঠকভােব িদেত পাের ‘ি খি ত মি ’ এবং মাথার মাঝখােন থাকা কপাস ক ােলাসাম
নােমর
পূণ অে র কাজকম।
আবার িব ানীরা এও দেখেছন, হাইেপাথ ালমাস নােম মি ে র আেরকিট ত েক কৃি মভােব
ব িতক উ ী কের (মূলত মৃগীেরাগ সারােত এ ি য়ািট ব ব ত হেতা) দহিবচু ত অব ার সৃি
করা যায়, অ ত রাগীরা মানিসকভােব মেন কের য স দহ িবযু হেয় ভেস ভেস বড়াে ।
এধরেনর অব া সৃি হয় মি ে কাবন ডাই- অ াইেডর পিরমাণ বেড় গেল (হাইপারকািবয়া)
িকংবা কােনা কারেণ রে অি েজেনর পিরমাণ কেম গেল (হাইপি য়া)। িকছু িকছু াগ যমন,
ক াটািমন, এলএসিড, িসেলাকারিপন, মসকািলন ভৃিতর ভােব নানা ধরেনর অ ভূি তর উ ব হয়
বেল মাণ পাওয়া গেছ। এ সম
ােগর িতি য়া িহেসেব অৈচত াব া থেক
কের দহিবযু অ ভূিত, আেলার ঝলকািন দখা, পূবজে র ৃিত রাম ন, ধমীয় অিভ তা সবিকছুই পাওয়া
স ব। এক ভ েলাকেক িচনতাম িযিন যী ি
েক দখার এবং পাওয়ার জ এলএসিড সবন
করেতন। আমােদর আেরক ব ু থমবােরর মেতা গাঁজা খেয় এমন সব কা করা
কেরিছল যা
মেন পড়েল এখনও হািস পায়। হাড় কাঁপােনা শীেতর রােত ‘গরেম পুইড়া যাইতািছ’, ‘আমাের
হাসপাতােল িনয়া যা’ বেল হাউ মাউ কাঁদেত আর চ াচােত লাগেলা। আমােদর তখন সদ ৈকেশার
উ ীণ বয়স, কেলজ পািলেয় ‘গাঁজা খেল কমন লােগ’ এই রহ উ ঘাটেন আমরা তখন ব ।
ভয়ই পেয় িগেয়িছলাম স রােত। যিদও শষটা ব ুিটেক হাসপাতােল িনেত হয় িন, িক পরিদন তার
পাং মুেখর িদেক তািকেয়ই বুেঝিছলাম কী ধকলটাই গেছ তার ওপর িদেয় সারা রাত। সবাই িমেল
চেপ ধরায় স বেলিছল, ‘সারা রাত আিম ধু দখিছলাম আিম একটা িনকষ কােলা অ কার
টােনেলর মধ িদেয় হঁেট চেলিছ, আর সবিকছু আমার ওপের ভেঙ পড়েছ’। গরম গরম বেল
চ াচাি িল কনএ
করায় বেলিছল, তার নািক মেন হেয়িছল টােনেলর শেষই দাজেখর আ ন,
স আ েন নািক তােক পুিড়েয় ঝলিসেয় কাবাব বানােনা হেব! বলা বা ল , উদাহরণ থেক বাঝা
যায়, মরণ- াি ক এবং দহ-িবযু অ ভূিত েলা আসেল িকছুই নয়, আমােদর মি ে রই ায়িবক
উে জনার ফসল। আর এজ ই শানঘােটর কােনা কােনা সাধু-স াসী কন গাঁজা, চরস, ভাং
183
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Blackmore, Susan, Consciousness : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (Paperback), 2005, Oxford University Press.
Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press, USA; New Paperback edition, 2002.
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খেয় ‘মা কালীেক পেয় গিছ’ ভেব নাচানািচ কের, তা বাঝা যায়।
এ সে
খ াত িব ানী জান াকেমােরর কথা বলা যেত পাের। জান াকেমার মরণাি ক অিভ তা িবষেয় িবেষশ
একজন মেনািব ানী, ইংল াে ডর ওেয়
ইউিনভািসিটর
অধ াপক। এক সময় টিলপ ািথ, ইএসিপ, পরামেনািবদ ায় িব াসী থাকেলও, আজ িতিন এ সম
অেলৗিককতা, ধম এবং পরজগৎ স ে সংশয়ী। সংশয়ী হেয়েছন িনেজ ব ািনকভােব এ েলার
অ স ান কেরই। িতিন ‘ডাইং টু িলভ’, ‘ইন সাচ অফ দ লাইট’ এবং ‘িমম মিশন’ সহ ব বইেয়র
েণতা। িতিন তার ডাইং টু িলভ : িনয়ার ডথ এ েপিরেয় (১৯৯৩) বইেয় উে খ কেরেছন
অ েফােড অধ য়নকালীন (স ুেরর দশেক) িতন ব ুর সােথ িমেল মািরজুয়ানা সবন কের কীভােব
একিদন তাঁর ‘আউট অব বিড’ অিভ তা হেয়িছল, কীভােব িতিন টােনেলর মধ িদেয় ভেস ভেস
বিড়েয়িছেলন, অ েফােডর িবি েঙর বাইের ভাসেত ভাসেত আটলাি টক মহাসাগর পািড় িদেয়
িনউইয়েক পৗঁেছ িগেয়িছেলন, তারপর আবার িনেজর দেহ িফের িগেয়িছেলন185। তার এ অভূতপূব
অিভ তার কািহিন িলিপব কের রাখা আেছ ‘The Archives of Scientists’ Transcendent Experiences
(TASTE) ওেয়বসাইেট186। িক
জান াকেমার যা কেরন িন তা হেলা অ া ধমা ব ি বেগর
মেতা ‘ধমীয় অধ াি কতার অপার মিহমায়’ আ ত
ু হেয় যাওয়া, িকংবা এ ঘটনার পছেন অকাট
মাণ িহেসেব
া, আ া িকংবা পরজগেতর অি েক মেন নওয়া। বরং িতিন যুি িন ভােব
এনিডই এবং ওিবই-এর ব ািনক কারণ অ স ান কেরেছন এবং উপসংহাের পৗঁেছেছন য, মরণ
াি ক অিভ তা েলা কােনা পরকােলর অি ে র মাণ নয়, বরং এ েলােক ভােলামেতা ব াখ া
করা যায় ায়ু-রসায়ন, শরীরিব ান এবং মেনািব ান থেক আহিরত ােনর সাহােয ।
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Blackmore, Susan, Dying to Live : Near-Death Experiences, 1993, Prometheus Books.
http ://www.issc-taste.org/index.shtml
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িচ

: মরণ াি ক অিভ তার সময় অেনেকই টােনল বা র

দেখ থােকন।

কন মরণ াি ক অিভ তা েলােত কবলই টােনল বা র দখা যায়? িব াসীরা বেলন, ওিট
ইহজগৎ আর পরজগেতর সংেযাগ পথ। টােনেলর পছেন আেলার িদগ আসেল পরজগেতর তীকী
প। িক তাহেল অবধািরতভােব ে র উদয় হয় কন কবলই র ? কন কখনও দরজা নয় িকংবা
নয় কােনা বেহি কপাট িকংবা নয় ি ক িমেথালিজর আ া পারাপােরর সই ‘িরভার
ায় ’?
এখােনই সামেন চেল আেস অধ াি কতার সােথ িব ােনর িবেরােধর
িট। িব ানীরা বেলন, ‘ র
দশন’ আসেল মরণ াি ক কােনা ব াপার নয়, নয় কােনা অপািথব ইি ত। সজ ই মরণ াি ক
অব ার বাইেরও মৃগীেরাগ, মাইে েনর ব থার সময় অেনেক র দেখ থাকেত পােরন। িবেশষ রা
বেলন, র দখা যেত পাের মি
যখন থােক খুবই া , া , িকংবা কােনা কােজ যখন চােখর
ওপর অত িধক চাপ পেড়। আবার কখনও র দখা যেত পাের এলএসিড, সাইেলািকিবন িকংবা
মসকািলেনর মেতা াগ- সবেন। আসেল ায়ুজ-কে াল (Neural Noise) এবং অ ীয়-করিটকাল
জিরপেণর (Retino-Cortical Mapping) সাহােয টােনেলর মধ িদেয় আঁধার থেক আেলােত েবেশর
অিভ তােক ব াখ া করা যায়187। িশকােগা িব িবদ ালেয়র ায়ুজীবিব ানী জ াক কায়ান (Jack Cowan)
১৯৮২ সােল পুেরা ি য়ািটেক একিট ব ািনক জানােল গািণিতক মেডেলর সাহােয ব াখ া
কেরেছন188। তাঁর মেডেলর সাহােয কায়ান দিখেয়েছন, কেটে
ডারা দাগ থাকেল তা আমােদর
চােখ অেনকটা সিপল
লী (Spirals) আকাের প নেব। এ েলা আমরা ছাটেবলায় ‘দৃি িব েমর’
187
188

S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel. Journal of Near-Death Studies, 8 :15-28, 1989
Susan Blackmore, Near-Death Experiences : In or out of the body? Skeptical Inquirer 1991, 16, 34-45.
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(Visual Illusion) উদাহরণ িহেসেব দেখিছ। িনেচ পাঠকেদর জ

ছিবিট দখুন। ব েরখা েলােক সিপলাকার
ব েরখা েলা এেককিট বৃ ।

এমনই একিট ছিব দওয়া হেলা।
লী বেল িব ম হেব। যিদও বা বতা হেলা,

িচ :
ব েরখা েলােক
সিপলাকার
লীর টােনল
বেল িব ম
হে । যিদও
বা বতা হেলা,
ব রখা েলা
এেককিট বৃ ।
মাণ িহেসেব
ও েলার ওপর
আঙুল ঘুিরেয়
দখেত পােরন।

মরণ াি ক অিভ তা লােভর সময় ায় একই রকম িব ম ঘেট মি ে র মেধ ও। াগ সবেনর
ফেল িকংবা অত িধক টনশেন িকংবা অ
কােনা কারেণ রে অি েজেনর পিরমাণ কেম গেল
িভজুয়াল কেটে র গিত কৃিত সতত বাধা া হয়। ফেল এ সময় ব ি রা িনেজেদর অজাে ই
টােনল-সদৃশ প াটােনর দশন পেয় থােকন। এটাই র -দশেনর মূল কারণ। র দশেনর এই
ায়ুজ-কে াল এবং অ ীয়-করিটকাল জিরপেণর গািণিতক মেডলিটর পরবতীকােল আরও উ িত
ঘটান পল সলফ, জান াকেমার এবং ি য়াে া এবং অ া রা189।
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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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িচ

:

ায়ুজ-কে াল এবং অ ীয়-করিটকাল জিরপেণর সাহােয

র দশেনর অিভ তােক ব াখ া করা যায়।

কােজই বাঝা যাে
র -দশেনর মােঝ অেলৗিকক বা অপািথব কােনা ব াপার নই, নই কােনা
পারেলৗিকক রহ , যা আেছ তা এেকবাের িনরস, িনখাঁদ িব ান। বলা বা ল , সত িজৎ রােয়র ফলু
িমি েরর গােয় া গে র মেতা ‘ র -রহ ’ শষ পয সমাধান কেরেছ িব ানীরাই। ধু রহ
সমাধান নয়, গািণিতক মেডল টেডল করাও সারা। ধু তাই নয়, টােনেলর পাশাপািশ কন যী ি
িকংবা মৃত-আ ীয় জেনর দখা পাওয়া যাে তারও ব ািনক ব াখ া পাওয়া যাে । িব ানীরা
বেলন, ব াপারটা হয়ত পুেরাটাই সমাজ-সাং ৃিতক। যী ি ে র দখা পান তারাই, যারা দীঘিদন
ি ীয় আবহাওয়ায় বড় হেয়েছন, বাবা মা, িশ ক, পাড়া-পড়িশেদর কাছ থেক ‘ি ীয় ধ ানধারণা’
পেয়েছন। একজন িহ কখেনাই মরণ াি ক অিভ তায় ি ে র দখা পান না, িতিন পান িব ু,
ই বা ল ীর দখা, আর না হেল ‘যমদূেতর’। আবার একজন মুসিলম হয়ত সে ে দশন লাভ
কেরন আজরাইল ফেরশতার। বাঝা যাে , ধমীয় ‘িদব দশন’ কােনা ‘সবজনীন সত ’ নয়, বরং,
আজ লািলত ধমা গত আর িনজ িনজ সং ৃিতর রকমেফের ব ি িবেশেষ পিরবিতত হয়। কােজই,
ঈ র দশনই বলুন আর ধমীয় ‘িদব দশন’-ই বলুন, এ েলার উৎসও আসেল মানব মি ই। দখা
গেছ মি ে র কােনা কােনা অংশেক উে িজত করেল মা েষর পে ভূত, ত, া লা থেক
কের শয়তান, ফেরশতা িকংবা ঈ র দশন সবিকছুই স ব। এ ব াপারটা আরও িবশদভােব বুঝেত
হেল আমােদর মি ে র একিট িবেশষ অংশ- ’ টে ারাল লাব’ স ে জানেত হেব।
টে ারাল লাব : মি ে র ‘গড

ট’?

িবে র তাবৎ িব ানী আর গেবষেকর দল অেনকিদন ধেরই সে হ করিছেলন, ঈ র দশন,
িদব দশন, িকংবা ওিহ াি র মেতা ধমীয় অিভ তা েলা আসেল ফ মি স াত? সই ১৮৯২
সােলর আেমিরকার পাঠ পু ক েলােতও এিপেলি র সােথ ‘ধমীয় আেবেগর’ সাযুজ খাঁজার চ া
করা হেয়িছল। ব াপারটা আরও ভােলামেতা বাঝা গল িবগত শতেকর মধ বতী সমেয়। ১৯৫০
সােলর িদেক উই ার পনিফ নােমর এক িনউেরাসাজন মি ে অে াপচার করার সময় েনর
মেধ ইেলকে াড ঢুিকেয় মি ে র িবিভ অংশেক ব িতকভােব উ ী কের রাগীেদর কােছ এর
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িতি য়া জানেত চাইেতন। যখন কােনা রাগীর
ে ‘ টে ারাল লাব’ (ছিবেত দখুন)-এ
ইেলকে াড ঢুিকেয় উ ী করেতন, তােদর অেনেক নানা ধরেনর ‘গােয়িব আওয়াজ’ নেত পেতন,
যা অেনকটা ‘িদব দশেনর’ অ প190। এই ব াপারটা আরও পির ার হেলা, ১৯৭৫ সােল যখন
বে ান ভেটরা অ াডিমিনে শন হাসপাতােলর ায়ু-িবেশষ নরমান গসচ উই ড-এর গেবষণায়
থমবােরর মেতা এিপেলি বা মৃগীেরােগর সােথ টে ারাল লােব ব িতক িমসফায়ািরং-এর
একটা স ক খুঁেজ পাওয়া গল। একই মধারায় ক ািলেফািনয়া িব িবদ ালেয়র ায়ু-িবেশষ
িভলায়া র এস রামাচা ন তাঁর গেবষণায় দখােলন, টে ারাল লাব এিপেলি
রাগীেদর ে ই
191
ঈ র-দশন, ওিহ- াি র মেতা ধমীয় অিভ তার আ াদেনর স াবনা বিশ । এ েলা থেক হয়ত
অ মান করা যায়, কন আমােদর পিরিচত ধম বতকেদর অেনেকই ‘ওিহ- াি র’ আেগ ‘ঘ া িন
নেত পেতন’, ‘গােয়িব ক র নেত পেতন’ , তােদর ‘কাঁপুিন িদেয় র আসত’ িকংবা তারা ‘ঘন
ঘন মূছা যেতন’192।

িচ : মি ে র টে ারাল লাব : অেনক িব ানীই মেন কেরন মি ে র এই অংশিটই হয়ত ধমীয় েণাদনার মূল উৎস। এই অংশিট িনেয়
গেবষণা কের িকছু িকছু ে অধ াি কতার সােথ এিপেলি র জারােলা স কও পাওয়া গেছ।
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দী ক ািবড়, মা েষর পয়গ র হেয় ওঠার লুক- স ান, মু াে ষা, থম বষ, থম সংখ া।
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এই ধরেনর গেবষণা থেক পাওয়া ফলাফেল উ ু হেয় কানাডার লেরি টয়ান ইউিনভািসিটর অধ াপক
মাইেকল পারিস ার আরও একধাপ সাহসী গেবষণায় হাত িদেলন। িতিন ভাবেলন, টে ারাল লােব
ব িতক তারতম যিদ ধমীয় েণাদনার উৎস হেয়ই থােক তেব, উে াভােব মি ে র এই গাদা
অংশিটেক উ ী কেরও তা কৃি মভােব ধমীয় েণাদনার আেবশ আ াদন করা স ব, তাই না? াঁ,
অ ত তাি কভােব তা তা স ব। ড. পারিস ার িঠক তাই করেলন। িতিন টে ারাল লাবেক
কৃি মভােব উ ী কের ধমীয় আেবশ পাওয়ার জ
তির করেলন তাঁর িবখ াত ‘গড হলেমট’। এই
হলেমট মাথায় পের বেস থাকেল নািক ‘িরিলিজয়াস এ েপিরেয় ’ আহরণ করা স ব। হলেমট
বানােনার পর অিফিশয়ািল ায় ছ’শ জনেক এিট পিরেয় পরী া চালােনা হেয়েছ। এেদর ায় ৮০
শতাংশ বেলেছন, তােদর এক ধরেনর অপািথব অ ভূিত হেয়েছ193। তারা অ ভব কেরেছন, কােনা
অশরীরী কউ (িকংবা কােনা ি িরট) তােদর ওপর নজরদাির কেরেছ। অেনেকর অিভ তার মা া
এর চেয়ও বিশ। যমন, এক মিহলার হলেমট পরার পর মেন হেয়েছ িতিন তার মৃত মােয়র সা াৎ
পেয়েছন। আেরক মিহলার কােছ এই অশরীরী অি
এতটাই বল িছল য, পরী ার শেষ যখন
অশরীরী আ া হাওয়ায় িমিলেয় িগেয়িছল, িতিন ফুঁিপেয় ফুঁিপেয় কাঁদেত
করেলন। হলেমট
মাথায় পরার পর ি িটশ সাংবািদক আয়ান কটেনর পুেরা সময়টা িনেজেক িত িত িভ ু বেল িব ম
হেয়িছল। িব ানী জান াকেমােরর অিভ তাটাই বাধহয় এে ে সবেচেয় মজার। িতিন িনউ
সােয়ি ট পি কায় িনেজর অিভ তা বণনা কেরন এভােব 194
আমার হঠাৎ মেন হেলা কউ আমার পা ধের টানেছ, মেড় মুচেড় ন কের িদে ।, তারপর ধা া
মের আমােক দওয়ােল ফেল িদল। পুেরা ব াপারটা আমার কােছ যন িবনা মেঘ ব পাত; িক
ঘটনাটা িছল িদেনর আেলার মেতাই পির ার। আমার থেম চ রাগ হি ল, পের রােগর ান
মা েয় দখল কের িনল ভীিত...।

অধ াপক াকেমার পের বেলিছেলন, ‘পারিস ােরর ল াবেরটিরেত আমার সি ত অিভ তা এক
কথায় অিব রণীয়। পের যিদ বিরেয় আেস কােনা ািসেবা এেফে র কারেণ আিম এ েলার মধ
িদেয় গিছ, তাহেল অবাকই হেবা।’
তেব সবার ে ই য ‘গড হলেমট’ একই রকমভােব কাজ কেরেছ তা িক নয়। একবার গড
হলেমেটর কাযকািরতা দখােনার জ আম ণ জানােনা হেয়িছল িবখ াত িব ানী অধ াপক িরচাড
ডিক েক। ডিক িববতনবােদ িবেশষ একজন িব ানী, পাশাপািশ সবসময়ই ধম, অেলৗিককতা
ভৃিত িবষেয় উৎ ক। ধেমর একজন কেঠার সমােলাচক িতিন। িনেজেক কখেনাই ‘নাি ক’ িহেসেব
পিরিচত করেত পেরায়া কেরন না। ঈ ের িব াস তাঁর কােছ িব াি বা ‘িডলুশন’, ধেমর ব াপারটা
তাঁর কােছ ‘ভাইরাস’। এেহন ব ি েক হলেমট পিরেয় তাঁর মেনর মেধ কােনা ধরেনর ‘ধমীয়
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অ ভূিত’ ঢাকােনা যায় িকনা, এ িনেয় অেনেকই খুব উৎ ক িছেলন।

িচ

: মাইেকল পারিস ার উ ািবত ‘গড হলেমট’।

িরচাড ডিক খুব আ হভেরই এই পরী ায় ‘িগিনিপগ’ হেত রািজ হেলন ২০০৩ সােল। ডিক
পারিস ােরর ল াবেরটিরেত এেস হলেমট পের চ াের ঢুকেলন। যথা সময় বিরেয়ও আসেলন।
এেস িবিবিসর সােথ সা াৎকাের বলেলন, ‘আিম খুবই হতাশ। খুব ইে িছল ঈ র দশেনর। িক
চ াের বেস মাথা িঝম িঝম করার ভাব ছাড়া আর তা িকছু পলাম না!’
মেন হে ডিকে র মেতা যুি বাদী মাথা মৃগীেরােগর জ উপযু নয়। এেদর মেতা লাকেক
বাধহয় সহেজ গােয়িব আওয়াজ শানােনা, িকংবা িদব -দশন দওয়া এত সহজ নয়। কােজই,
মুেখরা বলেবন, ডিকে র মেতা ‘িনেরট-মি ’ লােকরা পয়গ র হওয়ার উপযু নন! ধমবাদীরা
কী আর সােধ বেল য, নবুয় ত পেত যাগ তা লােগ ঁ!!
িক িরচাড ডিকে র ওপর কাজ না করেলও এটাও িঠক জান াকেমারসহ অেনেকর মেধ ই
তা কেরেছ, এবং কেরেছ খুব ভােলাভােবই। তারা িনেজরাই তা ীকার কেরেছন। আর পারিস ােরর
দািব অ যায়ী, তার উ ািবত এ ি য়ায় যিদ ৮০ শতাংেশর বিশ লােকর অপািথব অ ভূিত হেয়ই
থােক, তেব বলেতই হয় ঈ রা ভূিতর মেতা ব াপার েলা হয়ত মি ে র বাইের নয়। পারিস ােরর
ভাষায়195, ‘ঈ র মা েষর মি
তির কের িন, বরং মা েষর মি ই সৃি কেরেছ কিথত শি মান
ঈ েরর।’
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শষ কথা
আ া ব াপারিট মা েষর আিদমতম ক না। এিট সিঠকভােব সং ািয়ত নয় এবং আধুিনক িব ােনর
চােখ অপািথব আ ার ক না া িব াস ছাড়া িকছু নয়। এ বে আমরা খুব িবশদভােব িব ােনর
কি পাথের আ া নামক ধারণািটেক যাচাই করার চ া কেরিছ। এর থেক যা বিরেয় এেসেছ তা
হেলা আধুিনক িব ােনর ত েলার সােথ ‘আ া’ নামক ব াপারিট এেকবােরই খাপ খায় না। সাজা
ভাষায় বলেত গেল বলেত হয় আ ার অি ে র কােনা মাণ িব ান পায় িন। আর যত িদন যাে ,
আ ার অি
মােণর আশা মশ পা িরত হে দূরাশায়। ব ত ায়ুিব ান, মেনািব ান,
শরীরিব ান, িজেনিট আর িববতনিব ােনর নতুন নতুন গেবষণা আ ােক আ িরকভােবই র ম
থেক হিটেয় িদেয়েছ। আর সজ ই যুগল-সিপেলর (িডএনএ) রহ েভদকারী নােবল িবজয়ী
িব ানী াি স ি ক বেলন196, ‘একজন আধুিনক ায়ু-জীবিব ানী মা েষর এবং অ া
াণীর
আচরণ ব াখ া করার জ ‘আ া’ নামক ধমীয় ধারণার ার হওয়ার েয়াজন বাধ কেরন না’।
১৯২১ সােল িব ানী আলবাট আইন াইন একই ধারণা পাষণ কের বেলিছেলন, ‘ দহিবহীন আ ার
ধারণা আমার কােছ এেকবােরই অথহীন এবং অ ঃসারশূ ’।
কােজই িব ান মানেত হেল আ ার অি ে িব াসী হওয়ার কােনা যুি িন কারণ নই।
াচীনকােলর মা েষরা জ -মৃতু র গূঢ় রহ
ব ািনক দৃি েকাণ থেক সমাধান করেত না পের
আ য় কেরিছল ‘আ া’ নামক অধ াি ক ধারণার। িব ােনর আধুিনক গেবষণা সসম পুেরােনা
এবং অসং ািয়ত ধ ান ধারণােক খ ন কের িদেয়েছ। আ ার অি
ছাড়াই িব ানীরা আজ মা ষসহ
অ া
াণীর আচরণ, আচার-ব বহার এবং িনেজর ‘আিম ’ (self) এবং সেচতনতােক
(consciousness) ব াখ া করেত পারেছ। এমনিক খুঁেজ পেয়েছ ধমীয় অপািথব অিভ তার িবিভ
শরীরবৃ ীয় উৎস। আমােদর অিভমত হেলা ােণর অি েক ব াখ া করার জ আ া একিট
অ েয়াজনীয় এবং পিরত ধারণা, যমনই আেলার স ালনেক ব াখ া করার জ পদাথিব ানীেদর
চােখ আজ ইথার একিট অ েয়াজনীয় এবং পিরত
ধারণা। িক আ ার সােথ ইথােরর পাথক
হেলা পদাথিব ােনর অ গিতর সােথ সােথ ইথারেক হটােনা স ব হেলও আ ােক হটােনা স ব হয়
িন, বরং আ া নামক পিরত ধারণািটই আজও সাধারণ মা েষর কােছ জনি য়। অি হীন আ ার
শাি র জ মা ষ তাই কত িকছুই না কের! আর সাধারণ অসেচতন মা ষেক সে ািহত রাখেত এই
আগাছার চাষেক পুেরাদেম জনি য় কের রেখেছ তাবৎ ধমীয় সংগঠন েলা, ীয় ব বসািয়ক ােথই।
তেব, এমন একিদন িন য় আসেব যখন সংখ াগির মা ষ জীবন-মৃতু েক ব াখ া করার জ আ ার
ার হেব না; আ ার ‘পারেলৗিকক’ শাি র জ
া -শাি েত িকংবা িমলাদ-মাহিফল বা চি শায়
অথ ব য় করেব না, মৃতেদহেক শান ঘােট পুিড়েয় বা মািটচাপা িদেয় মৃত দহেক ন করেব না, বরং
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কিনয়া, ৎিপ , ফুসফুস, যকৃৎ, অ াশয় ভৃিত অ - ত
েলা য েলা মা েষর কােজ লােগ,
স েলা মানবেসবায় দান কের দেব (গেবষণা থেক জানা গেছ, মা েষর একিটমা মৃতেদেহর
সেবা ব বহার কের ২২জন অ
মা ষ উপকৃত হেত পাের)। এছাড়াও মিডক ােলর ছা েদর জ
মৃতেদহ উ ু করেব ব বহািরকভােব শারীরিবদ ািশ ার য়ার। আরজ আলী মাতু র তার মৃতেদহ
মিডক াল কেলেজ দান করার িস া িনেয় এক সময় অ করণীয় দৃ া াপন কেরিছেলন। এ সে
িতিন বেলেছন197
‘...আিম আমার মৃতেদহিটেক িব াসীেদর অবেহলার ব ও কবের গিলত পদােথ পিরণত না কের, তা

মানব কল ােণ সাপদ করার িস া
হণ কেরিছ। আমার মরেদহিটর সাহােয মিডক াল কেলেজর
শল িবদ া িশ াথীগণ শল িবদ া আয় করেব, আবার তােদর সাহােয
মা ষ রাগমু হেয়
শাি লাভ করেব। আর এসব ত অ ভূিতই আমােক িদেয়েছ মিডক ােল শবেদহ দােনর মাধ েম
মানবকল ােণর আন লােভর রণা।

স অ ে রণায় উ ীিবত হেয় পরবতীকােল মিডক ােল িনজ মৃতেদহ দান কেরেছন ড. আহেমদ
শরীফ, ড. নেরন িব াস, ওয়ািহ ল হক মুখ। য়াত সংগীত িশ ী স ীব চৗধুরী আমােদর এ
তািলকায় নতুন এবং গিবত সংেযাজন। সমাজ সেচতন ইহজাগিতক এ মা ষ েলােক জানাই
আমােদর ােণর ণিত।
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আরজ আলী মাতু র রচনা সম

, পাঠক

সমােবশ।
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ষ অধ ায়

িব ানময় িকতাব
মূখরা সব শােনা, মা ষ এেনেছ

,

আেন িন মা ষ কােনা।
 কাজী নজ ল ইসলাম

মহাৈব ািনক ে ি র পৃিথবী
এই ব িটর সূচনা হেয়িছল একিট িনেদাষ ই- মইেলর জবাব িদেত িগেয়। বছর সােতক আেগ আিম
(অিভিজৎ রায়) তখন সেব বাংলােদশ থেক পািড় জিমেয়িছ বাইেরর একিট িব িবদ ালেয়। িবনা
পয়সায় ই টােরেনট ব বহােরর আেমজ সামলােত সময় লাগেছ। েয়ার ব াঙ- ক েয়া থেক তুেল
সমুে ছেড় িদেল যমন দশা হয় তমনই দশা তখন আমার। কি উটার নােমর চার কানা বাে র
মােঝ ােনর অবািরত য়ার। আিম নাওয়া খাওয়া বাদ িদেয় পেড় রইলাম সমু িস েন। এমনই এক
সময় সদ পিরিচত এক ভ েলােকর পাঠােনা এক ই- মইেল এক ওেয়ব-সাইেটর িঠকানা পলাম।
িঠকানাটা আসেল একটা অন-লাইন পি কার। খুব য আ হ িনেয় গলাম তা নয়। িক িগেয় অবাকই
হলাম। পড়লাম বশিকছু লখেকর তথ ব ল উঁচুমােনর লখা। অজানা অেচনা পি কায় এমন
যুি বাদী ইহজাগিতক লখা? তাও আবার িলখেছ িকছু সাহসী বাঙািল। সিত ই অবাক করার মেতা
ব াপার।
অব পি কািটেত সকেলই য ধেমর িশকল থেক মু হেয় গিতশীল লখা িলখেতন বা
িলখেছন, তাও নয়। পি মা িব িবদ ালেয়র অধ াপক এক ভ েলােকর কথা খুব-ই মেন পড়েছ। উিন
সবসময়ই একিট িবেশষ াচীন ধম ে র মেধ আধুিনক িব ােনর ত খুঁজেতন। এই ফ াশনটা
ইদানীংকােল বাংলােদিশ িশি ত মুসলমানেদর ভতের কট আকাের চােখ পড়েছ। িবেশষত ই
িব ানী মিরস বুকাইিল এবং িকথ মুেরর ‘অিব রণীয়’ অবদােনর পর (ইদানীং সই তািলকায় যু
হেয়েছ তুরে র হা ন ইয়ািহয়া নােমর আেরক ছ -িব ানী) আজ তারা ১৪০০ বছর আেগর লখা
ধম ে র মেধ ‘িবগব াঙ’ খুঁেজ পান, মহািবে র সারণ খুঁেজ পান, মানব সৃি র মিবকাশ খুঁেজ
পান, অণু-পরমাণু, ছায়াপথ, ন রািজ, ত বামন, কৃ গ র, ণ-ত , আেপি ক ত , পার ি ং
ত , সবই অবলীলায় পেয় যান। তা সই ভ েলাকও বুকাইিল-মুেরর রণায় উ ীিবত হেয়
কারান য কত ‘ পার সােয়ি টিফক’ বই, তা মােণর জে পাতার পর পাতা িলেখ যেত থাকেলন।
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আিম অবেশেষ তার একিট লখার িতবাদ করার িস া নই। বিল, ‘কী দরকার আেছ এই হাজার
বছর আেগকার কতক েলা রার মেধ িবগব ােঙর ত অ স ান করার? িবগব াঙ স ে জানেত
চাইেল অ াে ািফিজে র ওপর গাদা গাদা বই বাজাের আেছ; দখুন না। িডফােরনিসয়াল ই েয়শন
সমাধােনর জ
তা আমােদর গিণেতর বই-ই দখেত হেব, কারান-হািদস চেষ ফলেল িক এর
সমাধান িমলেব?’ এ যন বা েদ আ ন লাগেলা। উিন এর পরিদন িবশাল মহাভারত আকােরর
মহাকাব িলেখ বুিঝেয় িদেলন ইসলাম এবং িব ান িবষেয় আমার ান কত তু ; কত নগণ , কত
অ , কত আহা ক আিম। এিদক-ওিদক- সিদক থেক দৃ াে র পর দৃ া হািজর কের ‘ মাণ’ কের
বুিঝেয় পয িদেলন’দ াখ ব াটা কারােন আধুিনক িব ােনর সবিকছুই আেছ, কারান কত
িব ানময় িকতাব !’
এরপর আমােকও িক- বাড তুেল িনেত হেলা। কী করব, িপঠ য তখন দওয়ােল ঠেক গেছ।
বললাম, একটু চাখ-কান খুেল যিদ ধম
েলার ইিতহােসর িদেক তাকােনা যায়, তাহেল বাঝা না
যাওয়ার তা কথা নয় য, সই
েলা লখা হেয়েছ ব বছর আেগ যখন মা েষর িব ােনর ওপর
দখল এবং ান িছল খুবই সীিমত। এটা আশা করা খুবই বাকািম য সই সময়কার লখা একটা
বইেয়র মেধ িবগব ােঙর কথা থাকেব, পার ি ং- এর কথা থাকেব, আইন াইেনর িরেলিটিভিটর
কথা থাকেব। আধুিনক িব ান নয়, ওই সম বই েলােত ফুেট উেঠেছ াচীন সমাজ-ব ব ার
চালিচ , কাশ পেয়েছ তৎকালীন সমােজর মা েষর ধ ান ধারণা, িব াস, আশা- আকা ার কথা;
এর এক চুলও বাড়িত িকছু নয়। একটা উদাহরণ িদেলই ব াপারটা
হেব। কারান যখন িলিখত
হেয়িছল, তখেনা গ ািলিলও, েনা, কাপািনকােসর মেতা মনীষীরা এই ধরাধােম আেসন িন।
তখনকার মা ষেদর আসেল জানবার কথা নয় য তােদর পিরিচত বাসভূিম ‘পৃিথবী’ নামক এই হিট
য ‘সূয’ নামক ন ে র চািরিদেক মাগত পাক খেয় চেলেছ। জে র পর থেকই মা ষ সাদা চােখ
সূযেক পূব িদক থেক পি েম যেত দেখেছ, আর রাত হেলই দেখেছ ‘চাঁদ’ ক। এর পছেন
পদাথিব ােনর কােনা িনয়ম তারা ক না করেত পাের িন, ধের িনেয়িছল, এ েলা বাধহয় ঈ েরর
আইন। িঠক স কথা েলাই কারান- হািদস- বদ-বাইেবেল লখা আেছ। যমন, ধরা যাক রা
লুকমান (৩১ : ২৯) এর কথা। এখােন বলা আেছ’আ াহই রাতেক িদেন এবং িদনেক রােত
পিরবতন কেরন, িতিনই সূয এবং চ েক িনয়মাধীন কেরেছন; েত েকই এক িনিদ পেথ আবতন
কের’। সূয আর চাঁেদর এই মেণর কথা ধু রা লুকমােন নয়, রেয়েছ রা ইয়ািসন (৩৬ : ৩৮),
রা যুমার (৩৯ : ৫), রা রা’দ (১৩ : ২), রা আি য়া (২১ : ৩৩), রা বাকারা (২ : ২৫৮), রা
কা’ফ (১৮ : ৮৬), রা ায়াহায় (২০ : ১৩০)। িক সারা কারান ত ত কের খুঁজেলও পৃিথবীর
ঘূণেনর সপে একিট আয়াতও িমলেব না। আ াহর দৃি েত পৃিথবী ি র, িন ল। রা নামেল (২৭ :
৬১) পির ার বলা আেছ য, িনয়ােক বসবােসর ান কেরেছন আর তার মেধ নদীসমূহ সৃি
কেরেছন আর এিটেক (পৃিথবী) ি র রাখবার জ পাহাড়-পবত সৃজন কেরেছন ...’। একইভােব রা
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ম (৩০ : ২৫), ফাি র (৩৫ : ৪১), লুকমান (৩১ : ১০), বাকারা (২ : ২২), নাহল (১৬ : ১৫)
পড়েলও সই এক-ই ধারণা পাওয়া যায় য কারােনর দৃি েত পৃিথবী আসেল ি র।
আিম ভ েলাকেক সিবনেয় বেলিছলাম, িতিন যিদ সিত ই মেন কেরন য আধুিনক িব ােনর সকল
ত ই কারােন আেছ, তাহেল ধু একিট আয়াত যিদ কারান থেক দখােত পােরন যখােন লখা
আেছ ‘পৃিথবী সূেযর চারিদেক ঘুরেছ’, অথবা িনেদনপে ‘পৃিথবী ঘুরেছ’ আিম তার সকল দািব মেন
নব। আরিবেত পৃিথবীেক বেল ‘আরদ’ আর ঘূণন হেছ ‘ফালাক’। একিট মা আয়াত আিম দখেত
চাই যখােন ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপািশ ব ব ত হেয়েছ। উিন দখােত পারেলন না।
পারার কথাও নয়। কারণ কারােন এধরেনর কােনা আয়াত নই। এর কারণটা আিম আেগই
বেলিছ। তখনকার যুেগর মা েষরা িচ া কের তা বর করেত পাের িন পৃিথবীর আি ক আর বািষক
গিতর কথা। টেলিমর পৃিথবীেকি ক মতবাদেক মাথা থেক সিরেয় কাপািনকােসর সূযেকি ক
মতবােদ মা েষর িচ া-ভাবনার উ রণ ঘেটেছ আসেল আরও অেনক বছর পের। হযরত মুহা েদর
যুেগ মা েষরা এমনিক ‘রাি েবলা সূয কাথায় থােক’ এই রহ
ভদ করেত িগেয় ‘গলদ-ঘম’ হেয়
উেঠিছল। পৃিথবী সমতল এ ান খািটেয় মা ষ তখন ধারণা করত এেকবাের শষ াে িগেয়
‘সূযেদব সিত ই অ যান!’ িচ াশীল পাঠেকরা জুলকারনাইেনর কথা উে িখত, কারােনর সই
িবখ াত রািটেত চাখ বুলােলই িবষয়িট বুঝেত পারেবন
অবেশেষ যখন স সূযাে র দেশ পৗঁছাল, স সূযেক এক পি ল জলাশেয় ডুবেত দখল এবং
সখােন দখেত পল এক জািত। আিম বললাম, হ জুলকারনাইন, হয় এেদর শাি দাও, না হয়
এেদর সােথ ভােলা ব বহার কেরা। (১৮ : ৮৬)

যারা কারােনর মেধ অনবরত িবগব াঙ এবং পার ি ং তে র খাঁজ কেরন, তারা িক একবােরর
জ ও ভােবন না আ াহ কমন কের এত বড় ভুল করেলন! কীভােব আ াহ ভাবেলন য সূয সিত ই
কাথাও না কাথাও অ যায়? কারান িক ‘মহা িব ানময়’ িকতাব নািক াি -িবলাস? অেনক পাঠকই
হয়ত জােনন না য মহানবী মুহা দেক
তম িব ানী, িচ ািবদ ও দাশিনক বেল অিভিহত করা হয়,
িতিন ‘রােত সূয কাথায় থােক’ এই রহে র ব াখ া িদেয়িছেলন : এক সাহাবার (আবু জর) সােথ
মতিবিনময়কােল মহানবী বেলিছেলন য, রাি কােল সূয থােক খাদার আরেশর িনেচ। সারা রাত ধের
সূয নািক খাদার আরেশর িনেচ থেক আ াহর ইবাদত বে িগ কের আর তারপর অ মিত চায়
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ভারেবলা উদেয়র (সিহ বাখাির, হািদস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)198। পৃিথবীর ঘূণেনর
কারেণ সূয য আমােদর দৃি র আড়াল হয় (একইভােব িবপরীেত অব ানকারীেদর দৃি েগাচর হয়) সটা
িছল সসমেয়র মা েষর অজানা। িক তােদর মেন
িছল, আর সবসময় ধম যা কের িঠক তমনভােব
অজানা এ িটর উ ের আ াহেক টেন এেন সখােনই সিঠক উ র খাঁজার পথ
কের িদেয়িছেলন
নবীিজ!
যারা াচীন ধম
েলােক িব ােনর মাড়েক পুরেত চান, তারা িক এই আয়াত েলার কথা
জােনন না? অব ই জােনন। জানার পর তারা একিট মনগড়া ব াখ া িদেয় মনেক শা কেরন।
অেনেক আবার স েলা ব বহােরর মাধ েম মা ষেক িব া কেরন। আর এখােনই আমােদর আপি ।
কবল কারােন নয়, অ সকল অেলৗিকক ে ও আমরা িন ল এবং ি র পৃিথবীর ধারণা পাই।
বাইেবল বেল
‘আর জগৎও অটল, তা িবচিলত হেব না’ ( িনকলস ১৬/৩০)
‘জগৎ ও ি র, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১)
‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন’ (সাম ৯৬/১০)
‘িতিন পৃিথবীেক এর িভি মূেলর ওপর

াপন কেরেছন, তা কখনও িবচিলত হেব না’ (সাম ১০৪/৫)

ইত ািদ।

একইভােব বেদও রেয়েছ
‘ বা দৗ বা পৃিথবী

বাস : পবতা ইেম।’ (ঋে দ দশম ম ল, ১৭৩/৪)
অথাৎ, ‘আকাশ িন ল, পৃিথবী িন ল, এ সম পবতও িন ল’।

ঋে েদর আেরকিট

ােক রেয়েছ

‘সিবতা য : পৃিথবীমর া- দ

েন সিবতা দ ামদৃং হত।’ (ঋে দ দশম ম ল, ১৪৯/১)
অথাৎ ‘সিবতা নানা যে র ারা পৃিথবীেক ি র রেখেছন িতিন িবনা খুঁিটেত আকাশেক দৃঢ়ভােব
ধারণ কেরেছন।’
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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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উপেরর াকিট একিট িবেশষ কারেণ আরও বিশ তাৎপযপূণ। এিট থেক বাঝা যায়, বিদক যুেগ
মা েষরা পৃিথবীেক তা ি র ভাবেতনই, আকাশেক ভাবেতন পৃিথবীর ছাদ। তারা ভাবেতন ঈ েরর
অপার মিহমায় এই খুঁিটিবহীন ছাদ আমােদর মাথার ওপের ঝুেল রেয়েছ। কারােনর রা লুকমােন
(৩১ : ১০) বণনা আেছ এইভােব 
‘িতিনই খুঁিট ছাড়া আকাশেক ছাদ

প ধের রেখেছন ...’

িক আজ এই ব ািনক অ গিতর যুেগ আমরা জািন, আকাশ কখেনাই পৃিথবীর ছাদ নয়। সিত কার
অেথ তা আকাশ বেলই িকছু নই। আকাশ হে আমােদর দৃি র া সীমা। পৃিথবীেত বায়ুম ল
থাকার কারেণ আমােদর চােখ আকাশেক নীল দখায়। চাঁেদ বায়ুম ল নই, তাই চাঁেদর আকাশ
কােলা। িক মুশিকল হে
য, ‘মহািব ানময়’ িকতাব েলােতও এধরেনর কােনা িব ানিভি ক
সিঠক দৃি ভি র স ান পাওয়া যায় না। মা ষ কেব বড় হেব? ধম
েলা থেক মুখ সিরেয় কেব
সিত সিত ই একিদন বুঝেত িশখেব ‘আকাশ’ শ টার মােন? নীেলর কিবতার ‘একটা গাছ তলায়
দাঁিড়েয়’ কিবতার কেয়কিট লাইন এ সে খুবই অথবহ 
... এত েলা শতা ী গিড়েয় গল, মা ষ তবু ছেলমা ষ রেয় গল

িকছুেতই বড় হেত চায় না
এখনও বুঝেলা না ‘আকাশ’ শ টার মােন
চ াম বা বাঁ ড়া জলার আকাশ নয়
মা ষ শ টােত কােনা কাঁটাতােরর বড়া নই
ঈ র নােম কােনা বড় বাবু এই িব সংসার চালাে ন না
ধম েলা সব পকথা
যারা এই পকথায় িবেভার হেয় থােক
তারা িতেবশীর উেঠােনর ধুেলামাখা িশ িটর কা া নেত পায় না
তারা গজন িবলাসী ...

পৃিথবী আসেল সমতল
আমার িনব িট সই অনলাইন পি কািটসহ অ া

জায়গায় কােশর পর বশ িকছু িতি য়া হয়।

আমার এক ধািমক বা বী ই- মইেল জানায়, “হেত পাের কারােন কাথাও বলা নাই য ‘পৃিথবী
ঘুরেছ’। কারােন তা কতিকছুই সাজা িজ বলা নাই। যমন, কারােন তা এ কথাও বলা নাই য
‘পৃিথবী গালাকার’। িক তার মােন তা এই নয় য কারােনর দৃি েত পৃিথবী সমতল।’’
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উ ের আিম জানালাম, কারােনর দৃি েত পৃিথবী সিত ই সমতল! িনে া
মাণ

এই

রা েলা তার

‘... পৃিথবীেক িব ৃত কেরিছ (কােপেটর মেতা) এবং ওেত পবতমালা সৃি কেরিছ ...’ (১৫ : ১৯)
‘িযিন তামােদর জ

পৃিথবীেক (সমতল) শয া কেরেছন এবং ওেত তামােদর জ
িদেয়েছন ...’ (২০ : ৫৩, যুখ খ ৪৩ : ১০)

চলার পথ

‘ আিম িব ৃত কেরিছ (কােপেটর মেতা) পৃিথবীেক এবং ওেত পবত মালা াপন কেরিছ ...’ (৫০ : ৭)
‘আিম ভূিমেক িবিছেয়িছ, আর তা কত
‘আ াহ তামােদর জ

রভােব িবিছেয়িছ ...’ (৫২ : ৪৮)

ভূিমেক কেরেছন িব ৃত ...’ (৭১ : ১৯) ইত ািদ।

উপেরর আয়াত েলা থেক বাঝা যায়, পদাথিবদরা যভােব আজ গালাকার পৃিথবীর ধারণা পাষণ
কেরন, কারােনর পৃিথবী তার সােথ মােটও সংগিতপূণ নয়। সমতলভােব িব ৃত পৃিথবীর কথা
বাঝােনার জ যত রকেমর শ ব বহার করা যেত পাের তার ায় সবই কারােন ব ব ত হেয়েছ।
শ েলা হে িফরাশা, মা া, মাদাদনা, মা দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মািহ ন, িবসাতা, িমহাদা,
দাহাহা199, িতহাত এবং তাহাহা। একই ধরেনর শ িবিভ পেদ ব ব ত হেয়েছ। এ েলা সবই
সমতল পৃিথবীর
পেকই তুেল ধের200। আিম এই সে পূেবা
রা কাহাফ (১৮ : ৮৬) এর িত
আবারও পাঠকেদর দৃি আকষণ করেত চাই যখােন বলা আেছ আ াহর এক িব
বা া কাদামািট
পূণ একিট িনিদ ােন সূযেক ডুবেত দেখিছেলন। একই রার ৯০ নং আয়ােত একিট িনিদ ান
হেত সূেযাদেয়রও বণনা আেছ। ভাবতই মেন
জােগ আ াহ কন ভাবেলন য সূেযাদয় আর
সূযাে র জ একিট িনিদ ান দরকার? এর মধ থেক একিট সিত ই বিরেয় আেস, আর তা হেলা
কারােনর াকার পৃিথবীেক গালাকার ভােবন িন, ভেবেছন সমতল।
199
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অেনক ইসলািম সা িতককােল ‘দাহাহা’ শে র অথ করার চ া কেরেছন, উট পািখর িডম বা উট পািখর িডেমর মেতা আকৃিতর। তারা
বেলন, এই আয়ােত দাহাহা ারা িব ৃত করা বাঝােনা হয় িন (যিদও পাঠক খয়াল করেলই দখেবন য, অ সকল ােন িক িব ৃত
করাই বাঝােনা হেয়েছ, এবং ইউ ফ আলী িকংবা িপকথােলর অ বােদ expanding অেথই ব ব ত হেয়েছ)। এর ারা বাঝােনা হেয়েছ,
গালাকার তথা উট পািখর িডেমর মেতা কের তির করা। কারণ িহেসেব এই ইসলািমক লাররা বলেছন, দাহাহা শে র মূল হেলা ‘ িহয়া’
যার অথ উট পািখর িডম। এটা য ক কি ত আর জাড়াতািল ব াখ া তা না বলেলও বাধ হয় চলেব। এখােন ‘দাহাহা’র সােথ উট পািখর
িডেমর স ক কােনাভােবই করা যায় না। আরিব অিভধান ঘাঁটেলই তার মাণ পাওয়া যায়। িডেমর আরিব হেলা আল বাইজা, িহয়া নয়।
তারপরও অেনেক িডম িনেয় পেড় থাকেত চান, আর মা ষেক তািরত কেরন। যিদ িডেমর ব াপারিট সিঠক বেল ধেরও নই, তারপেরও
তােদর যুি ধােপ টেক না। পৃিথবীর আকৃিত আসেল িডেমর মেতা না। এমনিক ুেলর ভূেগাল বইেয়ই পাওয়া যায় পৃিথবীর আকৃিত
অেনকটা কমলােলবুর মেতা– উ র দি েণ খািনকটা চাঁপা। এধরেণর আকৃিতেক বেল oblate ( িবষুব বরাবর সািরত)। আর অ িদেক
িডেমর আকৃিত উ র দি েণ ছুচঁ ােলা, কারণ িডম হেলা prolate আকৃিতর (েম বরাবর সািরত)। এ সে আরও জানার জ উইিক
ইসলাম থেক দখুন, The Flat Earth, http ://wikiislam.net/wiki/The_Flat_Earth
এ সে আরও পড়ুন, খান মুহা দ (িশ ানিবস), ইসলামী িব ােনর পৗরািণক কািহিন, মু মনা।
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নামাজ পড়ার িনিদ সমেয়র কথা মাথায় রাখেল পির ার বাঝা যায় াচীনকােল মা েষর মেতা
আ াহও সমতল পৃিথবীর ধারণা থেক একদমই ব েত পােরন িন। আমােদর বাঙািল কৃষক-দাশিনক
আরজ আলী মাতু র তার ‘সেত র স ান’ বইেত চমৎকারভােব ব াপারিট ব াখ া কেরেছন। এই
েযােগ সটা আবার একটু ঝািলেয় নওয়া যাক। ইসলািম শাে
েত কিদন পাঁচবার নামাজ পড়ার
িবধান আেছ। এই পাঁচবােরর জ িনিদ সময় বরা আেছ, আবার কােনা কােনা সমেয় নামাজ পড়া
আবার িনিষ । যমন, সূেযাদয়, সূযা অথবা মধ াে নামাজ পড়ার কােনা িনয়ম নই। িক পৃিথবীর
আি ক গিতর ফেল আমরা জািন যেকােনা ি র মুহূেত িবিভ ািঘমার ওপর িবিভ সময় দখা দয়
এবং িতমুহূেতই পৃিথবীর কােনা না কােনা ােন িনিদ উপাসনা চলেত থােক। এর মােন কী? যমন
ধরা যাক, বিরশােল যখন সূেযাদয় হে , তখনও কলকাতায় সূয ওেঠ িন আর চ ােম িকছু ণ আেগই
সূয উেঠ গেছ। কােজই বিরশােল যখন ইসলােমর দৃি েত নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা
চ ােম তা হারাম নয়। তা হেল িনিদ সমেয় উপাসনা িনিষ করার কােনা মােন আেছ? যুি বাদী
আরজ আলী ‘সেত র স ােন’ বইেত একিট মজার
কেরেছন। ধরা যাক, একজন লাক বলা
দড়টায় জাহেরর নামাজ পেড় িবমােন চেড় ম ায় যা া করেলন। সখােন পৗঁেছ িতিন দখেলন য
ওখােন তখনও পুর হয় িন। ওখােন জাহেরর ওয়াে র সময় হেল িক তার আেরকবার জাহেরর
নামাজ পড়েত হেব? আপাত িনরীহ এই িটর মেধ ই িক উ রিট লুিকেয় আেছ। আরজ আলী িনেজই
এর উ র িদেয়েছন
এক সময় পৃিথবীেক ি র আর সমতল মেন করা হেতা। তাই পৃিথবীর সকল দেশ বা সকল জায়গায়
একই রকম সময় সূিচত হেব, বাধহয় এইরকম ধারণা থেক ওই সম িনয়ম- কা ন বিতত হেয়িছল।
িক এখন মািণত হেয়েছ য, পৃিথবী গাল ও গিতশীল।

আসেল আধুিনক জীবনযা ার সােথ তাল মলােত পুেরােনা ধমীয় কা ন মানেত িগেয় দখা িদে
নানা জিটলতা। ভিব েত এই জিটলতা আরও বাড়েব। যমন, কােনা নেভাচারী অথবা কােনা িবমান
চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগ পি ম িদেক িবমান চালােল সূযেক সবসময়ই তার কােছ গিতহীন বেল
মেন হেব। অথাৎ িবমান আেরাহীেদর কােছ সকাল, পুর আর স া বেল িকছু থাকেব নাসূয যন
ি রভােব এক ােন দাঁিড়েয় থাকেব। এই অব ায় িবমান আেরাহীেদর নামাজ- রাজার উপায় কী?
ভিব েত ম অ েলর কাছাকািছ যিদ বসিত গড়েত হয়, তেব দখা দেব আরও এক সম া।
সখােন ায় ছয় মাস থােক িদন আর ছয় মাস থােক রাত। সখােন সূেযাদয় থেক সূযা পয রাজা
রাখা আর িদেন পাঁচ বার নামাজ পড়া িক আেদৗ স ব? এিট বাঝা মােটই কিঠন নয় য, াচীনকােল
মা েষর সমতল পৃিথবী ব াপাের ভুল ধারণার কারেণই আজেকর িদেন িনয়ম পালেন এই জিটল
সম ার সৃি হেয়েছ।
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ইিতহােসর পাতায় এবার চাখ রাখা যাক। এগােরা শতেকর িবখ াত আরবীয় িব ানী ইবন-আল
হাইথাম ধারণা কেরিছেলন য পৃিথবী সমতল নয়, বরং গালাকার। তার সম কাজ সসময় ধমিবেরাধী
বেল বােজয়া করা হয়, আর তাঁর সম বইও পুিড়েয় দওয়া হয়201। ১৯৯৩ সােল, সৗিদ আরেবর
সেবা ধমীয় নতা শখ আবেদল আিজজ ইবন বা’জ এই বেল একিট ফেতায়া জাির কেরন
এই পৃিথবী সমতল। যারা এই সত টা মােন না তারা সকেলই নাি ক, শাি ই তােদর কাম ।

কাল াগােনর ‘The Demon-Haunted World’ বইেয় এই িবখ াত ফেতায়ার উে খ পাওয়া যােব202।
িহ পুরাণ েলার অব াও তৈথবচঃ। নরিসংহ পুরােণর ১৬৯ পৃ ায় সমতল পৃিথবীর পির ার
বণনা আেছ। তাই জরােট বােরাদায় ‘জা ুি পা’ নােমর একিট িত ান এখনও বিদক সমতল
পৃিথবীেক ‘ ব ািনকভােব’ মাণ করার াণা কর চ া চািলেয় যাে ।
১৯৯৯ সােলর ১৫ই সে র কনসাস িব িবদ ালেয়র অধ াপক িটম িমলার দািব করেলন য,
‘বাইেবল অ যায়ী, পৃিথবীর চারিট া আেছ।’ এবং িতিন আরও দািব করেলন য, িতিন িব াস
কেরন পৃিথবী আসেল হয় চতুভুজ আকৃিতর অথবা আয়তাকার। আসেল কারান, বাইেবল আর বেদর
মেতা ধম ে লখা ভুল ধারণার বশবতী হেয় িকছু মা ষ এই একিবংশ শতা ীেত দাঁিড়েয়ও মেন
কের পৃিথবী গালাকার নয়, সমতল। তারা ‘আ জািতক সমতল পৃিথবী সিমিত’ (International Flat
Earth Society203) এবং ‘আ জািতক চতুভুজাকার পৃিথবী সিমিত’ (The International Square Earth
Society204) এধরেনর হা কর সম নােম িবিভ সংগঠন গেড় তুেলেছ যােদর একমা কাজ হে
পৃিথবীবাসীেক বাঝােনা য, িব ান যাই বলুক না কন, পৃিথবী িক সমতল!
ভুল কের ভুল করা
তথ গত ভুল িকংবা াচীন িচ াধারার িনদশন রেয়েছ কারান শরীেফ। া ‘সমতল’ এবং ‘অনড়’
পৃিথবীর ধারণাই কবল নয়, এখােন আেছ অদৃ ‘শয়তান ীন’- এর উপি িতর উে খ (৬ : ১০০, ৬
: ১১২, ৬ : ১২৮, ৬ : ১৩০, ৭ : ৩৮, ১১ : ১১৯, ১৫ : ২৭ ইত ািদ), যােদর কাজ হে একজেনর
201

202

203

তার History of Philosophy in Islam (1904) বইেয় বেলেছন য, পৃিথবীেক গালাকার িহসেব িবেবচনা কের হাইথাম অপিব
নাি েকর তীেক (unhappy symbol of impious Atheism) পিরণত হেয় িগেয়িছেলন, এবং তার কাজকম ল অি েত িনে প করা হয়।
এছাড়া Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham : First Scientist বইেয়ও হাইথােমর পা ডুিলিপ পাড়ােনার উে খ পাওয়া যায়।
যিদও ফেতায়ািট িনেয় িকছুটা িবতক আেছ, কারণ শখ আবেদল আিজজ ইবন বা’জ পের ফেতায়া দওয়ার ব াপারিট অ ীকার কেরন।
িক এখেনা অ ত িতনিট জায়গায় ফেতায়ািটর উে খ পাওয়া যায়কাল ােগেনর ‘The Demon-Haunted World’ (১৯৯৬ সং রণ, পৃ া
৩২৫), অধ াপক পারেভজ েদাভেয়র Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (পৃ া ৪৯) এবং New York Times
এর 1995 সােল কািশত Yousef M. Ibrahim- এর ব Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February 12, 1995)
িব ািরত তেথ র জ দখুনThe Flat-out Truth : The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all
T.J. de Boer

fought... http ://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm
204

িব ািরত তেথ র জ

দখুনThe International Square Earth Society, http ://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html
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ওপর আেরকজন দাঁিড়েয় ‘Exalted Assembly’ তির করা (৩৭ : ০৮) আর কানাকািন কের গাপন
কথা েন ফলা (৭২ : ৮, ৩৭ : ৬/১০)। আকােশ আমরা উ াপাত ঘটেত দিখ কারণ এই অদৃ
শয়তান এবং ীনেদর ভয় দখােনার জ ই আ াহ এমনটা ঘটান (৭২ : ৯, ৩১ : ১০)। কীভােব
জুলকারনাইন এক ‘পি ল জলাশেয়’ সূযেক ডুবেত দেখেছন, তার উে খ য কারােন আেছ, তা তা
এ অধ ােয়র আেগই বেলিছ। এধরেনর ভুল আরও আেছ। যমন, বলা আেছ
াণু তির হয় ম দ
এবং পাঁজেরর মধ বতী জায়গা থেক (৮৬ : ৬-৭); মাতা মিরেক বণনা করা হেয়েছ অ ারেনর (মুসার
বড় ভাই) বান িহেসেব (১৯ : ২৮)। এ েলা সিঠক নয়। আর হািদেস বলা হেয়েছ য, যখন কােনা
পু েষর
াণু কােনা মিহলার জরায়ুেত েবশ কের, তখন আ াহ কতৃক িনযু
ফেরশতারা তার
দািয় িনেয় নয় (সিহ বাখাির ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪.৪৩০; সিহ মুসিলম ৩৩.৬৩৯২ ইত ািদ), মা েষর
অ - ত
েলা ‘ইসলািম পাপ বেয় িনেয় যায়’ ( নান নাসাই ১.১৪৯), এমনিক কারান-হািদস
অ যায়ী মানব অ েলা কথা পয বলেত পাের ( কারান ৪১ : ২০, ৪১ : ২১, ৩৬ : ৬৫, ২৪ : ২৪ )।
তাও না হয় মানা গল, িক হািদেস উেটর মূ েক য রাগনাশকারী মেহৗষধ িহেসেব বণনা কের তা
িনয়িমতভােব পান করার পরামশ য দওয়া হেয়েছ, তা িক আমরা জািন? যমন, সিহ বাখািরর
ভিলউম ৭, বই ৭১, হািদস নং ৫৯০ দখা যাকআনাস (রা.) হেত বিণত :
িকছু লােকর মিদনার আবহাওয়া িত ল মেন হি ল। রা ল (সা.) তােদরেক িনেদশ িদেলন উেটর
রাখােলর সােথ বাস করেত এবং উেটর ধ ও মূ খেত (ঔষধ িহেসেব)। তারা রাখােলর সােথ
থাকেত লাগেলা এবং উেটর
এবং মূ পান করেত লাগেলা যতিদন পয না তারা
হেয় ওেঠ।
এরপর তারা রাখালেক মের তার উট িনেয় পালােত লাগেলা। খবর পেয় রা ল (সা.) তােদরেক ধের
আনেত বলেলন। তােদরেক রা েলর সামেন উপ াপন করার পর িতিন তােদর হাত- পা কেট এবং
চােখ লৗহ ত শলাকা ঢুিকেয় হত া করার আেদশ িদেলন।

উেটর েধর পাশাপািশ মূ পােনর উপকািরতার কথা বলা আেছ আরও অেনক হািদেসই, এবং ইবেন
ইসহােকর িসরােতও205।
কারােনর কেয়কিট আয়াত থেক পাওয়া যায়, এই মহািব তির করেত আ াহ সময় িনেয়েছন
205

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 alJamma. 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

149

ছয় িদন (৭ : ৫৪, ১০ : ৩, ১১ : ৭, ৫০ : ৩৮, ৫৭ : ৪ ইত ািদ), িক ৪১ : ৯-১২ থেক জানা যায়,
িতিন পৃিথবী তির করেত ২ িদন সময় িনেয়িছেলন, এরপর এর মেধ পাহাড়-পবত বসােত আর
অ া আ ষি ক ইমারত তির করেত আরও চার িদন, সবেশেষ সাত আসমান বানােত সময়
িনেয়েছন আরও -িদন। সব িমিলেয় সময় লেগেছ মাট আট িদন। কােজই কারান অ যায়ী আ াহ
মহািব বািনেয়েছন কয় িদেনছয় িদেন নািক আট িদেন? রা ৭৯ : ২৭-৩০ অ যায়ী আ াহ
‘ বেহশত’ বািনেয়িছেলন আেগ, তারপর বািনেয়িছেলন পৃিথবী, িক অ িকছু আয়ােত আ াহ
বেলেছন, আেগ পৃিথবী পের বেহশত (২ : ২৯ এবং ৪১ : ৯-১২ .)। কখনও বলা হেয়েছ আ াহ
সবিকছু মা কের দন (৪ : ১১০, ৩৯ : ১৫৩) িক আবার অ
বলা হেয়েছ, িতিন সবিকছু মা
কেরন না (৪ : ৪৮, ৪ : ১১৬, ৪ : ১৩৭, ৪ : ১৬৮)। রা ৩ : ৮৫ এবং ৫ : ৭২ অ যায়ী ইসলাম ধেম
যারা িনেজেদর সমপণ কের িন তারা সবাই দাজেখ যােব তা স ি ান, ই িদ, পগান যই হাক না
কন, িক আবার ২ : ৬২ এবং ৫ : ৬৯ অ যায়ী, ই িদ এবং ি
ানেদর সবাই দাজেখ যােব না।
কখনও বলা হেয়েছ মুহা দেক সাহােয র জ
ত আেছন এক হাজার জন ফেরশতা (৮ : ৯-১০)
কখেনাবা বেলেছন এই সাহায কারী ফেরশতােদর সংখ া আসেল িতনহাজার (৩ : ১২৪, ১২৬)।
কখনও আ াহ বেলেছন তার একিট িদন পািথব এক হাজার বছেরর সমান (২২ : ৪৭, ৩২ : ৫),
কখেনাবা বেলেছন, তার িদন প াশ হাজার বছেরর সমান (৭০ : ৪)। মানব সৃি িনেয়ও আেছ
পর র-িবেরাধী তথ । আ াহ কারােন কখনও বেলেছন িতিন মা ষ বািনেয়েছন পািন থেক (২৫ :
৫৪, ২৪ : ৪৫), কখেনাবা জমাট র বা ‘ ট’ থেক (৯৬ : ১-২), কখেনাবা কাদামািট থেক (১৫ :
২৬, ৩২ : ৭, ৩৮ : ৭১, ৫৫ : ১৪) আবার কখেনাবা ‘ডা ’ বা ধূলা থেক (৩০ : ২০, ৩৫ : ১১)
ইত ািদ। একই সােথ এত ধরেনর তথ িঠক কান অথ কাশ কের?

পৗরািণক িবগব াঙ
আবারও িফের আিস িব ানময় িকতােবর জগেত। িফের আসেতই হয় বাের বােরবুকাইিল, হা ন
ইয়ািহয়া আর মুরেদর কল ােণ। সাজা হেয়
টার মুেখামুিখ দাঁড়ােতই হয় অবেশেষ’সিত ই িক
কারান অেলৗিকক, অিত াকৃত আর মহা-িব ানময় এক িনখুঁত ঐশী িকতাব?’ বব িডলােনর বাংলা কের
কবীর মন যভােব গেয়েছ, সভােবই বিল’
েলা সহজ, আর উ রও তা জানা।’ উ র
হে  মােটই কারান অেলৗিকক কােনা
নয়। কারােন আসেল কাথাও িবগব ােঙর কথা নই,
িরেলিটিভিটর কথা নই, কৃ গ েরর কথা নই, অণু-পরমাণুর কথাও নই। িবগব াঙ আর িরেলিটিভিটর
নােম যা দখা যায়, তা হেলা আিদম রা েলার ‘আধুিনক’ এবং ‘চতুর’ ব াখ া। িনেচর উদাহরণিট দখা
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যাক
অিব াসীরা িক ভেব দেখ না, আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক কের
িদলাম (২১ : ৩০)

‘িকতাব-িবেশষ ’- এর দল এই আয়াতিটর মেধ িবগব ােঙর গ খুঁেজ পান। িক আসেলই িক এর
মেধ িবগব ােঙর কােনা আলামত আেছ? একটু যৗি ক মন িনেয় আেলাচনা করা যাক। এই আয়াত
এবং তার পরবতী আয়াত েলার িদেক তাকােনা যাক
‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক কের িদলাম’ (২১ : ৩০)
‘এবং আিম এ জ পৃিথবীেত পবতমালা াপন কেরিছ, যন তা সহ এিট না নেড়।’ (২১ : ৩১)
‘এবং আকাশেক কেরিছ রি ত ছাদ’ (২১ : ৩২)
‘আ াহই ঊ দেশ
ছাড়া আকাশম লী াপন কেরেছন’ (১৩ : ২)

এই আয়াত েলা আমােদর আকাশ আর পৃিথবীর মধ কার স ক িবষেয় আসেল খুব াচীন আর
অ
একিট ধারণা দয়। আ াহ আকাশেক ‘
িবহীন’ ছাদ িহেসেব াপন করার পর পৃিথবীেত
পবতমালা াপন করেলন যােত িকনা আমােদর এ পৃিথবী না নেড়, িঠক যমনিট আমরা পাতলা
কােনা কাগজ বাতােস উেড় যাওয়ার হাত থেক র া করার জ ওটােক পপার-ওেয়ট িদেয় চাপা
দই। আ াহ মা েষর মাথায় ‘আকাশ ভেঙ পড়ার’ হাত থেক র া করার জ কী করেলন?
আকাশেক অদৃ
খুঁিটর ওপর বিসেয় িদেলন। এ েলা কী কের িবংশ শতা ীর ান-িব ােনর
আলামত হয়? আর সবেচেয় বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক
পৃথক কের িদলাম’ এই আয়াতিট যিদ মহা-িবে ারেণর (িবগব াঙ) মাণ হয়, তেব কাথায় এখােন
িবে ারেণর উে খ? ‘িবগব াঙ’ শ িট িনেজই এখােন তাৎপযবাহী। এই আয়ােতর কাথায় রেয়েছ
সই িবখ াত ‘ব াঙ’ (িবে ারণ)- এর ইি ত?
উপর , পদাথিব ােন ‘িবগব াঙ’ ান-কাল অি তীয়ে র (space-time singularity) সােথ জিড়ত,
পদােথর সােথ নয়। িবগব ােঙর ি য়া যখন
হেয়িছল তখন পৃিথবীর অি ই িছল না, পৃিথবীর
জ হেয়েছ িবগব ােঙর সােড় নয়শ কািট বছর পের। উপেরর আয়াতিট ধু আকাশ ও পৃিথবী
একসােথ ‘িমেশ থাকার’ ( ব ািনক দৃি েকাণ থেক যার কােনা অথই হয় না) কথাই বলেছ আর
পের বলেছ উভয়েক ‘পৃথক কের’ ( ব ািনক দৃি েকাণ থেক আবারও যার কােনা অথ নই)
দওয়ার কথা যা ব ািনক ব ব হেত পাের না, িবগব াঙ তা অেনক পেরর কথা।
কত েলা অথহীন শ মালা ‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল, পের আিম উভয়েক পৃথক
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কের িদলাম’ কখেনাই ব ািনকভােব ‘িবগব াঙ’ ক কাশ কের না206। কায়া টাম পদাথ-িব ান
থেক আমরা জািন, মহািবে ারণ-মুহূেত কৃিতর চারিট বলশি শালী িনউি য় বল, বল িনউি য়
বল, তিড়ৎ-চু কীয় বল আর মাধ াকষণ বল ‘একীভূত শি ’ (super force) িহেসেব কৃিতেত িবদ মান
িছল। উপেরর আয়াতিটেত কাথায় তার ইি ত? কীভােব একজন ওই আয়াতিট থেক হাবেলর বক
বর করেত পারেব? কীভােব মাপেত পারেব ডপলােরর িবচু িত? উ র নই।
জ ািতপদাথিব ােনর সা িতক গেবষণার িদেক খািনকটা চাখ বুলােনা যাক। অ ােলন থ এবং
আঁে িলে ডর সা িতক গেবষণা থেক পাওয়া ফলাফল থেক জানা িগেয়েছ, আমােদর মহািব যিদ
কায়া টাম াকচুেয়শেনর মধ িদেয় ান-কােলর শূ তার িভতর িদেয় আিবভূত হেয় থােক, তেব এ
পুেরা ি য়ািট িক একািধকবার ঘটেত পাের, এবং হয়ত বা েব ঘেটেছও। ব াপারিটেক বেল
মাি ভাস বা ‘অন মহািবে র’ ধারণা207। এ ধারণায় মেন করা হয়, কওিটক ইনে শেনর মাধ েম
স সািরত বু ুদ (Expanding Bubbles) থেক আমােদর মহািবে র মেতাই অসংখ মহািব তির
হেয়েছ, য েলা একটা অপরটা থেক সং শিবহীন অব ায় দূের সের গেছ। এধরেনর অসংখ
মহািবে র একিটেতই হয়ত আমরা অব ান করিছ (পেকট মহািব ) অ েলার অি
স ে
এেকবােরই াত না হেয়।
কােজই, িব ােনর চােখ িবগব াঙই শষ কথা নয়। িব ােনর সা িতক গেবষণা েলা িবগব াঙএর আেগ কী িছল তারও একিট সািবক উ র খুঁজেত সেচ হেয়েছ। আসেল ইনে শন বা ীিত
িনেয় আঁে িলে ড আর তার দলবেলর সা িতক গেবষণার ফলাফল যিদ সিত হেয় থােক তেব
সিত কার অেথই সই ‘উ
িবগব াঙ’ যার মধ িদেয় এ মহািব তির হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়,
তােক িবদায় জানােনার সময় এেস িগেয়েছ। কারণ, সা িতক গেবষণা বলেছ, িবগব াঙ িদেয়
মহািবে র
নয়, বরং মহািবে র
হেয়েছ ইনে শন িদেয়। অথাৎ, িবগব ােঙর পের
ইনে শেনর মাধ েম মহািব তির (যা িকছুিদন আেগও সিত বেল ভাবা হেতা) হয় িন, বরং
ইনে শেনর ফেলই িক িবগব াঙ হেয়েছ, তারপর সৃি হেয়েছ আমােদর মহািব । আঁে িলে ডর
কথায়208১৫ বছর আেগও আমরা ভাবতাম ইনে শন হে
বরং ইনে শনাির মেডেলর অংশিবেশষ।
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িবগব াঙ- এর অংশ। এখন দখা যাে

িবগব াঙ- ই

আসেল কারােন কন আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ থাকার কথা আেছ তা সহেজই অ েময়। সসময় প াগানসহ মধ ােচ র অেনক
গাে র 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 মৃি কার দবতা। এই গবেক তার মা এবং বান (আসমােনর
দবী) থেক িবি
কের দওয়ার ফেলই আকাশ আর পৃিথবী এেক অপেরর থেক িবি
হেয় িগেয়িছল। আবার, েমরীয় উপকথা
িগলগােমেশর কািহিনেতও আসমােনর দবী ‘অ ান’ ক মৃি কার দবতা ‘কী’ এর কাছ থেক িবি
কের ফলার কথা বলা আেছ। এ সম
উপকথা থেক প াগান রফাের েলা বাদ িদেল যা থাকেব, তা কারােনরই কািহিন।
এ সে পড়ুন, অিভিজৎ রায়, অন মহািবে র স ােন, সচলায়তন।
Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998
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এখন কথা হে , িবগব াঙএর মেডল কখনও ভুল মািণত হেল িকংবা পিরবিতত/পিরেশািধত হেল
কী হেব? সােথ সােথ িক ধািমেকরাও িবগব াঙ-এর সােথ ‘সংগিতপূণ’ আয়াতেক বদেল ফলেবন?
তাহেল তখন ‘আকাশ ও পৃিথবী একসােথ িমেশ িছল’এই আ বােক র কী হেব? এই ধরেনর আশ া
থেকই কা ানস
িব াসী পদাথিব ানী আ ুস সালাম জ ািতপদাথিব ােনর িবগব াঙ ত েক
কারােনর আয়ােতর সােথ মশােত বারণ করেতন। িতিন বলেতন209
িবগব াঙ তে র সা িতক ভা িট বতমােন মহািবে র উৎপি র সেবাৎকৃ ব াখ া দান করেছ।
িক আগামীকাল যিদ এর চাইেতও কােনা ভােলা ব াখ া পাওয়া যায়, তাহেল কী হেব? তাহেল িক
নতুন ব ািনক দৃি ভি র সােথ তাল মলােত িগেয় ধম ে র আয়াত বদেল ফলা হেব?

খুবই যৗি ক শ া। িঠক একই কারেণ ১৯৫১ সােল যখন Pope Pius XII বাইেবেলর সৃি তে র সােথ
িবগব াঙ বা মহািবে ারণ তে র িমল খুঁেজ পেলন, তখন জ ািতিব ানী এবং ি ান ধমযাজক
জজ হনির লিমি (িযিন ‘িবগব াঙ’ িতভােসর একজন অ তম ব া) পাপেক িবনেয়র সে
এধরেনর যুি েক ‘অ া ’ িহেসেব চার করা থেক িবরত থাকেত পরামশ িদেয়িছেলন। িক সই
পরামশ মানেছ ক?

িমরাকল নাইি টন
াথনা কের এমন ঠাঁেটর চেয় একিট কমঠ হাত অেনক বিশ উ ম। ধম এবং িব ান িট এেকবাের
ম র ব হেলও মা ষ আজ একিট িজিনস বুঝেত পেরেছ, িব ান আসেল কাজ কের, ফল দয়।
অ িদেক, পেদ পেদ ধেমর অসাড়তা তারা অ বাধন করেত পারেলও পরকােলর লােভ পেড় কউই
অব
সটােক িনেজর মেন জায়গা িদেত চান না। অি
িটিকেয় রাখার লােভ ধম আজ তাই নতুন
এক খালেস িনেজেদর গা ঢাকা দওয়ার চ া করেছ। িনেজেদর িব ানময় মাণ কের িটিকেয়
রাখেত চাে িব ােনর যুেগ। আর তা করেত িগেয় সৃি কেরেছ িমথ া, চালািকর এক শা
মহাসাগেরর। উপের তমন িকছু উদাহরণ িনেয় আেলাচনা হেলা। এখন দৃি পাত করা যাক এেকবাের
িভ একিট ব াপােরর িদেক।
কারােন কবল িব ানময় কথাবাতা নয়, িনেজর
ে র নমুনা মা েষর কােছ তুেল ধরার জ
া তার িলিখত এ ে এক অেলৗিকক ব াপার রেখ িদেয়েছনিতিন কারানেক বঁেধ িদেয়েছন
উিনশ সংখ া ারা। অেলৗিকক এ িবষয়িট অব মুসিলমেদর অজানাই থেক যত যিদ না এ শতেকই
িবষয়িট থমবােরর মেতা জনসমে তুেল না ধরেতন রাশাদ খিলফা নােমর এক ভ েলাক 210। এ
209
210

Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona
http ://www.submission.org/quran/app1.html
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আিব ােরর মাধ েম রাশাদ খিলফা মুসিলম িবে হইচই ফেল দন। িবিভ ভাষায় িবিভ দেশ
শ’খােনর বিশ বই রিচত হয় িবষয়িট িনেয়। বাংলােদেশ মজর কাজী জাহান িময়া িলিখত ‘আলকারান দ চ ােল ’ নামক বইিটর থম চ ােল িট হে এই ১৯ িমরাকল211। ড. খ কার আ ুল
মা ান িলিখত ‘কি উটার ও আল কারান’ নামক বইিটেত ান পেয়েছ ১৯-এর চমৎকাির 212।
আল- কারান অ াকােডিমর িত াতা পিরচালক হােফজ মুিনর উ ীন আহমদ আরও এক ধাপ
এিগেয়। কারােনর একিট বাংলা অ বাদ করার পর থেম িতিন আেবগা ুত হেয় রাশাদ খিলফার
উিনেশর ম ািজেকর কথা তুেল ধেরন213। কী তেব সই উিনেশর ম ািজক?
রা আল-মুদাি েরর ৩০ ন র আয়ােত আ াহ বেলন, ইহার ওপর আেছ উিনশ। এর আেগ পের
কী উে খ আেছ, কার ওপের উিনশ আেছ এমন সকল
েক পাশ কািটেয় খিলফা অ াসি কভােব
ধু আয়াতিট তুেল এেন দািব কেরন, এর মাধ েম আ াহ কারানেক উিনশ িদেয় বেধ রাখার কথা
উে খ কেরেছন। দািবেক যৗি ক মােণর জ িতিন িকছু উদাহরণ হািজর কেরন। যমন :
কারােনর রা সংখ া ১১৪ যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ । কারােনর আয়াত সংখ া ৬৩৪৬, যা ১৯
িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ (১৯ × ৩৩৪ = ৬৩৪৬) এবং এ সংখ ািটর অ েলার যাগফল ১৯ (৬ + ৩ +
৪ + ৬ = ১৯), কারােন ‘িবসিম াহ’ ১১৪ বার এেসেছ যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ হয়। এছাড়া
‘িবসিম াহ’- ত ১৯িট বণ রেয়েছ, কারােনর সবেমাট বণসংখ া ৩২৯১৫৬, যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ
িবভাজ (১৯ × ১৭৩২৪ = ৩২৯১৫৬), কারােন ‘আ াহ’ শ িট ২৬৯৮ বার উে িখত হেয়েছ যা ১৯
িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ (১৯ × ১৪২ = ২৬৯৮)। এছাড়া ‘আ াহ’ উে খ আেছ এমন আয়াত েলার
আয়াত ন র যাগ করেল যাগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ (১৯ × ৬২১৭ =
১১৮১২৩) ইত ািদ ইত ািদ। রাশাদ খিলফার দানকৃত পুেরা গািণিতক িহসাবিট যেকােনা মা ষেক
আকৃ করেব। িযিন ইসলাম ধেম িব াসী িতিন মাণিট দেখ তৃি র ঢ র তুলেবনিজিনসটা মাথায়
রাখার চ া করেবন,
িবেশেষ কােনা সংশয়বাদীর সােথ তেক িল হেল তেলায়ার িহেসেব
ব বহার করেবন। আর িযিন অিব াসী িতিনও সামা
ে পেড় যােবন।
অেলৗিকক কারান িনেয় আেলাচনায় যাওয়ার আেগ সামা একটু জল ঘালা করা যাক! সই
িপথােগারােসর আমল থেক
হওয়া সংখ া িনেয় এধরেনর ধাঁধাময় খলার ইিতহাস অেনক াচীন।
Numerology তথা সংখ াত িহেসেব পিরিচত িবষয়িট আধুিনক িব ান জ লে ই গিণত থেক স ূণ
আলাদা হেয় িগেয়েছ; যমনিট জ ািতষশা আলাদা হেয়েছ জ ািতিব ান থেক, আলেকিম আলাদা
হেয়েছ রসায়ন থেক। িব ােনর সং ারা
অপব বহারেকই অপিব ান আখ ািয়ত করা হয়।
211
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213

কাজী জাহান িময়া, আল- কারান দ চ ােল (মহাকাশ পব- ১), কাশক : নাহরীন পারভীন, রােয়র বাজার, ঢাকা, ি তীয় সং রণ অে াবর,
১৯৯৩, পৃ া ১৭- ২৯।
ড. খ কার আ ুল মা ান, কি উটার ও আল কারান, কাশনায় : ইশায়ােত ইসলাম তুবখানা, িমরপুর, ঢাকা, প ম মু ণ : সে র
২০০৩।
হােফজ মুিনর উ ীন আহমদ , কারান শরীফ : সহজ সরল বাংলা অ বাদ , আল কারান একােডমী ল ডন, থম কাশ মাচ ২০০২।
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সংখ াত একিট অপিরপূণ গিণত বা অপিব ান। সংখ াতে র উদাহরণ অজ । সই মধ যুগ থেক
সংখ াতে ম ই িদরা সসময়ই তােদর ধম
তারাহ-র ি তীয়
এে াডাস থেক ার রহ ময়
নাম বর কেরিছল। এে াডােসর ১৪ : ১৯-২১, এই িতনিট আয়ােতর মাধ েম তারা ার ৭২িট নাম
উ াবন কেরেছ। এই িতিট আয়ােত ৭২িট কের বণ আেছ। থেম তারা থম আয়াতিট ডান থেক
বােম িলেখ তারপর ি তীয় আয়াত বাম থেক ডােন িলেখেছ। সবেশেষ তৃতীয় আয়াতিটেক আবার ডান
থেক বােম লখার মাধ েম স ূণ কাজিটেক তারা ১৮িট কলাম এবং ১২ সািরেত ভাগ করা হেয়েছ। ১৮
ণ ১২ = ৭২ ণ ৩ এই সূ ধের তারা ১২িট সািরেক ৩ সাির ৩ সাির কের ভাগ কেরেছ। মাট চারিট
ভাগ হেয়েছ যার িতিটেত ১৮ কলাম ও ৩ সাির। িত ভােগর একিট কলাম ারা ার একিট িতন
অ েরর নাম পাওয়া গেছ। এভােব মাট ১৮ ণ ৪ = ৭২ িট িতন অ েরর নাম পাওয়া গেছ। চার
ভােগর িতিটেক আবার আেরকিট বেণর সােথ মলােনার মাধ েম
ার চার অ েরর একিট নাম
214
পাওয়া গেছ ।
আজ অবিধ সই চার অ েরর নামিটর ও তার সিঠক উ ারণ জানার চ া করেছ তারা। আরও মজা
পাওয়া যােব যু রাে সংগিঠত নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলার ঘটনার সংখ াত ি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 হে ইরাক/ইরােনর রা ীয় কাড ১ + ১ + ৯
= ১১; ইংেরিজ ‘Afghanistan’ শ িটেত ১১ অ র রেয়েছ; ইংেরিজ ‘The Pentagon’ শ িটেত ১১ অ র
রেয়েছ ইত ািদ ইত ািদ। Ernest Vincent Wright (১৮৭৩-১৯৩৯) নােমর একজন মািকন লখক Gadsby :
Champion of Youth (Wetzel Publishing Co, ১৯৩৯) নােম প াশ হাজার একশ দশিট শে র এক
উপ াস িলেখিছেলন। যখােন িতিন ইংেরিজ বণ E আেছ এমন একিট শ ও ব বহার কেরন িন। কােনা
ধরেনর ব াকরণগত ভুল, বােক র অসাম
তা, ভাব কােশর বলতািবহীন এ উপ ােস ব ব ত হয়
িন he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate- এর মেতা শ 215!
আসেল একটু মাথা খাটােল পৃিথবীর ায় সকল িবষয় িনেয়ই সংখ াতে র খলা স ব। সিট
গিণতিবদেদর ারা সমিথত না হেলও মা ষেক আন িকংবা ধাঁধায় ফলার জ যেথ ।
ধ ন, একিট সমু সকত। আপিন একিট িনি িনেলন এবং সমু সকেতর একিট একিট কের
বালুর ওজন মাপা
করেলন। যসব বালুর ওজন হে এক াম সিটেক আপিন থেলেত ভের
রাখেলন। য েলা না স েলা ফেল িদেলন। আরও ধির, আপনার হােত অফুর সময় রেয়েছ এবং
এই অফুর সময় আপিন ধু বালুর ওজন মাপেবন এবং এক ােমর ওজেনর বালু আলাদা করেবন।
তাহেল দীঘসময় পর আপিন বশ বড় একিট বালুর
া ল জাগাড় করেত পারেবন যােদর
েত েকর ওজন এক াম কের। এখন যিদ আপিন ঘাষণা দন য, এই সমু সকতিট একিট
214
215

কারােনর সাংিখ ক মাহা : িভ মত, রায়হান আবীর http ://www.cadetcollegeblog.com/raihanabir/1816
পুেরা উপ াস পাওয়া যােব এখােন : http //www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html
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িমরাকল এবং এর েত কিট বালু কণার ওজন এক াম তাহেল কী তা যুি সংগত হেব? হেব না।
কারণ গিণত আমােদর বেল, এই সকেত িতিট বালুকণার ওজন এক ামএই শত আেরাপ
করার আেগ আপনােক শতকরা কতভাগ বালুর ওজন এক াম তা িনণয় করেত হেব। যিদ শতকরা
মান ৯০৯৯% হয় তাহেল আমরা সই শত সিঠক বেল ধের িনেত পাির।
শতকরা= [এক াম ওজন এমন বালুর সংখ া ÷ পরী ণীয় মাট বালুর সংখ া ( য বালু আপিন
ফেল িদেয়েছন+ য বালু আপিন রেখেছন)] × ১০০
আপনার পরী ায় এক ব া বালুর িবপরীেত কমপে এক হাজার ব া বালু আপিন বাদ িদেয়েছন
(কারণ তােদর ওজন এক াম নয়)। তরাং আপনার শতকরা মান হেব খুব কম। অথাৎ িমরাকলিট
সিত নয়। মূল ব াপার হেলা, যেকােনা বই থেকই আপিন ‘িবেশষ িকছু অংশ’/অপশন বাছাই করেত
পােরন। তারপর যই যই অপশন আপনার িমরাকল মােণ কােজ লাগেব তা রেখ (ধ ন সাত ারা
িবভাজ ) বািক েলা ফেল িদেত পােরন। কারােনর
ে যমন, একিট শে র অ র সংখ া,
চ া ােরর সংখ া, িনিদ একিট শ সবেমাট কতবার ব ব ত হেয়েছ সই সংখ া ইত ািদ ইত ািদ
হণ করা হেয়েছ। িঠক তমিনভােব আপিন চাইেল অ একিট িনিদ সংখ া, িবেজাড় রার সংখ া,
জাড় চ া ােরর সংখ া, িবেজাড় চ া াের কতিট অ র রেয়েছ জাড়িটেত কতিট রেয়েছ ইত ািদ
িনেত পােরন। অথাৎ আপিন মাথা খািটেয় অসীম- সংখ ক অপশন/িবেশষ অংশ বাছাই করেত পােরন।
ড র খািলফা তাই কেরেছন। অসংখ অপশন থেক িতিন উিনশ ারা িবভাজ মাণ করা যায় এমন
অপশন েলা হণ কেরেছনবািক েলা ফেল িদেয়েছন। িক কারােন যিদ আসেলই উিনেশর
িমরাকল থেক থােক তাহেল তা সবিকছুেতই থাকেব ধু কেয়কিট িজিনেস নয়। যমন, কারােনর
সংখ া ৫৪০িট, ৩০িট পারা, ৭িট মি ল রেয়েছ, য েলা ১৯ িদেয় িনঃেশেষ িবভাজ হেত পারত।
২৩ বছর ধের কারান নািজল হেয়েছ তরাং ২৩ সংখ ািট ১৯ ারা িবভাজ হেত পারত, মুহা দ ৪০
বছর বয়েস নবুয়ত লাভ কেরন, সিট ১৯ ারা িবভাজ হেত পারত, কারােনর িতিট আয়ােতর শ
ও বণ সংখ া ১৯ িদেয় িবভাজ হেত পারত। িক হয় িন216!
জল অেনক ঘালা ইেতামেধ ই হেয় গল। পাঠক হয়ত এখন মেন মেন ভাবেছন, তােত কী
হেয়েছ, কত েলােতই তা গািণিতক িমল রেয়েছ, ব াপারিট অেলৗিকক হওয়াই াভািবক। তেব জেন
রাখুন, লৗিকক িবষয়েক অেলৗিকেক পা িরত কের দশকেদর মাহা
করার জ আসেল আ য়
িনেত হয় িমথ া, তারণার। খিলফাও সই সূ ল ন কেরন িন। একিট িবষয় িনেয়ই আেলাচনা করা
যাক।

কারােনর ‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ- িবশ!
mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf
216

সকত চৗধুরী এবং অন িবজয় দাশ, মু মনা বাংলা গ। িপিডএফ িলংক

http ://www.mukto-
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ড র রােশদ 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, ALRaHMaN, AL-RaHIM…

মুহা েদর বেল যাওয়া কারান য একিট িমরাকল তার স ান লাভ করা যায়, কারােনর সব
থম আয়ােতই
IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BiSM ALLaH, ALRaHMaN, AL-RaHIM…

এই থম আয়ােতর অ র গণনা কের (ইংেরিজেত ধু বড় হােতর অ র) আমরা দখেত পাই য,
এখােন উিনশিট অ র রেয়েছ। এবং এেত য শ েলা রেয়েছ স েলা েত কিট উিনেশর িণতক।
যমন থম অ র, ISM উিনশ বার; ি তীয় শ , ALLaH ২৬৯৮ বার, যা ১৯- এর িণতক
(১৯X১৪২); তৃতীয় শ , AL-RaHMaN আেছ ৫৭ বার, (১৯ X ৩); সবেশষ শ , AL-RaHIM আেছ
১১৪ বার (১৯ X ৬)।
ড. খািলফা দািব কেরেছন, কারােনর এই অেলৗিককে মা েষর কােনা হাত নই। অথচ,
‘িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম’ বােক য ১৯িট বণ আেছ, এই মৗিলক দািবেতই মা েষর হাত আেছ।
আরিব বাক িটেক ইংেরিজেত িতবণীকরণ করার সময় আমরা যিদ রবণ বাদ দই, তাহেল বাক িট
এরকম দাঁড়ায় : BSM ALLH ALRHMN ALRHIM, উে খ , আরিবেত রবণ েলা লখা হয় না, পড়ার
সময় ধের নওয়া হয়। এই িতবণীকৃত বােক বেণর সংখ া ১৯। িক , আরিবেত ‘তাশিদদ’ বেল একিট
তীক আেছ, কােনা বেণর ওপর স তীক থাকেল তা ই বার উ ারণ করেত হয়। ALLAH শে র
ি তীয় L- এর ওপর একিট তাশিদদ আেছ। সে ে এই লাম ই বার উ ারণ কের এভােব লখা যত
(বা এভােব লখা উিচত) : ALLLAH; আর বণ সংখ া হেয় যত ২০িট।
তাশিদদ যু বণ ই বার ধরা হেয়েছ নািক এক বার ধরা হেয়েছ, স িবষয়িট ড. খািলফা কাথাও
কের বেলন িন। এছাড়া য রবণ েলা লখা হয় না, িক পড়ার সময় ধরা হয় স েলা অ ভু
করা বা বাদ দওয়ার ব াপারটাও িতিন
কেরন িন।
পরবতী সম া BISM শ িনেয়। এিট কৃতপে
িট শে র সম য় : Bi (এে ে এই শে র
অথ ‘মেধ ’) এবং ISM (অথ ‘নাম’)।
ড. খািলফা সবসময় আরিব বণ ম ব বহােরর কথা বেলেছন। এই আরিব বণ ম ব বহার কের ISM
শ িটর অ স ান করা যেত পাের। আব ল বািক কতৃক তকৃত কারােনর একিট িনঘ ঘেট এই
আ যজনক তথ পাওয়া গেছ
BiSM শ িট কারােনর থম আয়ােতই আেছ। এই শ িট কারােনর মা িতনিট ােন উে িখত
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হেয়েছ : ১ : ১১, ১১ : ৪১ এবং ২৭ : ৩০।
িক িবি ভােব কবল ISM শ িট কারােন মাট ১৯ বার উে িখত হেয়েছ।
িক তৃতীয় আেরকিট তািলকা আেছ। ISMuHu শে র অথ ‘তার নাম’। এিট আরিবেত একিট
অখ শ িহেসেব লখা হয়। কারােন এিট ৫ বার এেসেছ।
সব েলা ফল যাগ করেল পাওয়া যায় : ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭,
তই এখােন ১৯ এর সাংিখ ক
তাৎপয আর থাকেছ না।
আমােদর সামেন আরও অেনক েলা অ মােনর ব াপার আেছ, য েলা স ে ড. খািলফা কােনা
ব াখ া দন িন। কান িবেবচনায় িতিন িতনবার উে িখত BiSM শ িট গণনা থেক বাদ িদেয়েছন? য
শ িনেয় গেবষণা করিছেলন সই শ িটই বাদ দওয়ার িপছেন কােনা যুি ই দখান িন। আর
কবল িবি
ISM শ গণনার ব াপােরই বা িতিন কান নীিত অ সরণ কেরেছন? সবনামযু
িবেশ ISMuHu- ক কন বাদ িদেলন?
তাহেল িক এই িতন ধরেনর শে র অেথর মেধ কােনা ব াখ া লুিকেয় আেছ? হয়তবা, যসব
ােন এই শ েলার মাধ েম কবল আ া র নাম বাঝােনা হেয়েছ স েলােকই ড. খািলফা গণনা
কেরেছন। িক িনে া
িট আয়ােতর িদেক ল করেল এই ধারণাও ভুল বেল মািণত হয়। রা
মািয়দার ৫ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ
…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it…

এবং রা বাকারার ১১৪ ন র আয়ােত বলা হেয়েছ
And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name
(ISMuHu) should be pronounced?

মূল আরিব বা ইংেরিজ অ বাদ কােনািটেতই এই শ েলার মেধ তমন কােনা পাথক নই,
একিট ছাড়া : এখােন ‘God’s name’ সরাসির িবেধয় এবং ‘His name’ উে
িহেসেব ব ব ত
হেয়েছ। আরিব বণ েম এই শ
িটর লখ েপর িভি েতই কবল িটেক িভ ােন িলিপব করা
হেয়েছ।
আরও কথা আেছ, িকেসর িভি েতই বা ড. খািলফা এই শ েলার ব বচন প েলা বাদ
িদেলন? এ েলার ব বচন কারােন আরও ১২ বার এেসেছ। িবেশষত রা আ’রােফর ১৮০ ন র
আয়ােতর কথা উে খ করা যায়, ‘The most beautiful names belong to God…’
ব বচন বাদ দওয়ার কবল একিট কারণই থাকেত পাের। সিট হে , ব বচন েলা গণনা করেল
মাট সংখ ািট ১৯ না হেয় ৩৯ হেয় যায়।
উপর ALLAH শ িটর ব বহােরর ধরেনর ব াপােরও সে হ আেছ। এই শে র সােথ যখন Li
উপসগ যু হয় তখন ইেয় িমেল LiLaH বা LiLLah শে র জ
দয়। এখােন উপসগিটর অথ
‘ িত’। এই িল াহ শে ও একিট লাম- এর উপর তাশিদদ আেছ। (উদাহরণ িহেসেব ২ : ২২
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আয়াতিট দখা যেত পাের।) ব াকরণ অ সাের এই
উপসগযু শ িট িঠক BiSM- এর মেতা
কেরই ব ব ত হয়। পূেবর অিভ তা থেক আমরা বলেত পাির ড. খািলফা এবার
উপসগযু
শ েলা বাদ িদেয় কবল মূল শ িটই গণনা করেবন। িক িতিন তা কেরন িন। এবার িঠকই LiLaH
েলা গণনা কেরেছন, কারণ এ েলা গণনা না করেল মাট সংখ াটা ২৬৯৮ হেতা না এবং তা ১৯
িদেয়ও িবভাজ হেতা না। এধরেনর যাদৃি ক ব বহােরর 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 িঠকই গণনা কেরেছন; কবল
১৯ িদেয় িবভাজ একিট সংখ ায় পৗঁছােনার জ ।
AL-RaHMaN শে র
ে কােনা ি ধা নই। এিট কারােন ৫৭ (১৯  ৩) বারই উে িখত
হেয়েছ। লখকও এমনিটই বেলেছন।
এবার AL-RaHIM শে র িদেক দৃি দওয়া যাক। ড. খািলফা বেলেছন, এই শ মাট ১১৪ (৬ X
১৯) বার এেসেছ। িক আব ল-বািকর িনঘ অ সাের কারােন এই শ িট ব এই েপ মা ৩৪
বার উে িখত হেয়েছ। অথাৎ এই ৩৪ ােনই শে র আেগ AL নামক ডিফিনট আিটক ালিট আেছ।
িক বািক ৮১ ােন শে র আেগ কােনা ডিফিনট আিটক াল নই। এখন আিটক ালসহ এবং ছাড়া
সব েলাই যিদ আমরা গণনা কির, তাহেল মাট সংখ ািট দাঁড়ায় ১১৫। এক বার এর ব বচনও
উে িখত হেয়েছ। তাহেল মাট ১১৬ হেয় যাে । ১১৫ এবং ১১৬, কােনািটই ১৯ ারা িবভাজ নয়।
ড. খািলফার এই আিব ারেক অেনেকই স ূণ অ েমাদন িদেয়েছন। ড. Bèchir Torki এ িনেয়
রীিতমেতা ৪ পৃ ার এক িবশাল সারাংশ রচনা কেরেছন। এইসব েলা অ েমাদনপ বা সারাংশেতও
উপের উে িখত চারিট মৗিলক অ িমিতর ব াপার স ূণ এিড়েয় যাওয়া হেয়েছ।
ড. খািলফা ALLAH শে তাশিদেদর কারেণ ি
হেয় যাওয়া লাম েলা গণনা থেক বাদ
িদেয়েছন, আবার অিলিখত রবণ েলাও বাদ িদেয়েছন।
িতিন ISM এর মাট সংখ া গণনা করেত িগেয় BiSM শ িট স ূণ এিড়েয় গেছন, িক ওিদেক
আবার ALLaH শ গণনা করেত িগেয় LiLaH অ ভু কেরেছন।
এছাড়াও িতিন তার গণনা থেক ISMuHu বাদ িদেয়েছন, যিদও ব াকরণগত িদক িদেয় এিট ব
ISM এর মেতাই অথ বহন কের।
এছাড়া িতিন ISM এবং AL-RaHIM শে র ব বচন প েলা বাদ িদেয়েছন। উপর তার ALRaHIM শে র গণনা ভুল হেয়েছ।
তরাং িমরাকল মােণর জ খিলফা িনেজর ই ামেতা িস া
হণ কেরেছনিমল করার জ । িক
স ব াপাের কােনা ব াখ া দান কেরন িন। তার অ া িস া েলাও একই দােষ দাষী। স েলা এবং
অ া িবিভ ঘটনার গািণিতক িমরাকল িনেয় বাংলা েগর অ তম লখা িহেসেব কািশত মু মনায়
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সকত চৗধুরী এবং অন িবজয় দােশর লখা, কারােনর ‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ-িবশ217! তােদর এ
ব িট
র থেক কািশত ‘পািথব’ (২০১১) বইেয়ও স িলত হেয়েছ।

সবই ব ােদ আেছ
এখােন একিট কথা বলা েয়াজন। ওই অনলাইন পি কািটেত অধ াপক ভ েলােকর সােথ িবতেকর
কারেণ কারান এবং কারান-িবেশষ েদর কথা বাের বাের উেঠ এেসেছ বেল এমন ভাবার কােনা
কারণ নই য অ া ধেমর ‘িকতাব িবেশষে র দল’ এই অিভেযাগ থেক মু । এরা কউই
আসেল ধায়া তুলিস-পাতা নয়; বরং, একই মু ার এিপঠ আর ওিপঠ। িকছু িহ ভাববাদী ‘ ব ািনক’
আেছন, যারা মেন কেরন মহাভারেত কৃ অজুনেক য িব প দিখেয়েছ তা আসেল িবগব াঙ ছাড়া
িকছু নয়। মৃণাল দাস
ভারেতর জাতীয় িব ান আকােদমীর িবখ াত িব ানী। উিন দািব কেরন,
আজ আধুিনক িব ান য সম নতুন ত ও তথ িতিদনই আিব ার করেছ, তার সবিকছুই নািক
াচীনকােলর মুিন ঋিষরা বর কের গেছন। বেদ নািক সসম আিব ার ‘খুবই পির ারভােব’
িলিপব আেছ। িম. দাস ে র ভাষায়, রবাট ওেপনেহইমােরর মেতা িব ানীও নািক গীতার িব প
দশেন এতই অিভভূত হেয় িগেয়িছেলন য ল াবেরটিরেত আণিবক শি র তজ দেখ নািক গীতা
থেক আবৃি কেরিছেলনিদিব সূয সহ
ভেবদ যুগপ ি তা।
যিদ ভাঃ সদৃশী সা াদ ভাস স মহা নঃ

িব ান জানা িকছু িশি ত িহ বুি জীবী আেছন যারা ভােবন আধুিনক িব ান আজ যা আিব ার
করেছ, তা সবই িহ পুরাণ েলােত িলিপব
ােনর পুনরাবৃি । িহ েদর সা দািয়ক িত ান
রামকৃ িমশন তােদর মুখপ ‘উে াধন’- এ বলা
কেরেছ য, কৃ গ র িকংবা সময় ধারণা নািক
মােটই নতুন িকছু নয়। িহ ধম নািক অেনক আেগই এ েলা জানেত পেরিছল। কীভােব? ওই য
ব ল চািরত সই আ বােক ‘ ার এক মুহূত পৃিথবীর সহ বছেরর সমান’। িকছু ধমবাদীর
দৃি েত মহাভারেতর কা িনক
ে ে র যু িছল আসেল এক ‘পারমাণিবক যু ’ (Atomic War)।
শা
ামািণক নােম ভারেতর এক ‘জনি য় িব ান লখক’ ‘ভারতীয় দশেন আধুিনক িব ান’
বইেয় তার ক নার ফা সেক মেহে াদােরা পয টেন িনেয় বেলেছন‘স বত েযাধেনরই কােনা
িম শি পারমাণিবক যুে
ংস হেয় থাকেব মেহে াদােরােত’ (পৃ. ৬)। ‘সবই ব ােদ আেছ’ মাকা
এইসব বক প ভাববাদীরা অবলীলায় দািব কের ফেলন য, নলজাতক িশ (Test Tube Baby) আর
িবক মা (Surrogate Mother) আধুিনক িব ােনর দান মেন করা হেলও তা িহ সভ তার কােছ নািক
নতুন িকছু নয়। াণ- াণী, কৃপ-কৃপীর জে র পৗরািণক কািহিন েলা তারই মাণ। এমনিক
কারােনর ‘িমরাকল ১৯’-এর উিনশ- িবশ! সকত চৗধুরী এবং অন িবজয় দাশ, মু মনা বাংলা গ।
িপিডএফ িলংক http ://www.mukto-mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf
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িকছুিদন আেগ উপসাগরীয় যুে ব ব ত াড আর প াি য়ট িমসাইল নািক িহ পুরােণ বিণত ‘ব ন
বাণ’ আর ‘অি বাণ’ বই িকছু নয়। তারা সবিকছুেতই এমনতর িমল পেয় যান। যমিনভােব ভারেতর
‘ দশ’- এর মেতা গিতশীল পি কায় ২২ এি ল ১৯৯৫ সংখ ায় কািশত ‘িব ান ও ভগবান’
িনবে র লখক িষেকশ সন বদাে বিণত উণনাভ বা মাকড়শার মেধ িব
াে র মেডেলর িমল
পেয় গেছন।
ি ান সমােজও এই ধরেনর ‘হাসজা ’ েচ া িবরল নয়। িব ানী া িটপলার পদাথিব ােন
অবদােনর জ ইদানীং যত না িবখ াত, তার চেয় বিশ জনি য়তা পেয়েছন ি ধমেক ‘িব ান’
বানােনার জ । ওেমগা পেয় ট নােম একিট ধারণা িদেয়েছন িটপলার যা মহাসংেকাচন (িবগ া )-এর
সময় িসং লািরিটর গািণিতক মেডলেক তুেল ধের। এ পয িঠক িছল। িক িটপলার মেন কেরন এই
ওেমগা পেয় টই হে ‘গড’। ধু তাই নয়, যী র অেলৗিকক জ েক (ভািজন বাথ) িতিন ব ািনক
বধতা িদেত চান যী েক িবরল xx male বািনেয়, যী র পুন ানেক ব ারন অ ানাইিহেলশন ি য়ার
সােথ তুলনা কেরেছন, ইনকারেনশন বা অবতারেক বেলেছন িবপরীতমুখী িডম ােটিরয়ালাইেজশন
প িত, ইত ািদ। এ সম রঙ- বরেঙর গালগ িনেয়ই তার সা িতক বই The Physics of Christianity
(2007)! বলা বা ল মাইেকল শারমার, িভ র
ংগর, লের
াউসসহ অেনক িব ানী এবং দাশিনকই
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িটপলােরর যুি েক খ ন কেরেছন , িক তােত অব আধুিনক ‘িব ানময়’ ি -ধেমা াদনা থেম
যায় িন, যােবও না। া িটপলােরর অেনক আেগ ১৯৭৫ সােল ি েজাফ কাপরা একই মানসপেট
িলেখিছেলন ‘The Tao of Physics’ ােচ র তাওইজেমর সােথ িব ানেক জুেড় িদেয়। চীেনর াচীন
দাশিনেকরা ইন এবং য় ান (yin and yang) নােম পর রিবেরাধী িক একীভূত স ার কথা বেলিছেলন
মা েষর মেন ভােলা-ম িমেলিমেশ থাকার সে । ি েজাফ কাপরা সই ইন এবং ইয়াংেক ঠেল িনেয়
িগেয়িছেলন কায়া টাম পদাথিবদ ার জগেত পদােথর ত স ার (dual nature of matter) বণনা হািজর
কের, পদাথ যখােন কখনও কণা িহেসেব িবরাজ কের, কখেনাবা তর িহেসেব। আধুিনক পদাথিবদ ার
শূ তার ধারণােক িমিলেয় িদেয়েছন তাওইজেমর ‘চী’ (ch’i or qi)-এর সােথ
যখন কউ জানেব য, মহাশূ
আসেল িকছু নই।

‘চী’ িদেয় পিরপূণ, তখনই কবল স অ ধাবন করেব, শূ তা বেল

মু মনার িবিশ সদ ‘অপািথব জামান’ ধম ে র মেধ ‘িব ান খাঁজার’ এই অপেচ ার িব ে
একিট িনবে িলেখিছেলন
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িব ািরত তেথ র জ

পাঠেকরা পড়ুন অধ াপক িভকটর
েরর ‘In The Name Of The Omega Point Singularity’ (Free Inquiry 27. No. 5
ডঃ লের
াউেসর ‘More dangerous
than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007) ।

August/September 2007) ; এবং
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ায়শই ধমবাদীরা ধম ে র একিট িনিদ আয়াত বা ােকর মেধ আধুিনক িব ান খুঁেজ পান। এিট
একিট হা কর অপেচ া। ওমিনভােব খুঁজেত চাইেল যেকােনা িকছুেতই িব ানেক খুঁেজ নওয়া
স ব। যেকােনা রাম- াম- য - মধু আইন াইেনর আেপি ক ত আিব ােরর অেনক আেগ
কােনা কারেণ বেল থাকেত পাের– ‘সবিকছুই আসেল আেপি ক’। িক আইন াইেনর আেপি ক
ত আিব ােরর পর সই সম রাম- াম- য - মধুরা যিদ দািব কের বেস এই বেল‘ ঁ! আিম তা
আইন াইেনর আেগই জানতাম আেপি ক তে র কথা’ তেব তা ধু হা করই নয়, য সম
িনেবিদত াণ িব ানীরা তােদর মল গেবষণার মাধ েম িনত - নতুন আিব াের পৃিথবীবাসীেক
উপকৃত কের চেলেছন, তােদর িত চরম অবমাননাকরও বেট। সবাই জােন, আেপি ক ত
আিব ােরর জ আইন াইনেক কখেনাই কােনা ধম ে র সাহায িনেত হয় িন, বরং আেপি ক
ত আিব ােরর পর পরই তা ধমবাদীরা িনজ িনজ ধম ে জুেড় দওয়ার জ নানা জায়গায় িমল
খুঁেজ পেত
করেলন। বলা বা ল , আধুিনক িব ান য সম
ে র উ র দােন এখনও অ ম,
সই সম জায়গায় ধমবাদীরাও িক আ যজনকভােব নীরব। যমন, িব ান এখনও িনি তভােব
জােন না য আমােদর এই মহািব ব , খালা নািক াট। তাই ধমবাদীেদরও কউ তােদর ঐশী
িকতাব থেক আমােদর জ ভিব াণী কের কােনা ধরেনর আেলাকপাত করেত পারেছন না। িক
আিম িনি ত য, িব ােনর কল ােণ কখনও যিদ এর উ র বিরেয় আেস, তেব সােথ সােথ ধমবাদীরা
িবিভ
াচীন ধম ে র কতক েলা অ
আয়াত অথবা াক হািজর কের এর অিত াকৃততা দািব
করেবন। মূলত িতিট
ে ই (েগাঁজা) িমল েলা পাওয়া যায় ব ািনক আিব ার েলা কাশ
পাওয়ার পর, তার আেগ নয়। এ িক ফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?

আমরা অপািথব জামােনর ম েব র সােথ সামি কভােব একমত। িতিট ে ই ধম ে ‘আধুিনক
িব ােনর’ স ান পাওয়া যায়, ব ািনক আিব ার েলা কাশ পাওয়ার পর, তার আেগ নয়। কারণ
িব ােনর দায় পেড় িন ধম
থেক দী া িনেয় আেলার স ান লাভ করেত, বরং ধম েলাই জেন
গেছ, িব ান ছাড়া তারা িটেক থাকেত পারেব না। কােজই, িনত নতুন ব ািনক আিব ার েলােক
ধম ে র সােথ জুেড় দওয়ার জ

ধমবাদীরা এখন মুিখেয় থােক। একটা সময় বাইেবল–িবেরাধী

সূযেকি ক ত
কােশর জ
কাপািনকাস, গ ািলিলও, েনার ওপর অত াচােরর ি মেরালার
চািলেয়িছল বাইেবল-ওয়ালারা, সই তারাই এখন বাইেবেলর নানা জায়গায় সৗরেকি ক তে র
‘আলামত’ পেয় যান। কারােনর ে ও একই ব াপার খােট। িকছুিদন আেগও দখতাম অেনেকই
ডারউইেনর িববতনবােদর িব ে রীিতমেতা িজহাদ
কেরিছেলন কারােনর আয়াতেক উ ৃত
কের। আজেক িববতনতে র সপে র মাণ েলা এতই জারােলা হেয় উেঠেছ য, স েলােক আর
অ ীকার করা যাে না। তাই
হেয়েছ িববতনবােদর সপে আয়াত খাঁজা। পেয়ও গেছন িকছু
িকছু। একটা ওেয়বসাইেট দখলাম, ফলাও কের চার করা হে য, কারােনর ৪ : ১, ৭ : ১১, ১৫ :
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২৮-২৯, ৭৬ : ১-২ ভৃিত আয়াত েলা নািক িববতন তে র ‘সরাসির’ মাণ। এ সম আয়ােত
‘সৃি ’ বাঝােত ‘খালাকা’ শ িট ব ব ত হেয়েছ, যার আিভধািনক অথ হে ‘ াজুয়াল চ ’ অতএব
‘ইহা িববতন’। অ মান আর কেয়ক বছেরর মেধ ধু িববতন নয়, অিচেরই তারা মাি ভাস,
কায়া টাম াকচুেয়শন, ি ং ত , প া পারিময়া, িজেনিটক কাড, িমউেটশন এধরেনর অেনক িকছুই
ধম ে পেয় যােবন (িকছু িকছু হয়ত এর মেধ ই পেয়ও গেছন)। তেব এধরেনর সম েয়র
চমৎকার খলা দিখেয়েছ িহ ধমবাদীরাই। যখন িবগত শতেকর প ােশর দশেক ডিরক হেয়ল,
হারমান বি আর জয় নারিলকার িমেল ি িতশীল মহািব তে র (Steady state theory) অবতারণা
কেরিছেলন, তখন তা ভারেতর িহ বাদীেদর মেধ তুমুল জনি য়তা পেয়িছল। কারণ এিট বেদ
বিণত ‘িচর শা ত’ মহািবে র ধারণার সােথ িমেল যায়। িক মহাজাগিতক পটভূিম িবিকরেণর
(Cosmic background radiation) খাঁজ যখন িব ানীরা পেলন, তখন তা ি িতশীল মহািব েক হিটেয়
মহািবে ারণ ত বা িবগব াঙেক ব ািনক সমােজ িতি ত কের িদল। িহ বাদীরাও সােথ সােথ
ভাল পালেট ‘িচর শা ত’ মহািব বাদ িদেয় ‘অৈ ত
’-এর খাঁজ পেয় গেলন। অথাৎ,
মহািবে র সৃি থা ক, না থা ক, িচরশা ত হাক আর না হাক, ি তশীল হাক আর অি িতশীলই
হাক সবই িক তােদর ধম ে আেছ।
ধমবাদীেদর গাঁজািমল দওয়ার এই াণা কর েচ া (সিঠকভােব বলেল ‘অপেচ া’) দেখ
বীর ঘাষ তাঁর আিম কন ঈ ের িব াস কির না বইেত খুবই মজার একিট সে র অবতারণা
কেরেছন
ধরা যাক, রা ার একিট মাতালেক এই িব াে র মেডল স েক িজ াসা করা হেলা। মাতালিট
হয়ত র - চােখ
কারীর িদেক তািকেয় থেক রা া থেক পেড় থাকা মেদর বাতলিট তুেল িনেয়
ঢক ঢক কের গলায় মদ ঢালেত
করল। তারপর অবেশেষ শূ বাতলিট রা ায় ফেল িদেয় হঁেট
চেল গল। পুেরা ব াপারিটেক িক ইে করেলই িব াে ডর সােথ গাঁজািমল িদেয় জুেড় দওয়া
যায়। মেদর বাতলিট যখন পূণ িছল, সই অব ািটেক আমােদর এখনকার সারণশীল মহািবে র
সােথ তুলনা করা যায়। মাতালিট গলায় মদ ঢেল বাতল খািল করেত
করল এই বাঝােত য,
এক সময় িবে র এই সারণ থেম যােব আর
হেব সংেকাচন। শষ পয মাতালিট শূ বাতল
রা ায় ছুঁেড় ফেল িদেয় এটাই বাঝােত চাইেছ য মহািব সং িচত হেত হেত পূেবর সম সৃি েক
ংস কের িসং লািরিট িব েত চেল আসেব।

কী অ ুত ‘মহা-িব ানময়’ িনবুি তা! বাংলােদেশ বশ ক’বছর ধেরই চলেছ এই িনবুি তার খলা,
মাতাল সাজার আর মাতাল বানােনার িনর র ি য়া। এখােন ‘ ােনর কথা’, ‘ল া’ ‘নারী’র মেতা
গিতশীল বই অবলীলায় িনিষ করা হয় মা েষর ‘ধমা ভূিত’- ত আঘাত লাগার অজুহােত, আরজ
আলী মাতু েরর ‘সেত র স ান’ আর দবী সাদ চৗধুর ীর ‘ য গে র শষ নই’ পড়ার অপরােধ
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মুি েযা া ওহাবেক ‘জুেতার মালা’ পিরেয় সারা াম ঘারােনা হয়, তসিলমােক দশ থেক িনবািসত
করা হয়, মু বুি র চচা করার জ আহেমদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৗধুরীেদর ‘মুরতাদ’
ঘাষণা করা হয়, চাপািতর আঘােত ত-িব ত হেত হয় মু মনা অধ াপক মায়ুন আজাদেক, আর
অপরপে
সরকাির পৃ েপাষকতায় ইসলািমক ফাউে ডশন থেক বর করা হয় ‘Scientific
Identification in Holy Quran’- এর মেতা ছ -িব ানময়
। ভি -রেসর বান ডেক অদৃ বাদ আর
অেলৗিককে র রমরমা বাজার তির করেত চলেছ বুকাইিল-মুর-দািনেকন- নােয়কেদর বইেয়র ব াপক
চার আর সার। বাংলােদেশর সারা বাজার এখন ‘আল- কারান এক মহা িব ান’, ‘মহাকাশ ও
কারােনর চ ােল ’, ‘িব ান না কারান’, ‘িব ান ও আল কারান’ জাতীয় ছ - ব ািনক বইেয়
সয়লাব। মু মনা এবং িশ া আে ালন মে র যৗথ য়ােস কািশত ‘ ত ভাবনা’ (চারিদক,
২০০৮) বইিটর ভূিমকায় উ ৃত হেয়েছ ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক ড. অজয় রােয়র একিট
াসি ক উি 
ােনর একমা উৎস যিদ পিব ধম
েলা হয়, তাহেল সই সমােজ নেম আসেব ব া , সমাজ
হেব জড় চতনা- িচ ায় আ , সৃি শীলতার ান দখল করেব সং ার, মূখতা, পম ূকতা আর
অ ানতা। আমােদর সমােজ দখা যাে
সং ার আর যুি িবদ ার ফসলেক আ
করার
পার িরক সহাব ান। িব ােনর যুি চাই না, চাই তার ফসল, পােশ থাক অ িব াস আর ভােগ র
কােছ আ সমপণ। এই সমােজই স ব িয়ং েম রিঙন টিলিভশন সট াপন, এবং িহি িরয়াআ া ক ােক পীেরর িচিকৎসা কে

রণ। এই সমােজই স ব অণুরসায়নিবদেদর রসায়ন চচার

পাশাপািশ তথাকিথত পীেরর পদচু ন।

সিত ই তাই। অ ুত উেটর িপেঠ সিত ই বুিঝ চেলেছ েদশ। িব ােনর এই অ গামীতার যুেগ
াত িহক জীবেন ধেমর বাঁধন মশ যখন িশিথল হেয় পড়েছ, মা েষর মেন দখা িদে নানা ধরেনর
সংশয় আর
তখনই ধমেকি ক িনবতন মূলক শাষণ ব ব া বজায় রাখার মতলেব
হেয়েছ
এক নতুন ধরেনর িনর র মগজ ধালাই। আর তা হে আধুিনক িব ােনর মাড়েক ধমেক
পিরেবশন। িকছু মা ষ রসাল চাটিনর মেতা তা খাে ও বশ। ধেমর নশায় বুঁদ হেয় মা ষ ভাবেত
িশখেছ ১৪০০ বছর আেগ লখা ‘িব ানময়’ িকতােব সিত ই বুিঝ মহা-িবে ারেণর কথা আেছ,
অথবা াচীন কােনা ােক আেছ কাল সারেণর ইি ত। ক দেব এই মাহা জািতেক মুি ?
ওমর খয়ােমর একিট কিবতার কথা খুব মেন পড়েছ
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যিদ মাতােলর িশ ােক মা াসা েলা
এিপিকউরাস, েটা, অ াির টেলর দশন- িশ ালয় হেতা,
যিদ পীর দরেবেশর আ ানা ও মাজার েলা
গেবষণা িত ান হেতা,
যিদ মা ষ ধমা তার পিরবেত
নীিত ােনর চচা করত,
যিদ উপাসনালয় েলা সবিবদ াচচা- ক
িহেসেব গেড় উঠত,
ধমতে র চচার পিরবেত যিদ গিণত বীজ- গিণেতর
উ িত সাধন করত,
ধম যা মানবজািতেক িবভ কের তা
‘মানবতা’র ারা িত ািপত হেতা,
পৃিথবী তাহেল বেহে পিরণত হেতা,
পরপােরর বেহ িবদায় িনত,
ম- ীিত মুি - আনে জগৎ পিরপূণ হেতা িনঃসে েহ।

ওমর খয়াম ব বছর আেগ য কথা বেলিছেলন, বাংলােদেশর জ
সকথা েলা আজও কী িনদা ণ
219
সত ! ত ভাবনায় ড. অজয় রায় যভােব িলেখিছেলন , তার সােথ র িমিলেয় আমােদরও বলেত
ইে কের, ওমর তুিম আর একবার আেসা এই দেশ, সং ারা
এই দেশ, ফেতায়াবাজেদর এই
দেশ আজ তামার বড় েয়াজন।
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সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (স াদনা), ত ভাবনা, চারিদক, ২০০৮
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স ম অধ ায়

ধমীয় নিতকতা
মানবজািতর অ যেকােনা গাে র লােকর চেয় ধেমর বতক ও চারেকরাই িছেলন ইিতহােস যাবতীয়
গিত ও যু িব েহর কৃত কারণ।
 এডগার অ ালান পা

ছাটেবলায় এক ভ েলােকর বাসায় যতাম। ানী- ণী িক রিসক মা ষ। পশায় অধ াপক।
আমােদর সােথ িশ , সািহত , ধম আর িব ােনর িবিভ িবষয় িনেয় খুব আ হ ভের আেলাচনা
করেতন। তার বািড়র নাম িছল’সংশয়’। একিদন না পের িজ াসাই কের ফললাম’সংশয়
কন?’ উিন উ ের হেস বলেলন’সংশয়ই হে সকল ােনর উৎস। মা ষ চাখ- কান ব কের
য যা বেলেছ তা িব াস না কের সংশয় কাশ কেরেছ বেলই আমােদর সভ তা আজ এতদূর
এিগেয়েছ।’ সিত ই তাই। ইিতহােসর িদেক তাকােনা যাক। টেলিমর ‘পৃিথবী- কি ক’ মতবােদ
কাপািনকাস আর গ ািলিলওরা সংশয় কাশ করেত পেরেছন বেলই টেলিমর মতবাদ একসময় ভুল
মািণত হেয়েছ। পদাথিব ানীরা একসময় ‘ইথার’ নামক কা িনক মাধ মিটর অি ে সে হ কাশ
কেরেছন বেলই পরবতীকােল হাইেজেনর তর -ত আর ম া ওেয়েলর তিড়ৎ-চু কীয় ত েক সিরেয়
আেলার কৃিতেক ব াখ া করেত পদাথ িব ােন জায়গা কের িনেয়েছ া , আইন াইন আর গিলর
ত েলা। হাটন আর লােয়লরা ৬০০০ বছেরর পুেরােনা পৃিথবীর বয়েসর বাইেবেলর ব েব সংশয়
কাশ কেরিছেলন বেলই িমথ া িব াসেক সরােত পেরিছেলন মা েষর মন থেক। এভােবই সভ তা
এেগায়। অেনেকই তক করেত এেস িনেজর িব ােসর পে
কােনা মাণ উপ াপন করেত পােরন
না; তখন খুব ভি গদ গদ িচে িনর ’িব ােস িমলায় ব , তেক ব দূর’ অথবা ‘মানেল তাল গাছ
আর না মানেল গাব গাছ’ ধরেনর বাক াবলী ব বহার কেরন। এ যন ডুব মা েষর শষ খড় টা
আঁকেড় ধের অেনকটা যুি হীনভােবই অ -িব ােসর পে সাফাই গাওয়ার ঐকাি ক েচ া। িক
যারা এধরেনর ব ব হািজর কেরন তারা বােঝন না য, ‘িব ােস িমলায় ব ’ এধরেনর ভাবনা িনেয়
বেস থাকেল আজও বাধকির সূয পৃিথবীর চািরিদেকই ঘুরত। সভ তার অিনবায গিত আসেল
িব ােসর িবপরীেত, যুি র অিভমুেখ। ক ােরন আম ং তাঁর ‘The Battle for God’ বইেয় যিটেক
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একটু
গ ীর ভাষায় বেলেছন'িমেথাস থেক লােগাস- এর িদেক’220। এ সে গৗতম বুে রও
একিট চমৎকার উি রেয়েছDoubt everything, and find your own light. গৗতম বুে র উি িট যন
আধুিনক যুি বাদীেদর সংশয়ী দৃি ভি রই এক সংগিঠত প যিট আসেল বলেছ, কােনািকছুই
িবনা ে মেন িনও না! সই একই সংশয়বাদী ভাবনার কাশ আমরা দখেত পাই আধুিনককােল
নীের নাথ চ বতীর কিবতায়
বরং ি মত হও, আ া রােখা ি তীয় িবদ ায়।
বরং িব ত হও ে র পাথের।
বরং বুি র নেখ শান দাও, িতবাদ কেরা।
অ ত আর যাই কেরা, সম কথায়
অনায়ােস স িত িদও না।
কননা, সম কথা যারা অনায়ােস মেন নয়,
তারা আর িকছুই কের না,
তারা আ িবনােশর পথ
পির ার কের।

সংশয়বাদ িনেয় সামা কিট কথা খুব হালকাভােব হেলও থেমই সের নওয়া হেলা এ কারেণ য,
আজ আমরা সংশয়বাদী দৃি েকাণ থেক িবে ষণ করব, ব বে দ কের দখব আমােদর সমােজর
একিট ব ল- চিলত িমথেক, যিট ছাটেবলা থেকই আমােদর িশিখেয়েছ, ধম পালন করা ছাড়া
কখেনাই ভােলামা ষ হওয়া স ব নয়, স ব নয় স িরে র অিধকারী হওয়া।
ধম ও নিতকতার িখচুিড় বনাম ঢ় ব বতা
াচীনকাল থেকই ঈ েরর িত অগাধ আ গত এবং ধম িব াসেকই মা েষর নিতক চির গঠেনর
একমা অবল ন বেল মেন করা হেয়েছ। পা াত িবে গাড়া ি ধেমর অ সারীরা সংগিঠত হেয়
অেনক আেগ থেকই মগজ ধালাই করেত
কেরেছ এ কথা চার কের য, ধম
েলা আর
তােদর ঈ রই একমা নিতকতা িবষেয় শষ কথা বলার অিধকার রােখ। ধম
েলােত যভােব
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ক ােরন আম ং তাঁর ‘Battle for God’ বইেয় বেলেছন, মা েষর িচ াধারা
অনািদকাল থেকই িবকিশত হেয়েছ পির ার িট ধারায়। এর একিট হে ‘িমেথাস’ এবং অপরিট ‘ লােগাস’ । িমেথাস এেসেছ ইংেরিজ
‘িমথ’ থেক, আরও গভীের গেল পাওয়া যােব ‘musteion’। িমেথর মূল িতশ
েলা হেলা mystery এবং mysticism, যা কাশ কের
রহ ময়তা, ে য়তা এবং অতীি য়তােক। ক ােরন আম ং- এর চােখ িমথ হে কতক েলা রীিত- নীিত, আচার অ ান ও
সং ার য েলার কােনা যুি
া
মাণ কখেনা পাওয়া যায় না। এ েলা মানব মেন জায়গা কের িনেয়েছ ফ কতক েলা িব ােসর
কাঁেধ ভর কের। আর আম ং ি ক শ লােগাসেক বণনা কেরেছন ‘ যুি
া ’, ‘ মাণসােপ ’, ‘িব ানিভি ক’ শ ক’িটর সাহােয ।
িতিন বেলন আধুিনক িবে ব ািনক অ গিত, গিত আর উ য়েনর মূেল রেয়েছ ‘ লােগাস’যা ান ও যুি র মাপকািঠেত কৃত
বা বতার পিরচায়ক। িব ািরত তেথ র জ
দখুন, লখেকর কথা, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অিভিজৎ রায়, অ র কাশনী,
২০০৫।
Karen Armstrong, The Battle for God, Ballantine Books , 2001;
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পথ দখােনা হেয়েছ, স েলা অ ভােব অ সরণ করাই হেলা নিতকতা221। আমােদর দিশ সং ৃিত
তা আবার এ েলােত সবসময়ই আবার আরও একধাপ এিগেয়। অেনক বাসায় দেখিছ সই
ছেলেবলা থেকই ছাট ছেলেমেয় েলার মাথা িবগেড় িদেয় বাংলা শখার আেগই বাসায় জুর রেখ
আরিব পড়ােনার বে াব করােনা হয়, নয়ত হির-কীতন শখােনা হয় আর নিতক চির গঠেনর
মূলম িহেসেব তাতা পািখর মেতা আউরােনা হয় িনর বাক াবলী’অ াই বাবু, এ েলা কের না।
আ াহ িক গানাহ িদেব’। ছাটেবলা থেকই এইভােব নিতকতার সােথ ধেমর িখচুিড় একসােথ
িমিশেয় এমনভােব ছেলেমেয়েদর খাওয়ােনা হয় য তারা বড় হেয়ও আর ভাবেতই পাের না য ধম
মানা ছাড়াও কােরা পে ভােলা মা ষ হওয়া স ব। িক সিত ই িক ধেমর সােথ নিতক চির
গঠেনর কােনা বা ব যাগােযাগ আেছ? নামাজ, রাজা, হজ, জাকাত, কৃ লীলা, তবিলগ জামাত
ইত ািদর মাধ েম গণমা েষর নিতকতা উ য়েনর যতই চ া করা হাক না কন, পৃিথবী জুে ড় ধেমর
নােম মারামাির, হানাহািন, িহংসা, শাষণ, িনযাতন, দাির আর স ােসর িব ার দেখ বাঝা যায় য,
ঈ ের িব াস আসেল কােনা িবশাল অ ে রণা হেয় মা েষর মেধ কখেনাই কাজ কের িন। কারণটা
অিত পির ার। ঈ ের িব ােসর মাধ েম মরািলিট বা নিতকতা অজেনর চ া করা আসেল সাজা
পেথ ভাত না িগেল কােনর চািরিদেক হাত ঘুিরেয় ভাত খাওয়ার মেতান। েত ক ধমই বলেছ িবধাতা
ভােলা মা ষেক পুর ৃত কেরন আর পাপী-তাপী-নীিতহীনেদর শাি দন। বাঝাই যায়, পুর ােরর
লাভটাই এখােন মুখ । নিতকতা বাদ িদেয় অ যেকােনা উপােয় আ াহেক তু কের পুর ার লাভ
করেত পারেল কােনা বা াই আর নিতকতার ধার ধারেব না। একটু ঠা ডা মাথায় িচ া করেলই
বাঝা যায় য, রাম-নাম, হিরেবাল, পাঁঠা বিল, কারবািন, নামাজ, হজ, কারান তলাওয়াত, পূজা, য
এই সম ব াপার েলার মাধ েম মা ষ আসেল নিতকতার কােনা ধার না ধের িবধাতার তুি লােভর
েচ ােতই ম । মা েষর িত আর সমােজর িত যােদর অব া আর ব না বিশ, তারাই িক
বিশ- বিশ ‘আ া-আ া’ কের। ম া, জ জােলম, পুরী, বারাণসী, িত পিত, এসব পিব ান দশেন
রেয়েছ জীবেনর সব পাপ ধুেয় িগেয় পরকােল গবাসী হওয়ার িনি ত গ ারাি ট। কািট টাকার
চারাকারবারী তাই ধুমধাম কের পূজা-য কের নয়ত, শষ বয়েস এলাকায় মি র/মসিজদ গেড় দয়
েগ/েবেহশেত একটা ট বুিকং দবার আশায়।
উপর , যুি আর িব ােনর অ গিতর সােথ সােথ সমাজ সেচতন মা ষ আজ বুঝেত িশেখেছ য,
ঈ র এক অথহীন অলীক ক না মা । রা ল সাংকৃত ায়েনর ভাষায়’অ ানতার অপর নামই হেলা
ঈ র।’ কােজই অ ানতােক পুঁিজ কের ঈ র নামক িমথ া-িব ােসর মুলা ঝুিলেয় মা েষর নিতক
চির গঠেনর কািহিন আজ অেনেকর কােছই ‘িশ েতাষ ছড়া’ ছাড়া আর িকছু নয়। বা া ড রােসল
তাঁর ‘ হায়াই আই অ াম নট আ ি ান’ ে বেলন222
ধম স েক
221

222

ধরেনর আপি করা যায় বৗি ক এবং নিতক। বৗি ক আপি অ সাের বলা যায়

‘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

বা া ড রােসল, আিম কন ধমিব াসী নই, ভাষা র : অিরন ভা িড়, দীপায়ন, ২য় সং রণ, জা য়াির ২০০৪।
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য, কােনা ধমেকই ব সত বেল মেন নওয়ার কােনা যৗি ক কারণ নই এবং নিতক আপি
অ সাের বলা যায় ধেমর উপেদশ েলা এমন সময় থেক উেঠ এেসিছল যখন মা ষ বতমান যুেগর
থেকও অেনক িন ুর িছল। ফেল দখা যাে এই উপেদশ েলা অমানিবকতােক িচর ন করার জ ই
তির। যিদ এই িচর ন ব াপারিট হেণ মা ষেক বাধ না করা হেতা, তেব মা েষর নিতক
িবেবকেবাধ বতমােন আরও অেনক উ ত হেতা।

এই বইেয়র লখক েয়র জেনরই ই টারেনেট ধািমকেদর নানা ( )যুি র সােথ পিরচেয়র িত
অিভ তা রেয়েছ। একবার এক ওেয়বসাইেটর জ
ব ািনক দৃি েকাণ থেক ধম এবং নিতকতার
মধ কার িবিভ অসংগিত িনেয় লখা
কেরিছেলন অিভিজৎ রায়। লখা
করেত না করেতই
এক ধািমক ভ েলাক সখােন ার ছেড় তেড় আসেলন এই বেল
এেদর মেতা ব ি বগ যুগ যুগ ধের এেসেছ এবং ভূত হেয় চেল গেছ। এেদর স েক কারােন উে খ
রেয়েছ য, তারা অ ও ববর। এেদর দেয় সীলেমাহর এঁেট দওয়া আেছ। তারা িকছুই দখেত পায়
না এবং নেত পায় না। ধু াণীর মেতা হা া হা া রব তােল।

কারােন যিদ সিত ই এমনিট বলা থােক (এবং কারােন সিত ই অিব াসীেদর অ /ববর, এবং এেদর
দেয় য সীলেমাহর এঁেট দওয়া আেছ তা বলা আেছ; দখুন রা ২ : ৭, ৪ : ১৫৫, ৭ : ১০০, ৭ : ১০১,
৯ : ৯৩, ১৬ : ১০৮, ৩০ : ৫৯, ৪৫ : ২৩ ইত ািদ) বলেতই হয় মহান সৃি কতার িচেবাধ সিত ই
শংসনীয়। কবল ধম মািন না বেলই ভ েলাক আমােদর ‘অ ’ ও ‘ববর’ বেলেছন, আর মাণ
প
‘সা ী গাপাল’ মেনেছন তার িচর-আরাধ ওই ধম েকই। ধু য কারােনই অধািমকেদর স ে
এধরেনর িবেষাদগার করা হেয়েছ তা ভাবেল ভুল হেব। শ রাচায মুখ দাশিনকেদর াচীনকােলর
নাি ক বাদী চাবাক দশনেক ‘ লাকায়াত’ বা ইতর লােকর দশন িহেসেব িতি ত কের তু -তাি ল
করার বণতািটর কথা এে ে িবেবচনা করা যেতই পাের। এমনিক চাবাক দশেনর উৎপি স ে ও
বলা হয় য, মহাভারেতর এক চির রা স চাবােকর নাম থেকই নািক চাবাক দশেনর উৎপি
হেয়েছ। মহাভারেত আেছ, চাবাক িছল েযাধেনর ব ু এক রা া রা স।
ে ে র যুে জেয়র পর
চাবাক া েণর ছ েবশ ধারণ কের যুিধি রেক ািতঘাতী িহেসেব িধ ার জািনেয় আ ঘাতী হেত
েরািচত কেরিছল। িক উপি ত া েণরা তােদর অতীি য় মতায় চাবােকর চালািক ধের ফেল
যুিধি রেক র া কেরন। বাঝাই যায়, াচীন ভাববাদীরা এই নাি ক বাদী দশনিটর িত সাধারণ
মা েষর ঘৃণা সৃি র উে ে ই এমন ঘৃণ চিরে র রা েসর সােথ দশনিটেক জুেড় িদেত সেচ
হেয়িছেলন। আেরকিট উদাহরণ দিখ।
মহাভারেতর শাি পব। এক ধনী বিণক রেথ যাওয়ার সময় এক া ণেক ধা া মের িদল। ু
া ণ অপমােনর ালা ভুলেত আ হত া করার কথা িচ া করল। দবরাজ ই
া েণর আ হত ার
মেধ সবনােশর সে ত দখেত পেয় িশয়াল সেজ হািজর হেলন। া ণেক তার প জীবেনর নানা
ঃখ- দশার কথা বেল মানবজীবেনর জয়গান গাইেলন। জানােলন অেনক জে র পুেণ র ফল স ল
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কের এই মানব জ পাওয়া। এমন মহাঘ তম এই মানবজীবন আর তার ওপর আবার া ণ! এমন
জীবন পাওয়ার পরও িক কউ আ হত া কের? কােজই অিভমােন আ হত া করা মােটই বুি মােনর
কাজ হেব না। িশয়াল বলল, স িনেজও আেগর জে
া ণ হেয় জে িছল। িক সই জে
স
চূড়া মূেখর মেতা এক মহাপাতেকর কাজ কেরিছল বেলই আজ এই িশয়াল জ । চূড়া মূেখর মেতা
কাজিট কী? এ বােরই িক বিরেয় এল নীিত কথা
অহমাংস পি তেকা হতুেকা দবিন কঃ।
আ ীি কীং তকিবদ অ রে া িনরািথকাম।।
হতুবাদা বিদতা ব া ংসৎ হতুমৎ।
আে া া চ অিভব া চ া বােক ষু চ ি জা ।।
নাি কঃ সবশ ী চ মূখঃ পি তমািনকঃ
ভা ইয়ং ফলিনবৃি ঃ শৃগাল ং মম ি জ (শাি পব ১৮০/৪৭-৪৯)
(অথাৎ, আিম িছলাম এক বদ সমােলাচক পি ত। িনরথক তকিবদ ায় িছলাম অ র । িবচার সভায়
িছলাম তকিবদ ার ব া। যুি বেল ি জেদর
িবদ ার িব ে আে াশ মটাতাম। িছলাম িজ া
মেনর নাি ক, অথাৎ িকনা পি ত ািভমানী মূখ। হ া ণ, তারই ফল প আমার এই িশয়াল জ ।)

বাঝাই যায়, বিদক যুেগও যুি বাদীেদর সংশয়, অযািচত
আর অনথক তক-িবতক একটা
‘ফ া র’ হেয় উেঠিছল। ‘পি ত ািভমানী মূখ’এধরেনর লেবল এঁেট িদেয় বদ-সমােলাচকেদর
িতহত করার েচ া তারই ইি ত বহন কের। আজেকও িক এ দৃি ভি র খুব একটা পিরবতন
হেয়েছ? য ভ েলাকিট অিভিজৎ রায়েক ধম ে র সমােলাচনা করার জ ‘অ ’ বা ‘ববর’ িহেসেব
িচি ত করেছন, স ধরেনর লাকজেনর িক আজও সমােজ অভাব নই, নাি ক নেলই তারা
িচৎকার কের ওেঠন’ও তুিম নাি ক! তেব তা তুিম যা ই া তাই করেত পােরা! তামার তা চির
বেল িকছু নই’। এরা আসেল নাি কেদর মা ষ বেলই মেন কেরন না, ভােলা-মা ষ ভাবা তা অেনক
পেরর কথা। িক , নাি ক মােনই িক অৈনিতক, চির হীন, ল ট গােছর িকছু? এমনই ভােব ভাবার
মােটই কােনা কারণ নই। নাি করা আসেল নােকর সামেন থেক ঈ র নামক মুলািট সিরেয়
বা বস তভােব ‘মরািলিট’ বা নিতকতােক দখার প পাতী। ঈ েরর ভেয় নয়, একিট
র এবং
সমাজ গেড় তুলার েয়াজেনই মা েষর চুির, লা ট , খুন, ধষণ িবসজন িদেয় সামািজক
মূল েবাধ েলা গেড় তালা দরকার। নয়ত সমােজর িভি মূলই য একসময় েস পড়েব! কােজই
অধািমকেদর চােখ ‘ নিতকতা’ বেহে যাওয়ার কােনা পাসেপাট নয়, বরং িনতা ই সামািজক
আব কতা। ধমা রা যেহতু সামািজক-মূল েবােধর এই িবষয় েলা এেকবােরই বুঝেত চান না, তাই
তােদর মেধ যু , দা া, িজহাদ, মারামাির লেগই আেছ। ১৯৭১ সােলর মুি যুে র কথাই ধরা যাক।
সারা বাংলা হতিব ল হেয় দেখেছ িকছু ধমা মা ষ ধম র া করার নােম কী কের প র ের নেম
যেত পাের।

170

এক ভ েলাকেক িচনতাম। ঢাকা িব িবদ ালেয়র অধ াপক। সােত-পাঁেচ নই; সাদা চােখ দখেল
িনতা ভােলামা ষ বেলই মেন হেব। িক ভু েভাগীরা জােনন য একা ের ভ েলাক এেহন
ম নই
য কেরন িন। সসময় এমনিক িতিন ফেতায়া িদেয়িছেলন এই বেল য, খান- সনারা যিদ কােনা বাঙািল
মেয়েক ধষণ কের তেব সিট অ ায় বেল িবেবিচত হেব না, ব নারীরা পাক-বািহনীর জ ‘মােল
গিনমত’, কারণ তারা ইসলােমর জ লড়েছ। এমন নয় য ভ েলাক মূখ িছেলন, অথবা িছেলন
বুি হীন। বরং সৎ এবং দয়বান িহেসেবই একটা সময় তার খ ািত িছল; িক এই আপাতদৃি েত
‘স ন’ ব ি ও ফ ধেমর িত ভােলাবাসায় অ হেয় নেম গেলন প র ের। উিন ভেবিছেলন
পািক ান ভেঙ গেল ইসলাম হেব িবপ । তাই ধম বাঁচােত যা যা করা দরকার সবই কেরেছন। এমনিক
খান সনােদর সােথ পা া িদেয় তার িব ে ধষেণর অিভেযাগও আেছ। ব াপারিট অেনেকর কােছ
অিব া মেন হেলও অিতমা ায় ধম বণেদর জ এধরেনর কাজ খুবই াভািবক। অেনক সময়ই
মানিবকতার চেয় তােদর কােছ ধমেবাধটাই বড় হেয় দাঁড়ায়। এই ভ েলােকর কথা ভাবেলই নােবল
িবজয়ী পদাথিবদ ি েফন ওয়াইনবােগর িবখ াত উি িট মেন পেড় যায়223
ধম মানবতার জ এক িনমম পিরহাস। ধম মা ক বা নাই মা ক, সবসময়ই এমন অব া থাকেব য
ভােলা মা েষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মা েষরা খারাপ কাজ করেছ। িক ভােলা মা ষেক
িদেয় খারাপ কাজ করােনার ে ধেমর জুিড় নই।

ধু একা েরর মুি যু ই তা কবল নয়, বছর কেয়ক আেগ জরােট ঘেট যাওয়া মমাি ক দা া, আর
তারও আেগ অেযা ায় বাবির মসিজদ ভেঙ িশবেসনােদর তা ব নৃত ধেমর এই ভয়াবহ পিটেকই
রণ কিরেয় দয়। অপরপে নাি কেদর যেহতু এই অিতমানিবক স া- কি ক নিতকতায় কােনা
িব াস নই, ফেল একজন িন াবান নাি ক সিত কার অেথ গেড় উঠেত পােরন একজন যথাথ থািবেরাধী মা ষ িহেসেব। মন তুরহান নােম এক লখক মািসক দশ পি কার ৪ নেভ র ২০০২
সংখ ায় ‘নাি কতার সং া’ শীষক বে িলেখিছেলন224 ‘নাি কেদর অিব াস তাই ধু
অিতমানিবক স ায় নয়, তারেচেয় অেনক গভীের, িতিন অিব াস কেরন থাগত সভ তার ায় সম
অপিব ােস। সবিকছুই তারা যুি িদেয় িবচার কের দখেত চান।’ এর মেধ িকছুটা হেলও য সত তা
নই তা নয়। তেব ভােলামা ষ হান, আর নাই হান এটা িক িঠক য নাি ক বা অধািমকেদর মেধ
থেক কখেনাই আল-কােয়দা, তািলবান, হরকত-উল-িজহাদ, রাজাকার, আলবদর বা িশবেসনােদর
মেতা সা দািয়ক িত ােনর সাংগঠিনক প দখা যায় না। যতিদন ধম থাকেব, ঈ ের িব াস থাকেব
ধেমর সা দািয়ক এই সাংগঠিনক পিটও িক বজায় থাকেব পুেরামা ায়। কােজই যতিদন মা েষর
আ গত ঈ র এবং মা েষর মেধ িবভ হেয় থাকেব ততিদন তা মা ষেক াধীনভােব আর
িব ানস তভােব নিতকতা ও মূল েবাধ অজেন বাধা দেবই। বেহে র লােভ বা ঈ রেক তু করার
223
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‘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.

নাি কতার সং া, মন তুরহান। দশ ৪ নেভ র, ২০০২।
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জ নয়, মা ষেক ভােলােবেস মা েষর জ কাজ করার েচ া যিদ আ িরক হয়, তেবই গেড় উঠেব
সবজনীন মানবতাবাদ। স িত এর েচ া
ও হেয়েছ। ঈ রেকি ক িমথ ার বসািত মন থেক
সিরেয় ধু মা েষর জ মা েষর কাজ করার বাসনা িনেয় পৃিথবী জুেড় নতুন শতেকর আধুিনক
মতবাদ িহেসেব এেসেছ িহউম ািনজম। এমনিক আমােদর পা বতী দশ ভারেত মানবতাবাদী সিমিত
এবং যুি বাদী সিমিত অিফস আদালেতর ফেম বা িবেয়র রিজে শেন ‘িহ ’, ‘মুসিলম’ এই
শ েলার পাশাপািশ ধেমর জায়গায় ‘ম
’ শ িট ব বহােরর আইিন অিধকার আদায় কেরেছ225।
এ সে ভারতীয় যুি বাদী বীর ঘােষর একিট চমৎকার উি তার ‘অেলৗিকক নয়, লৗিকক ( থম
খ ) ’ থেক ব তুেল িদি 226
আ েনর ধম যমন দহন, ছুিরর ধম যমন তী তা তমনই মা েষর ধম হওয়া উিচত ম ে র
িবকাশ সাধন। আর স িহেসেব নামাজ না পেড়ও বা শিন শীতলার পূজা না কেরও আমরা যুি বাদী
নাি েকরাই কৃত ধািমক, কারণ আমরা ম ে র চরম িবকাশ চাই।

ধম

েলা িক সিত ই নিতকতার ধারক এবং বাহক?

ইদানীং এক নতুন ধরেনর গিতবাদী (নািক িবধাবাদী?) আে ালন
হেয়েছ, যার মূলম হেলা
ধম নয়, কবল মৗলবাদেক আঘাত কেরা। মু মনা যুি বাদীেদর অেনেকই দখিছ বুেঝ হাক, না
বুেঝ হাক এ চারণায় গা ভািসেয় িদেয় রাজৈনিতক নতােদর মেতাই সা াের বলেছন : ‘শরীেরর
শষ র িব িদেয় হেলও মৗলবাদ খব’, যন মৗলবাদ ব াপারিট হঠাৎ কেরই আকাশ থেক
আিবভূত হেয়েছ মহী হ আকাের  কােনা িশকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধমেক শা ত িচর ন আর
225

226

‘ধম’

যেহতু ব ি গত ব াপার তাই ধমিনরেপ দেশ ধমীয় পিরিচয় জানােনা জ ির নয় বেল ধমিনরেপ মানবতাবাদীরা মেন কের।
িক সম া হেলা, যারা কােনা ধম মােনন না তারা চা ির বা িশ ার ে কলামটা খািল রাখেত চাইেলও অতীেত আপি উেঠেছ নানা
জায়গায়। এমনিক ফম বািতল করা হেয়েছ ‘অস ূণ’ বেল। সই সময় ব মা ষ ার হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সিমিতর। এই সময়
থম এই সিমিত Humanists’ Association of India সি য় হয় মানবতােক ধম িহসােব িত া করেত, সটা ১৯৯২- ৯৩ সােলর িদেক। দেশর
রাজৈনিতক নতােদর কােছ ও সংবাদপে র দ ের যাগােযাগ কের ঘটনািট জানােনা হয়। যােত একজন মা ষ িনেজর ধম ‘মানবতা’
বলেত পাের তার জ সরকাির কােনা িনয়ামাবলী বা গাইডলাইন আেছ িকনা তা
ভােব জানেত চাওয়া হয়। উ ের সবাই বেলন য
এভােব নতুন ধম তির করা স ব নয়। তারপর মানবতাবাদী সিমিত সরাসির িচিঠ পাঠায় জািতসংেঘর অিফেস। উ র আেস দির না
কেরই। ইউএনও তােদর Human rights এবং Religious rights সং া যাবতীয় বই ও কাগজপ পািঠেয়
জািনেয় দয় ‘১৯৮১’- এর
জনােরল অ ােস িলেত রা সংঘ ঘাষণা কেরেছ িতিট মা েষর যেকােনা ধমমত হণ ও চচা করার াধীন অিধকার আেছ। তারপরই
এই আইিন লড়াইেত যৗথভােব নেম পেড় ভারেতর মানবতাবাদী সিমিত ও যুি বাদী সিমিত। জািতসংঘেক িচিঠ িদেয় জানােনা হয় য
ভারত জািতসংেঘর সদ
দেশর অ তম হওয়া সে ও চিলত ধেমর বাইের অ ধমেক এখােন ীকৃিত দওয়া হয় না। িহউম ািনজমকও ধম বেল ীকার করা হয় না। িক যেহতু ইউএনও তার গাইডলাইন পািঠেয় িদেয়েছ, আমরা ইউএনও- এর অ গত দশ িহেসেব
মেন কির মানবতা আমােদর ধম হেত কােনা বাধা নই। এবং আইিনভােব এই ধমমতেক হণ করার অিধকার ভারেতর নাগিরেকরা
িত া করেত পারেব। এই িচিঠর িতিলিপ পাঠােনা হয় রা পিত, উপরা পিত, ধানম ী, রা ম ী, আইনম ী, সংসদিবষয়ক ম ী ও
পি মবে র মুখ ম ী ছাড়াও িবেদিশ দূতাবাস েলােতও। তারপর ভারেতর মানবতাবাদী সিমিতর সহায়তায় কােট িগেয় affidavit কের
দেল দেল ছেলেমেয় Humanism- ক ধম িহেসেব হণ কের (১৯৯৩- এর ১০ িডেস র)। িব ািরত তেথ র জ
দখুন : মা েষর ধম
মানবতা, িম া প নাভন, ই বাংলার যুি বাদীেদর চােখ ধম, পুনঃ মুি ত, মু মনা .।
অেলৗিকক নয়, লৗিকক, থম খ , বীর ঘাষ, দ’জ পাবিলিশং
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জনকল াণমূলক বেল মেন কেরন আর যত দাষ চাপােত চান কবল ওসামা িবন লােদন, গালাম
আজম, আদভানী িকংবা ‘ মৗলবাদ’ নামক ন েঘাষিটর ঘােড়, তােদর থেম খাদ ‘ মৗলবাদ’
শ িটেকই িবে ষণ কের দখেত বিল। ‘ মৗল’ শে র অথ মূল থেক আগত, বা ‘মূল স ীয়’। আর
‘বাদ’ শে র অথ য ‘মত’, ‘ত ’ বা ‘িথওির’, তা তা আমরা জািনই। তা হেল ‘ মৗলবাদ’ শে র
কৃত অথ কী দাঁড়ােলা? দাঁড়ােলা’মূল থেক আগত ত ’। কান মূল থেক আগত ত ? শষ পয
ওই ধম ে র গাঁড়া মূলনীিত েলা হেত আগত ত । কােজই িবচার-িবে ষণ করেত িগেয় িক থেলর
িবড়াল িঠকই বিরেয় পড়েছ য, ধমশাে র মূলনীিত েলােক চরম সত বেল যারা মেন কেরন, তারাই
শষ পয মৗলবাদী হন। মৗলবাদ শে র ইংেরিজ িতশ হেলা ‘Fundamentalism’। এর সং া
িদেত িগেয় অ েফাড িডকশনািরেত বলা হেয়েছ’Strict maintenance of traditional scriptural
beliefs’; চ াস িডকশনাির শ িট স েক বলেছ ‘Belief in literal truth in Bible, against evolution
etc.’। কােজই ধমেক বাদ িদেয় মৗলবাদ খবার চ া অেনকটা িবষবৃে র গাড়ায় পািন ঢেল তােক
বাঁিচেয় রেখ আগায় কাঁিচ চালােনার েচ া, িনছক ভ ািম। স ত তসিলমা নাসরীন একবার একিট
ইংেরিজ সা াৎকাের বেলিছেলন227
আিম সাধারণভােব মৗলবাদীেদর আর সইসােথ ধেমর েয়রই সমােলাচনা কেরিছলাম। আিম
আসেল ইসলােমর সােথ ইসলািম মৗলবােদর কােনা তফাৎ দিখ না। আিম মেন কির ধমই হে মূল
উৎস, যিট থেক মৗলবাদ নামক িবষা ডালপালা েলা সময় সময় িব ার লাভ কের। যিদ আমরা
ধমেক অ ত রেখ দই, কবল মৗলবাদ নামক একিট ডালেক ছঁেট ফলেত সেচ হই, দখা যােব
িকছু িদন পর মৗলবােদর আেরকটা শাখা অিচেরই বেড় উেঠেছ। আিম খুব পির ারভােবই এিট
বলিছ কারণ, িকছু উদারপ ী লাকজন আেছন যারা এধরেনর ে ইসলামেক িডেফ ড কেরন আর
সম সম ার জ
কবল মৗলবাদীেদর ঘােড় দাষ চািপেয় িদেয় া হন। িক ইসলাম িনেজই
তা নারী- িনযাতনকারী। ইসলাম িনেজই তা গণত সমথন কের না আর সম মানিবক অিধকার
হরণ কের।

আমােদর এক পিরিচতজন আেছন স লার এবং গিতশীলতার দািবদার। িক তসিলমার এই
সা াৎকার পেড় তার যন িপি
েল গল! তসিলমা ‘ ােলা’, তসিলমা ‘িনেবাধ’, তসিলমা
‘ইিডয়ট’, কী নন িতিন! বুঝলাম, তসিলমার বড় অপরাধ িতিন ধম আর মৗলবাদেক এক কের
ফেলেছন। িক তসিলমা ভুল বলেছন না িঠক বলেছন সিট িবে ষণ করেত হেল িনেমাহ সংশয়বাদী
দৃি েকাণ থেক ধম
েলার িদেক তাকােনা দরকার। আ ন ি য় পাঠক, আমরা যুি বাদী দৃি েকাণ
থেক িবে ষণ কের দিখধম
েলার সােথ মৗলবােদর সিত ই কােনা ত
যাগােযাগ আেছ
227

‘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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িকনা এবং ধম
েলা আদেপই ‘ নিতকতার ভা ার’ িহেসেব পিরিচত হওয়ার যাগ তা রােখ িকনা!
ধম
েলা আসেল কী বলেছ?
পৃিথবীেত চিলত ধমমত েলা সৃি হেয়েছ বড়েজার িবগত ২-৪ হাজার বছেরর মেধ । িহ , ইসলাম
িকংবা ি
ধম কােনাটাই স অেথ িচর ন বা সনাতন নয়। কােজই ‘সনাতন ধম’ িনছকই একিট া
িব াস। তেব সনাতন না হেলও ধম সৃি র ি য়া
িক হেয়িছল ব হাজার বছর আেগ। িব প
কৃিতর নানা েযাগদাবানল, াবন, ব পাত ভৃিতর ব াখ া খুঁজেত অসহায় হেয় আর ও েলার হাত
থেক মুি খুঁজেত মা ষ সৃি কেরিছল নানা দব- দবীর; মৃতু েক সিঠকভােব ব াখ া না করেত পের
সৃি কেরিছল অদৃ আ ার। যারা সমাজ িব ান িনেয় সামা পড়ােশানা কেরেছন তারাই এ েলা
জােনন। আর এখন পয জানা তেথ র িভি েত বলা যায়, মা েষর মেধ তথাকিথত ‘ধমিব ােসর’ সৃি
হেয়িছল িনয়া ডাথাল মা েষর আমেলযারা পৃিথবীেত রাজ কেরেছ এখন থেক ায় আড়াই ল
বছর আেগ। িনয়া ডাথাল মা েষর আেগ িপেথকানে াপাস আর িসনানে াপাসেদর মেধ ধমাচরেণর
কােনা িনদশন পাওয়া যায় িন। তেব িনয়া ডাথাল মা েষর িব াস েলা িছল এেকবােরই
আিদমআজেকর িদেনর চিলত ধমমত েলার তুলনায় এেকবােরই আলাদা। এখন থেক ৪০-১৮
হাজার বছর আেগ উ তর পুরা- র যুেগ এেস আ া, পরমা া, ধমীয় আচার আর জা িবদ া- সং া
ব াপার- াপার েলা সংহত হয়। আজেকর িদেনর ধমিব াস েলার মেধ বিদক ধেমর (িহ ধেমর
পূবসূির) উ ব হেয়িছল আজ থেক মা ৩৫০০ বছর আেগ, ইসলাম ধম এেসেছ ১৪০০ বছর আেগ,
ি ধম ২০০০ বছর আেগ, ইত ািদ। একটা সময় সামািজক েয়াজেন য ধমীয় রীিতনীিত িনয়ম কা ন
তির হেয়িছল, আজ তার অেনক েলাই কােলর পির মায় িবর, প াৎপদ, িনবতনমূলক এবং
অমানিবক বেল তীয়মান হেয়েছ। ইিতহাস পির মায় দখা যায় ফািনকান, িহ , ক ানানাইট, মায়া,
ইনকা, অ াজেটক, ওলেম , ি ক, রামান কাথািগিনয়ান, িটউটন, স , ুইড, গল, থাই, জাপািন,
মাউির, তািহিতয়ান, হাওয়াই অিধবাসীসবাই িনজ িনজ ধম অ যায়ী িনিবচাের িশ , নারী, পু ষ বিল
িদেয়েছ তােদর অদৃ
দব- দবীেদর তু করেত। এই বইেয়র পরবতী ‘িব ােসর ভাইরাস’ অধ ায়িটেত
এ িনেয় িব ৃতভােব আেলাচনা করব। এই অধ ােয় আমরা কবল চিলত এবং
পূণ ধমমত েলার
ঐশী ধম
েলােত চাখ রাখব; আমরা িনেমাহভােব িবে ষণ করার চ া করব, ধম
েলা আসেল
কী বলেছ।
যারা কারান আগােগাড়া পেড়েছন তারা সকেলই জােনন, পিব কারােনর বশ অেনকটা জুেড়ই
রেয়েছ উে জক িনেদশাবলী। যমন228
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কারান শরীফ (ব া বাদ), মাওলানা খান মুহ া দ ইউ ফ আব

াহ, সােলমািনয়া বুক হাউস।
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যখােনই অিব াসীেদর পাওয়া যাক তােদর হত া করেত (২ : ১৯১, ৯ : ৫), তােদর সােথ সংঘােত
িল হেত, কেঠার ব বহার করেত (৯ : ১২৩), আর যু কের যেত (৮ : ৬৫)। িবধমীেদর অপদ
করেত আর তােদর ওপর িজিজয়া কর আেরাপ করেত (৯ : ২৯)। অ সকল ধেমর অ সারীেদর কাছ
থেক ধমীয় াধীনতার িনযাসটু কেড় িনেয় সা াের ঘাষণা করেছ য, ইসলামই হে একমা
মেনানীত ধম (৩ : ৮৫)। এিট অিব াসীেদর দাজেখ িনবািসত কের (৫ : ১০), এবং ‘অপিব ’ বেল
সে াধন কের (৯ : ২৮); মুসিলমেদর তত ণ পয যু চািলেয় যেত আেদশ কের যত ণ পয না
অ সকল ধমেক সিরেয় ইসলািম রাজ কােয়ম হয় (২ : ১৯৩)। কারান বলেছ য ধু ইসলােম
অিব ােসর কারেণই একিট মা ষ দাজেখর আ েন পুড়েব আর তােক সখােন পান করেত হেব
গ ময় পুজ
ঁ (১৪ : ১৭)। অিব াসীেদর হত া করেত অথবা তােদর হাত- পা কেট ফলেত েরািচত
করেছ, দশ থেক অপমান কের িনবািসত করেত বলেছ‘তােদর জ পরকােল অেপ া করেছ
ভয়ানক শাি ’ (৫ : ৩৪)। আরও বলেছ, ‘যারা অিব াস কের তােদর জ
ত করা হেয়েছ আ েনর
পাশাক, তােদর মাথার ওপর ফুট পািন ঢেল দওয়া হেব যােত ওেদর চামড়া আর পেট যা আেছ
তা গেল যায়, আর ওেদর পটােনার জ থাকেব লাহার মু র’ (২২ : ১৯)। কারান ই িদ এবং
নাসারােদর সােথ ব ু টু করেত পয িনেষধ করেছ (৫ : ৫১), এমনিক িনেজর িপতা বা ভাই যিদ
অিব াসী হয় তােদর সােথ স ক না রাখেত উ ু করেছ (৯ : ২৩, ৩ : ২৮)। আ া- র েল যােদর
িব াস নই, তােদর জ
ত করা হেয়েছ ল অি
(৪৮ : ১৩)। ইসলােম অিব াস কের কউ
মারা গেল কেঠারভােব উ ািরত হেব ‘ধেরা ওেক, গলায় বিড় পড়াও এবং িনে প কেরা জাহা ােম
আর তােক শৃ িলত কেরা স ুর হাত দীঘ এক শৃ েল’ (৬৯ : ৩০- ৩৩)। আ াহর নােম যু করেত
সবাইেক উৎসািহত করা হেয়েছ এই বেল ‘এটা আমােদর জ ভােলাই, এমনিক যিদ আমােদর
অপছ হয় তবুও’ (২ : ২১৬), তারপর ‘কােফরেদর গদােন আঘাত কেরা’ আর তারপর তােদর ওপর
র গ া বইেয় দওয়ার িনেদেশর পর রেয়েছ অবিশ েদর ভােলাভােব বঁেধ ফলেত (৪৭ : ৪)।
আ াহতালা এই বেল িত া কেরেছন ‘কােফরেদর দেয় আিম গভীর ভীিতর স ার করব’ এবং
িব াসীেদর আেদশ কেরেছন কােফরেদর কাঁেধ আঘাত করেত আর হােতর সম আঙুেলর ডগা ভেঙ
িদেত (৮ : ১২)
আ াহ িজহাদেক মুিমনেদর জ ‘আব ক’ (mandatory) কেরেছন আর সতক কেরেছন এই বেল
‘ তামরা যিদ সামেন না এিগেয় আেসা (িজহােদর জ ) তেব তামােদর জ অেপ া করেছ মম দ
শাি ’(৯ : ৩৯)। আ াহ তার পয়ারা নবীেক বলেছন, ‘ হ নবী, অিব াসীেদর িব ে সং াম কেরা
আর কেঠার হও কননা, জাহা ােমর মেতা িনকৃ আবাস লই হেলা তােদর পিরণাম’ (৯ : ৭৩)।

এই হে
কারান (হািদস এবং অ া
েলার কথা না হয় বাদই থা ক আপাতত)। অেনেকই
দেখিছ িনজ িব ােস আ ুত হেয় কারানেক িনি ধায় ‘The book of guidance’ বেল মেন নন, আর
ইসলামেক মেন কেরন ‘শাি র ধম’। যারা এমনিট ভােবন, তারা িক কখনও ভেব দেখেছন য
উপেরর আয়াত েলা কউ যিদ িনি ধায় িব াস কের আর সমােজ তার বা ব েয়াগ চায় তেব তারা
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কী ধরেনর শাি এ পৃিথবীেত বেয় আনেব? িজহািদেদর কল ােণ আজেকর িবে ‘ইসলািম স াসবাদ’
(Islamic Terrorism) একিট িতি ত শ । িতিদন কাগেজর পাতা খুলেলই দখা যায় এই িজহািদ
জােশ উ ু িকছু লাক বামা মারেছ মা ষজন, বািড়-ঘর, কারখানা, রা াঘাট, যানবাহন, িসেনমা হল,
সাং ৃিতক অ ন বা সমু - সকেত। হাজার খােনক িজহািদ সংগঠন যমন আ কায়দা, ইসলািমক
িজহাদ, হামাস, হরকত-উল-িজহাদ, হরকত-উল-মুজািহিদন, জইস-মুহ দ, িজহাদ-এ-মুহ দ, তাহিরখ-এ-িনফাজ-সািরয়াত-এ-মুহ দ, আল-িহকমা, আল-বদর-মুজািহিদন, জামােত ইসলািময়া, িহজাবএ-ইসলািময়া আজ সারা পৃিথবীেত কােয়ম করেছ এক ভীিতর পিরেবশ229।
বাংলােদশ সরকার স িত (২৩ অে াবর, ২০০৯) িনিষ কের িহযবুত তাহিরেক জি বােদর
অিভেযােগ। এর আেগ িবএনিপ জামায়াত জাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল মুজািহিদন বাংলােদশ
( জএমিব), হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম বাংলােদশ ( িজ) িনিষ হয়; শাহাদাত ই আল িহকমা ও
জা ত মুসিলম জনতা বাংলােদশ ( জএমেজিব) িনিষ হয় চারদলীয় জাট সরকােরর আমেল।
বাংলােদেশ হরকাতুল িজহাদ থম আেলাচনায় আেস ১৯৯৬ সােল। ওই বছর ১৯ ফ য়াির
ক বাজার জলার উিখয়া থানার পাইনখালী ামসংল লু ডাখালীর জ েল সনাবািহনী ও পুিলশ
যৗথ অিভযান চািলেয় সশ
িশ েণর সময় ঐ সংগঠেনর ৪১ জি সদ েক অ - গালাবা দসহ
ফতার কের। ওই ৪১ জেনর মেধ একজন িবেদিশ নাগিরক ছাড়া বািকরা িছল দেশর িবিভ জলা
থেক আসা মা াসার ছা ও িশ ক। এরপর ১৯৯৯ সােলর ১৮ জা য়াির ঢাকায় কিব শাম র
রাহমােনর বািড়েত তাঁর ওপর হামলাকােল ঘটনা ল এবং পের িবিভ ান থেক আটক ১০ জি ও
িনেজেদর হরকাতুল িজহােদর সদ পিরচয় দয়। এরপর যেশাের উদীচীর অ ােন, ২০০০ সােলর
২৩ জুলাই গাপালগে র কাটালীপাড়ায় তৎকালীন ধানম ী শখ হািসনার জনসভার অদূের বামা
পুঁেত রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সােলর ১৪ এি ল রমনার বটমূেল নববেষর অ ােন, 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
করেলও ব াপক আেলাচনায়
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থম আেলার অে াবর ১৮, ২০০৫ সােলর িরেপাট অ যায়ী খাদ বাংলােদেশই ২৯ িট িকংবা তারও বিশ জি সংগঠেনর অি
রেয়েছ,
তার মেধ উে খেযাগ েলা হল : জিময়াতুল মুজািহিদন, জা ত মুসিলম জনতা, শাহাদাত- ই আল িহকমা, হরকাতুল িজহাদ আল ইসলািম,
শহীদ ন
াহ আল আরাফাত িবে ড, িহজবুত তাওিহদ, জামায়াত- ই ইয়ািহয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলািময়া, জামাতুল
ফালাইয়া তাওিহিদ জনতা, িব ইসলামী ট, জু াতুল আল সাদাত, শাহাদাত- ই- নবুওয়ত, আ াহর দল, জইেশ মা ফা বাংলােদশ, আল
িজহাদ বাংলােদশ, ওয়ারত ইসলািমক ট, জামায়াত- আস- সাদাত, আল িখদমত, হরকত- এ ইসলাম আল িজহাদ, িহজবু াহ ইসলামী
সমাজ, মুসিলম িম াত শিরয়া কাউি ল, ওয়া ইসলািমক ট ফর িজহাদ , জইেশ মুহা দ, তা আমীর উদ ীন বাংলােদশ, িহজবুল মাহাদী,
আল ইসলাম মাটায়ারস িবে ড ও তানজীম। এছাড়াও বাংলােদশ সরকার িবিভ সময় িনিষ কেরেছ চারিট আ ীকৃত ইসলািমক জি
সংগঠনেক; এ েলা হেলা : শাহাদাত- ই- আল িহকমা (২০০৪) জিময়াতুল মুজািহিদন বাংলােদশ (েজএমিব, ২০০৫), জা ত মুসিলম
জনতা বাংলােদশ (েজএমেজিব, ২০০৫) এবং হরকাতুল িজহাদ (২০০৫) ভৃিত। িবএনিপ জামায়াত জাট সরকােরর আমেল জিময়াতুল
মুজািহদীন, জা ত মুসিলম জনতা, শাহাদাত ই আল িহকমা এবং হরকাতুল িজহাদ ( িজ)েক িনিষ করা হেয়িছল। িনিষ তািলকায়
সবেশষ সংেযাজন িহযবুত তাহির।
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আেস ২০০৫ সােলর ১৭ আগ
দশব াপী একেযােগ বামা হামলা চািলেয়। পাঠকেদর অেনেকরই
হয়ত সিদনকার ভয়াবহতার কথা মেন আেছ। সিদন সারা বাংলােদেশ একনাগােড় ৬৩িট জলায়
বামার মহড়া চািলেয়িছল। মহড়ার েকাপ এমনই ব াপক িছল য অেনেকই ১৭ই আগ িদনিটেক
সসময় ‘বাংলােদেশর ৯/১১’ বেল অিভিহত কেরিছেলন। জি বােদর সােথ িব
ইসলােমর স ক
কতটু তা বাঝা হেয় গেছ বামা মহড়ার ান েলােত পাওয়া তােদর ছাপােনা িলফেলট েলা
থেকই। িলফেলট জুেড় কারান- হািদস থেক নানা উ ৃিত আর কােফর নাফরমানেদর িব ে
িজহােদর ডাক দওয়া হয়। সসময় ফরহাদ মজহার আর বদ ীন উমেররা পােলর হাওয়া অ
িদেক ঘারােনার চ া করেলও, িব
ইসলােমর সােথ জি বােদর য একটা স ক রেয়েছ, তা আর
চাপা থােক িন230। ধমিভি ক ৫িট জি সংগঠেনর কায ম িনিষ হেলও ইেতামেধ গাপেন আরও
৭০িট জি সংগঠন এেদর সােথ যু হেয়েছ। এরা একেযােগ গাপেন দশব াপী বড় ধরেনর
নাশকতা ঘটােনার জ তৎপর হেয় উেঠেছ। এেদর মূল টােগট হে যু াপরাধীেদর িবচার বানচাল
করা231।
সেচতন শাি কামী ধািমক মা ষেদর আজ আে াপলি র সময় এেসেছ, সময় এেসেছ সংশয়বাদী
দৃি েকাণ থেক
করার কন এই জি দল েলা এত ইসলািমক? কন তারা স াসী? কারা ধীের
ধীের গেড় তুেলেছ মা া ওমর, িবন-লােদন, মৗলানা মা ান, গালাম আজম, শাইখ আব র রহমান,
মুফিত হা ান আর বাংলা ভাইেদর? ক ই ন জাগায় তােদর স াসী কমকাে ? আজ অত
পির ারভােব তাই বলার সময় এেসেছএই তথাকিথত ‘পিব ’ ধম
েলা অেনকাংেশই ধমীয়
স াসবােদর মূল উৎস। তেব সইসােথ মািকন যু রা এবং পি মা দশ েলার সা াজ বাদী
দৃি ভি এবং মধ ােচ র িত দীঘিদেনর িবে ষমূলক পররা নীিতর কথাও আমােদর ভুেল গেল
চলেব না232। জনিব ংসী যু া না পাওয়া িকংবা সা ােমর সােথ আল-কােয়দার কােনা স ক না
230
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িবগত িবএনিপ জামাত সরকােরর পৃ েপাষকতার জি বােদর সই ‘ বণ’ সময় েলােত ফরহাদ মজহার আর বদ ি ন উমেররা িতি য়াশীল
ভূিমকায় অবতীণ হন। সে র ৯, ২০০৫ তািরেখ ‘আমােদর সময়’ পি কার একিট খবের কািশত হয় য, ফরহাদ মজহার সােহব স ােব
একিট আেলাচনা সভায় ব ব রেখিছেলন এই বেল১৭ই আগে র জএমিব’র বামা হামলাকারীেদর যিদ স াসী বলা হয়, তেব নািক ৭১এর মুি েযা ারাও স াসী। ধু তাই নয়, ‘ বামাবািজ স াস- জাতীয় ও আ জািতক
াপট’ শীষক এই সমােবশিটেত সা াের ঘাষণা
কেরেছন, বামাবাজেদর স াসী কমকা যিদ ‘অৈবধ’ হয় তেব নািক ৫২, ৬৬, ৬৯, ৭১- এর সকল আে ালনও স াসী কমকা । মজহার সােহব
িজহাদ ও িণসং ামেক এক কের দেখন, আর মা ীয় ত আউের সটােক সময় সময় বধতা িদেত চ া কেরন। স ােবর সই
আেলাচনা সভােত মজহার সােহব পির ার কেরই বেলেছন, ১৭ই আগে র হামলাকারীরা নািক ‘তােদর মেতা কের সমাজটােক বদলােত
চায়’। এেত নািক দােষর িকছু নই। স ত, িবন লােদেনর িত মজহার সােহব একটা সময় এতই ণমু িছেলন য, িতিন ‘িচ া’ নামক
একটা পি কায় ‘ ুেসড, জহাদ ও িণসং াম’ নােমর বে র (িডেস র, ২০০১) সমাি টেনেছন করািচর ‘উ ত’ নামক পি কায় লােদেনর
সা াৎকার থেক উ ৃিত িদেয়। চ েয়ভারা, লিলন, ািলেনর মেতা িবন- লােদনেকও একই কাতাের ফেল পুঁিজবাদী শাষেণর িব ে
‘িব বী কমেরড’ বািনেয় ছেড়িছেলন লােদনেক! ‘ গিতশীল’ এবং ‘িনরেপ ’ মজহার িব াস করেতন না ৯/১১- এর িব ংসী ঘটনায় লােদন
জিড়ত থাকেত পাের। কারণ তার ধারণা হেয়িছল, ‘মুসলমান িহেসেব িতিন িমথ া কথা বেলন না।’ ফরহাদ মজহারেক িনেয় অিভিজৎ রােয়র
একিট লখা ‘ফরহাদ মজহােরর িব াি ’ িশেরানােম দিনক ভােরর কাগেজ ছাপা হেয়িছল। ব িট মু মনা ওেয়বসাইেটও রাখা আেছ।
হািববুর রহমান, বাংলােদেশ জি হামলার আশ া, বৃহ িতবার, ০৮ এি ল ২০১০, িনউজ বাংলা।
মািকন সা াজ বাদ িবষেয় িব ািরত 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);ইত ািদ।
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খুঁেজ পাওয়া িকংবা জব-যু া না পাওয়া সে ও িনল ভােব ইরােকর ওপর য আ াসন চািলেয়েছ
তা ধু য আেমিরকার িচরেচনা সা াজ বাদী চহারাটােকই
কের তুেলেছ তা নয়, ইসলািম িব
এই আ াসনেক যেকােনা কারেণই হাক ‘ইসলােমর ওপর আঘাত’ িহেসেব িনেয়েছ। সজ
রাজৈনিতক িবে ষেণ দখা যায়, সসম দেশই ইসলািম আ ঘাতী বামা হামলার মা াটা বিশ য
দেশর সরকার ইরাক যুে বুশ- য়ারেক ন ভােব সমথন কেরেছ। প ােল াইিনেদর বি ত কের
মািকন যু রা সহ অ া পি মা দশ েলা যভােব দীঘিদন ধের ইসরােয়লেক ন ভােব সমথন
কেরেছ তাও মুসিলম সমাজেক সংঘােতর পেথ ঠেল িদেয়েছ। এই রাজৈনিতক িতি য়া আর
িতিহংসার ব াপার েলা ভুেল গেল কােনা আেলাচনাই কখনও স ূণ হেত পাের না। আেরকিট
ব াপার উে খ করাও বাধহয় এে ে অ াসি ক হেব না। রা য কীভােব ধম ও মৗলবাদেক লালন
কের, পালন কের আর সময় িবেশেষ উে
দয় তার একিট বা ব মাণ হে মািকন যু রা ।
িব ানীরা
ম সল িনেয় গেবষণা করেব িক করেব না, কৃি মভােব সংযু জীবন র াকারী য
তুেল ফলা হেব িক হেব না, ুেল িববতনবাদ পড়ােনা হেব িকনা, আর হেল কীভােবইবা পড়ােত হেব,
সবিকছুই সূ ভােব িনয় ণ করেছ সরকার। িব ানীেদর গেবষণা আর কাজকম নিতক না
অৈনিতকএ িনেয়ও উপযাজক হেয় ানগভ মত িদেত এিগেয় আসেছ সরকাির পৃ েপাষকতায়
পিরচািলত অধিশি ত পাি আর যাজেকরা। যুে র আেগ নবী-রা লেদর মেতাই ‘ঈ েরর ক র’
নেত পেয়েছ স দেশর িসেড ট; িমিডয়া, বৃহৎ পি কা গা ী আর কাশক িনধারণ কের িদে
কান খবের আমরা িব াস করব, আর কান খবর চেপ যাওয়া হেব। আসেল ‘মু িবে র’ কথা মুেখ
বেল এভােবই নাগিরক িচ, চািহদা, চতনা আর পুেরা জীবনধারােকই িনয় ণ করেত চাইেছ ধমা
শাসক ল আর ধন েবর গা ী; স অ এক ইিতহাস।
তেব মািকন সা াজ বাদ সম া হেলও আমরা মেন কির না সটা ইসলািম স াসবােদর কারণ।
ইসলািম স াসবােদর উৎস মূলত ইসলােমই িনিহত। ইিতহাস সা
দয় মহানবী মুহা দ িনেজ ৬২৪
ি াে বিন য়া কা, ৬২৫ ি াে বিন নািদর আর ৬২৭ ি াে বিন রাইজার ই িদ াইবেক
আ মণ কের তােদর হত া কেরন। বিন য়া কার ই িদেদর সাতশ জনেক এক সকােলর মেধ হত া
করা হয়233, আর বিন রাইজার ায় আটশ থেক নয়শ লাকেক হত া করা হয়, এমনিক তারা
আ সমপণ করার পরও234। হত ার ভয়াবহতা এতই বিশ িছল য, ক ােরন আম ং-এর মেতা
লখক, িযিন মুসিলম সমােজর পছে র তািলকায় শীষ ানীয় িহেসেব গণ হন, িতিন পয এধরেনর
কমকা েক নাৎিস ববরতার সােথ তুলনা কেরেছন235। ব িবে ষকই অতীেত দিখেয়েছন য, িবন
লােদন, বাংলা ভাই, গালাম আজম িকংবা মাহা দ আতাসহ শীষ স াসীরা মূল ত ইসলামেক
িনয়মিন ভােব অ সরণ কেরেছন। এ িনেয় িব ৃতভােব জানেত চাইেল পাঠেকরা মু মনায় কািশত
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Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545
Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36
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K. Armstrong Muhammad : A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.
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আকাশ মািলেকর লখা ‘ য সত বলা হয় িন’ ই-বইিট পেড় িনেত পােরন236। িক তারপেরও
অেনেকই আবার আেছন যারা ইিতহাস এবং বা বতা ভুেল কবল আেমিরকােকই সবসময় ইসলািম
স াসবােদর উৎস বেল মেন কেরন। যমন নায়াম চমি যিদও আেমিরকান সা াজ বাদ িনেয় ব
িবে ষণমূলক লখা িলেখেছন এবং বাংলােদশসহ ব মুসিলম ধান দশ েলােত তাঁর িবে ষণ খুবই
জনি য়, িতিনও মেন কেরন, ‘আেমিরকা িনেজই এক স াসবাদী দশ, স কারেণই ৯/১১- এর মেতা
আ মণ আেমিরকার ঘােড় এেস পেড়েছ’237। িসএনএন এর িনউজেহা
এবং িনউজ উইক
ই টার াশনােলর এিডটর ফিরদ জাকািরয়া তার ২০০৭ সােল কািশত ‘ভিব েতর াধীনতা’ নামক
বইেয় বেলেছন, ‘যিদ মুসিলম স াসবােদর পছেন কবল একিট মা কারণ পাওয়া যায়, তা হেব
আরব িবে আেমিরকান পিলিসর ব থতা’ 238। িনউ এিথ
াম ািরস জবাব িদেয়েছন এই বেল,
‘হেত পাের। িক মুসিলম স াসবােদর উ ান যিদ সম া হেয় থােক, তেব সম ার মূল কারণ হেলা,
ফা ডােম টালস অফ ইসলাম’239।
ধম, মৗলবাদ এবং স াসবাদ িনেয় আেলাচনার একটা বড় সম া হেলা অযািচত
‘ িরওটাইিপং’- এর ভয়। এধরেনর আেলাচনা
হেলই আমরা দেখিছ িব াসীেদর অেনেকই
ি
হেয় বলেত থােকন ধু িট কেয়ক স াসীেদর কারেণ সামি কভােব ইসলামেক বা
মুসিলমেদর দায়ী করা িক িঠক হে ? একজন িবন লােদন বা একজন মুফিত হা ান িক ইসলােমর
িতিনিধ কের নািক? না, সিত ই কের না। কােজই আমরাও বিল য, পৃিথবীর সম মুসিলম
জনেগা ীেক কখেনাই স াসী বলা উিচত নয়, যারা এধরেনর ‘ িরওটাইিপং’ করেত চান তারা ভুল
কেরন। এিট এক ধরেনর Racism। কউবা বেলন এিট এক ধরেনর রাগ’ইসলােমােফািবয়া’!
রাগই বলুন আর পি মা জাত ািভমানই বলুন (যােক য়াত এেডায়াড সাইদ অিভিহত কেরন
‘ওিরেয় টািলজম’ নােম), ৯/১১- এর পর পি মা িবে বসবাসরত মুসিলমরা এধরেনর শারীিরক ও
মানিসক িনযাতেনর ীকার হেয়েছ ব
ে ইএ তা অ ীকার করার জা নই। মুসিলম মােনই য
‘স াসী’ নয় এিট বাঝার জ
তা কােনা দশন পড়ার দরকার নই, আমার-আপনার ব ি গত
অিভ তাই তা যেথ হওয়ার কথা। আমােদর জেনরই অেনক মুসিলম ব ু-বা ব রেয়েছ। তােদর
কউই তা স াসী নন। কউই িবন লােদন নন, কউই নন মুফিত হা ান। তারা আমােদর িবপেদআপেদ 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 মা ষ। তারা কারােনর কান আয়ােত ভােয়ােলে র কথা আেছ তা স ে
মােটও
ওয়ািকবহাল নন, সটা িনেয় আ হীও ননতারা আসেল ‘ি িরচুয়াল ইসলােমর’ চচা কেরন।
িবপদটা কখেনাই এেদর িনেয় নয়। এরা সবাই শাি , ভােলাবাসা আর সিহ ুতায় িব াস কেরন। িক
236
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এই মূল েবাধ েলা তারা যতটা না ইসলাম থেক পেয়েছন, তার চেয় অেনক বিশ ছাটেবলা
থেকই সামািজক িশ া িহেসেব হণ কেরেছন। কারণ কােনািদন কারােনর বা ইসলােমর চচা না
কেরও তা ব মা ষ এই ণাবিল বিজত নয়, এমন মাণ ভূির ভূির হািজর করা যায়। িক এই
‘ি িরচুয়াল ইসলােমর’চচাকারী দেলর বাইেরও একটা অংশ রেয়েছ যারা রীিতমেতা আ িরকভােব
কারােনর চচা কেরন, চাখ-কান ব কের কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ মেন চেলন আর
কারােনর আেলােক দশ ও পৃিথবী গড়েত চান। িবপদটা এেদর িনেয়ই। কারণ কউ যিদ সামািজক
িশ ার বদেল কারােনর সকল আেদশ-িনেদশ চাখ-কান ব কের মেন নন তাহেল কী হেব ? রা
আল -ইমরােনর িনেচর আয়াতটায় চাখ বালােনা যাক240
মুিমনগণ যন অ মুিমনেক ছেড় কােনা অমুসিলম/কােফরেক ব ু েপ হণ না কের। যারা এ প
করেব আ াহর সােথ তােদর কােনা স ক থাকেব না (৩ : ২৮)।

যারা কারােনর মেধ কখনও ভােয়ােলে র িচ মা খুঁেজ পান না, বরং পিব কারােনর আেলােক
জীবন সাজােত চান, তারা িনেজরাই িক তােদর কােনা িহ , ি ান বা অধািমক িতেবশীেদর িত
কারােন বিণত উপেরর িনেদশ অ যায়ী ব বহার কেরন? তারা িক সিত ই ধু অমুসিলম বেলই কােরা
ব ু
ত াখ ান কেরন? যিদ তা না হয়, তেব বলেতই হয় য তারা আসেল কারােনর িনেদশ
অ যায়ী চলেছন না। িক কারান তা ‘আ াহর িকতাব’। কউ যিদ ভাসা ভাসা উে
মূলকভােব
কারােনর চচা না কের কারােনর সকল িনেদশ আ িরকভােবই মেন চলার িস া নন আর
অবেশেষ সা দািয়ক ‘তািলবান’ িহেসেব বেড় ওেঠন, তেব দাষটা কার হেব?
রা আল বাকারাহ থেক আেরকিট আয়াত দিখ241
তামােদর ওপর যু ফরজ করা হেয়েছ, অথচ তা তামােদর কােছ অপছ নীয়। প া ের তামােদর
কােছ হয়েতা কােনা একটা িবষয় পছ সই নয়, অথচ তা তামােদর জ কল াণকর (২ : ২১৬)।

অথবা রা আন িনসা থেক উ ৃত করা যাক242
আ াহর জ যু করেত থা ন, আপিন িনেজর স া ব তীত অ কােনা িবষেয়র িজ াদার নন! আর
আপিন অ মুসলমানেদরেকও উৎসািহত করেত থা ন। শী ই আ াহ কােফরেদর শি - সামথ খব
কের দেবন। আর আ াহ শি - সামেথ র িদক িদেয় অত কেঠার এবং কিঠন শাি দাতা (৪ : ৮৪)।

কারােনর বিণত িনেদশ মেতা িজহািদ জােশ উ ু হেয় তািলবানেদর সােথ কাঁেধ কাঁধ িমিলেয়
ই িদ-নাসারােদর িব ে যু করার জ আফগািন ান চেল িগেয়িছেলন অেনেকই; কারণ ই িদনাসারােদর িব ে যু করােক তারা আ াহর িনেদশ বেলই মেন িনেয়িছেলন। তােদর য খুব একটা
240
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দাষ দওয়া যায়তাও নয়। ২০০৫ সােলর ১৮ই অে াবর দিনক থম আেলার িরেপােট কািশত
হেয়েছ িনিষ ঘািষত হরকাতুল িজহােদর ত াবধােন আিশর দশেক বাংলােদশ থেক ায় িতন
হাজার মা াসার ছা -িশ ক িজহািদ জােশ উ ু হেয় সািভেয়ত বািহনীর িব ে যু করেত
আফগািন ােন চেল িগেয়িছল। কারােনর িকছু িশ াই য শষ পয মা াসা পড়ুয়া ছা েদর মেধ
‘কািফরেদর’ িব ে অযথা িহংসা-িবে ষ ছড়ােনােত ব লাংেশ দায়ী, এিট অ ীকার করার চ া ফ
আ ব না ছাড়া আর িকছু নয়। এ
শকাতর িবষয়িট আেলাচনা করেত গেল সবসময়ই ঘুের
িফের ৯/১১- এর ঘটনািট সামেন চেল আেস। ৯/১১- এর ঘটনায় সারা পৃিথবী ি ত হেয় দেখিছল
কী কের িকছু ধেমা াদ িজহািদ সিনক উেড়াজাহাজেক অ বািনেয় হাজার হাজার িনরপরাধ লােকর
াণহািন ঘটােত পাের। যারা ইসলােমর মেধ িতিনয়ত শাি খাঁেজন, তারা বলেবন, এ েলা
কিতপয় পথ
ৃতকারীেদর কাজযার সােথ কৃত ইসলােমর কােনাই স ক নাই। িক সম া
হে এই ‘কিতপয় পথ
ৃতকারী’রা তা আর িনেজেদর
ৃতকারী ভােব িন। বরং ভেবেছ
তারাই সা া মুসিলম, যারা িকনা আ াহর দওয়া অিপত দািয় সিঠকভােব পালন করেছ। ৯/১১
ঘটার অেনক আেগই১১ই জা য়াির ১৯৯৯- এর িনউজ উইেকর একিট সংখ ায় ওসামা িবন
লােদেনর একটা সা াৎকার ছাপা হেয়িছল। সই সা াৎকাের লােদন পির ারভােব ব াখ া
কেরিছেলন কন িতিন সকল আেমিরকানেদর মের ফলােক ‘জােয়জ’ মেন কেরন। পাঠকেদর
উে
িকছু অংশ তুেল দওয়া হেলা243 
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 ধমেক ইসলাম থেক কােনা অেথই ভােলা বলার জা নই। য জািতেভদ থার িবষ-বা
ায়
িতন হাজার বছর ধের েঁ ড় েঁ ড় ভারতেক খাে তার ধান পকার য়ং ঈ র। ম সংিহতা থেক
আমরা পাইমা েষর সমৃি কামনায় পরেম র িনেজর মুখ থেক া ণ, বা থেক ি য়, ঊ থেক
ব , আর পা থেক শূ সৃি কেরিছেলন (১ : ৩১)। িব াসীরা জার গলায় বেলন, ঈ েরর চােখ নািক
সবাই সমান! অথচ, া ণেদর মাথা থেক আর শূ েদর পা থেক তির করার পছেন ঈ েরর
উে
িট িক বড়ই মহান! শূ আর দিলত িন বেণর িহ েদর িত তাই ‘ঈ েরর মাথা থেক সৃ ’
উঁচু জােতর া ণেদর ব বহােরর কথা সবজনিবিদত। সম ধনীেলােকর বাসায় এখনও দাস িহেসেব
িন বেণর িহ েদর িনেয়াগ দওয়া হয়। ম বেলেছনদাসে র কাজ িনবাহ করার জ ই িবধাতা
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শূ েদর সৃি কেরিছেলন (৮ : ৪১৩)। এই সম িন বেণর িহ রা বাসার সম কাজ স
কের চেল
যাওয়ার পর গ া-জল িছিটেয় গৃহেক ‘পিব ’ করা হেতা (
িবেশেষ এখনও হয়)। আর হেব নাই বা
কন! তারা আবার মা ষ নািক? তারা তা অ ুৎ! ী এম.িস. রাজার কথায়, ‘আপিন বািড়েত
রিবড়ােলর চাষ করেত পােরন, গা-মূ পান করেত পােরন, এমনিক পাপ দূর করার জ সারা গােয়
গাবর লপেত পােরন, িক িন বেণর িহ েদর ছায়ািট পয আপিন মারােত পারেবন না’! এই হে
িহ ধেমর নিতকতা! এমনিক িহ ধেমর দৃি েত শূ েদর উপািজত ধন স ি তােদর ভােগরও
অিধকার নই। সব উপািজত ধন দাস-মািলেকরাই হণ করেবএই িছল ম র িবধান’ন িহ ত াি
িকি ত ং ভ ৃহাযধেনা িহ সঃ’ (৮ : ৪১৬)। শূ রা িছল ব ণার ক ণতম িনদশন; তােদর না িছল
নাগিরক অিধকার, না িছল ধমীয় বা অথৈনিতক অিধকার। শূ েদর যােত অ িতন বণ থেক আলাদা
কের চনা যায় এবং শূ রা যন িতিট মুহূেত মেন রােখ য িতন বেণর মা েষর ীতদাস হেয় সবা
করার জ ই তােদর জ । িতন বেণর মা ষেদর থেক শূ রা য িভ তর জীব তা জানােনার জ
িত
মােস মাথার সব চুল কািমেয় ফলার িনেদশ িদেয়েছন ম (৫ : ১৪০)। একজন শূ েক বদ পাঠ তা
দূেরর কথা, বেণরও অিধকার দওয়া হয় িন। একজন শূ েক তার উঁচু জােত িবেয় করার অ মিত পয
দওয়া হয় িন। একজন শূ যিদ া েণর জ সংরি ত আসেন বেস পেড়, তেব তার বুেক গরম
লাহার রেডর ছ াঁকা দওয়ার অথবা প াৎেদশ কতন কের নওয়ার িবধান রেয়েছ (৮ : ২৮১)244।
ম র এসব বণবাদী নীিতর বা ব পায়ন আমরা দখেত পাই রামায়ণ ও মহাভারেত। িবেশষত
ধমশা ীয় অ শাসন য িণ বষেম র হািতয়ার িহেসেব ব ব ত হেতা এবং শূ েদর দমন-িনপীড়েনর
উে ে ব ব ত হেতা, তার সবেচেয় বড় উদাহরণ রামায়েণর শ ুকবধ কািহিন। তপ া করার
‘অপরােধ’ রামচ খ গ িদেয় শ ুক নামক এক শূ তাপেসর িশেরাে দ কেরন তার তথাকিথত
রামরােজ 245।
ায় একই ধরেনর ঘটনা আমরা দিখ মহাভারেত যখন িনষাদরাজ িহরণ ধ র পু একলব
াণাচােযর কােছ অ িবদ া িশখেত এেল তােক নীচ জািত বেল ত াখ ান কেরন াণ। ধু তাই
নয়, পরবতীকােল িশ ায় িশি ত একলেব র শর িনে েপর দ তা ন কের ধ িবদ ায় ােণর ি য়
িশ অজুেনর
অ ু র ার অিভ ােয় ‘ - দি ণা’ িহেসেব একলেব র বুেড়া আঙুল কেট
নন িতিন। এধরেনর অেনক উপকরণ ছিড়েয় রেয়েছ াচীন মহাকাব েলােত246।
আসেল এইসব ািত ািনক ধম আিদম মা েষর সােম র সমাজকাঠােমার িভত উপেড় ফেল
িত া কেরিছল অসাম , িণিবভ সমােজর। ধমই তির কেরিছল জুর-মুজুর িণর কৃি ম
িবভাজেনর, িকংবা হয়ত বলা যায় শাষক িণই িণিবভ সমােজর েযাগ পুেরাপুির লােভর জ
244
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সাদ কামালী এবং অিভিজৎ রায় (স াদনা), ত ভাবনা, চারিদক, ২০০৮
বা ীিক রামায়ণ, হমচ অ িদত, িরেফকট পাবিলেকশন, কিলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৬৭- ৭১
মহাকাব েলােত ম র ভাব িবষেয় আেলাচনার জ দখুন : মহাকাব ও মৗলবাদ, জয় া জ বে াপাধ ায়, এলাইড পাবিলশাস
ি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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থম থেকই কােজ লািগেয়িছল ধমেক; যভােবই দিখ না কন এর ফেল িত া হেয়িছল সামািজক
আর অথৈনিতক শাষেণর। এই শাষণ ি য়া অব াহত রাখার জ ই া েণরা চার
কেরিছলধম
েলা য়ং ঈ েরর মুখ -িনসৃত। মা েষ মা েষ িবেভদ নািক ঈ র-িনেদিশত!
ঈ রেক সা ী মেন রাজৈনিতকভােব ধমেক িতি ত দূর সারী য়াস ল
করা যায়
উপমহােদেশর রাজনীিতর গিত- কৃিত পযেব ণ করেল।
ইসলািম িজহািদ সিনকেদর মেতাই ভারেত িবেভেদর হািতয়ার ‘সনাতন ধম’ র ায় আজ সেচ
হেয়েছ িবেজিপ, রা ীয় য়ং সবক সংঘ, িব িহ পিরষদ, িশব- সনা, বজরং দেলর মেতা
িতি য়াশীল দল েলা। কেয়ক দশক আেগও ভারেত নবিহ ে র তমন কােনা সংগিঠত প িছল
না247। তেব অিশ া, িশ া আর ধমা তার কারেণ ভারেতর আপামর জনসাধারেণর কােছ স াসী,
গ য়া, জটা, দ ,
া , কম ল
ু ু এসব দীঘকাল ধের একটা িবমূঢ় স ম ভাগ কের এেসেছ। ধেমর
িত সাধারণ মা েষর মােহর কথা ধুর র রাজনীিতিবদরা জােন। এই ধমীয় ভাবালুতােক উে
িদেতই বাধহয় ১৯৮৮-৯০ সােল সরকাির পৃ েপাষকতায় দূরদশেন ধমীয় অবয়েব চািরত হেলা
রামায়ণ আর মহাভারত। সরকাির চার মাধ েম এভােব অ িব াসেক উৎসাহ দওয়ার ফেল ভারেত
মৗলবাদী এবং সা দািয়ক রাজনীিতর য়ার উে ািচত হেলা, রাপন করা হেলা এক িবষবৃে র
চারা। দূরদশেনর পদায় থমবার রামায়ণ চলাকােল কি ত রাম জ ভূিম িনেয় মৗলবাদী
আে ালেনর জায়ার এবং পরবতীকােল ১৯৯২ সােল বাবির মসিজদ ংেসর মাধ েম িতি য়াশীল
শি েলার উ ান সই ি য়ারই অংশ। জয় া জ বে াপাধ ায় এ সে তাঁর ‘মহাকাব ও
মৗলবাদ’ বইেয় বেলন
ভাগ বশত ভারতবেষ রামায়ণ ও মহাভারতেক াচীন ভারতীয় সভ তা ও সা ৃিতর মহাকািব ক িতফলন িহেসেব
অথবা ভারতীয় তথা িব সািহেত র অমূল পদী স দ িহেসেব গণ না কের মৗলবাদী এবং সা দািয়ক রাজনীিতর
উপাদান িহেসেব ব বহার করার বণতাই বিশ ল করা যাে । এখােনই আমােদর গভীর ল া। থেম ১৯৮৮- ৯০
সােল এবং আরও কেয়কবার সরকাির দূরদশেন রামায়ণ ও মহাভারত য অবয়ব ও কাশভি মায় স চািরত হেয়েছ,
তা এই মৗলবাদী রাজনীিতেত ই ন জুিগেয়েছ বেলই মেন হয়। দূরদশেন স চািরত রামায়েণর কািহিন ধানত তুলসী
দাস রিচত রামচিরত মানস
েক িভি কেরই রিচত হেয়েছ, বা ীিক রামায়ণেক িভি কের নয়। তুলসী রামায়েণর
কািহিন মধ যুগীয় ভি আে ালেনর ফেল এবং ব ব ভি সািহেত র অ গত। আিদ বা ীিক রামায়েণ বালকা ও
উ রকা িছল না। আর পরবতীকােল সংেযািজত এই ই কা এবং সংি
অ া
ি
কথা বাদ িদেল আিদ
বা ীিক রামায়েণ রােমর অবতারে র িবেশষ িচ পাওয়া যায় না। মহাকাব িহেসেবও রামায়েণর সািহত ণ বৃি পায়।
িক তুলসী রামায়েণ িব ুেক
দবতা রামেক িব ুর অবতার িহেসেব িত া করাই িছল ধান ল । যা এমনিক
বালকা ও উ রকা সহ প িবত বা ীিক রামায়েণরও ধান িবষয়ব নয়। দূরদশেন এভােব রামায়ণেক মহাকাব
িহেসেব উপি ত না কের িবকৃত েপ অবতারকািহিন ও ধম
েপই জনসাধারেণর সামেন তুেল ধরা হেয়েছ। সরকাির
চারমাধ েম এভােব অ িব াসেক উৎসাহ দওয়ার ফেল মৗলবাদী ও সা দািয়ক রাজনীিত স ীিবত হেয়েছ, এ
ধারণা যুি স ত। দূরদশেনর পদায় থমবার রামায়ণ চলাকােল রাম জ ভূিম িনেয় মৗলবাদী আে ালেনর জায়ার
এবং পরবতীকােল তার ব াপক রাজৈনিতক িতি য়াই এর অকাট মাণ।
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মারী ভ াচায, িহ

সা দািয়কতা, দীপ কাশন, ২০০০।
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বছরখােনক আেগ জরােট ঘেট যাওয়া রণকােলর মেধ সবেচেয় ভয়াবহ দা া আমরা দেখিছ।
ধেমর মায়াজােল পেড় সাধারণ মা ষ কী ভয়ংকর হেয় উঠেত পাের আর িন ুর আচরণ করেত
পাের জরােটর সা িতক দা া তার মাণ। তারপেরও িক ধেমর সমােলাচনা করেল
মৗলবাদীেদর সােথ সােথ অেনক গিতপ ীরাও একা া হেয় বুক িচিতেয় েখ দাঁড়ান!
ই িদ এবং ি ানেদর পিব ে র িদেক তাকােল দখা যায়, পুেরা বাইেবলিটেতই ঈ েরর নােম
খুন, রাহাজািন, ধষণেক বধতা দওয়া হেয়েছ। িকছু উদাহরণ তা দওয়া যেতই পাের। যু জেয়র
পর অগিণত যু বি েক ক া করার পর মুসা ( মািশ) িনেদশ িদেয়িছেলন ঈ েরর আেদশ িহেসেব
সম বি পু ষেক মের ফলেত248
এখন তামরা এইসব ছেলেদর এবং যারা মারী নয় এমন সব ী লাকেদর মের ফেলা; িক যারা
মারী তােদর তামরা িনেজেদর জ বাঁিচেয় রােখা (গণনা পু ক, ৩১ : ১৭- ১৮)।

একিট িহেসেব দখা যায়, মুসার িনেদেশ ায় ১০০,০০০ জন ত ণ এবং ায় ৬৮,০০০ অসহায়
নারীেক হত া করা হেয়িছল249। এছাড়াও িন ুর, আ মণা ক এবং অরাজক িবিভ আয়াতসমূে হর
িববরণ পাওয়া যায় িযশাইয় (২১ : ৯), ১ বংশাবলী (২০ : ৩), গণনা পু ক (২৫ : ৩-৪), িবচারকতৃগণ
(৮ : ৭), গণনা পু ক (১৬ : ৩২-৩৫), ি তীয় িববরণ (১২ : ২৯-৩০), ২ বংশাবলী (১৪ : ৯,১৪ : ১২),
ি তীয় িববরণ (১১ : ৪-৫), ১ শমুেয়ল (৬ : ১৯), ডয়টারেনািম (১৩ : ৫-৬, ১৩ : ৮-৯, ১৩ : ১৫), ১
শমুেয়ল (১৫ : ২-৩), ২ শমুেয়ল (১২ : ৩১), িযশাইয় (১৩ : ১৫-১৬), আিদপু ক (৯ : ৫-৬) ভৃিত
নানা জায়গায়।
িব াসী ি ানরা সাধারণত বাইেবেল বিণত এই ধরেনর িন ুর তা এবং অরাজকতােক ত াখ ান
কের বলার চ া কেরন, এ েলা সব বাইেবেলর পুরাতন িনয়েমর (ই িদেদর ধম ) অধীন,
যী ি ে র আগমেনর সােথ সােথই আেগর সম অরাজকতা িনমূল হেয় শাি
িতি ত হেয় গেছ।
এিট সত নয়। বাইেবেলর নতুন িনয়েম যী খুব পির ার কেরই বেলেছন য িতিন পূবতন
ধম বতকেদর িনয়মা যায়ীই চািলত হেবন250 
এ কথা মেন কেরা না, আিম মািশর আইন- কা ন আর নবীেদর লখা বািতল করেত এেসিছ। আিম
স েলা বািতল করেত আিস িন বরং পূণ করেত এেসিছ (মিথ, ৫ : ১৭)।

ি
ধেমর অ সারীরা যভােব যী েক শাি এবং
েমর তীক িহেসেব বণনা কের থােকন,
সিত কােরর যী িঠক কতটু
মময় এ িনেয় সে হ থেকই যায়। যী খুব
কেরই বেলেছন
য
আিম পৃিথবীেত শাি িদেত এেসিছ এই কথা মেন কেরা না। আিম শাি িদেত আিস নাই , এেসিছ
248
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পিব বাইেবল, পুরতন ও নূতন িনয়ম, বাংলােদশ বাইেবল সাসাইিট, ঢাকা, ২০০০
The Dark Bible, Compiled by Jim Walker, http ://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm
পিব বাইেবল,পূেবা
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তেলায়ােরর আইন িত া করেত। আিম এেসিছ মা েষর িব ে মা ষেক দাঁড় করােত; ছেলেক
বাবার িব ে , মেয়েক মােয়র িব ে , বৗেক শা িড়র িব ে দাঁড় করােত এেসিছ (মিথ, ১০ :
৩৪- ৩৫)।

ব িভচার করার জ
যী 251

ধু ব িভচািরণী নন, তার িশ স ানেদর হত া করেতও কাপণ বাধ কেরন িন

সইজ আিম তােক িবছানায় ফেল রাখব, আর যারা তার সে ব িভচার কের তারা যিদ ব িভচার
থেক মন না ফরায় তেব তােদর ভীষণ কে র মেধ ফলব। তার ছেলেমেয়েদরও আিম মের ফলব
( কািশত বাক , ২ : ২২- ২৩)।

ধেমর সমােলাচনা কন?
মানবতাবাদীরা আর যুি বাদীরা কন ধম
েলার সমােলাচনা কেরন? সমােলাচনা কেরন কারণ তা
সমােলাচনার যাগ , তাই। কােনািকছুই তা আসেল সমােলাচনার ঊে নয়তা স অথনীিত বা
পদাথিব ােনর নতুন কােনা ত ই হাক, বা মহান আ াহর বাণীই হাক। আসেল পুেরা ধমিব াসই তা
দাঁিড়েয় আেছ এক জলজ া িমথ ার ওপর ভর কের। ধম মােনই আজ িকছু অৈব ািনক িচ া- চতনা,
সং ার আর রীিত-নীিতর সমাহার, য েলা কােলর পির মায় উপেযািগতা হািরেয়েছ। ধেমর
সমােলাচনার আর একিট বড় কারণ হেলা, ধম
েলার মেধ িবরাজমান িন ুরতা। ধম
েলা তা
আর গীতা িল বা সি তার মেতা িনেদাষ কাব সম নয় য অবসর সমেয় েয় েয় কাব চচা করলাম
আর তারপর আলমািরর তােক তুেল রেখ িদলাম! ধম
েলােত যা লখা আেছ তা ঈ েরর বাণী
িহেসেব পালন করা হয় আর উৎসােহর সােথ সমােজ তার েয়াগ ঘটান হয়। িহ ধম
েলােত বিণত
সতীদাহর মাহা েক িত া করেত িগেয় ধু ১৮১৫ সাল থেক ১৮২৬ সােলর মেধ সতীদােহর
ীকার হেয়েছ ৮১৩৫ জন নারী। এই তা সিদনও১৯৮৭ সােল প কােনায়ার নােম একিট মেয়েক
রাজ ােন পুিড়েয় মারা হেলা ‘সতী মাতা কী জয়’ িন িদেয়। সারা ােমর মা ষ তািকেয় তািকেয়
দখল কউ টুঁ শ িট করল না। আর করেবই বা কন? ধম নাশ হেয় যােব না? মহাভারেতর কথা
নেল যমন পুণ হয়, সতী পাড়ােনা দখেলও নািক তমনই পুণ লাভ হয়। ধম য কীরকম নশায় বুঁদ
কের রােখ মা ষেক, তার জলজ া মাণ এই সতীদাহ। এজ ই বাধহয় প াসেকল বেলেছন’Men
never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.’ খুবই সিত
কথা। িচ া ক ন ব াপারটাজীব নারী- মাংস লেছ, ছটফট করেছ, অেনক সময় বঁেধ রাখেত ক
হে , মােঝ মােঝ পালােত চ া করেছআিফম জাতীয় িজিনস িগিলেয় িদেয় লািঠ িদেয় খুঁিচেয় আবার
িচতায় তুেল দওয়া হে কী চমৎকার মানিবকতা252 ! ায় িতিদনই প -পি কায় পড়িছ য,
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পিব বাইেবল,পূেবা
ভা তী চ বতী, সতী : এেকর আনেল ব ের আ িত, দশ ৪ জা য়াির, ২০০৩।
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ইসলািম িবে শিরয়ার িশকার হেয় াণ হারাে অসহায় সািফয়া, আিমনারা। তবুও নশায় বুঁদ হেয় ধম
আর ধম ে র মেধ ‘শাি ’, ‘ গিত’ আর ‘সিহ ুতা’ খুঁেজ চেলেছন মডােরট ধমবাদীরা253।
তেব এ কথা অন ীকায য িতিট ধম ে ই বশিকছু ভােলা ভােলা কথা আেছ (এ েলা িনেয়
আমােদর মেতা নতুন িদেনর নাি কেদর িকংবা কােরাই আপি করার িকছু নই); এ েলা িনেয়ই
ধািমেকরা গবেবাধ কেরন আর এ কথা েলােকই নিতকতার চািবকািঠ বেল মেন কেরন তারা। িক
একটু সংশয়বাদী দৃি েকাণ থেক দখেলই বাঝা যােবভােলাবাসা ম এবং সিহ ুতার িবিভ
উদাহরণ য ধম
এবং তার চারকেদর সােথ লেবল িহেসেব লািগেয় দওয়া হয়, স েলা
কােনাটাই ধম বা ধম ে র জ মৗিলক নয়। যমন, যী ি ে র অেনক আেগই লিভিটকাস (১৯ :
১৮) বেল গেছন, ‘িনেজেক যমন ভােলাবাস, তমনই ভােলাবাসেব তামার িতেবশীেদর।’ বাইেবল
এবং কারােন য সহনশীলতার কথা বলা আেছ, স েলার অেনক আেগই (ি ে র জে র পাঁচশ
বছর আেগ) কনফুিসয়াস একই রকমভােব বেলিছেলন’অে র িত সরকম ব বহার কেরা না, যা
তুিম িনেজ পেত চাও না’। আইেসাে টস ি ে র জে র ৩৭৫ বছর আেগ বেল িগেয়িছেলন,
‘অে র য কােজ তুিম রাগাি ত বাধ কেরা, তমন িকছু তুিম অ েদর িত কেরা না’। এমনিক
শ দর ভােলাবাসেত বলার কথা তাওইজেম রেয়েছ, িকংবা বুে র বাণীেত, সও িক যী বা
মুহা েদর অেনক আেগই254।
কােজই নিতকতার য উপকরণ েলােক ধমা সারীরা তােদর
ধেমর ‘ পি ক স ি ’ বেল
ভাবেছন, স েলা কােনাটাই িক আসেল ধম থেক উ ূত হয় িন, বরং িবকিশত হেয়েছ
সমাজিববতেনর অব
াবী ফল িহেসেব। সমাজব ব া িটিকেয় রাখার ােথই সৃি র ার থেক
মা ষ িকছু িকছু বিশ েক ‘ নিতক ণাবিল’ িহেসেব হণ করেত বাধ হেয়েছ; কারণ ওভােব হণ
না করেল সমাজব ব া অিচেরই েস পড়েতা। িবখ াত নৃতাি ক সেলামন অ াশ বেলন
আমরা এমন কােনা সমােজর কথা জািন না, যখােন সাহিসকতােক হয় করা হয়, আর ভী তােক
স ািনত 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 িটেক থাকেত পাের না। খুব সাদা
চােখ দখেলও, একিট সমােজ চুির করা য অ ায়, এিট বাঝার জ
কােনা গীয় ওিহ নািজল
253
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সিত কথা বলেত িকআমরা নতুন িদেনর নাি েকরা আসেল িবন- লােদন, মুফিত হা ান, বাংলা ভাই, মা া ওমর, খােমিন বা মৗলানা
মা ােনর মেতা লাকেদর তমন একটা দাষ দই না; অ ত তারা কথায় আর কােজ এক। আ াহ কারােন যভােব বেলেছন, িঠক
সভােবই কারােনর আদশেক সামেন রেখ তারা কাজ কের চেলেছন। আমরা আসেল দাষ দই ‘িশি ত’ এবং ‘ মডােরট’ তকমাধারী
ধািমকেদর যারা কারােনর মেধ সিহ ুতা খুঁেজ পান আর চািরিদেক এত অশাি দেখও ‘ইসলাম শাি র ধম’ বলেত বলেত চুপ হেয় যান।
িঠক একই ব াপার সংখ াগির িহ েদর জ ও খােট। যারা রােমর শাসনামেল শূ তাপস, শ ুক িকংবা রামপ ী সীতার িক ক ণ অব া
হেয়িছল তা না জেনই ‘রাম রাজ ’ িত ায় ব হেয় পেড়ন, অথবা বদ, গীতা, উপিনষদ, ম সংিহতায় কী আেছ তা না জেনই িহ ধমেক
সিহ ত
ু ম ধম িহেসেব আখ া িদেয় বেসন, আর মারামাির, হানাহািন আর সা দািয়কতা সৃি র জ দায়ী কেরন কবল িটকয় আদভানী
আর লালু সাদেক।
Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007
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হওয়ার দরকার পেড় না। কারণ য সমােজ চুির করােক না ঠিকেয় মিহমাি ত করা হেব, স সমােজর
অি
লাপ পােব অিচেরই। িঠক একইভােব আমরা বুিঝ, সিত কথা বলার বদেল যিদ িমথ া বলােক
উৎসািহত করা হয়, তেব মা েষ মা েষ যাগােযাগ র া করাই দূ হ হেয় পড়েব। এ ব াপার েলা
উপলি র জ
কােনা ধমিশ া লােগ না। আবার এমনও দখা গেছ য, শতা ী- াচীন কােনা
চলমান ব ব ার পিরবতন মা ষ িনেজ থেকই কেরেছ পিরবিতত মূল েবােধর কি পাথের মানবতােক
যাচাই কের, এবং অেনকে ে ই ধম কী বলেছ না বলেছ তার তায়া া না কেরই। দাস থার
উে দ এমনই একিট ঘটনা। বলা বা ল , কােনা ধম ে ই দাস উে েদর আ ান জানােনা হয় িন।
বাইেবেলর নতুন িকংবা পুরাতন িনয়ম, িকংবা কারান, অথবা বদ, উপিনষদ, ম সংিহতা কাথাওই
দাস
থােক িনমূল করার কথা বলা হয় িন, বরং সংরি ত করার কথাই বলা হেয়েছ কারা ের।
িক মা ষ সামািজক েয়াজেনই একটা সময় দাস উে দ কেরেছ, যমিনভােব িহ সমাজ কেরেছ
সতীদাহ িনমূল বা ি
সমাজ কেরেছ ডাইিন পাড়ােনা ব । সতী স েক াচীন ধারণা, িকংবা
সমকািমতা বা গভপােতর অিধকার সং া দৃি ভি রও ব াপক পিরবতন ঘেটেছ পৃিথবী জুেড় এ
কেয়ক দশেক। এ পিরবিতত দৃি ভি র অেনক েলাই ধমকতৃক অ েমািদত নয়।
ব ািনক দৃি ভি : লট দ ডটা িডসাইড
আজ আধুিনক রা েলার িদেক তাকােল বাঝা যায় য, আ াহর গানাহর দাহাই িদেয় মা ষজনেক
সৎ পেথ পিরচািলত করার ব াপারিট কী িনদা ণভােব ব থতায় পযবিসত হেয়েছ। আ াহ বা ঈ েরর
গানাহর ভয় দিখেয়ই যিদ মা ষজনেক পাপ থেক িবরত রাখা যত, তা হেল রাে পুিলশ-দােরাগা,
আইন-কা ন, কাট-কাচাির কােনািকছুরই েয়াজন হেতা না। এক ই টারেনট ফারােম একটা সময়
রাে র উৎপি এবং ধেমর নিতকতা িবষেয় িলখেত
কেরিছলাম; সােথ সােথই এক ধািমক
ভ েলাক উে িজত হেয় বলেত
করেলন’অিভিজৎ রায় িকংবা রায়হান আবীেরর মেতা নাি ক
লাকজন রাে আেছন বেলই পুিলশ দােরাগার েয়াজন’। এধরেনর উি েক ফ একজনমা অ
ধািমেকর আ ালন বেল মেন করেল িক ভুল হেব। এধরেনর ধ ানধারণা অেনেকই মেন মেন পাষণ
কেরন, তােদর বশ বড় অংশই আবার উ িশি ত। আেমিরকার র ণশীল লখক অ ান কা ার তাঁর
‘গডেলস’ বইেয় ম ব কেরেছন, ‘সমাজ ঈ েরর িনেদিশত পেথ না চলেল দাস , গণহত া,
প বৃি েত িনমি ত হেয় যােব’255। একই কথা উ ারণ কেরেছন িডসকভাির ই িটউেটর পুেরাধা
বি
এবং ইে টিলেজ ট িডজাইেনর অ তম ব া িফিলপ জনসন একটু িভ ভােব। তার মেত,
যেহতু অিব াসীরা ডারউইেনর মতা সাের মেন কের মা ষ বানর থেক উ ূত হেয়েছ, সেহতু তারা
যেকােনা ধরেনর ‘নাফরমািন’ করেত পােরসমকািমতা, গভপাত, পেনা ািফ, তালাক, গণহত া
সবিকছু। এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পয সারা পৃিথবী যন এ েলা থেক এেকবােরই
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মু িছল! ফ িটিভর ‘ও’রাইিল ফ া েরর’ জনি য় উপ াপক িবল ও’রাইিল তাঁর একিট বইেয়
িলেখেছন, ঈ েরর আইেনর িব ে গেল পুেরা সমাজ নরাজ এবং অরাজকতায় পিতত হেব, আর
আইনল নকারীরা সমাজেক জ ল বািনেয় ফলেব256।
একজন িব ানমন ব ি িহেসেব অ ান কা ার, িবল ও’রাইিল িকংবা িফিলপ জনসেনর এধরেনর
আেবগ বণ আ বাক াবলীেত আমােদর িব াস করার কােনা কারণ নই, বরং আমােদর আ া থাকেব
ব ািনক সমী া হেত া ফলাফেল; িব ানীরা যিটেক বেলন, ‘Let the data decide’। আমরা িফিলপ
জনসেনর সমথেন এমন কােনা উপা বা ডটা খুঁেজ পাই িন যা থেক মািণত হয় য, অিব াসীরা
িব াসীেদর চাইেত বিশ অপরাধ বণ; বরং িকছু পিরসংখ ান এেকবােরই উে া িস া হািজর কেরেছ।
আেমিরকায় িবিভ গেবষণায় দখা িগেয়েছ নাি কেদর চাইেত পুন
ীিবত ি ানেদর মেধ
িববাহিবে েদর হার বিশ; এও দখা িগেয়েছ, যসব পিরবােরর পিরেবশ ধমীয়গতভােব অিতমা ায়
র ণশীল সসম পিরবােরই বরং িশ েদর ওপর পিরবােরর অ
কােনা সদ েদর ারা বিশ যৗন
িনপীড়ন হয়257। ১৯৩৪ সােল আ াহাম া াউ তাঁর গেবষণাপে দিখেয়েছন ধািমকতা এবং সততার
মেধ বরং বরী স কই িবদ মান। ১৯৫০ সােল মুর রেসর গেবষণা থেক বিরেয় এেসেছ য,
ধািমকেদর তুলনায় নাি ক এবং অে য়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মা েষর িত সংেবদনশীল থােকন,
তােদর উ য়েনর জ ত াগ ীকার কেরন। ভারতীয় িব ান ও যুি বাদী সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর
জলখানায় দাগী আসামীেদর মেধ একিট জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর য ফল পাওয়া িগেয়িছল, তা
িছল অবাক করার মেতা। দখা িগেয়েছ, আসামীেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ র এবং কােনা না কােনা
ািত ািনক ধেম িব াসী258। আেমিরকায়ও এরকম একিট জিরপ চালােনা হেয়িছল ৫ই মাচ, ১৯৯৭
তািরেখ। স জিরেপ দখা গেছ য আেমিরকার জনসাধারেণর মেধ একটা উে খেযাগ অংশ (৮১০%) ধমহীন হওয়া সে ও তােদর মেধ অপরাধ বণতা কম (মা ০.২১%), স তুলনায় ধািমকেদর
মেধ শতকরা িহেসেব অপরাধ বণতা অেনক বিশ259। আমােদর ধারণা আজ বাংলােদেশ জিরপ
চালােলও ভারেতর মেতাই ফল পাওয়া যােব। ঈ ের িব াস, পরকােল িব াস, বেহে র লাভ বা
দাজেখর ভয় কােনাটাই িক অপরাধীেদর অপরাধ থেক িনবৃ রাখেত পাের িন। আ াহর গানাহ
িকংবা ঈ েরর ভেয়ই যিদ মা ষ পাপ থেক, নীিত থেক মু হেত পারত, তেব তা বাংলােদশ
এতিদেন বেহে পিরণত হেতা। িক বাংলােদেশর িদেক তাকােল আমরা আজ কী দখিছ? বাংলােদেশ
শতকরা ৯৯ জন লাকই আ া- খাদা আর পরকােল িব াসী হওয়া সে ও নীিতেত এই দশ
মােঝমােঝই থােক পৃিথবীর শীেষ। ধেম িব াস িক দশবাসীেক নীিতমু রাখেত পাের িন। পারেবও
না। য দেশ সেবা পদ থেক বইেত
কের নীিতর
াত, য দেশ হত াকারী, ধষক,
িছনতাইকারী, ডাকাত রাজৈনিতক ছ ছায়ায় থাকার দ ণ ধু রহাই ই পায় না, বরং বুক িচিতেয় ঘুের256
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বড়াবার ছাড়প পায়, নতা হওয়ার েযাগ পায়, স দেশর মা ষ নামাজ পেড়ও নীিত চািলেয় যােব;
তারা রাজাও রাখেব, আবার ঘুষও খােব। তাই হে । এই তা ধম াণ, আ াহ- খাদায় িব াসী
বাংলােদেশর সামািজক অব া। অপরিদেক ঈ রিবহীন দশ েলার িদেক তাকােনা যাক। এই বইেয়র
লখক েয়র একজনেক (অিভিজৎ রায়) পশাগত কারেণ দীঘিদন িস াপুের থাকেত হেয়িছল। িতিন
সখােন থাকাকালীন ল কেরেছন য, দশিটেত অিধকাংশ লাকই ািত ািনক ধমপিরচয় থেক মু ।
াশনাল ইউিনভািসিটর অেনক চীনা ছা -ছা ীেকই িতিন দেখেছন ধমপিরচয় িজ াসা করেল তারা
বিল কে বেল’ি িথ ার’। অথচ ধম নয়, ধু আইেনর শাসন আর সামািজক মূল েবাধ েলার চচা
কের িস াপুর আজ পৃিথবীর সবেচেয় কম নীিত
দশ েলার একিট। অিধকাংশ িস াপুরবাসীরা
আ াহ- খাদার নামও কেরন না, নরেকর ভয় অথবা বেহে র লাভও তােদর নই। কান জা বেল তারা
তাহেল নীিত থেক মু থাকেছ?
এিট লখেকর ব ি গত উপলি ভাবেল ভুল হেব। সা িতককােল ব আ জািতক গেবষকই এই
পযেব েণর সােথ একমত পাষণ কেরন। যমন, গেবষক িফল জুকারম ান ২০০৫ থেক ২০০৬ সাল
পয পূব ইউেরাপীয় দশ েলােত সমী া চািলেয়েছন। সসব দশ েলােত ঈ ের িব াস এখন
এেকবােরই নগণ । যমন, ইেডেন জনসংখ ার ায় ৮৫ ভাগ এবং ডনমােক ায় ৮০ ভাগ লাক
এখন ঈ ের িব াস কের না260। অথচ সসম ‘ঈ ের অনা া পাষণকারী’ দশ েলাই আজ
পৃিথবীেত সবেচেয় কম নীিত
এবং সবেচেয় কম সিহংস দশ িহেসেব িচি ত। িফল জুকারম ান
তাঁর অিভ তার িভি েত স িত একিট বই িলেখেছন, ‘ঈ রিবহীন সমাজ’ িশেরানােম261। িতিন সই
বইেয় িনেজর অিভ তা থেক িলেখেছন য, ডনমােকর ি তীয় বৃহ ম শহর আরহােস থাকা
সময় েলােত কােনা পুিলেশর গািড় দেখন িন বলেলই চেল। ায় ৩১ িদন পার কের িতিন থম
একিট পুিলেশর গািড় দেখন রা ায়। পুেরা ২০০৪ সােল মা একজন লাক হত ার খবর কািশত
হয়। এ থেক বাঝা যায় এ সম দশ েলােত মারামাির হানাহািন কত কম। ধু তাই নয়, সা িতক
একিট সমী া থেক দখা গেছ ডনমাক পৃিথবীর সবেচেয় খী দশ262।
উপেরর পিরসংখ ান েলা দওয়ার উে
এটা মাণ করা নয় য, মা ষ নাি ক হেলই ভােলা
হেব িকংবা আি ক হেলই খারাপ হেব, বরং এটাই বাঝােনা য, ধম কােনাভােবই নিতকতার
‘মেনাপিল ব বসা’ দািব করেত পাের না। আসেল কােনা িবেশষ ধেমর আ গেত র ওপর িক
মা েষর নিতক চির -গঠন িনভর কের না, িনভর কের একিট দেশর আথসামািজক
াপট আর
সমাজ-সাং ৃিতক পিরেবেশর ওপর। আসেল আধুিনক যুেগর জীবনযা ার
াপেট এ কথা বলা
যায়, াচীনকােলর ধম
েলার আেলােক নিতকতােক িবে ষণ করেল আর চলেব না, ব ািনক
দৃি েকাণ থেক অ স ান এবং িবচার-িবে ষণ করেত হেব।
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খ াত মেনািবদ, িব ােনর দাশিনক এবং পিটক ম াগািজেনর িত াতা ড. মাইেকল শারমার
মানবসমােজ মূল েবাধ এবং নিতকতার অিভব ি িনেয় আলাদা কের ভেবেছন এবং এ িনেয়
িলেখেছন। িতিন তাঁর ‘দ সােয় অফ ড A¨vÛ এিভল’ ে ব াখ া কেরেছন সমাজ িবকােশর
েয়াজেনই মা ষ িকছু নীিতেক থম থেক ‘ গাে ন ল’ িহেসেব হণ কেরিছল263 
Do unto others, as you would have them do unto you.

(অ েদর িত সরকম ব বহারই কেরা যা তুিম তােদর থেক পেত চাও)

কারণ এই নীিতর অ শীলন ছাড়া কােনা সমাজব ব া িটেক থাকেব না। মাইেকল শারমার তাঁর
গেবষণায় দিখেয়েছন য, মানব িববতেনর ধারােতই পার িরক িতেযািগতার পাশাপািশ আবার
নিতকতা, মূল েবাধ, সহনশীলতা, উদারতা, াথত াগ, সহা ভূিত, সমেবদনা ভৃিত ণাবিলর চচা
হেয়েছ। সভ তার িতিনয়ত সংঘাত ও সংঘেষই গেড় উেঠেছ মানবীয় ‘ ািভশনাল এিথ ’, যা
মা ষেক কৃিতেত িটেক থাকেত সহায়তা কেরেছ।
িববতন ও নিতকতার উ ব
একটা সমেয় ধমবাদীরা একেচিটয়াভােব নিতকতার উৎেসর জ ধম এবং ঈ রেক সা ীেগাপাল
িহেসেব উপ াপন করেতন। তারা ব কাল ধেরই নিতকতার পুেরা ব াপারটােক ঐ িরক েলপ লািগেয়
উপ াপন করার চ া কেরেছন এবং দািব কেরেছন ( এবং এখনও অেনেক কেরন) য,
জবৈব ািনকভােব নিতকতা এবং মূল েবােধর উ েবর মেতা ব াপার েলা ব াখ া করা যােব না।
এ েলার কােনা জিবক ব াখ া নই। এ েলার ব াখ া একমা ঈ র। িক তােদর েচ া ব ািনক
মাপকািঠেত উ ীণ হয় িন মােটই, বরং িব ানীরা িববতন ি য়ার মাধ েম কীভােব পরাথতা িকংবা
সহেযািগতার মেতা ব াপার েলা ািণজগেত উ ূত হেয়েছ তার িব ানিভি ক ব াখ া িদেত সমথ
হেয়েছন। এমনিক ডারউইন িনেজও তাঁর সমেয় িজেনিটে র কােনা ান ছাড়াই কবল জীবজগৎ
পযেব ণ কের সহেযািগতা এবং পরাথতার িববতনীয় উপেযািগতা অ ধাবন করেত পেরিছেলন।
আধুিনক িব ানী, দাশিনক এবং িচ ািবেদরা ব ভােব দিখেয়েছন য এই ডারউইনীয় প িতেত
াকৃিতকভােবই পরাথপরায়ণতা, সহেযািগতা, নিতকতা আর মূল েবােধর মেতা অিভব ি েলা
জীবজগেত উ ূত হেত পাের, যা িববতেনর পথ ধের মানবসমােজ এেস আরও িববিধত আর িবকিশত
হেয়েছ। সা িতক সময় েলােত জীবিব ান, সাং ৃিতক এবং িববতনীয় উৎেসর স ান কের ব
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ব ািনক
এবং গেবষণাপ কািশত হেয়েছ264।
একটু খয়াল করেলই দখা যােব য, নিতকতার ব াপারিট য ধু মানবসমােজরই একেচিটয়া তা
নয়, ছাট েল তথাকিথত অেনক ‘ইতর াণী’ জগেতর মেধ ও িক এিট দখা যায়। ভ া ায়ার
বা েড়রা িনেজেদর মেধ খাদ ভাগাভািগ কের, বানর এবং গিরলারা তােদর দেলর কােনা সদ
মানিসকভােব িবপয থাকেল তােক সহায়তা করার জ
াণা কর চ া কের, এমনিক ‘দেশ িমেল’
কাজ কের তার জ খাবার পয িনেয় আেস। ডলিফেনরা অ অপর সহযা ীেক ধা া িদেয় সকেতর
িদেক িনেয় যায়, যার ফেল অ ডলিফনিটর পযা আেলা বাতাস পেত িবধা হয়, িতিম তােদর দেলর
অপর কােনা আহত িতিমেক ত সািরেয় তুলেত চ া কের। হািতরা তােদর পিরবােরর অ বা আহত
সদ েক বাঁচােনার জ সেবা ত াগ ীকার কের। এধরেনর দৃ া িবরল নয়।
িববতন ত আমােদর খুব ভােলাভােবই দিখেয়েছ িজনগত ের াথপরতা িকংবা িতেযািগতা
কাজ করেলও, িজেনর এই াথপরতা থেকই পরাথতার মেতা অিভব ি র উ ব ঘটেত পাের। এ
ব াপারিট িশ ায়তেন গেবষণার মাধ েম থমবােরর মেতা তুেল ধেরন িব ানী উইিলয়াম ািমলটন।
পরবতীকােল ধারণািটেক জনি য় কের তােলন নামখ াত িব ানী িরচাড ডিক তার ‘ সলিফশ
িজন’ বইেয়র মাধ েম265। এই বইেয়র মাধ েমই আসেল জীবিব ানীরা সমাজ এবং জীবনেক
িভ ভােব দখা
করেলন। পরাথতা, আ ত াগ, দলগত িনবাচেনর মেতা য িবষয় েলা আেগ
িব ানীরা পির ার কের ব াখ া করেত পারেতন না, স েলা আরও বিল ভােব জীবিব ােনর
দৃি েকাণ থেক ব াখ া করেত পারেলন। ধু মা ষ নয় অ যেকােনা াণীর মেধ ই স ানেদর িত
অপত
হ দশন িকংবা স ানেদর র া করার জ মা-বাবারা সেবা ত াগ ীকার কের। অথাৎ,
িনেজর দহেক িবন কের হেলও পরবতী িজনেক র া কের চেল। ‘পরবতী িজন’ র া না পেল
িনেজর দহ যত ষম,
র, শি শালী আর মেনাহর িকংবা না স- স হাক না কন, িববতেনর
িদক থেক কােনা অিভেযািজত মূল নই। সজ ই নকেড় যখন আ মণ কের, গাে র ছাট
বা ােদর র া করার জ বুেনা মােষরা বা ােদর চািরিদেক িঘের িশং উঁিচেয় নকেড়র সামেন
দাঁিড়েয় থােক, িনেজেদর জীবনেক িবপ কের হেলও। এভােবই জীব িববতেনর পথ ধের তার িজনিব াের িকংবা ভিব ৎ জ েক র ায় উেদ াগী হয় িটেক থাকার েয়াজেনই। আসেল যার সােথ স
বিশ িজন িবিনময় করেব, যত ঘিন তা বাড়ােব, তত বাড়েব িনেজর িজন িব ােরর স াবনা সজ ই
স ােনর িত, পিরবােরর িত, িনকটা ীেয়র িত এবং গাে র িত এক ধরেনর জিবক টান
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উপলি কের এবং তােদরেক র ার চ া কের। িব ানীরা আরও দেখেছন, াথপর িজন যমন
আ ত াগ িকংবা পরাথতা তির কের, িঠক তমনই আবার িতেযািগতামূল ক জীবন সং াম থেকই
জীবজগেত তির হয় িবিভ ধরেনর পার িরক সহেযািগতা, িমেথাজীিবতা িকংবা সহ-িববতন। িটেক
থাকার েয়াজেনই িক এ েলা ঘেট। িশকাির মাছেদর থেক বাঁচার জ
াউন মাছেদর সােথ
এিনেমােনর সহিববতন, হািমং বােডর সােথ অিনেথাপিথলাস ফুেলর সহিববতন, এংরােকািয়ড
অিকেডর সােথ আি কান মেথর সহিববতন এ েলার ত উদাহরণ কৃিতেতই আেছ।
কােনা িশকাির পািখ যখন কােনা ছাট পািখেক ল কের আ মণ কের, তখন অেনক সময়
দখা যায় য, গাে র অ পািখ িচৎকার কের ডেক উেঠ তােক সতক কের দয়। এর ফেল সই
িশকাির পািখ আর তার আিদ ল েক তাড়া না কের ওই িচৎকার করা পািখিটেক আ মণ
কের।
এই ধরেনর পরাথতা এবং আ ত াগ িক
কৃিতেত খুব াভািবকভােবই দখা যায়। এই
ব াপার েলা িববতেনর কারেণই উ ূত হেয়েছ। অিভিজৎ রায় মু মনায় স িত ‘িববতন ও
নিতকতার উ ব’ িশেরানােম ই পেবর একিট লখা িলেখেছন।266 সই ব িটেত বাংলায়
থমবােরর মেতা মনাড ি থসহ অ া িব ানীেদর গািণিতক মেডেলর উে খ কের দখােনা
হেয়েছ য, ধু িতেযািগতা িকংবা িববাদ করেল িজনপুলেক সেবা দ তায় বাঁিচেয় রাখা যায় না,
সােথ আনেত হয় সহেযািগতা এবং পরাথতার কৗশলও। কােজই ঈ র িকংবা কােনা িবেশষ ধমীয়
িব াস নয়, এই মুহূেত নিতকতা এবং মূল েবােধর উ বেক সফলভােব ব াখ া করেত পারেছ িববতন
ত ।

িচ : াউন মাছ আর এিনেমােনর সহিববতন- কৃিতেত এরকম সহেযািগতার উদাহরণ আেছ ব ।
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নিতকতার জ

ধেমর িক আর কােনা েয়াজন আেছ?

একটা সময় হয়ত ধমীয় নিতক িবধান েলার একটা ইিতবাচক ভূিমকা িছল সমােজর ওপর। নানা
ধরেনর ধমীয় িবধানই িছল আইন, ও েলাই িছল নীিতেবাধ গেড় তালার িভি ভূিম। িক সভ তার
অ গামীতার সােথ সােথ ধমীয় েয়াজনীয়তা ফুিরেয় যাে , অেনক আেগই ফুিরেয়েছ ধম বতকেদর
ভূিমকাও। আজ আধুিনক মনেনর অিধকারী মা েষর কােছ াচীন উপাসনা ধম েলা এেকবােরই
AcvO&‡³q হেয় উেঠেছ। কউই আজ িব াস কের না ত মে অ খ সাের, িকংবা ‘আ াহ মঘ দ পািন
দ’ বেল ডাকেলই বৃি ঝের। সমােজ শৃ লা বজায় রাখেতও আজ ধম , নবী িকংবা পয়গ রেদর
‘মহান িমথ ার’ চেয় ধমিনরেপ িব ানমন সমাজ, আইেনর শাসন আর সাং ৃিতক অ গিত
অেনক বিল ভূিমকা রাখেছ। ধমেকি ক নিতকতার িবষয় েলা অ ণী িচ ার মা ষেদর কােছ
হীন, তােদর মেতা ধমমু মা েষরাই হয়ত আগামীর পিরবিতত িবে িনধারণ করেব নিতকতা
ও মূল েবােধর এক নতুন সং া।
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অ ম অধ ায়

িব ােসর ভাইরাস
অিন কর কম মা ষ কখেনাই অেতাটা অ
উ ু হেয় করার সময়।

াণভােব ও সানে

কের না,

যেতাটা স কের ধমীয় িব ােস
প াসেকল

সা িতক সময় েলােত িব জুেড়ই আ ঘাতী বামা হামলা এবং ‘ ইসাইড টেরািরজম’-এর মাধ েম
িনিবচাের হত া এবং আত তির ধমীয় উ প ী দল েলার জ খুব জনি য় একটা প িত িহেসেব
আ কাশ কেরেছ। ২০০১ সােলর ১১ই সে র আল কায়দার উিনশ জন স াসী চারিট যা ীবাহী
িবমান দখল কের নয়। তারপর িবমান েলা ক া কের আেমিরকার বৃহৎ িট াপনার ওপর ভয়াবহ
হামলা চালায় তারা। িনউ ইয়েকর িব বািণজ ক বা ওয়া
ড স টােরর টুইন টাওয়ার এবং
ওয়ািশংটেন মািকন িতর া দ র ( প টাগন)- এ ওই হামলা চালােনা হয়। ায় িতন হাজার মা ষ
সই হামলায় মৃতু বরণ কের। আেমিরকার ইিতহােস সবেচেয় বড় স াসবাদী হামলা িছল এিট। এই
হামলার পছেন রাজৈনিতক, সামািজক এবং অথৈনিতক কারণ থাকেলও এিট অন ীকায য এর
পছেন সবেচেয় বড় মদদ আসেল িব াস িনভর ধমীয় উ তা।
একটা
আমােদর বরাবরই উি
কের। কন এইসব ত ণ যুব করা আ ঘাতী পথ বেছ
িনে ? কন তারা স াসবােদর পথ বেছ িনে ? ঘটনা তা একটা েটা নয়, িব জুেড়ই ঘেট চেলেছ
শত শত। বাংলােদেশই িক আমরা িকছুিদন আেগ বাংলা ভাইেয়র তা ব দিখ িন? ইসলােমর নােম
দেশর িতিট জলায় বামাবািজ, িকংবা রমনা বটমূেল িকংবা িসেনমা হল েলার মেতা ‘ বশিরয়তী’ জায়গা েলার ওপর আ াসন, চ াম আদালেত আ ঘাতী বামার তা েব জগ াথ পাঁেড়র
মৃতু , পি কার পাতায় ঘাতকাহত মায়ুন আজােদর র া ছিব? এ েলার িভি কী? ২০০৫ সােলর
পর ধু মু াইেয়ই স াসবাদী ঘটনা ঘেটেছ অ ত দশিট, য েলার সােথ ইসলািম স াসবােদর ত
যাগােযাগ আেছ বেল মেন করা হয়। এর আেগ রামজ ভূিমেক ই কের উ িহ বাদীেদর স াস,
বাবির মসিজদ ংস িকংবা জরােট দা াও দেখিছ আমরা। এ েলারই বা কারণ কী? এধরেনর
ঘটনা ঘটেলই খুব জােরেসাের একিট কারণেক সামেন িনেয় আসা হয় িবদ মান সামািজক অনাচার।
২০০১ সােল সে র ১১- এর র া ঘটনার পর পরই নায়াম চমি বেলিছেলন, ‘আেমিরকা
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িনেজই এক স াসী রা , যার কমকা ই নাইন-ইেলেভনেক িনেজর ওপর টেন এেনেছ’267। তেব সব
িবে ষকই য চমি র ঢালাও ম েব র সােথ একমত হেয়েছন তা নয়। যমন, িশকােগা
িব িবদ ালেয়র অধ াপক স িল ন তাঁর ‘Holy Terrors, Thinking About Religion After September
11’ ে পির ার কেরই বেলেছন268
ধেমর কারেণই আতা এবং তােদর অ া
নয়, সইসােথ পিব দািয় ।

সহেযাগীরা মেন কেরেছ এধরেনর আ মণ ধু নিতক

আতা িনেজও তার টেকেস কারান বহন করিছেলন। ংসাবেশষ থেক উ ারকৃত আতার কাছ
থেক পাওয়া তার শষ িনেদশাবলী েলাও সই সা ই দয় য, তারা পিব আ াহ এবং ইসলােমর
রণােতই এই িজহােদ অংশ িনেয়িছেলন। সই িনেদশাবলীেত আতা খুব
িদেয়ই
বেলিছেলনকীভােব আ াহর নােম যা া
করেত হেব, কীভােব অ তির রাখেত হেব, কীভােব
িনেজর দহেক কারােনর আয়াত িদেয় আশীবাদধ কের িনেত হেব, কীভােব ঘটনা ঘটােনার সময়
রা পাঠ কের যেত হেব, ইত ািদ269।
‘পিব ’ ধম
েলার ভাব সাধারণ মা ষেদর কােছ ব াপক, এমনিক এই আধুিনক সমােজও।
সজ ই াচীন ধম
েলার অমানিবক আয়াত িকংবা াক েলা স াস এবং সিহংসতােক উে
িদেত পাের। সিহংসতার সােথ য ধেমর বাণীর অেনক সময়ই সরাসির স ৃ তা থােক তার ব াখ া
জ াক নলসন প ালেময়ার িদেয়েছন তাঁর ‘ইজ িরিলিজয়ন িকিলং আস?’ ে 270। ি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.

একই ধরেনর কথা বেলেছন নতুন িদেনর নাি ক াম ািরস তাঁর িনউইয়ক টাইমস ব
সলার
271
‘A¨vÛ অফ ফইথ’ ে । িতিন তাঁর বইেয় দিখেয়েছন অিতমা ায় মধ যুগীয় িব াস িনভরতার
কারেণই স াস আর িজহাদ এখনও করাল ােসর মেতা থাবা বিসেয় আেছ আমােদর সমােজ। িতিন
মেন কেরন আধুিনক সভ তার ান-িব ােনর িনিরেখ মধ যুগীয় িব াস- িনভর ব ব া আজ অচল।
এ েলা পিরত ােগর সময় এেসেছ আজ।
িক তারপেরও সামািজক অনাচােরর ব াপারটা থাকেবই। অেনক সময় সামািজক অনাচার,
রাজৈনিতক পিরি িত, অথৈনিতক শাষণ, িনযাতন এবং িনপীড়ন িমেলিমেশ এমনই একাকার হেয়
যায় য আলাদা করা মুশিকলই হেয় দাঁড়ায়। িঠক যমন হেয়িছল, ২০০৮ সােলর ২৬ নেভ র
ভারেতর মু াইেয়। সইিদন ায় ১০জন জি সবিমিলেয় তাজ হােটলসহ মু াইেয়র ৫টা িবখ াত
ল া ডমাক আ মণ কের, গালা িল কের িনেমেষর মেধ ােসর রাজ কােয়ম কের। হামলায় দড়শ
267
268
269
270
271

9-11, Noam Chomsky , Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001
Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking About Religion After September 11, University Of Chicago Press; 2 edition , 2006
Last words of a terrorist, Guardian UK, http ://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113
Is Religion Killing Us? : Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson-Pallmeyer, Trinity Press International, 2003
The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W. Norton, 2005
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জেনরও বিশ লাক মারা িগেয়িছল। ঘটনার পরপরই ডকান মুজািহিদন নােমর একিট অজানা স াসী
প ঘটনার দায়দািয়
ীকার কের। িক পরবতীকােল পািক ািন স াসবাদী প ল র- ইতয়বার সংি তা মািণত হয়272। এছাড়াও আলকায়দা, জয়েস মুহা দ, ভারতীয় মুজািহিদন এবং
সেবাপির অ া পািক ািন টরর েপর জিড়ত থাকার স াবনাও অ িমত হেয়েছ িমিডয়ায়। িনহত
ব ি বেগর মেধ পাঁচজন আেমিরকানসহ পেনেরা জন িবেদিশর মৃতু র ব াপারটা িনি ত করা
হেয়িছল। িসএনএন পুেরা ই-িতন িদন ধের ভারেতর ঘটনাবলী সরাসির স চার কেরিছল। ঘটনার
ভয়াবহতা এতই বিশ িছল য, অেনেকই ঘটনািটেক ভারেতর ৯/১১ িহেসেব িচি ত কের
ফেলিছেলন। নাইন ইেলেভেনর ঘটনার সময় যমনিট হেয়িছল, িঠক তমনই এসমেয়ও ব িবেশষ
এর পছেন কা ীর সম া, সামািজক অনাচার, মুসিলমেদর িত ভারেতর বমাে য় মেনাভাবসহ ব
রাজৈনিতক উে ে র স ােন তৎপর হেলও এর পছেন বড় একটা কারণ য ধমীয় িছল তা
সে হাতীত। মূলত হােটল তােজর সই স াসবাদী হামলার পিরে ি েতই এই ‘িব ােসর ভাইরাস’
নােমর লখািটর সূ পাত ঘেটিছল এবং এিট মু মনা এবং সচলায়তন েগ কােশর পর ব পাঠেকর
দৃি আকষণ কেরিছল এবং পে - িবপে আেলাচনার য়ার উে াচন কেরিছল273। বইেয়র এই
অধ ায়িট সই বে রই আ ষি ক িব ৃিত।
িব াস িনভর স াসবাদ এত ব াপক আকাের মহামাির েপ ছিড়েয় পড়ার পছেন কােনা
নৃতাি ক, মন াি ক িকংবা জবৈব ািনক কারণ আেছ িকনা তা খুঁেজ দখােক আমরা আসেলই এখন
জ ির মেন কির। িববতনবাদ িক এ ব াপাের আমােদর কােনা পথ দখােত পাের? অেনক সামািজক
জীবিব ানীই িক মেন কেরন পাের। আমরা আেগর অধ ােয় িববতেনর মাধ েম নিতকতার উ ব
িনেয় সামা আেলাচনা কেরিছলাম। এই অধ ােয় আমরা সই একই যে র সাহােয করব িব াস
িনভরতার অ স ান।
আমরা যতই িনেজেদর যুি বাদী িকংবা অিব াসী বেল দািব কির না কন, এটা তা অ ীকার
করার জা নই’িব ােসর’ একটা ভাব সবসময়ই সমােজ িবদ মান িছল। না হেল এই িবংশ
শতা ীেত এেসও াচীন ধম েলা ফ মা েষর িব াসেক পুঁিজ কের এভােব িটেক থােক কীভােব?
এখােনই হয়ত সামািজক িববতনবােদর ত েলা
পূণ। এটা মেন করা ভুল হেব না য, ‘িব াস’
ব াপারটা মানবজািতর বঁেচ থাকার পছেন হয়ত কােনা বাড়িত উপাদান যাগ কেরিছল একটা
সময়। মা ষ আিদমকাল থেক ব সংঘাত, মারামাির এবং র
য়ী যুে র মেধ িদেয় িগেয় আজ এই
পযােয় এেস পৗঁেছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যু করাটা িছল মানবজািতর িটেক থাকার
ে অেনক বড় িনয়ামক। য গাে িব াস ঢুিকেয় িদেত পারা িগেয়িছল য যা ারা সাহেসর সােথ
যু কের মারা গেল পরেলােক িগেয় পােব অফুর
খ, া
, র পরী উি েযৗবনা িচর মারী
অ রা, (আর বঁেচ থাকেল তা আেছই সাহসী যা ার িবশাল স ান আর পুর ার)তারা হয়ত
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Islamabad Tells of Plot by Lashkar, Islamabad : Wall Street Journal, Retrieved 2009-07-28.

অিভিজৎ রায়, িব ােসর ভাইরাস, ১৪ অ হায়ণ ১৪১৫ (২৮ নেভ র, ২০০৮), মু মনা
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অেনক সাহিসকতার সােথ যু কেরেছ এবং িনেজেদর এই ‘যু াংেদহী িজন’ পরবতী জে িব ৃত
করেত সহায়তা কেরেছ। আমােদর মু মনা সাইেট িরচাড ডিকে র একিট চমৎকার ব রাখা আেছ
‘ধেমর উপেযািগতা’ নােম। ব িটেত অধ াপক ডিক একজন িববতনবাদী িব ানীর দৃি ভি থেক
িব ােসর িবিভ িদক িনেয় িব ৃত আেলাচনা কেরেছন274।
ডিকে র লখািট থেক একটা
পূণ িবষয় উে খ করা যাক। মানব সভ তােক অেনেক
িশ েদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরন। িশ েদর বঁেচ থাকার েয়াজেনই একটা সময় পয
অিভভাবকেদর সম কথা িনি ধায় মেন চলেত হয়এ আমরা জািন। ধরা যাক একটা িশ চুলায়
হাত িদেত গল, ওমিন তার মা বেল উঠল ‘চুলায় হাত দয় না, ওটা গরম!’, ওটা গরম! িশ টা
সটা েন আর হাত িদল না, বরং সােথ সােথ হাত সিরেয় িনল। মার কথা নেত হেব এই িব াস
পর রায় আমরা বহন কিরনইেল য আমরা িটেক থাকেত পারব না, পারতাম না। এখন কথা
হে  সই ভােলা মা-ই যখন অসংখ ভােলা উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছু ম বা সং ারা
উপেদশও দয়’শিনবার ছাগল বিল না িদেল অম ল হেব’; িকংবা ‘রসেগা া খেয় অংক পরী া
িদেত যও না। গেল গা া পােব’ জাতীয়তখন িশ র পে স ব হয় না সই ম িব াসেক অ
দশটা িব াস িকংবা ভােলা উপেদশ থেক আলাদা করার। সই ম িব াসও বংশপর রায় স বহন
করেত থােক অবলীলায়। সব িব াস খারাপ নয়, িক অসংখ ম িব াস হয়ত অেনক সময় জ
দয় ‘িব ােসর ভাইরােসর’। এ েলা একটা সময় গিতেক থামােত চায়, সভ তােক ংস কের।
উদাহরণ িহেসেব, ডাইিন পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধমী এবং কােফরেদর িত ঘৃণা, মুরতাদ হত ার কথা
বলা যায়।
িব ােসর ভাইরাস
‘িব ােসর ভাইরাস’ ব াপারটা এই েযােগ আর একটু পির ার কের নওয়া যাক। একটা মজার
উদাহরণ দই ড ািনেয়ল ডেনেটর সা িতক ‘ িকং দ
ল’ বইিট থেক275। আপিন িন য়ই
ঘােসর ঝােপ িকংবা পাথেরর উপের কােনা িপঁপড়ােক দেখেছনসারািদন ঘােসর িনচ থেক
ঘােসর গা বেয় িকংবা পাথেরর গা বেয় উপের উেঠ যায়, তারপর আবার ঝুপ কের পেড় যায় িনেচ,
তারপর আবারও গা বেয় উপের উঠেত থােক। ভাবতই
জােগএই বয়াে ল কলুর বলেদর
মেতা প ম কের িপঁপড়ািট কী এমন বাড়িত উপেযািগতা পাে , য এই অভ াসটা িটেক আেছ?
কােনা বাড়িত উপেযািগতা না পেল সারািদন স এই অথহীন কাজ কের সময় এবং শি ব য় করার
তা কােনা মােন হয় না। আসেল সিত বলেত কী, এই কােজর মাধ েম িপঁপড়ািট বাড়িত কােনা
উপেযািগতা তা পাে ই না, বরং ব াপারিট স ূণ উে া। গেবষণায় দখা গেছ িপঁপড়ার মগেজ
থাকা ল াংেসট ুক নােম এক ধরেনর প ারাসাইট এর জ দায়ী। এই প ারাসাইট বংশবৃি করেত
274
275
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পাের ধু তখনই যখন কােনা গ বা ছাগল এেক ঘােসর সােথ িচিবেয় খেয় ফেল। ফেল
প ারাসাইটটা িনরাপেদ সই গ র পেট িগেয় বংশবৃি করেত পাের। পুেরা ব াপারটাই এখন জেলর
মেতা পির ারযােত িপঁপড়াটা কােনাভােব গ র পেট ঢুকেত পাের সই দৃি আকষেণর জ ঘাস
বেয় তার ওঠানামা। আসেল ঘাস বেয় ওঠানামা িপঁপড়ার জ
কােনা উপকার করেছ না বরং
ল াংেসট ুক কাজ করেছ এক ধরেনর ভাইরাস িহেসেবযার ফেল িপঁপড়া বুেঝ বা না বুে ঝ, তার
ারা চািলত হে ।

িচ : ল াংেসট ুক নােমর প ারাসাইেটর কারেণ িপঁপড়ার মি
আ া হেয় পেড়, তখন িপঁপড়া
কবল চাখ ব কের পাথেরর গা বেয় ওঠানামা কের। ধমীয় িব াস েলাও িক মা েষর জ এেককিট
প ারাসাইট?

এধরেনর আরও িকছু উদাহরণ জীবিব ান থেক হািজর করা যায়। নমােটামফ হয়ারওয়াম
(ৈব ািনক নাম Spinochordodes tellinii) নােম এক িফতাকৃিম সদৃশ প ারাসাইট আেছ যা
ঘাসফিড়ং- এর মি েক সং িমত কের ফলেল ঘাসফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয় পেড় আ হত া
কের। এর ফেল নমােটামফ হয়ারওয়ােমর জনেন িবধা হয়। অথাৎ িনেজর জননগত
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িবধা পেত নমােটামফ হয়ারওয়াম বচারা ঘাসফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের276।
এছাড়া জলাত
রােগর সােথ আমরা সবাই কমেবিশ পিরিচত। পাগলা
র কামড়ােল
আর উপযু
িচিকৎসা না পেল জলাত
রােগর জীবাণু মি
অিধকার কের ফেল।
ফেল আ া মি ে র আচরণও পাগলা
েরর মেতাই হেয় ওেঠ। আ া ব ি অপরেক
কামড়ােতও যায়। অথাৎ ভাইরােসর সং মেণ মি
িনয় ণ হািরেয় ফেল।
আমােদর দীঘিদেনর জেম থাকা থাগত িব ােসর ভাইরাস েলাও িক আমােদর এভােব আমােদর
অজাে ই িবপেথ চািলত কের না? আমরা আমােদর িব াস র ার জ
াণ দই, িবধমীেদর হত া
কির, টুইন টাওয়ােরর ওপর হামেল পিড়, সতী নারীেদর পুিড়েয় আ তৃি পাই,
বগানা
মেয়েদর পাথর মাির। মেনািব ানী ড ােরল র তাঁর ‘The God Virus : How religion infects our lives
and culture’ বইেয় বেলন, জলাতে র জীবাণু দেহর ভতের ঢুকেল যমন মা েষর ক ীয় ায়ুত
িবকল হেয় যায়, িঠক তমনই ধমীয় িব াস েলাও মা েষর িচ ােচতনােক আ
কের ফেল,
277
তির হয় ভাইরাস আ া মনেনর। ড ােরল র তাঁর বইেয় বেলন 
Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as the prime infection strategy…
Biological virus strategies bear a 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.

নমােটামফ হয়ারওয়াম যমিনভােব ঘাসফিড়ংেক আ হত ায় পিরচািলত কের, িঠক তমনই আমরা
মেন কির ধেমর িবিভ বাণী এবং িজহািদ িশ া মানবসমােজ অেনকসময়ই ভাইরাস িকংবা
প ারাসাইেটর মেতা সং মণ ঘিটেয় আ ঘাতী কের তােল। ফেল আ া স াসী মনন িবমান িনেয়
আছেড় পেড় টুইন টাওয়ােরর ওপর। নাইন ইেলেভেনর িবমান হামলায় উিনশ জন ভাইরাস আ া
মনন ‘ঈ েরর কাজ করিছ’ এই প ারাসাইিটক ধারণা মাথায় িনেয় হত া কেরিছল ায় িতন হাজার
সাধারণ মা ষেক। ইউিনভািসিট অফ িশকােগার অধ াপক স িলংকন, তাঁর বই ‘হিল টররস :
িথংিকং অ াবাউট িরিলিজয়ন আফটার সে র ইেলেভন’ বইেয় িবষয়িটর ওপর আেলাকপাত কের
বেলন, ‘ধমই, মুহা দ আতাসহ আঠােরা জনেক েরািচত কেরিছল এই বেল য, সংগিঠত
িবশাল হত ায
ধু তােদর কতব নয়, বরং গ থেক আগত পিব দািয় ’278। িহ
মৗলবাদীরাও একসময় ভারেত রামজ ভূিমর অিতকথেনর ভাইরাস বুে ক লালন কের ংস কেরেছ
শতা ী াচীন বাবির মসিজদ। এধরেনর অসংখ দৃ া ইিতহাস থেক হািজর করা যােব, ভাইরাস
আ া মনন কীভােব কারণ হেয়িছল সভ তা ংেসর।
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িচ : িব ানীরা দেখেছন, নমােটামফ হয়ারওয়াম নােম এক প ারাসাইেটর সং মেণ ঘাসফিড়ং পািনেত ঝাঁিপেয়
পেড় আ হত া কের ( বােম) , িঠক একইভােব িব ােসর ভাইরােসর সং মেণ আ া আল কায়দার ১৯ জন
স াসী যা ীবাহী িবমান িনেয় ঝাঁিপেয় পেড়িছল টুইন টাওয়ােরর ওপর ২০০১ সােলর ১১ই সে র ( ডােন) ।
িব ােসর ভাইরােসর বা ব উদাহরণ।

১১ই সে েরর সই ঐিতহািসক ঘটনার পের অধ াপক িরচাড ডিক ি এনেকােয়ির পি কায়
একিট ব িলেখিছেলন ‘Design for a Faith-Based Missile’ নােম। িতিন সই বে আ ঘাতী
স াসীেদর িব াস িনভর ( ভাইরাসা া ) িমসাইল িহেসেব অিভিহত কের লেখন279
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 buy. Yet to a
cynical government, organization, or priesthood, it is very very cheap.

২০১০ সােল কািশত অিভিজৎ রােয়র বই ‘সমকািমতা : একিট ব ািনক এবং সমাজ-মন াি ক
অ স ান’-এ দখােনা হেয়েছ সমকােমর িত অেহতুক ঘৃণা-িবে ষ তিরেতও ধেমর িবশাল ভূিমকা
আেছ। থম িদেকর াচীন জনেগা ীর মধ কার ধম েলা এত ািত ািনক েপ িছল না বেল
সমকােমর িত িবে ষ এত তী ভােব অ ভূত হয় িন। ধম ািত ািনক প পাওয়ার পর থেকই
পাি , পুেরািহত মা ারা ঢালাওভােব সমকািমতােক ‘ধমিব
যৗনাচার’, ‘মহাপাপ’, ‘ কৃিতিব
িবকৃিত’ ভৃিত িহেসেব আখ া িদেত
কের এবং এর ধারাবািহকতায়
হয় পৃিথবী জুেড়
280
সমকামীেদর ওপর লাগাতার িন হ এবং অত াচার । এটােক ভাইরাস আ া মনন ছাড়া আর কী
বলা যায়?
ইসলািম স াসবােদর িবষেয় আবারও িফের তাকাই। ইসলািম স াসবাদ লালন- পালেন
সা াজ বাদী আেমিরকার িবশাল অবদান আেছ, এ কথা িনঃসে েহ সত । িক তারপেরও কবল
আেমিরকার িদেক অ ুিল তুেল ধম
েলােক কখেনাই ‘ ধায়া তুলসীপাতা’ বানােনা যায় না।
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ধম ে র য অংশ েলােত িজহােদর কথা আেছ (২ : ২১৬, ২ : ১৫৪), উি েযৗবনা িরেদর কথা
আেছ (৫২ : ১৭-২০, ৪৪ : ৫১-৫৫, ৫৬ : ২২), ‘মু া সদৃশ’ গলমানেদর কথা আেছ (৫২ : ২৪, ৫৬
: ১৭, ৭৬ : ১৯) সসম ‘পিব বাণী’ েলা ছাটেবলা থেক মাথায় ঢুিকেয় িদেয় িকংবা বছেরর পর
বছর সৗিদ পে াডলাের গেড় ওঠা মা াসা নামক আগাছার চাষ কের িবিভ দেশ ত ণ সমােজর
িকছু অংেশর মেধ এক ধরেনর ‘িব ােসর ভাইরাস’ তির করা হেয়েছ। ফেল এই ভাইরাস- আ া
িজহািদরা েগর ৭২টা র-পরীর আশায় িনেজর বুেক বামা বঁেধ আ া িত িদেতও আজ ি ধােবাধ
কের না; ই িদ, কােফর, নাসারােদর হত া কের ‘শহীদ’ হেত তারা কাপণ েবাধ কের না। ল াংেসট
ুক প ারাসাইেটর মেতা তােদর মনও কবল একিট িব াস িদেয় চািলতঅমুসিলম কােফরেদর
হত া কের সারা পৃিথবীেত ইসলাম কােয়ম করেত হেব, আর পরকােল পেত হেব আ াহর কাছ থেক
উি েযৗবনা আয়তেলাচনা র-পরীর লাভনীয় পুর ার। তারা ওই ভাইরাস আ া িপঁপড়ার মেতা
হামেল পড়েছ কখনও টুইন টাওয়াের, কখনও রমনার বটমূেল িকংবা তাজ হােটেল।
কীভােব িব ােসর
িতকর ভাইরাস েলা
জ
থেক জ া ের স ািলত হয়, তা
ব ািনকভােব বুঝেত হেল আমােদর জানেত হেব আধুিনক িমম ত েক। িমম নােমর পিরভাষািট
থম ব বহার কেরিছেলন জীবিব ানী িরচাড ডিক ১৯৭৬ সােল, তাঁর িবখ াত বই ‘দ সলিফশ
িজন’-এ281। আমরা তা িজন-এর কথা ইদানীং অহরহ িন। িজন হে িমউেটশন, পুনিব াস ও
শারীরবৃি ক কােজর জ আমােদর
ােমাজেমর ু তম অিবভাজ একক। সহজ কথায়, িজন
িজিনসটা হে শারীরবৃ ীয় তেথ র অখ একক যা বংশগতীয় তথ েক এক জ থেক পরবতী
জে ছিড়েয় দয়। িজন যমন আমােদর শারীরবৃ ীয় তথ বংশ পর রায় বহন কের, িঠক তমনই
সাং ৃিতক তথ বংশপর রায় বহন কের িনেয় যায় ‘িমম’। কােজই ‘িমম’ হে আমােদর ‘সাং ৃিতক
তেথ র একক’, যা িমক অ করণ বা িতিলিপর মধ েম একজেনর মন থেক মনা ের ছিড়েয় পেড়,
িঠক যভােব শারীরবৃ ীয় তেথ র একক িজন ছিড়েয় পেড় এক শরীর থেক অ শরীের। য ব ি
িমমিট বহন কের তােদর িমমিটর ‘ হা ’ বা বাহক বলা যায়। ‘ মেমে ’ হেলা একসােথ বাহেকর
মেন অব ানকারী পার িরক স কযু একদল ‘িমম’। কােনা িবেশষ ধমীয় িব াস, রীিত-নীিত,
কােনা দশীয় সাং িৃ তক বা কােনা রাজৈনিতক মতাদশএ েলা সবই মেমে ে র উদাহরণ।
জান াকেমার তাঁর ‘িমম মিশন’ বইেয় মেমে ে র অেনক আকষণীয় উদাহরণ হািজর কেরেছন।
জান াকেমার মেন কেরন িজন এবং িমেমর
ি ত সংে ষই মা েষর আচার ব বহার, পরাথতা,
যু ংেদহী মেনাভাব, রীিত-নীিত িকংবা সং ােরর অি েক সিঠকভােব ব াখ া করেত পাের। িমম
িনেয় মু মনা সাইেট িদগ সরকার বাংলায় চমৎকার একিট ব িলেখেছন, সিট রাখা আেছ
মু মনায় কািশত ই -বই ‘িব ান ও ধম : সংঘাত নািক সম য়’-এ282। এই ই-বইিটেত িদগ
সরকার ধেমর উৎস স ােন নােমর বাংলা ব িটেত িমমিব ােসর আেলােক ধেমর উৎপি র ব াখ া
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িদেয়েছন, যা মূলত ডিক

এবং

জান

াকেমােরর িমম িনেয় আধুিনক িচ াধারারই অিন

র

কাশ283। স িত মু মনা েগ গার াধীন একিট চমৎকার লখা িলেখেছন ‘িজন এবং িমম’
িশেরানােম। িতিনও তাঁর বে র মাধ েম িমেমর
তুেল ধেরেছন বাঙািল পাঠকেদর জ ।
এছাড়া অ বাংলা গ েলােতও স িত িমম িনেয় ভােলা লখা উেঠ আসেছ।
কােনা সাং ৃিতক উপাদান িকংবা কােনা িবেশষ ধমীয় িব াস কীভােব িমেমর মাধ েম জনপুে
ছিড়েয় পেড়? মা েষর মি
এে ে আসেল কাজ কের কি উটােরর হাডওয় ার যভােব কাজ
কের অেনকটা সরকমভােব। আর িমম েলা হে কি উটােরর হাডওয় ােরর মেধ ই টল করা
সফটওয় ার যন। যত ণ পয এই সফটওয় ার েলা ভােলামেতা চলেত থােক তত ণ তা িনেয়
আমােদর কােনা িচ া থােক না। িক কখনও কখনও কােনা কােনা সফটওয় ার ভােলা মা েষর
(নািক ‘ভােলা িমেমর’ বলা উিচত) ছ েবশ িনেয় ‘ াজান হস’ হেয় ঢুেক পেড়। এরাই আসেল
িব ােসর িতকর ভাইরাস েলা। এরা চ হেয় ঢােক, আর শষ পয যন ফাল হেয় বেরায়।
যত েণ এই ভাইরাস েলােক শনা কের িনমূল করার ব ব া নওয়া হয়তত েণ আমােদর
হাডওয় ােরর দফারফা সাড়া। এই িব ােসর ভাইরােসর বিল হেয় াণ হারায় শত সহ
মা ষকখনও নাইন- ইেলেভেন, কখেনাবা বাবির মসিজদ
ংেস, কখেনাবা তাজ হােটেল
গালা িলেত। Viruses of the Mind শীষক একিট গেবষণাধমী বে অধ াপক িরচাড ডিক
দিখেয়েছন কীভােব কি উটার ভাইরাস েলার মেতাই আপাত মধুর ধমীয় িশ া েলা সমােজর জ
াজান হস িকংবা ওয়াম ভাইরাস িহেসেব কাজ কের িতেল িতেল এর কাঠােমােক ংস কের ফলেত
চায়। আরও িব ৃতভােব জানবার জ পাঠেকরা পড়েত পােরন সা িতক সমেয় িরচাড িডর লখা
‘ভাইরাস অফ মাই ড’ িকংবা গ জমেসর লখা ‘দ িরিলিজয়ন ভাইরাস’ নােমর বই েলা 284। এ
বই েলা থেক বাঝা যায় ভাইরাস আ া মি
কী শা ভােব রােবােটর মেতা ধেমর আচার
আচরণ েলা িনি ধায় পালন কের যায় িদেনর পর িদন, আর কখেনা- সখেনা িবধমী িনধেন উ
হেয়
ওেঠ; একসময় দখা দয় আ ঘাতী হামলা, িজহাদ িকংবা েু সেডর মহামারী।

ভাইরাস আ া মনন
ভাইরাস আ া মন-মানিসকতার উদাহরণ আমােদর চারপােশই আেছ ঢর। িকছু উদাহরণ তা
দওয়াই যায়। এই ধরেনর ভাইরাস-আ া মনেনর সােথ িবতক করার অিভ তা এই বইেয়র জন
লখেকরই কম বিশ আেছ। তার িকছু িকছু বণনা পূববতী অধ ােয় (ধমীয় নিতকতা) রাখা হেয়েছ।
গ সাইেট িবতক করেত গেল ব াপারটা ভােলা বাঝা যায়। আপিন যত ভােলা যুি
দন না কন,
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পদাথিব ান, জীবিব ান, নৃত এবং সমাজিব ান থেক যত আধুিনক এবং অেথি টক গেবষণারই
উে খ ক ন না কন, তারা িচর আরাধ ধম েক মাথায় কের রাখেবন আর আপনার িত গািল
গালােজর ব া বইেয় দেবন। এই ধরেনর অিভ তা ধু আমােদর নয়, ই টারেনেট যারা িব ান,
যুি বািদতা, সংশয়বািদতা ভৃিত িনেয় লখােলিখ কেরন সরকম অেনক লখেকরই আেছ।
এই ভ েলােকরা হয়ত ভাইরাস আ া মনেনর খুব ছাট উদাহরণ। িক ভাইরাস আ া মনেনর
চরম উদাহরণ েলা হািজর করেল বাঝা যােব কীভােব এ ধরেনর মানিসকতা েলা সমাজেক প ু কের
দয়, িকংবা কীভােব সমােজর গিতেক থািমেয় দয়। এর অজ উদাহরণ পৃিথবী জুেড় পাওয়া যােব।
িকছু াচীন সভ তার ইিতহাস থেক জানা যায়, যখন কােনা নতুন াসাদ িকংবা ইমারত তির করা
হেতা, তার আেগ সই জায়গায় িশ েদর জীব কবর দওয়া হেতাএই ধারণা থেক য, এিট
াসােদর িভি মজবুত করেব। অেনক আিদম সমােজই ব া িকংবা অ া
াকৃিতক েযােগর হাত
থেক র া পাওয়ার জ
মারী উৎসগ করার িবধান িছল; কউ কউ সদ জ লাভ করা িশ েদর
হত া করত, এমনিক খেয়ও ফলত। কােনা কােনা সং ৃিতেত কােনা িবখ াত মা ষ মারা গেল
অ মিহলা এবং পু ষেদরও তার সােথ জীব কবর দওয়া হেতা, যােত তারা পরকােল িগেয়
পু ষিটর কােজ আসেত পাের। িফিজেত ‘ভাকােতাকা’ নােম এক ধরেনর বীভৎস রীিত চিলত িছল
যখােন একজেনর হাত-পা কেট ফেল তােক দিখেয় দিখেয় সই কিতত অ েলা খাওয়া হেতা।
আি কার ব জািতেত হত ার রীিত চালু আেছ মৃত-পূবপু েষর সােথ যাগােযাগ াপেনর উে
।
এ েলা সবই মা ষ কেরেছ ধমীয় রীিত-নীিতেক াধা িদেত িগেয়, অদৃ ঈ রেক তু করেত
িগেয়। এধরেনর ‘ধমীয় হত া’ স ে আরও িব ৃতভােব জানার জ
ডিভড িনেগেলর ‘Human
Sacrifice : In History And Today’ বইিট পড়া যেত পাের285। এ েলা সবই সমােজ ‘িব ােসর
ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর িকছু নয়।
ইিতহােসর পরেত পরেত অজ উদাহরণ লুিকেয় আেছ কীভােব িব ােসর ভাইরাস েলা আণিবক
বামার মেতাই মারণা িহেসেব কাজ কের ল
কািট মা েষর াণহািনর কারণ হেয়েছ।
ধমযু েলাই তা এর বা ব মাণ। িকছু নমুনা দখা যাক286






ইিতহােসর থম ুেসড সংগিঠত হেয়িছল ১০৯৫ সােল। সসময় ‘Deus Vult’ (ঈ েরর ই া) িন
িদেয় হাজার হাজার মা ষেক জামািনর রাইন ভ ািলেত হত া করা হয় এবং বা চু ত করা হয়।
জ জােলেমর ায় িতিট অিধবাসীেক হত া করা হয় শহর ‘পিব ’ করার নােম।
ি তীয় ুেসড পিরচালনার সময় স ট বানাড ফেতায়া দন , ‘ পগানেদর হত ার মাধ েমই ি
গৗরব িফিরেয় আনা স ব’।
াচীন আরেব ‘জামােলর যুে ’

ায় দশ হাজার মুসিলম িনহত হেয়িছল, তােদর আপন

ানেদর
ািতভাই
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Nigel Davies, Human Sacrifice--In History and Today, William Morrow & Co; 1981
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বশিকছু উদাহরণ নওয়া হেয়েছ Holy Horrors : An Illustrated History of Religious Murder and Madness, James A. Haught, Prometheus Books,
1990 থেক, সা িতক িকছু উদাহরণ িবিভ প পি কা এবং মু মনা সাইট থেক।
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মুসিলমেদর ারাই। ইসলােমর িত াতা হজরত মুহা দ িনেজও বিন রাইজার ৭০০ বি েক
একসােথ হত া কেরিছেলন বেল ইিতহােস িলিপব আেছ।
বাইেবল থেক (না ারস ৩১ : ১৬- ১৮) জানা যায়, মুসা ায় এক ল পু ষ এবং আটষি হাজার
অসহায় নারী হত া কেরিছেলন।
রামায়েণ রাম তার তথাকিথত ‘রাম রােজ ’ শ ুকেক হত া কেরিছেলন বদ পাঠ করার অপরােধ।
াচীন মায়া সভ তায় নরবিল থা চিলত িছল। অদৃ ঈ রেক তু করেত িগেয় হাজার হাজার
মা ষেক মাথা কেট ফেল, ৎিপ উপেড় ফেল, অ েপ ঠেল ফেল িদেয় হত া করা হেতা।
১৪৪৭ সােল ট িপরািমড অফ টেনাখিটটলান তিরর সময় চার িদেন ায় ৮০,৪০০ বি েক
ঈ েরর কােছ উৎসগ করা হেয়িছল। ধু মায়া সভ তােত নয় সারা পৃিথবীেতই এধরেনর উদাহরণ
আেছ। প েত ি - ইনকা উপজািতরা ‘হাউজ অব দ মুন’ মি ের িশ েদর হত া করত। িত েত বন
শাহমােনরা ধমীয় রীিতর কারেণ মা ষ হত া করত। বািনওেত বািড়র ইমারত বানােনার আেগ থম
গাঁথুিনটা এক মারীর দহ িদেয় েবশ করােনা হেতা ‘ভূিমেদবতা’- ক তু করার খািতের। াচীন
ভারেত ািবড়রা ােমর ঈ েরর নােম মা ষ উৎসগ করত। কািলভ রা িত
বাের িশ বিল
িদত।
তৃতীয় ুেসেড িরচােডর আেদেশ িতন হাজার বি েকযােদর অিধকাংশই িছেলন নারী এবং িশ
জবাই কের হত া করা হয়। ইসমাইিল িশয়া মুসিলমেদর একিট অংশ একসময় লুিকেয় ছািপেয় িবধমী
িতপ েদর হত া করত। এগােরা থেক তেরা শতক পয আধুিনক ইরান, ইরাক এবং িসিরয়ায় ব
নতা তােদর হােত াণ হারায়। শষ পয ইিতহােসর আেরক দ দল মা লেদর হােত তােদর
উে দ ঘেটিক তােদর বীভৎস কীিত আজও অ ান।
কিথত আেছ, এগােরা শতেকর
র িদেক ই িদরা ি ান িশ েদর ধের িনেয় যত , তারপর উৎসগ
কের তােদর র ধমীয় অ ােন ব বহার করত। এই ‘রে র মহাকাব ’ রিচত হেয়েছ এমনই ধরেনর
শত সহ অমানিবক ঘটনার ওপর িভি কের।
১২০৯ সােল পাপ তৃতীয় ইনেস ট উ র াে র আলিবেজনসীয় ি ানেদর ওপর আ িরক অেথই
ুেসড চািলেয়িছেলন। শহর দখল করার পর যখন স রা ঊ তনেদর কাছ থেক পরামশ চেয়িছল
কীভােব বি েদর মেধ থেক িব াসী এবং অধািমকেদর মেধ পাথক করা যােব। পাপ তখন
আেদশ িদেয়িছেলন ‘সবাইেক হত া কেরা।’ পােপর আেদেশ ায় িবশ হাজার বি েক চাখ ব কের
ঘাড়ার পছেন দিড় িদেয় বঁেধ একটা িনিদ জায়গায় িনেয় িগেয় হত া করা হয়।
মুসিলমেদর পিব যু ‘িজহাদ’ উ র আি কা থেক
কের
ন পয র া কের তােল।
তারপর এই িজহােদর মড়ক েবশ কের ভারেত। তারপর চেল যায় বলকান (ক াথিলক ােয়িশয়ান,
অেথাড সাব এবং মুসিলম বসিনয়ান এবং কেসাভা) থেক অি য়া পয ।
বােরা শতেকর িদেক ইনকারা প েত তােদর সা াজ

িত া কের, য সা ােজ র পুেরাধা িছেলন
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একদল পুেরািহত। তারা ঈ র- কতৃক আিদ হেয় ২০০ িশ েক জীব পুিড়েয় মাের।






১২১৫ সােলর িদেক চতুথ ল ােটিরয়ান কাউি ল ঘাষণা কের, তােদর িব ুট েলা (host wafer) নািক
অেলৗিককভােব যী র দেহ পা িরত হেয় যাে । এরপর একিট জব রিটেয় দওয়া হয় য,
ই িদরা নািক সসব পিব িব ুট চুির কের িনেয় যাে । এই জেবর ওপর িভি কের ১২৪৩ সােলর
িদেক অসংখ ই িদেক জামািনেত হত া করা হয়। একিট িরেপােট দখা যায়, ছয় মােস ১৪৬ জন
ই িদেক হত া করা হেয়িছল। এই ‘পিব হত ায ’ চলেত থােক ায় ১৮ শতক পয ।
বােরা শতেকর িদেক ইউেরাপ জুেড় আলেবেজনসীয় ধমে াহীেদর খুঁে জ খুঁেজ হত ার রীিত চালু হয়।
ধমে াহীেদর কখনও পুিড়েয়, কখনও ধারােলা অ িদেয় ত- িব ত কের, কখেনাবা িশেরাে দ কের
হত া করা হয়। পাপ চতুথ ইেনােস ট এই সম হত ায় ত ই ন জুিগেয়িছেলন। কিথত আেছ
ধমিবচরণ সভার সংবী ক (Inquisitor) রবাট িল বােজ এক স ােহ ১৮৩ জন ধমে াহীেক হত ার
জ পািঠেয়িছেলন।
ব লাক সসময় িনপীড়ন থেক বাঁচেত ধমত াগ কেরন, িক সসম ধমত াগীেদর পুেরােনা ধেমর
অবমাননার অজুহােত হত ার আেদশ দওয়া হয়।
েন ায় ২০০০ ধমত াগীেক পুিড়েয় মারা হয়।
কউ কউ ধমত াগ না করেলও ধেমর অবমাননার অজুহােত পাড়ােনা হয়। িজওদােনা েনার মেতা
দাশিনকেক বাইেবল- িবেরাধী কাপািনকােসর সূয েকি ক ত সমথন করার অপরােধ জ া পুিড়েয়
মারা হয় সসময়।



ইিতহাস খ াত ‘ াক ডথ’ যখন সারা ইউেরােপ ১৩৪৮- ১৩৪৯- এ ছিড়েয় পেড়িছল, জব ছড়ােনা
হেয়িছল এই বেল য, ই িদরা য়ার জল িকছু িমিশেয় িবষা কের দওয়ায় এমনিট ঘটেছ। ব
ই িদেক এ সময় সে েহর বেশ জবাই কের হত া করা হয়। জামািনেত পাড়ােনা দহ েলােক ূপ
কের মেদর বড় বড় বাে ভের ফলা হয় এবং রাইন নদীেত ভািসেয় দওয়া হয়। উ র জামািনেত
ই িদেদর ছা ঠিরেত গাদাগািদ কের রাখা হয় যন তারা াস
হেয় মারা যায়, কখেনাবা তােদর
িপেঠ চাবুক কষা হয়। থািরি য়ার যুবরাজ জনসমে
ঘাষণা কেরন য, িতিন তার ই িদ ভৃত েক
ঈ েরর নােম হত া কেরেছন; অ েদরেকও িতিন একই কােজ উৎসািহত কেরন।
তেরা শতেক অ াজেটক সভ তা যখন িব ার লাভ কেরিছল, নরবিল থার বীভৎসতার তখন ণযুগ।
িত বছর ায় িবশ হাজার লাকেক ঈ েরর নােম উৎসগ করা হেতা। তােদর সূযেদেবর নািক দিনক
‘পুি ’র জ মানব রে র খুব দরকার পড়েতা। বি েদর কখনও িশেরাে দ করা হেতা, এমনিক
কােনা কােনা অ ােন তােদর দহ টুকেরা টুকেরা কের ভ ণ করা হেতা। কখেনাবা পুিড়েয় মারা
হেতা, িকংবা উঁচু জায়গা থেক ফেল দওয়া হেতা। বিণত আেছ, তােদর একিট ধমীয় অ ােন এক
অ তেযানী মারীেক িদেয় ২৪ ঘ া ধের নাচােনা হয়, তারপর তার গােয়র চামড়া তুেল ফেল
পুেরািহত তা পিরধান কেরন। তারপর আরও ২৪ ঘ া ধের নাচেত থােকন। রাজা আ ইতেজােলর
রাজািভেষেক আিশ হাজার বি েক িশেরাে দ কের ঈ রেক তু করা হয়।



১৪০০ সােলর িদেক ধমে াহীেদর থেক চােচর দৃি চেল যায় উইচ াফেটর িদেক। চােচর িনেদেশ



205

হাজার হাজার নারীেক ‘ডাইিন’ সাব কের পুিড়েয় মারা
হয়। এই ডাইিন পাড়ােনার রীিত এক
ডজেনরও বিশ দেশ এেকবাের গণিহে িরয়ায় প নয়। সসময় কতজনেক এরকম ডাইিন বািনেয়
পাড়ােনা হেয়েছ? সংখ াটা এক ল থেক
কের ২০ ল ছািড়েয় যেত পাের। ঠগ বাছেত গা
উজােড়র মেতাই ডাইিন বাছেত িগেয় ােমর পর াম উজাড় কের দওয়া হেয়েছ। সেতর শতেকর
থমােধ অ ালজাস (Alsace) নােমর ফরািস েদেশ ৫০০০ ডাইিনেক হত া করা হয়, ব া ােগর
ব াভািরয়ান নগরীেত ৯০০ জনেক পুিড়েয় মারা হয়। ডাইিন পাড়ােনােক ক কের সৃ ধমীয়
উ তা সসময় অতীেতর সম রকডেক ান কের দয়।








সংখ ালঘু ােট া ট েগনটস ১৫০০ সােলর িদেক াে র ক াথিলক ি
ানেদর ারা িনমম
িনপীড়েনর িশকার হয়। ১৫৭২ সােল স ট বােথােলািমও িদবেস ক াথিরন দ মিদিসস গাপেন
তােদর ক াথিলক স
েগনটেসর বসিতেত রণ কের আ িরক অেথই তােদর কচুকাটা কের।
ায় ছয় স াহ ধের এই হত ায চলেত থােক আর এেত াণ হারায় অ ত দশ হাজার েগনটস।
েগনটসেদর ওপর সংখ া
ি
ানেদর আে াশ পরবতী ই শতক ধের অব াহত থােক। ১৫৬৫
সােলর িদেক একিট ঘটনায় েগনটেসর একিট দল ািরডা পািলেয় যাওয়ার সময়
ািনশ বািহনীর
হােত ধরা পেড় তােদর এলাকার সবাইেক ধের ধের হত া করা হয়।
আবার ওিদেক পেনেরা শতেক ভারেত কালীভ কাপািলেকর দল মা কালীেক তু করেত িগেয়
অ েদর াসেরাধ আর জবাই কের হত া করত। এই ৎিসত রীিতর বিল হেয় াণ হারায় ায় ২০
ল মা ষ। এখনও িকছু মি ের বিল দওয়ার রীিত চালু আেছ। তেব আধুিনক রা ীয় আইনকা েনর গ াড়াকেল পেড় া ণ- পুেরািহতরা আর আেগর মেতা মা ষেক বিল িদেত পাের না সই
আে াশ িতফিলত হয় িনরীহ পাঠার ওপর িদেয়। েধর াদ ঘােল িমিটেয়ই আধুিনক যুেগ এভােব
র েলালুপ মা কালীেক তু রাখা হয়।
১৫৮৩ সােল িভেয়নায় ১৬ বছেরর একটা মেয়র পট ব থা
হেল যী ভে র দল তার ওপর আট
স াহ ধের এ রিসজম বা ওঝািগির
কের। এই যী ভ পাি র দল ঘাষণা কেরন য, তারা
মেয়িটর দহ থেক ১২,৬৫২টা শয়তান তাড়ােত স ম হেয়েছন। পাি র দল ঘাষণা কের য,
মেয়িটর দাদী কােচর জাের মািছর অবয়েব শয়তান পুষেতন। সই শয়তােনর কারেণই মেয়টার
পেট ব থা হেতা। দাদীেক ধের িনযাতন করেত করেত ীকােরাি আদায় করা হয় য দাদী আসেল
ডাইিন, শয়তােনর সােথ িনয়িমত ‘ স ’ কেরন িতিন। অতঃপর দাদীেক ডাইিন িহেসেব সাব কের
জীব পুিড়েয় মারা হয়। এিট িতন শতক ধের ডাইিন পাড়ােনার নােম য ল ল মিহলােক
পাড়ােনা হেয়িছল, তার সামা একিট নমুনামা ।
এনাব াি
রা এক সময় ক াথিলক এবং
ােট া ট অেথািরিটেদর ারা
ফ কচুকাটা
হেয়িছেলন। জামািনর মু টাের এনাব াি
রা এক সময় শহেরর িনয় ণ িনেয় নয় আর ‘নতুন
িজয়ন’ িত া কের ফেল। ওিদেক আবার পাি মা ারা এনাব াি
েদর িব ে সশ সং াম
গেড় তােল এবং শহেরর পতেনর পর এনাব াি
নতােদর হত া কের চােচর চূড়ায় ঝুিলেয় রাখা
হয়।
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ােট া ট এবং ক াথিলকেদর র
য়ী যু ১৬১৮ সােল
হেয় ি শ বছর যাবৎ চেল। এ সময়
পুেরা মধ ইউেরাপ পিরণত হেয়িছল বধ ভূিমেত। জামািনর জনসংখ া ১৮ িমিলয়ন থেক ৪ িমিলয়েন
নেম আেস। আেরকিট িহসাব মেত, জনসংখ ার ায় ি শ ভাগ (এবং পু ষেদর প াশ ভাগ) এ সময়
িনহত হেয়িছল।
ইসলােমর িজহােদর নােম গত বােরা শতক ধের সারা পৃিথবীেত িমিলয়েনর উপর মা ষেক হত া করা
হেয়েছ। থম বছর েলােত মুসিলম বািহনী খুব তগিতেত পূব ভারত থেক পি ম মেরাে া পয
আ াসন চালায়। ধু িবধমীেদরই হত া কের িন, িনেজেদর মেধ ও কা ল কের নানা দল- উপদল
তির কেরিছল। কািরিজরা যু
কেরিছল ি েদর িব ে । আজািরিকরা অ ‘পাপীেদর’ মৃতু দ
িদেয়িছল। ১৮০৪ সােল উসমান দান ফািডও, দােনর পিব স া, গািবর লতােনর িব ে ধমযু
কের। ১৮৫০ সােল আেরক দানীয় িফ উমর- আল হ
পগান আি কান গাে র ওপের
নৃশংস ববরতা চালায়গণহত া এবং িশেরাে দ কের ৩০০ জন বি র ওপর। ১৯৮০ সােল তৃতীয়
দানীয় ‘হিল ম ান’ মুহা দ আহেমদ িজহাদ চািলেয় ১০,০০০ িমশরীয় হত া কের।
১৮০১ সােল রামািনয়ার পাি রা ই িদেদর িব ে
চারণা চািলেয় ১২৮ জন ই িদেক হত া কের।
ভারেত ১৮১৫ থেক ১৮২৮ সােলর মেধ ৮১৩৫ নারীেক সতীদােহর নােম পুিড়েয় হত া করা হয়
( িতবছর হত া করা হয় গেড় ৫০৭ থেক ৫৬৭ জনেক)।
১৮৪৪ সােল পািশয়ায় বাহাই ধম চার
হেল ক রপ ী ইসলািম রা এেদর ওপর চড়াও হয়।
বাহাই ধেমর বতকেক বি এবং শষ পয হত া করা হয়। ই বছেরর মেধ সখানকার মৗলবাদী
সরকার ২০,০০০ বাহাইেক হত া কের। তহরােনর রা াঘাট আ িরক অেথই রে র ব ায় ভেস
যায়।
বামায় ১৮৫০ সাল পয মা ষেক বিল দওয়ার রওয়াজ িছল। যখন রাজধানী মা ালায় সিরেয়
নওয়া হয়, তখন নগর র া করার জ ৫৬ জন ‘িন লুষ’ লাকেক াচীেরর িনেচ পুেঁ ত ফলা হয়।
রাজ জ ািতষীরা ফেতায়া দয় য নগর বাঁচােত হেল আরও ৫০০ জন নারী, পু ষ এবং িশ বিল
িদেত হেব। সই ফেতায়া অ যায়ী বিল দওয়া
হয় এবং ১০০ জনেক বিল দওয়ার পর ি িটশ
সরকােরর হ ে েপ সই বিল থা রদ করা হয়।
১৮৫৭ সােল উপমহােদেশ ি িটশ শাসনামেল এনিফ রাইেফেলর কাি জ, যটােত েয়ার আর গ র
চিব লাগােনা িছল বেল জব রটােনা হয়, তােক ক কের দা া
হয় এবং িনিবচাের ব লাকেক
হত া করা হয়।



১৯০০ সােল তুিক মুসিলেমরা ি

ান আেমিনয়ানেদর ওপর িনিবচাের গণহত া চালায়।



১৯২০ সােল ি ে েরা যুে ৯০ হাজার মি কান মৃতু বরণ কের।



১৯৪৭ সােল ভারত িবভাগেক ক

কের দা ায় ায় ১ িমিলয়ন লাক মারা যায়। এমনিক ‘মহা া’

207

গা ীও দা া রাধ করেত সফল হন িন, এবং তােকও বেঘাের িহ
মৃতু বরণ করেত হয়।




















১৯৫০ থেক ১৯৬০ সােলর মেধ ি
৫০০,০০০ লাক মারা যায়।

ান, এিনিম

ফ ানািটক নথুরাম গডেসর হােত

এবং মুসিলমেদর মেধ পার

িরক

ে

১৯৭১ সােল পি ম পািক ািনরা পূব পািক ােনর বাঙািলেদর ওপর গণহত া চালায়, নয় মােস তারা
ায় ৩০ ল মা ষ হত া কের, ধষণ কের ২ ল নারীেক। যিদও এই যুে র পছেন মদদ িছল
রাজৈনিতক, তারপেরও ধমীয় ব াপারিটও উেপ ণীয় নয়। পি ম পািক ািনেদর বরাবরই অিভেযাগ
িছল য, পূব পািক ািনরা ‘ভােলা মুসলমান’ নয়, এবং তারা ভারেতর দালাল।
১৯৭৮ সােল গায়ানার জা টাউেন রভাের ড িজম জা সখােন মণরত কংে সম ান এবং িতন
জন সাংবািদকেক হত ার পর ৯০০ জনেক িনেয় আ হত া কের, যা সারা পৃিথবীেক ি ত কের দয়।
ইসলািম আইন মাতােবক চুিরর শাি িহেসেব হাত কেট ফলার রওয়াজ চিলত আেছ। দােন
১৯৮৩ থেক ১৯৮৪ সােলর মেধ ায় ৬৬ জনেক ধের কাে হাত কেট ফলা হয়। মডােরট
মুসিলম নতা মাহা দ তাহােক ফাঁিসেত ঝুিলেয় মের ফলা হয়কারণ িতিন হাত কেট ফলার
মেতা ববরতার িতবাদ কেরিছেলন।
সৗিদ আরেব ১৯৭৭ সােল িকেশারী ি ে স এবং তার িমকেক ‘ব িভচােরর’ অপরােধ হত া করা
হয়। পািক ােন ১৯৮৭ সােল এক কাঠুিরয়ার মেয়েক ‘ জনা’ করার অপরােধ পাথর ছুঁেড় হত ার
ফেতায়া দওয়া হয়। ১৯৮৪ সােল আরব আিমরােত একিট বািড়র গৃহভৃত এবং দাসীেক পাথর ছুঁেড়
হত ার ফেতায়া দওয়া হয়, অৈবধ মলােমশার অপরােধ।
নাইেজিরয়ায় ১৯৮২ সােল মা াম মােরায়ার ফ ানািটক অ সারীরা িতপে র শতািধক লাকজনেক
‘কােফর’ আখ া িদেয় হত া কের, আর তােদর র পান কের।
১৯৮৩ সােল উ র আয়ারল াে ড ক াথিলক স াসীরা
ােট া ট চােচ ঢুেক গালা িল কের
ােট া ট অ সারীেদর হত া কের। দা ায় ায় ২৬০০ লাক মারা যায়।
িহ মুসিলম দা া ভারেত িনত ৈনমি ক ব াপার। ১৯৮৩ সােল আসােম এরকম একিট দা ায়
৩,০০০ জন মা ষ মারা যায়। ১৯৮৪ সােল এক িহ নতার ছিবেত কােনা এক মুসিলম জুতার মালা
পিরেয় িদেল এ িনেয় পুনরায় দা া
হয়। সই দা ায় ২১৬ জন মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়,
আর ১৩,০০০ জন উ া হয়। কারাবি হয় ৪১০০ জন।
লবানেন ১৯৭৫ সােলর পর থেক
লাক মারা গেছ।

ইসাইড বাি ংসহ নানা স াসবাদী ঘটনায় ১৩০,০০০ জন

ইরােনর মৗলবাদী িশয়া সরকার ঘাষণা কের, য সম বাহাই ধমা িরত না হেব, তােদর হত া করা
হেব। ১৯৮০ সােলর থম িদেক ায় ২০০ জন ‘ গাঁয়ার’ বাহাইেক হত করা হয়, ায় ৪০,০০০
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বাহাই দশ ছেড় পালায়।








ীল া িবগত শতেকর আিশ আর ন ইেয়র দশেক বৗ
আ িরক অেথই নরেক পিরণত হয়।

িসংহলী আর িহ

তািমলেদর লড়াইেয়

১৯৮৩ সােল জ জােলেমর ধমীয় নতা মুফিত শখ সাদ- ই- দীন এল আলামী ফেতায়া দন এই
বেল য, কউ যিদ িসিরয়ার িসেড ট হািফজ আল আজাদেক হত া করেত পাের, তেব তার বেহ
িনি ত।
ভারেত আিশর দশেক িশখ জনেগা ী িনেজেদর জ পা াব এলাকায় আলাদা ধমীয় রাজ ‘খািল ান’
(Land of the Pure) তিরর পায়তারা কের আর এর নতৃ
দয় িশখ চরমপ ী নতা জারনাইন
িভ ানওয়ালা, িযিন তার অ সারীেদর িশিখেয়িছেলন য, িতপ েক ‘নরেক পাঠােনা’ তােদর পিব
দািয় । চারােগা াভােব পুেরা আিশর দশক জুেড়ই ব িহ েক হত া করা হয়।
১৯৮৪ সােল িশখ দহর ীেদর হােত তৎকালীন ধানম ী ইি রা গা ী িনহত হেল ভারত জুেড়
িশখেদর ওপর বীভৎস তা বলীলা চালােনা হয়। িতন িদেনর মেধ ৫০০০ িশখেক হত া করা হয়।
িশখেদর বাসা থেক উিঠেয়, বাস থেক নািমেয়, দাকান থেক তুেল িনেয় হত া করা হয়, কখনও
জীব পুিড়েয় দওয়া হয়।

 ১৯৮৯ সােল ‘ াটািনক ভােসস’ নােমর উপ াস লখার দােয় সালমান শিদেক ফেতায়া দওয়া
হয় ইরােনর ধম
আয়ােতা া খােমিনর প থেক। বইিট না পেড়ই মুসিলম িবে রাতারািত
হয় ালাও পাড়াও তা ব। ইসলামেক অবমাননা কের লখার দােয় এর আেগও মন র আল
হা াজ, আলী দাি , আিজজ নিসন, উইিলয়াম নগাড, নািগব মাহফুজ, তসিলমা নাসিরন,
ড. ইউ স শািয়খ, রবাট েসইন,
মায়ুন আজাদ, আয়ান আরিস আলীসহ অেনেকই মৃতু
পেরায়ানা পেয়েছন। এেদর মেধ অেনকেকই মের ফলা হেয়েছ, কউবা হেয়েছন পলাতক।


১৯৯২ সােলর ৬ই িডেস র ‘রামজ ভূিম’ িমথেক ক কের িহ উ প ীরা শত বছেরর পুেরােনা
বাবির মসিজদ ংস কের। এর ফেল দা ায় ২০০০ মা ষ মারা যায়, এর ভাব পেড় পা বতী
দশ েলােতও।

 ১৯৯৭ সােল আেমিরকার ক ািলেফািনয়ায় েগর ার ( Heaven’s Gate) নােম এক ‘ইউএফও’ ধমীয়
সংগঠেনর ৩৯ জন সদ একেযােগ আ হত া কের, জীবেনর ‘পরবতী’ ের যাওয়ার লে ।


বাংলােদেশ ১৯৪১ সােল িহ জনসংখ া িছল শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সােল ভারত ভােগর
অব বিহত পের তা শতকরা ২২ ভােগ এেস দাঁড়ায়। এরপর থেকই সংখ ালঘুেদর ওপর মাগত
অত াচার এবং িনপীড়েনর ধারাবািহকতায় দশিটেত মশ িহ েদর সংখ া কমেত থােক। ১৯৬১
সােল ১৮.৫%, ১৯৭৪ সােল কেম দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সােল ১২.১%, এবং ১৯৯১ সােল ১০%
এ এেস দাঁড়ায়। সা িতক সময় েলােত িহ েদর শতকরা হার কেম ৮ ভেগর িনেচ নেম এেসেছ
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বেল অ িমত হয়।










২০০১ সােলর ১১ই সে র আেমিরকার টুইন টাওয়ােরর ওপর আল কায়দা আ ঘাতী িবমান
হামলা চালায়। এই হামলায় টুইন টাওয়ার েস পেড়। মারা যায় ৩০০০ আেমিরকান নাগিরক। এ
ভয়াবহ ঘটনা সারা িবে র গিত- কৃিতেক বদেল দয়।
২০০২ সােল ভারেতর জরােট দা ায় ২০০০ মা ষ মারা যায়, উ া হয় ায় ১৫০,০০০ মা ষ।
নারী িনযাতন কট আকার ধারণ কের। ব মুসিলম িকেশারী এবং নারীেক উপযুপির ধষেণর পর
হত া করা হয়।
২০০১ সােলর িনবাচেনর পর বাংলােদেশ িবএনিপ- জামাত িবপুল ভােট জয়লাভ কের। িনবাচন
পরবতী সমেয় বেছ বেছ িহ বািড় েলােত আ মণ চালােনা হয়। পূিণমা রানীর মেতা ব
িকেশারীেক ধষণ করা হয়। িনবাচন অ ি ত হওয়ার থম ৯২ িদেনর মেধ ২২৮িট ধষেণর ঘটনা,
এবং পরবতী িতন মােস ায় ১০০০িট ধষেণর ঘটনা ঘেট, যার মেধ শতকরা ৯৮ ভাগ িছল িহ
িকংবা সংখ ালঘু স দােয়র অ গত।
িবএনিপ- জামাত কায়ািলশন সরকােরর সময় বাংলা ভাইেয়র নতৃে জা ত মুসিলম জনতার
( জ.এম.েজ.) উ ান ঘেট। তারা পুিলেশর ছ ছায়ায় বাংলােদেশর দি ণা েল ােসর রাজ কােয়ম
কের। একিট ঘটনায় একজন ামবাসীেক হত া কের গােছর সােথ উে া কের বঁেধ ঝুিলেয় দওয়া
হয়। সরকােরর প থেক ‘বাংলা ভাই িমিডয়ার সৃি ’ বেল িমথ া চারণা চালােনা হয়।
২০০৪ সােলর ২৭ শ ফ য়াির বাংলােদেশর থা- িবেরাধী লখক মায়ুন আজােদর উপর হামলা
চালায় মৗলবাদী একিট দল। চাপািত িদেয় ত- িব ত কের ফলা হয় তার দহ, যা পের তােক
লি ত মৃতু র িদেক ঠেল দয়।

 ২০০৪ সােলর ২রা নেভ র িচ পিরচালক িথও ভ ান গগেক

কাে

রা ায়

িল এবং ছুিরকাহত

কের হত া কের স াসী মাহা দ রােয়ির। সাবিমশন নােমর দশ িমিনেটর একিট ‘ইসলাম িবেরাধী’
চলি
বানােনার দােয় তােক নদারল া ডেসর রা ায় কাে নৃশংসভােব হত া করা হয়। একই
ছিবর সােথ জিড়ত থাকার কারেণ নারীবাদী লিখকা আয়ান হারিস আলীেকও মৃতু পেরায়ানা দওয়া
হয়।
 ২০০৫ সােলর ৩০ শ সে র জেল ডস পাে ন নােমর একিট ড ািনশ পি কা মহানবী হজরত
মুহা দেক িনেয় ব া ক ১২িট কাটুন কাশ করেল সারা মুসিলম িবে এর িতি য়া প
ালাও- পাড়াও
হয়। পািক ােনর এক ইমাম কাটুিনে র মাথার দাম ধায কের এক িমিলয়ন
ডলার। িসিরয়া, লবানন, ইরান, পািক ান, বাংলােদশসহ সারা পৃিথবীেত সিহংসতায় মারা যায়
শতািধক লাক। ি েটেনর মুসিলেমরা ব ানার িনেয় িমিছল কের’Behead those who say Islam is a
violent religion’।
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 ১৯৯৩ থেক আজ পয ‘আিম অব গড’ সহ অ া

গভপাত- িবেরাধী ি

ান মৗলবাদীরা আট জন

ডা ারেক হত া কেরেছ। এই ধরেনর নৃশংসতার সবেশষ িনদশন ২০০৯ সােল ি
ান মৗলবাদী ট
রাডার কতৃক ড. জজ ি লারেক হত া। াশনাল অ াবরশন ফডােরশেনর সরবরাহকৃত পিরসংখ ান
অ যায়ী ১৯৭৭ সােলর পর থেক আেমিরকা এবং কানাডায় গভপােতর সােথ জিড়ত িচিকৎসকেদর
মেধ ১৭ জনেক হত ার েচ া চলােনা হয়, ৩৮৩ জনেক হত ার মিক দওয়া হয়, ১৫৩ জেনর
উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনেক অপহরেণর ঘটনা ঘেট।




বাংলােদেশ িবগত ত াবধায়ক সরকােরর আমেল সামা ‘ মাহা দ িবড়াল’ িনেয় কৗতুেকর জর
িহেসেব ২১ বছর বয়সী কাটুিন আিরফেক জেল ঢাকােনা হয়, বায়তুল মাকারেমর খিতেবর কােছ
িগেয় থম আেলার স াদেকর মা াথনার নাটক দিশত হয়।
আওয়ামী লীগ সরকােরর আমেল ধমা ভূিতেত আঘাত লাগার অজুহােত ফসবুক ব
অপেচ া করা হয়।

কের দওয়ার

বলা িন েয়াজন, উপেরর িল িট কবল িবগত কেয়ক শতেকর কিতপয় ধমীয় সিহংসতার
আেলাক টামা , িস ুর বুে ক িব সম। ধমীয় সিহংসতার পুেরা ইিতহাস িলিপব করেত গেল তা
িনঃসে েহ মহাভারতেকও ছািড়েয় যােব। অ িব াস নামক ভাইরাস েলা কীভােব স াসবাদী তিরর
কারখানা িহেসেব ব ব ত হয়তার িকছু উদাহরণ আমরা আেগই রেখিছ এই বইেয়র পূববতী ‘ধমীয়
নিতকতা’ অধ ােয়। সখােন আমরা দিখেয়িছলাম, ধম ে র ভােলা ভােলা বাণী েলা থেক
ভােলামা ষ হওয়ার অ ে রণা পায় কউ, আবার স াসবাদীরা একই ধম ে র ভােয়ােল ট ভাস েলা
থেক অ ে রণা পায় স াসী হওয়ার। সজ ই তা ধম
েলাএেককিট াজান হসছ েবশী
ভাইরাস! এজ ই একই ধম
পাঠ কের কউ ই িদ নাসারােদর সােথ যু করার লে
‘িবন
লােদন’ হেয় যায়, আবার কউবা পিরণত হয় িফ সাধেক। কী কের হলফ কের বলা যােব য ধম
থেক পাওয়া িনেচর ভাইরাস পী আয়াত েলা সিত ই িজহািদ সিনকেদর স াসবােদ উৎসািহত
করেছ না ? পিব কারান থেক উ ৃত করা যাক
তামােদর উপর যু ফরজ করা হেয়েছ… (২ : ২২১৬ )।
আ াহর জ যু করেত থা ন, আপিন িনেজর স া ব তীত অ
আপিন মুস লমানেদরেক উৎসািহত করেত থা ন (৪ : ৮৪)।

কােনা িবষেয়র িজ াদার নন! আর

হ মুিমনগণ! তামরা ই িদ ও ি
ানেদরেক ব ু িহেসেব হণ কেরা না; তারা এেক অপেরর ব ।ু
তামােদর মেধ য তােদর সােথ ব ু করেব, স তােদরই অ ভু । আ াহ জােলমেদরেক পথ
দশন কেরন না (৫ : ৫১)।
য লাক ইসলাম ছাড়া অ

কােনা ধম তালাশ কের, কি নকােলও তা

হণ করা হেব না এবং
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আিখরােত স

িত

হেব। ( কারান ৩ : ৮৫)।

আর তােদর সােথ যু করেত থােকা যত ণ না
িতি ত হেয় যায় (৮ : ৩৯)।

াি

শষ হেয় যায়; এবং আ াহর সম

ম

তামরা যু কেরা আহেল- িকতােবর ঐ লাকেদর সােথ, যারা আ াহ ও রাজ হাশের ঈমান রােখ না,
আ াহ ও তার রা ল যা হারাম কের িদেয়েছন তা হারাম কের না এবং হণ কের না সত ধম, যত ণ
না করেজােড় তারা িজিজয়া দান কের (৯ : ২৯)।
অতঃপর যখন তামরা কােফরেদর সােথ যুে অবতীণ হও, তখন তােদর গদান মােরা, অবেশেষ যখন
তােদরেক পূণ েপ পরাভূত কেরা তখন তােদরেক শ কের বঁেধ ফল। অতঃপর হয় তােদর িত
অ হ কেরা, না হয় তােদর িনকট হেত মুি পণ লও। … যারা আ াহর পেথ শহীদ হয়, আ াহ
কখেনাই তােদর কম িবন করেবন না (৪৭ : ৪)।
অতএব, তােদর মেধ কাউেক ব ু েপ হণ কেরা না, য পয না তারা আ াহর পেথ িহজরত কের
চেল আেস। অত : পর যিদ তারা িবমুখ হয়, তেব তােদরেক পাকড়াও কেরা এবং যখােন পাও হত া
কেরা। তােদর মেধ কাউেক ব ু েপ হণ কেরা না এবং সাহায কারী বািনও না (৪ : ৮৯)।
আর তােদরেক হত া কেরা যখােন পাও সখােনই এবং তােদরেক বর কের দাও সখান থেক …
(২ : ১৯১)
আর তামরা তােদর সােথ লড়াই কেরা, য পয না ফতনার অবসান হয় এবং আ াহর ীন িতি ত
হয় (২ : ১৯৩)।
আিম কােফরেদর মেন ভীিতর স ার কের দব। কােজই গদােনর ওপর আঘাত হােনা এবং তােদরেক
কােটা জাড়ায় জাড়ায় (৮ : ১২)।
অতঃপর িনিষ মাস অিতবািহত হেল মুশিরকেদর হত া কেরা যখােন তােদর পাও, তােদর বি
কেরা এবং অবেরাধ কেরা। আর েত ক ঘাঁিটেত তােদর স ােন ওঁৎ পেত বেস থােকা (৯ : ৫)।
যিদ বর না হও, তেব আ াহ তামােদর মম দ আজাব দেবন এবং অপর জািতেক তামােদর
লািভিষ করেবন (৯ : ৩৯)…ইত ািদ।

অেনক ইসলাম ধমিব াসীরা বেলন, কারান কখনও স াসবােদ কাউেক উৎসািহত কের না, কাউেক
আ ঘাতী বামা হামলায় েরািচত কের না, ইত ািদ। এটা সিত সরাসির হয়ত কারােন বুেক পেট
বামা বেধ কােরা উপের হামেল পড়ার কথা নই; িক এটাও তা িঠক য, কারান খুলেলই পাওয়া
যায়যারা আ াহর পেথ শহীদ হয়, আ াহ কখেনাই তােদর কম িবন করেবন না (৪৭ : ৪),
কারােন বলা হেয়েছআর যারা আ াহর পেথ িনহত হয়, তােদরেক তুিম কখনও মৃত মেন কেরা না
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(৩ : ১৬৯); িকংবা বলা হেয়েছযিদ আ াহর পেথ কউ যু কের মারা যায় তেব তার জ রেয়েছ
জা াত (৯ : ১১১)।
আর আ াহর পেথ শহীদেদর জ জা ােতর পুর ার কমন হেব? আ াহ িক এ ব াপাের খুব
পির ার
তথায় থাকেব আনতনয়ন রমণীগণ, কােনা িজন ও মানব পূেব যােদর ব বহার কের িন (৫৫ :
৫৬)।
তােদর কােছ থাকেব নত, আয়তেলাচনা ত ণীগণ, যন তারা রি ত িডম (৩৭ : ৪৮- ৪৯);
(wine) যা পানকারীেদর জে
া (৩৭ : ৪৬)।
আিম তােদরেক আয়তেলাচনা রেদর সােথ িববাহব েন আব কের দব (৫২ : ২)…
তাবুেত অব ানকািরণী রগণ (৫৫ : ৭২); বাল ও প রাগ সদৃশ রমণীগণ (৫৫ : ৫৮)।
উদ ান, আ ুর, পূণেযৗবনা ত ণী এবং পূণ পানপা (৭৮ : ৩৩- ৩৪)।
তথায় থাকেব আনতনয়না িরগণ, আবরেণ রি ত মািতর

ায়, (৫৬ : ২২- ২৩)।

আিম জা ািত রমণীগণেক িবেশষ েপ সৃি কেরিছ, অতঃপর তােদরেক কেরিছ িচর মারী (৫৬ :
৩৫- ৩)।

ধু আয়তেলাচনা িচর মারীেদর
গলমানেদরও

লাভ

দিখেয়ই আ াহ

া

হন িন, ব ব া

রেখেছন

রি ত মািতসদৃশ িকেশাররা তােদর খদমেত ঘারােফরা করেব (৫২ : ২৪)। ইত ািদ।

বেহে
রা-সািক- র-পরীর এমন অফুর ভা ােরর ািফক বণনা দেখ দেখ অেনেকরই শহীদ
হেত মন চাইেব! িববতনবাদী মেনািব ানী সােতািস কানাজাওয়া তা মেনই কেরন ইসলািম সমােজ
ব গািম এবং পাশাপািশ মৃতু র পের উি েযৗবনা এবং িচর মারী িরেদর অফুর ভা ােরর
িন য়তার কারেণই মুসিলমেদর মেধ আ ঘাতী বামা হামলাকারীেদর এত আিধক চােখ পেড়287।
কবল ইসলােমর িজহািদ সিনেকরাই ভাইরাস আ া মনেনর উদাহরণ ভাবেল ভুল হেব।
‘িব ােসর ভাইরাস’ লখািট মু মনায় কােশর পর িদগ সরকার ‘িব ােসর ভাইরাস এবং
আ ষি ক’ নােমর একিট স ূরক বে ভারেতর আর.এস.এস পিরচািলত ুল েলার পাঠ সূিচর
নানা উদাহরণ হািজর কের দিখেয়েছন কীভােব ছেলিপেলেদর মেধ শশেবই ভাইরােসর বীজ বপন
করা হয়288। িবদ াভারতী নােমর এই ুল সারােদেশর িবিভ
াে ছিড়েয় আেছসংখ ায় ায়
287

288

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

িব ােসর ভাইরাস এবং আ ষি ক, িদগ সরকার, মু মনা, http ://mukto- mona.com/banga_blog/?p=325
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২০,০০০। ায় ২৫ লাখ িশ াথী এেত পড়ােশানা কেরযােদর অিধকাংশই গিরব বা িন মধ িব
ঘেরর। পড়ােশানা চেল থম থেক াদশ িণ অবিধ। িত া সতালবােদর ব In the Name of
History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India থেক289 অসংখ দৃ া হািজর
কের িদগ দিখেয়েছন কীভােব সত -িমেথ র িমেশল দওয়া ইিতহাস পিড়েয় এেদর মগজ ধালাই
করা হয়
‘ হামার বা ীিকর রামায়েণর একটা ভাবা বাদ কেরিছেলনযার নাম ইিলয়াড।’

েটা ও হেরােডাটােসর মেত াচীন িমশরীয় সভ তা ভারতীয় ভাবধারার ওপর িভি কের
গেড় উেঠিছল।’
‘গ আমােদর সকেলর মাতৃ ানীয়, গ র শরীের ভগবান িবরাজ কেরন।’
একই ুেলর ভারেতর ম ােপ ভারতেক দখােনা হয় বাংলােদশ, পািক ান, নপাল, ভুটান,
িত ত এমনিক মায়ানমােরর িকছু অংশ িনেয়। বলা হয় অেশােকর অিহংস নীিতর ফেল তার
সনাবািহনী যুে উৎসাহ হািরেয়িছল। আেল া ডার নািক পু র কােছ যুে হের িগেয়
মা াথনা কেরিছেলন।
মধ যুেগর ইিতহােস সা দািয়কতার উ প আর বিশ কট। সম ইিতহাস িশ ায়
মুসিলমেদর িবেদিশ শি িহেসেব দখােনা হেয়েছ :
‘ভারেত িবেদিশ মুসিলম শাসন’
‘ভারেত তেলায়ার ধের ইসলােমর চার হেয়িছল। মুসিলেমরা এক হােত কারান আেরক
হােত তরবাির িনেয়ই এেসিছল এেদেশ … আমরা তােদর পের তািড়েয় িদেত স ম হেয়িছ,
িক আমােদর য ভাইেয়রা ইসলাম ধম হণ কেরিছল, তােদর িহ ধেম ধমা িরত করেত
ব থ হেয়িছ।’
‘িহ রা চরম অপমােনর সােথ তুিক শাসন মেন িনেয়িছল।’
‘বাল িববাহ, সতীদাহ, পদা থাসহ আরও অেনক সং ার মুসিলম রাজে র িতি য়া িহেসেব
িহ সমােজ ান কের িনেয়েছ।’
‘িশবাজী আর রানা তাপ িছেলন কৃত াধীনতা সং ামী। তারা মুসিলমেদর দশ থেক
িবতািড়ত করার জ ই লড়াই কেরিছেলন।’
‘

ভারেতর ুেলর পাঠ পু ক েলােত িবন কািসম, ঘৗরী বা গজনীর মামুদ বা তমুর লং কীভােব
িহ েদর হত া কেরিছেলন তার িব ািরত বণনা হািজর কের বা ােদর মাথায় অ েরই ‘মুসিলম
িবে ষ’ েবশ কিরেয় দওয়া হয়। দশ িবভােগর জ একতরফাভােব মুসিলমেদর দায়ী কের
ইিতহাস লখা হয়। আর.এস.এস-এর মেতা স াসবাদী সা দািয়ক দলেক কৃত াধীনতাকামী
একিট সংগঠন িহেসেব তুেল ধরা হয়। সব থেক মজার কথা, মহা া গা ী য এই সংগঠেনর
289
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একজেনর হােতই মারা িগেয়িছেলন, সকথাও বমালুম চেপ যাওয়া হয়। সামি কভােব, পাঠ ম
এমনভােব সাজােনা যােত সবার মেধ ভাব সৃি হয় য তােদর পূবপু েষরা মুসিলম ও ি
ানেদর
হােত অত াচািরত। তােদর ঘােড় দািয় বতায় তার িতেশাধ নওয়ার।
২০০৮ সােলর ২৬ নেভ র সইিদন ায় ৫০ জন জি মু াইেয়র তাজ হােটেল স াসবােদর য
তুঘলিক কা
কেরিছল সিদন এই ‘িব ােসর ভাইরাস’ িনেয় আমরা মু মনায় দীঘ আেলাচনা
কেরিছলাম। িব ােসর বাইেরও রাজৈনিতক এবং অথৈনিতক ই সহ নানা ধরেনর আকষণীয় স উেঠ
এেসিছল িব ৃত পিরসের। উেঠ এেসিছল কা ীর স , উেঠ এেসিছল ভারেত মুসিলম জনেগা ীর িত
বষেম র নানা উদাহরণ। এটা িঠক য, কাি রী জনগেণর ওপর ভারতীয় সনাবািহনীর লাগাতার
অত াচার, বাবির মসিজদ ংস িকংবা জরােট সা িতক সমেয় মুসিলমেদর ওপর য ধরেনর
অত াচােরর ি মেরালার চালােনা হেয়েছ তা ভুে ল যাওয়ার মেতা িবষয় নয়। মুসিলমরা ভারেতর
জনগেণর ায় ১৪ শতাংশ। অথচ তারাই ভারেত সবেচেয় িনপীিড়ত, অত াচািরত এবং আথসামািজক
িদক িদেয় িপিছেয় পড়া এক জনেগা ী। এ সম অেনক কারণ মুসিলমেদর ু কেরেছ বছেরর পর
বছর ধের। িক এটাও িঠক, পৃিথবীেত সামািজক অিবচার যমন আেছ, তমন আেছ সামািজক
অিবচােরর নােম অ িব ােসর চাষ এবং তার চার। ধম ে র িজহািদ বাণী েলা িকংবা চতুর উপােয়
িবকৃত ইিতহাস তুেল ধের পরবতী জ েক মগজ ধালাইেয়র উদাহরণ েলা এর কৃ মাণ। মু মনা
সদ অপািথব জামান আমােদর সাইেট ব িট িনেয় ম ব করেত িগেয় যা বেলেছন তা হয়ত
অেনেকর মেনই িচ ার খারাক জাগােব। িতিন বেলন
মা েষর কােনা কােনা ভাব যমন উপযু পিরেবশ পাওয়ায় িবেশষ কােনা বংশা র পির ুটেনর
কারেণ সৃ হয়, তমনই মৗলবাদী স াসও ঘটেত পাের কােনা কােনা ধমীয় আেদশাবলীর উপযু
পিরেবশ পাওয়ায় পির ুিটত হওয়ার কারেণ। এই উপযু পিরেবশ দান করেত পাের অেনক
কারণ, যার মেধ সামািজক অনাচার অব ই অ তম। িক ‘ ধু’ সামািজক অনাচার থাকেলই য
মৗলবাদী স াস ঘটেব এটা িনি ত না। বংশাণুর মেতা একটা মূল কারণও থাকেত হেব (েমৗলবাদী
স ােসর ে যা হেত ধম ে র কােনা কােনা াক, িকংবা জািতিবে ষী িবকৃত ইিতহাস চচা)।
আর এই ধমীয় বংশা কবল সামািজক অনাচােরই পির ুিটত হয় তাও হলফ কের বলা যােব না।
কােনা কােনা ধেমর আেদশাবলী এতই শি শালী য িবিভ পির ুটক পিরেবশ অিত সহেজই সৃ
হয় আেদশাবলীর জারােলা তািগেদই। আর ধমীয় মূল কারণ না থাকেল সামািজক অনাচার অ রকম
স ােসর জ িদেত পাের। আবার নাও িদেত পাের। থাইল াে ড অিত গিরব বৗ রা িভ া করেব িক
কখনও িহংসায় িল হেব না। অেনক গিরব লাক চরম দািরে র মেধ ও সততা িবসজন দয় না।
িত তীেদর ওপর অত াচার হেয়েছ অেনক বিশ। িক িত েতর লােকরা িহংসার আ য় িনেয়
স াসবাদী হয় িন। কােজই এটা কখেনাই বলা যায় না য সামািজক অনাচারই ধমীয় স ােসর মূল
কারণ, বরং বলা যায় অ ঘটক মা ।

215

িব াস এবং বুি ম া
ব িদন ধেরই এ ব াপারটা

চিলত য, অিব াসীরা সাধারণত িব াসীেদর চেয় অিধকতর বুি দী

এবং ‘ াট’ হেয় থােক। স িত িবিভ িববতনীয় মেনািব ানীেদর চালােনা জিরেপ চা ল কর িকছু
ফল এবং ব াখ া উেঠ এেসেছ।
ল ডন ুল অভ ইকেনািমে র িববতন মেনািব ানী সােতািস কানাজাওয়ার চালােনা সা িতক
গেবষণা (Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) থেক জানা গেছ নাি ক ( Atheist)
এবং উদারপ ীরা (Liberal) সাধারণত ধািমক (Theist) এবং র ণশীলেদর (Conservative) চেয়
অেনক বিশ বুি স
হেয় থােক। সাশাল সাইেকালিজ কায়াটারিল জানােল ২০১০ সােল
কািশত ‘Why Liberals and Atheists Are More Intelligent’ শীষক গেবষণাপে অধ াপক কানাজাওয়া
দিখেয়েছন য, ধািমক িহেসেব দািবদার ব ি েদর চেয় নাি কেদর আইিকউ গড়পরতা অ ত ৬
পেয় ট বিশ থােক, আর র ণশীল েপর চেয় উদারপ ী বা গিতশীল েপর আইিকউ বিশ
থােক অ ত ১২ পেয় ট 290।

িচ : ধািমকতার েকাপ যত বােড় পা া িদেয় কেম আইিকউ। যমন চরম নাি কেদর গড়পরতা আইিকউ পাওয়া গেছ
১০৩. ০৯। আর চরম ধািমকেদর আইিকউ ৯৭. ১৪। কােজই নাি ক িহেসেব দািবদার ব ি েদর চেয় আি কেদর
আইিকউ গড়পরতা অ ত ৬ পেয় ট কম থােক।
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Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More Intelligent.
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িচ

: র ণশীল

েপর চেয় উদারপ ী বা গিতশীল

েপর আইিকউ অ ত ১২ পেয় ট বিশ থােক।

ব াপারিট অধ াপক কানাজাওয়া িববতনীয় দৃি েকাণ থেক ব াখ া কেরেছন তাঁর কািশত
গেবষণাপে এবং েগ 291,292। িতিন তাঁর ব াখ ায় বেলেছন, িব াস ব াপারটা একসময় িটেক থাকার
ে বড় িনয়ামক িহেসেব কাজ কেরিছল, সজ
যেকােনা সং ৃিতেতই ধম এবং িব ােসর অি
খুঁেজ পাওয়া যায়, এবং যেকােনা সমােজই ধািমকেদর সংখ াও নাি কেদর চেয় সাধারণত বিশ
(যিদও নাি কেদর সংখ া আধুিনক িবে
মবধমান)। আর আিদম াইব েলােত খুঁজেল দখা যােব
সখােন জা েটানা থেক
কের নরবিল, মারী িনধনসহ হাজােরা অপিব ােসর সমাহার। স িদক
থেক িচ া করেল নাি কতা, যুি বাদ, িব ানমন তা, িলবােরিলজম ভৃি ত উপাদান েলা িববতনীয়
াপেট মানবসমােজর জ অেপ াকৃত নতুন সংেযাজন (evolutionarily novel)। এবং যােদর
মি
এই নতুন নতুন পিরবতন েলা ধারণ করার জ
বিশ নমনীয়, তারাই বুি দী িহেসেব
আিবভূত হেয়েছ। সজ ই নাি েকরা আি কেদর থেক বিশ াট িহেসেব আিবভূত হয়, িববতনীয়
মেনািব ােনর ‘সাভানা অ ক ’ অ যায়ী এটা ঘেট বেল গেবষণাপে দািব করা হেয়েছ। সজ ই
একজন িব াসী সারা প ািলন িকংবা ‘উইচ’ খ াত ি ি ন ওেডেনেলর চেয় বৗি ক মনেন একজন
িরচাড ডিক িকংবা একজন িবল মার অেনক এিগেয় থােকন আজেকর িনয়ায়। এর কারণ
অ স ান করেত িগেয় সবেচেয় চা ল কর ফলাফলিট এেসেছ ইউিসএসিড এবং হাভােডর সা িতক
একটা যৗথ গেবষণা থেক যখােন ডাপািমন িনভর DRD4 িজনিটেক িচি ত করা গেছ বেল দািব
করা হেয়েছ, এবং যার একটা িবেশষ ভ ািরয়া ট উদারপ ীেদর মােঝ দখা যায়293। এ িজনিটেক
ব ল চািরতভােব ‘অিভনব অ স ািন’ িজন ( novelty seeking gene) িহেসেব আখ ািয়ত করা
হে । যােদর মেধ এ িজনিটর অি
আেছ, তার একটা বড় অংশ পিরণত বয়েস উদারপ ী
291

Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than Conservatives, Psychology Today, March 21, 2010
Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, Psychology Today, April 11, 2010
293
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
292
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মতাদেশর সােথ যু

হেয় পেড়ন বেল গেবষণায় উেঠ এেসেছ।

িচ : একজন থাগত িব াসীর চেয় অেনক এিগেয় থােকন একজন সেচতন নাি ক বৗি ক মনন, যুি , বা বতা
এবং াটেনেস।

এ ব াপাের একটা মজার িবষয় মেন পড়ল। আেমিরকার চ র ণশীল ফ
শন

চ ােনেলর িনউজ হা

ািনিট আর িবল ও রাইিল িতিদনই মািকন জনগণেক মেন কিরেয় দন য কীভােব ‘িলবােরল

িমিডয়া’ সবিকছু অিধকার কের মগজ ধালাই করেছ! কথাটা য খুব বিশ িমথ া তা অব

নয়। হিলউড

িসেনমা থেক
কের (ফ বােদ) ায় িতিট িনউজ চ ােনলই মাটমুিট িলবােরলেদর দখেল বলা
যায়। পাশাপািশ শা িবজেনস, ি েয়িটভ রাইিটং, অ াি িভজম থেক
কের অ াকােডিময়াও
মাটামুিট িলবােরলরাই রাজ করেছ। আসেল এর কারণ খুব সহজ। িমিডয়া িলবােরলেদর হােত চেল
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যাে কারণ র ণশীলেদর চেয় তারা বিশ বুি মান, চৗকস, বুি দী এবং অিধকতর বিশ উ াবনী
শি র অিধকারী। বাংলােদেশও কিব সািহিত কসহ যারা িশ কলা এবং সং ৃিতর সােথ জিড়ত থােকন
তােদর মেধ উদারপ ী লােকর সংখ া অেপ াকৃত বিশ থােক, এবং তােদর মেধ ই অিব াসীেদর
সংখ া বিশ পাওয়া যায়।
অিব াসীরা ধু াট নয়, গেবষণায় দখা গেছ নিতক িদক িদেয়ও অিব াসীরা িব াসীেদর চেয়
অেনক অ গামী। নাি ক এবং গিতশীল পিরবাের িশ িনযাতন কম হয়, তারা নারী িনযাতন কম
কের থােক, তােদর পিরবাের িববাহ িবে েদর হার কম, তারা একগামী স েক আ াশীল থােক, তারা
পিরেবশ সেচতন থােক ধািমকেদর চেয় ঢর বিশ। সংখ ালঘুেদর িত সিহ ুতা এবং সংখ ালঘুেদর
অিধকােরর িত সেচতনতাও িব াসীেদর তুলনায় নাি কেদর মেধ অেনক বিশ দখা যায়294। এর
কারণ, অিব াসীরা সাধারণত যুি , মানবতা এবং বা বতার
াপেট িবষয় েলা িবেবচনা কেরন,
অ িব ােসর বেল নয়।
িব াস ও দাির
িব াস ধু মানিসকভােবই ব ি েক প ু এবং ভাইরাস আ া কের ফেল না, পাশাপািশ এর সািবক
ভাব পেড় একিট দেশর অথনীিতেতও। সা িতক ব গেবষণায়ই বিরেয় এেসেছ য দািরে র
সােথ ধমিব ােসর ত
যাগােযাগ আেছ। স িত কািশত (অগা , ২০১০) গ ােলাপ জিরপ
থেক দখা গেছ পৃিথবীর সবেচেয় হতদির দশ েলার মেধ ই ধমীয় িব ােসর ভাব সবািধক 295।
আপনার িব াস াত িহক জীবনযা ায় কােনা ভাব ফেল িকনা, এর িভি েত ২০০৯ সােল য
জিরপ চালােনা হয়, তােত দখা যায় পৃিথবীর সবািধক দাির িক দশ েলা থেকই ‘ াঁ বাচক’
উ র উেঠ এেসেছ। আর তািলকােত থেমই আেছ বাংলােদেশর নাম।

294
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আেমিরকায় িবিভ গেবষণায় দখা িগেয়েছ নাি কেদর চাইেত পুন
ীিবত ি ানেদর মেধ িববাহ িবে েদর হার বিশ (Barna Research
Group, 1999 study .); এও দখা িগেয়েছ য, য পিরবােরর পিরেবশ ধমীয়ভােব অিতমা ায় র ণশীল স সম পিরবােরই বরং িশ েদর
ওপর পিরবােরর অ কােনা সদ েদর ারা বিশ যৗন িনপীড়ন হয়। ১৯৩৪ সােল আ াহাম া াউ তার গেবষণাপে দিখেয়েছন,
ধািমকতা এবং সততার মেধ বরং বরী স কই িবদ মান। ১৯৫০ সােল মুের রেসর গেবষণা থেক বিরেয় এেসেছ য, ধািমকেদর তুলনায়
নাি ক এবং অে য়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মা েষর িত সংেবদনশীল থােকন, তােদর উ য়েনর জ ত াগ ীকার কেরন। ভারতীয়
িব ান ও যুি বাদী সিমিত ১৯৮৮ সােল ভারেতর জলখানায় দািগ আসািমেদর মেধ একিট জিরপ চািলেয়িছল। জিরেপর য ফল পাওয়া
িগেয়িছল, তা িছল অবাক করার মেতা। দখা িগেয়েছ, আসািমেদর শতকরা ১০০ জনই ঈ র এবং কােনা না কােনা ািত ািনক ধেম
িব াসী। আেমিরকায়ও এরকম একিট জিরপ চালােনা হেয়িছল ৫ই মাচ, ১৯৯৭ তািরেখ। স জিরেপ দখা গেছ য আেমিরকার
জনসাধারেণর মেধ একটা উে খেযাগ অংশ (৮-১০%) ধমহীন হওয়া সে ও তােদর মেধ অপরাধ বণতা কম (মা ০.২১%), স
তুলনায় ধািমকেদর মেধ শতকরা িহেসেব অপরাধ বণতা অেনক বিশ। ডিভড উলেফর মেনািব ান এবং ধমিবষয়ক গেবষণায় দখা
গেছ, অিতির ধম বণতা এবং ধেমর আসি র কারেণ মা ষ অিধকতর বিশমা ায় মৗলবাদী, সা দািয়ক, অসামািজক, অনমনীয় এবং
কতৃ পরায়ণ িহেসেব গেড় উেঠ। এ সং া বশিকছু পিরসংখ ান আেগর অধ ােয় উে খ করা হেয়েছ এবং এ ধরেনর আরও পিরসংখ ােনর
সােথ পিরিচত হেত চাইেল দখা যেত পাের ড. মাইেকল শারমােরর The Science of Good and Evil : Why People Cheat, Gossip, Care, Share,
and Follow the Golden Rule (Times Books; 1st edition (February 2, 2004)
িট।
Religiosity Highest in World’s Poorest Nations, Gallup’s global reports, August 31, 2010
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িচ : গ ােলাপ জিরপ থেক দখা গেছ পৃিথবীর সবেচেয় হতদির
িব ােসর ভাব সবািধক

দশ েলার মেধ ই ধমীয়

স িত উপেরর এই গ ােলাপ জিরেপর ওপর িভি কের িনউইয়ক টাইমস পি কায় িবে ষণমূলক
একিট স াদকীয় াকিশত হেয়েছ296। কলািম চালস া স াদকীয়িটেত বেলন
একশিট দেশর মেধ ২০০৯ সােল গ ােলাপ জিরপ চালােনা হেয়েছ এবং দখা গেছ দািরে র সােথ
ধমিব ােসর একিট ত
যাগােযাগ আেছ। ধনী দশ েলা কম ধম বণ আর দির দশ েলােতই
ধমাে াদনা বিশ দৃ মান।

িনউইয়ক টাইমেসর উ
ব িটেত চমৎকার একিট াফও সংযু
সােথ ধমিব ােসর স কেক ব াখ া করার জ যেথ 
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হেয়েছ, যিট িনেজই দািরে র

Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published : September 3, 2010
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িচ : গ ােলাপ জিরেপর ওপর িভি
কািশত।

কের িনউইয়ক টাইমস পি কায় িবে ষণমূলক একিট স াদকীয়েত

উপেরর ােফর গড়পরতা পেয় ট েলার ড িবে ষেণ আনা যেত পাের। যিদ কউ কােনা দেশর
ধমীয় ভাব এবং পার ক ািপটা স ডােমি ক ডাে র ট একিট ব েরখার মাধ েম তুেল ধেরন
তেব রখিচ িট দাঁড়ােব অেনকটা এরকম

িচ

: দেশর ধমীয় ভাব বনাম পার ক ািপটা িজিডিপর ট
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এই াফিট িনেয় আমরা মু মনা েগ অেনক আেলাচনা কেরিছ। এিট অধ াপক িভ র
ংগেরর
297
‘িনউ এিথজম’ বইেয় আেছ। ই টারেনেটও অেনক সাইেট াফিট পাওয়া যােব ।
াফিট ল করেলই পাঠেকরা দখেবন য, আেমিরকা এবং েয়েতর মেতা েয়কিট দশ ছাড়া
বািক সব কমেবিশ দশই এই ােফর কািরেলশন সমথন কের। আেমিরকা অ তম
ল দশ (গড়
িজিডিপ $৪৬,০০০) হওয়া সে ও ধেমর ভাব বিশ। ধনস েদ শীষ ানীয় দশ হওয়া সে ও দশিটর
ধমীয় ভােবর পিরমাপ দাির ি
মি েকা, আেজি টনা িকংবা িচিলর সািরেত রেয় গেছ। কন এই
ব িত ম তা ব াখ া করা যেত পাের। একিট কারণ তা অব ই সা াজ বাদী চতনার িবকাশ। একিট
দশ যখন মতার শীেষ উেঠ যায়, সামিরকভােব আ াসী হেয় উেঠ, তখন আভ রীণ ে র কারেণ
গিতশীল বিশ েলা হারােত থােক। ি ক এবং রামান সভ তার শষিদেকও একই ব াপার
ঘেটিছল। এর বাইের, আেরকিট বড় কারণ, আেমিরকার পুঁিজবাদ ধম িজিনসটােকও আভ রীণভােব
‘ব বসা’র পযােয় িনেয় যেত পেরেছ। এখােন চাচেক ক কের য সম উৎসেবর আেয়াজন করা
হয়, তা আসেল ধমীয় পিরবৃি র বাইের িগেয়ও সাধারণ জনগণেক আকৃ কের। সাধারণ বস উৎসব
(ফল ফি ভাল) থেক
কের ছাট ছাট ছেল- মেয়েদর ািসক াল িপয়ােনা বাজনার বিশরভাগই
এখােন চচােকি ক। এই ‘আেমিরকান অ ােনামািল’ আর অ াভািবক উপােয় অিজত তল সমৃ
মধ ােচ র কেয়কিট দেশর কথা বাদ িদেল ধম এবং দািরে র একটা
স কই পাওয়া যায়।
নবায়নেযাগ শি র িবকাশ এবং এ সং া
যুি র উ ােনর ফেল ভিব ৎ পৃিথবীেত তেলর দাম
পেড় গেল মধ ােচ র দশ েলাও এভােব ব িত ম িহেসেব থাকেব না বলাই বা ল ।
এই ই একিট অ ােনামািল তথা ‘অ াভািবকতা’ বাদ িদেল াফ থেক ধম এবং দািরে র একটা
স কই পাওয়া যায়। াফ দখেল য কউ বুঝেব য দেশ ধমীয় ভাব যত বাড়েছ, সইসােথ
পা া িদেয় বাড়েছ দাির আর ধমীয় ভাব যখােন কম মা েষর
লতাও বিশ। ব াপার কী?
ব াপার তা সাদা চােখই বাঝা যাওয়ার কথা। য সম দশ যত দাির ি , সসব দেশই ধম
িনেয় বিশ নাচানািচ হয়, আর শাসেকরাও সসব দেশ ধমেক হািতয়ার িহেসেব ব বহার কের।
সজ ই দাির ি
দশ েলােত ধম খুব বড় একটা িনয়ামক হেয় কাজ কের সবসমেয়ই। িকংবা
ব াপারটা উে াভােবও দখা যেত পাের ধমেক অিতির
য় দওয়া, িকংবা ল ঝ
করা,
িকংবা জাগিতক িবষয়আশেয়র চেয় ধমেক মা ািতির
বিশ
দওয়ার কারেণই সসম
দশ েলা যুি , ান িব ােন িপিছেয় এবং সেবাপির দির । িকছুিদন আেগ বাংলােদশ সরকার
মা ােদর তায়াজ করেত ফসবুক ব কের িদেয়িছল। য দশ জাগিতক িবষেয়র চেয় ঠুনেকা
িব াস িনেয়ই ম থােক, স দশ অথ- বভব ান িব ােন উ ত হেয় যােবএটা িক আশা করা
যায়? ধেমর রিশ আমােদর পছেন টেন রেখেছ অেনকটাই। িব ােসর ভাইরােসর এরেচেয় বড়
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ফল আর কী হেত পাের! তাই ‘িব ােস িমলায় ব , তেক ব দূর’ বেল কিথত িব াসীেদর তাতা
পািখর মেতা আউড়ােনা ব ল চািরত উি িটেক সামা বদেল িদেয় আমরা বলেত পাির
িব ােস িমলায় দাির , অিব ােস ব দূর!

ভাইরাস িতেষধক
তাহেল এই স ােসর ভাইরাস িতেরাধ করা যায় কী কের? ভাইরাস য িতেরাধ করেতই হেবএ
িনেয় কােরা সে হ থাকার কথা নয়। এ ভাইরাস িতেরাধ না করেত পারেল এ ‘সভ তার ক া াের’
প িনেয় আমােদর সম অজনেক ংস করেব। মু াইেয় িফদাইন হানার পর পরই মু মনায় িলিখত
একিট বে ড. িব ব পাল বেলিছেলন 298 
রা , পিরবার, সমাজ ইত ািদর ধারণা েলার ব িবক পিরবতন হে তখন মধ যুগীয় ধম েলার
আি ক উ িতর িকছু বাণী ছাড়া আর িকছুই আমােদর দওয়ার নই। সই আি ক উ িতর িনদান ধম
ছাড়াও িব ান থেকই পাওয়া যায় তবুও কউ আি ক উ িতর জ ধািমক হেল আপি করার িকছু
নই। িক ধমপালন যখন তার িহ বা মুসলমান পিরচয়েবাধেক উে িদে  সটা খুব ভয়ংকর।
ধম থেক সই িবষটােক আলাদা করেত না পারেল, এ েলা আমােদর সভ তার ক া ার হেয়
আমােদর সম অজনেক ংস করেব।

অথাৎ, এ ভাইরাসেক না থািমেয় বাড়েত িদেল একসময় সারা দহটােকই স াস কের ফলেব।
অধ ােয়র থম িদেক দওয়া ল াংেসট ুক প ারাসাইট আ া িপঁপড়ার উদাহরেণর মেতা
মানবজািতও একসময় কের তুলেব িনেজেদর আ ঘাতী, মড়ক লেগ যােব পুেরা সমােজ। তাই িক
আমরা চাই?
না, কােনা
মি ে র মা ষই তা চাইেত পােরন না। তাহেল এই সং মেণর হাত থেক র া
পাওয়ার উপায় কী? এই ভাইরাস সং মণ থেক বাঁচবার জ গেড় তালা দরকার অ াি টবিড, সহজ
কথায় তির করা দরকার ভাইরাস িতেষধেকর। আর এই সাং ৃিতক ভাইরাসেক িতেরাধ করেত
পাের আমার–আপনার মেতা িবেবকস
গিতশীল মা েষরাই। আমরা িক আসেলই মেন
কিরএই অ াি টবিড তির করেত কাযকর ভূিমকা রাখেত পাের আমােদর মু মনার মেতা
িব ানমন , যুি বাদী সাইট েলা; ভূিমকা রাখেত পাের িব ােসর িনগড় থেক ব েনা মানবতাবাদী
প েলা এবং মু বুি র চচাকারী ব ি বগ। দরকার সকেলর সি িলত েচ ার, দরকার খালস
ছেড় ব েনার মেতা সৎ সাহেসর, দরকার আমার-আপনার সকেলর সামি ক সিদ ার। আপনার
আমার এবং সকেলর আেলািকত েচ ােতই হয়ত আমরা একিদন স ম হব সম িব াসিনভর
‘প ারাসাইিটক’ ধ ান ধারণা েলােক তাড়ােত, এিগেয় যেত স ম হব িব ােসর ভাইরাস- মু
িনেরাগ সমােজর অভী লে র িদেক।
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ড. ড ােরল র য কথা েলা বেল তাঁর ‘গড ভাইরাস’ বইিট শষ কেরেছন299, স কথা েলা
উ ারণ কের আমরাও সমাি টানেবা এই অধ ায়িটর
ভাইরাস- মু
জীবেনর আ াদন কােনা িনিদ গ ব নয়, বরং একিট চলমান যা াপেথর নাম।
আমরা সবাই এই ভাইরাস িদেয় কােনা না কােনাভােব আ া এবং আমরা িনেজেদর অজাে ই বেয়
িনেয় যাই অ
িব াস, মতামত িকংবা ধারণা। িশ বয়েসই ধমীয় িব ােসর পানপা হােত তুেল
িদেয় আমােদর অেনেকর মাথাই আ া কের ফলা হেয়েছ। আ া মননেক িতেষধক িদেয় ধীের
ধীের
কের ফলাই হেব আমােদর যা াপেথর ল । আমরা যিদ ঈ র- ভাইরােসর ফল েলা
স ে সবদা সেচতন থাকেত পাির, তেবই আমরা ভাইরাস- মু সমাজ ত াশা করেত পাির।

আমােদর ধারণা, নতুন িদেনর নাি েকরাই ভাইরাস- মু
ভিব েতর পৃিথবীেত। আর নতুন িদেনর নাি কেদর
পেরর অধ ােয়।
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সমাজ িনমােণ উে খেযাগ ভূিমকা রাখেব
িমক েচ ার িকছু িনদশন তুেল ধরা হেব

Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009
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নবম অধ ায়

নতুন িদেনর নাি কতা : আগামী িদেনর ভাইরাস- মু
ঈ র খুবই ভ ুর; িব ােনর ছা একিট ফুলিক অথবা একটু সাধারণ

সমাজ

ানই তােক মের ফলেত স ম।
চ াপম ান কােয়ন

িব ােসর দীনতা
১৬৩৩ সাল। পৃিথবী সূেযর চািরিদেক ঘুরেছবাইেবল িবেরাধী এই সত কথা বলার অপরােধ চাচ
খ াতনামা িব ানী গ ািলিলওেক অিভযু করল ‘ধমে ািহতার’ অিভেযােগ। গ ািলিলও তখন ায়
অ , বয়েসর ভাের
।অ
ও বৃ িব ানীেক জার কের াের থেক রােম িনেয় যাওয়া
হেলা, হাটু ভেঙ সবার সামেন জাড় হােত মা াথনা কিরেয় বলেত বাধ করা হয় এতিদন
গ ািলিলও যা চার কেরিছেলন তা ধমিবেরাধী, ভুল ও িমথ া। বাইেবেল যা বলা হেয়েছ সিটই
আসল, সিঠকপৃিথবী ি র অনড় সৗর জগেতর কে 300। গ ািলিলও াণ বাঁচােত তাই করেলন।
পাপ ও ধমসং ার স ূেখ গ ািলিলও য ীকােরাি ও িত াপ
া র কেরন, তা িব ান
সাধনার ইিতহােস ধমীয় মৗলবাদীেদর িনমমতার এবং ান সাধকেদর কােছ বদনার এক
ঐিতহািসক দিলল301
আিম
াের বাসী গীয় িভে ি ও গ ািলিলওর পু , স র বৎসর বয় গ ািলিলও গ ািলিল
সশরীের িবচারাথ আনীত হেয় এবং অিত খ াত ও স ানাহ ধমযাজকেদর (কািডনাল) ও িনিখল
ি
ীয় সাধারণতে ধমিব
আচরণজিনত অপরােধর সাধারণ িবচারপিতগেণর স ুেখ নতজা হেয়
হে ধম
শপূব ক শপথ করিছ য, রােমর পিব ক াথিলক ি
ধম সং ার ারা যা িকছু
িশ াদান ও চার করা হেয়েছ ও যা িকছুেতই িব াস াপন করা হেয়েছ আিম তা সবসময় িব াস
কের এেসিছ, এখনও কির এবং ঈ েরর সহয়তা পেল ভিব েতও করব। সূয ক েল অবি ত ও
িন ল এ প িমথ া অিভমত য কী প শা িবেরাধী সসব িবষয় আমােক অবিহত করা হেয়িছল; এ
300

পিব বাইেবেল আেছ,
‘আর জগৎও অটলতা িবচিলত হেব না’ ( িনকলস ১৬/৩০)
‘জগৎ ও ি র, তা নড়াচড়া করেব না।’ (সাম ৯৩/১)
‘িতিন পৃিথবীেক অনড় এবং অচল কেরেছন’ (সাম ৯৬/১০)
‘িতিন পৃিথবীেক এর িভি মূেলর ওপর াপন কেরেছন, তা কখেনা িবচিলত হেব না’ (সাম ১০৪/৫) ইত ািদ। এ সে আরও দখুন বইেয়র ষ
(িব ানময় িকতাব) অধ ায়িট।

301

অিভিজৎ রায়, আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অ র কাশনী, ২০০৬
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িমথ া মতবাদ স ূণ েপ পিরহার কের এর সমথন ও িশ াদান থেক সব কাের িনবৃ থাকেত আিম
এই পিব ধমসং া কতৃক আিদ হেয়িছলাম। িক তৎসে ও স একই িনি ত ও পিরত মতবাদ
আেলাচনা কের ও কােনা সমাধােনর চ ার পিরবেত সই মতবােদর সমথেন জারােলা যুি তেকর
অবতারণা কের আিম একিট
রচনা কেরিছ। এজ গভীর সে হ এই য আিম ি ধমিব
মত
পাষণ কের থািক। .... অতএব স ত কারেণ আমার িত আেরািপত এই অিতেঘার সে হ
ধমাবতারেদর ও ক াথিলক স দায়ভু
েত েকর মন হেত দূর করার উে ে সরল অ করেণ ও
অকপট িব ােস শপথ কের বলিছ য পূেবা
া ও ধমিব
মত আিম ঘৃণাভের পিরত াগ কির।
...আিম শপথ কের বলিছ য, আমার উপর এ জাতীয় সে েহর উে ক হেত পাের, এ প কােনা
িবষয় স ে ভিব েত আর কখনও িকছু বলব না বা িলখব না। এ প অিব াসীর কথা জানেত
পারেল অথবা কারও ওপর ধমিব
মতবাদ পাষেণর সে হ উপি ত হেল পিব ধমসং ার িনকট
অথবা যখােন অব ান করব সখানকার িবচারেকর িনকট আিম তা াপন করব। শপথ িনেয় আিম
আরও িত া করিছ য, এই পিব ধমসং া আমার ওপর যসব ায়ি ে র িনেদশ দান করেব
আিম তা ব পালন করব। এসব িত া ও শপেথর যেকােনা একিট যিদ ভ কির তাহেল
শপথভ কারীর জ ধমািধকরেণর পিব অ শাসেন এবং সাধারণ অথবা িবেশষ আইেন যসব
িনযাতন ও শাি র ব ব া আেছ তা আিম মাথা পেত হণ করব। অতএব ঈ র ও যসব পিব
আিম শ কের আিছ এরা আমার সহায় হান। আিম উপের কিথত গ ািলিলও গ ািলিল শপথ হণ ও
িত া করলাম এবং িনেজেক উপযু ভােব ব েন আব রাখেত িত ত হলাম। এর সা িহেসেব
হ িলিখত শপথনামা যার িতিট অ র এইমা আপনােদর পাঠ কের িনেয়িছ তা আপনােদর
িনকট সমপন করিছ। (২২ শ জুন, ১৬৩৩ ি া , রােমর িমনাভা কনেভ ট)।

শানা যায়,

এর মেধ ও একবার আকােশর িদেক তািকেয় বৃ

কেরিছেলন’তার পেরও িক

গিণত - জ ািতিবদ

গেতাি

পৃিথবী িঠকই ঘুরেছ’। ধমে ািহতার অিভেযাগ িনেয়ই গ ািলিলওর

মৃতু হয় ১৬৪২ সােল, িনজ গৃেহ, অ রীণ অব ায়। ধু গ ািলিলওেক অ রীণ কের িনযাতন তা
নয়, েনােক তা পুিড়েয়ই মারেলা ঈ েরর পু রা। তারপরও িক সূেযর চািরিদেক পৃিথবীর ঘারা
ঠকােনা গল?
ধু গ ািলিলও বা েনা নয়, ইিতহাস পযােলাচনা করেল দখা যােব, হাইেপিশয়া,
এনাে ােগারাস, িফিল াস প ারােসলসাস, এনা িসম ড, লুিসিলও ভািনিন, টমাস িকড,
াি স কট, বােথৗেলািমউ, িলেগট, ইবেন খািলদ, িজরহাম, আল িদিমি , ওমর খয়াম,
ইবেন িসনা, ইবেন বাজা, আল িক ী, আল রািজ িকংবা ইবেন শদসহ অেনকেকই ধমা েদর
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হােত িনগৃহীত এবং িনযািতত হেয় িনহত হেত হয়। মু মনা লখেকরা এধরেনর িনপীড়েনর অেনক
পিরসংখ ান হািজর কেরেছন তােদর বইপে 302।

িব ােসর উ ব
িব ােসর উ ব সমােজ কীভােব হেলা তা িবিভ আেলাচক িবিভ ভােব িবে ষণ করেবন, অতীেতও
কেরেছন। তেব আমরাএ বইেয়র জন লখক মেন কির, িব ােসর পুেরা ব াপারিটেক আসেল
নৃতাি ক, সামািজক এবং জবৈব ািনক দৃি েকাণ থেক না দখেল িবষেয়র স ূণতা আেস না। এ
বইেয় আমরা তাই সই দৃি েকাণ থেকই িব ােসর উ ব িনেয় আেলাচনা কেরিছ, যা আধুিনককােল
ধমসং া গেবষণার সবচাইেত অ সর এবং সজীব
বেল মেন করা হয়। আমরা বইিট িলখেত
িগেয় িব ােসর অবদানেক গােয়র জাের অ ীকার কির িন। আমরা আমােদর বইেয় ীকার কেরিছ
য,

‘িব াস’ ব াপারটা মানব জািতর বঁে চ থাকার পছেন হয়ত

কােনা বাড়িত উপাদান যাগ

কেরিছল একটা সময়। মা ষ আিদমকাল থেক ব সংঘাত, মারামাির এবং র
য়ী যুে র মেধ
িদেয় িগেয় আজ এই পযােয় এেস পৗঁে ছেছ। একটা সময় সাহিসকতার সােথ যু করাটা িছল
মানবজািতর িটেক থাকার ে অেনক বড় িনয়ামক। য গাে িব াস ঢুিকেয় িদেত পারা িগেয়িছল
য যা ারা সাহেসর সােথ যু কের মারা গেল পরেলােক িগেয় পােব অফুর খ, সা
, র
পরী উি েযৗবনা িচর মারী অ রা, ( আর বঁেচ থাকেল তা আেছই সাহসী যা ার িবশাল স ান
আর পুর ার) তারা হয়ত অেনক সাহিসকতার সােথ যু কেরেছ এবং িনেজেদর এই যু ংেদহী িজন
পরবতী জে িব ৃত করেত সহায়তা কেরেছ।
এই বইেয় আমরা মানবসভ তােক িশ েদর মানসজগেতর সােথ তুলনা কেরিছ। আমরা
দিখেয়িছ, িশ েদর বঁেচ থাকার েয়াজেনই একটা সময় পয অিভভাবকেদর সম কথা িনি ধায়
মেন চলেত হয়। িশ রা একটা িনিদ বয়স পয তার অিভভাবেকর কথা িনি ধায় িবশাস কের এবং
পালন কের বেলই তারা িবপদ থেক র া পায়, িটেক থাকেত পাের। িক িশ িটর অিভভাবেকরাই
যখন অসংখ ভােলা উপেদেশর পাশাপািশ আবার িকছু ম বা সং ারা
উপেদশও দয়, তখন
িশ র পে স ব হয় না সই ম িব াসেক অ দশটা িব াস িকংবা ভােলা উপেদশ থেক আলাদা
করার। সই ম িব াসও বংশপর রায় স বহন করেত থােক অবলীলায়। সব িব াস খারাপ তা
আমরা বিল িন, িক আমরা বলেত চেয়িছ, অসংখ ম িব াস হয়ত ভাইরােসর মেতা একটা
সময় গিতেক থামােত চায়, সভ তােক ংস কের। ডাইিন পাড়ােনা, সতীদাহ, িবধমী এবং
কােফরেদর িত ঘৃণা, মুরতাদেদর হত াএ েলার উদাহরণ তা হােতর সামেনই আেছ। এ েলা
302

এ সে
বুক।

দখুন,

ামান মািনক, ইসলােমর িচ ার ইিতহােস যারা সেত র শহীদ, ‘িব ান ও ধম- সংঘাত নািক সম য়?’, মু মনা ই-
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য িব ােসর সাের বেড় ওঠা াে ন াইন ছাড়া িকছু নয়, তােত অেনেকই একমত হেবন।
কীভােব িব াস িনভর ব ব া িটেক আেছ, কীভােব আমরা িব াস েলা বংশ পর রায় জ থেক
জে ছিড়েয় দই তা বুঝেত হেল সামািজক জীবিব ােনর আধুিনক গেবষণা েলােক বুঝেত হেব।
িরচাড ডিক তার ‘ সলিফশ িজন’ বইেয় আর জান াকেমার তার ‘িমম মিশন’ বইেয় কীভােব
িব াস বংশপর রায় িটেক থােক অেনক আকষণীয় উদাহরণ হািজর কেরেছন। আমরাও এই বইেয়র
স ম এবং অ ম অধ ােয় িব ােসর আধুিনক ব ািনক িবে ষণ হািজর কেরিছ।
মানবসভ তার সূচনা পেব ধম িছল জা িবদ ােকি ক, অেনক নবী পয়গ র িছেলন আসেল
জা কর। ব কাল আেগ, জ েল বসবাসকারী মা েষর এক গাে র কথা িচ া করা যাক। গাে র
সব মা েষর সামেন একজন সামান, জল আ েন ছুঁে ড় িদেলন মুেঠাভিত কােলা েড়া। সে সে
তী িবে ারেণ আ েনর িশখা উপের উেঠ গল। দশকেদর কােছ ঘটনািট গণ হেলা জা িহেসেব।
এবং এই ‘অিত াকৃত ঘটনা’ সবার সামেন ঘটােনার জ সামান িনেজেক দািব করেলন সবার চেয়
আলাদা একজন, িবেশষ মতার অিধকারী িহেসেব। উদাহরণ িহেসেব সামেন আনা যেত পাের
সামানেদর দৃ া েক। সামান গা ভু রা তােদর মেন থাকা অসংখ
ও িবিভ ঘটনা ক ঘটাে ন
এমন ে র উ র না পেয় ার হেতন জা কর সামানেদর কােছ। ই া িছল পছেন থাকা
একজনেক খুঁেজ বর করাযার ইশারায় ঝড় হয়, যার ইশারায় তারা খাবােরর স ান পায়, যার
ােধ মহামারীেত তােদর অেধেকরও বিশ ট কের িনি
হেয় যায়। সভ তার এই পযােয় এেস
আমরা দখেত পাই, সামানরা িনেজরাও আলাদা কউ িছেলন না, তােদর জা টাও সিত কার অেথ
জা

নয়,

রাসায়িনক িবি য়া। সামানরা িনেজেদর

মতা ও মযাদা অ ু

রাখার জ

বািনেয়

বািনেয় এইসব ে র উ র িদেতন, গাে র সবাই মাথা নত কের তার কথা মেন িনেতা। কখনও
সূয, কখনও দূের থাকা কােনা পাহাড়েক পূজা করত।
থমিদেক, মা ষ ছাট ছাট গাে বাস করত। তখন থেকই সমেঝাতা, ইট- মারেল
পাটেকল ( tit-for-tat) , সততা, সহমিমতা, িবিনময়ী পরাথতা (Reciprocal Altruism)
ভৃিত
মূল েবাধ ায় সবার মেধ ই িছল। গিরলা, িশ াি , নকেড় এমনিক মৗমািছ ,িপঁপড়ার মেতা
িকছু সামািজক াণীর মেধ ও এই ধরেনর িকছু মূল েবােধর কম বিশ উপি িতর ফেল আমরা
িনি ত ভােব বুঝেত পাির, কােনা ঐশী ি য়ায় মূল েবাধ েলা মানবসমােজ উ ূত হয় িন, বরং
জিবক সামািজক িববতেনর ফল প এ েলা িববতেনর ধারাবািহকতােতই উ ূত হেয়েছ মা েষর
মেধ ) আমরা এই বইেয়র স ম অধ ােয় এ ব াপার েলা িনেয় িব ৃত আেলাচনা কেরিছ) ।
পরবতীকােল সমাজ আরও জিটল হেয়েছ। সই জিটলতা
শ কেরেছ নিতকতা আর
মূল েবাধ েলােকও। যমন, কৃিষকােজর ব াপক অ গিতর ফেল গা ীভু মা েষর সংখ া বৃি পল
একসময়, অপিরিচেতর সােথ আদান- দান, ব বসা- বািণজ
হওয়ায় দখা গল, আেগকার
সই ছাট গাে র মূল েবােধ িঠকঠাক কাজ হে না। এই কারেণ সমাজপিত এবং নতারা সবাইেক
সংঘব রাখার জ আরও িকছু িনয়ম- কা ন সমােজ সংযু করা
করেলন। তারা ভাবেলন ,
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কউ িকছু বলেলই তা আর মা ষ নেব না, এই সংশেয় কউ কউ সই িনয়ম- কা ন েলােক
‘ঈ র দ আইন’ বেল চার করেলন। মধ ােচ সংঘব ধেমর সূচনা তাই কােনা ঘটনা নয়,
বর ইিতহাস সা
দয় ,এই অ ল েলায় কৃিষকােজর ত উ িত তির কেরিছল যাজক িণ।
সখানকার রাজারা িনেজেদর কাশ করেতন ঈ েরর িতিনিধ িহেসেব। ি ান রাজারা চােচর
সহায়তার কারেণ যেকােনা কাজ করােক গীয় অিধকার বেল মেন করেতন। এধরেনর ঘটনা আমরা
অ অেনক জায়গায়ই দিখ। যমন ,চীেনও একসময় রাজােক মানবসমােজর গীয় িতিনিধ
িহেসেব ভাবা হেতা ব িদন।
কীভােব নতুন ধম তির হয়, কীভােব ধেমর অ সারী তির হয়, কীভােব মা ষ নবী রা লেক
িব াস করেত শেখ তা একটা চমৎকার উদাহরেণর সাহােয িব ানীরা িক দিখেয়েছন কােগা কা
( Cargo Cult) িনেয় গেবষণা কের303। ‘কােগা কা ’ হেলা শা মহাসাগরীয় ীপপু
েলােত
বতমান ধমিব াস েলার একিট সি িলত নামযারা কােগা জাহাজ েলােক গীয় দূেতর পাঠােনা
সাম ী মেন করত। জাহােজর ইউেরািপয়ান নািবেকরা কীভােব রিডও শােন,
কন কােনা
সারাইেয়র কাজ করেত হয় না, রােত কী কের আেলা ালায়এ সবই ীপপুে র আিদবাসীরা
অ ুত িব েয় দখত। তােদর কা
ধান জন াম িচরতের চেল যাওয়ার আেগ সসময় অেনক েলা
ভিব াণী কের িগেয়িছেলনি তীয়বাের জাহাজভিত সাম ী আনেব ও সাদা আেমিরকানেদর
িচরকােলর মেতা ীপ থেক িবতািড়ত করা হেব ইত ািদ বেল। দীঘ উিনশ বছর ধের আিদবাসীরা
অেপ া কের আেছ জন কখন আসেব তােদর মুি িদেত। আপিন িক তার সােথ িমল পান িবিলয়ন
িবিলয়ন মা েষর মুি পাওয়ার জ পুন ি ত যী ি
িকংবা ঈমাম মাহািদর জ অেপ ােক।

ধেমর ফল
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মেহিদ রা ােনা দািড়র এই লাকেক আমরা সবাই িচিন,
বসরকাির িটিভ চ ােনল এনিটিভর অ ান ‘আপনার িজ াসা’র বেদৗলেত। এ মা ষিট স াহাে
আমােদর জীবনযাপেনর েয়াজনীয় উপেদশ দন, কীভােব চলেত হেব তার িদক িনেদশনা দান
কেরন। ১৯৭১ সােল মুি যু চলাকােল িতিন কীভােব চেলিছেলন? এখনকার মাওলানা আবুল
কালাম আজাদ, তখন পিরিচত িছেলন খাড়ািদয়ার বা ু নােম, তার নােম ভেয় কাঁপেতা ফিরদপুর
এলাকা। ফিরদপুেরর নগরকা া উপেজলার য ন ী ইউিনয়েনর বড় খাড়িদয়া ােমর ায় শতািধক
যুবকেক িনেয় তির এই িমিলটাির বািহনী ানীয়েদর কােছ পিরিচত িছল, ‘খাড়িদয়ার মিলটাির’
নােম। পাক- বািহনীর দাসর এই বািহনী, খাড়িদয়ার আেশপােশর ায় ৫০ াম জনপেদ মুি যু
চলাকালীন চািলেয়িছল তা বলীলা। ানীয়েদর বরােত জানা যায়, এই বা ু ও তার বািহনী একা ের
303

িরচাড ডিক

তাঁর ‘গড িডলুশন’ বইেয় কােগা কা েদর িনেয় আলাদা ভােব িলেখেছন

Richard Dawkins, God Delusion, Houghton Mifflin

Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207.
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নৃশংসভােব হত া কের হাসামিদয়ার হিরপদ সাহা,
েরশ পা ার, মি ক চ বতী,
বল কয়াল,
শরৎ সাহা,
ীনগেরর বীর সাহা, যতী নাথ সাহা, িজ াত আলী ব াপারী, মেয়নিদয়ার
শাি রাম িব াস, কলারেনর ধাং রায়, মাঝারিদয়ার মাহােদেবর মা, পু রার ােনন,
মাধব, কািলনগেরর জীবন ডা ার, ফুলবািড়য়ার িচ র ন দাস, ওয়ােহদ মা া, দয়াল,
মাতােলেবর মা, যব ল, বাদল নাথ, আ ানার দরেবশসহ িবিভ জনপেদর ায় শতািধক
মা ষেক। ফেতায়া স িকত হাইেকােটর যুগা কারী রােয়র ির ে িলভ আেবদন কারী ও িবিশ
ইসলািম িচ ািবদ বা ুর বতমান অব া দেখ দীঘ াস ফেলন, নগরকা া উপেজলার দাদপুর
ইউিনয়েনর নিতবিদয়া ােমর শাভা রানী িব াস। একা ের িতিন এই আবুল কালাম আজােদর কােছ
হেয়িছেলন ধিষত। এ ােমরই নেগন িব ােসর ী দবী িব ােসরও স ম লুেটিছেলন বা ু।
নিতবিদয়ার বীণ ই মৎ জীবী ন ল সরদার ও রঘুনাথ দ ২০০০ সােল কািশত জনকে ঠর
‘তুই রাজাকার’ শীষক ধারাবািহক িরেপােটর িরেপাটার বীর িসকদারেক জানান লুটপাট- হামলা না
করার শেত আমরা চাঁদা তুেল বা ুেক ’হাজার চার শ’ টাকা িদেয়িছলাম। তারপরও স লুটপাট
কেরেছ,
ােমর ই নববধূেক ই ত হরণ কেরেছ। পু রা ােমর ােনন জীবন বাঁচােত পু ের
ঝাঁপ িদেয় কচুিরপানার িনেচ আ য় িনেয়িছল। বা ু সখােনই তােক নৃশংসভােব হত া কের। বা ুর
রাইেফেলর িলেত মমাি কভােব াণ হারান ফিরদপুেরর ফুলবািড়য়ার িচ র ন দাস। সিদন তার
অ ঃস া ী জ াৎ া পািলেয় র া পেলও একা ের িবনা িচিকৎসায় মারা যায় তার িতন িশ স ান।
াধীনতা পরবতী দীঘিদন জ াৎ া ধু তার ামী হ ারেকর িবচার চেয়িছেলন মেন মেন। উে খ ,
২০০০ সােল সাংবািদক বীর িসকদার দিনক জনকে বা ুসহ ফিরদপুর অ েলর রাজাকারেদর
িনেয় ‘তুই রাজাকার’ শীষক ামাণ িসিরজ িতেবদন করায় তােক হত ার উে ে অ ,
িল ও
বামা হামলা চালােনা হয়। এ হামলার পছেন তখন খ াত রাজাকার লা মুসা ও বা ুর ই েনর
অিভেযাগ ওেঠ304।
ধম না থাকেলও হয়ত, মুি যুে আবুল কালােমর মেতা লােকরা িনরাপরাধেদর ধের ধের
হত া করত। িক ধম থাকােত একা ের অসংখ িবধমীেদর াণ িদেত হেয়েছ মাওলানা আজােদর
পুণ কােজর খসারত
প। আজাদরা মেন মেন শাি পেয়েছন পৃিথবীর অ তম বৃহৎ ইসলািম রা
পািক ানেক ভা েনর হাত থেক র ার জ তারা আ াহর হেয় কাজ করেছন ভেব। সটাও হেলা,
িক
ঃখজনক ব াপারটা আেস আরও পের। মায়ুন আজাদ বেলিছেলন, এেদেশর মুসলমান
একসময় িছেলন মুসলমান বাঙািল, তারপর বাঙািল মুসলমান, তারপর বাঙািল হেয়িছল; এখন
আবার তারা বাঙািল থেক বাঙািল মুসলমান, বাঙািল মুসলমান থেক মুসলমান বাঙািল, এবং
মুসলমান বাঙািল থেক মুসলমান হে ন। পৗে র ঔরেস জ িনে িপতামহ। মায়ুন আজাদ
সিত ই বেলিছেলন, তা না হেল আবুল কালাম আজাদেদর হাত থেক মাতৃভূিমেক র া কের আমরা
নিতকতার স ােনর জ তােদর কােছই িফের যাি
কন? ধম যতই নিতকতােক ভাই বা
304

মূল িতেবদেনর

ানড কিপ রাখা আেছ, http ://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445
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অিবে দ কউ বলুক না কন, নিতকতার চরম লেন সবদাই সেচ ভূিমকা পালন কেরেছ ধম।
পাথক এই য চরম লনেকও ধািমকরা ভেবেছন চরম ভােলা কােনা কাজ িহেসেব। আমরা পুেরা
ব াপারিটেক ব াখ া কেরিছ বইেয়র স ম অধ ােয় িব ানী ি েফন ভাইনবােগর একিট চমৎকার
উ ৃিত িদেয়
ধম মানবতার জ এক িনমম পিরহাস। ধম মা ক বা নাই মা ক, সবসময়ই এমন অব া থাকেব
য ভােলা মা েষরা ভােলা কাজ করেছ, আর খারাপ মা েষরা খারাপ কাজ করেছ। িক ভােলা
মা ষেক িদেয় খারাপ কাজ করােনার ে ধেমর জুিড় নই।

েগ লখােলিখ করেত িগেয় ধেমর ফল িনেয় আেলাচনা
কের অেনক ধািমকই নাি কেদর
উদাহরণ িহেসেব িহটলার
ািলন, মাও িকংবা পল পেটর মেতা দাি ক িডে টেরর কথা িনেয় এেস
স অ িদেক ঘুিরেয় িদেত সেচ হন। তারা িহটলার,
ািলন মুে খর উদাহরণ টেন বুিঝেয়
িদেত চান য, ধেমর মেতা নাি কতার ফলও কম নয়।
িহটলার এবং
ািলেনর সে আসা যাক। িহটলার কখেনাই নাি ক িছেলন না। িহটলার িনেজই
তার বই ‘Mein Kampf’-এ বেলেছন তার ই িদ িনধেনর িকংবা এধরেনর যাবতীয় কাজকেমর পছেন
অ ে রণা িছল য়ং ঈ র305 
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.

িনেজেক ‘ভােলা ি ান’ িহেসেব পিরিচত কের িহটলার তার িবিভ ব ৃতা িদেয়েছন। িহটলােরর
একিট ব ৃতা থেক উ ৃত করা যাক াসি ক িকছু লাইন306
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.

305
306

Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York : Hutchinson Publ. Ltd., London, 1969, p 60.
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. 1920, Oxford University Press, 1942)
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ােট

া ট ি ান নতা মািটন লুথােরর ই িদেদর িত িবে ষমূল ক
‘On the Jews and their
Lies’ য িহটলারেক দা ণভােব উ ী কেরিছল, তাও ঐিতহািসকভােব মািণত307।
আর
ািলন নাি কতা িত ার জ
তােদর িবেরাধী লাকজেনর ওপর খুন, জখম,
জলজুলুম কেরন িন, স েলা কেরিছেলন কিমউিন মতাদশ িত ার নােম308। আর তারেচেয়ও
মজার ব াপার হেলা, কিমউিন রা সািভেয়ত ইউিনয়েন দা িরকভােব ধমেক অ ীকার করা
হেলও, ি তীয় িব যুে র সময়
ািলন রািশয়ান অেথাড চােচর সােথ স ক তির কেরিছেলন।
ইিতহাসিবদ এডভাড রিজ িক) Edvard Radzinsky (তাঁর গেবষণায় দিখেয়েছন,
ািলেনর
309
সরকােরর সােথ চােচর সবসময়ই ঘিন স ক িছল । এই স ক এমিন এমিন তির করা হয় িন,
হেয়িছল এক িণর মা ষেক চােচর সহায়তায় দিমেয় রাখার জ , যারা রা ীয় িচ াভাবনার িত
চরম আ গত কাশ কের িন। শতবছর ধের রািশয়ান অেথাড চােচর সােথ জাির িসে ট পুিলেশর
গাপন স ক িবদ মান িছল,
তরাং এটা অবাক হওয়ার মেতা কােনা ব াপার না য,
ািলন
এবং বতমান রািশয়ার ধান সােবক কিজিব কমকতা ািদিমর পুিতন অেথাড চাচেক হােত
রেখেছন। এেদর কােজর জ নাি কতােক দায়ী করা সমীচীন নয়। বা া ড রােসল, িরচাড ডিক
িকংবা ি েফন ওয়াইনবাগএেদর মেতা ব ি
রাও িনেজেদর ‘নাি ক’ িহেসেব পিরিচত কেরন
এবং নাি কতা চার কেরন কােনা রকম রাখঢাক না রেখইিক কই তারা তা খুন রাহাজািন বা
গণহত া কেরন িন িকংবা করেছন না। নাি কতা কােনা িব ােসর ব াপার নয়310। নাি কেদর কােনা
ধম
নই, যটা তারা অ ের অ ের পালন কেরন, তাই ধম ে র রণায় লােদন,
ািলন,
িহটলার, আল- কায়দা িকংবা বজরংদলেদর মেতা নাি েকরাও মা ষ হত ায় উ ীিবত হেয় উঠেবন
তা মেন করা ভুল। নাি কেদর ম া য়ােল লখা নাই ‘ যখােনই পাও ই িদ নাসারােদর হত া কর’,
িক ব ধেমর ম া য়ােলই আেছ। নাি েকরা য অপরাধ কেরন না তা নয়, িক স েলা নাি কতার
কারেণ কেরন না, হয়ত কেরন কােনা ব ি গত কারেণ িকংবা কােনা রাজৈনিতক কারেণ,
নাি কতার জ নয়।
িহটলার- ািলেনর ব াপারটা আরও সরলভােব বাঝােনা যায়।
ািলন এবং িহটলার জেনরই
গাঁফ িছল। এখন কউ যিদ যুি
দন গাঁফ থাকার জ ই তারা গণহত া কেরেছন, িকংবা
গাঁফওয়ালা ব ি রাই গণহত া কেরএটা নেত যমন বখা া এবং হা কর শানােব, িঠক
তমনই হা কর শানায় কউ যখন বেলন, নাি কতার জ ই কউ
ািলন বা িহটলােরর মেতা
গণহত া কেরেছন।
307
308

309
310

www.nobeliefs.com/hitler.htmএই সাইেট

িহটলােরর ি ি য় িব াস এবং অ ে রণা িনেয় বশ িকছু ভাল আেলাচনা রেয়েছ।
যমন, আইওয়া ট িরিলিজয়াস ািডজ- এর অধ াপক হকটর এভালজ তাঁর Fighting Words : The Origins Of Religious Violence তার ে
খুব পির ারভােবই দখােত সমথ হেয়েছন য, কাথাওই নাি কতার জ
ািলন গণহত া কেরন িন, কেরেছন তার কিমউিন মতাদেশ
িব াস সূত রাজনীিতর (collectivization) কারেণ।
Edvard Radzinsky, Stalin : The First In-depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia’s Secret Archives, Anchor, 1997

এ সে পড়ুনএই বইেয়র পিরিশে অ ভু

ব নাি কতাও একিট ধম (িব াস) হেল…
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স লািরজম মােন িক সব ধেমর িত সমান

া?

এই ে র ই লখকেকই মু মনাসহ অ া
েগ িব ান, ধম, দশন ভৃিত িবষেয় িলখেত,
আেলাচনা করেত এবং িবতেক অংশ িনেত হয়। ধমিনরেপ তার িবষয়িটও মােঝ মেধ চেল আেস।
িবতক করেত িগেয় অেনেকর কাছ থেকই যা শানা যায় তা হেলা, স লািরজম বা ধমিনরেপ তা
শে র মােন হে সকল ধেমর িত সমান
া। এমনিক যারা ধম মােনন না, এবং উদারপ ী বেল
কিথত তােদর অেনেকই ধমিনরেপ তােক এভােব দেখন।
িবষয়িট আেলাচনার দািব রােখ। স লার শে র মােন িক সিত ই সকল ধেমর িত সমান
া?
অ ত রা ীয়ভােব বাংলােদশ িকংবা ভারেতর মেতা দশ েলােত এখন তা- ই চার করা হয়। িব াি
স কারেণই। আসেল িক ‘ স লািরজম’ শ িটর অথ‘সব ধেমর িত সমান

া’ নয়, বরং

এর আিভধািনক অথ হে একিট মতবাদ, যা মেন কের রা ীয় মূলনীিত থেক ধমেক পৃথক রাখা
উিচত। আেমিরকান হিরেটজ িডকশনািরেত secularism শ িটর সং ায়ন করা হেয়েছ এভােব
The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education

এ সং া থেক বাঝা যাে , ধমেক রাে র কােজর সােথ জড়ােনা যােব না এটাই স লািরজেমর
মা া কথা। ধম অব ই থাকেত পাের, তেব তা থাকেব জনগেণর ব ি গত পিরম েল ‘ াইেভট’
ব াপার িহেসেব; ‘পাবিলক’ ব াপার াপাের তােক জড়ােনা যােব না।
ভারত তার জ ল থেকই ‘ধমিনরেপ তা’ ক রা ীয় মূলনীিত িহেসেব ঘাষণা কের এেসেছ
(যিদও ভারেতর সংিবধােন ‘অিফিশয়ািল’ ধমিনরেপ তা অ ভু হেয়েছ অেনক পের)। ভারেতর
ধানম ী জহরলাল নেহ
স লািরজেমর কৃত সং া অ ধাবণ করেত পেরিছেলন অেনক
ভােলাভােব। িতিন রা ীয় কাযাবলী থেক ধমেক পৃথক রাখাই সংগত মেন করেতন, জাতীয় জীবেন
সব ধেমর িত উদাসীন থাকাটাই তার কােছ যুি যু মেন হেতা। িতিন বলেতন
ধম বলেত য ব াপার েলােক ভারেত িকংবা অ
বাঝােনা হয়, তার ভয়াবহতা দেখ আিম
শি ত এবং আিম সবসময়ই তা সা াের ঘাষণা কেরিছ। ধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মেন
হেয়েছ এ জ াল সাফ কের ফলাই ভােলা। ায় সব
ে ই ধম দাঁড়ায় ধমা তা,
িতি য়াশীলতা, মূঢ়তা,
সং ার আর িবেশষ মহেলর ই ার িতভূ িহেসেব।
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আেমিরকার ‘ফাউি ডং ফাদার’ দর মােঝ নেহ র অ ে রণা িছল িকনা জািন না, তেব তারা
আেমিরকার সংিবধান তিরর সময় ধমেক রা থেক আলাদা রেখিছেলন, খুব বিল ভােব311
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 শ িটর অথও করা হেয়েছ এভােব ‘Worldly rather than spiritual’।
স লািরজেমর অ া
িতশ েলা হেলা worldly, temporal িকংবা profane। শ াথ েলা খুব
ভােলাভােব খয়াল করেল বাঝা যােব, এর অব ান ধম িকংবা অধ াি কতার িদেক নয়, বরং এর
একশ আিশ িডি িবপরীেত। সজ , স লািরজেমর বাংলা িতশ অেনেক খুব সিঠকভােবই
কেরন ‘ইহজাগিতকতা’।
অথচ সই ‘ইহজাগিতক’ ভারেতই রা পিত রাধাকৃ ণ প ােশর দশেক ঘাষণা করেলন,
ধমিনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয় বরং সব ধেমর সহাব ান, এবং Hindu view of life- এর কি ত
ভাববাদী পূণতায় িতিন আ াবান। ‘ধমিনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয়’এই াগানিট বাংলােদেশর
ধমিনরেপ তার
জাধারী দল আওয়ামী লীগও খুব জােরেসাের বলার চ া কের। তেব এ
াগানিটর মেধ ই রেয়েছ এক ধরেনর ‘ ভ েরর ফাঁিক’। এ ফাঁিকিট চমৎকারভােব িবে ষণ
কেরেছন ড. িসরাজুল ইসলাম চৗধুর ী তার ‘ইহজাগিতকতার
’ বে । এ ব িট কািশত
হেয়েছ অিভিজৎ রায় আর সাদ কামালীর যৗথ স াদনায় কািশত ‘ ত ভাবনা’ ( চারিদক,
২০০৮) বইেয়
ধমিনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলােদশ িত ার পর পরই খুব জােরেশাের বলা হে ।
কথাটা সত বেট আবার িমথ াও বেট। সত এ িদক থেক য, রাে র ধমিনরেপ তা নাগিরকেদর এ
পরামশ দয় না য, তামােদর ধমহীন হেত হেব; িক তা বেল এমন কথাও বেল না য, রা িনেজই
সকল ধেমর চচা করেব, িকংবা নাগিরকেদর িনজ িনজ ধম চচায় উৎসািহত করেব। রা বর বলেব
ধমচচার ব াপাের রাে র িনেজর কােনা আ হ নই, রা িনেজ একিট ধমহীন িত ান। ধম িব াস
নাগিরকেদর স ূণ ব ি গত ব াপার। রাে র ওই ধমহীনতােকই িকছুটা ন ভােব বলা হয় ধমিনরেপ তা।
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আেমিরকার ফাউি ডং ফাদারেদর ধান িছেলন যারা তােদর অেনেকই আসেল ধমহীন নাি ক িছেলন বেল অেনেক দািব কেরন।
ি ে াফার িহেচ তাঁর ‘Thomas Jefferson : Author of America’ বইেয় দািব কেরেছন য, জফারসন স বত নাি কই িছেলন, এমনিক তার
সমেয়ও এবং বলভােবই। িরচাড ডিক ও তাঁর God Delusion বইেয় এমন ইি ত কেরেছন। তেব নাি ক হান বা না হান আেমিরকার
ফাউি ডং ফাদােররা য স লার িছেলন, এটা তােদর িবিভ লখােলিখ থেক
। পরবতীকােল ফাউি ডং ফাদারেদর আদশ থেক
আেমিরকার িবচু িত বলভােব ল ণীয়। আেমিরকার ডলাের িলিখত ‘ইন গড উই া ’ এমন একিট উদাহরণ।
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আওয়ামী লীগ বাংলােদেশর ধানতম রাজৈনিতক দল, যারা নীিতগতভােব এেদেশ ধমিনেরপ তা
িত া করেত সা ার, িক অত
ঃেখর সােথ বলেত হয়, তারাও ধমিনরেপ তার মূল রিট
কখেনাই অ ধাবন করেত পাের িন। তার মাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীেগর ওেয়বসাইট (http :
//www.albd.org/)
দখেলই। আওয়ামী লীেগর ওেয়বসাইেট মাথার উপের ‘আ াহ সবশি মান’
লখািট ধমিনরেপ তা স েক তােদর অ তারই পিরচয় বহন কের। অথচ এক সময় আওয়ামী
লীগই ‘আওয়ামী মুসিলম লীগ’ থেক মুসিলম শ িট উিঠেয় দওয়ার সাহস দখােত পেরিছল িকংবা
বাংলােদশ াধীন হওয়ার অব বিহত পের ধমিনরেপ তােক রা ীয় মূলনীিত িহেসেব সংিবধােন
অ ভু কেরিছল। সসময় রা ীয় মূলনীিত েলা িছল জাতীয়তাবাদ, সমাজত , গণত এবং
ধমিনরেপ তা। মুি যুে র পিরে ি েত খুব াভািবক িছল স অ ীকার। িক এর জ
য িবশাল
সাং ৃিতক িত এবং রাজৈনিতক
া েয়াজন তা তােদর নতােদর যেথ পিরমােণ িছল িকনা তা
িনেয় সংশয় রেয়েছ।
ধমিনরেপ তােক সংিবধােন অ ভু করেলও এর মূল ভাবিট তৎকালীন রাজৈনিতক নতৃবৃে র
কােছ
িছল এমন কােনা নিজর পাওয়া যায় িন। পািক ািন কারাগার থেক ঢাকায় িফের এেস
রসেকাস ময়দােন বাংলােদেশর পিত ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান য ব ৃতা দন তােত িতিন
বাংলােদশেক ‘ি তীয় বৃহ ম মুসিলম রা ’ িহেসেব ঘাষণা কেরিছেলন তা কম তাৎপযপূণ নয়। ওই
বছেররই সাতই জুন তািরেখর ব ৃতায় শখ মুিজবুর রহমান ধমিনরেপ তার ব াখ া িদেত িগেয় যা
বেলেছন তা হেলা
বাংলােদশ হেব একিট ধমিনরেপ রা । ধমিনরেপ তা মােন ধমহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমােনর
ধম পালন করেব, িহ িহ র ধম পালন করেব। ি ান তার ধম পালন করেব। বৗ ও তার
িনেজর ধম পালন করেব। এ মািটেত ধমহীনতা নই, ধমিনরেপ তা আেছ।

এ ব ৃতা থেক শখ মুিজেবর ‘সবধেমর িত স ােবর’ র িনত হেলও স লািরজেমর মূল রিট
অ ধািবত হয় িন। আর হয় িন বেলই, সসময়কার সংিবধােনর ১২ নং অ ে েদ ‘ধম িনেয় রাজনীিত
করার েযাগ লাপ’ করা হেলও,
বণতা দখা িদল রা কতৃক সকল ধমেক ‘সমান’ মযাদাদােনর।
তাই বতাের, টিলিভশেন, রা ীয় অ ােন সব কারান শরীফ, গীতা, বাইেবল আর ি িপটক
পাঠ করা হেত লাগেলা এক সে । এ আসেল কৃত ধমিনরেপ তা নয়, বরং ধম আর
ার িমেশল
দওয়া এক ধরেনর জগািখচুির। সহজ ভাষায় বলা যেত পাের ‘ছ - ধমিনরেপ তা’। যত িদন গেছ,
ততই শখ মুিজব এমনিক এই ছ - ধমিনরেপ তা থেকও দূের সের গেছন। তার শাসনামেলর াে
িতিট ভাষেণই মুিজব ‘আ াহ’, ‘িবসিম াহ’, ‘ইনশা াহ’, ‘তওবা’
ভৃিত শ উ ারণ
করেতন। এমনিক শষিদেক মুি যুে র ারক তীক ‘জয় বাংলা’ও বাদ িদেয় ‘ খাদা হােফজ’
বতন কেরন। ধু তাই নয়, য ‘ইসলািমক অ াকােডিম’ মুি যুে র সময় রাজাকার আলবদরেদর
সােথ ঘিন তার কারেণ িনিষ
ঘািষত হেয়িছল, তারও পুন ান ঘটান শখ মুিজব এবং
িত ানিটেক ‘ফাউে ডশন’- এ উ ীত কেরন।
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তাও কাগেজ কলেম ‘ধমিনরেপ তা’ সংিবধােন যাওবা চালু িছল মুিজেবর সময়, িজয়াউর
রহমান এেস তা মূল
উপেড় ফলেলন। ধমিনরেপ তার উপের কাঁিচ চািলেয় অ ভু করা হেলা
‘িবসিম ািহর রাহমািনর রািহম’ আর সমান বেগ মূলনীিত িহেসেব ািপত হেলা ‘সবশি মান
আ াহর উপর আ া আর িব াস’ ক। সংিবধােনর ১২ নং অ ে দ- এর উে দ হেয় গল। ১২ নং
অ ে েদর উে েদর ফেল ধমিভি ক রাজনীিত করার েযাগ পুনঃ িতি ত হেলা। এরশাদ সােহব
এেস তা ইসলামেক রা ধমই বািনেয় িদেলন। এরপর থেক ধমিনরেপ তা তা অ ুৎ হেয়েছই,
বরং পা া িদেয়
হেয়েছ ধমেক তাষণ কের চলার নীিত। িবগত জাট সরকােরর আমেল ধমেক
আর মৗলবাদেক তাষণ করার ফল প কীভােব বাংলা ভাইেয়র উ ান হেয়িছল, কীভােব
সংখ ালঘু স দােয়র উপর পিরকি তভােব িনযাতন চালােনা হেয়িছল, কীভােব িতিট জলায়,
িসেনমা হেল, মাজাের, উদীচীর অ ােন বামাবািজর মহড়া চালােনা হেয়িছল তা আমরা সবাই
দেখিছ।
জনগণেক ইহজাগিতকতায় উ ু করার কাজ অতীেতর শাসেকরা কের িন, এখনকার
শাসেকরাও করেছন না। ‘ মাহা দ িবড়াল’ িনেয় আলিপন নাটক আর তার পিরসমাি বায়তুল
মাকারেমর খিতেবর কােছ িগেয় মা াথনার মহড়া আমরা দেখিছ িকছুিদন আেগ ত াবধায়ক
সরকােরর আমেল। এতিদন রা ীয় িববাদ- িবপি িন ি র জ সংসদভবন, ব ভবন এ েলা িছল
উপযু এবং িনবািচত ান। আমােদর অিত বুি মান রাে র কণধাররা সিটেক সংসদ ভবেনর বদেল
বায়তুল মাকারেমর বঠকখানায় িনেয় উঠােলন। পের দখলাম, ‘জাতীয় নারী উ য়ন নীিত’
বা বায়েনর পিরবেত অধিশি ত, িশি ত মা ােগা ীেক তাষণ কের চলেলন সসময়কার
শাসেকরা। দেখিছ ‘ধমা ভূিতেত আঘাত’ লাগার অজুহােত ফসবুক বে র নাটক এবং তারপর
আবার জনদািবর মুেখ খুেল দওয়ার িনল তামাসা।
ভারেতর অব াও য খুব ভােলা তা বলা যােব না। সখােনও স লািরজেমর মূল রিট আ
করার পিরবেত চলেছ ছ - ধমিনরেপ তা জািহর করার মহড়া। এ সে
বীর ঘাষ তার ‘সং ৃিত,
সংঘষ ও িনমাণ’ বইেয় িলেখেছন
িবপুল চাের সাধারণ মা ষ পিরিচত হেয়েছ ‘ধমিনরেপ তা’ শে র সােথ। জেনেছ,
ধমিনরেপ তা কথার অথ হেলা ‘সব ধেমর সমান অিধকার’। িবপুল সরকাির অথব েয় ধমিনরেপ তা
শে র এই য ব াখ া হািজর করা হে এবং এরই সােথ স িকতভােব আমােদর দেশর ম ী,
আমলা ও রাজনীিতকরা মি ের মি ের পুেজা িদেয় বড়াে ন,
েদায়ারায় নতজা হে ন,
মসিজেদ িগজায়
া জািনেয় আসেছন। দওয়ালী, ঈদ, বড়িদন ইত ািদেত রা নায়েকরা
বতার, দূরদশন মারফৎ েভ া জানাে ন। ধমীয় িত ানেক অথ সাহায িদেল আয়কর থেক
রহাইেয়র ব ব া কের িদে ন।
সাধারেণর ভােলা লাগেছ ‘সব ধেমর সমান অিধকার’ মেন িনেয় ম ী, আমলা, রাজনীিতকেদর
সম ধেমর কােছ নতজা হেত দেখ। উদার দেয়র মা ষ িহেসেব িনেজেদর ভাবেত ভােলা লাগেছ
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জনগেণর ঁ ঁ বাবা, আমােদর দশ ধমিনরেপ । এখােন সব ধমই সমান অিধকার ও
া পায়
ম ী আমলােদর। ম ীরা এরই মােঝ জািনেয় দন সম ধেমর সমান অিধকার বজায় রাখেত,
দেশর ‘ধমিনরেপ তার মশাল’ ািলেয় রাখেত হেব।
‘ধমিনরেপ তা’ শ িটেক িনেয় কী িনদা ণভােব অপব াখ া কের সাধারণ মা েষর মগজ ধালাই
করা হে ভাবা যায় না। ‘িনরেপ ’ শে র অথ কােনা পে নয়। ‘ধমিনরেপ ’ শে র অথ তাই
‘ কােনা ধেমর পে নয়’অথাৎ, সম ধেমর সে স ক বিজত। Secularism শে র আিভধািনক

অথ একিট মতবাদ যা মেন কের রা নীিত, িশ ানীিত ভৃিত ধমীয় শাসন থেক মু

থাকা উিচত।

িক এ কী! এেদেশ ধমিনরেপ তার নােম আমরা কী দখাি ? স লার রা ীয় অ ােনও এেদেশ
ধমীয় আচার- অ ান পালন করা হয়। কােনা কে র উে াধন বা িশলা াস করা হয়
মে া ারেণর দীপ ািলেয়, পু াঘ িনেবদন করা হয় নারেকাল ফািটেয়। রাজনীিতর ব বসায়ীরা
‘ স লািরজম’- এর নােম নানা ধমেক তা াই িদেয় সবধেমর সম য় ও সংহিতর বাঁধ া গৎই এতিদন
বািজেয় এেসেছন।

িক এই ছ - িনরেপ তা য ভারেতর কােনা উপকাের আেস িন ইিতহাস তার মাণ। জািতেভদ
থা, ধমীয় সংঘাত আর দা া স
পিটই আমােদর সামেন তুেল ধের। শাহবা মামলায় আমরা
দেখিছলাম িকভােব ১৯৮৬ সােল রাজীব গা ী সরকােরর তথাকিথত ভারতীয় ‘ধমিনরেপ তা’
নতজা হেয়িছেলা ইসলািমক শিরয়ার কােছ। িটকয় মুসিলম মৗলবাদীেদর আে ালেনর চােপ
তােদর ভাট ব াংকেক অ ত রাখেত অসহায় শাহবা র মানবািধকার লংঘন করেত কাপ কেরিন
সসময়কার কংে স পািট। িকছুিদন আেগ ‘রাম জ ভূিম’ ক পুঁিজ কের বাবির মসিজদ ংস,
অেযাধ ায় িনিবচাের মুসিলমেদর হত া,
জরােট দা া আর তার ফেল ধমা িবেজিপর উ ান
আমােদর কােছ ঐ ছ - ধমিনরেপ তার
প উৎকটভােব কাশ কের িদেয়েছ। জরাট দা ার পর
অধ াপক জয় ী প ােটল তার ‘India : Gujarat riotscommunalization of state and civic society’
বে য ম ব কেরেছন, তা খুবই তাৎপযপুণOur 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 nationstate. 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 মুি
য়াস িক তখনকার সমেয়র িগজােকি ক ধেমর গাড়ািমেক উেপ া কেরই
পিরচািলত হেয়িছল। স লািরজম বলেত সখােন সব ধেমর সহাব ান বাঝােনা হয় িন। ফরািস
িব েবর আদশ া েক ধমিনরেপ থাকার রণা জুিগেয়েছ। আিদ বসিত াপনকারীেদর ধমীয়ভােব
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িনপীিড়ত হওয়ার অিভ তা মািকন যু রাে র সংিবধানেক কােনা িবেশষ ধেমর প িনেত দয় িন।
আমােদর ভাগ , আমােদর জীবেন মুি যুে র মেতা এত বড় ধরেনর ঘটনা ঘটেলও ধমিনরেপ তার
কৃত তাৎপয আমরা পঁয়ি শ বছেরও অ ধাবন করেত পারলাম না। সনৎ মার সাহার একিট উ ৃিত
এ সে
িণধানেযাগ 
স লািরজম ব শতা ী ধের (আমােদর উপমহােদেশ) যভােব আচিরত এবং পা িরত হেয়
আসেছ, ‘ধমিনরেপ তােক’ই যিদ তার িঠক ব া বাদ বেল ধের নই, তেব ধু সব ধেমর
সহাব ােনই তার অথ পুেরাপুির ধরা পেড় না। এ কথা সত য, ধমিনরেপ তায় তার েয়াজন
আেছ, িক তা যেথ নয়; ধম থেক িচ ার মুি েতই ধমিনরেপ তা পূণতা পায়।

ধম থেক িচ ার মুি ব ি গত পযােয় না হেলও, রা ীয় কাজকেম অ ত জ ির। ব াপারিট রাে র
কণধােররা যত তাড়াতািড় উপলি করেবন, ততই ম ল।
ধমহীন সমাজ
চরমপ ী ধািমকরা ায় বেল বড়ান নাি কতা এবং ধমিনরেপ তা সমােজর িভি েক ংস কের
িদেব। বাংলােদেশর মা ারা ওয়াজ মাহিফেল ালাময়ী কে ব াখ া কেরন, ধমিনরেপ তা কীভােব
ংেসর পেথ টেন িনেয় যাে বাংলােদশেক। মািকন টিলভাে িল প াট রবাটসন ধমহীন সমাজ
স েক ম ব করেত িগেয় বেলন, ‘ফলাফল হেব
াচারত কােয়ম’। আমরা বইেয়র স ম
অধ ােয় ধমহীন সমাজ িনেয় আেমিরকার এরকম ক রপ ী লখক লিখকােদর মেনাভােবর উে খ
কেরিছ। যমনএন কালটার তাঁর বই ‘গডেলস’- এ বেলন, য সমাজ ঈ েরর মযাদা বুঝেত
অপারগ সই সমােজর গ ব দাস , গণহত া, ববরতা, িন ুরতার িদেক। িতিন আরও বেলন,
য সমােজ িববতন সাধারেণর কােছ সত বেল গণ সই সমােজ নিতকতার ান কবের। ফ
িনউেজর জনি য় উপ াপক িবল ও’ রইিলর উ ৃিতও আমরা িদেয়িছ যখােন িতিন বেলন, য
সমাজ ঈ েরর ছায়াতেল থাকেত ব থ সই সমােজ আেছ ধু ‘ নরাজ আর নীিত’, যখােন ‘আইন
অমা কারীরা ঘুের বড়ায় বহাল তিবয়েত’312।
ি িটশ ধমেব া কইথ ওয়াড বেলন,
য সমাজ বল ধমীয় রীিতনীিত মেন স সমাজ
313
অৈনিতক, পরাধীন এবং অি িতশীল । দাশিনক জন িড. কাপুেটা ঘাষণা কেরন, ধমহীন মা ষ
এবং ঈ রেক ভােলা না বাসা মা ষরা াথপর এবং অভ ,
তরাং তােদর িদেয় গড়া সমাজ
314
ভােলাবাসাহীন জঘ
ান ।
েত কবােরর মেতা আবারও আমরা দখেত পাই, ধািমকরা কমন কের মাণ অ া কের,
বা বতােক পাশ কািটেয় িনেজেদর িব ােসর পে থােকন। অ িব াস আসেল এভােবই কাজ কের।
312
313
314
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কােনা মাণ া কের না,
া কের না বা বতা। আমরা স ম অধ ােয় ব জিরপ এবং
পিরসংখ ান হািজর কের দিখেয়িছ য ,এমন কােনা ব ািনক উপা বা ডটা পাওয়া যায় িন যা
থেক মািণত হয় য, অিব াসীরা িব াসীেদর চাইেত বিশ অপরাধ বণ; বরং িকছু পিরসংখ ান
এেকবােরই উে া িস া হািজর কেরেছ। বশিকছু দেশ চালােনা ব জিরেপই পাওয়া গেছ য,
সখানকার জনসাধারেণর মেধ একটা উে খেযাগ অংশ ধমহীন হওয়া সে ও তােদর মেধ
অপরাধ বণতা কম, িব াসীেদর মেধ ই বরং অপরাধ বণতা বিশ, হত া, খুন রাহাজািন
এমনিক িববাহিবে দ থেক
কের িশ িনযাতনও। আজেক যসব সমােজর অিধকাংশ ধম থেক
মু , মু ঈ র থেক সসব সমাজ ঘৃণ , জঘ , হানাহািনেত পিরপূণ তা দূেরর কথা এ েলা
পৃিথবীর অ তম খী, িনরাপদ, সফল সমাজ।
আমরা বইেয়র স ম অধ ােয় সমাজিব ানী িফল জুকারম ােনর অিভ তাও বণনা কেরিছ। িতিন
২০০৫- ০৬ সােল চৗ মাস ধের ডনমাক ও ইেডেন অব ান কের ধম ও ঈ র- সং া িবষেয়
অসংখ মা ষ সা াৎকার হণ কেরিছেলন। এই সা াৎকােরর ফল িতিন কাশ কেরন তার
২০০৮- এর বই ‘Society without God’এ315।
বিশরভাগ ড ািনশ এবং ইিডশ ধম ারা সং ািয়ত ‘িসন’ বা পাপ নামক কােনা ব াপাের
িব াসী নন অথচ দশ ’িটেত অপরাধ বণতার হার পৃিথবীর সকল দেশর তুলনায় সবিন । এই
ই দেশর ায় কউই চােচ যায় না, পেড় না বাইেবল। তারা িক অ খী? ৯১িট দেশর মেধ করা
এক জিরপ অ যায়ী,
খী দেশর তািলকায় ডনমােকর অব ান থম, য ডনমােক নাি কতার হার
মাট জনসংখ ার ায় শতকরা আিশ ভাগ। াি ডেনিভয়ায় মা ২০ শতাংেশর মেতা মা ষ ঈ েরর
িব াস কেরন, তারা মেন কেরন ভােলাভােব বঁেচ থাকার জ ঈ েরর েয়াজনীয়তা রেয়েছ।
িব াস কেরন, মৃতু র পেরর জগেত। আর বািকরা ফ সং ার বেল ছুঁে ড় ফেলেছন এ িচ া।
ঈ রহীন এইসব সমােজর অব া তেব কমন? সমােজর অব া মাপার সকল পিরমাপগড়
আয়ু, িশ ার হার, জীবনযাপেনর অব া, িশ মৃতু র িন হার, অথৈনিতক সাম াব া, িল
সাম াব া,
া েসবা,
নীিতর িন হার, পিরেবশ সেচতনতা, গিরব দশেক সাহায সবিদক
িদেয়ই ডনমাক ও ইেডন অ া সকল দশেক ছািড়েয় সবেচেয় উপের। তেব পাঠকেদর আমরা
এই বেল িব া করেত চাই না য, এইসব দেশ কােনা ধরেনর সম াই নই। অব ই তােদরও
সম া আেছ। তেব সই সম া সমাধােনর জ তারা যৗি ক পথ বঁে ছ নয়, উপর থেক কারও
সাহােয র অেপ া কের না, িকংবা হাজার বছর পুেরােনা
ঘেট সময় ন কের না।
যাই হাক, ইউেরােপর মশ ধমহীনতার িদেক গমেনর হার অসীম সময় পয চলেব না।
ইউিনভািসিট অফ ল ডেনর রাজনীিত ও সমাজনীিতর গেবষক এিরক কফম ান ি েটন,
া এবং
315
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াি ডেনিভয়ান দশ েলার জ হার পযােলাচনা কের দিখেয়েছন ধমহীনতার িদেক এই দশ েলার
গমন চলেব মাটামুিট ২০৫০ পয , তারপর এটা আবার ঘুের দাঁড়ােব এবং ২১০০ সােলর মেধ
আবার বতমান অব ায় িফের আসেব316। তেব একটা িবষয় িনি ত য, নাি কতার ভিব ৎ িনভর
করেছ মূল ত ’িট িবষেয়র ওপর : িশ া এবং অথনীিত। যিদ বি ক উ তা বৃি , জনসংখ া বৃি
এবং ালানী সম া সিঠকভােব সমাধান করা না হয় এবং যিদ বতমান িবে র ধনী দশ েলা এই
কারেণ গিরব দেশর কাতাের নেম আেস, যিদ তােদর িশ ার হার িন গামী হয়, তাহেল রা হেত
থম য িজিনসিট যােব তা হেলা, নাি কতা। িক আমরা যিদ ভিব ৎ পৃিথবীেত এই সম া েলার
যৗি ক এবং ব ািনক সমাধান িদেত স ম হই, যিদ অিধকাংেশর জ একিট
র জীবেনর
িন য়তা দান করেত পাির, িন য়তা িদেত পাির িশ ার আর ত ণ সমাজেক মশ উ ী করেত
পাির ইহজাগিতক িব ানমন সং ৃিতর িত, তাহেল আর আমােদর অিত াকৃিতক কােনা
ার
িদেক মুখ কের থাকেত হেব নািযিন আকাশ থেক নেম এেস সমাধান কের িদেবন, আমােদর সকল
সম া, ঃখ-ক এবং ািনর।

বাংলােদেশ মু বুি র চচা ও মু মনার আ

কাশ

বাংলােদেশ ঘাতক দালাল িনমূল কিমিটর নাম সবাই কমেবিশ জােনন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম
এ সংগঠনিট িত া কেরন ১৯৯২ সােলর ১৯ জা য়াির। দীঘিদন ধের রােরাগ ক া ার রােগ
আ া হেয় জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সােলর ২৬ জুন মৃতু বরণ করার পর থেক বাংলােদেশ ঘাতক
দালাল িনমূল কিমিট িত বছরই জাহানারা ইমাম ৃিত পদক দান কের থােক। পদক থােক িট।
একিট দওয়া হয় ব ি েক, আেরকিট দওয়া হয় সংগঠনেক। ২০০৭ সােল জাহানারা ইমােমর
তেরাতম মৃতু বািষকী উপলে আেয়ািজত ারক সভায় ব ি র জ িবেবিচত পদকিট পেয়েছন
মুি যুে র উপ- ধান সনাপিত এয়ার ভাইস মাশাল এেক খ কার। আর সংগঠেনর পদকিট
পেয়িছল মু মনা। পদকিট মু মনার প থেক হণ কেরন অধ াপক অজয় রায়। পদেকর ারক
পে বলা হেয়েছ
বাংলােদেশ মৗলবাদ এবং সা দািয়কতা িবেরাধী মু িচ ার আে ালেন িবিভ ব ি ও সংগঠেনর
পাশাপািশ
পূণ অবদান রেখেছ ‘মু মনা’ ওেয়বসাইট। ২০০১ সােল িত ার পর থেক দেশ
ও িবেদেশ কি উটার যুি র মাধ েম ত ণ জ েক স লার মানিবক চতনায় উ ু করেণর
পাশাপািশ তােদর িব ানমন করবার ে ‘মু মনা’ ওেয়বসাইেটর জগেত এক িব েবর সূচনা
কেরেছ। বাংলােদেশর িবিশ মানবািধকার নতা ও িব ানী অধ াপক অজয় রােয়র নতৃে িবিভ
দেশর ত ণ মানবািধকার কমীরা এই ওেয়বসাইটেক তােদর লখা ও তেথ র মাধ েম িতিনয়ত
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স ৃ থেক স ৃ তর করেছন। ২০০১ সােল িনবাচনেক ক কের বাংলােদেশর ধমীয় সংখ ালঘু
স দায় য নিজরিবহীন সা দািয়ক িনযাতেনর িশকার হেয়িছল ‘মু মনা’ তখন িনযাতেনর িব ে
আ জািতক জনমত সংগঠেনর পাশাপািশ আত মা েষর সবায় এিগেয় এেসিছল। বাংলােদেশর
ধমিনরেপ গণতাি ক- সামািজক- সাং ৃিতক আে ালেন এবং ধম- বণ- িব িনিবেশেষ মা েষর
সমান অিধকার ও মযাদা িত ার সং ােম িবেশষ অবদােনর জ ‘মু মনা’ ওেয়বসাইটেক
‘জাহানারা ইমাম িৃ তপদক ২০০৭’ দান করা হেলা।

বাংলােদেশ এর আেগ কােনা ওেয়বসাইট জাহানারা ইমাম পদক পাওয়ার যাগ তা অজন কের িন।
ারকপে র থম লাইনিট
পূণ। ঘাতক দালাল িনমূল কিমিট এবােরর পদক াি র িবেবচনায়
মৗলবাদ এবং সা দািয়কতা িবেরািধতার পাশাপািশ ‘মু িচ ার আে ালন’ কও
িদেয়েছ।
তাহেল ভাবতই
িট এেস পেড়এই মু িচ ার আে ালনিট কী, কন এিট অন িকংবা
িনজ েণ কীয়? য সমাজ আর সং ৃিতর উ রািধকারী আমরা, তার সবটু ই য িনেভজাল তা
বলা যায় না। এেত যমন গিতশীল ব বাদী উপাদান রেয়েছ, তমনই রেয়েছ অধ া বাদ,
বুজ িক,
সং ার, অ িব াস আর অপিব ােসর রমরমা রাজ ; রেয়েছ অমািনশার ঘার
অ কার। এই অ কার দীঘকাল ধের বংশ পর রায় আমােদর িচ া চতনােক এমনভােব আ
কের রেখেছ য এই ‘ চতনার দাস ’ থেক বিরেয় আসা সহজ নয়বরং বা িবকই কিঠন ব াপার।
রা ল সাংকৃত ায়ন একবার তাঁর একিট লখায় বেলিছেলন
মা ষ জেল যাওয়া বা ফাঁিসর মে
তােদর
দৃি ভি গেড় তালা,
কাজ।

ওঠােক িবরাট িহ ত মেন কের। সমােজর গাঁড়ািমেক ভেঙ
জেল যাওয়া বা ফাঁিসর মে ওঠার চেয় ঢর বিশ সাহেসর

কথািট িমেথ নয়। তাই ইিতহােসর পির মায় দখা যায়, খুব কম মা ষই পাের আজ লািলত ধ ান
ধারণােক পিরত াগ কের
ভােব িচ া করেত, খুব কম মা ষই পাের ােতর িব ে দাঁড়ােত।
খুব কম মা েষর মেধ থেকই শষ পয বিরেয় আেস একজন আরজ আলী মাতু র,
বীর
ঘাষ,
মায়ুন আজাদ িকংবা আহেমদ শরীফ। আমােদর শাসক আর শাষকে িণ আর তােদর
িনয়ি ত িবদ মান সমাজব ব া কখেনাই চায় না জনগণ থা ভাঙুক,
সং ােরর পদা সিরেয় বুঝেত
িশখুক, জানেত িশখুক অ তা, শাষণ আর অসােম র মূল উৎস েলা কাথায়। জনগেণর ‘ ান
চ ু’ খুেল গেলই তা িবপদ, তাই না! আর সজ ই জনগণেক অ কাের রাখেত চেল িব ােনর
মাড়েক পুের ধমেক পিরেবশন, লাগাতার অধ া বাদী চারণা, প - পি কায় বড় আকাের
রািশফল, সপরাজ এবং অধ া বাদী
আর কােমল পীেরর িব াপন, ম ী আর নতা- ন ীেদর
মাজার আর দরগায় িসি দওয়া অথবা িনবাচন উপলে হেজ যাওয়া, মাথায় কােলা পি বাঁধা।
মু মনােদর লড়াই এই সামি ক অসততার িব ে , অ িব াস আর অপিব াসেক উে দওয়া
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এই সমাজ কাঠােমার িব ে । এ লড়াই বৗি ক, এ লড়াই সাং ৃিতক। এ লড়াই সমাজেক
গিতমুখী করার ত িনেয় সামি ক অব য় আর অ কার ভদ কের আশার আেলা
িলত করবার
লড়াই। এ লড়াই আ িরক অেথই আমােদর কােছ চতনামুি র লড়াই।
িচ ার এ দাস থেক মু করার লড়াইেয়র ময়দানিট একিদেন গেড় উেঠ িন। আজ ই টারেনেটর
কল ােণ িব াস এবং যুি র সরাসির সংঘােতর িভি েত য সামািজক আে ালন িবিভ গ িকংবা
ফারাম েলােত ধীের ধীের দানা বাঁধেছ, তা আমরা মেন কির াচীনকােলর া ণ- চাবাকেদর
লড়াইেয়রই একিট বিধত, অ সর ও ােয়ািগক প। এ এক আিভনব সাং ৃিতক আে ালন,
বাঙািলর এক নবজাগরণ যন। এ নবজাগরণেক প িদেতই আিবভাব হেয়িছল মু মনার,
থেম
ফারাম িহেসেব, পের প িনেয়িছল সামি ক একিট ওেয়ব এবং পরবতীকােল গ- সাইেট। এর
পেরর কািহিন তা ইিতহাস। মু মনার অবদান য কাথায় পৗঁেছ গেছ তার উে খ মেল জাহানারা
ইমাম পদেকর ারক িলিপেত’ দেশ ও িবেদেশ ত ণ জ েক স লার মানিবক চতনায় উ ু
করেণর পাশাপািশ তােদর িব ানমন করার
ে মু মনা ওেয়বসাইেটর জগেত এক িব েবর
সূচনা কেরেছ।’
মু মনার আ কােশর ইিতহাসিট ছাট কের জেন নওয়া যাক। আরজ আলী মাতু েরর দশেন
অ ািণত হেয় ২০০১ সােল
আর তক- িবতেকর মাধ েম ানাজেনর েচ া এবং ধমা তা আর
মৗলবােদর িব ে মু মনার াথিমক লড়াই সূিচত হেলও পাশাপািশ পৃিথবী জুে ড় িনযািতত,
িনপীিড়ত মু িচ ািবদেদর সহেযাগী মানবতাবাদী সংগঠন িহেসেব কাজ করার সেচতন য়াস নওয়া
হয়। আসেল মানিবক িদকিট
থেকই মু মনা কখেনাই অ া কের িন। আমরা খবর পাই
পািক ােন ইউ স শািয়খ নােমর এক িচিকৎসক াসেফিম আইেনর িশকার হেয় মৃতু র মুে খামুিখ
দাঁিড়েয় আেছন। তার অপরাধ, িতিন িণকে
লকচার িদেত িগেয় নািক ছা েদর বেলেছন
মহানবী হযরত মুহা দ তার নবুওত াি র আগ পয মুসিলম িছেলন না। পািক ােনর মেতা
ইসলািমক রা েলােত ধম এবং ধম চারক স েক সামা িবপরীত কথাবাতা স করা হয় না।
শাি একটাই, মৃতু দ । ইউ স শািয়খ বি হেলন এবং যথারীিত কারাগাের মৃতু র হর
নিছেলন। মু মনা এই হতভাগ ব ি র পােশ দাঁড়ােনার িস া িনল। আমরা িপিটশন আর
িতবাদিলিপর ব ায় পািক ান সরকােরর মইলব এেকবাের ভিত কের ফললাম। আমােদর পােশ
এেস দাঁড়ােলা আই. এইচ. ই. ইউ এবং জানািল ই টার াশনাল। আর অ িদেক ঢাকােত ইউ স
শািয়েখর মুি এবং াসেফিম আইন িবেলােপর দািবেত দািবেত
াকাড,
পা ার হােত
বুি জীবীেদর িনেয় িনয়মতাি ক আে ালন
করেলন ড. অজয় রােয়র নতৃে অ া মু মনা
সদ রা। মু মনার ভা ধ ায়ী এবং হা ড. অ ােলন লিভন চািরিদেক নটওয়াক তির কের
মানবতাবাদী সংগঠন েলােক উ ু ও এক ছাতার িনেচ িনেয় আসেলন। এমিনভােব িব ব াপী
মানবতাবাদীেদর বল চােপ পািক ান সরকার একসময় গাপেন ড. শািয়খেক ছেড় িদেত বাধ হয়,
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ড. শািয়খও সােথ সােথ দশত াগ করেলন। ড. শািয়খ ক’িদন পেরই আমােদর সােথ যাগােযাগ কের
মু মনােক তার পােশ থাকার জ কৃত তা জানােলন। এরপর িতিন মু মনায় যাগদান কেরন এবং
বশ ক’বছর ধেরই মু মনায় িলখেছন।
ড. শািয়েখর িবষয়িট মু মনার থম িদককার অ তম সফল কাজ েলার একিট। এিট সফল
হওয়ায় আমােদর উৎসাহ অেনক বেড় যায়। আমরা ইেতামেধ ই ব জায়গায় িপিটশন কেরিছ।
আিমনা লাওয়াল নােমর এক মিহলােক ‘শািরয়ার রজম’ থেক বাঁচােনার জ মু মনা উেদ াগী হয়
এবং শষ পয সফলও হয়। তারপর থেক মু মনা আ জািতকভােব নানা ধরেনর িপিটশন কেরেছ,
আেবদন কেরেছ, কখনও প ােল াইেন িনিবচাের গণহত া বে র দািবেত, কখনও জরােত
গণহত ার িবচােরর দািবেত, কখেনাবা উপমহােদেশ সংখ ালঘু স দােয়র অিধকার র ায়, কখনও
আওয়ামী লীেগর জনসভায় বামা হামলার িন া কের, কখনও ভারেত নদী সংেযাগ কে র
িবেরািধতা কের, কখনও তথাকিথত ‘বাংলা ভাই’ ক ফতােরর দািবেত, কখেনাবা কানসােট
গণহত া বে র দািবেত।
িবগত ২০০১ সােলর িনবাচেনর পর িবএনিপ- জামাত জাট সরকার মতায় আসার পর
থেকযখন সংখ ালঘুেদর ওপর িনিবচাের অত াচার িনপীড়ন
হেলা, তখন এর িব ে
আ জািতকভােব সেচতনতা তির করেত
কেরিছল এই মু মনাই। আসেল ধু ‘অত াচার’ আর
‘িনপীড়ন’ বলেল বাধহয় ভয়াবহতার মা াটা বাঝা যােব না। িনবাচেনর পরবতী কেয়ক মােস িঠক
কী হেয়িছল, তা বাঝা যােব গািডয়ােন কািশত জন ভাইদােলর ‘Rape and torture empties the
villages’ ( জুলাই ২১, ২০০৩) একিট ব পেড় িনেলই। ব িটেত অত
মম শীভাষায়
বণনা করা হেয়েছ পূিণমা রানীর মেতা হতভাগ েদর ওপর সসময় কীভােব গণধষেণর ি মেরালার
চালােনা হেয়িছল। ধু পূিণমা রানীই একমা িশকার নন, ভাইদােলর মেত িনবাচেনা র িতন মােস
ডজনেক ডজন সংখ ালঘু স দােয়র মা ষেক হত া করা হেয়েছ, অ ত এক হাজার নারীেক ধষণ
করা হেয়েছ আর কেয়ক হাজার লােকর জিমজমা কেড় নওয়া হেয়েছ। এধরেনর িরেপাট ধু
গািডয়ােন বা িহ ান টাইমেস নয়, পাশাপািশ কািশত হেয়িছল ডইিল ার,
থম আেলা,
সংবাদ, জনক , ভােরর কাগজসহ দেশর সকল শীষ ানীয় পি কা েলােত। এমনিক মৗলবাদী
আর সরকার সমিথত পি কা ইনিকলাব আর সং ামও এেকবাের বাদ যায় িন। মু মনার ঢাকা িনবাসী
সদ রা ‘নাগিরক অিধকার সংর ণ ও সা দািয়কতা িতেরাধ কিমিট’র ব ানাের ভালা জলায়
অ দা সাদ নােমর একিট ােম সেরজিমেন পযেব ণ করেত িগেয়িছল। তেব পযেব ণই ধু
উে
িছল না, সইসােথ কমসূিচ নওয়া হেয়িছল যারা সা দািয়ক িনপীড়েনর িশকার হেয়েছ
তােদর আিথক ও মানিসকভােব সহায়তা দান করা। আমরা দৃি পাত নােমর একিট সংগঠেনর সােথ
িমেল অ দা সাদ ােমর দশিট পিরবারেক আিথকভােব সহায়তা করেত স ত হই। সরকার প
থেক আমােদর কাজকমেক ভােলা চােখ দখা হেলা না। ব ব দওয়া হেলা এই বেল য, দেশর
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বাইের এক ‘বাংলােদশ িবেরাধী চ ী মহল’ দেশর ভাবমূিত ু করার অপেচ ায় িল হেয়েছ।
ধানম ী জনগণেক এ িবষেয় সেচতন থাকার পরামশ িদেয় বশ িকছু ালাময়ী ভাষণও িদেলন।
রিটেয় দওয়া হেলা যারা দেশর ভাবমূিত ু করার অপেচ ায় িল আেছ তারা হয় ভারেতর ‘র’এর এেজ ট,

নয়ত ই িদেদর ‘ মাসাদ’-এর আর নাহয় আেমিরকার িস. আই. এর!

সসময়

অিভিজৎ রায় মু মনায় ‘যুি র আেলায় দেশর ভাবমূিত এবং দশে ম’ নােমর একিট ব
লেখন, বাংলায়। স বে িতিন তুেল ধেরিছেলন দশে েমর যৗি ক সং া। িতিন বেলিছেলন,
দশ মােন দেশর মািট নয়, দশে ম মােন কখেনাই দেশর মািটর িত বা াণহীন নদীনালা আর
পাহাড়- পবেতর জ ভােলাবাসা হেত পাের না। দশে ম মােন হওয়া উিচত দেশর মা েষর িত
ম; লাি ত, বি ত অবেহিলত গণ- মা েষর িত ভােলাবাসা। রাে র একিট ধানতম উপাদান
হেলা জনসমি । এই জনসমি েক বাদ িদেয় ধু কতক েলা াণহীন নদীনালা, খাল- িবল,
পাহাড়- পবত আর মািটর িত ভােলাবাসা সৃি েক আর যা- ই বলা হাক, ‘ দশে ম’ বেল অিভিহত
করার কােনা যৗি কতা নই। উ ৃিত হািজর কেরিছেলন রবী নােথর, আইন াইেনর আর হাল
আমেলর যুি বাদী বীর ঘােষর; দিখেয়িছেলন ‘সনাতন দশে ম’ও শষ পয িক একটা
ডগমাই। মু মনার অ া
সদ রাও এ িনেয় িব র লখােলিখ কেরেছন। দশে ম িনেয়
মু মনােদর
দৃি ভি র কারেণ সসময় সেচতন মা ষ ধীের ধীের বুঝেত পেরিছেলন, কােনা
সরকােরর অ আ গত ই দশে ম নয়। দেশ অরাজকতা, হত া িনপীড়েনর কািহিন যেকােনা
মূেল কােপেটর িনেচ পুের রেখ দশেক আকােশ তুেল রাখার নামই দশে ম নয়, বরং অ ােয়র
িব ে দেশর মা েষর িবেবক জািগেয় তালাটাও দশে েমর অংশ। সংকীণ দশে েমর সং া
থেক বিরেয় এেস যুি বাদী দৃি িদেয় ‘ দেশর ভাবমূিত’ দখবার এই মানিসকতার উে ারণ
একিদেন হয় িন। এর কৃিত মু মনারা দািব করেতই পােরন।
মু মনার সবচাইেত বড় অবদান স বত ই টারেনেট ( এবং পরবতীকােল ি ে টড িমিডয়ায়)
িব ানমন তার চার সার। অিভিজৎ রােয়র ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’ স উে ে ই
লখা হেয়িছল, পের এিট বই িহেসেব বেরায় ২০০৫ সােল। ব া আহেমেদর ‘িববতেনর পথ ধের’
িসিরজিটও বই িহেসেব বিরেয়েছ ( ২০০৭) , সইসােথ বিরেয়েছ ‘মহািবে
াণ ও বুি ম ার
খাঁেজ’ (২০০৭) । এছাড়া আরও বিরেয়েছ ‘ ত ভাবনা : মু িচ া ও বুি র মুি ’ ( ২০০৮) ,
এবং ‘সমকািম : ব ািনক এবং সমাজ- মন াি ক অ স ান’ ( ২০১০) । িতিট ে র উে
একই। িব ানমন তার চার ও সার। িব ানমন তা চােরর উে
িনেয় িলখেছন ফিরদ
আহেমদ, শাফােয়ত, িস াথ, অপািথব, ম ল কামদার, মীজান রহমান, অন , তানবীরা, জােহদ
আহেমদ, জাফর উ াহ, অজয় রায়, িব ব পাল, দীপ দব, আবুল কােশম, আকাশ মািলক,
িশ ানিবস, রৗরব, তানভী ল, পৃিথবী, ইরিতশাদ আহমদ, সংশ ক, ি া, আিসফ মহীউি ন,
হারাস, টিক সািফ, শিফউল জয়, সকত চৗধুরী, আ াচাইনা, পম, লীনা রহমান সহ আরও
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অেনেকই। এ লখকেদর থেকই উেঠ এেসেছ ‘যুি ’র মেতা ম াগািজন, িনয়িমত কািশত হে
‘মু াে ষা’ এবং ‘মহাবৃ ’। এই ‘িব ানমন তা’ ব াপারিট আমােদর কােছ সবসময়ই িভ অথ বহন
কের। ‘িব ানমন তার সার’ বলেত আমরা এিট বাঝাই না য ােম- গে িব ৎ পৗঁিছেয় দওয়া
িকংবা উ তমােনর বীজ সরবরাহ করা। ও েলার েয়াজন আেছ িক তা করার জ রা এবং
সরকারই আেছন। আমরা িব ানমন তার সার বলেত বাঝাই সং ারমু ,
গিতশীল ও
িব ানমুখী সমাজ গড়ার আে ালন। ঢাকা কেলেজর ি য় িশ ক এবং িব সািহত কে র
পিরচালক আব াহ আবু সায়ীেদর ভাষায় আমােদর আে ালন হে ‘আেলািকত মা ষ’ গড়ার
আে ালন। িব ান িনেয় পড়ােশানা করেলই স ‘িব ানমন ’ হয় না, হয় না আেলািকত মা ষ।
তাই দখা যায় এ যুেগর অেনেকই িব ান িনেয় পড়ােশানা কেরও বা িব ােনর কােনা িবভাগেক
পশা িহেসেব হণ কেরও মেন- ােণ িব ানী হেত পােরন িন, পােরন িন মন থেক ব ািনক
দৃি ভি েক হণ করেত। বাংলােদেশর এক িবখ াত ‘ইসলািম পদাথ িব ানী’ আেছন িযিন একিবংশ
শতা ীেত এেসও শতা ী াচীন ধম ে র মেধ ‘আধুিনক িব ােনর’ স ান পান, মহানবীর
িমরাজেক ‘আইন াইেনর িথওির অব িরেলিটিভিট’ িদেয় ব াখ া করেত চান। ভারেতর এক নামধ
িব ানী আবার বদ আর গীতার মেধ ‘িবগব াঙ’ আর ‘টাইম- ডায়ােলশন’ খুঁেজ পান। এরা িব ান
িনেয় পেড়েছন িঠকই, চাকির
ে সফলতাও হয়ত পেয়েছন, িক মেনর কােণ আব কের
রেখেছন সই আজ লািলত সং ার েলা, আঁকেড় ধের রেখেছন যুি হীন ধমীয় ধ ানধারণা। এই
‘িব ানী’ তকমাধারী সং ারা
মা ষ েলাই বাংলােদেশ িব ানমন তার সাের সবেচেয় বড়
বাধা। িব ােনর সেবা িডি ধারী ‘িব ানী’ নামধারী মা ষ েলার সং ােরর সােথ যমন আমরা
পিরিচত হেয়িছ, িঠক তমনই আমােদর দেশ আরজ আলী মাতু র বা রি ত বাওয়ালীর মেতা
িশি ত, িডি হীন, সং ারমু ও যুি বাদী মানিসকতার িনেলাভ মা ষও আমরা দেখিছ।
এরাই আমােদর শি ।
মু মনােদর িব ে কােরা কােরা একিট অিভেযাগ ায়ই শানা যায় য, মু মনারা দেশর
মা েষর জ খুব বিশ িকছু কের না, যতটা না ঈ র, অধ াি কতার িবেরািধতা িকংবা ডারউইন
িদবস উ যাপেন ব য় কের। এ ধরেনর অিভেযাগ যারা কেরন তারা ভুেল যান এ ক’বছের
মু মনােদর সফল ােজ েলার কথা। াঁ, মু মনা ঘটা কের ডারউইন ড, িহউম ািন
ড,
র াশনািল
ড, আথ ড ইত ািদ পালন কেরেছ িঠকই, িক যখন েয়াজন হেয়েছ দেশর
মা েষর েয়াজেন মু মনা সেচতনভােবই এিগেয় এেসেছ। অধ াপক অজয় রায় সকথা েলাই
িনেয়েছন অত
ভাষায় জাহানারা ইমাম ারক সিমনাের :317
আমরা ধু ধমা তা আর মৗলবােদর িব ে যুি
শানাই না, আমরা মানবতার সপে
317
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লড়াইেয় নািম 
১. াসেফিমর িব ে মানবতােক বাঁচােত পািক ােনর কারাদ
া ি িথ ার ড. ইউ স শাইখেক
বাঁচােত িব ময় আে ালন গেড় তুিল। আমােদর সি য় সহেযাগী িছল ‘IHEU, Rationalist
International, Amnesty International, Dhaka Rationalist and Secularist Union’ এবং ঢাকার
মু মনােদর ‘Save Dr. Yunus Shaikh Committee’, যারা রা ায় নেম িদেনর পর িদন আে ালন,
িমিটং, িমিছল, সিমনার, পথসভা ও পািক ািন দূতাবােসর সামেন িসেড ট মাশাররেফর
িব ে িবে াভ দশন কেরেছ। এর সােথ যু হেয়িছেলন কিবর চৗধুরী, িবচারপিত আব স
সাবহানসহ দেশর খ াতনামা বুি জীবী ও গিতর পে র মা ষ।
আমােদর সাফল এেসিছল। পািক ান সরকার তােক মুি িদেত বাধ হয়। বতমােন িতিন
যু রােজ রেয়েছন এবং আমােদর একজন সি য় সদ ।
২. আমরা আে ালন গেড় তুিল শাহিরয়ার কিবেরর পে তাঁর মুি র লে , যখন খােলদা- িনজামী
সরকার তাঁেক িবমান ব ের
ার কের দশে ািহতার অিভেযােগ। আমরা সফল হই তােক মু
করেত দেশ িবেদেশ গেড় ওঠা সফল আে ালেনর গেড় তালার মাধ েম।
৩. পের ি তীয়বার শাহিরয়ার কিবর, মুনতাসীর মামুন ও সাংবািদকসহ অেনক অব
অত াচিরত
ব ি েদর পে মানবতার মুি র পে আে ালেন নািম এবং এখােনও আমরা সফল হই।
৪. আমরা এককভােব ‘ িশকার পে ’
নটওয়ােক আে ালন গেড় তুিল অ ামেনি
ই টার াশনােলর সহেযািগতায়। িশকা মহাপিরচালকেক মুি িদেত বাধ হন সরকার।
৫. আমরা সা দািয়কতার ন
কাশ সা দািয়ক িনযাতেনর িব ে সবদাই উ ক : আমরা
মৗলবাদীেদর হােত মুসলমান বা িহ
য- ই িনযািতত হেয়েছ তার পে দাঁিড়েয়িছ, মৗলবাদী
স দািয়ক শি র িব ে দাঁিড়েয়িছ আমােদর সীিমত শি িনেয়। জরােট আহেমদাবােদর
িজঘাংসা বৃি েক আমরা িধ ার জািনেয়িছ। নের মাদীর িব ে তােক অপসারেণর দািবেত আমরা
ভারতীয় িসেড ট ও ধানম ীেক ারকিলিপ ও িতবাদপ পািঠেয়িছ, ভারতীয় ও আ জািতক
সং া েলার সােথ একসােথ কাজ কেরিছ সা দািয়কতা- িবেরাধী আে ালন গেড় তুলেত।
৬. একইভােব ২০০১ সােল খােলদা- িনজামীর লিলেয় দওয়া সা দািয়ক শি — বাংলােদেশর
সংখ ালঘুেদর উপর হত া, লু ন, ঘরবািড়েত অি সংেযাগ, উপাসনালয় ংস ও অপিব করেণর
য ঘৃণ িনদশন াপন কেরেছ তার িব ে দেশর স লার শি র সােথ হাত িমিলেয় এর িব ে
েখ দাঁিড়েয়িছ। মু মনার িত াতা উপেদ া অধ াপক অজয় রায় অ া মু মনা ও বুি জীবীেদর
সােথ িনেয় গেড় তুেলিছেলন সা দািয়কতা- িবেরাধী আে ালন ‘নাগিরক অিধকার সংর ণ ও
সা দািয়কতা িতেরাধ কিমিট’র ব ানাের। তারা গঠন কেরিছেলন অধ াপক িজ ুর রহমােনর নতৃে
‘গণ তদ কিমশন’, যার িতেবদন কািশত হয় ২০০২- এর িডেস ের এবং তাৎ িণকভােব
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আমােদর ওেয়বসাইেটর মাধ েম িব ব াপী চািরত হয়318। বাসী মু মনার সদ রা তৎকালীন
ধানম ী খােলদা িজয়া ও বাংলােদেশর রা পিতেক িতবাদপ
রণ কেরন সংখ ালঘুেদর িব ে
চািলত িনযাতন বে র দািবেত। তারা ঘৃণা কাশ কেরেছন মৗলবাদী শি েক সরকার য় দওয়ায়।
৭. আমরা ধু তাি ক আে ালন কির না। আমরা আতমানবতার পােশ পািথবভােবই এিগেয় আিস। (ক)
সা দািয়কভােব িনযািতত ভালার অ দা সাদ ও ফােতমাবাদ ােম ১০০িট পিরবারেক িনেজর পােয়
দাঁড়ােত এিগেয় এেসিছ ‘দৃি পাত’ নামক আমােদর সহেযাগী িত ােনর পােশ। এই কে ১০০িট
ঘরবািড় িনমাণ, জিম য় কের দওয়া, ছেলেমেয়েদর পড়ােশানার ব য় ইত ািদ কমকাে আমরা
সংি
িছলাম। আমরা এেস দাঁিড়েয়িছলাম পূিণমার পােশ, িরতার পােশ, মাধুরীর পােশ,
রাজ মার বাবুর পােশ, নরহির কিবরােজর পােশ, জেনর পােশ, িসতাং মরমুর পােশ, ফােতমার
পােশ, িমনিতর পােশএরা সবাই নরপ েদর পাশিবক অত াচােরর িশকার।
৮. আমরা সাংবািদক মািনক সাহার পিরবােরর পােশ এেস দাঁিড়েয়িছলাম, তার িট ক ার
পড়ােশানা চািলেয় যেত সাহােয র হাত বািড়েয়িছ। সাংবািদক িবভুর েনর পােশ দাঁিড়েয়িছ।
৯. ঘটনা কবিলত মানবতাবাদী শাহিরয়ার কিবর, কাজী মু ল ও তােদর সহকমীেদর পােশ এেস
দাঁিড়েয়িছ যৎসামা শি িনেয়, আমরা ইসলািম মৗলবােদর িশকার মায়ুন আজােদর অসহায়
পিরবােরর িত সহেযািগতার হাত সািরত কেরিছ। মায়ুন আজাদ ফাউে ডশন গেড় তুলেত
সাধ মেতা সহায়তা কেরিছ।
১০.
পুে র চের ব ািব
একিট িন মাধ িমক ুল আমরা পুনঃিনমাণ কেরিছ এবং আমরা এর
পিরচালনার দায়ভার হণ কেরিছ। সখােন মুি যুে র শহীদ ৃিত
গেড় তালার ক
হণ
কেরিছ এবং স উপলে
কেয়ক হাজার ানীয় মুি েযা ার সে লন কেরিছ এবং ৃিত ে র
িশলা াস কেরিছ।
১১. চােলশ িরিছেলর মৃতু র িবচার চেয় িপিটশন কেরিছ, তার পিরবারেক আিথকভােব যথাস ব
সাহায কেরিছ।
১২. আমরা িপিটশন কেরিছ,

ব ব রেখিছ িকংবা জনসংেযাগ কেরিছ ভারেত অৈবধ নদী- সংেযােগর
িতবােদ,
জরােট মুসিলম জনগণেক িনিবচাের হত ার িতবােদ, কানসােট িন ুরভােব কৃষক- িবে াহ
দমেনর িতবােদ, জাফর ইকবাল এবং হাসান আিজজুল হকেক সা দািয়ক মহল থেক মৃতু - মিক
দওয়ার িতবােদ, িস.আর.িপ- এর িত াতা ভ ােলির টলেরর অপসারেণর িতবােদ, িকংবা সালমান
শিদ অথবা তসিলমা নাসিরেনর ওপর ফেতায়ার িতবােদ।
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এ েলা িক দেশর মা েষর জ করা নয়? আ চারণার র িনত হেলও, আমরা
িবনীতভােবই বলেত চাই মু মনা উপেরর সব েলা কাজই সাফেল র সােথ কেরেছ। অিত
স িত আমরা অ
বীণ রাজনীিতিবদ এবং সাংবািদক িনমল সেনর িচিকৎসার জ
319
যথাস ব সাহায কেরিছ । সাহায কেরিছ কাটুিন আিরেফর মােয়র িচিকৎসার জ ও320।
তারপরও একিট িবষেয় সতক থাকা েয়াজন। যারা যুি বাদী আে ালেনর মাধ েম মা েষর
চতনামুি আর সই পথ ধের শাষণমুি র
দেখন তােদর িক একটা িবষেয় সেচতন
থাকেতই হেব। উপল
যন ল েক ছািড়েয় না যায়। সং ার মুি র লে
পৗঁছুেত
জনকল াণমূলক কাজকম কবল উপল ই হেত পাের, এ িবষেয় অিত সেচতনতার েয়াজন।
মেন রাখেত হেব এই সত িটজনেসবা কের আর যা- ই করা যাক, সমাজব ব া
পা ােনা যায় না, সািবক শাষণ মুি ঘটেত পাের না। শাষণ মুি ঘটেত পাের ধু সাধারণ
মা েষর সেচতনতােবাধ থেক। সেচতনতােবাধ যন তির না হয় স জ
শািষেতর
াভ
ভুিলেয় রােখ শাসকে িণ। গিরেবর
াভ ভুিলেয় রাখেত ধনীর অেথ চেল ‘দির নারায়ণ
সবা।’ দির - নারায়েণর সবাই যােদর কবল ল তারা আসেল কখেনাই চায় না সমাজ থেক
দাির দূর হাক, কন না দাির দূর নয়, বরং দাির েক পুঁিজ কের জনগেণর ‘মগজ
ধালাই’ই তােদর অ তম ল । এধরেনর সবামূলক কােজ েয়কিট দিরে র তাৎ িণক লাভ
হেলও সংখ াগির দাির ি
মা েষর জ
পেড় থােক অন ব নাময় জীবন।
অথৈনিতকভােব দশেক াবল ী করার চাইেত মগজ ধালাই কের জনিচ জয় করার প িতিট
সফলভােব কােজ লাগায় িবিভ ধমীয় িত ান। সজ ই মাদার তেরসা, রামকৃ িমশন,
ভারত সবা সংঘ, তবলীগ জামাত ইত ািদ নানা সংগঠন নানা কৗশেল জনকল াণমূলক
কােজর সােথ িনেজেদর জিড়ত রেখেছ। গেড় উেঠেছ ইসলািম এনিজও। কৗশেল ছিড়েয়
দওয়া হেয়েছ িঠকমেতা দান খয়রাত করেল, জাকাত িদেল দাির নািক সমাজ থেক
এমিনেতই দূর হেয় যােব। িক ইিতহাস বেল অ কথা। এ ধরেনর দান খয়রাত, জাকাত আর
সমাজেসবার মাধ েম সমােজর শাষণ মুি ঘেটেছ এমন একিট দৃ া ও ইিতহােস নই।
হাজারটা রামকৃ িমশন, সবা সংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার তেরসা, হাজী
মুহা দ মহিসন বাংলােদেশর িকংবা ভারেতর জনতার শাষণ মুি ঘটােত পারেব না। আমরা
সমাজেসবার িব ে নই, িক ‘উে
মূলক’ জনেসবার মাধ েম মগজ ধালাই কের মা ষেক
319

320

অজয় রায়, আমার ব ু িনমল সন : ি েত নই (সাহােয র আেবদন প প াল আপেডট)- িনমল সেনর সাহােয র এই আেবদনিট
মু মনায় চািরত হওয়ার পের অেনক স দয় ব ি সাহােয র জ এিগেয় এেসেছন। ফেল আমরা খুব কম সমেয়র মেধ ই আমােদর
াথিমক ল ১০০০ ডলার তালার ল পূরেণ সফল হেয়িছলাম।
‘আিদল মাহমুদ, একিট মানিবক আেবদনএকজন মা’আমরা মু মনার প থেক ায় বােরা িদন ব াপী ফা ড রইিজং শেষ আিরেফর
মােয়র িচিকৎসার জ ১৭২৫.০৩ $ USD সং হ করেত সমথ হেয়িছলাম।
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অ রাখার অিভসি র িব ে ।
মু মনােদর িব ে আেরকটা অিভেযাগ মু বুি , নাি ক বাদ, মানবতাবাদ এ েলার চচা
কের তারা গণিবি
হেয় যাে ন। এর জবােব বীর ঘােষর মেতা বলা যায়, যেকােনা অ
সমােজ
সেচতন, যুি বাদী মা ষ িবি
হেত বাধ । পৃিথবীর ইিতহােস গ ািলিলও,
প ারােসলস,
েনা, িবদ াসাগরসহ ব িচ ািবেদর নাম উে খ করা যায় যারা েত েকই িছেলন
সমােজ একাকী। একাকী িছেলন আরজ আলী মাতু র বা আহেমদ শরীফও। িক এইসব িবে াহী
মা ষ েলা থাগত িবরতােক চূণ করেত িগেয় িবি
হেয় পেড়িছেলন, সসময়কার বৃহ র
জনেগা ী থেক। সকােলর িবি
িবশাল ব ি
েদর মূল ায়ন করার মতা িছল না তৎকালীন
মানবেগা ীর সংখ াগির অংেশর এবং মগজ বঁচা বুি জীবী তকমাধারীেদর। আজ সসব িবি
মা েষরাই হেয় উেঠেছন এক একজন মহামানব,
া, আদশ ও রণার উৎস। য িবি তার অথ
পঁচনধরা,
সং ারা
সমাজেক সং ারমু করা, য িবি তার অথ শাষেণর অবসানমুখী
সং াম,
য িবি তার অথ মা ষেক িব ানমন কের
সং ৃিতেত িফিরেয় আনা,
স
িবি তা অব ই কাম । একটা সময় আমরা দেখিছ ইউেরােপ সাম তাি ক সমাজব ব ার
অবসােনর মধ িদেয় ব বােদর িবকাশ অ িতেরাধ হেয় উেঠিছল। ইিতহােসর পির মায় আমরা
এেক এেক দেখিছ ভারতীয় লাকায়াত বা চাবাক দশন, ি েসর আেয়ািনয়ার ব বাদী দশন,
পি ম এিশয়ার মুসিলমেদর মাতািজলা দশন, ইউেরােপর দাশিনকেদর ( বকন, লক, হবস,
িহউম মুখ) ইহজাগিতক দশন, ফরািস িব ব, ইউেরােপর রেনসাঁ এবং উিনশ শতেক
রামেমাহন, িবদ াসাগর, িডেরািজওেদর কল ােণ বাঙািলেদর নবজাগরণ; আমরা সই ঐিতে র
অ সারী, জাতীয়ভােব আমরা সহিজয়া, বাউিলয়ানার মেতা িবিভ অে য় লাকজ মতবাদ,
িবিভ সমমনা ইহজাগিতক সংগঠন ও ব ি র যুি বাদী ভাবধারার উ রসূরী। ড. অজয় রায়ও িঠক
সকথাই বেলেছন জাহানারা ইমাম রণ সভায়
আমরা িবংশ শতা ীর বাংলার উদারেচতা পুনজাগরেণর উ রসূরী, িডেরািজওর িচ া চতনার
অ সারী, আমরা মেন কির িশখা গা ীর ঐিতে র ধারক ‘ ান যখােন সীমাব , বুি যখােন
আড় , মুি
সখােন অস ব’, আমরা আরজ আলী মাতু েরর আদেশর সিনক, আমরা বগম
রােকয়া, লীলা রায়, ফুলেরণু েহর,
িফয়া কামােলর, জাহানারা ইমােমর পেথ চলেত
ত য়দী ....।

সা িতক বছর েলােত সং ার, অ িব াস, ধমা তা,
পম ূকতা আর সা দািয়কতার
িব ে িব ানমন ও যুি িন এক জ গেড় তালার লে জনগেণর মেধ বার আে ালন
গেড় উেঠেছ। আমরা ইেতামেধ ই দেখিছ ভারেত বীর ঘােষর নতৃে ‘ভারতীয় িব ান ও
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যুি বাদী সিমিত’ সেদেশর যুি বাদী আে ালেনর ে িবরাট সাফল অজন কেরেছ। তার েযাগ
নতৃে ই ‘যুি বাদী’ িচ া আজ সখােন ব ি গি অিত ম কের আে ালেনর প পেয়েছ।
আে ািলত হেয়েছ ল - কািট মা ষ, আে ািলত হেয়েছ
ােসবী সং া, নাট সং া, িব ান
াবসহ ব সংগঠন; এরা অংশ িনেয়েছ যুি বাদী িচ ার বাতাবরণ সৃি েত। ত াশা বেড়েছ
অেনক। তির হেয়েছ নতুন নতুন িত িতশীল লখক। ই টারেনেট তির হেয়েছ ব
গ সাইট।
আমােদর দেশ ‘িব ান চতনা পিরষদ’, ‘জনিব ান আে ালন’, ‘মু িচ া চচা ক ’,
‘িব ান ও যুি বাদী কাউি ল, িসেলট’, ‘বাংলােদশ যুি বাদী সিমিত’ ইত ািদ িবিভ নােম
সংগঠন গেড় উেঠেছ ায় একই উে
সামেন রেখ। সং ার, ভাববাদ, অধ া বাদ,
িনয়িতবাদ ও অেলৗিককতা- মু এক আেলািকত বাঙািল জ গেড় তুলেত অবদান রেখ চেলেছ
‘মু মনা’। এেদর কারেণই আজেক আমােদর এত বড় াি । জাহানারা ইমাম ৃিত পদক াি র
মেতা িবরল স ান অজন। আমরা আর কােনা বাঙািল ওেয়বসাইট বা ফারােমর খবর জািন না,
যারা সা িতক সমেয় এমন স ান অজন কের িনেত পেরেছ। মু মনা আজ ধু একিট গ সাইট
নয়, এিট একিট সফল আে ালেনর নাম। মু মনা শ িটর ব াি আজ এতই গভীের, য িবিভ
ফারাম এবং গ সাইেট সমমনা গিতশীল লখকেদর আজ ‘মু মনা লখক’ িহেসেব অিভিহত করা
হয়।
নতুন িদেনর নাি কতা : নতৃ িদে ন গাররা
ধু মু মনােতই নয়, আজেক যেকােনা বাংলা েগ গেলই মু বুি র লখা সমৃ ব
ব চােখ
পেড়। ব লখকই ধমেক ি িটক ািল দখেছন এবং িলেখেছন। আজেক একিবংশ শতা ীেত দাঁিড়েয়
তথ যখােন মু , সখােন সিত টা যাচাই কের নওয়া অেনক সহজ। এই িকছুিদন আেগও তেথ র
অবাধ বাহ যখন রা ারা িনয়ি ত িছল তখন এইভােব িবিভ সাইেট এত বিশ মু বুি র লখা
সমৃ রচনা আমরা দিখ িন।
ধু গ কন, পৃিথবীর িদেক তাকােল দখা যােব, ব দেশই িবেশষ কের ইউেরােপর
দশ েলােত লাকজন এখন ধেমর ধারই ধাের না। চাচ েলা খািলই পেড় থােক। অেনেকই মেন
কেরন, নাি কতােক ধম িহেসেব দখেল ‘ফাে
ািয়ং িরিলিজয়ন’ স বত ধমহীনতার িদেকই
321
রায় িদেব । ছাটেবলা থেক মগজ ধালাইেয়র মেতা ফ পি ক সূে
া ধম িব াসটা মাথায়
321

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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জার কের ঢুিকেয় না িদেয় পিরণত বয়েস এেস ‘সবিকছু দেখ েন, যাচাই বাছাই কের’ ধমেক
হণ করার েযাগ দওয়া হেল আমরা ব ধািমকেক নাি ক িহেসেব দখেত পতামও এটা সিত ই
বলা যায়।
আমােদর ব ািনক অ সি ৎসা এবং মানবতা িশ কাল অিত ম কের গেছ ব আেগই। এখন
আর আমরা পকথার কি ত পরম িপতা িনেয় মািহত নই, য পরম িপতা ‘ডােবর িভতর পািন কন’
থেক
কের িবগব াঙ িকংবা াকেহাল পয সবিকছুর পছেনই একমা
হণেযাগ ব াখ া
িহেসেব হািজর হেবন আর আমােদর েয়াজেনর অলীক াণকতা িহেসেব িনেজেক পিরিচত করেবন।
সময় এিগেয়েছ অেনক, আমরা িনেজরাই এখন িনেজেদর দািয় িনেত স ম, মা ষ িনেজই আজ
িনেজর ভাগ িবধাতা। আমরা আর পকথার জাল বুেন িনেজেদর েবাধ িদেত চাই না, বরং িব ােনর
সা িতক ােনর সােথ সাম
পূণভােব এখন জীবন সাজােত চাই। অ িদেক ধম েলা এখন
গিতর অ রায়, িব ােনর অ রায়, নারীমুি র পেথ ধান বাধা। ধম েলা নিতকতার নােম
পুেরােনা আমেলর িজিনস শখােত চায়। মা েষর উ ব স ে ভুল ধারণা দয়, িব ােনর নানান
অপব াখ া হািজর কের। আর িজহাদ, ধমযু , জািতেভদ, িন বেণর ওপর অত াচার িকংবা
নারীেদর অ রীণ রাখার বধতা এ েলা তা আেছই। এ েলােক ‘না’ বলার মাধ েমই গিতশীল
সমাজ গঠন স ব, সই সােথ স ব িব ােসর ভাইরাস- মু সমাজ িত ার িদেক এিগেয় যাওয়ার।
এটাই আজ সমেয়র দািব।
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পিরিশ

অ ােমর

ুর এবং বা ল ময় ঈ র

অ ােমর ুরেক দশনশাে অেনক সময় ‘িমতব িয়তার নীিত’ (Principle of Parsimony/Economy)
িকংবা ‘সরলতার নীিত’ (Principle of Simplicity) িহেসেব অিভিহত করা হয়। সংে েপ এর মূলনীিতিট
হেলা
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without necessity).

বাংলা করেল দাঁড়ায়
‘অনাব

ক বা ল সবদাই বজনীয়’।

এই নীিত েয়াগ িক িব ােন, ধেম, দশেন খুবই ব াপক। িব ােনর ে ‘অ ােমর ুেরর’ েয়াগ
হরহােমশাই ল করা যায়। িব ানীরা অ ােমর য মূলনীিতিট অ সরণ কেরন তা হেলা ‘যিদ িট
ব ািনক মেডল একই রকম ভিব াণী িকংবা ফলাফল দান কের থােক, তেব অেপ াকৃত সহজ
মেডলিট সমাধান িহেসেব হণ কেরা।’ একটা উদাহরণ দওয়া যাক। একটা সময় হেদর অিনয়তগিত কৃিত জ ািতিবদেদর কােছ বড় ধরেনর তাি ক সম া িহেসেব িচি ত হেয়িছল। কপলার এই
সম া সমাধান করেত আমােদর সামেন হািজর কেরিছেলন িতনিট সূ । আর পরবতীকােল একই
সম া সমাধান করেত িগেয় কপলােরর এই িতনিট িনয়েমর বদেল িনউটন আমােদর িদেলন একিট
মা সূ ‘মহাকষীয় ব বগীয় িনয়ম’ (Inverse Law of Gravity) যা িদেয় হ উপ েহর চলাচলজিনত
সম া েলার একটা সহজ সমাধান পাওয়া গল। দখা গল, এই একিট িনয়ম থেকই কপলােরর
পূেবকার িনয়ম েলা তঃিস ভােব বিরেয় আেস। কােজই যখন থেক িনউটেনর মহাকষ সূ িটেক
‘ ব ািনক মেডল’ িহেসেব হণ করা হেলা, কপলােরর সূ েলা ‘অনথক বা ল ’ িহেসেব পিরত
হেলা সংগত কারেণই। এিট অ ােমর সূে র একিট খুবই সাথক েয়াগ।
অ ােমর ুেরর আেরকিট সাথক েয়াগ দখা যায় ইথােরর
ে । ঊনিবংশ শতা ীর পদাথ
িব ানীরা আেলা চলাচেলর জ
মাধ ম িহেসেব ‘ইথার’ নামক একিট অদৃ , ঘষণহীন,
রাসায়িনকভােব িনি য় এবং ‘সবভূেত িবরাজমান’ এক রহ ময় পদাথ ক না কেরিছেলন। তােদর
ধারণা িছল শ চলাচেলর জ
যমন মাধ েমর েয়াজন, তমনই আেলা চলাচেলর জ ও একিট
মাধ ম থাকেতই হেব। তারা ধের িনেয়িছেলন এই পুেরা মহািব টাই ডুেব রেয়েছ ইথার নামক এক
অদৃ পদােথর অৈথ মহাসমুে । আর এই ইথার নামক মাধ েমর সাহােয ই আেলা অেনকটা শে র
মেতাই তর াকাের চািরিদেক ছিড়েয় পেড়। িক ১৮৮০ সােল মাইেকলসন- মিলর িবখ াত পরী া
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এবং তারও পের ১৯০৫ সােল আলবাট আইন াইেনর ‘আেপি ক ত ’ তাি কভােব ইথােরর
অি েক ন াৎ কের িদল। গ হীন, শহীন রহ ময় ‘ইথার’ ‘অেহতুক বা ল ’ িহেসেব পিরত
হেলা।
অ ােমর ুেরর ব াপকতর েয়াগ ল করা যায় দশেনই। নাি ক বাদী দাশিনকরা, অ ােমর
ুেরর েয়ােগ যুি
দিখেয় থােকন, ঈ েরর অ মান িনতা ই একিট অ েয়াজনীয় অ ক ।
কীভােব? িনে া
িট হাইেপািথিসস বা অ ক িবেবচনায় আনা যাক
১) আমােদর সামেন এক জিটল মহািবে র অি
রেয়েছ, যিট াকৃিতক িনয়েম (Natural Process)
উ ূত হেয়েছ। অথাৎ,
o মহািবে র অি



াকৃিতক িনয়ম

২) আমােদর সামেন এক জিটল মহািবে র অি
রেয়েছ, এবং একজন ‘ঈ র’ও রেয়েছন িযিন এই
মহািব তির কেরেছন। এখােন ‘ঈ র’ ভাবতই একিট পৃথক স া িহেসেব দখা িদে । অথাৎ,
o মহািবে র অি



িনয়ম + ঈ র

যিদ এই ইিট পেথর মেধ একিটেক পছ করেত হয়, তেব ‘অ ােমর সূ ’ এেদর মেধ
অেপ াকৃত সহজিটেক সমাধান িহেসেব হণ করেত বলেব অথাৎ থম সমাধানিট এে ে
হণেযাগ িহেসেব িবেবিচত হেব।
কউ কউ অব তৃতীয় একিট সমাধানেক অেপ াকৃত সহজ িহেসেব িবেবচনা করেত পােরন

আমােদর সামেন কােনা জিটল মহািবে র অি
ক না!

নই আসেল সবই মায়া আমােদর

তেব এই তৃতীয় সমাধানিট আমােদর সিলপিসজেমর (Solipsism) পেথ িনেয় যায় যা অিধকাংশ
যুি বাদীর কােছ অ হণেযাগ ।
জীবিব ােনর ে অ ােমর ুেরর চমৎকার একিট েয়াগ আমরা পাই যখন চালস ডারউইেনর
াকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম ঘটা িববতন ত উইিলয়াম প ােলর ‘িডজাইন আ েম ট’ বা সৃি র
পিরকি ত যুি েক বািতল কের িদেয়িছল। উইিলয়াম প ােল ( ১৭৪৩- ১৮০৫) ’র িবখ াত বই
‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the
Appearences of Nature’ এ কািশত হয় ১৮০২ সােল। ধমত ও দশেনর ইিতহােস িনঃসে েহ এিট

পূণ একিট বই িছল সসময়। জ ািতিব ান িনেয়ও প ােল ভেবিছেলন িব র, িক িনেজই
শষ পয বেলিছেলন ‘বুি দী
ার অি
মােণর জ
জ ািতিব ান উপযু মাধ ম নয়’; এ
ে প ােলর ‘উপযু মাধ ম’ মেন হেয়িছল বরং জীবিব ানেক। আর পূববতী অ া
াচারাল
িথওলিজয়ানেদর মেতাই প ােলও জীবজগতেক পযেব ণ করেত িগেয় জীেবর অিভেযাজেনর মতা
দেখ মু হেয়িছেলন। প ােল ল
কেরিছেলন য,
িতিট জীবেদেহ িনিদ কাজ করবার জ
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িনিদ অ - ত রেয়েছ, যা জীবিটেক িনিদ কােনা পিরেবেশ িটেক থাকেত সহায়তা কের।
িতিন জিটল জীবেদহেক ঘিড়র কাঠােমার সােথ তুলনীয় মেন কেরিছেলন, এবং তার মেধ ই
দেখিছেলন
ার মহান পিরক না, উে
আর িনপুণ তুিলর আঁচর। আর চাখেক প ােল
অেনকটা জব- টিলে াপ িহেসেব ধের িনেয়িছেলন। তাই খুব াভািবক ভােবই িস াে উপনীত
হেয়িছেলন য, ঘিড় িকংবা টিলে াপ তির করার জ
যেহতু একজন কািরগর দরকার, চাখ
‘সৃি করার জ ’ও েয়াজন একজন অ প কােনা কািরগেরর। সই কািরগর য একজন ‘ব ি
ঈ র’ ( Personal God) ই হেত হেব তা প ােল খুব পির ার কেরই বেলিছেলন তার ে ।
প ােলর এই ‘ঘিড়র কািরগেরর যুি ’ দশনশাে পিরিচত ‘পিরকি ত যুি ’ বা ‘আ েম ট অব
িডজাইন’ নােম। এই যুি ঈ র নামক একিট স ার অি ে র পছেন অত জারােলা যুি িহেসেব
িব াসীরা ব বহার করেতন। ডারউইেনর িববতন ত ই থমবােরর মেতা এই িডজাইন আ েম টেক
শি শালীভােব চ ােল কের ভুল মাণ কের িদেয়িছল। ডারউইন
াব করেলন জীবেদহেক কবল
ঘিড়র সদৃশ যে র মেতা িকছু ভেব বেস থাকেল চলেব না। জীবজগৎ য নয়; কােজই য িহেসেব
িচ া করা বাদ িদেত পারেল এর পছেন আর কােনা িডজাইন বা পিরক নার মেতা ‘উে
’
খাঁজার দরকার নই। জীবজগেত চাখ বা এধরেনর জিটল ত ে র উ ব ও িববতেনর পছেন
ডারউইন
াব করেলন এক ‘অ কািরগেরর’, নাম াকৃিতক িনবাচন য ি য়ার মাধ েম লাখ
লাখ বছর ধের ধােপ ধােপ গেড় ওঠা পিরবতেনর ফেল চােখর মেতা অত জিটল অ - ত গেড়
ওঠা স ব। এ ি য়ািটর নাম মবধমান িনবাচন ( Cumulative selection) । একািধক ধােপর এই
মবধমান িনবাচেনর মাধ েম ধােপ ধােপ য জিটল অ - ত উ ূত হেত পাের তা ইেতামেধ ই
ব ািনকভােব মািণত হেয়েছ।
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িচ : ডারউইন দিখেয়েছন য,
াকৃিতক িনবাচেনর মাধ েম ঘটা িববতন ি য়ার মাধ েম লাখ লাখ বছর ধের
ধােপ ধােপ গেড় ওঠা পিরবতেনর ফেল কাঠেঠাকরার ঠাঁেটর মেতা অত জিটল অ - ত গেড় ওঠা স ব।

ধু তাই নয়, এ প িতেত আংিশকভােব চােখর উৎপি ও িবকাশ য স ব এবং তা িবিভ
িত ল পিরেবেশ য একিট জীেবর িটেক থাকার স াবনােক অেনকাংেশ বািড়েয় তুলেত পাের তারও
অজ উদাহরণ রেয়েছ আমােদর চারপােশ। িববতন ত িডজাইন আ েম টেক বািতল কের দয়
বেলই আমরা আজ জািতর ‘উৎপি র’ কথা বিল, ‘সৃি ’র নয়। িববতন ত ই থমবােরর মেতা
আমােদর দিখেয় িদল য, মা ষসহ অ া জীেবর উ েবর পছেন কােনা গীয় কারণ খাঁজার
দরকার নই; অ া প পািখ, গাছপালা াকৃিতক িনবাচেনর মধ িদেয় এ পৃিথবীেত এেসেছ,
মা ষ নােমর ি পদী াণীিটও িঠক একই িববতেনর ধারাবািহকতায় এ পৃিথবীেত এেসেছ, কােনা
ধরেনর ‘সৃি ’ ( িকংবা সৃি কতার হ ে প) ছাড়াই। িববতন ত কীভােব সৃি র পিরক যুি বা
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িডজাইন আ েম টেক সরাসির বািতল কের দয়, সটার তেরা পেবর একটা িচ ক ( written by
Dylan Evans & Howard Selina) রাখা আেছ মু মনা সাইেট322। এর দাশিনক অিভব ি
এতই
িবশাল িছল য, অধ াপক ডিক বলেত বাধ হেয়িছেলন য, ডিভড িহউম িকংবা বা া ড
রােসেলরা ঈ েরর অি ে র যুি েলা ব ভােব খ ন করেলও ডারউইেনর িববতন ত ই তােক
‘intellectually fulfilled atheist’- এ পা িরত করেত পেরেছ অত
সাথকতার সােথ। দাশিনক
ড ািনেয়ল ডেনট সজ ই তার একিট বইেয় িববতন ত েক রাজা বা ‘ইউিনভাসাল এিসড’
িহেসেব িচি ত কেরেছন।
যা হাক, লখার এই পযােয় এেস অ ােমর ুেরর ইিতহাসিট পাঠকেদর সামেন একটু ছাট কের
বয়ান করেত চাি । ‘অ ােমর ুর’ নামক এই অ ুতেু র পিরভাষািট আসেল এেসেছ ইংেরজ দাশিনক
উইিলয়াম অকহােমর (William Ockham, ১২৮৫- ১৩৪৯) নাম থেক। অকহাম িনেজ যিদও এই
সূ িটর উ াবক িছেলন না, তেব এই সূ িট িতিন ায়শই িবিভ ভােব ব বহার করেতন বেল শানা
যায়। আর সজ ই তার নাম এই সূে র সােথ ওতে াতভােব জিড়েয় গেছ। আমরা অব 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 নামিট িক িবখ াত
এই সূে র সােথ আজ ওতে াতভােবই জিড়েয় রেয়েছ। ‘অ ােমর ুর’ মধ যুগীয় দশেনর এক
পূণ নীিত িহেসেব িবেবিচত হয়।
রিসকজেনরা িক এই সূ িট িনেয় নানা ধরেনর রিসকতা করেতও ছােড়ন িন। যমন কউ কউ
এই সূ িটেক অিভিহত কেরন ‘Kiss’ সূ ( Keep it simple, stupid) িহেসেব। কউবা এই সূ িটর
িনযাসেক তুেল ধেরন এভােবযখন কাথাও ঘাড়ার ডাক শােনা, তখন ঘাড়ার কথাই মাথায় রেখা, জ া বা িজরােফর নয়।

িবখ াত িচ কর ও িব ানী িলওনােদা দ িভি (১৪৫২- ১৫১৯) িছেলন অকহােমর সমসামিয়ক
বি
। িতিনও তার মেতা কের একিট ‘অ ােমর ুর’ তির কেরিছেলন। তার রিচত ‘অ ােমর
ুরিট’ িছল এ রকম
Simplicity is the ultimate sophistication

ইিতহােস অ ােমর েু রর একিট সাথক েয়ােগর উে খ পাওয়া যায় িব ানী লা াস এবং
নেপািলয়েনর একিট মজার ঘটনায়। মু মনার থম বই ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’323
শষ হেয়িছল এ
পূণ ঘটনািটর উে েখ। তেব, ঘটনািট বানােনা িকছু নয়। ঘটনািট নজর কােড়
322

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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আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী, অিভিজৎ রায়, অ র কাশনী (২০০৫, পুনঃমু ণ ২০০৬)
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িবখ াত জ ািতপদাথিবদ মঘনাদ সাহার ‘িহ ধম- বদ- িব ান’ স িকত একিট িচ াকষক
বাদা বাদ থেক (আধুিনক িব ান ও িহ ধমঃ অিনলবরণ রােয়র সমােলাচনার উ র, মঘনাদ
সাহা, মঘনাদ রচনা সংকলন, শাি ময় চে াপাধ ায় স ািদত, ওিরেয় ট লংম ান, কিলকাতা,
১৯০৮, পৃ া ১২৭—১৬৯ .)। বিণত ঘটনািট এরকম
িবখ াত গিণত লা াস তার িবখ াত ‘Mechanique Celeste’ ে হসমূেহর এবং চে র গিতর
খুব সে াষজনক ব াখ া দান কেরন। িতিন মাণ কেরন য, গিতিবদ া ও মাধ াকষণ িদেয়
পযেবি ত সকল হগিতর স ূণ ব াখ া দান স ব। িতিন যখন
িট নেপািলয়নেক উৎসগ করার
জ অ মিত চাইেত গেলন, তখন নেপািলয়ন রহ কের বেলন
মিসঁেয় লা াস, আপিন আপনার বইেয় বশ ভােলাভােবই মহাকােশর হ- ন ে র চালচলন ব াখ া
কেরেছন; িক আিম দখলাম আপিন কাথাও ঈ েরর নাম উে খ কেরন িন। আপনার মেডেল
ঈ েরর ান কাথায়?

লা াস উ ের বলেলন
ার, এই বাড়িত অ কে র কােনা েয়াজন নই।
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ঈ রই িক সৃি র আিদ বা থম কারণ?
বা া ড রােসল তার িবখ াত ‘Why I am not a Christian’

বে

থম কারণ স ে বেলন

আমােদর আেগই বুেঝ রাখা দরকার য জগেতর যা িকছু আমরা দখেত পাই, সবিকছুর একিট
কারণ আেছ। এই কারণেক
করেত করেত আপিন পছেনর িদেক এিগেয় িগেয় অব ই থম
কারেণর (First Cause) স ুখীন হেবন, এবং এই থম কারণেকই তঃিস ভােব ‘ঈ র’ িহেসেব
ধের নওয়া হয়।... আিমও ব িদন ধেরই এিটেক তঃিস িহেসেব হণ কের িনেয়িছলাম িক
একিদন, যখন আমার বয়স আঠােরা, আিম জন ুয়াট িমেলর আ জীবনী পড়িছলাম, আর
পড়েত িগেয়ই সখােন এই বাক িট পলামঃ ‘আমার বাবা আমােক
করেলন ‘ ক আমােক তির
কেরেছ?’ আিম এ ে র উ র িদেত পাির িন। িক এই
িট আমােক আরও একিট াসি ক
ে র িদেক ঠেল িদল। যিট হেলা ঈ রই যিদ আমােক তির কের থােকন, তেব ঈ রেক তির
কেরেছ ক?’ আিম এখনও মেন কির ‘ঈ রেক তির কেরেছ ক?’ এই সহজ সরল বাক িট থম
কারণ স িকত যুি র দাষিট সই থম আমােক দখােলা। যিদ িতিট িজিনেসর একিট কারণ
থােক, তেব ঈ েররও কারণ থাকেত হেব। আবার যিদ কারণ ছাড়াই কােনািকছু থাকেত পাের
(েযমন ঈ র), তেব এই যুি ঈ েরর জগেতর জ ও সমানভােব েযাজ ।

‘িবগব াঙ’ ত িট ব ািনক সমােজ গৃহীত হওয়ার পর পরই িব াসীেদর মেধ নতুন কের ‘ থম
কারণ’িটেক িতি ত করার নব উ ীপনা ল করা গল। ১৯৫১ সােল Pope Pius XII পি টিফকাল
অ াকােডিমর সভায় বেলই বসেলনযিদ সৃি র
ঈ র।

থােক,

তেব অব ই এই সৃি র একজন

াও রেয়েছ,

আর সই

াই হেলন

জ ািতিব ানী এবং ধমযাজক জজ হনির লিমি (িযিন ‘িবগব াঙ’ িতভােসর একজন অ তম
ব া) পাপেক সসময় িবনেয়র সে এধরেনর যুি েক ‘অ া ’ িহেসেব চার করা থেক িবরত
থাকেত পরামশ িদেয়িছেলন।
ইদানীংকােল ‘কালাম কসেমালিজক াল আ েম ট’ ( Kalam Cosmological Argument) নােম একিট
দাশিনক যুি মালা সাধারণ িব াসীেদর কােছ খুবই জনি য় হেয় উেঠেছ। ি ধেম দীি ত দশন
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দাশিনক এবং পশাদার িবতািকক উইিলয়াম লন ইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সােল লখা The
Kalam Cosmological Argument বইেয়র মাধ েম যুি র এই ধারােক সাধারণ মা েষর কােছ জনি য় কের
তােলন। ধারািটেক িনেচর চারিট ধােপর সাহােয বণনা করা যায়
১।
২।
৩।
৪।

যার
(উৎপি ) আেছ, তার পছেন একিট কারণ রেয়েছ।
আমােদর আজেকর এই মহািবে র একিট উৎপি আেছ।
তরাং এই মহািবে র পছেন একিট কারণ আেছ।
সই কারণিটই হেলা ‘ঈ র’।

দাশিনেকরা কালােমর যুি েক তী ভােব আ মণ কেরেছন িবিভ সমেয়ই324। এ বইেয়ও কেয়কিট
বে ‘আিদ কারেণর’ যুি েলার খ ন অ ভু হেয়েছ। এখােন ‘বা ল িবধায়’ স েলার
পুন ে খ করা হেলা না। তেব একিট
পূণ ব াপার উে খ না করেলই নয়। সবিকছুর পছেনই
‘কারণ’ আেছ বেল পছােত পছােত িব াসীরা ঈ েরর কােছ িগেয় হঠাৎ কেরই থেম যান। এ সময়
আর তারা যন কােনা কারণ খুঁেজ পান না। মহািবে র জিটলতােক ব াখ া করার জ যিদ ঈ র
নামক একিট স ার আমদািন করেতই হয়, তেব সই ঈ রেক ব াখ া করার জ একই যুি েত
আেরকিট ‘ঈ র’ ক কারণ িহেসেব আমদািন করা উিচত। তারপর সই ‘ঈ েরর ঈ র’- এর অি
ব াখ ার জ লাগেব আেরকজন ঈ র। এভােব আমদািনর খলা চলেতই থাকেব এেকর পর এক,
যা আমােদরেক অসীেমর িদেক ঠেল দেব। এই ব াপারিট াভািবকভােবই সকল িব াসীেদর কােছ
আপি কর। তাই ধমবাদীরা িনেজরাই ‘সবিকছুর পছেনই কারণ আেছ’ এই তঃিসে র ব িত ম
িহেসেব ঈ রেক ক না কের থােকন আর সা াের ঘাষণা কেরন ‘ঈ েরর অি ে র পছেন কােনা
কারেণর েয়াজন নই।’ সম া হেলা য, এই ব িত মিট কন ধু ঈ েরর
ে ই েযাজ
হেব, মহািবে র ে কন নয় এর কােনা যুি
া ব াখ া তারা িদেত পােরন না।
দশন ছেড় এবার িব ােনর িদেক চাখ ফরােনা যাক। ‘যার
আেছ তার পছেন কারণ
থাকেতই হেব’কালােমর যুি মালার াথিমক ধাপিটেক িব ােনর জগেত অেনক আেগই খ ন করা
হেয়েছ কারণিবহীন কায়া টাম াকচুেয়শেনর উদাহরণ হািজর কের। আণিবক পিরবৃি (Atomic
Transition), আণিবক িনউি য়ােসর তজি য় অব েয়র (Radio active decay of nuclei) মেতা
কায়া টাম ঘটনাসমূহ ‘কারণিবহীন ঘটনা’ িহেসেব ইেতামেধ ই ব ািনক সমােজ ীকৃত।
হাইেজনবােগর অিন য়তা ত (uncertainty principle) অ যায়ী সামা সমেয়র জ শি (যা E =
mc2 সূে র মাধ েম শি
ও ভেরর সমতুল তা কাশ কের) উৎপ ও িবনাশ ঘটেত পাের

324

উৎসাহী পাঠেকরা

www.mukto-mona.com

এবং www.infidels.org ওেয়বসাইট িট দখেত পােরন।
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তঃ ূতভােব কােনা কারণ ছাড়াই। এ েলা সব েলাই পরীি ত সত । কােজই উপেরর
উদাহরণ েলাই কালােমর যুি েক খ ন করার জ যেথ ।
অিভিজৎ রায় তার লখা ‘আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী’325 বইিটেত তথাকিথত শূ থেক
কীভােব জড় কিণকা সৃি হয় তা িনেয় িবশদভােব আেলাচনা কেরেছন। এই ধারণািটেক স সািরত
কের ব িব ানীই আজ মেন কেরন এক কারণ িবহীন কায়া টাম াকচুেয়শেনর (Quantum
Fluctuation) মধ িদেয় এই মহািব সৃি হেত পাের, যা পরবতীকােল সৃ মহািব েক ীিতর (Inflation)
িদেক ঠেল িদেয়েছ, এবং আরও পের পদাথ আর কাঠােমা তিরর পথ গম কেরেছ326। এ েলা কােনা
ক কািহিন নয়। মহািব য শূ
থেক উৎপ হেত পাের থম এ ধারণািট ব
কেরিছেলন
327
এডওয়াড ি য়ন ১৯৭৩ সােল ‘ নচার’ নামক িবখ াত ব ািনক জানােল । এরপর আিশর দশেক
ীিত তে র আিবভােবর পর থেকই ব িব ানী াথিমক কায়া টাম াকচুেয়শের ধারণােক ীিত
তে র সােথ জুেড় িদেয় মেডল বা িত প িনমাণ কেরেছন। শূ থেক এই মহািব সৃি র ধারণা যিদ
অৈব ািনক এবং া ই হেতা, তেব স েলা খ াত ব ািনক সামিয়কী (Scientific Journal) েলােত
কখেনাই কািশত হেতা না। মূলত ীিত ত েক সা িতককােল বশ িকছু পরী ার মুেখামুিখ হেত
হেয়েছ, এবং ায় সব েলােতই এই ত অত সাফেল র সােথ এ পয উ ীণ হেয়েছ328। ীিত ত
গ ালাি র া ািরং, এ রি এবং অবেলািহত তজি য়তার িব াস, মহািবে র সারেণর হার এবং
এর বয়স, মহািব গঠেন এর উপাদান েলার াচুয সবিকছুই ব াখ া করেত পেরেছ িনখুঁত সৗ েয।
এর কািরগরী িদক েলা এখােন আেলাচনা করিছ না, এ েলা িনেয় িব ত
ৃ ভােব মু মনায় আেগ অিভিজৎ
রায় একটা লখা িলেখিছেলন ‘ ীিত ত এবং মহািবে র উ ব’ িশেরানােম329।
আসেল ইনে শন বা ীিত িনেয় আঁে িলে ড আর তার দলবেলর সা িতক গেবষণার ফলাফল
যিদ সিত হেয় থােক তেব সিত কার অেথই সই ‘উ
িবগব াঙ’যার মাধ েম পেনেরা শ’ কািট
বছর আেগ এক মহািবে ারেণর মাধ েম এ মহািব তির হেয়েছ বেল ধারণা করা হয়, তােক
িবদায় জানােনার সময় এেস িগেয়েছ। কারণ, সা িতক গেবষণা বলেছ, িবগব াঙ িদেয় মহািবে র
নয়, বরং মহািবে র
হেয়েছ ইনে শন িদেয়। অথাৎ, িবগব ােঙর পের ইনে শেনর
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আেলা হােত চিলয়ােছ আঁধােরর যা ী (অ র কাশনী, ২০০৫)মূল বইেয়র স ম অধ ায় দখুন।
E.P. Tryon, ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’, Nature 246 (1973) : 396-97.

িব ািরত তেথ র জ The Inflationary Universe : The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1,
1998) দখুন।
329
একই লখা একটু পিরবিতত আকাের মািসক সােয় ওয়াে র িডেস র সংখ ায় (বষ ৫, সংখ া ৬০, িডেস র ২০০৬) ‘ইনে শন িথওিরঃ
া ডাড িবগ ব াঙ মেডেলর িবদায় িক তেব আস ?’ িশেরানােম কািশত হেয়িছল।
328
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মাধ েম মহািব তির (যা িকছুিদন আেগও সিত বেল ভাবা হেতা) হয় িন, বরং ইনে শেনর
ফল িতেতই িক িবগব াঙ হেয়েছ, তারপর সৃ হেয়েছ আমােদর মহািব । তার কথায়330Inflation 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 ব াপার হেলা, ওই ইনে শেনর ফেল ধু য একবারই িবগব াঙ বা মহািবে ারণ
ঘেটেছ তা িক নয়, এরকম িবগব াঙ িক হাজার হাজার,
কািট কািট এমনিক অসীমসংখ কবার ঘটেত পাের; তির হেত পাের অসংখ ‘পেকট মহািব ’। আমরা স বত এমনই একিট
পেকট- মহািবে অব ান করিছ বািক েলার অি
স ে
াত না হেয় (এ ব াপারিটেক বলা হয়
331
‘মাি ভাস বা অন মহািবে র ধারণা )। এই ধারণা অ যায়ী আমােদর মহািব যােক এতিদন
কৃিতর পুেরা অংশ বেল ভেব নওয়া হেতা, আসেল হয়ত এিট এক িবশাল কােনা ‘অমিনভাস’
(Omniverse)- এর খুব ু অংশিবেশষ ছাড়া আর িকছু নয়। আমােদর অব াটা এতিদন িছল সই
ব ল চিলত ‘অে র হি দশন’ গে র অ লাকিটর মেতা হািতর কান ছুঁেয়ই য ভেব িনেয়িছল
ওইটাই বুিঝ হািতর পুেরা দহটা! যােহাক, িনেচর ছিবিট দখেল িলে ডর সা িতক ীিত ত িট
(েযিটর নামকরণ করা হেয়েছ Chaotic inflation) কী বলেত চাইেছ এ স ে হয়ত িকছুটা ধারণা
পাওয়া যােব।

330
331

Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998

অন মহািবে র স ােন, অিভিজৎ রায়, দিনক সমকাল, ১৫ জুলাই ২০০৬।
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িচ : িলে ডর সা িতক ত বলেছ কওিটক ইনে শেনর ফেল সৃি হেয়েছ অসংখ স সািরত বু দ
ু এবং িতিট
স সািরত ব ুদই আবার জ িদেয়েছ এক একিট ‘িবগব াঙ’- এর। আর সই এক একিট িবগব াঙ পিরেশেষ জ
িদেয়েছ এক একিট পেকট মহািবে র। আমরা এধরেনরই একিট পেকট মহািবে বাস করিছ (ছিবর উৎসসােয়ি টিফক আেমিরকান)।

দখা যাে ,

এ ত

অ যায়ী কওিটক ইনে শেনর ফেল সৃি হেয়েছ অসংখ স সািরত বু ুদ
(Expanding Bubbles) এবং িতিট স সািরত ব ুদই আবার জ িদেয়েছ এক একিট ‘িবগব াঙ’এর। আর সই এক একিট িবগব াঙ পিরেশেষ জ িদেয়েছ এক একিট পেকট মহািবে র। আমরা
এধরেনরই একিট পেকট মহািবে বাস করিছ। এ ত আজ অেনেকর মােঝই তির কেরেছ ‘সৃি
েখর উ ােস কাঁপা’ এক সবজনীন দাশিনক আেবদেনর এ মহািব যিদ কােনা িদন ধবংস হেয়
যায়ও, জীবেনর মূল স া হয়ত িটেক থাকেব অ
কােনা মহািবে , হয়ত অ
কােনাভােব,
অ কােনা পিরসের।
িলে ডর মেত এ তে র সমাধানিট এতটাই সরল য, এর আেগ এিট িব ানীেদর মাথায় কন
আেস িন তা ভেব িলে ড িনেজই অবাক হেয় িগেয়েছন। অ ােলন থ, যােক ‘ইনে শন তে র
জনক’ িহেসেব অিভিহত করা হয়, িতিন তার ‘দ ইনে শনাির ইউিনভাস’ বইেয় িব সৃি েক একিট
‘আলিটেমট ি লা ’ ি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
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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 দাশিনেকরাই মেন কেরন, কায়া টাম াকচুেয়শেনর ধারণার সােথ সমি ত
করা ইনে শন বা ীিত ত যখন এেকবাের শূ
থেক িব সৃি র একিট াকৃিতক এবং যৗি ক
সমাধান িদেত পারেছ, তখন ঈ র স বত একিট ‘বাড়িত হাইেপািথিসস’ ছাড়া আর িকছু নয়।
ইনে শন বা ীিত ত ছাড়াও আেরকিট ত মহািব েক ব াখ া করার ে ইদানীং জনি য়
হেয় উেঠেছ। পল াইনহাট এবং নইল টুরেকর
ািবত এই চ াকার মহািব বা ‘সাইি ক
মেডেল’ তারা দিখেয়েছন আমােদর মহািবে র কােনা
নই, শষ নই। এ এক চলমান অন ,
অফুর মহািব (endless universe)। তােদর আঁকা এ ছিবেত ‘িবগব াঙ’ িদেয় ান- কােলর (spacetime)
নয়, িবগব াঙ- ক তারা দিখেয়েছন কবল একিট ঘটনা িহেসেব যার উ ব হয়
ি ংতাি কেদর কিথত েটা েনর সংঘেষর (collision of branes) ফেল। এবং কবল একবারই এই
মহািবে ারণ ঘটেব বা ঘেটেছ তাও নয়, বরং এ মহািব
াকৃিতক িববতেনর চে িচর চলমান।
তারা গািণিতকভােব দিখেয়েছন, মহািবে র যা াপেথর িতিট চে িবগব াঙ উ ব ঘটায় উ
পদাথ এবং শি র। কােলর পির মায় মশ শীতল হেয় এর থেক তির হয় গ ালাি আর
তারকারািজ, যা আমরা আজ চাখ মলেলই দখেত পাই। আজ থেক ি িলয়ন বছর পের আবারও
িবগব াঙ ঘটেব এবং তির করেব নতুন চে র। পল
ইনহাট এবং নইল টুর ক তােদর
ািবত
মেডলেক সাধারণ পাঠকেদর কােছ িনেয় এেসেছন স িত ‘Endless Universe’ বইেয়র মাধ েম 332।
নতুন এ ত অ যায়ী মহািবে র যেহতু কােনা ‘ ’ নই, এর পছেন কােনা া বসােনার চ া
অথহীন। িব াসীেদর অিত- ি য় কালােমর যুি মালা এ মেডেলর জ এেকবােরই ােয়ািগক নয়।

332

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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িচ : পল
ইনহাট এবং নইল টুরক তােদর
ািবত এই চ াকার মহািব বা ‘সাইি ক মেডেল’ দিখেয়েছন
আমােদর মহািবে র কােনা
নই, শষ নই, এবং পদাথ এবং শি র উ ব হয় েটা েনর সংঘেষর
ফল িতেত, এবং এই ি য়া চলেত থাকেব অন কাল।

মহািবে র সিত কার কৃিত বাঝার জ হয়ত আমােদর ভিব েতর কািরগরী ােনর িদেক তািকেয়
থাকেত হেব, তেব এটু িনঃসে েহ বলা যায় য, ইনে শনাির িকংবা সাইি ক য মহািব ই
ভিব েত সিঠক মািণত হাক না কন, এ িট তে র কােনা ত ই তােদর ত েক সাথকতা
দওয়ার জ
কােনা অেলৗিকক স ার উপর িনভর করেছ না, মেডল েলা িনমাণ করা হেয়েছ
আমােদর জানা শানা পদাথিব ােনর িনয়ম নীিত অ সরণ কেরই।
আেরকিট কথা বলা াসি ক হেব এ ব াপাের। িব ান িক কােনা িবষয় স েক পরম বা িনখুঁত
ান িদেত পাের না। আজেক আণিবক ানা র, িনউি য়ােসর তজি য় িবিকরণ বা কায়া টাম
াকচুেয়শেনর মেতা ঘটনার কারণ পাওয়া যাে না, ভিব েত পাওয়া যেতই পাের। কউই স
স াবনােক অ ীকার করেছ না। ভিব েত পাওয়া যেত পাের মহািব সৃি র ‘আিদ’ কারণও। িক সই
কারণিট য ‘ঈ েরর মেতা মহাপরা মশালী ‘স া’ই হেত হেব, এিট ভেব নওয়ার কােনা যৗি ক
কারণ নই, বরং কারণিট হেত পাের স ূণভােবই ‘ াকৃিতক’। 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 ব াপারিট ব সত নয়। আর যিদও বা ইিতহােসর
পির মায় কখনও বর হেয় আেস য মহািব সৃি র পছেন একিট ‘আিদ’ কারণ রেয়েছই, তবুও
একথা ভেব নওয়ার কারণ নই য, সই আিদ কারণিট ঈ েরর মেতা একিট ব ি স াই হেত
হেব।

মু মনা পদাথিবদ ড. িভ র

ংগরও একই ধরেনর মত ব

কের বেলন-

ধের িনলাম কালােমর কথা অ যায়ী মহািবে র একিট কারণ রেয়েছই, তা সই একটা কারণ কন
ফ াকৃিতক কারণ হেত পারেব না? কােজই দখা যাে কালােমর যুি মালা ােয়ািগক এবং
তাি ক িদক থেকই ব থ হে ।
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নাি কতাও একিট ধম ( িব াস) হেল…
আমরা দেখিছ অেনেকই বুেঝ হাক, না বুেঝ হাক, এই ব াপারিট মােঝ মেধ এভােবই আউের
দন য, আি ক বােদর মেতা নাি ক বাদও এক ধরেনর িব াস। আি করা যমন ‘ঈ র আেছ’ এই
মতবােদ িব াস কের, তমন নাি করা িব াস কের ‘ঈ র নই’এই মতবােদ। েটাই নািক
িব াস। যমন, একবার মু মনা েগ এক ভ েলাক তক করেত িগেয় বেল বসেলননাি ক মােনই িব াসী। তারা িব াস কের য ঈ র নই। িক ‘ঈ র নই’ এিট মািণত সত নয়।
ধু যুি িদেয়ই বাঝােনা স ব ‘ঈ র নই’ িববৃিতিট আসেল ফাঁিকবািজ।

নাি ক মােনই িব াসী, িকংবা নাি কতাবাদও একিট িব াস এ েলা ঢালাওভােব আউের িদেয়
নাি কতাবাদেকও এক ধরেনর ‘ধম’ িহেসেব হািজর করার চ ািট আমরা ব মহেলই দেখিছ।
নাি কেদর এভােব সং ায়ন সিঠক িক ভুল, তা বুঝবার আেগ ‘নাি ক’ শ িটর বুৎপি গত অথিট
আমােদর জানা েয়াজন। ‘নাি ক’ শ িট ভাঙেল দাঁড়ায়, নাি + কন বা নাি +ক। ‘নাি ’ শে র
অথ হেলা নাই, অিবদ মান। ‘নাি ’ শ িট মূল সং ৃত হেত বাংলায় এেস ‘ক’ বা ‘কন’ ত য় যােগ
নাি ক হেয়েছ যা তৎসম শ িহেসেব গৃহীত। ন আি ক = নাি ক যা নঞ তৎপু ষ সমােস িস
এবং আি েকর িবপরীত শ । আরও সহজ বাংলায় বলেল বলা যায়, না + আি ক = নাি ক। খুবই
পির ার য, স ত কারেণই আি েকর আেগ ‘না’ ত য় যাগ কের নাি ক শ িট তির করা
হেয়েছ। আি করা য ঈ র/ আ াহ/ খাদা ইত ািদ পরম স ায় িব াস কের এ তা সবারই জানা।
কােজই নাি ক হে তারাই, যারা এই ধরেনর িব াস হেত মু । তাই সং া যায়ী নাি কতা কােনা
িব াস নয়, বরং ‘িব াস হেত মুি ’ বা ‘িব াসহীনতা’। ইংেরিজেত নাি কতার িতশ হে
‘Atheist’। সখােনও আমরা দখিছ theist শ িটর আেগ ‘a’ ি িফ িট জুেড় িদেয় Atheist শ িট তির
করা হেয়েছ। নাি কতা এবং মু িচ ার উপর ব ল চািরত গেবষণাধমী একিট ওেয়বসাইেট শ িটর
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.
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সহেজই অ েময় য, ‘absence of belief’ শ মালা চয়ন করা হেয়েছ ‘িব াসহীনতা’ ক তুেল
ধরেতই, উে ািট বাঝােত নয়। Gordon Stein তার িবখ াত ‘An Anthology of Atheism and
Rationalism’ বইেয় নাি কতার ( Atheism) সং ায়ন করেত িগেয় বেলনWhen 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, 1980)

আমরা যিদ atheist শ িটর আরও গভীের যাই তেব দখব য, এিট আসেল উ ূত হেয়েছ ি ক শ
‘a’ এবং ‘theos’ হেত। ি ক ভাষায় ‘theos’ বলেত বাঝায় ঈ রেক, আর ‘a’ বলেত বাঝায়
অিব াস বা িব াসহীনতােক। সজ ই 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 নাি কেদর িব াসী দলভু করার ব াপারিট খুবই অিবেবচনা সূত। ব াপারটােক আেরকটু
পির ার করা যাক। ধরা যাক, এক মু মনা যুি বাদী ব ি ভূেত িব াস কেরন না। তেব িক
সজ িতিন ‘না- ভূেত’ িব াসী হেয় গেলন? উনােদর যুি অ যায়ী তাই হওয়ার কথা। এভােব
দখেল,
িতিট অপ- িব াস িবেরািধতাই তাহেল উে াভােব ‘িব াস’ বেল চািলেয় দওয়া যায়,
তা স ভূতই হাক, পি রাজ ঘাড়াই হাক, অথবা ঘাড়ার িডমই হাক। িযিন পি রাজ ঘাড়া বা
চাঁেদর চড়কা- বুিড়র অি ে িব াস কেরন না, িতিন আসেল তার সংশয় এবং অিব াস থেকই তা
কেরন না, তার ‘না- িব ােস’ িব াসী হওয়ার কারেণ নয়। যিদ ওই ব ি িটেক িজ াসা করা হয়,
কন ও েলােত িতিন িবশাস কেরন না, িতিন হয়ত জবােব বলেবন, ও েলােত িব াস করার মেতা
যেথ তথ মাণ পাওয়া যায় িন বেল। িকংবা হয়ত বলেত পােরন, এখন পয পরী া িনরী া কের
ও েলা স ার বা ব অি
কউ মাণ করেত পােরন িন, তাই ওসেব িব াস করার
ওেঠ না।
এিট পির ার য, এই ব ব থেক তার মেনর সংশয় আর অিব ােসর ছিবিটই আমােদর সামেন
মূত হেয় ওেঠ, িব াস বণতািট নয়। ঈ ের অিব ােসর ব াপারিটও িক তমনই। নাি েকরা তােদর
সংশয় আর অিব াস থেকই ‘নাি ক’ হন, ‘না- ঈ ের’ িব াস থেক নয়। স জ ই মু মনা Dan
Barker তার িবখ াত ‘Losing Faith in Faith : From Preacher to Atheist’ ে পির ার কেরই বেলেছন
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‘Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief. ’ ( পৃ. ৯৯) । আসেল সিত বলেত কী,

‘িব াস’ ব াপারিটই দাঁিড়েয় আেছ একিট ‘অপ- িব াসমূলক’ ি য়ার উপর। ড.
একিট উি ও এখােন খুব াসি ক। িতিন এক সা াৎকাের বেলিছেলন,
য
িব
িব
িব
িব
িব

মায়ুন আজােদর

িবষেয় আমরা িনি ত নই, যার কােনা অি
নই যা মাণ করা যায় না, তােত মা ষেক
াস করেত হয়। মা ষ ভূেত িব াস কের, পরীেত িব াস কের বা ভগবােন, ঈ ের বা আ ায়
াস কের। এই িব াস সত নয়, এ েলার কােনা বা ব প নই। মা ষ বেল না, আিম ােস
াস কির বা পািনেত িব াস কির, মেঘ িব াস কির। য েলা নই স েলাই মা ষ িব াস কের।
াস একিট অপিব াসমূলক ি য়া। যা সত , তােত িব াস করেত হয় না; যা িমেথ তােত
াস করেত হয়। তাই মা েষর সব িব াস ভুল বা া , তা অপিব াস।

নাি েকরা স ত কারেণই এই সম
থাগত অপিব ােসর বাইের। ‘ঈ র নই’ িববৃিতিট যিদ
‘পিলিটকািল কাের ’ সংশয়বাদীেদর কােছ ‘ফাঁিকবািজ’ হয়, তেব অ ামা, ট াঁশ গ , বক প, থর
িজউস, জলপরী, াইং
েগিট মন ার এ েলা নই বলাও এক ধরেনর ‘ফাঁিকবািজ’।
ধমকারী নােম একিট সাইট আেছ আ জােল333। সাইটিটর উে
স ে বলা হেয়েছ’যুি মন েদর িনমল িবেনাদেনর গ। এই েগ ধেমর যুি যু সমােলাচনা করা হেব, ধমেক
িব
করা হেব, অপদ করা হেব, ব করা হেব। যমন করা হেয় থােক সািহত , চলি , খলাধুলা বা
অ া যাবতীয় িবষয়েক’। সখানকার একিট পা
থেক িকছু অমৃতবচন উ ৃত করার লাভ
সামলােত পারিছ না
নাি ক বাদেক ধেমর সে যারা তুলনা কের থােক, তােদর বলেত ইে কের১. নাি ক বাদ ধম হেল ‘অফ’ বাটনেক িটিভ চ ােনল বলেত হয়।
২. নাি ক বাদ ধম হেল টাকেক বলেত হয় চুেলর রঙ।
৩. নাি ক বাদ ধম হেল
৪.

া

না জমােনােক হিব বলেত হয়।

নাি ক বাদ ধম হেল বাগান না করাও একিট শখ, ি েকট না খলাও একিট
কােকইন সবন না করাও একিট নশা।

ীড়া,

এই চমৎকার উপমা েলার পাশাপািশ মু মনা েগ অ প কেয়কিট বাক উে খ কের তািলকার
ীবৃি করার চ া কেরিছলাম, স েলা হয়ত পাঠকেদর িচ ার খারাক যাগােব
নাি কতা একিট িব াস হেল বাবা লাকেক ‘ভাষািবদ’ িহেসেব ডাকেত হয়।
333
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নাি কতা একিট িব াস হেল দ হীন ব ি েক ‘দাঁতাল’ আখ া িদেত হয়।
নাি কতা একিট িব াস হেল উেপাস থাকােকও এক ধরেনর ‘খাদ হণ’ বলেত হয়।
নাি কতা একিট িব াস িকংবা ধম হেল চাকির না করাটাও একিট পশা।
নাি কতা একিট ধম হেল বই না পড়ােকও বলেত হয় ‘পাঠাভ াস’।
নাি কতা িব াস হেল পাশাক খুেল ফলাটাও এক ধরেনর পাশাক পিরধান।
নাি কতা ধম হেল চশমা না পরাটাও এক ধরেনর সান ােসর ফ াশন।
নাি কতা একিট িব াস হেল িচরেকৗমাযও িবেবিচত হওয়া উিচত এক ধরেনর ‘িববাহ’ িহেসেব।
নাি কতা একিট িব াস হেল িনেলাভ থাকার চ ােকও এক ধরেনর ‘ লাভ’ বলেত হয়।
নাি কতা একিট ধম হেল িনেরাগ াে র অিধকারী হওয়াটাও তাহেল এক ধরেনর রাগ!
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যােদর কােছ ঋণী
িতিট অধ ােয়র
েত ব ব ত মনীষীেদর বশ কেয়কিট উ ৃিত সং হ এবং অ বাদ কেরেছন
ধমকারী ওেয়বসাইেটর (www.dhormockery.com) স ালক। মু মনা সদ এবং িব ান লখক
ব া আহেমদ এ বইেয়র িববতন অংশ খুঁিটেয় খুঁিটেয় পাঠ কের মতামত িদেয়েছন। পদাথিব ান
অংেশ কায়া টাম পদাথিব ানী তানভী ল ইসলােমর
পূণ মতামত ঋণী কেরেছন আমােদর।
বইেয়র অংশিবেশষ মু মনা এবং ক ােডট কেলজ েগ ধারাবািহকভােব কােশর সময় ব পাঠক
তােদর িচি ত মতামত িদেয়িছেলন। সই মতামত এবং পরামশ েলা ে র মােনা য়েন িবেশষ
ভূিমকা রেখেছ। ঋণী আমরা তােদর কােছও। ঘেরর খেয় বেনর মাষ তাড়ােনার মে উ ীিবত
বাংলা গ েলার মু মনা লখকরা, যারা ধম এবং ঈ র- সং া
াি ক
েলা িনেয় সাহসী
লখা িলেখ চলেছন িনয়িমত, তােদর িতও রইেলা কৃত তা। অিত চমৎকার এবং িচ াজাগািনয়া
দ কের আমােদর চমেক িদেয়েছন সািময়া হােসন।
েরর কাশক আহেম র রশীদ টুটুল আমােদর িনেষধ কেরেছন ‘তাঁর অবদান ছাড়া এ বই
কখনও আেলার মুখ দখেতা না’ টাইপ মুখ কথা িলখেত। িক িলখেত হেলাই। কারণ বাংলােদেশ
এধরেনর বই লখাটাই শষ কথা নয়, বইিট পাঠকেদর দারেগাড়ায় পৗঁছােনার জ
েয়াজন
সমমনা এবং সাহসী একজন কাশক। এ কৃিত টু ত ণ, উদ মী এবং সাহসী এ কাশেকর
াপ । আমােদর যুি বাদী আে ালেনর পিরিচত মুখ এবং যুি পি কার স াদক অন িবজয় দাশ
সময় িনেয় বইিটর থম ুফিরিডং কেরেছন।
সমেয়র মােঝ থম সং রেণর কাজ শষ করায়
বইিটেত িছল বশ িকছু অিন াকৃত িট। ি তীয় সং রণ কােশর আেগর সময়টু আমােদর সাহায
কেরেছ স ভুল েলা ধের িনেত। থম সং রেণ থাকা ভুল বানান েলা িচি ত কেরেছন শাহিরয়ার
মামুন রিন। তেব একিট পিরমািজত এবং সংেশািধত ি তীয় সং রণ পাঠেকর হােত তুেল দওয়ার
সকল শংসা াপ ত ণ লখক এবং গেবষক অ ন আচােযর। একই সােথ বই কােশর অসংখ
খুঁিটনািট কাজ আ িরকভােব করার জ অেনক ধ বাদ পাওনা রইেলা
েরর জিহ ল ইসলাম
মামুন।
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